
F
o Interventor Nerêu

ereto referente ao aumento
a dedicação dos servidores
Um cão bravio lmpeatu
que a menor, com as ves-
tes em chamas, fosse

socorrida

TI
__________� o

hoje, ás 15,30
premiando assim

horas, o de ...

Iabôro e

A
A voz
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Proprtetarie e Diretor Responsavei

Terça ..feira 26 de .hdho de 1938
RftO, 25--hdormam de Belo Hortzonte que a

menor Maria Antonia, de 7 anos, quando estava tlm- ANO IV I
pando o fogão de sua resldencla, como habi1tual- --------
mente fazia, foi atingida pelas chamas. A creança
poz-se a gritar, mas um cão bravio, pertencente a

SBMS paes h'nped8a que os vlslnhos entrassem para
socorrel-a, Muito a custo te mkmios' depois, pude
ram as pessoas penetrar na casa, eneontrando Ma
da �ntr.lni;a gravemente quelmada, IE, assim, trans
portada para o Hospstal a menor vinha ii fa!ecer
�iilcn'as depois.
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florianopo�is,

li

Vem de ser transferido do 14 Ba.
talhão de Caçadores para o 1'. B.
C., sediado em Petropolis, o capi
tão Decio Oliveira.

Oficial distinto, espírito brilhan'
atenção dispensada a todos os 3�suntos que se relacionam com te, o nobre conterraneo deixa não
a nossa economia, e lião seda dado ao sr. Nerêu Ramos, a par

só nesta capital, como em todo o

d t I d I Estado, um vasto circulo de relaçõese antas, o Iras e_ vu to Sfue se ergue.m, principalmente
.. �o que de amisade, que !'oube conquistar

concerne a Instruçao & AsslstencJa Socml, encontrar posslblhdades pela inteireza moral do seu caráter,
de atendeI,' aos reclamos do funcionalismo, abrindo· lhe novos meios I pela fidalgui� do seu porte e pela
de atender ás necessidades da hora presente. modestia �atlvante do seu trato.

!\y:" f '. . Sentilldo o afastamento de tão
,.

ao ogem, �orem, pOI sua vez, _os serventuarlO� �o Es- ilustre patricio, resta-nos almejar-tado, em prestar ao Ilustre Interventor Federal o seu preIto de lhe a maior soma de prosperidades
gratidão. na unidade em que vai servir.

'

�E!sim é, que o sr. Adolfo Bitellcourt da Silveira, devo- 'IA revisãO dotado presldente do Clube dos Funcionados Públicos Civis de
Santa Cata.rina, convida. P?r n�sqf) illtermellio, o

. funcionalisI�:1O I R I S Gestadual a comparecer, hOJe, 1;),30 horas, no PalaelO do Gover- •• • a

no, afim de assistir á assinatura do jmporlante documento. RIO. 25 Afim de proceder a
A cerimonia revestir-se-á, 83SiOl, de invulgar imponencia, revisão do R. I. S. G., consoante as

pela alta signifit�ctção do fátp em si.
Moves disposições firmadas no Re'
Sulamento de Continencias, Regu·
lamento Disciplinar e Regulamento
de Administração Geral do Exército,
declarou o ministro que acaba de
dirigir ao Estado Maior do Exército
um aviso nomeando a comissão
presidida pelo coronel Penedo Pedre
e constituida dos majores Alexan
drino Pereira da Mata e Flavio Ma'
rio Bezerra Cavalcanti e capitão
Adernar de Queiroz.
& ..... ,m •

.,;>

asassinado heie,
espachos de café.�dulte-15 30 hor(ls-�--d�"

rados para permitir ea-
' .---�----.-.-----

ques criminosos ereto re���ivo�� aUB

mente de vencimentoss. PAULO, 25 - A delegacia' dente de Ltatinga, Iôra apresen
:

(le policia, anexa ao Instituto de tardo €L Sociedade Cornerc.al Co
Café, concluiu o sensacional in, mislaria Ltda., pelo SUlO Calil
querito instaurado para apurar Nina, afim de ser negociado á Será assinado boje, ás 15,10 ho
ns gravíssimas irregularidades, quo razão de 22$ a saca. Mas essa ras, pelo sr. Interventor Federal, o

«onsietiam na adulteração de co- transação despertou desconíian- decreto relativo ao aumento de ven

nhecimentos de despachos da ru- ças, tendo o sor io da firma, A- cimentos ao funcionalismo público
Liacea, procedentes de Varias e3- chilles Lima, verificado a tempo estadoal,
tacões da Estrada de Fcrro �oro· que o conhecimento estava aJte- Medida premente, de ncc",,:"icJurb
cabana. Os cu.lpados foram cha- rario de ·1, para 4.00 .s�C?s. Figura. inconteste, nem por isso deixa de
mados para ajustar contas com tambem, como indiciado, Carlos merecer destacado registro.
[1 Justiço,., conc.luindo-se que a Ferreira Neves, que �iilha em seu

I Tomando tal delil.>rraç::io' I) sr.
c rpert eza la se vinha processando poder quatro conher-irnentos no Nerêu Ramos vem de encontro a

La. muito ter:lpo. Em 10 rd� j�l· ;�I?I de ,600 S3?aS, procedentes de uma aspiração imposta pelas cont.i ..

neira de 193;), conforme nuorrua Calelandía. Qmz sacar sobre essas gencias da vida atual, ao mesmo

1',1 tl chefe da e�ta<;ã� de Bernar- 50? saras na Casa .B;nCéH'i_a F. tempo flue prerneis , com aquele es

cJ.;no de Ca�lpo�, JOS?A Pedro CCiS- �,�Ite. de Chavan tes a .razao cl ..� pirite de justiça que lhe é peculiar,
siano, seu a]una.n te, fora procu- ,);$000 a s a c». De:cobnu. se, po- () labor, a dedicação e :3 tonacidad e

rudo por AD t.?DlO AI ves ,Portela, r�m" que o frete .nao .

correspou- de quan tos, nus sêt.ores que lhes
v�Igo «�ortchnha », que lhe pro- dia a ('a�g:l, �vlden�lando ,Si' fi corresporidem, propugnam pelo de.
i.os aceIta'lSe, o �e'spa,cho de. 5 aduiteração. O mqucn.to arras tou- senvolvimento e grandeza de Santa
s icas de cafe, deixando na fatura se demoradamente pr-Ias Delega- Catarina.
f; no conhecimento um espaço cius de Furtos e F?Isifirüçõ:s, O aumento que hoje será decre

f;Dru se co�ocafern� 2 zeros ao la- mas (l delegado M?ra15 Novais, ! ado, f urna consequencia do dina-
00 do numero;), alterando-se, trabalhando com afinco, apurou .nismo administrativo do atual chefe
desta fórma, o despacho para devidamente ae re�pons"abi!ida· elo Executivo catarinense. Não fôra
500 sacaô. P.ortela, ao fazer essa d.es, indicando os faisarios á J llS- o rigorôso escl'llpulo da sua admi

p['(lp�sta, deIXOU t�an�parec�r que L!ça e rem.et�mdo o processo ao nistral;ão exemplarissirua; não fôra
Ideotlca adulteraçao la hav!a SIdo I' Ofum Cnmmal, (l de�cortioio de vistas da sua inte
feIta nas estações de Chavantes -- --.------------

ligencla previleO'Íada· não fôra a
c de Avaré, por intermedío dos fe(m1�menm-O

- b'

conferentes Levy e Caserta. I u l
De posse dessa revelação, o

d m
chefe da 23. Divisão da Estrada e esco Ias 1
�e' Ferro SOI'Ocabana mandou ve- I
lificar si de fáto havia írregula- O I t t N'''''

I

·d !
_.

d ri I
�r. n erven or el'eu namos

l'l ae es nas estaçoes Cl�� as, na a
em à�spacho:s assinados não r.ó

(('ndo apurado de pOSItIVO. P0S-, indeferiu 03 requerimentos de fun

teriormente, a 23 de janeiro do cl0namento' como determinou o

mesmo ano o inspetor da Conta- fechar_nento das CSCOl01S �a Comunl-
I', ".' E" .. d'I v ,

dade .lG:s(:o!al:' de BenedIto-Novo, no
('(lfl� dessa. stra a (e. 1.' er:o, munj,cipi.o de Rodci� c da particu.
Mano MarCIano de lVlorals, Hl- lar rcjic1a por Zitsfdecl Reiner, de

I

f'Jrmou que identlca proposta fôra Nova Bremen.

. feita ao chefe da estação de Pi-
- ....--�.-------.-------�

lajú, de fórma velada. Evíden- Coletoria('janelo·se, então, os intuitos cri-

ruinosos, instaurou-fie rigoroso in- de Or�e �JH11Q

ICluerito, c, após inumeras diligen- I �ll fi S.:::P

(�ias no interior, a delegacia do
lnstituto apurou que üs.)rio Lara" Pela resolução 11". 515, e 22 do
n pedido de Antonio Alves Por· I' corrente, foi o 4'. escriturárIo Jo

tela alterára di vcr&os conhecí- sé Cavallazzi dispensado, por con'

mer;tes ue embarques de café in. veniencla do serv.iço. das fl.mÇ?CS
'. . .

. de Coletor em On eans e recolhido
c1uslVe o de n 31.056, de 4 sa-

á séde do Tesouro do Estado. e de�
cas, que fôra alterado para 400, signado para exercer as rcicri.dzs
emitidos na estação de J.tatinga. funções o 4'. escriturário Alberto ADOLFO BITENCOURT DA

A adulteração foi feita no hotel Andrade. SILVEIRA, presidente do Clube

de propriedade de um turco, si
tuado em Av&.ré, partiópando do

chantage Alfredo Kalil Hafez, re'
sidente em Bernardino de Cam

pos�
'A policia ,qpurou que Osorio

fôra transp0rtado para Avaré de__ Ir_-

.automovel, por Antonio Alves

I
U I:Portela e Alfredo KaliL Osorio LISBOA, 25 - ma vela

colocada numa camara ar
confessou a sua aut0ria na adul

dente incendiou a eça e o
teração, dizendo que o fizera por . - r-] defuoto l�calXao, llcanao o
estar desempregado e necessitar

, S·
de dinheiro. O exame gráfico con-I� II

Virgílio ampalO ('Otn. os
!'cabelos e o rosto fIueUlla-firmou a «chantage». ApuroU-He, I

d [!tambem, das diligencias, que o II
os.

I
c.)nhecimento n' 31.056, proce· = _".vw

�-

INCENDI
MACABRO

o

I NUMERO 12ft!'

Morreu afogado
� na Rita Maria

Cerca das 6 horas da manhã,
de ante-ontem, registrou-se' no
trapiche do Lloyd Brasileiro, á
Hita Maria, um desastre impres
sioannte, no qual perdeu a vida
um pobre homem, ao desempe
nhar-se da sua faina para o

ganha-pão de cada dia.
Domingos de Oliveira Correia,

empregado do sr, Donato Barhi.
estabelecido no Mercado Publico,
indo levar. como de costume,
o rancho destinado a08 tripulantes
da draga <Espírito Santo», caiu
ao mar, tendo submergido ime
diatamente, sem que fosse possi
veI prestar- lhe qualquer soo

corro.

