
I )
�t

I

I r

JA
��.

D O-_?P-Õ-V--O--�-'�-'-"'-�::-�:=:-��:_:_�=�-==--'I,fiS- �
--

N�ção �
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I NU�fEB��mu �
I �. 1�·i h �� �
I Morreu um que ISANTA CATARINA DES." Uln teser

I. mandou matar
I

TiNiDA -14.-REPRIESENTAR no hUlIlo
Disse que a exportação de minério e importação de

! I -

.----------------,-----.--.-------�------------- Inar
coke para n siderurgia é uma solução simples e sedutora, po- , HOVE, 29 - Morreu m !W},�goRT Jl. fftt.�Tr p §àDrl NA
rem deixa a siderurgia nacional na depenrlencia dr, fornece- i"sir"TomãsGardnorHor- iJI�W�il iPil&Y� �

,

l\!lfàlf-�� �

d(,rPQ de cok.e no estranjeiro Par::! criar lima industria ver- rtdge, que contava 80
..

-·--;-------------'--·---:-----·------------1
AMSTERDJ\M. 29

dadeiramente nacional, é necessario conseguir-se, aqui no Bra- anos e fêaa, em 1916, um S W ft�R U '! �A �:ed:e���x: �al���t�mc����( l�
sil, o redutor. !EU� '\rtij ll-li

bot d f 1\
dos 3 juizes que conde- no 0]0 8, ragata brttaníc •

O carvão de madeira não é solução, porque só póde LUTINE;'afundada em 179f �1
ser concebido para uma pequena síderurgics e requer um re-

naram á fõrca "sir" Ro-

i
á entrada de Zllider Zee, �,

Ilorestarnento nem sempre em condições economicas. A v=r- I' I ger.Cas.semell1_t,
reVOIUC80- IUO,29 - Entrevistado o co-consumidora mais de qu rli-d ade quando viajava para Ham-

'. �-- I S'I' R l' D' t d I d d tid d
' burgo, conseguiram retirar

dadeira solução é fabricar coke lllctalllrgic� no Brasil. I nano irlandes. acusado rone. I vio a.u I.no, rre _ar .

a

loque
e quan 1 a C,»

varias moedas espanhõlas. IAs experir-ncias conduz idas or Fleu-i da Rocha, na Eu- I, de alta traiçin.
Fabrica de Projetis de Artilharia, . -

Nume foi exatamente calcu-

_i),....rapa. mostraram que o carvã.. de Sta. Catarina ê cokciíica- I --.---------- quaTlt� á localização da Usina Si- C O NO laàa a tortuna transportada
vel. Entretanto, para obter 11m coke «orn ° tcôr ele cinzas de- I b

dernrgica, declarou: pelo navio, mas julga'se que

ano ras '1" J b t d
.

C N
a mesma chega a 2 milhões

RcjnVf'1. <cria preciso lavar o cArvã(\ em taes condições que
"

�.l1l?a['a ° s�. o �on o e J�lS- 9 . ... r A de esterlinos. As moedas espa-
ocasionarie uma perda de 213 do produto. ta mi rtar, o IIJO e o me ,101.' 'II � nhõlas foram trazidas á su-

A vprd"deira soluçâo é mistnrar o rle St3. Catarina com dos ludeus P1aonto �D. cust1a, �or.�SS(l �ue.' .Pd·
e-

IPleOrl:jn,Cld-e;S�.orquUem ters:_oa��l:!ladrinSatas
um carvã« que se C>lrarteriRp por 11m alto t.eôr de carbono fi- , sua rmport.ancia la auqumc a, RIO, 29 - Pareceu uma fita ,,�U .... "

h
. exice ma d f I t e nf' 1

tentativas de salvamento pa-
xo (l »rxo trôr dI" cinza, não pn! rando aqui em linha de con- "'" urr e esa comp e a .

c 1- (e cinema, () desastre ocorrido no
. -

f' j'I'::'ÓI. ra a Carnpanhía Lloy(ls, que
tu I) p ,r!f'f "g', fifi .nt- I, C1Hvi"íO "I lrl.êf'j,O. pi "Q1l0 rI rir ROMA, 29-0 jornalIL TE- Ciente que nao so rera mor I _il- cruzamento da rua São Pedro e pagou o seguro corresponden-
St a. Catar ina Ü'lll ,>.';�n rap iri h le PIn alt, g á«. O, esr.ndos VEHE acusou o IlEBREISMO çãJ sonsivel pela presença da usi- a Avenida Rio Branco. Ao des- te ao afundamento da fragata.
em escala �pmi indu ur i ii mostrar-rm que se pôde faze" um INTERNACIONAL. que lança as na. Quanto aos perigos de um cer at}uela rua, a limousine nú- ,.

CI k.' c"m todo" os fefJlli,útos n"cr"sarins misturando 213 de
I
democracias contra os países tota- i bo�bardejo aer�o, pouco. adean- mero 23709, rle propriedade do �G�:;,exv'�e

""'.,._u

c:'rvi'io df' Sta, C"tilrin' 1 lavado, com 113 de carvão steam- , litarios, esperando provocar a �afla. a co!ocaçac dG usma no sr. Alcides de Brito, que eI'a di- [j tçI
cOA1 liro C'udif[. guerra. !lOlenor, Vl:-110 corno os aviões rida pelo chs,'Jfeur Antonio José,

A,- rxprrirllrias. agnf::! em r('dlisação, e�tão sendo efe- Diz o iornal:«O h!.'breismo está pesfldos modernos podem voar da Silva, foi violentamente dlo- �dI'U�a,:a-Otuadas JJllill pequeno forno especialmente construido para esse incitando o espirito democrático miihares de quilometros depois cada pelo onibus n' 92, da Via- g\\.r;;;tl Y
fim, I pproduzindo os fornos de coke usados na gn.nde indus- á guerra, porque esta lhe tr3rá' de catapultad.os.. ção Cruzeiro do Sul, linha «Ti- TOULON, 29 -- O médico e

tria e fornpcendr, em cada experiencia cêrca de 500 kgs, de enorme restauração dos negocio�.1 Restam. p:1I'3 os pengos de um incas Monroe", tombando de mo· doi3 oficiais do cruzador «La Ga-
r()ke metalurgico. Nestas GOndiçõe�, ao envez de ficar a si- Os iud3us planejam: sob o estan.:. bombar�elO r uava�� contra o qual do espeta,e�llar. Não h@uv€

fel�z-llissOniere», fora� acusa�()s de

del'urgicCl nacional dependente de 100.r de redutor estran- darte da democracIa e a salva-I df)VelllO� de,eorlel no,�, sob pena mente VJtmJas a lamentar pOlS contrabandear melas de seda, fu-

geiro, ficará apenas dependente de 33.1' dlIm carvão estran- guarda da paz, provocar uma nova
I de sacrificar eériamente a locali- tanto 'o chaufeur da lim'ousin� mo e fazendas, para o que utili-

jeiro, que poderá ser oblldo em muito boas condições. I guerra. européa, afim de eviLaI o zação e?tlDornica da usina, si, I corno .o.sr. Jorge. S':lntos Guerra, I zavam o hídro-avião de bordo, o

I
renaSCImento dos povos e estabe- pa.ra e':'ltal-o, a deslocarmos para I que VIajava aa seu lado nada qual levava o contrabando para

I --- lecer definitivamente a força uni- o JIltenor. 1 sofreram ::lém do susto I
terra'e ali era entregue a cum-

�. d t
I T G I t

versaI dos hebreus».
,

Com ef,:ito,_ a localiz�ção no A limousine 23709 ficou ba�- plices que o esperavam em auto-

2laCer 'O -e exco- I ony a en o gra- Termina o jornul afirmando que htoral se Impoe econormcBmente tante danificada. No local cornen-I movei�. A acusação foi formula-

I a campanha judaica é esp�cial- por. varios motivo�, entre
.

os Lava-8e,. em seguida, o. fato com I da p�las autoridades. aduaneir�s
mungado n.el_olveme.Jnte.,,' enfermo mente forte nos Estados Umdos. q.U8IS sobreleva, notar o

abaSLe-lreftlrenClas �esfavorav.ili9_aomot()- depOls.que os nego.cmntes 10cals
It' Cl,me?to. �m coke e sobretudo a flsta do omhms da Vlaçao «Cru- se qUClxanim da entrada na pra-

S t 01
.. dlstnblllçao dos pro?utos. .

zeiro do Sul». ça de mercadorias 'a preço vil.
!ln o leiO ORANGE, (t>Jew Jersey), 29- Ses§âo s�creta 110 Os cent.ros consumldores maIS «Foi mesmo como no cinema»

lO pugilista Tony Galento, consi-
ParlaRnento ar- : importantes d.o país se alinhando acrescenta um garoto qu� vira �

CEDADE DO VATICA I der.ado pel�s técnicoH c0ll'!0 o pri; t. 'i ao 101l�0. do litoral e o ,trans'1cr ..

começo e o fim do rapido e emo-
-

melrO depOls de Joe LoUls, esta gen IDO

II
te m:�ntll,no sendo,o malS barat�: cionante csP.etaculo que não es-

INO, 29 - A Congrega- gravemente enfermo, atacado de ü lOglCf e aprovp. talo) a'
�

) JI .. ( m 1':) tava anunCIado.
1""30 do Santo Oficio, bai- uma pneumonia. 03 eeu5 m�dicos BUENO� AI�ES, .29 O parla possivel sobretudo para vencer

: .OU O decreto de �xco- assistentes moslram-se npreensi- �:�,tos���I�zJ.qr�;e �()Jep'ri���:: :::ã a,s longas distancia" que, no Bra- HALSTEAD, 29 - Foi ordena-

h- d ii F
I
vos sobre () seu estado, tendo re- sll, separam esses centros. do o iechamento de todos as ,e8-

i ;1un ao o pa re ran- comendado uma transfusão de
secreta.

