
!iO lançamento da pedra tundameq.tal Pavoroso desastre
'Id� unta grande obra de Assistencia aviatorio

Social

a ra er
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Num gesto que dignifica ainda mais a sua profícua ad�j�'�tira

o Inter.ventor Nerêu Ramos acaba de pôr á disposição do Govêr:lllôlt ,fee
,c' ''f

deral vasta area de terras, no distrito de Saco dos Limões, afim de aU serem

,r construidas cem casas para residencia de preletarlos,
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Teiá lugar, hoje, ás 10 horas: Trata-se de moi. uma obra de vigilancia e 15 surdidos num Lo- .1 cioso ��sa_,L:e aVIator,l?;-:,em
I da manhã, COlIJ a presença do I grande vulto, A área do terreno tal, portanto, de 300, os quais

II
e rE\.,lstr�-:'!e em lVUla? .

i Interventor Federal e altas auto-] é de um milhão e meio de me- ficarão separados, conforme o sexo, I Um aviao de passageiros,

i ridades civis, militares e eclesias- tros quadrados. sendo a da cons- para o que serão edificados varios
I �u.an.do decolava, s���ell ll�,

: ticas, no munieipio de São José,
.

trução de 5.348 metros quadrados. blócos separados, ligados entre si cidente, do que r<;,,�ltolu a

o lançamento ela pedra funda- i A Colonin terá a capacidade por passagens cobertas,

aChandO-I
morte de todo� os tripulan-

I'
mental da Colônia dos Psicopatas. inicia! para 2::.) doentes calmos, se o ambulatorio localizado á tes e passageiros, em nu-

Falará, nessa ocasião, o sr. dr. 30 agitados, 30 sob regimen de frente dos mesmos.
mero de 13.

. .

: Ivo d'Aquino, ilustre Secretário
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ás � h���:S�=_I_ll���!l.cou-se �.do Interior e Justiça. LV H ! erc. eVi OI dnO sr. Interventor Federal com I. 6 I
!li
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as demais autoridades partirão.áa nADO" NO RIO terregado als ��Hl!.�.- �nove horas, do Palácio do Govêr- U u'� UU��
. no, para o local da. c_.eri?'lônia:· I, I
li Das ob�as deAsSlStenc�a Social, IUO 19 - O «DIA DO SOL- RIO 19-P

.

L
.

. _I esco�as
que vem Impondo á admiração do " , erci eVI, responsa

',paíS inteiro a figura eminente do DA_DO. lera c(tme�orad.o nesta vel pelo �e�umbaote escandalo

'Sr. Nerêu Hamos é esta uma c?pItal cora a maxima rmponen- da CIta, Ioi interrogado na pre-l Pro1egY�i1d� nu se.u
'das que, por si �6. ba!1taria, para

CHi.
, ... . 5fl.llça do sem advogado dr. Rocha emnenhiJl a:íle d�f&1ndir 3!" .

1 "..l • Alem das CP!'HU(lllIlIS oLcwes, LllUll.
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,
'clade � dfl di.... : ' r�a. Isar-se'iIIo lfiteress�UJ.tf)S exer" IOterrogatorio n�o foi longo, "" (1. ..... �iJ:.'Q� .��.í!.:IJ ..... :;", , ...
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CiCWS �OIlLra �Clles asflxwoles no tendo demorado muito meno�. ser creadi3l.., �M!�l) �cd�1 'H�!rllm

·"··I,\.�'," , I
R" 'I. ,I"U1,lln (1 C 1"'" S"l0' I .1'

/(1.
I!I.' -';'"'1J "

;'''. \ ,,",'. Ido ('()�"Ç';-;, t, /")",, ','11P, f) como .rlllll;\O .te
. ,.().\_rtslnv<lll1, ,

�lIp�- 1_:01pO qlle H do seu
_ cOlll!-,ars::\ 1:,()2' 5'1',�.rer.J �i:.::.!llí!�:; :r:i'Jiil'(,j
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'rJQrmente (ürI;,;Hlos pelo Generall(.omado. ..IlII.'''''''' """, .., ... a.,'(", (,. ,,,,,,.,,,,!i #j, ."f."""a

�; UL(11.tl";, :�;','<;';'" '-' '.1' n, 1:,�: .i'r"

�1:pdlJC).unadOPrelm'··e'l·�:"",lrll.,,)a(E{:t('�{lu(Je, cvoel'o�,Meira d.eVasc.onceIQ.!i., comandan-I Per.ci Levi, man.tevc a maior!,::::�:i��:"�H:,'"",'J:,,, �:::'.:: �;;,�":.",'i'I 1'ltlct""VfIÜ",c, ,,, :,, -, � ,
' , SO ./.:/-,lin /)0 L;RA- - n " • .1 1 R i MI h ''o tllW·· � i'lli ...

% Sl L 'if!>. h�,if:.··�·:!tr·i..;:i:.;�-�,!" 1��� '>,

�

í .• r".,f.il'!�. , na J mllubã cando-lJd a PdarBd�s 'lmai� cultos e' te T:mb .. rn :�:'ií: r����;�das in ��������fJ;d:s�uOrn��:� t���f�:(��-I wegEs'r�eS, �cil�R1jcip�o d�
�; dI\' �i!I};i.ld\). dl�� 2i. Mi <,<,,,, ,h,�l"\-I r.·'<rte !,,(h,� iN sub- avança os o j laSI.
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terellSan'�s evo uç ea senas pel()s - ---�----�---'----�--- �ta.]a� e�� Cll)n\l�!i'5ail] em

,! 1I1,l(l{cL::i>'\;, du [l,lh'jy', ; <" ••, >, , t�:l ',"/J'>;) 'P'" $>'pat!l (I I, I
__ aparelho!! dü Exército. da Mari- 11)�dron;l�f.;1\ �Val" f."m.l�ll1h'ia. da j�
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no Del!arta�eDto de

A ··t d ;;lI madeiras Bu.�a:r �lnibe�lr�t:lm��·;m;�a7dY$-
, ....__,"�_'�"" .. 'I.' !<,.""....�., .. ,

..... :�, ...."".•. ",>.,>""."",_,,,"."�.,.r 'IAdmiDl!ltraeao Muni- VISI a o g(1) I trato de GehhafJ Vairg3â,
�.'. �,fi f(ii2l� �7'if'��''gIm i �{. m·f)n���gf)m �n cipal A

I- t n. (.li",
• •

• no msullicHpüo de . Ham1J)··
� i U �Y!fV �".� .,,' ... ".' ,... 'r... U '{..... U'U I verno pau IS a '-<lU RIO, 19-0 mlUlstro FernancL:J I n�a
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Informações qlle reputamQI fi- Costa, atendendo á solicitação da

I -"------------�:, � --� �:J� �'.>':o:· LI]:':: t: nd nõl'an I dedignas. àão-nol conta d� que Chefe da Nal'a""'o. cOllOissã? �le madeireiros p_aranaen- �aíixa de lE�;;';;l1l_II}Jla�
.
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I será desIgnado para substItuir o � se, ?resldlda pelo dr. Joao Fran-1

�tt ({) =�, :,: ..}�' (; ,�S \l(i�: !i����í.l�: �: Sri����:�;�UgdU�: � ��p����1�8en���t: t�lm?��::.;�� RIO, 19 _ i:,tá sendo elpe- �;;á nOp���i��� g:n��olld��i������
I
doP;���;�a��c!�i P�r::�rbu�â�Ol:;�;

,i',Ü'�l'''''Ül do n�nco do Bra,'>lI, nesta 'I çal) MUnICIpal, o sr. dr. Rauhno rado na proxima terça-feira nes- rlias um decreto pelo qual 3crao pobres tia «CaIxa de esmolas» él

fi nidfl��V,� t;',y�etli;c\tdcr(i ,'n:;itai, 1) Utt3ta d'l presidente Ge Tavora. ta capital, o sr. Adernar de Ru'- ntribuidas todas as aspirações dos quantia dr: 60$000, contribllição
dos m�is d��::zidado:� €!nr;Om tti:�!�._y'����_:_." ... .E9golh� a�e�t3di�8irna, yillto re- rIU, lBtervanlQr Füderal no Esta- p,-:tic!onario_:____ do .Tribun�t de Apelaçflü. e SeCI'e-

mlos é aqueAa que vaS Va!'I>Jo ser ('efor:ma-
caIr em lDdlVlduah.dlld� d�stac�- de de S�Gl Pau. lo, acempa.nàado
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Sltgurança Pubhca.
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- Tel, dotado de IU01da

lOteh1enCla1do Prefelt9daQJiJela eidade e dos latlou O P�eser toma a peliO n erven.. e de um espirito de organização titulares de todos os postos rio
" SI -

Renressão ao conJJltor Nerêu �amos, decre- dos� varios depar-- invulgar, além de }l?rf�i�o con�'0- !!eU govêrno, afim de agradecer I sidente d'!!il ti n

t.ando li cnação de um cedor dos assuntos JundICos, m-I ao Chafe da Nação a recente vi-. U t b � fGrupo Escolar 110 distrito ta�mentos '. ,- t I tirnamenCe ligado! ao cargo (lue

I
sita áquele grande Estado.

R . blID
ra anuo na

.

ron-
do Saco dos limões para pau IS as; irá cle6emp�llh8r. .