Varias pesquizas feitas no loca \
e nas imediações deram resultado
negativo. Mais tarde, porém, o

COrpO dêu á praia, pelo q ue f
re 8 ovido para o Necroterio d
Policia Central, onde 09 medicos

I drs- Fernando Wendhausen e An-

I gel� Lacombe: procederam á res

petiva autopsia.
Após as formalidades legais,

foi o cadaver inhumado no Ce
miterio das Tres Pontes.

Posto de multifica
ção sementes

o sr. Interventor autorizou a
l!'azenda do Estado a adquirir, no
munícípío de Caneínha, terreno
apropriado á Intalação de um posto
de sémen teso

li t
,

era

Cap. Decio
Oliveira

INTERVENTOR NERliU

fthE

ICIDIO
..

RIO, 25 -TeDfJ!gramas de lBeiern do Pará dão i!10a I culo dantesco da fogueira humana imovel deixan
bcg� desse. espetalf::u�o honbel aU oC9rrido com He-I do..,se consumir pelas chamas e a' sua ,,�Iha mãea"achto Ramm Pires, 5��teiro, com 25 anos d� idad� e I
cunhado do ]oll'l11aUsta Tomaz: Nflulles, que desgosto- II desesperada atirando baldes d'agua, tentando apa-
S'Ul por 'teu' sido desenganada dos rned�cos ateou fo� gar €) fogo, foi uma cousa comovedora. Em pou co
go ás vestes no quintal de sua residencia. O espeta-lminutos o pobre rapaz morreu carbonizado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sabre mo'lo
ras de avia .. de fome

ção

Florianopolis
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Ass.Dciação C�ltarinense Eslatisticas
'----------

de Imprensa
" carrasco
tur Ellis

lU������rs"1���'�a
.

� �
� João Pasquniini �
ij e �
� Dinah Silveira Pas- �
� qualini �
� �
r.� Comunicam aos parentes e �� pessôas amigas o nascirnen- r.� to de sua filha Miriam 1� Tereza. �
• V.� �,�

� fpolis -20 7-38 �
� i
,-�����:]r#]���!�

Cr.)nvocaoao da Asse."'n
biéa Geral

Charles Faroux, na revis- MONTREAL, 25--0 caro

ta írancêsa "I Auto" tira in· rasco Artur Ellis. de 73 anos

teressantes conclusões sôbre de idade, que executou mais de
as estatísticas relativas a quinhentas sentenças de morte,
cerca de 160 motores de acaba de falecer, de fome ao que
aviação de todo o mundo. se presume, no hospital desta ci
Diz ele: no peso médio de dade, Havia já dois anos que
todos êsses motores-pêso Ellis se demitíra do cargo, pou
em relação ao cavalo c.po- co depois de ter decapitado por
tenda par? o regimen do acidente uma das suas vitimas, a

HOLLY\\'OOD, 25 -Apósvôo de cruzeiro,-mantem- senhora Tomasino Sarao, execu-

O
,.

t.. a ausencia de cerca de dez
se aproximadamente em tada conjuntamente com mais dois m!lls e tnllI � I I

.
'. III !II �...

anos, a antiga «estr e a» cr-1.100 grs. O mais leve, sob homens, acusados todos do as- d JIIlI:ilIro L �d i �� II nematografica Anne, Niels n
() ponto de vista da poten - sassinio do marido dela, Nicolas 'lIii' iii �

d dd 'll> regressou a esta CI a e.cia especifica, é o Merce es Sarao. O fato é que a mulher InfuSi 11O A popular art'sta realizou-Benz de 12 cilindros, di- e um dos homens estavam amar- d
A

tr 1'. Secretário d d »rante esse ernpo uma
...-_lIIIIwlll;zuazw;IIIII!I!IIIm4WGiA4_IIIIII!;I!iiWm'--II-_�mmlm!.l�!l!IliW-l!lf!l""""'""'i!fiml_1li'B'!!_llIIIiIIiIIiIIIIlIiIIIE-.... retarnente inspira o o mO-I' rados costa a costa e devido ao

,
.'

á lt d
- ,-_._�- --

I RIO 25 H t d viajem vo a o

S "d d dA" "tor de automóvel, o qua excessivo comprimentu da corda,

I
'"

--

a emp�ll e-'

oele a e e SSlstencla tem conquistado tantas vito- 'd d iU. S f' Ir mos noticia do desaparecimento te/Ido permanecido
a que a . e ,\lRlS. ara0 01 a .a

, . ..

O ortc -I"
rias para a Alemanha nos demais e a violencia do golpe de Lidia Inlusino. �ldla, como meses n n c ao

aos La'l1Waros' e Co.....bate b d "em uma na Europa e algunsM a_a ultimos três anos. Seu peso- fez com que a cabeça se sepa-
e sa e,. esaparecera

da Asia.

Lepra el11 Santa cavalo é de 680 grs. por ca- rasse do tronco . .l\�tur Ellis fi- das praIas dê �;ant()s, em São
S i d I .(

.

valo. O fato merece menção cou sem recursos depois de ter
Paulo. egunc O ec arou iI 1 i11-

especial por não serem, em Mais tarde correu a versão I prensa,
o seu papel de es-

C t
" deixado o cargo. O seu nome é I á da arlna média, especialmente leves de que aquela bela jovem tinha I tr a na .te a, ser o ,c Ul:13

os motores alemães. Seu sido atraída p:>r um aventureiro enfermeira numa penitencia-
Recebemos o seguinte oficio: {,Florianopolis, 19 de Julho pêso médio é de 950 grs. C HARLAUTH, .irgentino, Pessoas afirmavam que ria, acrescent�ndo que p'e-

I 938 A S I t a a tinham visto no Rio. em com- tende se dedicar cxc usiva-
r e 1 .-' Ilustrada Redação d'A GAZETA.- rs, Reda- por cava o, enquan o n

,
' ,

tores. Tantas foram as demonstrações de solidariedade recebidas França é de 905 grs., de 920 é o creme que revolucionou o panhia de um cavalheiro, na mente a �apeis caracteristi

por esta Sociedade, talo vulto da cooperação solicitada ou ex- grs. nalnglaterra, de 942 grs. mundo velho, e, óra revoluciona a praia de Capacabana. L\ poli- cos nos filrns em que tomar

pontanea, de todas as camadas sociais enviando donativos de va- lia Itália, de 950 grs. naTche- America do Sul. cia, decorrido aquele fato, agiu I
parte...

, ,

F t d M' 'h . I quia de I 225 grCl, em diferentes setores desta capital • - .. _- ..... -_nas espectes para a es a os orn os, que não riOS é POSSI- cos ova
.

, ..
.._.

- - -

vel ngradecermos individualmente á todos que, de qualquer módo nos Estados Umdos. «Con - CHAR LAUTH para descobrir o paradeiro da,

foram fatores do êxito do aludido festival ideado e realizado sob vem acrescentar que os mo- D(Ola Lidia. Tudo em vão. De, (;arregada de ESSU-
.

d
.

I
I

I b d
.

SI"'W 13L.� u�ado'" não é um creme comum corridos J'á varios mezes do seu da onentação a nossa mie jg�nte e incançavel co a ora ôl'a sra. tores \I� ,:s i!) ear e presa as
Id F'l 4.' C d pa�am desaparecimento, sem que nenhum ba lomeno uimone. nos aVlOes on or, .... :s

CHARLAUTH e amas

Distinguir não é possivel entre os doadores e os adqui- apenas 650 grs. por cavalo. indicio seguro surgisse, o caso

d d foi dado por encelrado, recente-rentes as pren as ofertadas, quais ciêles nos foram maiores (avo- he extinguirà as sardas, panos. '

recedores, pois, si avultadas na quantidade e no valor foram as
.

h "mente,,!tendo oJL.3· delegado au·

d Dr. Pedro da Mawra Ferro cravos e espm as, sem a !lllOlma xiiiar submetido os autos do in-pren as, não menor numero foi o de comparecentes ao festival, Advogado 'irrita.r.�ão deixandoo-lhe a cutis d. . .

1 I C h I' querito a juizo, nada apuran oque, maIS com o IOtmto (e êluxi iar a nossa ampan.a pe a Rua Traiano I, (:sob.) lImpa, macIa e fresca.
construção dI'! «PREVENTOHJO», de que com o desejo de 1iJ)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1a sobre o místeriliso desaparecimen-
adquirirem qualqller objéto, iii deixaram soma avultada, e, alguns I to.

deles as prendas que lhes couberam por certo, para que nova- : i
mente forsem rifadas. e :

Por isso é que, agradecendo a VV. 58., as noticias bondó- I :
samente inseridas no vosso conceituado jornal em propaganda da : :
Festa dl)s Moinhos, que, tambem, sem duvida, foi olima co- : .1laboração para o brilho e exito da ahldid", festa, vimos solicitar- : C IIGARROS" SABRATI". SiO
lhes a fineza de, com a publicação deste. serdes os interpretes;: II •
1 •

h
. . .

I 'd ' di" :00 nosso slOcero recon ecnnento e Hnpert'Clve grah ão a to os

I. .=quanto, de qualquer fórma, nos prestaram o seu valioso auxilio. I DE L1JXO
Ainda que desejassemos ser impessôais neste agradecimen : SAVOIA- EVA - MACEDOMiA - Ito, com o receio de cometermos involuntaria ingratidão, foram as : :facilidades e colaboração prestadas por alguma� pessôas, que seria : FINOS :

injusto não lhes �encionar os nomes, em testemunho do nosso I AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS :
maj� calorow agradecimento por todas as gentilezas dispensadas e OD UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO _ LEDA Iesfórços desenvolvidos, no sentido de que pudessemos realizar a : •
Festa dos Moinhos, de fórma a obtermos o resultado finan- : DIVERSOS :
ceiro desejado, proporcionando, lambem, ao Povo, algumas horas: POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA :
de diversão. I _ BRASIL - HELIOS - GITANA - IEis a C!1zão pela qual declinamos os nome:; dos srs. dr. 8 ..

Nerêu Ramos, Interventor Federal; dr. Altami[O Guimarães, Se- I Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os afa- I
cretari. da Fazenda; dr. Ivens de Araujo, Secrerario da Segu-: mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques, :
rllnça; sr. Mauro Ramos, Prefeito da Muni�jpal; Ue. ceI. Candl- I desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. Ido Caldas Comte. do 14 B. c.; tte. ceI. Cantidio Reg:s, Comte. _ Os cigarros SABRATI iá se encontram a venda na

,
Geral da F.,rça Pública; major Eduardo Horn e exma. familia; ! CONFEITARIA CHIQUINHO. !
dr. Tolentino de Carvalho; engenheiros Willy Hoffmann, Udo ••_.__••_ M._ �

Decke. Eu�enio Vichetti, João Acacio Gomes de Oliveira; srs.

João Paiva, Manod Moraes, Antonio Sbissa, Augusto Livramp.n
to, Ari Machado e Adão Miranda, que, alem das senhol as, se-

,

nhorinhas e meninas, e mais senhores que prestaram extraordina·
rios serviços nas díversas tendas e no improvisado estudio, são

tambem, credores dos nossos mais sinceros agradecimentos por
tud9 e que se dignamm de faz'!r peja Festa dos Moinhos,
proporcionando, dest'arte, á esta Sociedade) os meios de COflse

guir o resultado almejado, que ultrapassou a nossa expectativa.
Antecipando agradecimentos por mais este obsequio, que,

estamos certas, não nos recusareis, cumpre-nos 3ssegurar-lhes que,
encorajadas sempre e cada VeZ mais, por essas manifestações de
solidariedade moral e materiál, continuaremos a nossa

cruzada'lsem desfalecimentos, até alcançarmos o alvo visado, que é a cons"

trução do PREVENTOi-(IO, sua instalação e manutenção. es·

perando que todos os que nos tem favorecido não nos de5ampi:\
rem, e os que ainda não se manifesfarllm v,�llham se enfileirar ao

'

nosso lado nesta Campanha que á todos dignificará.
Servino-nos do ensejo para reiterar-lhes os no�co� protes

tos de alta estima e sincera admiração. Atenciosas Saudações.