E' claro que futuramente va-
colas locais, em virtude do apa-

ds Griese, sa�erdote a�ea sangue. __ .. ,__ . . rioR centros produtores deverão RE sr:» r�TOU i recimento de dez casos de para-
n'lão residente em Sue ... �. A��_d'�C __�_=�_�,_ .. �" surgir, naturalmente, em diferen- O��,.

!
lisio infantil. Foram tomadas to·

f .05 Aires. O decreto jU:'i.1 Corrigan nla� T,&U na�.TAS
tes pontos da I:'osta, pontos esses

das as providencias no senti(:o

·Hfica.se� dedarando que �.., n�;;;:!) que já se delineam pela revela- u.na revolu- de evitar propagação do mal.

(lo pado re �ontraiu .matri- n��;� u!Ftn �;r ç�10 das principaes zonas de con-I AWqiiatrõ"éeüiõi,--iiie�
morno, além de d!lvuUgarl 'V,4t� l!I:t

�.pi� "'agredidos a ��m;:p�;�n�r:�dse�l���t����ari� ção na Illha de til-tiS do nllme do

t"ontos de vista- já con- CU � O I : RlO, ao �e�t o; Pernambuco .e Eigea#
danados pela igreja, por ! r�1!'l1 T I Estados hmltrofes, ao norte. lVh- Creta GRIl'lDELWALD, _29 No de'

�:erem considerados here- I llros na erra nas (;erais constituirá um centro I c�rrer de uma ascensao ao monte

LONDRES 29 O
"

d ,I dI' I' d I
BIger de 3.975 metros de altura,

ticos. '

,- �Vld Ol

1St
pro utor centra especla lza o quatro alpinistas alemães conse.

_____� ,

, Corngan mudou de maneIra de êlil a em produto� finos,'que interessa- PARIS, 29-Nolicias acabadas guiram chegar a 400 metros do

p.e�5ar quanto
.

ás ofertas com.C!:- . rá sobretlldo á defesa nr.cional, de receber nesta capital, informam cume.. .

CIalS que lhe vmham sendo dm- ---.---------------- haver rebentado um movimento A t�ntatI'Ia da eting�'lo pelO nor·

'd S d 'uas últimas de LONDRES, 29-Telegrama de D' III

d b' 'Ih d C
te haVIa fracassado ate agora, de�

gl as.
_

I'gun U 10 -

IJaI'fa para "c' Agencl'a R",uter 1'[1-', 'esva lJo'Iio e
su verSlvo na 1 a e reta. pIorando-se a morte de 9 alpinistas

claraçoes:«Quando voltar ao meu "l. - 'c II I Os rebelados prenderam o go, mais arriscados.

país, acei tarei o melh�r emprego forma: «Certo número de turiHtas I vernador depois de haverem to. Desta vez, porém, existem'� f�n-
BERLIM, 29--0 81'. Adolf Ri- que me oferecerem, seja esLe no norte-americanos aproveitaram a; amor mado conta da estação de rádio. dada esperança de vellcer o EIger.

\ leI', por p.roposta do marechal cinema no teatro de revistas ou escala do paquete que os conduz O t 1 C I Segundo se pode perceber atra-
, governo ?en _ra ,ao ogo. re- vez do telescopio, os alpiIlistas es-

(;oering, nomeou o novo secreta- na imprensa ». a ROllla, afim de fazerem um cebcu comUlllcaçao (to ocorrIdo, tão'200 metros aiém do ponto de

rio de Estado para os problemas O piloto americano planeia efe- passeio a Jerusalém. A' tarde, BELO HORIZONTE, 29 -

envLm numerosas forças do exér- onde se precipitou no abismo em

do plano quadrienaL Além do se- tuar uma "to1ll'née" de duas se- durante a excursão, perto desta
I
Recuperou a liberclade o sports· cito para Creta as quais após 1.937 um alpinista que tentava rel!.

cretario de E�tado Koerner, repre- manas que o levará a Nova York, cidade, os terroristas dispararam I
man João Camarati. que, no Car- vários

. com�at�s rechaçaram os hza�ee�s�e���Z��ntinuar favoravd
�entante do marechal Goering nos Boston, Baltimore, Philadelphia, cêrca de 5 tiros contra os visi- naval de 1937, ao regressar de revoluclOnanos. eonta,se�com, vitoria certa.

problemas do plano quadrienal, Washington, Dallas, San Antonio, tantes, que nada sofreram. uma batalha de confeti, tentara -----'--------------

j ,esempenhará as funções de se- I qalveston, Los Angeles,�an Fra?- Por outro .Iado, um
_ onibl�s fo! assassinar; a tiros �e revólver, a

,( retario de Estado o atual conse- ClSC0 ellcerrando a em Samt LOlJls, atacado a tIros em Sao Joao d bela rnamcure Mana Rosa, por

jj heiro de Estado, Neuman, q;e' onde' seu aeroplano foi construi- i Acre, e vários dos seus ocupantes tê,la sUfJ�reendido. lI?S braços de

�; tê agora eX(lrceu as funções de do. : ficaram feridos. lum terceIro. O cnmlllOSO era U�I,
('hefe da quarta eecção-questões •••tD"•••••�•••••�.....8••••••••�••�••GI•••(te.f}••C).�81 d.o:; exal"tados ado�adore9 �a .VI- [I d' 'da O aecretario de Es- . I:' 4. O D'E'I IMPOSTO

tmJa. Fora submetIdo a dOlS Jul-
;:Jo ��u��n tem atualmente 46,1 S EN� � JC!II! I gamentos. No primeiro, c'lllde-

d 'dade e é conhecido co-I I
naram-no; no segundo, que se,

�.nn�sume �erito em política econo- PARA QUE TIVER verificou uo �abad? ultimo, ab- j
mica. Durante toda a suacarrei-' I solveram-no, E, aSSIm, �om a Bol-

ra se dedicou êle a êsses assun- MA1f� D' 'E' SEI� E'lILHOS
tura, ag.ora de <:amaratl, escreve-

tos. .liii':P lC.i1 Q:'JI E .
se a ultlma p&.gt.ma do sangrento O t� UH',-D 'E' LEGADO DEromance, que 1 vera corno perso- � .Ea1
nagens duas figuras conhecídissi
mas nesta cidade. Esse romance

custara á bela manicure trinta
dias de hospital, entre a vida e

morte, e ao apaixonado sport-Iman 16 mêses de xadrês.
'. de Sei" �e;'íllretado na região do eXnCon'i:estadilJ) em

/�,panllados pela o quaUperdeu la vida vitima de uma:. toca6a,' um
tempestade representante da�'aut�ridade. '.::

A tragédia�' teve luga� 110 distrito de SãoTRENTO, 29 - Três alpinis-
t.as encontmram a morte, quan-

LlUiiz, t!10 munidpi'o de Caçador, desconhecendo-
do uma subita tempestade os a- se, por emquanto, os antecedentes e iglluu'ando-se o
panhou num monte de 200 me· nome do criminoso.

"

tros, na encosta sul do �onte de As noticias chegadas a esta capitati, apenasc\farmolada, no Dolomltas. A::., dão c�nta de nue l!fã'fí:ima VI"" H"rn"',R.
• Jil"

vítimas foram o 8r. Adriano deI i • .

""I' ,ou "" ... I!LO\i:aaa� Im assas-

Lago, Antonio Boto e o dr. Car-I smado 4) sub-delegado sr. Natal Brallghh'u6, autorl
los LarvalazzI. Foram recol9idos j dade ze�osa e ,pessôa grandemente esfl:hnada em
os corpos dos infelizes alpinistas. todo O municipio.

-1938 ===

,

Problel1la siderurgíco
nacional

O Instituto Nacional de Tecnologia, do R�o de Janeiro
vem colaborando com o governo na solução do problema SI

derurgico no Brasil.
Assim, construiu 11m pequeno forno para

coke rnetalurgico.
No dia 22 de junho realisou-se, com a presença dos

srs. Presidente da Republica, Ministros do Trabalho, Indus
tria e Comercio, da Viação e da Fazenda, de industriais, qui
micos e engenheiros, uma demonstração pratica da fu brica
ção de cokc.

O dr. Fonseca Costa, diretor do Instit.nto, teve, en!.:;1)
oportunidade de fornecer aos presentes amplos escla recimcn
tos.

voz

Paralisia
infantil

o pllUIO qU3l1h·ienal
do lIeieh

1\1áis um crime repUinante e covarde vem

s s inado
tocaiae

PETROPOlIS, 29 _-- Inspirando-se nas deter

minações da Constmtuição Federal, o prefeito Car
doso de Miranda enviou ao comandante AmaraD

Peixoto, interventor fluminense, afim de que seja
LJOVamente bombar- previamente aprlI»vado peSo Estado, um projéto-Uei

deada de amparo ás fammas petropoUtanas numerosas.
Este projé'to, a�,ós diversos "co�siderandos"�

LONDHES, 29 - Telegramas tem o seguinte pryncãpal artigo:
acabados de receber, 'informaram ---"IFHcam isentos do pagamentos de todo 05

,[ue a cidade de Valencia foi,
imnostos que incidirem sobre sua pI'opr6edade do-

,hoie, teatro de um novo e vio' I'"

lento bembardeio, realizado por miciliar e sôbre as StllalS �ti'V;dades profls,3ionais, os
duas esquadrilhas nacionalistas brasileiros natos ou na'fi:il.ua2isado!i que rresidirem

procedentes de Mai.ona, as qua�s por dez anos cu mais neste mUrnl6dpst>, sem nota
bnçaram sobre a cIdade para CI·

que os desabone, e tiverern a seu cargo e em sua
1.1a de 50 bombas, causando nu· • -

f"�u.. "d d
e destruI'ndo ! _I compenhia 5ems ou mais ��1I0S ril1encres, nascI os e

rnerosas mortes va
1 consorcio legitimo, na formadas leis em vigor/'lias casas.