O Ir. Adernar de. Barros per- epu Ica t�l·ra cnm n [)r;;:]lil"'�i�1"

d 'Ih.- I � .GAZErA, <hvulg�ndo e�tal manecerá nesta capItal durante a It: '!ti' \ii tij Me que esta sen o esto
s. PAULO 19 o Interventot I notICIa, sente'se pOilslllda de m- lemana, regressando a São Pau-

do O respetivo local e cu- Ade.ar de Barrol estuda pre8ente� 'I' tima satisfacio, pelo que '�yia, lo
..!llibado vindGlIro. IUO, 19 Partiu, hoje, para

nAvrn ti, 19 .-- A&:hfl1 daJa obra strá iniciada den- mente a reforma de varios deparo antecipadamente, ao ilustre ma- �a�po���CrOaf�a�h�dO do c?�a�- RI ri;,Rfoq a_....

tro de br'e�"'" praso tamtentdos da adtmlnêllstreeld(} PUsbllca, I gistrado stlas melheres felicitações. C f
. II GaelU�lo Vargas ���aid�-::�� ��r: reprhl1ãr O cO!l'll1trabando

.

vw • con an (l-se en re es a as', eere· I
� • on eren�'IIa

'
.

II>

f t·tarlas da Sedurança Pu'bl1ea, Fa- • ,.,AlL I' todo o, m�ndo oficial.
.,

na ron eara �om o Srra-
zeftda e Vlseie. ReuniU se o (onse APOiil vIsit�r Campos, sefl�Ira.o !iii, acaba de $�:r enviad"'"

.

· -

d· I ti
sr. dr. GetulIo Vargas para Nltel'Ol, ""

Visitará o nosso �s- :. lp orna ca ������fe�C�á oferecido um granr1� para a Unha dh/�§�j'Ha um

S j'-" d Ih· d ; lho Tecn ICO de Eco.. .

o Ch�fe da. Nação regressará á grande �ontinge�lte de trl1l-
f,' tado� deiltro de e'j a esenca a 0;1.. • ROMA, 19 - O MIllistro do esta capItal sabado próximo. pas do IExétrdl!:o.
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"AI· nomla e flnanl'as Exterior Conde Ciano, recebeu,
---------

dO·IS meAses i oJe O mirante �

',hOje,
em audiencia especial o re- O gal. Alvaro MIaf$",j��'Th�.@

I
. presentanttt da InglaterM com o .m. .".sru.ru../a ifA,,�

Saldanha" RIC?'.19 - Sob a prel!lideD�ia q�al manteve demorada entre- enalte�� � ob�a AR m11:l'fllt�r_���&��·T;iP�j de MlDllltro Sousa COi5ta, f8UDIU-1 VIsta rsservada. .._ tAlo .Il. Uu .mBla � _

se o Conselho Tecnico do Econo-

RIO; 19 Abordado pelos S. JOÃO DE POltTO RICO, 19 mia e Fiaa_cas. lendo lida 8. ata ----------- ventor Nerêu R f':n�ftilL'!.
j.rftallstal acêrca da sua Espen·se para amanhl o desen- da leasle anterior, que foi apre- mm.am.uQlI
a�andacla visita ao 1111 do calhe •• navio escola da Merlnha vada, paBllllDdo-ile em segtlida ã SUPREMO TRI BUpai., • IIlh,lltrG da Vlaçb, de Guerra Brasileira, ALldIKANTE orde. do dia. -

,eneral lIelldonç. LIma, .e- i SALDANHA. Abordado, em Joinvnef por LU1!l redatt,or dai Q',l�S-
"lar.1I .na afatl"amante far' Foram tratadol a"!lDtol de ai-

NAL fEDERAL b -Ih t f" "A N t"" oS?.. ..... ."
. sa ri an e con relra o �ICBa, , ao 1lb0í.l!iíSallr arm'te-

elsa excurllo, :.�.f.land.·I. ta rllnaDela, tlndo sobre ,I.. Il'"

ac:.mpa:nhar de ,eqaena c.- falado o Ir. Guilhlrme GaiaI.. Of.tem, por aquela prospera &idade, aCQI�llilpanhado
IIIm,a, em flue tomarlo perta de sua exma. esposa, o Ilustre gen�wag �:íIo Exercito
varIo, femlUstal. N ataque nacl·o· Q S T 'h I F cl IN" I AIAere1l.ntou, que .,,1" 4

'

OVO - upremo rI una e era, aCiona, varo GuUherme MarBan'tep aSShí\1 se re..

'1.. ',1 rlgoroll81rlvernla,sô reaUlar' t Segue para " Baía. em fil8Uão. de antlt entew, toman-, feriu á personalidade do nobre Olrilterv't\ � f d<n q

eSlaexeurs!od.aqula umo.do i I- t Ot I M do eonbeclIDento do recurso de �

... ll1r,Oll" e ít:fall

Is J\\êsel, tencionando ,iI!tar I na IS a Itr. 8Y o . ao,.- Habul,COl'1.lUI em que foram I em nosso Estado, sr. dr. Ner�u Ramos:
.,.da, obrai na. :lstldo. d.

I
' beira reeorrent. o dr. José Rl'lcha ler-I "Estou verdadeiramente empo;gi..11!B_.J cmn o s�rtor_rallA � de .anta CatarIna, . dacerc. d81 tlU81i, f da exeeu· ! BOltllJ:US, 19 Metida. rece- reira Bastoll, paciellte Calixto De e progresso que se nota all.lla&mentli? lefl'llll Santa Ca�

çãc'l de ,NttraSí. já trocou 1m' : : bldas de Sar,."ek Informam, que RIO, ,19 - O dr. Otavio Man- Mattia II }ecorrida o Tribunal. tarina onde, sob o influxo da m2[d�iicl.ul!e sadia el: puss6i1!J com �8 httenentoftS ali tropas nadenalllltal desfecharam J:aboira, ex minilltro das Relaçõelll de Apelaçao deste Estado, deu,· d!f1o.. � R2J �.Q. d

I Ihrêu namos e Mano"'I:ai" um nOfO ,Iolento ataque nos selO- E
. . .

d t
.

t
vagorOlsa e a�ereu nam@;Jj, LU o r.U"@'§�cl."a e �e deseRíI�

'ii'
- xter'ores, rpCl'lltempntfl poeto por maIOrIa e vo OB, proVlmen o

I . .'
.

.

.ball. í res de Ebro e Se,res, tendo OI ver·
8ll1.liberdadl!, &Jeluilá para a Baía ao recurso para conceder i\ ordem Vo ve nilm atestado pleno e ms""r.· '5-�'Vea d{ll VIO'Of:: melhos deixado ao campo 600 ea

j b i" d E d N n
�

�iiiíiiiiiii./�"...�iii,.ii!i...�,,�.�;'iii!...�._.u!!i.,i_,._!iI.iiiiiii�rcNftrWr '.

'

�·ue pnxilll_ rdomiqe. 1 impetrada.
-

ene aco· O sta O ovo •

, P1J\iH ('�m(,�,.lorar a data de 25 c]@ Ago�t(). DIA DO SOL
DADO, aniversario natalício do MARECHAL DUQUE DE
CAXIAS, patrono do ,Iorioso Erêraito Nacional foi cuida
des,amflQte preparado pelo Comando do 14' Batalhão de Ca
�adêres, um programa para OI! festejos internos daqaela Uni
dade, constando o meseso de diversos atos que abrangerão Oi

dias dedicados 8 Semana de CAXIAS, que terá inicio 110 dia
112, I"iunda-feira. proxim-.

Km todos 1)8 dias da semana será hasteado, tl!om as

devidas cerimonies, e Pavilhão Naeisnsl, ato este que pre
eederá 8tII palestras e eoníereueia I, realisadaa per oficiais, e

i demais' eomemoreções Iestivas.
Nc dia 24, pela manhã, r..alisar-se-á 8 eonferencia,

Ieita pelo ilustre fi valoroso militar Sr. Ten. Cel. Candido
ClIIl�u, Çomandante do Batalaãe, que versará sobre o «DIA
DO' SOLDADO� e será assistida por todos os oficiais, 8'11'-

II !H'lr.tolJ I!I praças.
� N.'\ dia 25,!l!t 8 horas. 'I:I*",8 Coespanhia sob o tf\lmndo
� cl., .1.' Tte, Jo�é Bienhal'bl?wl\lti tará um dttsfile pelaR princi-�. pai.s rUM di'! Cidade.
�

".

_·.NfI!Í�e ml'fm(' dia, (ljil 12 horas, �eJ'á servido um almoço

Ji:, rÍ!l'i' tonjÍJnto paul r.h'iais, "'lirgf>ntM. pr.çlu< p r('>r)r�g('ntll<1õ!'R
dA 'MlIll'inhs, Ferça Publica É' In.prensa da Cspítal.

I
Nr! Hxl.s-f�irli, riio 26, IHá sen desenrolar um progra

.:
tr a e�por�iv() 1'(11)'\ inicio á� 8 horas, do qual constam 8S

.

'

prOVilll libatxú:
,; a)-Cprridfl (11' 100 m!'ltres

.