Convoco, .na [orma exigida pelo artigo 82, letra b, dos
Estatu:)s em vigor, os senhores associados, para a sessão de A,;·
sembl/ a Geral, a realizar-se no proximo dia 30 de julho, ás 20
horas, na séde Social, á rua Felipe Schmidt (altos das Casas
Pero; .mbucanas].

Após á inauguração oficial da séde e a leitura do Rela
tório, eleger-se-á a nova Diretoria, bem como o Conselho Del;be
raf J, Conselho Fiscal e Comi�são de Sindicâncias,

nsó 05 socios quites, de qualquer categori. , (artigo 103)
po 'erão tomar parte nas assemblêas gerais e bem assim pronun·
cie, -se. nNão poderão participar da votação os socios que se não

ql .taram com a Tesouraria até a presente data (artigo 106).
Florianopolis, 19 de junho de 1938.

verdadeiro é Artur Bartolomeu
Alexander e passava por ser ir
mão do famoso carrasco inglês.
John Ell«.

Foi hospitalizado quinta feira
passada, num estado r:le profun
da miseria orgi:nic.;a, vindo a fa
lecer agora.

Dez anos depois VO!
ta a H "::llywood

LOURIVAL CAMARA

á

S. SALV,õ.oOR 25-A' 1
hora da madrugada de hoje
ocorreu um espetaculo im

pressionante no mar.

Uma barca, carregada de
assucar, foi tomada pelas
chamas, sendo o fogo, a cus

to, domir.ado pela prapria tri
pulação.Guilherme

Castro volta
cartaz

• �m � •

RIO, 25-Ha tem�os, Ger.
cilia uuimarãe5, amante do in- RIO, 25-0 procurador
vestigador Guilhtrme de Castro, Campos da Paz, requereu
foi encontrada morta em seu a- ao juiz Raul Machado que
partamento e acreditou-se em fosse aberto um inquerito
suicidio. Foi sepultada e não policial afim de apurar ares
mais se falou no ca�o. ponsabilidade criminal de

Guilerme de Castro, àias de' varias testemunhas no pro·
pois, no me5mo apartamento do cesso n. 30, do Rio Grande
edificio «Republica», passou a do Norte.
viver com a irmã de Gercilia. Entre as me�mas encon·

Agora, porém, a policia, re- tra�se O prefeito de Papari.
vendo os !lutos, parece chegar a daquele Estado. que tendo
uma conclusão sensacional,. O afirmado a culpabilidade de
éx-policial te.ia !natádo a í\mante varias acusados no processo,
para viver co"n a irmã? em sumario, veiu a negar as

anteriores afirmativa.

TESTEMUNHAS
PERdl1RAS

-

Assassinada
por elementos
comunistas

RIO, 25"-Foi em'iado à JUS
tiça o rumúfOso iRquerito instau
rado, ha temp'>s, na Chefatura
de Policia, em torno de Elza
Fernande�, a jovem misteriosa
mente desaparecida, por ocasião

M
...

t
·

no es da intensa campanha das autori-
U ItOS OU ros prem 105 me ,.. dadeii policiais contra as ativida�

des cQmunistas.

PII�emiadD en\ 18 de Junh�' Elza Fernande5, cujo verda-
deiro nome é Elvira Copelo

ftelvina Jacintha dos Reis, rua Silva Jardim sln. Caionia, era datilografa, e priva-
va da intimidade de L\dalberlo
Fernandes, secretario do ex-par-

FLO Fc IANO L IS tido comunista brasileiro. No in-
: (o) Carmen Linhares Colonia querito, nada se poude concluir

PRESIDENTE
VEL E' fANTASTICO de categorico sobre o df'�apare-

V•ENDE-S�= ma�na P-sm-=IAN"O �de·se um � E' FORM IDA ••• ••• cimento daquela jovem, acred;-
,_t#

1$000 s tando-se que a mesma tenha si-de escrev6eQrO$«'!Ioooad�?- marca nZimer- com apena do assassinada por elementos ex-ck», por \.). ['!lUa mannn em prrfeito estado, I .

S�d��M�n� n. 10. na�rne�areda�. ����������������������������;���.����I���S.

Crédito Mutuo Predial

4-Agosto 4-�gosto
5:500$000
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RIO, 24-Prosseguiram ôntem,
sob a presidencia do ministro da

Fazenda, os estudos sobre o novo

��-tJrãma'!J do impasto de con-

� \,;/ sumo e otras questões de inte-

.,.,- ressa do zomercio.
Iniciam os trabalhos, ficou de

liberado quanto ao imposto de
consunn que as emendas e mo

riificaoes pleiteiadas pelo comer

cio e pelas industrias e já defini
tivansnte aprovadas, constituis
sem ebieto de um decreto a ser

brewmente prmulgado. Quanto
ás outras continuariam em estu

do e, sendo aprovadas, outro de

c/eto será promulgado.

Vendas mercantis

Passando-se a tratar de vendas
mercantis foi lembrada a necessi
dade de se ultimar a reforma da

legislação de que está encarrega- I
da uma comissão. O

preSidenterdessa comissão, sr. João Firmino
Corrêa de Araujo, informou ter

reunido os funcionarios que a com

rõem com a presença do dr. Faus-
to de Freitas e Castro, consultor
i:uidico da Associação IComercial,
Bssentando-se um orientação que
n todos satisfez. Entretanto, o

trabalho não foi ultimado porque
fl mesma comissão- é a encarrega
(a das emendas á lei de imposto
(,e consumo, mas será assunto li·

q uidado nos primeiros dias do
proximo mês de agosto.

Sobre as transferencias
de m�rcadorias

Como, porém, tenham surgido
dificuldades para o pagamento do

ímposto por ocasião das «trans·
ft'rencias de mercadorias» no Dis
trito Federal, motivada por omis
!São da lei, ficou assentado dar-se
uma solução provisoria aceitan
do-se como regular (;) pagamento
feito até agora, em duplicatas ou

no registro de vendas á vista e

Incendio no

'6Benjamim
tant"

Confe re nci ara m

com o ministro da
fazenda

RIO, 23 Ontem, ã tarde, estio
veram conferenciando com o minis
tro da Fazenda o general "Horta
Barbosa, presidente do conselho
Nacional do Petroleo, os srs. Ma
noel Ribas e Oliveira Franco, inter- !
ventor e secretário das Finanças no I.Estado do Paraná; João Simplicio,
presidente da Caixa Economica do I
Rio de Janeiro; Gastão Vidigal e

Felisberto Azevedo, diretor do Ban

co da Provinda do Rio Grande do
,sul.

"Ernani Valgas Neves
conquistou o pt·imei
ro I'ugar na PI-Ova

de (;aral.ina

�

�O�/ FICAÇOES
-=-

no ,OVO regula.;;ento do
Im osto de consumo
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-
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ltlEDICO OPEllADOR

O Proprietario e Diretor Responsavel Noticias do Rio informam, que

J A .I R 4) C A L I A D O
na prova de tiro, relativa a carabí-

=.._ -.cm ou: ..." m_
na, realizada no Stand do Flumi-

____ o nense F. C., saiu vencedor o nosso

f�xando·se um prazo para regula.
conterrnneo tenente Ernani Valgas

nzar se lt
- -

d I E I d
n I!I

ti p
·

I
""'" Neves, com 393 pontos, seguindo-se

rm m� a, a situação a' sn 4n ar lBl m�s�ril!a e �ra � insta al'�o! José Salvador, com 392 e Al'isto�

qneles que nao pagaram. j rt' � . � li! G I lU fUI li �U I teles Pock, com 385.

A esse proposuo, o ministro da

I ..,.1 tP!l t
II!

d (IA S
O grande vespertino A NOITE,

Fazenda deliberou baixar um ato um ues .�no ,.rlste a olona antald!ZqUfOa�eoSUltadoo:�dvc!nc�dor d�.
que ponha termo ás duvidas e fa ./' l

v ser ev em c SI eraçao, pOIS

in -r
A é um dos mais novos praticantes

c I e o pagamento, sem multa,
_

..
.

. eres!:I. desse dificil desporto, sendo a sail

dos que deixaram de f&z'-lo em! .RIO, 251 Vitima de

dOinrOS01dC
ca_noca. U I performance magnífica, deixando

tempo por falta reconhecida da aCIdente,. faleceu ao ser operada Ap_os o falecimento do esposo, I antever-lhe um largo futuro.

lei. no I�osp!tal de Pront� Socorro,.3 �orndo ha cêrca de quatro anos, O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter.l ----------.---------

I
modista Eleonora �mzler, resi- élí'onora, que era de nacionalida- ventor Federal no Estado, recebeu 1 Escola de

__

dente á rua da Gloria n. 4.
I
c]f> belga, se viu em sérias difi- {]I seguinte telegrama: I

A desventurada senhora, que I cu Idades financeiras tendo por .

PORTO A!-EGRE,. 22 �ornu-'C
•

I tã t
. ...

' IUCO a v. excra, que despachei pelo10merc I ft

V dum mo-I" a� �agIcamen�e, termlOO�I _o� 11S.SO aceito um emprego. de mo- COMANDANTE ALCIDIO 3 peque- V

en ' e ...se toro I:'_j"eus d�as, era.vlUva do capitalis ,dista da Casa Bruno, situada na nos consultoríos para a Colonial

forma'lta
Jose da SIlva Fontes e que avenida Rio Branco ]snlTA TERESA e duas caixas comi s t f

-

lt- t
eões nesta redação. durante Ioneoa unos f A· d- t d

ex a· erra 11 ima, uma urma

urante ongos anos figurou como I NO. mes passado, entretanto., i
me icamen os para seus

oente�·l de alunos do 3·. ano propedeutíco
I elemento de dest��ue_ na socied�-I fô.!'a el�. des�edid� ficando assim I �O!�e���i�':lega��d��!��r�f�!r�í!�� da,nossa Escola de Comercio, acom-

r
em «Ilitiva situação. de para a instalação daquela colo-

nanhada d� prof. J. J. de �ouza.
O d· di

.

A· -o· I esteve em Visita aos laboratonos da

C t· d S ! ntem, anan o a in itosa se- ma. tencíosas saudações. LUIz C
. -

d C b t
-

R
.

OmP� r� � i� � e .

eg o
.

'

,. .�. d
.

D I n d F d 1 d S
onussao e om a e a alva, em

. .

Q. � MlII� '. . ur· g;;; n11111'a atravessava a avenida Bei- _,:e erros, e ��a o e era e au- S. José. .....

�

I' �'1" .,. d R
de da 'la. regtão, .

d I
-

t

"II .

i ra-Iv. ar, proxrmo a praia o u�- GUla a pe o respe�n'o pro essor,

Sant� �atarllJllna" :spll, para ir ao encontro de uma
a tu�ma percorreu tod�s as depen-

�1 '"" sua ami Ih havi ti WiW.iMW 1j1bBt_�, dencías daquele: conceituado esta-
I,' amiga que e avia prome 1-

, i belecimento federal assistindo a

(S
i do uma colocação foi colhida por I PRODIGIO .