VALENCIA

,_"

SAO LUIZ

._" .. l

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j o. Receita ordinaria
d

� I o. Imposto de Licenças
Divetsas

-20. Idem de Predial Ur
bano

§--3o. Idem de Territorial Ur
bano

§ -40. Idem de Produção A

gricula e PastOfil

�-5o. Idem de Gado maior e

menor

§ -60' Idem de Capitação
§-7o. Idem de Gado abatido

§ -80. Idem de Diversões Pú-
blicas

§-9o. Idem de Industrie e

Profissão
§--9o. Idem de Patente de be-

bida e fumo

§-IO. Taxe Escolar
§-11' »de Emolumentos

§...,....12· Multa por móra de pa-

gamento
§-13' Multa por infração
§-14' Taxa de Luz

Hec.Ua Patrimo
alai e Iadustrial

22:000$000 29:778$800 7:778$600

ChegouGAZETA-30-7-938_---------- --
gal. Lião de Requereu

_ Escritu;::�:.datiló. Gratidão r_A,_���_S_Q_.,c_i_���__ã_o_' Catarí'QI��_n _

paz Inscrlçao Peja I _ . 4130 de Cumpro, com o presente agra- de Imr.�rensaRIO, 21 reso uçao n .•
deci

..

d dLucio Estel 27 do • f' d ecimento, um impenoso ever e
.

ã
. 4 112dR' ã d

. corrente, OI nomea o . .com o mnuç o n . ,e equereu escnç o secun ana
N 1 d C L' gratldãO para com o abalizado e

do assumir. t f' d d d O d d Ad e son e amargo ima para ,
.

Sde engenhaen e, OI nomea O no qua ro a r em os -

d' " competente médico dr. aulo Ra-
---

.

ti d d t E d d exercer o cargo e escnturàno- . . r • •--aIS para a serven la voga os, es e sta o, o avo·
d '1' f d D mos cUJOS menrorros servicos pr"-,1= t-' ,..Jf·· d

.
- da' L b

"., ati ogra o o epartamento de ' :%

LS a (f,
reio e escnvao ga o non c o, Ja mscnto n,a Ed fissionais, no tratamento de antiga

..

•

sede da comarca de Secção do Estado do Parana. ucação.
enfermidade, restituiram-me, com Convoco, na furtns exigida pelo artigo 82, letra b, dJS

nis uma cura radical, a saúde ha tan- Estatut)5 em vigor, os senhores aS5�ciados.' para a se�são d� �'- .

d
.

.
I

•

d
III

d p
to almejada. sernbl/ a Geral. a realizar-se no proxlmo dia 30 de Julho, as ",O

a emonstratlve a receita a re- Releva notar que, no meu caso, I horas, na séde Social, á rua Felipe Schrnidt (altos dar, Casa:>

M
..

I d A
�

I tl aquele benemér.ito médico não só I Pern;.rnbuca�iI<). .

_
.. I ' • ' ,RIO�ra unlClpa e rarangua, re a I .. demo?:tr�u n:�I" uma vec a saa i. Após a, tnãug\�r(Jça,o oh,Gls,. da sed� e a leitura do R:el-l'Ar.anha ••

d 1938 proficiência, Ja reconhecida por' te CIG, eleger-se-á a nov., Duetona, oerr: CO'.IIO o Conselho D ·l.b c-

���:�r,aO primeiro semestre o ano quantos doentes. se têm cqlocado I nt;, J, C��selho F!w�� e. CO�'�SãO de Sindlcâ'leias.
,

--.- sob os seus cuidados, como S(;'! ".)0 05 SOeI'); quites, de qualquer categori , (artIgo 103)
fOI ateve a? tratamento com o desvê- II p'J 'erão to.mar pan�' nas ,�s�embleas ger�is e berr,' assim proou:,-
•

Verhas Or.,ada Arreeadada Arracadado Ar�ecadadollo e o mteresse que bem caracte ,el& -se. "Nao poderão participar da votação os soc-os qu· se nao

Plt a mais a menos rizam o seu coração de médico 4' ltaram com a Tesourar.ia ate � presente �ata (artigo t 06).
') humanitario.Aqui, pois, externo a Florianopolis, 19 de Junho de 1938.

minha gratidão e o meu acentua'
LOURIVAL CAMARAdo reconhecimento. I 1 S '

.

.

FLORIANOPOLlS, 28 de I _

'. ecretan� _

Julho de 1938, I Licenças IFESTA DO
2:926$208 I ETELVINA NICOLLELI I Foram concedi�as licenças a

SE1IlJHODprofessora Nasareth Cesta e ao J."III'4 ...,..

4:705$500 RAD lOS 40. escrituaario do Tesouro do I B JPara seu concerto, procurai a ��t:�l�_�r�_��r��I��_�i��:'�·_ .. _.1 Om esus
11 756$500 Casa M'lsical, que conta com a:

oKcina melhor montada na ca- Dr. Pedro de Moura ferro Celebrando-se no dia 7 d,;

221 $500 pital. Advogado agosto vindouro, na igreja ii.
Rua João Pinto. 12 '1:íRua Trajano 1. (sob.) Veneranda Ordem 3a. S. Ff():l'

,.' �

8:500$000 5:573$800

9:500$000 4:794$500

40:000$000 28:243$500

5:000$000
13:000$000
5:{)00$000

4:778,$500
56:776$500 43:776$500
2:010$100

1:000$000

50:000$000 48:977$100

15:000$000 18:623$000 3:623$000
21:206$000 21 :718$050 512$050
5:GOO$000 6:710$800 1:710'800

6:000$000 8:78�$6:í0 2:782$650
1:500$000 285$000
850$000 340$000

35:000$000
! :500$000
2:845$200
2:698$800
6:000$000

22:487$100
74$000

2:845$200
50$000

4:562$000

60$183$800

25?:400$OOO 60:183$800267:613$900

Discrlmiaat,:ão de �aldo8:
Em Caixa
No Banco Industria e Comercio de S. Catarina

11 :472$800
70:205$000

2:989$900

1 :000$000

1:022$900

I
1 :215$GOO I
510$OQOi

I
I:

12:51 2$900r '

i :426$000
'

2:648$800
1 :438$000

615$100

44:98B$300 i
44:988$300

R&. 81:677$8"00
SECRETA.RIA DA PPEFEITURA DE ARARANGUA', em 30 de Junho de : 938

VJSTO
EmUlo Antonio Luchlni

Tesoureiro
Arnaldo Napolí

Secretario--Co!ltador
Caetano F. Lummertz

Prefeito

Cor é d i to Mutuo Predial
\.

II
•

._
,

..

florianopoUs

C'..)�vo'caQao da Assei"
biéa Geral

A)-Cobrança da divida ativa

B)-Renda do Cemiterio

C)-SaJdo do exercício findo

u)-Outras rendas patrimoniais
E)-Taxa de aferição de pesos

e medidas
F)-Taxa de fôro 800�000 184$900

TOTAL DA RECEITA 252:400$000 267:595$500
Extorno does. 195e 225.daVerb!l Restituições e::n 31,41938 18$400

ARNALDO MARANHÃO
rua João Pinto rr 5,
Caixa Postal n" 45
Phone 1.346
Telegr. "ALGODAO"

térreo

cisco, a festa do Senhor Bc,('l
I Jesus, as novenas terão inicio no

dia 30 do corrente, ás 19 ho
ras, respectivamente em prepara
ção á essa tradicional cerernonia,
que terminará com missa solene.
ás 9 da manhã de dornj'lflo 7
de agosto e benção ás 19 horas.
O abaixo assinado, convida

a todos os irmãos e fiéis a com

parecerem aos rehridos atos.

Pedro Evaristo Dias
Irmão Procurador

ITÃlUGA-SEl '
Casa no Estreito

Codigos:"União',"Mascote' e particulares
Subagentes en: Joinville e Curitiha

I'
(João Pessôa)

,

Sala de visitas - - cinco
grandes quartos -saia de

I jantar- copá-cosinha e

II instalações sanita rias
Luz :l:�::rti:nt!��OS oslr.:I' Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

I praia de banhos, d.·I Dois porões e dois tanques �
para lavação de roupa. /',Omnibus na Porta. :

Todos 05 compartimentos �
tem janelas e a casa està
completamente nova, com ,

moderna fossa «O M S» ,

AglJa encanada para serviçol 'II;da cosinha. ,

CHAVES á rua Mare-
'

;11
chal Guilherme n. 1

,'I'..I Floriélnopolís '

-

�l
Be�eza !e

4-Agosto 4-�gosto
.5:500$000

•

Muitos outros premlos meno.es

Premiada ao. 18 de Julh\.' I
�telvina Jacintha dos Reis, rua Silva Jardim sln. I

FLORIANOPOL,IS

E' FORMI'DAVEL••• E' FANTASTICO •••

com 1$000 apenas
I

�������l������!���.. ��"��,�-�����..����J

Economia
Trabalhos' donos

Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engenheiro Civil

Prc�fissionaís habilitados\ para todos
os rarnos cJe engenharia

Administração, construção e refonna de prédios com

pagamentos ern prestações
Projétos em geral

Escritori.o central: Rua 7 de Seterrlbro. 47
Parto União

Representante directo de Fabl8ieantes e Ex
portadores dos seguintes arngos:
Tecidos FINOS, GROSOS e MEDIOS
Saccos de amagern para CAfE', HERVA-MATEetc.
saccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, FA
RINHA, etc.
Oleo de CÔCO BABASSU', para fABRICAS DE
SABAO.
Finíssimas meias "WAL.KYBIA" para HO
MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
Afamados vinhos marca "CRUZEIRO'�, de
Caxias.
Deliciosa e incomparavel CHAMPAGNE "MI
CHIELON'" de Caxias.
Colchas de varios typos, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de todos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO R�O.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sul.
FIO DE CAROA', genuinamente nacional. espe
cial para cozer qualquer sacaria, muito melhor�
muito mais resistente e muito mais
harato do que qualquer barbante (fio de vela)
fabricado com fibras importadas, de Juta e de
t;aahamo.
ALGODÃO El\'1 PLUMA DE TODOS OS