'.

b)·- :il,�,lt(! N'f1 <,Xrl"!1:;?'(I

� c)-ü'f['ids di' 3íY) ""eLn);;;

1..'1.'
'1)"'" CfI[H, dê glie;'ti\
e)-' P:'l!Itt>io fléll'O
f)�Acrohacia.; tlnl bicielét ti
g)--Corridit titl t\"t�f�ta�

.,!,'. h)-Torl'l�io df' bhfju"!'·ball p(ilrll .,r�çu

B i)-V()ll�y h:)!! n;,,.�1 {'íchi� f" "llIrgt>l'lt.o�
(i )) � f, ." "'1""Irt�1 F�I"

A G
/
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voz .D O POVO -----_. --_._--
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Proprietarão e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D lO

Flerlanepolls, Sábado, 20 de Agosto de 1938 I NUItIlERO 12.28
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I i d D t to de Ta I ii o problema da ! Mais ur-h ho-
.._J u�gs� OS OS,CO- epar ::::'i.tl.aeão; eve aç' es carne i �rtet'y� que j

rnunistas da Muuieipal . sensacíonais RIO, 19-0 governoestálpa��Y�erpor";
R,.b

o Interventor Nerêu Ramos, empenhado em resolver o

,....� ra I a por decreto de ante-ontem, de' WASHINGTON, 19-Du- problema da carne, tendo o PRATA (Rio Grande) 19c: ,,(,""". terminou que o promotor publi- rante os trabalhos de. ôntem do ministro da Agricultura. en"1 __ O sub-delegado de André da
co da capital poss� ser deSigna., Comité dos �OQg�eulstas encar- viad? ao pres�d.ente da Re-: Rocha descobnu que uma meninaRIO 19- Conforme tive-, 3 anos e 4 meses: Eucli- do para, em comissão, ocup�r re��do8 de �nve5hlar S')bre u publica um oficio do rn'1t1! de 15 ,."'flI)�, do municipio de?l�S oca�ião de r.oti�iar, 00 i des. Gomes de Araujo e Se- caorgo no Depatta�ento deo Ad-Í atividadee antJ-am�ncanas pies douro de Ires Corações. I e- Prata, que aoui "'SAII, ,� hO",�i1ilJUIZ Pereira Braga Julgaria' vermo Diogo dos Santos. .

rmmstração MUnicipal, ficando- declarou que a Liga "mencana damand·, Igualdade de con.
e não mulher,ôntem O processo n. 58, I ano. Manoel Henrique lhe assegurado o direit� de vol- Pró Paz e Democracia, assim diçõeso com os ��mais e uma O caso está despeuaudo enororiundo do Estado da Parai- Miranda, Gabriel Alves e tar iJO cargo uma vez dispensado como outras organiz.çOc:s (:i,icas exposição sollcítando que me interesse sendo o assuntoba, em que estão denunoía- Francisco Ferreira de Lima. da comissão. não paliam de cfrentes de pro- seja submetida a estudos no obrigatorio de todas as palestras.dos como implicados no le- 3 mêses: João Rozendo paganda comunista oos Estados Mlnísterto da Viação uma • .... ...

vante vermelho de 1935 no· ou Domingues, Inacío Elias Unidos». alteração nos fretes, sugeriu- AS rT') a n (')b ra �
venta e cinco comunistas da- Marinho, Antonio Domingues I V ,. ti d � ! O comité anotou os nomes do a necessidade de sua re- aa e jqu .gd \... �quele Estado nordestino. da Silva ou Antonio Dornin-v en(..as e. f.-:.-'!: r dos seguintes altos Iuncicnarios dução, afim de ser aumenta-
Após os debates orais, O' gues e Antonio Coelho. I e especl8 I a es I como membro das referidas or- da a remessa de carnes fri- RiO, 19-Uma divi�lo d.juiz julgador do feito prole- IS dias: João da Rocha.! farmaceutieas I ganizações: Oscar Chapman, as- gorlflcadas para o Rio de contra-torpedeiros l.rpará para.riu sentença que absolve ses- Os demais implicados de-] ! sistente do secretario ào Interior; Janeiro. Ilha Grande, afiro de fllz,er elal-senta e oito acusados e con- nunciados foram absolvidos. I

Pld d S d ,I lohn Carmody, administrador da cicios de tiro, duranh! t@da.dena trinta, entre estes figu- _ . I' bli
o ':!partamdento ed d

au : I eletrificação rural; Fred Sileox, semana.rando O capitão Otacilio AI- Pu ol�a, vem e ser a o a1chefe elo serviço Hcrestal e Har- As manobras milita- _

ves de Lima, e o funcionaria lFazem um milnd8.u.IPub'�Cldat4' JueDde aco;d;3c3°7Illry Lambertacn, assistente de resdo terceiro AeichrO "BoG���j,,: '3,:) dê
públíco Henrique Nliranda eusínam. o mundo? � artigo

o

o ecreto

'b0ci 'IJohn Carmody. Lu a" t.ocoude Sá Junior, que eram apon- hcadterdm:remente prOl I. �'d a, As investigações de ôntem BERLIM, 19-Fontes me- pa re o p ('eti ( ..tados como cabeças da inten- LONDRES, 19-Prossegui- ven a e ro?as e

I
especta I �- proporcionam sensacionais revala- recedoras de credito infor- de n te dotona Ih "b Ih d des farmaceuticas pe os negoci- d' id d d A tverme a. rarn, ontem, os tra a O� a As'

I d ÇÕCI acerca IS allvl a es e mam que a segunda urma
Ch .,Ambos os extremistas foram sociarn Britanica para o Progres', an�es, excedtos:dquan o

°l's m�smdos elementos comunistas DO' E.tado. de reservistas será convoca. _, I e
condenado" a seis anos de I d Co �

o

t d
. estu erem eVI amente icencia os U 'd da a 15 de setembro em., '- so as rencras, en o o sr.

11 o DI os. ,

SANTI GO DO CHILEprisão celular. Wells continuado na defesa da pelo mesmo
o

""(epdrtameoto, 10: _ substituição a que se acha I' A, .'

:,
Os demais implicados o sua tése sobre a educação coo-

correndo os mfrat�res na multa Nao per.ane.era d. em exercícios. ISSO significa 19--(� preudeot.e. Ales1iandr., r�foram apenas que variam vencional, que atacou [ortemente.] de 50_0$000 a 1.000$000 � a" braeo. er••ad..
que as manobras se prolon-I csbeu ontem a. VIsita do. cBlnd."

entre cl'n"o aIlOS e qUl'nze DO,
o o. b'"

o preensI'o de todo o �tock de me- NOVA YORK, 19 - Em Narão pelo menos até o ft'm da
.

Lua», conjunto mUSIcal br.,:\. r l"se O Cientista rltamco que, . o

b I d' .

d 5
'I

.

d 'di ..dias d d t
dlcamentos eSlstente no e,ta e e- seu ISCUUO, pronuncia o no de setembro e pos<::l'velmen- SI elto, que eu uma au lçã&,/6�. e"lnte o que ocorre em cer o�

C d'" 'd ',�

I
.

A' d
'

(\ defesa dos acusados I I {f
o

t
.

dO cimento. ana a, oDtem, o preSl ente te até outubrO) pa aClo. s muslcàS ex.etuta hJ o

,. palses, o proessor Ica nese 1-
R I d I I'

. .

'd·t. ·d· testeve a cargo dos advoga-Ilema: Ele faz um mundo ou está
I j _ ii Em

ooseve t .ec arou que, !e qua,' Sabe-se 1que veteranos da agra ar8m m�� o ao l'relll e� ê

Lias Medrado Dias, Pereira ensinando o mundo como êle (>
3JI1!"'"?'

quer potencia ,atacar o Canada, grande &uerra, convocad0s a e á sua famlha.
Ura e Osvaldo Trigueiro. realmente?, Novo Delelado de o povo do� Estado. Umdos não principIO para as manobras,
A acusação foi feita pelo O professor Taylor, do Ca- BluDI. O a p�rmanecera de.�raço. cruzados. foram dispensados das mes-

adjunto de procurad.or Clo- nadà, da Universidade de T0- DIs�e que a
. c'''ll�lação .

não é
mas.

vis Kruel. ronto, tratou do problema dos

I
Foi notlleado delegad,) de po'

nacIOnal e �Im mternaclOnal e! Entrementes os berJinen:-es
A delesa apelou para o arianos e nordicos, fazendo li licia do municipio de Blumenau, qu.e as Amencas S!O re'pt)nsa- tiveram o primeiro sinal de

Tribunal pleno das conde- distinção entre êsses dois termos. I o �r. Artur Ruedíger. V�IS pela cooservaçao deliSa tra-
t que se estão. realizando �s HAVRE, t19- O general

nações e mesmo fazendo o ��;iP§§iMe W'AWr!illI!Mi4i!@M*weffiMWiIIM&*· dlção.
. í maiores manobras desde a Pershing desembarcóu neste

juiz ex-oficio das absolvi-

Ã I
Refenndo-se, pro�avelmente, I grande guerra quando um· porto, seguindo para Pári'�

ções_ ARNALDO MARANH O ali manobras do �xerclto alemlo, grande terraço, utilizado para!pela via ferrea ás 8,J5, de'
Foram as seguintes as con·

•
o sr. Roose,elt dISSe que. OI ru-

O café e as reuniões de tar- t clarando que nada o podedenações proferidas pelo juiz rua João Pínto n° 5, térreo mores de que ? exercites da de, foi fechado ao publico 1 impedir de visitar 05 tumulo�
Pereira Braga. Caixa Postal n. 45 Europa se rnO'flmentavam un" afim de serem instaladas ali! dos soldados da Americ� na

6 anos--Anfonío Pe�eira I
, Phone 1.346

centra �s outrol, proVOCAram.1i I baterias anti.aereas) o que i França. anualmente, emquln
.Araujo, Manoel Antonio Fa-I. mesma Ilnpresslo entre 010 agWjaté agora não S:' re,.I'z/\u, to viver.
gundes, José Pedro c!e Oli- � Telegr. "ALGODAO" cultores, o pov,o e os Jov�m "•••" ����..��� _J

veirél, João José, SebastiãJ
,

tanto do.CaDada cnmo dos J-.. .