T' MILAGRE
I técnica completa do 'preparo da va-

eguros maritinl0S e terrestres] I

uma «limousine.. , que por ali pas- MILÀ��� l�r nifica cina �nti'_rabic�, desde o sacrificio

! I
sava em grande velocidade, sendo g de animara ate a embalagem do

"atirada '

di t
. produto.

i
a IS ancia.

CHARLA Pelo dr. David de Aquino encar-

I Populares correram" em seu au- UTB, regado da parte bateriologiea do
: xiiio solicitando ao mesmo tempo

I I
aludido laboratorio, foram mostra-

i uma amblllancia que a transpor- usando o creme dos_ ao miscrosc�pio diversas pre�a·,
! tou para o Posto Central de As-

. raçoes histologlcas. de materIal
,. .

I if"D AlRL ·UTO
nervoso.

S1stencla. ,._" tll· tll O prof. J. J. de Souza, mostrou

I Ali foi constatada a gravidade aos al}lnos a coleçã_o C;!e morc,:sos
I
do s.ell estado, sendo por isso, re-' d.I·I'a' I

.

d d
hematofagos transnllssoes da raIVa,

ogo SOl'flll o: que pro uto f d b t

!
mOVIda para o Hospital de Pron- maravilhoso! l:�:�. o so re o assun o uma pre-

: to Socorro, onde faleceu em COIl-

i sequencia das lesões recebidas- "''''

: fratura do craneo e esmagamento
'de ambas as pernas.

I.

Uma cêna pungente foi assisti

INFORMAÇÕES-Praça 15 de Novembro n. 23-1· andar. I
da pela nossa reportagem e quan-

I DI E
tos se achavam presentes, momen-I

R TORES PROVISORIOS - Dr. Claribalte GaIvão e tos antes da desaventurada �enho-

I C:)ronel Pedro Lopes Vieira. ra subir para a sala de operações.

I FLODIANOPOLIS Em estado de inconsciencia e

alucinação, Eleonora gritava:-
, «Não quero morrer, pelo amor de

I:e••••••••••••••Q)•••••••••8•••e••••••••••••••••••oo.� Deus, me salvem».
49

------

: �

II: BlPel'l" .·on I �fALUGA-SE dois quartos com

: .... : .

mobilia para casql ou solteiro I• •
'

Hua Estcves Junior 94

: � ; Fone 1495 :.._===��a�2Aiii=�1Iii!5--!m!-!!!-...���!i!i!...�!!i!�!!!!!!!i!-!!!!�i!ii��!jiiii��iãiiii!iiililioi

. I Companhia de Seguros�
navlOr! deAcidentes deTrabalho!
Cons .. !! Capital Subscrito 1.000:000$000 !

i : Capital Realizado 500 :000$000 :
i ! Reserwas em 1937 619 :949$600 !
I: Receita no exercido de 1931 1.832:462$800 •

RIO. 23 - O antigo navio-escola I: Sh'listros pagos até Deifcmbro 3:
ela nosso Mainha « Bmjamim Cons-: de 1931 •• 870 :216$800 :
tanb ha muito· fôra vendido él. um e Valures do Ativo em 1937 1.288:801$100 :
rarticular para �er desmontado e : :
aprnveitado como ferro velho. I : :

�

Aquela nave cheia de tradições. I :
D f R E T O R I A :

que comluzia os jovens aSPiran!es;:.
Dr. Oscar Berardo Carneiro da Cunha - Presidente- .'

I
. d t d I Comerciante e Industrial. ...

nas ongas Viagens e es u os.'
D J

-

C
e ,

encontra-se agora an�oTada ao largo': r. oao leophas de Oiíveira - Diretor - Comer- ::
da ilha da Sapucaía, esperando que: ciClá'lte e Industrial. : !

o sr. Alvínopolis Gomes. o enpresa- :
Dr. João �arlos Machado -- Diretor -- Advogado. :

ri'! do seu <ieslDonte, termine a obra e Dr. Fredeflco Dahne - Diretor - Comerciante e Iu- 6)

!la tempos iniciada. Ontem, os bom-: dGstrial. :: '

beiros do Posto Marítimo foram Chl- : Augusto Frederico SCJmidt - Diretor- Comerciante. : '
.

mados para dOillinar um incendto : Séde Rio de Janeiro. : '

\
,

que írrompêra a bordo do velho na- : Agente Geral para o Estado : :
vio. O carvão que existia em s�us •

H AV·!·
..

!;orões incendiou-se por motivo ain- I II I L A : I
\

.

da não esclar.:.cído. alastrandu-se o :
• ,

fogo em todos os seus departamentos.: Rua Conselheiro Mafra, :,41 B - Florianopolis : �
Depois de algumas horas de luta _ : i

contra as labaredas. os bombeiros ,.�•••••••••••••••••••••••"••••••••••••••tt•••••••• -I'consegf,dram dominar por completo
o incendio. O carvão contido no na-I

'

vio ficou totalmente q(1eimado. sen-.

'

do êsse o unico prejuno causado I
relo fogo.

IALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorio, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-�UA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

FLORIANOPOLIS, em 17 de Julho de 1938.

Atende chamados a qualquer hora dia � noite

FABRICA ESPELHOS

Fundadn em 15 de Julho de 1938

Encerramento da subscrição de açães.
Valor-200$flOO-:"

A Companhia SANTA CATARINA avisa aos inte
ressado'!, que, por motivo de organização e ordem interna
encerrará a subscrição dentro do PRAZO DE 60 DIAS �
contar da presente data.

Findo este prazo, não será atendido nenhum interes
�ado na aquisição das respectivas ações.

Sanatorio "Santa Catarina"

DE

e

André Kiralyhegy

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

Vidros para Vitrines

Vidraçarias em

Todos pedidos do

geral
interior são

Dr.
DIRETOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

O;melhor estabelecimento, -perfeitamente aparelhado
para- o t,ratamento conservativo e cirurgico de deenças pul
monares (pneurriotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra· se localit'lado 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 saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalaào com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarrcf, sangue, fezes, etc.

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

atendidos a Dlaxil1la solici...CODl

tude de

".

AOSAlO GUELMANN

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO ela.
Rua João Pinto .5 Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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atriz

V1160 • iii mmlu b;aret., por' ... 6

� _lttltlilop de;, IIRI\Uillilo FIliais Im:

MOSTAUAftlO EM:

Tubarão

LETRAS A PREMIes.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao lsêlo' proporcional.
ç' Expediente:'� elas 10"ás 12 .efdas 14 ás g15 horas A INSTALADORA D

'. � �BIANQ ..

�' Aos sabades: das 10 ás 11,30 horas POLIS, possue sempre grande stock de materiais
Endereçoj tefegrafico:j1SATELLITE elétricos. Vendai a varejo e por atacado. Descontas

'. m .T_Em.LIlIIE.FO.:ll!hl.E
l

•.l.14 • t::�:: p�,r�=::�,

IIQHID '6-!"te _. illJ4l U_ ...MI ,. vario. 90ne oo..... ln.�••

""'I8GH lIIU. OllJSÇ, OOtllft<OMIlJI �Jt!!!t,"-,ria (2,5 ."'".)
!.nU!!'UH"/.!liA dur:llbl�I".II.

A

., ,����:;/r',: "

:}ir��:;.:i1}'y":�� "

-:

AGENCIA DE VAPORES
�;::_7

IGU1panhia Salinas Pcrynas=-Rlo
Priug Terres & Cía. Limitada -Rio
J!,iveaaçãQ Brasileira Limitada-Ri@
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Frte
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIA.ENS DIRETAS PARA O PORTO DO RIO DEJANEIRO

NavegaçãQ entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregeneo

mocarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE. de
t.,e!las as especies de madeiras serradas, beneficiadas e ent

téros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
p.rto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
ftece.e cargas de írnportação.] do País _UI do Ex
terior, para Ilesembaraço e redespacho para

as praças do interior
aE5VI&l l'A E. DE FERRO ARMAZéM PROPR!8

$ERY�OAR�Nr!E.?�,i=!DO-PR§ÇO� MODICOS
..7

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva

10(;.000:000$000
'259.746:100$001

BXECUTA TOf>AS AS OPERAÇêES BANCARIAS

At;)I.CIAi E C8R.RIJSPQNDENTES :EM,fTO••• rA.IZ
A_CU! LOCAL RUA TJ.AJA.Ne, N. 18

AlDena. em conta corrente. os segúintes juros:
Be,. csm Jur')S (COME�CIAL SEM LIM.ITE) 2% ala
De,. Hmftados (ltmíte de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aJa
Dep. de aviso prévio (de qnaísquet quantias. com retiradas tam-

bem de (uaisquer ímportancias),
com aviso prévio de 30ldias
idem 4le 6i dias
idem de 99 dias

=�8 A PUAZtl-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

3t5% aja
4% ala

4.5% aja

M-.:-.... .•

Blumenafll, erllzelre d. Sul,

Juinvile, l.ages, Laguaa, Sã"
Francisco cau Sul

�;:;;t,

L. E'T

Velas e Magn

OQ Fama Mun"Uai I

Motocicletas
Federal e Santa Catarína

�NOi CLt\SIICO$ ENViLOFlE.5 fl'feItA.OS'"

Formld VII!
Grande vendas estiQ sendc feitas das maqui

nas de costuras e bordadsu marca ME 1 EOR. (In
dustria alemã). Não adquir a sua maquina sem CO�

nhecer nossos preços e condlções de veada.
Li,ies.e bordados gratís

Informações eorn e represeatante J. Braunsperger.
e JlaS' Gallísni.

RualConselheim Mafra, â6
FLORIANOeOLI5

A Cala Mlscelanea

NSU .. 8MW - Triumph .. Duerkopp
13ieielet.ee: - NSU ... Duerkopp -

Opst - 8auer
�sdios: - Amerlcan ..Bosch e Loe

we-Onta

Mo.re.: -ILO para bicicletas e meteclcletas,
para iluminação de cr.lsas.-Elp8-E
clipse-Evenrude para botei.

A"58orios: -:::.lara bicicletas e motocicletas.
:,..' ;;�:,:",,�,

Importadores - Dístribuidores

João Prosdoclmc & Filhos
iCuritiba .. Joinvile - Blumenau

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

"

, f M"'.,w6.·t t íilíijiêt *_f!* t • t t, 'U'" i S!18r'zh'"te> fi "já" ,

não precisa de reclame. visite suas exposiçêes e

vrifique os seus preçss

PI.T'AA..JANO N.•
FlorJiaBlOpl.--,"- �

. ," . ,

....�lIó';,·i5">!Vid'IC'"�
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I

I Molestias e Operaçoes
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo

Dr. Joaquim

",'lI t,�.d". < ..;�� ;'-
_.

Madeira Neves
MEDICO·-OCUL�STA

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

_._ ...� .._-

ÍS2'PF't Ê t "-'1 li�' In. êt-- "'li! i

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS PARTOS

Operações
Censultorlo. Rua Vitor

Meireles 1.

A's 10,30 e das 2 as 4 h�.

T(esidencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

'one: Consultoric, 1405
.fone: Residencia. 1155

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGADO
Avisa aos [amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
adv�cacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
C9marca do Estado.

E'3critorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

Desernbarga dor
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Erlger.heiro Civil

empanhla acionai de Navlua ..