ESTADOS PRODUTORES

Conforto Distinção
com

Só

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A1EID b a r ceu R�gl·essam ao Brasil Valiosa
P�ra

I!'" I" BUENOS AIRES, 28-0s de- d fg a �a 1.-- legado.s �rgent�n08 ao Congresso e esa A't
" I de Criminalogia ofereceram gran- Em qualquer f' t

GrOla de banquete em honra das dele- ,_

..aso.
zacões estranjeiras Oferecendo a flamaçao buco· fann���b W -

•
• ��-��

homenagen, o dr. Nerio Roias aguda ou cronica d. �
fez ?m .discurso em que exalçou L13ar, alem das medir, fts- .�
as fl.nahdades, do congre�s? E� habituais, as pastilha ';ã.' -

�"e�Ulda o professor Leomdl_? RI- Panílavina sobr t d , ...çao
beiro, membro da delegação do ,

' e LI O,
'. �

Brasil, pronunciou aplaudida alo- t: ao. deitar, �e. AdiS. .�
cução agradecendo a homenagem çao aas pastilhas de ,om �
em .no�.e de todas as delegações flavifl.a n� saliva embr tru- �
estranjeiras. ao deglutir toda a cavi em .�

DOENCAS ur SENHORAS-PARTOS
O Dreasil 110 COlIIgres- buco faringeana, rnanten,

CONSULi;ORIO- HUA TRAJANO 17 SOB. 4 pessoas vitimas so de Criminalugia em bom estado' de de,

DAS 9 ,\S 12 E 2 AS 5
contra os germes iníecío:

RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 das ch.�m�s BERLIM, 28-Após a despe- Os germes serão dest.
\II ti I dida dos medicas brasileiros que dos, afastando-se O per

TOKTO. 28 -- O porta-voz do FONE 1450 tomaran: parte. no congresso da de uma tra, .. .

I
l-xteripf confirmou a informação �i� /O, " ..; Co �� KISUMU, 28-Um avião car- Academia Medica Ibero-America-

.

.

lçoell a Vlru el1(

K'�ef�1ue _,,�'�;;;;maIlJiOS a �u\:nEquer hora dia e noite l C d
l:O ,:'lrlkio Ivicinnicri . sobre () gueiro incendiou-se a nove quito na, e que já se encontram em I

rtanças e mucosas mi

cembate de cinco horas ent re sol _ __

I metros ao norte desta localidade, viagem de regresso ao Brasil, to sensíveis, sujeitas a Ir,

r.ados sovieticos e madebllkuos,' ,_,_·
.. ,�_."._:l',"""';::'_."'._.'I'""_,:",_.6_""�:"�,,,:,:.:::':'���:�"",:",_""""'_-__ ��,:"..m m___'_ -_-_ na manhã de hoje. pr.epara agora a referida Acade- quentes anginas, a defluxo.

(!ir.codo ainda que no dia 21, um:. I A tripulação, composta de qua- mia novo c?�gresso para?s pro- e a febres de diversas na-

c'e�\tacllmcllt(J dt' c em �()ldad()s C d'jx Im'!� �� ��� Kl"f�L,,;a de SeguI rn5 tro pessoas, morreu nas chamas. Iessores ,chIlenos e argentinos, o turezas são muito b ef .... -

vermelhos ocupou uma Ilha do, �p't i � liJJ �-J{�", Iil � I[l � 9j U V 1 qual tera lugar entre 15 de agos-
. ' ene ICI�

rio Ussuri e mais tarde receben-] I "� t C til" I r,';���� to e 3 de setembro. São espera-
das com. o uso de Panflavi-

do reforços de sessenta homens,. �an 'a a arlna dos cêrca de 30 medicas de amo na á noite (uma pastilha) ao

invadiu (l la�o. mandrhnk.\lo, ocu-I I Reboe d bos os países. Para o programa deitar-se. Tem-se observado

C! pynOdl'1:nflg�t7e.i,,(lf'HIS
dt' Shi-nn tong

f I t
..,SPg�.3�!I'.O_�. gn ",a,; ;5-,�mo� e terrestres)

% a o o d_o c?ngres�o est�o previstas va- casos até de "retração do te-
� �� _ " .s • ti" �&.� _, _ " n �b"

nas mspeçces, alem de conferen- cido lirnf id '-: .

,

1\.0 dia �\:'glliTlle, quinhentos I I i-arnal a cias que serão realizadas por ce-: .

O e. em cna_nças
ri ancln.k uc s av IJnçOlídl pt r três

I

I Fu ..dadn em 15 de .Julho de 19!J8 [lebres médicos alemães. I
com hipertrofia das arnigda-

J,i��08, �xpuls�ral!J. os in,vassore�.
"_-

- Ias, apenas com o uso con-

J\�ao foi mencionado o numero de

I
Encerramento da subscrição de ações.-- !lECIFE. 28-0 vapor .«Pa�· LOTERIA DO ESTA- tinuauo desta inofensiva me-

Luixas de ambos os lados. Valor - 200$000 -

naíba ", rebocado pelo <�Mantiquei- I dícação profilatlca

Ira
», chegou a Larnarão apresen- DO DE SANTA 1--'-

.

A Companhia SANTA CATARINA avisa aos inte- tando lima unica avaria nas rna· CATARINA
ressado'l, que, por motivo oe organizaç'ão e ordem interna, quinas, com o espocamento do S dencerrará a subscrição dentro do PRíl.ZO DE 60 DIAS a tampão de um dos cilindros. O Resultado «los pre- ucesso e
contar da presente data, «Mantiqueira,. chegou ao local mios lIuaiores da ex",

Findo este prazo, não será atendido nenhum interes- em que fle encontrava o «Pamaí- trat)ão de quinta lei- livraria
sado na aquisição das respectivas ações. ba », nada podendo fazer na oca- 2 d

lião devido ao temporal reinante
ra 8 O corrente:

e sómente ôatem, á tarde, conse

guiu lançar o cabo de reboque.
INFOHMAÇÕES-Praça 15 de Novembro n. 23-1' anuar. Os concertos de que necessita o

I DIRETORES PROVISORIOS - Dr. Claribalte Gaivão e
«Parnaíba» serão feito'l nesta ca-

I pitaI.
I C:)ronel Pedro Lopes Vieira.

Aorrindo: que produto Imaravilhoso I 11, FLORIANOPOLIS

__ I co-n-e-e-r-,-o-s---e--li-mpeza
Wl.M::a _= mmllmm • 'T«�"""�����������- I

S ii na t o r i o "s ii n t ii C a t � r i n ii" [I

T
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arma

a» ,'_", nf� m· "��f"'lo
�J'�- ;u- _··""U" ':'...

� as noticias

\>tsobre a in�
-

vasao so-

vletlca

OPEIlADOR

I
I' 1

_ -A'RODIGIO, significa MILAGHE I
MILAGRE significa

FLORIANOPOLIS, em 17 de Julho de 1938.
usando o creme

�HARLAUTD

�DARLAUTH

dirá logo

--------.�--

MAIS UM NAVIO
BRITANICO AfUNM

DADO André KiralyhegyDr.
(
PERPIGNAN, 28 -- Aviões

J.acionalistas bombardearam o por-
10 de Gandia. afundando o na

vio britanico <Derwyn». Tam-

1 em foi bombardeada Tarragona,
llUvendo 12 mortos e dezenas de

[f'ridcls. Foi ê�se o mais intenso

:1 taque aére(l snfrirlo pf>r Tarra

gana, desde o micio da gtlerra.

DIRBrrOR PUOPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria --- Estado
de Santa Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento r,onservaLivo e cirurgico de doenças pul
monares (pnpumotol'ax, freniéotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se loeali,;ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo t1Z eletrica, agua encagada e

estradas de automovel, com ci: na saluberrimo.
O Sanalorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Beliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças grav;es.
estado postoperativo, impaludismo cronico

. (malaria), esgota
mento, ete.

0.e••••••••e $••••

l
4) "easo'� do testa ..

EDento do milionario
Garcia

BUENOS AIRES, 28- O tri
bunal competente decretou a pri.
são preventiva da marqueza de

Beaurep!lirc e do tabelião Salva" ,"IH" li ,_ "' - , «.• ",.__ .._ " ._...._ .....u ......... ,

tierra, implicados no caso do fal- 0e.Oilt8 0•••••••••••••••••4

so testamen to do falecido ruilio- : .

nario argentino Garcia. Foi con- I ri-dl-ooal 0:
firmada a apreenssão dos bens �

dos dois implicados.
. I!

.,..,..,. ..............""""r.=or. = ...�r.;,...,""'"' • .,..............." 2 ..

���.�"'J1I$�:����"'_�..I�t...."""�! qjIj'

�� NORBERTO DOM IN- �!i Compailhia de Segurosi
� GOS DA SILVA �: ' •

� e �d: deAcidentes deTrabalho!
� Mercêdes. Vieira da � i Capital Subscrito 1.000:000$000 I
;.�

Silva �: Capital Reaiizado • 500:000$000 I:
�� comunicam aoe parentes e ij" Reservas em 1937 619 :949$600 •
b� Adi

- �. • ••

d 193·' 1 832 462$ •

�,! peSS?8S e suas re açoes o �: Receita no exercICIO e, .: 800.,
f.� naSCImento de sua filha rjf" Sinistros pagos até Dezembro :.
� Therezinba. �, : 8·
� Fpolis 23 de iulho de 1938 �. de 1937 •• 70 :216$800 :
f'� �: Valores do Ativo em 1937. 1.288:801$100 :
������OO��#y���

I i D I R E T O R I A i
Mandada fechar a ! Dr. Oscar Berardo Carneiro da Cunha - Presidente- I

• Gomerciante e Industrial.

escola "Getulio I Dr. João Cleophas de Oiíveira - Diretor - Comer- I
• ciante e Industrial. •

Vargas" I Dr. João Carlos Machado - Diretor - Advogad�.

.;e
Dr. Frederico Dahne - Diretor - Comerciante e In- :

O sr. Interventor Federal neste I dliBtri�l�gusto Frederico Scàmídt - Diretor-- CC!>merciante.
•

- h·d. Séde Rio de Janeiro. ..