, �; ..

Cipriano; 5: anos e 4 mêses
' Codigos�'União',"Mas.�ote"epartleulareli tados Umdoso

�capítão Otacilio Alves de Sub-Agentes em: doiuville e (;uritiba Terminoll dizendo quO"; Ol! 001S

Lima, que tem contra si a 4' países tinham de apreciar 11,' I:lti-

agravante do artigo 50, isto Representante directo de Fabricantes e Es- vidades dos escriterioll de po-

é, ser militar; 5 anos-Fran. i portadores dos seguíntes artigos: paganda e des

EstadoS-Maiore'llcisco Calíxto, João André da dos exercitos do outro lado do

CJsta, João Batista da Silva, Tecidos FINOS, MEDIOS e GROSSOS Oceano, porq� isso os interessa-

Jbé SirnplicJo, Nilo Tava- Saccos de aniagem para

CAFE"HERVA-MATE,etc'I' va sobremaneira.
r _s de Melo, A,níonio José, Saccos de al?,odão para ASSUCAR, ARROZ, FA-

L J
-

S
. IUNHA etc.AntonIo uca:" oao even·l· Oleo de CÔCO BABASSU', para fABRICA. DEno, João Fortunato, José. �e··'

SABAO.zende, Manoel Cipriano, Ma- i· Finissimas meias "WALKYBIA" para HOriano Rozendo, Mem Pinto e I .

Severino Candido. ! MENS, SENHORAS e CREANÇAS.
4 anos: JOSé de Uma ou Afamados vinhos marca "CRUZEIRO'�, de

Manoel AI ves de Oliveira. I
Caxias.
Deliciosa e incomparavel CHAMPAGNE "'MI-

���-

tO �,::' CHIEI,.ON", de Caxias.

P A R A .

Colchas de varias typos, para SOLTEIROS e

CASADOS.
Café de tedos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sul.

f:', IFHO DE CAROA', genuinamente nacional, espe
cial para cozer quaiquer sacaria, Dlulto m...lhor,
muito mais resistente e Dlalt. mais

,\ barato do que qualquer barbante (fitl de vela)
fabricado com fibras importadas, de Juta e de
(;anhamo.

O·gRI. persbln, -eh..
gOD ao Bavrê

CASAS AOS
OPERARIOS

D,A Cf='N
TR;.�.L

Sport<j Viagens,
Turismo e Ca�a

RIO, 19-Foram entregueI
I

as primeiras casas aos operarios
da CeRtral, construidas peja Cai.
xa de Aposentadorias· e Pens�es

Iàa mesma. O ato foi assistido
pelo ministro do Trabalho. I
JAZIDAS MINE
RAIS DO CEARA'

as

FORTALEZA, 19--Chegou
o engenheiro Maper Souza, do
Serviço de ProduçAo Mineral,
do DepartamE:nto de Agricultura,
I!jue vêm estudar as jazidas mi
nerais do Ceará, . seguindo. em 1'seguida, para o intefior. para
iniCiar sua missAo.

I �linolCulos Prismaficos
'íSUSCH

ALGODAO EM PLUMA DE TODOS OS
ESTADOS PRODtlTORES

Joalheria ADOLFO
BOF:TfCHER

,

f�ua Felipe Schmidt. 11
3·;.+ 4*"*&1.5

... .... • • I l • t•• , �'. 1'\ ,,;... ,

r> " 1/' ',t. '. !:.i' (.,
,-

,

'

VISITEM'i'
"

:.1
to

a

o maior stack de roupas para meninas e l�r6�'••
".'. ' '

esquina da Traja:(ÍI�
ÀI' Oio'·A�·P�:,I.,,;,-r: A L o

Rua Conselheiro Mal.ra
\

I

I

\

.L L..ij·",'''eeasmw. .rieM
"':i)

\

1
\
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.
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f'rc.�prGefiir!,,)--·e-rnre-f©r-l'f�e§pü)n5a\lcll RIO, 13-Ha, dias, e_x�edi�o, rias ?artas de apresentação a jóler

m _'__ iDa ...�:m•••""",.��2:;.�.1!.:...!:'If:��<:AiJ&'{� dos Estados Unidos, o Ministerio i sonalidades de destaque do nosso
����������'!"""'�� das Relações Exteriores recebeu I país, foi encontrada, entre ela,

o telegrama seguinte: uma carta na qual se tem as pa-
«Pelo v apor «Del Mundo», lavras seguintes:

partiu, a 30 de j unho, de Nova .. E' necessario agir com muita
Orleans para Buenos Aires, o in- habilidade, para despistar a poli

S, PAULO, 19-Acha-se em dividuo Harold Oldefeldy Synlh, cia 6 dar a impressão de que é,
estudos a fundação de uma As- ladrão de j?ias e espião al�D?ão, I' rcal�ent.e, um homem de origem
sociacão de Saneamento Rural, que usa Q titulo de conde, viajan- alemã ...

com agencias em todos os muni- do com passaporte falso », I Interpelado a êsse respeito, con
cipios, destinada á defesa dos Hetransmitido esse despacho á i tinou o falso conde a negar ter

atacados de traconea, verminose Policia Marítima, os agentes da-,I minantemeate que pretendesse
p impaludismo. quela corporação dirigiram-se ime- exercer qualquer atividade ilegal
---------.----. dia tamente para bordo do transa-I no nosso país. Todos os numeros acima sabe-se te-

Reelawaji'lIl. as iltade.. tlantico norte-americano. prenden-I O espião internacional, pelo rem' sido adquiridos por pessôas re-HOLLYWOOD. 18 - O amo- dad: do lar e 0.utra5 PUbli.cas,
in- niza�õe§ I do o denll�c�ado, que foi levado

I
qu� .acredit'im a� auto�ida�es po- si�ntes na cidade do Rio de Ja-

1'0 ...0 idilio entre Lupe Velez fi clusive a Vi'Z em que Lupe Clta-, para a Policia Central. hCJaIS, traz muito dinheiro em neiro. '

Johnny Weismueler, que vorn du- 111;011 os j2rn�!ista", p�l'adlllf'J'; aimm- LONDRES. 19-Uma comis- Harold, que IlSU o titulo de seu pode;, �ssim corno ordena -�-,5;�ID.4f"nR ,..--�--- ' .....0rando ha sete snoe, com Irequcn- ('lUr que navia aasassmat n o 100V, I -]
•

l conde de Margrave de Iseo in-I para varios Hancos. .t'l1tt.��m�JlILl .t'& \UI' lt.J ..

..J f
'

I l' I I
.

.sao (e cornercian ps procurou o .. -

." O A •

�liL"R""!r.o. Ltes man.Iestaçães (Ir per CItei re- ,0140 LepOlR c ec arava que era. 1\"-' ist d 1') I' -. E cte 'O" tcrrozado na Delcaacia de Ordem I
preso passou a noite toda J..'t'.ailn

'ILA.1'U IVRE DOS
b

'

I'
, ivnms ro as te UÇOtS x cri res, .�" . b

P 1'· C I A ,volução, terminou hoje perante () apenas uncar eira e que pra para i ' .1 Politica e Social DPO'OU tudo na
.

o reia entra e ontem, as 1DI1Il.11T��ID� 1Vo.TVErT'III'1DI"'S., ' " r "
• a quem COIDllnICIlU o seu ocscon- .. u ", .'" ]? h

. .
.ar.t'lAJJI �.�� J..�mu .Il1l.�11!lJJIjuiz Charles 13urnell(!, DO Trihu- fm nscer

.

assunto aos jornars. J
t t ,., I_ -.l, d • €l- cuanto lhe era atribuído. .. � oras e 30 mmutos fOI recém- B;JRGOS lQ-E b -

I I D'
.

d 'J C]"t'Z!·!\':- d', t I en amenrc pera cernor a o gen I",
.. bar d .J I d b

_I
,- mora nao se

na (e rvorcios ('pOIS (a CO- ti l ,\1'

.oao
sr, rnguou ornar

I F
- . .

1. 'lo" Sendo apreendida no camarote a. car o, senco ova o para or haja di J d t Inhecida atriz ter feito uma des- conhecimento do processo niíolra .'ranco em mueruza -os pe ,'. ' .', do do «Del Mundo» por in pe- lYu.ga 0, a respos a ((i) go-
l id T 'I, I

I naVIOS bombardeados em a;';llas ocupado pelo 1[11so conde COPIOS;) tor d d
I S

vemo nacionalista á Grã-Breta-cricão realista do seu <rabugea- l('fl{ l) compareci o ao rrouna 'I h I . eorrespondenci. assim "01"'0 "3-
ores . e mo o a regressar aos nha relatí te

á

ti I d
'

��pan o as, "''' '0. '."J , '..11 •

'E ., . _ _ " <><, Ivamcn e a re ·lrac a 0S
to ��rzaln' e Ler nbti,lo uma le�- v�����:���I stados �Qldos, cUJa poheIa esta vol nt

-

f'
tença !0m oposição. Alegou Lupe :i:

. --�-,�,----
.