çã_' Costeira
Movimento Maritimo ..Poria Flarianapolis
Servi oe de Paesa ei,..�s ,e, (';Ia Car

----,---

ZE
..

1··10
_'-

I I �·��2��������������.P2��=
, Dr. Alfredo P. de Araujo Accaclo Mo- � Cálculo de qualquer Planta,e!,ecuç�o, fi.s- ij ��. MEDI ,

.._;:'1(.:) .

reira tem seu escrip- � estrutura em con- cal izaçao e dlreção ��I"""""" ESJecialista em molestias de creanças, nerves
- ;r� ereto armado de ob, as ��

I ��e·�ludismo e mo/estias da pele tório de advogada á .rua � e ferro Apareihamento com �
! Traarnento do ernpaludismo e das rnelestias da pe- �'N pteto para constr-u- �.
I le e nervosas pela .f1utohemotherap;a Vísconue de Ouro Preto � çêes de pentes em

I' Consuttorio e resídencia-Praça 15 de Novembro. 13 I � concreto armaào
. Telefone, 1.584 '

I
n. 70. �- Pnone- 1277 .._ .. -

�.��I Consuttas--Des 8 às 11 e das� 14 às 16 horas I Caix _j
l�

_ _ ._ � �'l Postal, 110. �
Q&aa; ........ ". #fi! WU 4', pgA,iI Ec' � ��
rDr. Camará Martins i"�r:�=�:-:-!� ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO· . I' i)���oemdaed���:�in�a��I- t1��..,

.., MAGO, INTESTINO. FIGADO E RECTO 8a ia
I Ex-intc:rno e assistente do t,

Cl!JRA :RADICAL DAS HEMORRHOIDAS. SEM OPE- I &.rviçe do prof. MOlan ��RAÇÃO E SEM DOR Ex-interno de Dispeneario � �
CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado. Sílva Lima .

f'll�
diariamente das 5 ás 7 da tarde Ex-adjunto elo Hospúal t.:..'l

GraHée Guiule e Sanatorio
lIIle IIIIIIIII__IIIIII.IlI.....I1II' 'ZiIIII'__III·__·IIIWIIIII••=__fllllW. Manoel Vitorino

I' ,'" Clínica médica cirurgica das
molestias da

I
CABEÇA E PESCGÇQ

Especíahsta em � Curit/lba Parana' �
NARIZ, GARGANTA E � • '�:GUVID8S � ,

CONSULT@Rle �
.

�
18- Rua Trajano --18 �1 �,��_', RESIIDENCIA �� SueU iS. e I: �

I Hotel GlOria ,�� �
I Diariamentedas16ás18hs. � � Ftoriancpolis direção: Er"gr-o. Oti'\/IAF'( f=<:UPP �1$" _ & me=rr t;

"

�
�����V����:r�����7�AV.&7ÂV..a;75t1

Assistente dê) Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
, de serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Flortanopolts
Membro da Sociedaue de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de Ouro Preto, J I - FLORIANOPOLlS

..

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau'
lo Filho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua espeetaltdade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás J8

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. TeMone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Sílveira 57 Telet. 1621

mar

Palacio da

1· Andar

Caixa

•

smeire ib_iro

Advogada
J.' Bayer F; lho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencía I .68 (,

CLINICA

Caixa Econamiica

MED�CA

�sma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lurnbarge,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

CLlNICA ME'DICA - Cirúrgica das Molestias da
Péle.-Sifilis.- JaI�I�orragias e suas complicações�

çura insulintca da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e moléstias da nutrição

Apartamento
Postal, 784

•

EliXiR B� NO�DfAU
ItlnpTegado cbm l'UC<:ehO til��.N' moJoelltJas provenfentlll da'

.

'II lmpoo;eru 010 &u"uo I •

. .;. fERIDAS �
fSPfNHAS, f.4 ..
ULCERAS.' ,
ECZEMÁs

<

M4I'4ÇHAS DA PO11
'.' O�'RTHROS\1, r:LORES�.RAt lÇAa

Rf:jEUMATISI AO
SCROPHULf S

SYPtUL/fiCM

EL!:.T�ICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande di dr. Oeken), Banhos 'de

Luz, Raios Vieletas e Ultra-Vloletas
�

CONSULTAS: Das 9 ás 12 e cdas -4 ás •
A tende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Seb.
Telefone, J 167

Dr'. Miguel
BoatDaid

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

\"'D��. Ric;;.�rdo I
Gottsmannp

I Dr. Pedro d�.M....a For�.1
, ' .' '7<, .. "'0""''' �.

Advogado

Rua Trajano, rr 1 SO!ira.2IO',I' TeIep�.��e �548� .ttt:. ...,� ........:Ul�

7ratamento mudemo rias
moiestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, '595

Re$. Hotel Gloria-Fone 1333
Comult IiIIS das 13 ás I' hrs.

Dr. Osvaldo Wanderley lia
Costa

Sacharei em Direlte .

Ex·chefe da clinici do Hospi
tal de Nümberg, (P.<.Jreeso[
Indórg Burkharctt e Professor

Erwin Kreuter)
ElpcclaUeda em cirurgia

gera!

alta cirurgia, ginaecologia, (do�
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Advoga na capítal 8 De interior deste e do Estad� de San
ta Catarina.

Escritoris' �ua MarechalFimÍauo Peixot•• 1 B I
sobrado sala n' 1

SANTA CATARINAPARANA'

Para o Norte Para o Sul

Fretes de
OI

cargueiro:
CONSULTORIO"�-Rua Tra
ano N. I {I. das 1 O ás '1 2 e

das 15 ás 16 t ,2 horag,

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- �ua Este-
: ves Junior N. 26

L�\'Jb- �J..EF. LI? 1

@ Paquete rrAGIBA sairá á 29 do co� O Paquete ITATINOA
rente }l>ara: corente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Ri. de Janeiro,
VitQria, Baía, Maceió,
Recife e Cabeúelo

Cargas e passageims para os demais)or
tos sujeitos a baldeação na Ri. de Janeiro.

I( "

I

sairã á 2 6 dI)

Imbituba
,

Rio Grande
Peletas e

Pert. AIe�re

'II.... "" .z·

'--1Dr--�fl�rb�1 A.".
Lda Silvai
::::J\dvogado

P. 15 de Novembro,l:3 sob.
Fones 1631 e 1290

Av•50 Receie-se cargas e enc6)mendas até a vesJaera das saídas dos paquetesI e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesm0s, á vista do a�

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 10 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITGRIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 s••. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS �ADARÓ N. '3--(FONE'1 966) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões corn o Agente
.J e"�'·''=-OS' e"A''''�'

,..
� ,

'. ,.... ....:r
� '" ....

•
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A?>'F�Q.A.ZETA
----------------_ ..�--------�.---

ATL.E'TICO
AVAl'

---
,

Florlanopolls, '

__.7--19;;8

x
X

I,
I

Foren-"'l estes os rE)sultados da penúltima rodad-9 de) segur)do
campeonato. 90rn a sua vitória, o tricoh:}b'''' COt")goHdou a sua posiçao r',a

tabela. Os avalanos �3batendo os 2�ivos, deixarar-y-,-os nd ultima colocs(:;ãcJI
e�}peranças de classificar'-se neste torn(?,io

Brito e Secur�a, do· Atlético; e Nizet.�si, do
tentos marcados nas pelejas de ant:e ..6r'Ytem� São, juntarY"·H:=�nt.e; com
rer'\se, OS rr�aiores 9r-tilheirnos, presentern(_�nt.e, (,;om 5 gôlos, cada urn.

4
2

G

\

tU�I,O do
pont� da
sem �ais

----------------------__

Ti A
REDATOR:

A 5m.486mm. de cada poste
da meta e formande engulo reto

com a linha de fundo, será traça
da de cada lado uma linha de
5m.486mm. de extensão, As ex-

tremidades destas duas linhas se- ODEON� O lider dos

I d eiuemas
rão iga as por uma linha parais-
Ia a linha de fundo e a area de-I PROGRAMAS DE HOJE: -

limitada por essas linhas será cha-
A'S 7 30 HORAS'mada area de meta. ,.

per-produção
A 16m.459mm. de cada poste

da meta será traçada ul1_'a linha I'\U BABA' E' BOA BOLA
em angu]o reto com a linha de' p. -2$500 e 2$QOO.
fundo, medindo cada uma 16m. reço�

459mm. de extensão e as duas {;INES �OROADOS
linhas assim formadas serão liga- ROYA!.., aiS 7,30 horas:
das por uma paralela á linha de
fundo. REX, às 7,30 horas: U\1 FANFARRÃO DAS

Constitue um acontecimento tancia, tornando quasi ridicula a O espaço compreendido por DOIS CAIPIRAS LADI- ARABlAS com Joe E. Brown

marcante na historia da evolução VIsão «maravilhosa'} de Julio essas linhas serà a "area de pena NOS com o Gordo e o Magro. e Lyda Roberti.
aeronáutica Q memoravel «raíd» Werne em sua «Volta ao Mun- maxima", Prcços-2$500 e 2$000. Preço- 1 $000.
que o aviador Howard Hughes do em Oitenta uias»! Aliás. es- Serà visivelmente marcado um�����!

� ,,�
acaba ds realizar num monplano SE\S caractensticas são comprova- �eontdol-seta�.cf!'aacdeo ecaentlrQo,m'e9x6at8ouimda' I': �.�'I:: ARNALDOMARAN HA'"OLokbeed da mesma Iahricação ] das diariamente 110 Brasil através c

,:' ;
dos aparelhos que a Panair vem I d1s operações da Panair na linha meta; e esse ponto .sera a mar�a 12 � .• ,

--_

utilizando ha quasi dois anos em mineira e dos serviços daAviação de penalidade ma_xlma (Penal:y). I.�,.· ru� Joao Pinto o· 5, terr'Jo
sua linha Rio-Belo Horizonté, Militar, no trenamenlo avançado Caso as Associações desejem � Caixa. Postal n· 45
obede-:endo ao imperativo de dos nOSS0S pilotos nos exerciclOsjdem�rcac o campo de jogo com 1; Phone 1.346
utilizar ca�a tipo �e avião para de bombardeio e vôos a longas perfelçãl) ,deverão acrescentar o ! Telegr. "ALGOBAO"
o seu melO propno, uma vez distancias, que exigem um tipo arro de Circulo fazendo ponto no i
GJue a díverllidade das condições de avião veloz e robust0. cedro da marca de penalidade •

• E' CodiglJs:"União��"Maseote� e particulares
topograficas impõe a diver�ifica- A comparação das performan. maXlma e traçar este arco com �. Sub-agentes e'n: JoinvUle e Curitiba
ção dos tipos de aeronave:;, es- ces do monoplano de Howard um r"io de 9m,144mm. e deixar r�

O fiAm b ros ia .. pecializando-os para cada genero Hughes com os dos aparelhos bem visivd a parte que pé\ssar I ��
r)a" ce rnpeão de operações. Não foram outros em que o ceI. 2harle5 Lindbergh pela linha que Dca paralela a linha �.�.i ta lia no fo i os motivo!! por que. d�pois d.e

I
realizou o .seu famoso vôo Nov� de fundo .pelo lado interno do f}�..