Estado, por nao ter preenc loas : •

formalidades legais, não só inde-

I
Agente Gel"al para o I�stado :

feriu o pedido de registro do pe.
I

H A V I L A. •

Francisco Eignann para o funcio- e Á I
namento da Escola Paroquial Ge- ; •

tulio Vargas, de Hamônia, como Õ Rua Conselheiro' Mafra, :41 B - Floriano�olis :
lambem determinou o fechamento ; :
da mesma, 1 .

RIO, 29 - A editora Irmãos
Pongeti, acaba de lançar" nas li-

,,-rarias do Brasil, a nov: biogra- e- \
fIa d� Stew�n \weig, onde o co-

I \...,

nheCldo escntor austriaco estuda ':.7
a vida, a personalidade e a obra <::::
do escritor francês Romain Ro-
land.
A �o�a biografia de lweig está

constItUIndo um verdadeiro suces
so de livraria, visto tratar-se não

Todos os numf.l'vs acima sabe-se

te-I
"ómente de um autor universal

rem sido adquiridos pGr pessôas re- mente conhecido como biografico
si�entes na cidade do Rio de Ja-. mas por ser tambem do mais fa�
neIro. I moso escritor francês.

12848
10962
1397
1729
4981
6&'3
8UO
10804

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
590$000
5QO$000

de maquinóls de escrever,
r3di0�, e aparelhos em gera!.
Rua Conselheiro Mafra rI" 66

12254

T EÇARIAS
Tapet Para todas

qualidadess
Veludos

Gobeleins
Cortinas

Stores
Tapetes Service Bond,,_. Passadei
ras Linoleum�Por preços e stock

nun�ca Vistos
Peçant pr,eços seln CODlprODlissos

MOVEIS
".

AO GUELMANNSALO

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba
Representantes nesta capital.

MACHADO Cia.
Rua João Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chegou:;-\iiiiiii
.

:m.

gal. LlóRESe;�,� i-A NTES E
. --'ARL.OS··RIO, 2: II'IIIIII

Lucio Estel
como

m�':rtl
..

do assumir. '.
��

�e engenha

Está 't�
n-IC"� ...... m.l. bar_lO, por'••

..

uZlnas
BaSCH

DEPOSITARias EM SiTA .. CA'-t���:W!�1t�A,

t-IOEPCKE

FLORIANOPOllSMatriz

Filiais 81n:
,. - 11111 UM .O!lll • ""1'10••on .

RIO,LI. do oonacn b.terla (2,5 .mll.)Aranha
gripe, c. lil'lI'HnCU'II•• durahl�I".".
melhor

•

fo;
pit
I

d
1

wenda em lodQ _ ..._

'-v.'t-��"'._I\»-

;>'..;.::..-."....,--

(A(iENCIA DE VAPORES

&'mpanhia Salinas Perynas=-Rlo
Pileg Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Fríe
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIA8BNS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO LlEjANEIRO,
Navegação entre BUCAREIN (joínvíle) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carre:anfio

lourrega-se de classiticação, medição e EMBARQUE de

�s as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tórlils etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem corno para o Exterier

Recebe cargas de tmportaçãe.]do País (,}Ui d@ Ex

terior, para desembaraço e redesoacho para
as praças do interior

aEJ)Vlg ilA E. �E FERRO ARMAZEM PROPR10

SEltVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICQS

Banco do Brasil
l.apl'aI

Flllldo de reserva

10G.OOO:OII$OOO
.·269.746:100$000

IICfiCUTA TOi)AS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AeQ.U.S E �QRRHP.NDINTES BV;:TO•• O PAI"
A_mA L.CAL IUJA TIU.JÂNe, N. 18

Abana. em conta corrente, os segúintes juros:
Be,. com. Jur'3S (CO!VliRCIAL SEM LIMITE) 2� ala
Dep. límttados (Hmite de 50:000$) 3% ala
Dep. popular" (idem de 1 0:000$) .(� ala
le,. de aviso prévio (de q.uaisquer quantias. ,om :retiradas tam

-:,;.._; •. bem de quaisquer importaadas),
. com aviso prévio de 30!;dias
idem de 611 dias
'idém de 9Q días

f'.r:';�"" .. ;,
...'"":�

1i).:i�.SÍTQS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
�6�� ��L
por 12 mêses 25%1:«

Sujeito' ao1[sêlo:proporcional.
:: Expediente:: aas 107ás 12 e�das 14 ás .15 horas
',� Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço" t,elegrafico: 1i,SATELLITE
TELEFONE 1.114

D. Famill Muntilmll

Em loteria a sua favorita

BIMmenau, Cru%eiro de Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, São
Francisco de Sul

11 Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

J N (:) Estreite) Penta de Leal

�

I

MOSTRUAAIO EM:

Tubarãa

.....

,

[������-- , ����� ��.t��_�..��.. :a-��'�m·��",__������!"!'.

�O��!.�D�L,�C_h cai�;�:� � A Fa;�r it�� ,.A E I e t r i c a I
s. �RANCISCo DO SUL- STA. CATARINA � ", PAR\' ÍN"STÀLAÇõi; DETüZ�ôRçAE AN= I

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN
TOS PROCUREM

L E T

A

(

Federal e Santa Catarína
.. tiNOS CLL\SSICOS ENVBLOPES -FEC!{ADOSjI

Formidlvel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME I EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nO�S08 preços e condições de vencia.
Liçies de bcrdados gratís

Informações com 0 representante J. Braunsperger,
e [osé Galliani.

Rua'[Conselheíro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SErVI COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIA!S ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·

jOURS ELE(�ANTES E MODERNOS

NOVIDADES.! VISITEM A Etle't�l· III"-aRua João Pudo n. 1� .li &. ..

ACABA DE REC�BER UM FINISSlMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR fIGO \JARANTIDO

Miscelanea

Motocicletas

A

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA.JANO N. e
Florianop,__

NSU - BMW Triurnph .. Duerkopp
BicicletiSJs: - NSU "' Ouerkopp ..

Opel Bauer
R�dios: :. Amerlcan-Bosch e Los

we-Oota

Mot.res: -IL.O para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de cflsas.-Elpo-E
cltpse=-Evenrude para botes .

A_s••rlos: -pana bicicletas e motocicletas.

Importadores - Distribuidores

João Prosdocirno & Filhos'
ICuritiba .'" Joinvile .. Blurnenau

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

] A INSTALADORA D-';1 '1"'\1' �OBIANO.

1 POLIS, possue sempre grande stock de materiais

II.' elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos
.

sepeciais para revendedores. (._ ._

'. """ .. iiiiiiiiiiii".Silll3Siiiiii'=�.=,=.......iiiiii'§!�'·iiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiii__iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii iliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__

,
I

I
.,
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==A GAZETA

.. INDICA
, ----'---1 1 --I·����������·; Dr Alfredo P de Arau]o A

·

ft\n ". � �
1 ---"---� •

__

o ccaclo �'d(,".,- � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
! ME f':> I \..,_:;,C) e � estrutura em con- catlzação e direção �

Especialista em molestias de creanças, nervos
te I ra tem seu escrip- � ereto armado de obi as "�

Íjj}'!aludismo e mo/estias da pele
tálio de advogacia á rua � e ferro Aparelhamento ctom �

Tratamento dô ernpaludismo e das molcstivs da pe- � pleto para cons ru- �
le e nervosas pela .J1utohemolherapia Visconoe de Ouro Preto � ções de pontes em �

C II' 'denci P 5 3
'-I. 70. _ PhoJ',P', t 2',77 .."_ ���

concreto armado
onsu ano e resz encza- raça 1 de Novembro, i,

_

j
,.

_ �
Telefone, 1.584

r,����_I?
horas

jcaixl Postal, 110
.._·_I �

� =�* �
�; "..�)

I "'III" -

[À�
�� Dr. Camara Martins' Dr.Pedro Catalão ��
II �\1
i ME'DICO-ESPECIALISTA �M MULESTIAS DO ESTO- D���oemd�d���/�in�aâ�l. �í� MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO Baía �1�1

'

I '
, Ex-interno e assistente <:lo

r� CURA �RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- I t'1\M

.1\ RAÇÃO E SEM D0R
'

. ESt'�viço dOdProfD'�lo,ae� . �,X-mtemo o ispensano
� Silva Lima

�j,. CONSd�;TaO:��teá d��a 5T��a7°d�'1�r��bradOt Ex-adjunto do Hospital �
A GraHée Guinle e Sanatorio �t;gi wsvsm' di!"WI'" " ....; Manoel Vitorino

I�]
Mc.)!estias

O La t-IOS CONSULTORto N;! �

,:� OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA, 18- Rua Trajano .--18 � �

1 u--, João ,2e Araujo RESIDENCIA � Sucursal: �;, Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe II' Dia����! da?ll;á�'l� hs, 'I'� �.�.". Florlanopolis direção: Engro. O i'v'lAR RUpp �

i····
do serviço de olhos t' oto-rhino do Centro de Saúde I I l, �

,.',' de Florianor ol!s
ri t· . .�. �������������7AVAVÂV&���"

Membro dd Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio. _. ,

eM

Consultas diarias das 4 ás 6112 - Fone 1009

I ����������'I Dr- Miguel -Jr Rua Visconde de Ouro Pret.-" 11 - fLORIÂNOPOLlS Dr. Padru Camara Simões S'oabaid I� z Dr. Pedro. �e_,Moura Ferr �
CLlNICA GERAL

-----------

�'. I••�;,l-� .'� ,,..�.,, ':' ',<" t" .,,�t'.''''':'_'_cQ_'''_'_ �.�I)

Dr. Joaquim Madeira Neves
M F""DIC ':_) ..-;.'.)CULISTA

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

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS
Operações

Consultoria: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 as 4 l».

Residencla: Rua Vis: onde
de Ouro Pí'do, 42-

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

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A,DVOGP1DO

Avlsaj.aos [amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E-;critorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665

-

Desembargador
Saivio Gonzaga.