. ---

II I
g 8ua procura.

u an�s'd a lIma-se fi[ue essa

J 1 b I
'

F' �I h
... resposta e e molde a assegurar\.'elez CJue () 1t'llJy quI'! flHa;ll oU'

�

i
� fi;. � 'JCOll P. e !30 vlgIlancla nesta d d' r'

f.�d,: :;ir�avoa :�tJ'0m�ve�;�e (::i�;�: �r:-.�·�' , ,y,,\ I ,o � II II! m B I' ��P�::taO d�esSa:��:. '''ontecendo �::ia;;�a '�.�:.; �:��;'f;a ;:,:o�
r�sr:nt 19ando >, -��, , �� � ���r� '�-:��-$2it � � �i� �

<

c�merc��__���� Oll !�_Ises neutros.
Quando ee aborrecia quebr,wíl

'S GRANDE (;IENTIS'I'A

�:::�,��i:;h�.' I"::� :;:,., ,

i
. 'l � Iii' .':'i'1:i �,: � V'.: r S 'tO �u:z��iam�n- S.��JL�· 19 PtUm�:o cio

«Durante sete a[lo�, 11.(;11, pllpl!il; II � "t;i:'-� 'í'.i}l>;:ilb' I; �
. O uO tUen lU !l,a ...

entifica' ch�gou a esta capital o

q-ue desempenhou, mlO {azta n,U- I r dr. Aloisio �de Paula; que' foi re-

�,;���oii�:rr��D("d�i7,��ltH�gb�<;fe f;,�� I � ...
_

<. ' ;�i,. �! <", • '_,. ,
� do esquerll!l ��:��s,n:b��ed�e�roffl�xi:r:r���

ma ql1t· dt\!ifoi:'ravl1 ('fl1 crua fil.ll{; '\"", ri,· �'>'�""-l�: (1"1 f' i\,��/!� ;t� d'] �f11 "'.� � �;;�I �.� � ��i :;/,;r� �,� � �
� �;sta T�l!ta-

los membros ",diretores) da ASSQ-

lando, falando, falando o tempo t f" t'), i ,,,., ..t, 0 r�' ,�� W& '�\'1 ;;'f.,� :�;� � 't.'�� � ri}y t: '1;", ',i ., "'�g �
m UI li!! Q li _ cia�ão de Medicina.

-

�'O dr. Aloisio de:Paula'''realiza-todo)" '

b � ii! II rá nesta capital várias confereu-
�

� IIl! cias, 'que estão; Mudo�.aguardadas
� com vivo interesse.

I
� SAN SEBASTIAN, J8 - O

.

� jornal ,,VOZ DE ESPANA», re-

m ferindo-se á propaganda feita pelo
� inimigo cm torn') do fuzilnmento

I
dn dp.[lulado esquerdista G0nza-
lez Taltabull, escreve:

I
R':>([i1 � rR � 11 rn f'�.& � A1 "

« Os vermelbos estão fazendo

W:���_�:'�:l í�"" e�j�pe �C�ln�Wu 1.\., Jl,* I ,u�lla prop3ganda extensa, em
1,,1

; � I v!rlude d� Taltabull ter �ido fu-
_____ .. __ ..... _ .. '.: zllado apos um processo regular,

• �� �'.' 1)1'"0 ; ... ·.�.�-'<:')l':):::\.'$lif"t\·�� .. ,�;n..;)l"'_;r,"ílii·;;�·'�...l-����� ... \C�, .. - !IiU'lMl ,. t 'b' I I I d. ,.; ;" , ,." .,'� ,y'r'i". '",,' 'é' CA'j l;",l,,""h�l't(� 'I peran �e um rJ Ilna ega e e,
\.M.I-',:"1. ,��. *��,f��"'� r;�.f'r·"r,/:·r..l,:,." �'1.':'!;1f.. '

d
.

'

""';·'--"·'''''f·'''"';;';;·''''+''>··'·'''·' .",,,,·7__,,,. ".""""_',,,,...u,.�,••,,,__.,,,_...._� .•_," ...,� ,_. _
dcor o com a Im que estava em

,.4.,,�'?c:[\- ��.,�1·';.-� !9.?Y I.'Ç�.,':"...:-:{l' '�.��
... 1;;f,�b��:�ST:�i:us1d::'p�:,��:;�a:

f:�;j ,li V':".'�.:;i� �i,';_: '"

h;;,', ��i� {l� I 3 '.lllabull fosse beneÍlcIado com
L- � l� .'�'._' I " U j ·dod , • •

'�;�a ili�<� i�:�� GL�;� \�. :;" [�;ea��S!I:;oc�:o p:���!:c��o������
I'

! J I 'b 1\1
_______ . __ . .. __ . __ .. ._____ ",_ I {ln" 1.)e o� nossos tn unaes. I as

os profll'Jos vermelhos tornaram a
;

execução daquele deputado ne-
,

cessaria, porquanto 10 falangistas
que d(;'viam ser trocados ptlr
�altabull, foram fuziladof! pelos
vermelhos em Barcelona. Depois
dist@, perdãlil não era mais pos
sivel".

A VOZ

fEspião
I

LOTERIA DO ESTA·
DO DE SANTA!
CATARINA

prêsodo Reich
Rio

5566
12846
1249
,1.065
5208
9159

no
Resultado dos pl-e
mios luaiores �da ex

traeão de quinta fei
ra� 18 do eorJt°ente:

1,§§oein�ão
nealuento

4445
12078
13548T

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
500$000
500$000

�

qlrale�l)l�aVa
va

I�' :,k Vf',!
, .

"'\/t j(��� ,:,i {:"\'{

Vi/r'i'l1'd;,j'('1· " :." ,-,'

,:11 ig;·, \
:rwm('rS3
,erdukí:r'

,-

'í:"

·"i.,r!�,�a�o�" ,,' II
(,(., ') ,::;:',', 7"�. ,'i:;;)

'Ií"T.G tG,r'" fc' :';�r, C· }lJ:
C,');':�

�

-;':li(�; ... :_ús 1 .• ,_o,r;:t�.�vl.-.!�) .f.. �_;.1 Jf. II
",

B(��
�

oe �;::�r. _.� ..7", ,_
� n:'M �" .. -t1I',\ • J""

�f
�.\r� ."S.:..' 1':l'1.), ;,:8 ',;'... Ü,-'! . i\ ... t.>�. ,/ � vll. ��4

F':'�� .:(� j,t�Sp��t�H'2:)' �la�p.i...:l;�· :1··.l(.:Ü·-·c:� I II

H.uP"'f'r.l:'::;U rm fílilgrank funcio:v'lmento, ;numa tkpender.d3 do pfe·
(Hn numero 85, da rua �,} de Mal@,

IrIm tunsutlte, no qHul foram deU-
dos (IS seguintes illiUvldll'):5, todos I
iá com varias passasens pela referi- i��f) delegacia: Leopoldo Gentil, MIil-1
dano Gentil, Rafael Gentil, AUSUS-I··to Tadeu. e D0mlngos Caruso.

Os contrnventore:5 ali encontra') i

dCiS a josar Cl!lmpist(� foram lC17a51o
Jlara o Gabinete de ][n'lcstlJjaçoes,
m.1df fO!élV:n autuados,
_._--------------_

.._-------

Exercicio de
tiro

RIO, 18 Por toda esta sema,
na, deverá deixar o porto, rumo a

Ilha Grande, a divisão de contra·

torpedeiros, SOb o comando de ca

pitão ce mar e auura Galdino Pi"

mentel Duorte, a 'I \!lai vae lazer

exercicio de tiro real •
.�----

Tragedia sangrenta "

na Detenção i

RIO 18 Na Casa de Detenção ve-\rificou:sc ceta manhã violeRta cena

Ide sangue: um detento apôs discu
tir com outro 110 pateo, correu á,
cozinha dali voltando com afiada
faca e feriu o se. companhel!G tom

11ma facada no ventre. Houve alar
me e o criminoso foi detido.

Trata.se do criminoso Marciano
Pinto, condenado por crime de

morte. A vitima chsroa-se Olegario
Viana, condenada a' 1 ano de pri
são por ferimentos graves e se acha
em estado grave.

Padronização
do milho

:RIO, 18 O presidente da Re

publica assinou derreto, n� pasta
da Agricultura, aprovando o regu·
lamento que dispõe sobre a classlfi·
eacão comercial e fis�alizacão ela

. exportação do milho, visando a sua

padronlzaç4io.

dolorosa
de

t Ainda
•

ocorrenc�a

Coimbra

�V���f;�
, ..

�"'. ,�-.I.�:E;��·�

LISBOA, 18 o ministro do
InterIor mandou fornecer á impren.
sa a informação ofi.cial 11. respeito
do incendio ocor!ido em Coimbra,
por ocasião das f'estas da RAINHA
SANTA, a seis de julho, verificando
se a morte de 12 pessoas.

PJ. informação oficlal atribue to'
da a responsabilidade ao engenhei'
ro Armeni.o Leal Gonçalves, inspetor
de inc(:ndios, por sua imprevisão e

impericÁa, sendo ordenada a for'
m3!;ão do processo coutra o mes
mo.

A nota oficial declara que, com�
quanto o engenheiro Gonçalves
como técnico seja responsavel mo
raI,:na outros corresJ!lonsaveis con
tra os quais será tambem intenta.
do processo.