m I t � d i�curado3 �s�udos, a AV1�ÇãO lVll' York-P<UlS em 1928 e mais

1'1
campo de Jogo. �,Ju a o

I
htar BrasIleira e a PanalT, como rl'!centemente com as de 0iJtro

ROM�, 2�-A �ederação agora o aviador Hugh�i, adOPta-I Lockheed, no qfJa� o aviador. HASTES LATERAIS

ele Futebol Itahana apltcou uma rum e!sa marca �e. aViões que, rPost reahZ0l,l um voo rn€mOra�el 'i: . ..

multa de 5.000 liras contra o I por sua, caractensbcas de cons'l em torno de terra em sete dIas E �neC!essano que seJa fmado

club� campeão da Italia, o •

Am-! �ruÇão e performance, prt�stam-se I e hora�, mostra o e;tu�endo de-I'
o perigo que correm o� Jogadores.

broslsnan, pelo fato de se ter o a cobertura de longos percursos 5envolvlmento da terOlca aero- se as hastes das bandeiras de can

mesmo deixado d�rr"tar pela con-I sobre tenenos aci�entados. nau�jca moderna, proporcionando I to terminarem em ponta, ou que

tagem de nove a zero, no dia 10 Para empreendimentos da na- reahzações que ha 18 anos pa-I lenham menos de I m.50cm. de

de julho, em Praga, pelo time do � turela do grande raid que aca.1 reelam extremamente remotas ao altura.
ii

"Bynslavia', na disputa da Taça ba de ser cumprido. não b;lstam mesmo t�:npo que a existencía I
da Europa Central. adaptações de aeronaves propriall de aparelhos de ígual marca no PINTURA DOS POSTES E I
A Federação cassou ainda a a outras performances técnicas, Brasil demonstra que a.-; aviações HASl ES

licença ao nAmbrosianaApara jogar impondo-se a escolha de tipos comercial e militar braiileiras
no estranjeiro até o mês de se- apropriados ao fim especifico em I conservam-se em dia com as Os postes e hastes devem sem-

h'mbro. mira afim de proporcionar ás conqúistas mais recent�s da ae- pre estar pintados de branco.

operações todas as garantias de rotécnica, uiilizando equipamento
pOSS ive is j6"' segurança e conforto. sabido co- eficiente e moderníssimo.

gos do Vàsoo mo é que em aviação a fadiga ��ão ha àuvída nenhum'l que

em Mon te- da tripnlação é fato de primor� o periplo aereo do globo em Nos angulos laterAis e linha de

V idéO dial impo�tanc.ia. i pouco _mais de q�atro dias, ,ago' 'I f�ndo de�erão sei traçad�s semi-

I::;,,. .

Os aViões Lockhecd. conhe-, ra reahl�do, assUl�la, ,mal� do Ci[cu!os dIstantes dos vertlces 91

MONTEVID,- Ot 2.J-Con· cldos em todo o mundo pela

I
que o Simples arrOlO ao pIloto i--1í®":dJ!fmfi!!ANM !IIaM real•• U_ •

sid.era" se pos�ivel a �eali.2ação de s,ua velúcidade,. robustez. est;),bi- que o tcr�tou e excc�tou com I desse, que [(,�hzou (� grande vôo �.

dOl� matchs IIiternaClOnalS a suem I hda�e, � capacidade. de carga, uma ,rceclsã:> �ntematlca, a alta I &.(l�.ves de tres cootmel'ltes
.

e d,e
frahzados em fins �o corrente ano

I
posslblhtar8m aos craldmens» su-j perfeição teclllca da construção

I
dOIS oc�anos, sob as maIs dl

entre o Club€:; NaclOnlll de rute- perar facilmente todos os records I aeronautiea de nossos dias, pro- versas condições de tempo ao

ból e Q Clube de Regatas Vasco anteriores de veJociàade e dis- i duzindo aeronaves da catego.ia: longo do imenso tiajeto. �NiIl!'fjN;!liPiWj'7'i'ãf'rliã§l '% i !1!'!;�'::rzr;r;:s";r:fI1NW";e;::m�

Na presidência di! FígueílllliINTERPRETANDO•• "

rense a capitão f'rankilin �

A. Rocha MARCAÇAO DO CAr�PO dois postes verncars, colocadas
sobre a linha de fundo. e quidis

Continuação da Regra 1- tantes das bandeiras de canto,
Para a presidencia do valoroso e querido Figuei- Na parte que refere as di, espaçadas de 7m.315mm. e liQa-

rense F. C., acaba de ser eleito o 110SS0 ilustre patrício mensões do campo das por urna barra transver�al
e denodado militar capitão-tenente aviador Frankilin A.

O ., .t:
. I distante 2m.438mm. do sólo, A

Rocha. ac�t�do desportista.
.

cam�o de logo sera delimi-
largura máxima elos postes e barra

Felicitamos calorssamente aos alvi-negros por
tado por Imh.as retas.

_
. será de 125mm. (E,' aconselhavel

essa grande conquista. que por certo trará ao simpatico I As extremidades serao as h:,has que os postes e a barra transver-

veterano uma nova era de traba lho na obtenção de Jou de fundo e as dos lados, serao as
I' I d d d

.

'"' . I ,
-

I' h I t
. sa seJiHIl quac Ta os e e ma �I-

ros e glorias. un as a erais.

Do encontro das linhas laterais
ra.

AREA DE METACrise no as- ,di:), ,Gama, sendo u� dêles n�sta com as de fundo, deverão resultar
capital e outro no RlO de JaneIro. angulos retos. Será colocada em

parte baiano Estão diriginpo as "demarches" cada angulo uma bandeira, que
neste sentido o atual treinador do não terá menos de J m,524mrn.de

BÃI'A, 25-A crise na Liga clube.brasileiro e. ex-jogador in- altura. Uma linha traçada parale·
Baiana de Desportos Terrestres ternacionsl uruguaIo. Carl.os Sea- lamente ás linhas de fundo, drvi

que se havia manifestado ha vári�s I rene, que se encontra aqui. dirá o campo em duas partes

semanas, agravou-s� .agor�, maui-: O Estudante perdeu iguais. O centro do carapo serà

f t d G I d marcado nesta linha e um circuloes a� o-se o a ICHl ISpO.sto 1').
por 4 a 3 para o

desfiliar-se, DO caso da entidade de 900.1 4Qmm. de raio. será tra-

persistir em' manter a decisão que
Colo-Coto çado ao redor desse ponto.

marcou par.a a no�tf:! de 28 �� SANTIAGO, 25-0 Colo-
corrente o Jogo adiado. O Gan' CId E d d S.

I" ido i f )-
I >0 o, errotou o stu ante, e lo •

CJa, a ies, tem 51 o In e iz no carn- PJ" 3 tnu o, por "t a .

peonato corrente.

OalemãoHenrJ Outra gra,-�de
kel a�bateu

.

o víto���'ia da avia-
frances Petra .

-- &

F'

BERLIM, 25-Na semi-final çao ame r Icana
do! jógos em disputa da Taça
Davis (Zona européa) o alemão
Henkel venceu o francês Petra,
pela contagem de 4 a 6, lIa 9,
6 a 2.

AS METAS (GOAL)
AREA DE PENA MAXIMA

As metas serão formadas por

A Bélgica foi derro
tada pela I ugostavta
BRUXELAS,25-N05 jógos

em disputa da Taça Davis. a lu
goslavia derrotou a Bélgica por
3 a O. Kuljevic e Mitic venceram

Geelhand e Debormann, pela con

tagem de 6 a 3, 6 a 3, 3 a 6,
10 a 8.

ANGULOS LATERAIS

Osmar Cunha

ESAFIO DE 80 EUa},
por intermédio de "A \

Gazeta"
,

o valoroso campeão de peso meio-médio paranaense Ei'
Cezar Rey lança) por nosso intermédio, um desafio a quem queira
enlrentà-]o em lima luta de box.

cm. cujas areas serão destinadas a as associações que desejam marcar

colocação da bola. para serem os seus campos nas dimensões
cobrados os "tiros de canto"

(cer-l
exatas e insofismaveis. 1'10 mais,

ner] e se denominam arca de es- até a pro:l(ima regra.
centeio. Estas são as Tfó'gras para. t\(iA�ONGA
2I!IIliIIIRIIII ifl_I.IID'M..yi!tMt! "'""W'R"'"" mnrr «

l yl
'I(

F�ADIOSCARTAZES
DO DIA

Para StU concerto, procur-a a

Casa Musical, que conta co (J a

olicina melhor montada na ca

pita],
Rua João Pinto, 12

Em última exibição
EDDIE CANTOR. na su-

VENDE-SE uma casa sita
á rua Fernando Macha
do esquina da Visconde

de Ouro Preto, num dos can- .,.

tos da praça 15 de Novem
bro. Tratar á rua Bocaiúva
n. 67, fundos.

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

Represent:-.nrt: directo de Fab.·icantes e Ex

portadores dos seguintes artigos:
Tecidos FINOS, GROSSO e MEDIOS
Saccos de aniagem para CAFE', HERVA-MATEetc.,
Saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA, etc.
Oleo de CôCO BABASSU', para FABRICAS DE
SABAO.

IFiníssimas meias "WALKYRIA" para HO-
MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
Afamados vinhos man:a "(;RlJZEIRO"� de
Caxias: IDeliciosa e incomparavel CHAMPAGNE' "MI-
�DIELON'" � de Caxias.
Colchas de varios typo,s, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de todos os typos. de MINAS e ESTA-
DO DO R.O.

,

Madeiras aplainadas e portdS compensadas, de
Rio do Sul.
FIO DE COROA', genuinamente naciollai. espe
cial para cozer qualquer sacaria. muito melhor�
muito mais resistente e muito .ais
barato do que qualquer barbante !fio de veia)
fabricado com fibras importadas, de Junta e de
esuhamo.
ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS

E�TADOS PRODUTORES

i
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j
I Curso
PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA.

05 INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
� EULAMPIO DOS REIS VALE

LARGO 13 DE MAIO, 41

���.. F_LO_R__IA_NO:_O_L_IS . II

AO SR.

quinta-feira I
28, de JULHO

I
�

I
I

--� "A G T "fl\rnarrou o di-
_D_r._S á u I o R a mos i NOS MiIiIC�pIils--- nheiro na fralda
Especialista em molestias do aparelho genito urina- I

e

i
no do homem e da mulher

' I e O N c O R D I A d8 Ca ri) ISa

�:,•
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae i

_' ginecologia do Prof. Brandão Filho. I Conforme estava anuncia-f Não havendo quem mais
,

YX7Diretor do Instituto de Previdencla Clínica do do foi inaugurado día 11, às ii quizcsse fazer uso da pala- PORTO. ALEGRE, .25- pulso do Brasil e enviado para

"1fIo 15 horas, na Prefeitura Muni- vra, foi encerrada a soleni- André Ml\ftm�z, que fugIu da a Argentina,
(Ex,· Sub Diretor d Se! viço Médico da Assistcncia cipal d� sta cidade, o retrato f dade, que como já dissemos, I Argentina com 250 rml pêsos

-----------

Dentaria infantil do Rio de Janeiro. de S. Excia. o sr. Presidente revestiu-se de grandioso bri- roubados a um banco, sendo P r·e90 O ex-

Curso e prática especialisada em Urologia. Vargas. [Ihantisrno. prêso na cidade de Osorio, neste inVes t �gaaor
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal do D. S. r. Esse áto que se revestiu I Estado, trazia o dinheiro amar- Gu i I he rme

do C. S. de F'ortanopclís. de grande solenidade e bri-] ... -�., I lado na fralda da c�mis.a. De� Cos ta
Doenças de senhoras. Urologia lhantismo foi assistido por i pois da prisão, o dinheiro foi

Partos. e Cirurgia.