ADVOGADO

florianopolis-1938 =::

Rua Trajado no. 29

Adv@gado·
J

'

Bayer Filho
Rua Yrajano, 11

(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Omar Carneiro Ribeiro

EliXIR DE H06UEIRA
Bmp,egado com successe em todal

'u molea!)u pro\'eulent.. da lfIIIaUII
'. Impu�r,31 do !lUlgue I

�

Enger--:heiro Civil

Palacio da Caixa Econamica

�. fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElLI
D�RTHROS
FLORESBRANCAl
RHEUMÁTISMO
SCROPHUlAS

SYPHllITICAI
• IlDl'Ilmllllt._ ....
III do�... ",

0;""".• r'r,ú"irW ,,_ ..J. a

�oIIAVA RIA·-�
- :MllhUl'611 eh ClIift_ '.�
GaAId�f OEPUUTIN ...

Andar Apartamento
784

..

Caixa Postal,

CLINICA MEDICA Vias Urinarias Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone� 548 1
1ratamento mederne das
molestias dei Pulmão

Consult.-R. joãO Pinto, 13
1 elelone, 1595

Reli. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

-vsrna, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgias em Geral.-qoenças Nervosas e Mentaes

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas ccrnplicações->-

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestias da nutrição

EL�TRICIDADE MEDICA: - Alta Frequencia-Fo
toterapia; (possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken). Banhos. de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas
.

:]. .,
,_ , _.

.. ..

I Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e no interior deste' e do Estado de San-

"ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechaIFloriano Peixoto, 131

Isobrada sala o' 1
PARANA' SANTA CATAHINA

CONSULTAS: Das Q ás 12 e das 4 ás ti
, Atende a chamados

� II .�, 1<ua Tiradentes, 14 - Sob.
I 1,�m. ..__

.

__.��_1_·nel.e�fo_n_e, I�16_7__��__��__..��1 ��� �.•••_.�1�1?�'�tã*'�5.i@Mf_$ �'liS5f"f'�Êi�

\ Dr. Ricé.')r�-::Iol Companhia Nacional de Navega-
Gottsmann.

çã.> Costeira
Movimento Maritimo ..Parto Florianapalis
i Ser-viços de Pass�Re;ir-.o:s e de Car@éa��
I Para o Norte I Para o Sul

, t • II

Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P'l.lre�scr
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EGp6Ciaiil�a em cirurgIa

gera!

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

operações de plástica Fretes de
•

cargueiro:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

CONSULTORlO---Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás I 2 e

das 1 5 ás 16 1 ,2 horas.

TELEF. L�RJ

() Paquete ITAQUATIA' sairá á 30 do O PaquetelTATINGA sairá á 29 do
corrente para corente para:

I Paranaguà, Antonina,
Santos. Rio de Janeiro,

RESIDENCIA- Rua Este-- I Vitória, Baía, Maceió,

LIves. J.
unior N. 26 I Recife e Cabeuelo

,1' Cargas e passageiros para os demais'por
ll�EF. 1.131

I tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das'saídas dos- paquetes

I -I
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos rnesmes, fvista do a"

testado de vacina. A bagagem, de porão deverá ser entr,egue, nos Armazéns da
Dr Aderbal R. I Companhia. na vespera das saldas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita ..

da Silva, I menté para bordo em embarcações especiais.
J ESCRITORIO-PR1-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SQB. (FONE 1250)
! ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1 666) -END. TELEG. COSTEIRA

II Para mais informacões com o Agene
I ..J. SANTOS CARDOSO

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

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p. 1290

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
se ssão I RIO, 29 _- O gabinete do

Apelação civel n. ] .855 ministro da Marinha, informou a

da comarca de Florianopo imprensa, que os trabalhos de
salvamento do navio escola «AI·

lis, em que é apelante a Fa-
zenda do Estado e apelado

mirante Saldanha" foram para-

Antonio Bastos de Araujo.
lízados ôntern pala serem reini

Relator o sr. des. SILVEIRA ciados hoje.
NUNES. Terminados os trabalhos, con-

O �ribunal deu provimen-
forme o� � resultad��, o mi�Jist(Ü

to á apelação, para reior- d,a Marmha, tomara as providen-
mar a sentença e julgar im'ICliJS ��l.ess�r1as "" o regres:o
[procedente a ação.

da tn,pulaçao e 0"', concertos n:-

I Apelação cívil n. 1.918 cessarros no """: 0.5 quaIs

---- • de Indaial, apelante Ricardo provavelroent,e serao feitas nos

Bater e apelados Julio Busa- Estados Unidos.

-�������191 ��l�. �����Q��a��bN�'Es�: ·D�--
..

-;·
.._····- ..

d---··-;.··-"
Maqu·lnas e Piletagem II Foi c?nfirmada a senten- erxou e In-

I ça_que Julgou procedell.te a

formar a pO"------------------- laça0 para condenar RIcar-
do Bater a pagar aos auto- • -

Ifres a quantia pedida na ini-f slçao
I cial e custas.. I
I Recurso cnme n. .3.1211 CANADA' 29 .- O avião
I da comarca de Hamonia, em : em que viaja o primeiro minis-

AO SR. II,
que é. recorrente o

.

dr. Juiz: tro i-Iep�urn. para] Ontsrio. e�)
II II Substituto e recorrido Ma-' companhia de um grupo de h-

II II
noel Vaz. Relator o sr. des.! nancistas, se encontra atrazado

�_te_liiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiõiiiiiiiiiiiiiiõiiMiiiiilili.iíiiiiiiiiiiiiiii� G���tr��li:�Zs��tença que ! mY�sa;�:��o deixou de inlor

julgou impsocedente ,a de-] mar a sua posição entre Whi ..
nuncia de fls. 2v. II tehonse e o territorio de Yukon

I
Recurso crime n. 3.123 i e Juneay.

da comarca de São José, em I
I que é recorrente o dr. Juiz I .W_"_". __�_N .._""_._.. _•••

de Direito e recorrido José I 12 MIL
Luiz Francisco da Silva. Re- !

I

M S
A' Noite· lõc melo, releste Aiào, Nestor

lator o sr, des. ALFREDO ILHA I Amaral.

TROMPOWSKI. R'5 20,30 - A PRf-8 Em BU5rA DE
,.

3 TPL" NT05 - l'm p-oqrcrno para

Negado provimento ao re- aereas ern calouros.

curso, para confirmar a sen. d ías, 1III_1IIIIII.1IIIl7111-IIIII_F_llI!l!tllii_lII!fti__..r.ir=_,�-------- 1&1..1

tença recorrida que jUl.gouím-i I Novas prD� l;ompra li '!
procedente a. denuncia. . MIAi\�I, 29 -A Pan-Ame- fessora. terrenos

Recurso cnme n. 3.1151 ncana Airways, acaba de divul-
da comarca de Orleans, em gar interessantes detalhes sobre

A'

que é recorrente o dr. Juiz I o projetado vôo de Howard' Foram designadas para o �ar' O. �overno .do Estado abriu

de Direito e recorridos Ma-! Hughes ao Rio-Buenos Aires' go de professoras dd. Frsncisce o credito. e=p-cial de 200
. �()):)-

11'_ €1 Domingos e outros. Re- ! Lirna·Mexi�o, numa extensão de Beirão, Normelia Nunes _Ledor, I tos de lé�', d'"'�tl""do a a.qul!\\Ç�.�
lator O sr. ces. ALFREDO 12.000 milhas, Irmã Darma Mendes. lrrnã Frao de u n terreno no mu ,I 1�,.0 Ce.

I TROMPOWSKI. I Segundo êsses detalhes, o avia- cisca Limongi Braga, Araey Ro' Canoinlas, apropriado 3, i?5t<lla.

r
Foi c.onfir'11a�a a senten- dor �retenrJe fazer o raid em cha e o sr. José Campestrini, ção dum pôsto de. multiplicação

ça que iulgou Improcedente três dias. d, 5f'mpntp� rlp. tnlZO.

� d
. I

•• •..• �

'1 enuncia. i
Apelação crime n. 5.931: • I

da comarca de Blurnenau, O "CAP II =
em que é apelante o dr. I. :
Juiz de Direita e apelado ARCONA" 1= =
JOSé Antonio dos Santos.

" I; I
I Relator o sr. des, GUSTA. s�spendeu suas.via- I. :
VO PILA. IODS de earrcnra ii CIGARROS" SABRATI" :

O Tribunal reformou a RIO 29 I f d L' i: :
sentença absohJtoria para

.
- o ormam e IS-I: ..

condenar o apelad� a 2
bôa que t) paquete «Ca� Ar- I

I
DE LUXO I

anus de IJrisão celular, gràu
cona» su�p�ndeu temporariamente. _. SAVOIA ,_. EVA - MACEDOMiA - i

medio do' art. 266 da Con- as. s�as vla)e?s entre Ha�bllrgoJ : FINOS :
'solidação das Leis Penais. Lls�oa, BrasIl e ArgentlOa, por

I
:

Apelação crime n. 5.915
mohvC' de est.ar send� .empr!"ga. AGUIA- CORSARIO- ATlANTICO -CiPRUS i

lia comarca de São Joaquim
do em carreIras .t,uflSllcas entre UVI - AUGUSTA - MONOPOllO - lED.A :

em que são apelantes Cas-
os portos sul-amencaoos.

_

' : DIVERSOS ::
siano da Silva Pessôa e a Apelação crime n. 5.947 I ::
Justíça e apelados a Justi- da comarca de Indaíal, em: POMPEA--SABRATI500---VERA OVAES--VERA :
ça. Relator o sr. des. aus- que é recürrer.te o dr. Juiz I - BRASil - HEliOS - GITANA - ::
TAVO P�ZA. de Direito e apelado Ger. 45 Os afamados cigarros SABRATI, lllém de conte- :
Anulado o j'ulgamento mano Baumann. Relator o i rem chéques, desde 500 réis até 500$000, distribuem valio- ;

• sos brindes. v

para mandar o réu a novo, sr, des. Uf\BANO SALES. : Os cigarros SABRATI iá se encontram a venda em ::
visto não terem comparecido Negado provimentü á ape- I todas as cigarrias desta capital.