��!!:"""""�������i·_.�'�'...�.��'!""i'E�....��-��"�""'""""'i'���_������
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DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-R�A TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

ll.ESIDENCIA A R�A Nerêu Ra!nos 26
FONE 1450

Atende chamados a qualquer hora dia e ll10ite

EM
�

UI
OPERADOR

d 00e

ISMOV
Sanatorio "Santa Catarina"

lf/fIIJ

AO GUElMANNSALO Dr. André Kiralyhegy
nlRETOR PROPRIETARIO

Postal, 19, Estação PERDIZES - Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

Curitiba Est. do Paraná
o melhor estabelecimento,

.'

perfeitamente aparelhado
para' o t,ratamento cousel'vativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz. eletrica, agua encaJ'j]ada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratori(
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

Representantes nesta eapital

MACIIADO ela.
.

Rua João Pinto 5· t::aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Adolar Sch
Endereço Telegr.: DOLI.. - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'AGENCIA IJE YAPORES

tompanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Tsrres &. Cia. Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada--Rio r
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo FdQ !

Vandenaraado & Cia.-Santos

VIAQENS DIRETAS PARA O peRTO DO R!O �E JANEI�(j

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, direta-

mente, sem transborde
Tem sempre vapsres em porto, carre:llnfiq

o.carrega-se de classificação, medição e EMB�l\QUE'. de

....s as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tórtls etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
-porte d. Norte ou do Sul do País, bem como para Q Exterior

Reeese cargas de ímportaçã•.r do País IJU\ li. Ex'

teríer, para desembaraça e redespacho para
as praças do interior

.ESYIQ DA E. IJE FERRO
'

ARMAZEM PROPR!O

SERVIÇi;.G.2lNTIDO E RAPIDO:;:: MODICQS

Banco do Brasil
eallltal

'"lia d•
.,
rl.lrva

106.001:111$888
"259.74&:10'$080

.ECUTA TODAS AS OPERAÇIES SANCA�IAS

.'_'CIA! B CQIUt:eSPONE)ENTElIl"�T.D•• PLl.P!(

...mA LOOAL "VA TRAJANO. No 11

OEPOSGT.fr!\_R�OS EM STA.

H CKE
FLO IANOPOllSooatriz

Velas e Magn

FI�iais em:

BlulnetriUIU, Cruzeire d. sum,
Ja1invile, Lages, LalJlluJla, Sã!.

Francisco tilJa 5.1

MOSTRU,AfiIO EM:

Tubaftllâo

---_._--

-------

•

����.•. ,�__.:.�.�-

I
�

I Em loteria a sua

orlta
�
iJJ

favorita I
��
�j

, TEM SEMf'HE E\1 STOCK E A' VENDI\. P(i:';>
PHEÇOS :::E'! C"",' 'l',r"}, r r< " \ PP/'.Ç(A_� MATJ �?!o�'tro .od_ ',;'

'

','''0, i� !l,f}AT-
J ()URo E b

00

'" o,' ,_:;; 0\0OS
MOVIDADES! visrn o

"'\. ��1 ;.;�"�� ")�'t'çm
Ilhas JC�8 Pinte n.:M � &�,�!i'",,� j,1i�"��'

ACABA DE. H t CI:.8ER UM FINiSS1:\!l r
jVlENTO DE CHUVEIROS ELr.'.'TEIC S, ,(
DADE NO RAMOo-AH OCO ,-�AR.\'''l fiDu

Rua Felipe Sch rnitd U1" 7 e 17 a

Federal e Santa Catarína

de maquinas de escrever,
rádies e aparelhai, em geral.
Rua Conselheíro Mafra n' 66

:' r. ;f:;:i;��� - ,

oI, , �j:\, ''lJ.AaI A"�
f:'::,,,., �.o "''''';''A

o

••
.. 00' ,.ta;�'1t 'IW v!,!-!of!!jO!IM �

!. 0";"" ·�"!tr'<,'",,,,ot"� i;�",,_l-
-, .,�-, ;"�,�;'�i!',�� .",��.�

�••••"'''''''.''•••eM

iSAXOfONE!aDIABOLICOi
-I Metcdo prático para se Iaprender a executar com

I absoluta perfeição, ao saXQ-1•
fone ou Clerinete, os mais

I variados
• Trucs acrebatlees e I

I imitaçies comicas i
Preço do volume 12$000 :
i Pedidos ao aut-r: II
Antonio Lopes Guerreiro
Vila de Sarzedas, 55-S.Pau18

I
•__IIIíI.._IIIIIII__IIIIII1......�. 7111__mlllilm_-... c:"'*'Eii'a_iú�;s;)j' o'T/e -lO à"l!iiiiiíiliiliiiíii_·o iiiiiiiiii-�-:�·r�-

..

R

[ - -

:
. ti

.

'§ I

A••na. em conta cerrente. 8S segúintes j�ros:
Ie,. "m ]"us (C01VlERCIAL SEM LIMITE) 2� ala
Itp. límttados (limite de 50:000$) 3� ala

I,p. Jl8pubnl (idem ie 10:000$). o

4% ala
Ic.p. ie avise prévio (de (u.isq.er quantias. com }ettradas taa-

bem tle tuaisquer importancias).
.,.ir

com aviso prévio �e 39 dias
CL".

idem ie
o

61 dias

E de:96 dias

ÜÍ?OS A PRAZ6)-PIX0:
•'

o

o' ):lO 6 mêses
o ,- -�

per 12 mêses
Com renda mensal

LlNRAS A PJtEMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito
o'

ao -;-Jf, sêlo 'proporcional.

Expediente: gas 10 ás 12 ,e:o.cdas 14 ás '15

Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço: tel.grafico: �,,,,SATELLlTE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c

horas

ALUGA-SE
Casa no Estreito

(Joi. Pesséla)
Sala de visita - cinco

grandes quartos _:.. sala de

jantar - c.pa
- cesinha e

instaI ações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais cempletamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois aaque s

para [avaçãe de roupa.
Onibus na porta .

Tedos os campertimentes
tem janelas e a casa e!tá

completamente nova, com

modema fossa {;O M S�
Agua encanada para serviços

da cesinha.

CHAVES A' :RUA MARE- I
CHAL GUILHE�ME N' 1

Florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E T066�v�Ql�Qa-�G
Dr� Alfredo P. de Araujo

1\11 t=:..,'-) I ,"-"' C) re2 ra
. estrutura em con- cattzação e direção �

Especialista em molestias de creanças, nervos
B tem seu escríp- ereto armado de ob. as �

�;�c;1r;:!;mo e molestias da pele tório de advogacía á rua �
e ferro Aparei harnento com �

Tratamento do ernpaludismo e das rnolestics da pe- � pleto para constr-u- �le e nervosas pela fiutohemotherapia Visconue de Ouro Preto � ções de pontes em ���
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 �

concreto arrnado �
T f n, 70. - PhOl\P� 1277. - ��ele one, 1.584

IConsultas:-Das 8 às 1 t e das§ 14 às 16 horas I C I �

1"""'_' _--.....

"IXl Postal, I lO.
, ; O C

IR ;b'" iro, �.
�: .

IIWIIIIW!WU ;__;;!!li!!

��...
)

mar
.

arne I ro »""

;:n.>!�'DrlJ Camará Martins! Dr.PedroCatalão �� �t '
,

Diplomado pela Facul· Engenheiro Civil ii
f:� ME'DIC8-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO- dade de Medicina da �!�
l>� ..�MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO . Baía

I'�'-;."�:' 3i /
I

Ex-interng e assistente do ECa ricm. Jjl!!ca � �'l
fltJRA .,JUDICAL DAS HEMOPtRHOIDAS, SEM �PE- , c.

��A'! rm""';1!Q"ft d-dt Ca;x� �.'�.'>
•

.; i,' ..:xrviçe do erel, MOI aee Ir" çw II�� II"W" III -
.'

,"�1-

_..

RAÇÃO E SEM D0R I"' .�..

EX-inteJrSíl'/:�Lj�!spensario 1· Andar .. A�'partamento ��_.,,;,'

:" �CON5ULTORIO á Rua Trajano n. 1, soarado, �U '

diariamente das 5 ás 7 da tarde Ex-adjunto do Hospital �l
@ GraHée Guiule e Sanatorio � �,._... __- - i - C1Jn!caM����:aV�:.:;;�. das �

Caixa Postal, 784 �
r;:;:'!eo"-.s�i;-0::;=1 !(:::����1;:*:o E . � Cu r j tíba Pa raná �

.--. OUVIDOS
� r�

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .

I
j (;()NSULT�:rtI� ,�� ,�

n � 1 18- Rua Trajano -18 . t!� ��
�� r ti J fi) ã o di e � ,,'1\ a II j o '1 RESIDENCIA � Sucur'sal: �

----- 111 Heteí Gloria � �
�:S���'v��� tlJ.r;,(:���a;'���:r��n;{�:)dU:t�� i�(� �ahúeJ: M:::::,:e:.::� ás 18 hBJ II F lo ria n opo I is direção: EOIg ro. O !\liAR RUPp �

de Flonanorot's I, .��t��A�--
'. ������$.�������B!!'

;:,���,�::�:�'�:�J,f�Y!í,���.-�'i��!::Y��r:,,������ I:r"'- ww --

II' Curso de- Maquinas e Pilotagem II
�1Mí'

;' - -,
__....Aí"

;"�1�i����il!i
r. S â u I o R 3_m o S

IEspecialista em molestias do aparelho «enito unna
. J\ m- �,; .."") l\�,,� �,....- �J 'l : I. �"I ,1-
li �.f;r" jHaf1/';H�� ":'J((qrt?�; d I�e\/es I no do homem e da mulher
f

". .�... .... - " . I.