I'·.)
grande numero de pessôas, I Concertos e limpeza depos�tado na filial do Banco
inclusive as mais altas au.'. do RI.O Grande do Sul relo de-

COI1�u1toriC' e Residencia p Rl\ll Vi�c()ndp de OlHO Pre- toridades civis e eclesíasti- d; .

maqumas de escrever, legado Francisco de Oliveira.
to, n'. II --- Tel.-I009. -FLOH!ANOPOUS. cas desta localidade. I radI0f', c �par�lhos em g�r�L Mais tarde, o cornissario Maga-

_________lD_!!l!N.. WM'Wtt iM�"''''''' Iniciando-se esta cerirno-] Rua Conselheiro Mafra n 06 Ihães trouxe aquela quantia para

nia, O sr. Domingos M. de 1 Porlo Alegre, entregando-a ao

Lima, secretario municipal. diretor do D.l.S.P., sr. Plinio

-�������-\I respondendo pela chefia do ,1\tacados em
MiJano, na presença de [uncio-

executivo municipal. declarou M ."':
'

.,. n8ri?� da Repartição Centrai de

de Maquinas e Pilotagem III
aberta a sessão, convidando D u b i I n os ca ... PolIcla.
em seguida I) dr. Cantidio I

.
•• O dinheiro entregue á policia

r
Amarà·1 e Silva, digno Juiz: detes italianos eleva-se a perto de 750 contos.

de Direito desta comarca
I Grande parte da quantia rouba-

para assumir a presidencia DUBLIN, 25 -Assumiram da, André gastou em N�(lnte'li·
da mesma. grandes proporções as de- déu, na compra de roupas que

Em seguida o presidente monstracões contra os ca- não chegou a usar.

da ses�ão, tomando assento,

I
detes úo� navios-escola ita: Na policia, André �art�nel

determinou que fosse desco lianos COLOMBO e VES- declarou ter pago 80 mil pesos
berto () retrato do homena PUSIO. a um Iuncionario uruguaio, na

geado, que se achava en

I Os manifestantes, que se fronteira. e mais 5 contos a um

volto !Jel� P�vilhão Nacional, diz serem �m sua maior cbauf�ur, ,que o lev�u .de Barra
O que fOI feito sob uma pro- parte comunistas, aos gritos 1 do JUI ate Santa Vitoria do Pal-

longada salva de palmas. de "lembrem-se daAblssinia" mar.

Tendo o senhor presiden atacaram os cadetes italianos André Martinez foi recolhido
te, declarado inaugurado o na esouina de O' C") neJ á Casa de Correção e ser

á

ex

I retrato do eminente Cne- Street com Lower Abbey.

\ íe da Nação, concedeu a atirando os bonets dos ca-r

palavra ao �cademíco joã? detes ao chão. Estes, juntan-I Dr. Carlos Corrêa
Estevallet Pires, orador oh- dolse revidararn os ataques Icial da solenidade, o qual dos manifestantes. Partos - Moléstias de
enalteceu grandemente as Outros cidadãos iílandê·1 Senhoras e
elevadas qualidades cívicas ses acorreram e obrigaram Molestias de crianças

i
do homenageado. os manifestantes a recuarem "Habeas-corpus"

Fez ainda uso da pala- emquanto os cadetes ruma- Diretor d& Maternidade� pRloa ouvir radio•••
vra nesta sessão o dr. Davi vam para os seus navios, Medico do Hospital
Serafim que pronunciou um encontrando outros carnara- BELEM, 25 - O comer-

b 'Ih t
. .

I (Curso de especializaç r
O em

I ri ante improviso. pe o das pelas ruas protegidos "$ ciario Francisco Pinto apresentou
I toí muit I did I I' molestias de senhoras)que 01 mui o ap au I o. pe a po leia que tentava queixa á pohcia contra o medico

I I evitar fossem maltratados, Atende na Maternidade Xavier Frade, que liga o radio

III A·LU-G·-A"""'-sE11· dPreisnCclla·�a511·mfl·Ceal��eosp.orindíviJuos at� áS,.:t81j2 da man�ã Imüito alto. Ambos f.oram.inti�a-
u u e a tar ....e - Consultorioi

II
dos a comparecer a dr .egacla.

i '

-

r Foram suspensas as licen- ANITA GARlBALDI, 49 I O dono do aparelho requereu
\ _ .' I ças de dese!nbarque.

.

_
- «habeas-corpm».

'I Casa no Estreito . :msztu"'"""".... , ,1# 1M.@,ptiW7N!PI.l!ijI)7. :!'HttT'"' - i/!M�' .: .•XlIi. .ii!!ll i44;;G;ii$4.@i:;;:tAi
I i

.

I

Sa�:�Ovi:::S�:cinco I Conforto Distinção e Beleza
grandes quartos ·-saÍa de I·
jantar- copa+-cosinha e Iinstalações sanita rias

I
"

Luz elétrica em todos os

compartimentos. I
Dois quintais completamente I
amurados e uma explendida I

praia de banhos,
Dois porões e dois tanques
para lavação de coupa.
Omnibus na Porta.

Todos 05 compartimentos
tem janelas � a casa està

completamente nova, com

moderna fossa «O M S»
Agua encanada para serviços

da cosinha,
CHAVES á rua Mare-

II
chal G�ilher�fs n. 11IIIb Flonanopo�����..���� ; • l :

1 ,

Vísta BEM SEUS

RIO, 25 - Além do sr. E-
·1·Df'rm 10 r.omanc, que, ontem, 01

preso, tambem foi detido o ex

investigador Guilher De Costa,
que serviu come> secretario daque
le ex-chefe da seção de segu
rança politica.

O ex-investigador já foi ouvi
do. Hoje, deverà ser tornado,
pelo delegado Sá Osorio, o de
poimento do sr. Emilio Romrno.

iioes-i.i='õ'essõi-as-----
sequestradas

SANTA FE',:(Novo Mexico),'
25 - O governador Clide Tín
gleí, acompanhado de onze poli
ciaes, assumiu pessoalmente a che
fia dos elementos que procuram
nas «terras selvagens» de Mal
pai, as tres professoras que de
sapareceram ha tres dias e que,
possivelmente, foram sequestradas.
O automovel em que viajavam

as tres jovens foi encontrado erc

uma passagem subterranea. As
autoridades locais pesquizaram
em vão e, finalmente solicitaram
o auxilio das autoridades esta

duais.
----------------------.-_.

com Economia
Trabalhos doSó nos

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engenheiro Civil

PrcJfissionaís habilitados para todos
os rarnos de engenharia

Administração, construção e reforma de prédios com

aagamentos em prestações
Projétos em geral

Escritorio central: Rua 7 de Seterrlbro. 47
Porto União

FILHOS
.f \ Lindas e

-.

meninas e g_ritos só

PITAL.
•

graciosas

na
cal1ifecções para

AO"

Rua COllselheiro Mafra
• P"

esquina da
Sli ;M' 7mn7mr�i!Wtíj@;w••!&*,..Ft -M'l!IJIIfW'W
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I
anualntente aos Estados

d
sul

e do nordeste do Paíís�

deai O

de it
I [ neliciado] nulO valor DliniOlo

,
•

,'i'

a Cliltura algodoeira en�

saída dealta escaía, nau; .neseas lDagDiti�as terras, poderemos
grande pall�te daquela COll1sideraí�rel irnporl�t:ancia/(j

O govêrno catarinense, está. elDpenhado nesta patriotica
,-----, ------ ---------------------------�---------------------------------

A ·t' - &'lll II

d t:a Houve uma pequena retração no mercado alemão, e isto
S;I uaçao Ua �n us rIa foi motivo para o intermediaria fazer o mercado descer áquem I

--_________ _ --.---- da realidade, perturbando a PSYCHE nacional. I
..,1 .vi I!! Ha pois todo interesse entre os intermediarias para que
u8 maUemra permaneça o atual estado de coisas, e sugerem demagogicamente

aos produtores que o mal não é falta de financiamento e sim falta
de transporte.

Tomámos conhecimento pela imprensa de que os madeirei- Foi isso que lemos no Boletim do Sindicato Patronal do
roa do Estado do Paraná, em comissão chefiada pelo decano Bette- Madeireiros de Joinvile, que se intitula pomposamente Sindicato

ga, foi ao Rio pleitear a criação do Instituto Nacional do Pinho Patronal dos Madeireiros de «Santa Catariua>, sindicato êsse (di
para amparar a industria da madeira. ga-sc a bem da verdade) que é mais iníluenciado pelos corretores

A comissão apresentou minucioso relatorio, cuja integra não do que pelos produtores, e onde os produtores figuram para camou

é o do conhecimento público, tendo o reporter obtido informações fIar os interesses dos' exportadores
cm entrevista. Por ela ficámos cientes de que a Comissão Bettega O intermediaria teve a inteligencia de manter um capital
ataca os detratores do Instituto no seu expoente rnaximo que é a .amoedado e vive como um parasita da industria. Prejudica o pro

Lumber, companhia extranjeira, de transporte autonomo, e cheia de dutor porque não paga o justo valor da utilidade transformada;
vantagens e isenções, dando como causa única da crise da madeira prejudica o comprador, diminuindo-lhe a capacidade aquisitiva, par
a falta de transporte. que reputa a mercadoria a preço alto; e, finalmente, prejudica a

Observando o fenomeno na região madeireira do oéste ca- Nação porque incentiva o desenvolvimento das industrias similares

tarinense, desejamos contribuir com o nosso ponto de vista para o I estranjeiras.
completo esclarecimento de tão magno assunto que envolve um dos § 4. cOuaN O mal da i.ndustria da m:uleirBprincipais fatores da economia dos três Estados sulinos. ""t:: -

Pelo exposto se deduz claramente que o mal da industriê
da madeira é um e unico: falta de amparo financeiro.

E' obvio que do pá para a mão não se pode
transporte.

Dê-se, entretanto, ao produtor financiamento eficiente,
OBRIGUE-SE-O A ARMAZENAR A MADEIRA A COBERTO,
e se ha de verificar que essa mesma falta de transporte, tão coo

clamada como o mal da madeira, se tornara uma aliada da iudus
tria mantendo a estabilidade de um preço remunerador.

E o in! errnediario desaparecêra por si, quiçá aplicando seus

grandes capitais acumulados em algo mais patriótico, mais humano
e mais produtivo

evitar a

§ 2. Cansas 8no.Q"waiis das Ileequisieões
O produtor verificou que cada vês que fazia uma requisi

ção, obtinha do exportador um sinal, um adiantamento, dinheiro
emfim.

I i untamos as nossas com um a br 3
I ço muito afetuoso.

DR. CESAR AVILA \ Transcorre, hoje, a data ani-
A data dehoie, �ssioala .a. pas-\ versaria do jove/;l Pcd�o de Fre

sagem do amversano natalicio do I tas Cardoso Junior, filho do fir.

ilustre medico dr. César Avila,ldr. Pedro de Freitas Cardoso.
que durante algum tempo exer-

ceu nesta capital o filantropico
sacerdocio atinente á sua profis- OU'rROS PART}�M
são e qUI1 atualmente se acha
clinicando na cidade de Antonio
Prado, DO Hio Grande do Sul.
Deixando não só nesta capital

como no Estado um vasto circu
ia de relações de amizade, terá
hoje, o distinto aniversariante
ocasião de mais uma vez avaliar
quanto a sua .nobre individuali

. .