...

�s testemunhas .ar_roladas no lação para con!irmar a sen- ; Representante: J. BREUSPERGER

libelo, emb�:, mt:ada�. ; tellça absolutona
MiltHe;:c;'=...._'!!!,....=�Wr�.==.:..I=M.�

Programa diurno

De 615. âs 17.30 horas

Programa noturno

Consultorio e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n'. ) ) - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLIS.

De 17.30 ás 24.00 horas

!3ob L0.Z"
r ln lrc nte
rr\ouro

õ

e li.,; ira
Ab,irinha rorncrqo
Tmãos Top'-;ó5
Orquestra de C'lansar:l
PaéomÉ5 It a Hl' 5tars

Rrgional Õ,7 O ntc 50nioro
E õucrõo C'atanê e sua Típica COrdl2r.YEs
Romeu 6hip';l rcn com a Orques�r:l a�

Ccnr ertos

II Curso de
, be r turo co' VOZES NOVAS, "I 'IT1!2 ',,9

estretcn 5 no o
õ i .

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA

�UINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA.

A's horas certos, [o rnc!s ,010605 co, n

ticios iUP o rírnviro rnõo , Icr-n evi 10-,·

pela A t-i'OlT e, e <:'ferta õo ,- !'II)

Buimarã, [3 Ltõo. asencia r o Lo..
ter-te l' eàclal.

FI's 19,"0 - mELODIA5 UNIVER:' 'C'15_
of rto õo fORD mOTOR cerne !"!i--l'l

A's 2],30 rAt�çÃO DO DI"') . - E"crita
e lnr. rpretaàa por Lornor-rin e l::':obCl,
uma oferta àa caso

õ

e 10uça� ·'0

DRAGÃO.

A's 23 115. rLU8 005 f NTASm'"'j·
rem Lamartine 8obo.

a •

5peaRers àe stuàio: rctso 6uimarães e

O ôuvulôo Coz z.i

quinta-feira Amanhã
A' Tarde .. Poct-Bcll

4 de agosto

Vísta FILHOSBEM SEUS
confecções par�� meninas e garôios só

A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra

Lindas e graciosas
na

esquina da Traja��l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanopolis, 30-7--1938
__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----�------------�---

GAZET
G""ZETA

o
REDATOR: Osmar Cunha

torneio lC0n"106ti9ãOatlética
A Liga Atlética Catarinense

realizara no próximo dia 7 de rIELSINGFORGDS, 29 - O sr. Erich von Frenckel, co-

e n t ... e bo xeado ("'esem ::;� rio -

agosto uma competição de atletis- nhecido organizador esportivo finlandês. fez notáveis manilestações
r"e s ri ÓI s A rné r i ......as doS L! I mo, que marcará o inicio de SUólS sobre a provavel organização elos jógos olimpicos de 194J. SANTOS, .29-0 Santos F.

N C I d I
. , " C. acaba de receber um convite

e do o rte atividades desportivas. onsoante ague as ec arações, os Jogos se rea rzarão prova-

O d I d 8 2') cI iull d 1940
. ,

luid do Palestra para fazer uma ex-

O 1 • . , .
o programa a mesma cons- ve mente c a v e JU no e ,não sendo me UI os no

,

M NTEVIDE U. �9--0s CH�lJ!OS desportivos bem 10- tam as seguintes provas: corridas prognlITla o HANDBl\ll, o HOCKEY, o BASKETBAll e o POlO. cursão ao Paraná, no mês vindou
f Irmaoos anunciam, embora nao t�nham sido rev�lildos detalhes. que, de 75, 200, 400, 800, 1.500 e. Os convites .para a parucipação da XII Olimpiada serão enviados roo

;:p cogita .r��llzar, em Bu o nos ':Tres, u� torneio de, bcx-arns dor .13 000 metros; revezamento: 4 x! em setembro, quando o Parlamento já terá tomado uma decisão de
t .tre pugilistas ��l e, norte, a.me�ICanl)S DIZ se que ate o sr. R00se- J 00 e 4x400 metros; saltos com I finitiva 3. respeito dos jógos.
"elt mostrou-,se �lmpatJ(:0 11 imcian va e prometeu oferecer uma rica I vara e sem vara e distancia; lan.' O estadio de Helsinglorgds, concluído parcialmente, será

t, ça, que ser: .:�lsput8da .entr�,p os melhores �kmentos do continente, Içamentos .de pêso, dardo e di,�co'l ampli,ado para dar acomodações a S2.0�O, espectadores ..�dema�s,t (jue o pr �" .. ente Ortlz k . a mt'sml'l al'tudt'... I Os treinos para a competição i planeja-se 1\ construção de urna grllode prscma para a natação. Sao
� I já foram iniciados, vendo-se dia- i esp.erado� ,cêr(;a de �50 jo!nalist.'is. os quais terão o seu trabalho .0
\.._..,O ra - riamente, das 6 ás 8 horas da! mais facilitado possivel, Espera-se resolver a questão da afluencla

manhã e àas 17 ás 18,30 horas! dos visitantes por meio dos HOTEIS FLUTUANTES, grandes navios
diversos atlétas treinar no modelar I para passageiros ancorados no porto e que alojarão 'os forasteiros.
stadium da Força Pública deste Os esportistas que tomarão parte nos jógos serão alojados nos gran

Estado, o qual foi posto á dispo, des hoteis da cidade f! na VIla Olimpica.
sição dos interessadcs, por nimia A FlOlanciia lambem organiz aré os jógos de inverno, desde

gentileza de seu esforçado coman- que a êles renuncie a Noruega,
dante e eminente desportista, cel ROMA 29 A ltali -ÓrÓ»Ó: d h fi
C idi R

. ,
- a Ia Ja inICIOU as ernarc es com o m

a�1 I� �g�s. de ser escolhida para crganizar os Jógos Olimpicos em 1944 nesta

SdlO3wçoes para o campeo- cidade, procurando destarte opôr-se a um pedic'o do Japão para ODEON, O lider dos
nato este ano encontram-se am- ,

J' d T ki O 'I" eiuemas
d b d J I b

' que Sf'J8m rra tz a os em (10. representante ita iano Junto ao
PROGRAoMAS DE HOJE ••a a ertos po tO o os cu es

m-rr
"OI'

.

I
.

I J I - J'

d
'

r.'
,\...-omlte trnprco nternaciona ec arou que nao acreditava que os

fiter:ssa os SO,lclt,ar �s Lre.specAllvl�s e.Iorços do Japão fossem coroados de êxito pois que o Comité In'
o, cnas na secretaria da Iga t e- 'I d ' , . . ,

2'. AN : Coraci A. dos Anjos: Maria Teresa de Olivei-, C
' ternacrona entenc e que um pais que renuncie a organizar 05 Jogos

tica atannense, d _J-' J f "I OI" d
.

Til; M. Cordélia Gom�s; Alta�r Amorim; IIca Rau, Oda Palma [ per e o Oirclto oe aze-' o nas Impl8 as seguIntes.
Nloreira e Lig;a Leal Bauer. I OES T Uda f"') tes I--"��";:'g/ Q dA ri.@ !

3'. ANO: Vanda B. Cí3Udio; Hllda Boos; Elim 8. Cléu- de São Pau!o, I combinação feliz Auscultando a opio.dio; Dilrna Corrêa; Alvina Niehues. ae r rQ tou o
i Adoraeão

o .

. I a venda em todo o BraSIl ,,_

'bl·se Iec !onad o notadamente. na Capital da n IE!O pU Ica
ch í Ieno' Republica. NOVA YORK, 29 - Uma esta-

, , , , SANTIAGO DO CHILE 2-1 Esta a' maior prova de sua alta Iistica que acaba de ser publicada �INE� COROADOS
1'. ANO·. Dulce Fernandes,' "Ialde Bals!llJ' e Neli Car- .

_
_,'

I.)
I quaII·dade. REX 5 7 8 30 hlO

O E d d S [-" pelo dr. George Gaílupp. diretor do ,as, e, oras:

'l'.ilho; Maria Carolina Kehrig; Hi!da Castro. 1- stu ant,es e ao aula, I' clnstítuto Anericano de Opinião Pú-! O CLARIVIDENTE com

2', ANO: Alice Faria e Liberatina Puccini; Nelí 8005; I vence� o seleCIOnado local por 3, Dr. Carlos Corrêa blíca� demom,t!4 que vinte pessôas Claucle Rains e Fay Wray e

Alo'Jira Jacinto e Emilia Piazza; TeodOla Ohveira. a 2, Jogando uma, partIda _facd, I contra uma sao de.3favoraveis aos ROBINSON CRUSOE'-
\ I Visto serem os locali pouco Impe- M 1 t' d regimes ditatoriais. 7' e 8' episodios - com Mala,I

t t
I Partos - o es las e Ao quesito: c:Qu� partido tomuia

Rex e Buck.Curso ginosial: : uosos no a aque.
,.

I �ellh{lras e
J Apezar dos brasllelfos terem I

'-' se a guerra rebentasse entre a Fran-
Molestias de crianças ca e a Grã Bretanha de um lado e Preço-I $000.

j la. SE'RTf: Lai!" Freyesleben; Ecila Fausto Cd; Van· se mantido na ofensiva, demons-, á !taBa e a Alem"nha do outro;; ROYA!..." ás 7-,30 horas:
ela Gculart de Scuza; lva K()�6, Suely Petry. : traram falta de decisão frente ao Diretor d& Maternidade: de cem pmôas sessenta e cinco A PATRULHA AE'REA

2a. SE'RIE: Carrnosina Bele .. ; Eloá Antunes Costa e Ma- !mo, o que ddermiooll pequena Medico �o Hospital pronuncíaram-se a favor da França com Frances Farmer e John Ho-
V '; b OI d M I I C P contaoem de g .als. e da Grã Bretanha, três a favor

I n" 'ela Cunha; Amsia J:\.oer es; in a acj,; ná ruz ena. '"'
A h d I J ward

_'
� (Curso de especializa'" o em da leman á e a ta ia e trinta e .