� I Ex-interno e ex-Assistente do serviço de clrcrglae
�: ,�)u- (:;.,,) '. ...._

�
.

.:i1i\

I�
J. ginecoL,g a do Prof. Brandão Filho.

',�:.
1

..

' II�.>;,,�. �X.·lo·-.Din;tor do Instituto de Previdencia Clin.ca do
.> í" ,cuknde de Medicina da Univer, 1\

'. do Pie d'" ,J::"Ilf)j,O Ey . :"" Diretor do Serviço Médico da Assístenc!a

�,�t
;�.. ,"'j' infantil do Rio de janeiro.

lill� v.u.. l ( prática especialisad.: ��:o t��:::v�i;>,
I� I' � Medico co Serviço de Higier.e Pré Natal ;;0 D. S. P.

do C. S. de F'ortanopolís.
li �. Doenças de senhoras. Lrotogia
I ' Partos e Cirurgia.
I

.�. '7.\ t ..
� «.' l t()
t: •

. : ,', ;: a

íVl E Di \,r

DOENÇA.S DE SU�HO
RAS-PAR! os

Operações
�gl'f'��."'.ff.i

C0nsultorio7 o'R�a Virer
Meirele8 10

A'. 10,30. das 2 as 4 h3.

Residencla: Rua Vis" onde
dr. Ouro Preto, 42-

f.ne: Consultorie, 1405
Ft;.ne: Rtsidencia, 1'155

Dr. Claribal
te Gaivão
ADVOGADO'
Avisa, aos amigos e

anti,os constituintes que
reabriu seu escritorio de
adv6cacià e continua a

aceitar chamados para
trab;:llhar em qualquer
Comll!C('! dn Estêdo.

E;critorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665J

O'f.;sern be rgador
Sa vio Gonzaga

ADVOGADO

Consultorío e Residencia á Rua Visconde cl Ouro Pre
te, n'. II - Tel.-I009 -FtORIANOPOLIS.
� ia ".. •• _

\ '-2'-. Ricardo\
'",:,;'1elt,trsman rv.

Conforto,
----------�--��--'�=-��--------------------------

Com Economia
nos Trabalhos do

AGlerbal ;-\
da Silvai
A.vogado

.,.,: ......��

P. 15 de Novembro.13 sob.
FODes 1631 e J 2'0

PHFPf,_nAlV1.�,� ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA

QUIl'HSTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

IRISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

•. ,:;, Li � 'S��:�A:�V�R:�Rl:::I:IR.SE AO SR. I�ULAMPIO DOS REIS VALE '

1.ARGO 13 DE MAIO, 41 II

FlORaANOPOll� .. . __ ._.__11f�··- bM==_� a=r=�w:::w����

f 'ua Trajado no. 29

Ex·çhefe da clinics do HOIpi.
tal de Nürnberg, (Pkoreesor

I Ind6rg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

E�peclalllla em .Irurgla
ger.'

nlta cirurgia, ginaec€llogia, (do
enças das senhoras) c pmrtos,
cirurgia eo sistema cenOSG e

eperaçies de plasticll

I Dr.

SANDALIAS DE CARMUÇAS PARA

INVERNO a 12$ e 14$
Sapatos DE VERNiZ DA 1\1ELHOR
QUALIDADE PARA SLNHORAS, A aoe

:HIl'lELOS, TAMANCOS, CINTOS, src.
FABRICA DE CALÇADOS-IIAR.�I.05
A LHEUR,EUX .1:'.""Secção de vendasLRuA CON. MAFRA, :<9

�

I

N OV! DI�D E I'

Distinção ereza

.

I

CONSULTORIl)··-Rua Tra
ano N. 18 das 1 i ás 12 e

das 1 5 ás l' 112 horas.

TELEF. 1.28,

e

S6
Consultoria Técnico de

IVO A. CA'UDURO PICCOll
Enge"heíro (;ivil

Prof!ssionais habilitados par,a todos
os rarnos de engenharlB, ,

Administração. construção e reforma de predlos corn

pagamentos em prestações

Projétos�.ern geral

Escritorio central: Rua 7 'de Seterf1broi 47

Porto União
.: li Ii""!.z "tJIUI " . W'

: ..

Dr. Pldr. de Moura Flrr@

Aflivogad'i
Rua TrajaMO, n' 1 sobraJe I·

Telephone n' 1548 I
--_-111"_1"�---

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

TratfJrnento m0dern(j) filas
Tllolestias do Pulmão

C€msult.-R. joâo Pinto. 13
1 elf>fooe. 1595

Re$. Hotel Gloria-Fene 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Co.rrêa

Part0s - Molestias de
Senhoras e

Molestiaa fie erianças
Diretor d& Maternidade
Melllao de Ho.pital

(Curso de especializaç �o em

molestias de senhoras)
A.tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á �arce ._- Crmsultorio:
ANITA CA,RIBALDI. 49

1
,-o � '., �",.:...1t',j6.'\�:{;!.';

RESIDENCIA- J:<ua Este-

Lves Junior N. 26

TELEF. 1.131
------

_=0.... ' Cf te
>

• '''''''.,... "",. 1111••
t

IDr. MiflU.1
1B0a.al.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA,A 20· ...8 .....1938 Florianopol-is
3' • mim;,

•
Ma mi_M 'c M·I •

Circulo Operario 'de
rianopolis

No proximo dia 23, terça feira, o Circulo Operaria de
Florianopolis comemora a data de sua fundação, motivo
porque será levada efeito uma festa, ás 19,30 horas, no
salão de sessões do Cine Odeon, gentilmente cedido pela
Curia Metropolitana.

O esplendido programa está ossim organizado: Ben
ção da BANDEIRA cto C. O. F.; palavras alusivas, di) ora
dor oficial, sr. Daniel A. Faraco; posse da nova diretoria
do sindicato UNIÃO DOS EMPREGADOS EM RESTAU
RANTES, HOTEIS E CONGENERES; encerramento da
sessão.

Fio ... Julgamenio .Tufáo em Per- {;ieDt��da italiano Inspetoria �e Eduea'"
< eão Fisica

dos inte�ra � nambuco RIO. 19 --E'n trânsito oara
::3 Buenos Aires passaram aqui,

I i litaS RECIFE, 19 - Ontem um onde foram convidados a fazer Por decreto do sr. Ínterven-

RIO, 19 - O Conselho de violento tufão varreu a cidade conferencias, 05 prolessores ita- tor Federal, f(,ram criadas na

Sentença do Tribunal de Segu- em direção ao sul. O subúrbio lianos Morane e Merciei, que ! .spetoria de Educa�ão Fi�i(,<l,

rança Nacional recolheu 'se á sala de !\rruda foi o que mais so- declararam que em breve volta- os ca gos de escriturario. da li

secreta ás i 9 horas, voltando freu, sendo destelhadas numero- rãe Rio, para convidar uma de- I .grato d" 3 classe e servente e

ás 20,20 com uma sentença, sai casas, havendo arvores ar- lega��o de ci�u.rgiões. do_ Brasil estipulados os v�nlir'lentcs. (_L�

condenando o sr. Barbosa Lima rancadas e cavados profundos a visitar as clinicas cirurgtcas de 11 0.200$QOO anuais ao respetivo

S b 1 I R I t r quando não contratado.
o rinho a três mêses de pri- su cos nos terrenos. orna. mspe o •

são e absolvendo o sr. Belmiro
Ih ! r MA._ " !lír!!QIIP 'M'MS li' U i i A ,!!.........��

V,�e:�it.o Carlos F"ia de Companhia Nacional de Navega ..

Albuquerque foi condenado a sete

mêses e quinte. dias; Augusto ça- ...\ CO ft te ; raSimplicio Junior, a dois anos e
U i;l 1_

seis mêses; Carlos Henrique, M· t M
...

P JI. FI
� iii �

Francisco LOIOla, MORt:ir f�odri- "VImen O aritímo.. arllo orlanofJO&ua$
gUf'S da Fonseca e José Nunes' Serviços de Passagej!:.J� e 2��:.i�",-,
Sobrinho, 8 sete meses e quinze' '- -- -- - --------.. --

dias.

- ,

"

PARTE RECREATIVA

Ato de variedades.
UM DUELO-comédia em um ato, pelo grupo cênico

do C. O. F.
PERSONAGENS: jUCA-burguez abastado, antiga

mente alfaiate; CARLOS-oficial da reserva aposentado,
escrivão da comarca; QUINCAS-amigo dos dois; CLE- Vinte acusados foram conde-
MENTE-dono do café «Estreia». nados a três mêses e os restan-
A GAZETA teve a honra de receber um oficio convi- tes foram absolvidos. I

dando-a a tomar parte na mesa que presidirá a festa co- A pena será contada d�sd.e Imemorativa. a data da decretação da
Il �

pr.sao
,

_

Estrela Dr. Pedro de Moura Ferro preventiva.
Advogado Am nhã, serão expedidos os

alvará de soltura aos condenados
alemã Rua Trajano 1. (sob.) à pena minima, permanecendo

Of�-r;;-d�--b;i�-d;;�-ã presos os absolvidos, devido à

apelação do juiz ex-oficio.
A. C. I.