I
dade é apreciada, pelas nllmero

rmprovisar
I fias felicitações que irá receber,
(IS quais juntamos as nossas com

um abraço afetuosissimo.

ANIVERSA P.IOS

DR. SERAFIM BERTASO

E' inegavel que o Paraná e Santa Catarina estão muito
mal servidos pela Companhia de Estrada de Ferro, havendo um

atrazo de sete mêses no fornecimento das requisições de vagões.
A alta de madeira de pinho, oriunda da aquisição de novos

mercados e por ter encontrado novas utilizações internas, fez com

que a produção triplicasse estabelecendo o desiquilíbrio entre a mas

sa e o conduto de escoamento. Como resultado, uma parte da pro
dução ficará inutilizada, ou pelo menos muito depreciada.

Observamos. entretanto, que. se fi produção aumentou, as

requisiçêes de vagões aumentaram, não proporcionalmente, e sim de
maneira anormal para mais.

Quando, normalmente, deveriam ser requisitados 20 vagões,
efetivamente estão sendo requisitados 30.

NICE FARIA

Transcorreu, ônLem, a data
aniversaria da menina Nice Fa

ria, gentil filha do nosso prezado
amigo sr. major JIJsé Augusto ele

I Faria, com retente Iarrnaceutico e

proprietario da Farrnacia « Santo
Agostinho ».

Sugerimos, em linhas gerais, o seguinte: Dotada de uma compleição ar

l)-Crear o U"�.P. na SQa verdadeira finalidade que é pro- tistica invulgar, apezar de sua

teger a inrlustria. (Dentro do Instituto o exportador será sempre o pouca idade. já se firma na ado
elemento de discórdia, que subrepticiament.e procurará solapar as miração geral, corno pianista erne-
bôas medidas JlIlI'CJue os seus interesses são diametralmente opostos rita, representando suas audições Hegressa hoje a Lages o nll; 330
aos do produtor). uma verdadeira consagração. ilustre conterraneo sr. dr. Sera-

:3)-Financiamento por warrant" comerciais expedidos por Pelo transcurso da significa ti- fim Bertaso, operoso e competen-
. _.. Armazcns Gerais da União, Gomo dependencias do Instituto, nos va, data, ofereceu a jovem ani- te engenheiro Residente da Di-

, .

Feita essa.descoberta, nao deIXOU mais que a taboa secasse principais centros produtores. versariante as suas amiguinhas, a retoria de Estradas de Rodagem,
no pátio da serrana.. . 3)-�Descolil.()S efetuados pelo Banco do Brasil, ou pelo 01'- noite passada, na residencia de na zona serrana, cargo que vem

Submeteu-se a pagar maior car:!'eto, a ';u�or�ar as despezas I gão autonorno do Instituto.
. seus pais, uma interessante festa,

j des�nvolvendo com inteligencia e
de gradeamento nos. �:ll�adros das estações, para, a VIsta da madei- A questão da madeira, como a questão da citricultura em em que mais vez focalizou o S'lU dedicaçáo.
ra, poder fazer requisiçoes. São Paulo, e como todas as questões congéneres no Brasil, podem temperamento, deliciando a assis- ----

Essa madeira verde (mais ou menos lr3 do que existe na ..
ser graficamente repre:;;entadas. pela luta entre o produtor e o inter- tencia com vários trechos esco-j NASCIfiIENTOSestações) é o que produziu o que chamamos HEQUISIÇÃO ANOR-. mediaria.

, ";
.' . . . I lhidos d08 musicistas de maior

,MAL. pois em condições comuns só deveria ser carreada para a. Sanemos esae :nal, aP!Ica_nd? _um paraSIlIc�da. Adub�mos as

I renome, sendo fartamente aplau- ES,ta em festas o lar do sr.

via férrea cêrca de três mêses após ser beneficiada. raizes novai) da nossa indústria incipiente, dando-lhe proteçao e am- elida. Norberto Domingos da

Silva,�Apareceram em seguida requisições sôbre madeiras existen- paro.-Para isso cO,nfiamo� no alto Govêrno da Republica que, te-I A' interessante Nice Faria, que conceituado comerciante, e de
tes na serraria, ou ainda por existir. o que não causava transtorno �os obs.er.vado, es�� �upenormente apare�llado para .resolver as ques-j é uma das maiores promessas da s�a. exma, esposa d, Mercêdes
em Iaee do atrazo de fornecimento de carros. toes SO�IaIS e eCOJ:omlcas dentro da realidade tangIvel das llossas arte brasileira, envia «A GAZE- VIeIra da Sil_va com o nascimen<

A Rêde de Viação P.S.C. tendo conhecimento de tais fatos tendenc�as Gongel1l�as. , I TA» suas felicitações, com os to de um� mt�ressante. mefi!namandou então a primeira comissão de verificação e levantamento R. ANTAu, 20-7-1938. votos porque veja o seu futuro que, na pIa ba�Ismal, recehera o

de STOCKS, a qual cancelou, só em Caçador, mais de 200 requi,· CSil.e}@S Ga.,���.�I,��._.r,,,,,,��._���,�_�.�_�, I tapetado de flôres, nome de Tt-rezinha.
a;içõe�, e si fosse rigorosa cancelaria muito mais. A segunda e recen-

".,_ '"
>'. _._., .r._ _ '"'_'

te comissão cancelou 209. D f.t4l�n,�"o I r''''���''w.,��.,::;& �@"",��) Festeja, hoje, o sel] natalicio Acha--se em festas o lar do
Em resumo: a madeira nada vale nas mãos do produtor; 1.'. &a�6�1.. d NORBERTO D()M�N- �ra senhorinha Celeste Vieira, gen- sr. Osvaldo Tiago de SoU'�a e de

o que ,>ale é a requisição. Belo�oto � GOlS IDA saLVA � til filha do sr. Francisco Vieira. sua esposa senhora Celsa Geor-

§ 3 P
A llf • • -

e na-o .!Ir'.sftk � 'ti) gil1a di) Souza, pdo nascimento
• orqlle tem va�«n· a requlIsu:ao �� e �" Transcorreu, ôntem. o aniver- de uma menina que na pia batis-

.. In-odot.. do tloabalho � Mercôdes Vieira da � sario nataJicid do distinto enge- mal receberá o nome de Marlene.
A requisição representa um embarque proximo do produto, "Silva�. nhtiro sr. Oscar Schmidt.

ou seja a sua tram;formação rapida em dinheiro. Por êsse motivo �� � Dotado de excepcionais facul- BODAS DE Pl�A'l'A
é disputada pelos intermediarias exportadores que adiantam sôbre

!
comUnIcam ao� parentes e '0 dades d� trabalho, conheceàor

ela a quantia de 1:000$000 que não paga a mão de obra avaliada pess?as de BUas relações o � profundo dos assúntos rtlaciona-
em 1:5000000 por vagão. l4 nasclm�nto de sua filha �f dos com a sua profissão, goza o

(O financiament0 sendo insuficiente o produtor procura de- �� Ther�z1l1ha. . �� I ilus1l1'e aniversariante de grande
fender-se fazendo requisiçõeA de transporte superiores ao stoke que � Fpohs 23 €Ie lulho de 1938 � estima em todas as rodas sociais.
POliIsue). E é um excelenle negocio com!).rar a 46S, sUl'eitando o pro- �,-""� "'- ..., �...... ""='"

rr.l A GAZETA feII'cI'ta o embo��",-$......�,. """"1.""'":,,,,:.·�����r���J ,- ,

dutor a lima classificação fóra das suas vistas, nos portos, ondfll
PÓ de arroz e ronge ra tardiamente.

não ha falta de transporte maritimo, para coloca-Ia nos pGrões dos combinação feliz Em regosijo pela passagem de

cargueiros, já vendida, ao preço de 90$ ou mais. Ad.ora,pão A d t dA' I I
tão festiva data seus filhos man-

Ed· dI' I
v a a e ont;m, a.ssma ou dam celebrar ho'e na io-re-essa maneIra, emquanto o pro utor uta angustlOsamen- a venda em todo o Brasil a passagem do amversano nata- .

d M' Dl, .

"

te com as suas florestas onde imobilizou capitais, tendo sôbre os i notadamente na Capital da licio d.o nosso distinto amigo sr.! �açãoOde aelallnaO eus, mIssa em

hombros a responsabilidade de um operariado a sustentar, (l inter- Republica. Euclides Pereira proprietario do I A'
�

·fr ç sd' t' t I f.mediario faz fortuna, torna· se o dono da industria, e joga com a Esta a Il.·lal·or pI'ova . de Slla al·ta a l't 1 C f' R' B c
fim e o IS Jll o cusa o e-

oscilação do mercado, estando apto para criar a alta e a baixa ao qualidade. cre� I ,ae o.: a�e 10 ran o». recerá uma mesa de dôces e be-
Ilabôr dos interesses do momento.

A s fehcltaçoes que recebeu, bidas aos amigos e paréntes.

§ $' A 5!Oh�çio para o prob;em�
Cabe ao Govêrno resolvê-lo,

Comemora hoje o seu 250. ano

de feliz consórcio o distinto casal
Alvaro Soares de Oliveira, C(lfl

ceituado �omerciante. e sua exma.

psposa d. Frederic� ScharE" de
Oliveira.

I·O -I Enco?tra-s< nesta capit,1 vindo

I do Rio de janzíro. o iltlstre agrono
I mo Ariosto Peixoto. a quem está
entw:ue a Chefía �a CampaJha do

VEN DE.,SE � melhor e �o��ortave1 yroprle- Trigo em nosso Estado.oade do ffitllllClplO de Sao José. A vinda de conhecido técnico á
dentro da cidade com acomocl;;ções'. para numerosa família de tra- F!oríanopo!is. seguudo cGnsegtlímos
tamento, fundos para. o mar com magnifica praia de banho. agua

apurar. prende-se � efettlação cid.
cficanada. gara;;e p;c,.if, 4 automoveis, cocheiras para cavalos e

compra de terreno,) para a futura
vacas, grande ;lasto, chaora com dí'let'sas qualidades de arvores I E�tação Experilnental de Trigo e de-
frutíferas. e outras deper dencías. e servida pelas linhas de oniDus I mais c<tmp(); Je multiplicação de se-
de Sãs José. Palhoça z. Santo Amaro. Preço de ocasião.

C 1 �J
i

I mentes, á serem in3talacros no Es-
Para vêr e tratar, com o propl'kt.uto, na mesma, ar os 1\.

I tacio.Poeta, A GAZETA cumprimenta-r., dese.
_ --,;;;;::; ...'-.-.--.-::;:;;-----.

-- -.- I jando feliz permanencta entre nós.

Dra: JOSEPHINA SCHWEIDSON ClIEGA.M: UNS

DH. OMAR RUPP
�

De sua viajem a Curitiba re�.'
gressou o talentoso engenheiro
patricia sr. dr. Omar Rupp. r

Il

(Especialista em doeulC8s de Senhoras
e erean�as)

CCONSULTOBIO

Rua Felipe Schmidt, 39
I-DORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas \Venda de

������I DI •

animaiS
No dia 1·. de a�osto proximo, ãs

9 horas, serão vendidos em hasta
publica rtiversos animais perten·
centes ao 14 Batalhão de Caçadores
e julgados inserviveis para o serviço
do Exército.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