3a. S'Er�!E: I:ene Maria Lut', Cleuza Bott; Zulma L. da

VENDE SE uma caca s,'ta � d
-

t a t'd A' Preço' 1$000. - ;) molestias de senhoras) uas nao omaram p r I o. per- .
-.-

,
,

Luz; Julia Cascais; i.dilb Ramos Modlmann. á rua Fernanào Macha- gunta: «Se a guerra rebentasse na
-

d H E d· E t d U 'd Voltou a eireular4a SE'f<If.: Irma Riggenbach; M. de Lour es Jbfrbeck; do esquina da Visconde i.\tende!la Matemidade uropa, po mam os s a os n! os

f'\ I V I P M L d T S \ h sim ou não, permanecer neutros:>, "Der IJrwaldsbota"
:,endte I\,"ulle' r', I ma a e ertlra e . de our es . OUVI,' d" Ouro fJreto 11Utn dos can ate' ás 8 1[2 da nlanl ãm c. .,

- J

dncoent.l e quat:o pessôas sôbre «Der Urwaldsbotelt que haviaArlir Galotti. tos da praça 15 de l'-1ovem e á �ai(!e - CrJnsultorio: f f á.
-

cem se mani estaram avoraveis interrompido sua :::irculação des-
bru. Tíatar á rua Bocaiúva ANITA GARIBALDI, 49 paz e quarenta e dua!;pronunciCJram- de dia 12 em vírtude da· falta
n. 67, fundos. "I: a favor de uma iutervenção. de registro previo e autorização

,N;m_"$i_!I!!l!W�,,_j!!'ll'�IM!Pd' ........" _'w." ,_ no Ministerio d.l Justiça deter---_-- - _M_ . �1'"'E"'Ce?n�.,;".J

minado pelo art. 87 do Decreto-
Lei 406 de 41511938, voltou a

circular onttm, a titulo precario,
autorizado pelo sr. Ministro da
Justiça até que se complete a

execução da referida lei com o

regulamento ainda não vigorado.

Organizada a próxima
Olimpiada

Provavel ex

cursão do
Santos ao

Paraná

Anuncia-se um

�') de box

Venceu por
"knock-out"

Colégio
ção de _Jesus

SEATTLE, 29--0 pugilista
AI Hostak venceu Freddie Steele
por K. O. no primeiro round,
conquistando assim o titulo de

campeão mundial ela categoria
pêso-médio.

Nas segundas provas parciais, realizadas na segucJa juh
z na do presente mês, tiraram os prirneios lugares, no Colégi )Cora·
ça'J de Jesus desta capital:

CARTAZES
DO DIA

eurso Normal Secundário

I'. ANO:
Teodc ro:
t;ecke,

Benta
M. Olimpia Silveira; Zaica Teixeira; Hdla

Cherem, Araci Borb '" Enid Mund; Irene

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

Curso Vocacional:

A SOMBHA DO ESCOR·
PIÃO-S' e 6' episodios
desse seriado com Ralph
Bird e Joan Barclay.
Preço- 1 $000.

Encontran� - se

os card3ais

Importonte feeularia
na Subida

Foi instalada na localidade de
Subida uma i�portanle fecularia,
de proprif'dade da firma «Indus
tria Subida S. i\.»
A sua' capacidade, de produ

ção é para 50 mil quilos de
raizes em 24 horas, ou sejam

110 mil quilos de fecula.
Por tal motivo os colonos

estão éultiva!ldo em grande e�ca

la a mandioca, que é vendida á
ll!ferída fecularia, aonde é tran&
formada em goma, que está sen

do exportada para os grandes
melcados do paí�.

Agredeço a Deus o te"'-rne
dado ("JS olhos que viran1 a

tdrra dE) Santa C ....uz-disse
o Pat,r-iarcha de Lisboa
LISBOA, 2'-) - O RDiario de Noticias", em correspon'

dencia aérea df' Roma de�creve a visita que o card"'al Patriacha de
Llsbôa �ez an card,,; J O St'bastiã0 Lt·me, no Colégio Bra�l!elT'
de Roma. ('I cardeal CerejeHa, atulllment em vlsi'a AO U:VHN . .ê>,

SACRA a Romao-d.z a corre�pond�ncia-não esqueceu a ma

neila afav�1 e fraternal como foi recebido no BraSil. O arcebispo
,'o Rio de Janeiro percorreu com o seu cl.}l�ga português todo' o
(dificlO do Colégio e depClis da visita os doi! carneais jantaram
com os professores do Colégio. Durante o jantar o cardeal Cere

Jeira exaltou a personalidade de D. Sebastião Le,ne e lembrou a

St.la viagem ao Brasil da qUdl trouxera ímorredouflls reco!'dações e

r oncluiu: IDe todo o coração agradeço a Deus o ter-me àado os

olhos que viram a terra de Santa Cruz". U cardeal Cerejeira re

gressará a Portugal em principio de agosto. O OlARIa DE
I

NOTICIAS acrescenta que nada ha ainda resolvido quanto á vi- I

sita de D. Sebastiã� Leme e Lisbôa.

•

Vit°'l
fl de alt!1,,/a;

O TONICO BAYER é um precioso auxi
liar do desenvolvimento normal das

creanças, tornado-as fortes, sadias e alegres.
o Rapidos e permanentes são os effeitos do
To:�·nCO BAYER: enriquece o sangue, vi
gonza os musculos, fortalece o cerebro e
os nervos. As creanças o tomam com prazer
devido ao seu sabor agradavel.

'

NOV!D�DE
�ANDALIAS DE CARMl,JÇAS PARA

. INVERNO a 12$ e 14$
Sapatos DE VERNIZ D.A MELHOR

Q�ALlDADE PARA Sf.NHORAS, A 20$
., :HII\!ELOS, 'I AMANCO:3, (�INTOS, E I C.
FABRICA DE CALÇ/�DOS-BARREIROS
A. L H E U R E U X

Secçã, d�)) Vf>"d-,s RU',LON. �rÂFR\ 39

Qve é o TOl1ico Ilq'er. o Tonico
Bayer conté1n 't,iraminllS, ex ..

tractos de figa,;'}, !,hosphatos,
caldo e outl'O!i d<!mentos de
grande valor reconstituinte •

Sua fotmule rC'1l1rol: de lon.
gos annos de cs("do noS fa-

.

mosos Laborarodos Baycr.
Pará que serve o ronico Sayer
Contra debilic'ade, esgota
mento, depressão nervosa, fal.
ta de appetite, neuTasthenia,
dy�pepsia, anemia, enfraqlle.
cimento. Ê tambem ideal pa
ra apressar a convalescensa
depois das enfamidades de
bilitantes•.

,

Dê Tonico Bayer a seus filhos
Assuma ou se
rá exonerada
o sr; professor Sehastião de

Oliveita Rocha, Superintendente
Geral do Ensino, intimou a pro
fessora lsabela Matschoss Lima
1

'

00 grupo escolar «Gustavo Ri-
chad», da cidade de Campos
Novo�, a reassumir o exercício
da seu cargo dentro do prazo
de .rinta dias, a contar do dia
25 do corrente, sob pena de
ser exonerada, por abandono.

BOM PARA TODOS
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PELOS CLUBES

LIMONENSE ESPOnTE
CLUf3E

DOMINGOS VALEl\,JTE

Acompanhado de sua exma.

es iosa d. Eugenia Costa Va'
lente e de sua graciosa e gentil
filha Ligia, chegou ante-ôntem a

Florianopnlis o nosso distinto
con terraneo sr. Domingos Valeu
te, contratante do fornecimento
de luz e energia â cidade rle
Lages.

LUCI VALENTE

Vende-se
um mo

toro In
forma'

Acha-se enferma, em tratamen
to em quarto reservado do ROi
pital de Caridade, a exma. sra ,

d. Leonor Moritz de Carvalho
Pontes, esposa do 20. tenente er ,

Getulio Lelis Pontes, servindo na

10a. Circunscrição de Hecruta
menta.ções nesta redação.

,
•

Os gansgsters' de
Marselha

PARIS, 29-Num suburbio d.
Marselha, 5 bandidos mascarados
e armados, assaltaram, em pleno

G nd
·

osa Exposi�ão dia, três empregados de empreRIO, 29--A Secretaria do Coo- ra I �!r zas para trabalhos publicas, 0"selho Têeníco de Economia e Fi-
quais tinham ido buscar num

nasças do Ministerio da Fazenda, '

L A R"
barco o dinheiro para ° paga-informa que foram concluidos no " A M' O D. E .

mento dos salarios semanais. Os;preterito dia 26 os estudos que na assaltados, ameaçados de morte"lhe foram solicitados pelo sr. Pre-
viram-se forçados a entregarsidente da Hepublica, sôbre 08
100.000 francos aos gansgsters,problemas da criação da grande
que, em seguida, fugiram numsiderurgia nacional e a exporta-

d t
A

d J lho automovel, que já fie encontravação de minerio de ferro em larga Preços Excepcionais uran e o mes e U á espera.f�s:eQ�la�.�::�:.��� ��� .:�:.::���::..!:��::::���::����;:���������;,��..�;;��;,��ma """""""""""""""",,�,��
.�Lavando.,.se COlO O Sabão

"VirgelD Es cialida"-��'

Criação
•

rurglca

de Side
nacional LUXO E ELEGANCIA ARISTOCRATICA_ !

� �maBl""""�""""""""BI"""""""l&aI""" mmmrm' HH!± AAUUtll e. e

C)f'S���:RGtAt:,
ESPECIALIDADE

e dinheiro.
de WETZEL & C_ia. Joinville

ecenomlsa ...se tempo

MARCA REGISTR�"DA

. ,
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