Para o Norte Para o Sul

Fretes de
----- ----------

RIO, 19 - Chegará hoje
aqui Louis Ulrich, estrela do
cinema alemão que vem repousar.

o Paquete IrAQUERA sairá á 20 do
corrente para

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de [aneire,
Vitória, Baía, Maceió,

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

o -aquete ôfAGIBf-\ "�,:l;rà é' 24·
corente p :[,1

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

I
I

O sr. j. Braunsperger , Norrleada para o

ativo representante comercial Ministério da Guerra
teve a gentileza de oferecer Av.s Rece.be-sc carga'; e enc@mend�s até a �e:"p':'rô das saída'; �j I' pa�ll';

r
, "

á Associação Catarinense de Para exercer o cargo de I O e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesn.« J \. �i;; 'c· �.
1.600.000 baixas DO Imprensa, para a sua nova escriturária do Ministério da testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser e::!resu" no:', ,\ . .l' __ t,�·_

Exercito chinês sede, instalada rua Feiipe Guerra, no Quartel General Companhia, na vespera das saídas ate ás .16 horas, para :)'2:r, o·l·i· ;,;;,1·.. ..· .. ·i·

Schrnídt, diversos brindes va- do Rio de janeiro, foi no- rnenté para bordo em embarcações especiais.
TOKIO, 19 - Os circules liosos. meada a senhorita Icléa Vi -

r ESCRITORIO·-PRi\ÇA 15 DE N�)VEMBRO, 22 Sf.JB. (F0NE ! 2:)0)
militares anunciam que, desde o E' um gesto que bem ca- eira, funcionária em

diSPO-, ARMAZENS-CAIS
BADARÓ N.'3 --(FONE' I 666l --END. TELEG. C iSTElRA

co�:ço �a g��rra na China, 05 �acteríza.a !idalguia co� que nib�lida�e dOf�xtinto Tribunal Para mais informacões com o Agente
chinêses Já tiveram J .600.000 aquele distinto comerciante Eleitora. e ngura destacada

I J �A I'JT .......Sr {". � .,-.,\ {'�\ 1;;;'" (""
baixas no seu Exercito. trata os homens de imprensa. do nosso meio musical. I . . � --

. (._; \� .L\ -

.r '-- ,- -,,, "_-'o
i

J

Casa Três Irmãos
PALACIO DAS SEDAS

r�;:__��,*J�������1
I Durante o mês de Agosto, I
�

todas as compras �
r.� superiores a 30$000, darão direito a

�h finos presentes, como sejam: loções, �
18 pós-de-arroz, sabonetes, meias, gra- �vatas e até bilhetes de loterias. i

rw.
���r#.l�������

��������oo������

I� �
� . ij
r.� Af·.m de corre�pol1der ao �u· i� .

cesso obtido com a maior �� líquldação de sedas havida em Flo- �� ria�opolis, 0_8 preços gerais sofreram �
�

maior redução: �
�

30 a .0 por eento

J�� .

�������[C[l

/

Visitem nossa exposição de oresentes

FLORIANOPOLIS
Rua felipe Schmidt N. 22

Telefone, 1401

- '10

I

,) I -�
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fará organizar no próximo dia 30, mais
interessar,te torneio tenistico. Reina invulgar

t'\ �ntusiasnto entre os amadores do nobre
H'bélo "eSf::>orte-branoo",
A GA_,_.

REDATOR: Osmar Cunha

o venoedor �")e)ssúe ago!'" ��, tr'ê�) titulas, RIO, 19-Comunicam-nos do

�endo ca rn Pd'âo dos pe n :s.� s, !e \1e s e r-ri t:_") i r..:l-
Ministecio da Marinha:

édi F'
.

I
nA noticia, veiculada por um

rn ,O e.. ,0 I :\..J rn I u 't "".õ: V! O e f""I 4í:a e e é.'1.. n g r" e� r�) - vespertino, D" dia 13 do correu-

I t.�". A r"+l"-·ult!dãt�) f1'49Si;,5:;tlu (,.:) c.,:;ol'l"""lba-te, ("j03 pé te rr ês, em que d:vuh,wa o lan- .,�� excursão ao Chile, do
I camento de mais dois submersi- I se" t

-

�
Ar'nwtrong venceU r��trelas ,de cinema,. do teatro e fi' (or�)o, trocando golpes curtos e �cis, ao ma�, t:!ccmendado� �da I .;;" .. Ir e Si II tiao

�,�. NOVA YORK, :9-0 pu, 0ers(\na�lldade do �sf)(·rt(1: , I rapld�s, Armstroog trrou melhor Marinha ue L�uerra brasileira, .._ •

d b
/.,

�" __ "" A ·t
. d Arbitra,' a peleja o )U:Z RI Y i proveito ela srtuação e levou o cuja c,er.rnonia teria de ser levada II 1-. O I ." a ro a C"l 0_ e,:" ,9 rque

�;f'-.J 1St. tl.f" rong venceu por e-
C h A b'

..

I . 29 d "b'

';' . ,. t'" t
. L' .avanauzn. m .os os pugd,st<:s [adversario 35 cordas Quando soou a efeito no d-a 7 de setembro

I
c- PS ra e � \ove rn ío

t)bO a o .. que ravcu com 011
"

.

.'

'i'" ,,'
.....b ..• r.

-ntram ao mesmo tempo no rmgu'� 1 a campainha final. os temiveis ad- próximo, nos c(,i"leiros de Spezia,I"m f�.
�ai" *ch,t1d"5 pel.» espectado- [versarios ainria trocavaei golpE'� rJ.l Ítalia, carece de fundamento'l 4_ PARTIDAS

Dlldo� sObr@.slees·lcurtos.AnD"trongknudo sempre :,��i.S,�. gab.infcre
rio Minj�terio bda I'

RIO, 19-5ómente ôntem foram terminadas oficialmente as

b.x�ador@* 1\ lota I li melhor. tvrannna, m orrna que, nao o S-.
id d S C' eh'l d

'

I I "\ 't" I" ',., ,_o .j.. o"" ,I neO()C!açõefi para a I a o ão nstovão ao I e, 00 e vai ter
I· () l 'I' n '" o ;;- v: orra c o r)uglllstCi nq::'o, raore ser (.U (ilogldrl,a nava a I "?

d
o

di d C' C 1 h'NO""A Y""RK 19 O ,/
P ().... rcunds sao g'l0, " I,,' h auzurar o esta 10 o 010 o o campeão c ileno

v tJ .... ,

- pU· I '

'\ " I' I fo! J(J"ta e merecida ,pOIS lemor.s- t
- I .

� b ., a onra e rua
-

., •. ,

,
." _o.,. Cl � con" ruçao oe maiS três su man-' o

iuntc endi,. L A b I' Utl [Il-Jt .. JnH')� � s que co Ot.,'ê-\ no I b I enlrenta ndo êese poderoso conjunto an IUO
t1!lStI'I ('II m ers.cempeão rnun-: ',('. . I irou ITli'l'or com �tividade mais � "- í r ro Oi' ' fi ,dI, d ,,=� - .

j' \, .', .

' 1,';" .,'",. ,P 10des (,lll'lla� (" esclifer-, .

' ,

• dOS p",!a O,r"",. ,!tI n ,O,I",a e,
O b d d I - t' d d' 29

�:Iá, cl", CJ!!"gorlll de Pf'§"-leVf' e 1 I . I técnlca, nliHS ardor e mais villen que él Malinhd !em c:bsolula nC-11 em a.f(�ue a e egaçao �s a marc", o

parad
o Ia.

" d1l u
.

,! • n; ; 'r··'!c ·ou éO(Y;t) 'it.� Curn J • d b d t
-

)(' bolt'Ot (olor@ .

I' nry APj'2-J , ,",
'. d.', .,. ,_, ., , I ti .•• Armstwryg demonslr'\!1 ser um cessidade, nàa procede tal as�er-, de

f'Ollem ro piOXlme, �er'
o necess�na 3.. an eClpaçl�o , ef Ui ogo

tU:W1g o1\.,�!(hrão esta 1I01t,.., no t1'l-I" ',t ,..v,.
"", �' ..

c ,n;"g'. ,') I campeão maravilhoso. Sua técnica t' d
. I - f I

e campeonato, o que, JU ga o grem:o carioca, ser- e-a aCI con-

., J d' 'RM d' ,-.., r 1,.', �}' OI) ,I:' (iV;.) v,ll, ,

lva, e vez que amoa nao

oraml
'I d

'
-

[>1.( n
-

o J li ISCiln .)qu,;,:,,· ....J cc. !
" ,

I entu81a�mou os técmcos.Armstr'.:Hig concluida. as Ilegooações para segUIr aeOum e, seuls cod-:rmaos: 'ri J'.1 , d' t •
:'" ,', t I f" " f'

".

d I d' grermo a vo Isputara quatro part!. as naque e paIS.81!'lO , a poue o CHl Ü:dO, � �
li

� e Íí "':' ".w,. !lI, . !,,� I é uma pu elta smtese vig(:ros!l, e�se Im IftlCla a�, la pOUCOS MS,
'

-----

No dltl 8 de MlletrHJi" ; "�,o
. "I" ,lql1l" lw' afirma o tItulo gUl'\' PQS- �om os rep!ne.ntanter, dilCIUeleS�1 pim'Jenta con, v.,ao"ado pelo BncaI ""l.-! _! I

.. f·t C�H ;;� �' � t; Ct? uraf I i
- 8 V

.1"".", Amb�n comI' ;'!t;d i; L,) ,I i'" \, )" �u de tfl-Ci�mp�ão. e�taleir05 ag ma,
�e i·dade,e' b� t6<::flte;\,' ,h ";j"h", " :., (1:,,;:,(,;, ,. eqllt;,�''''S n(\I"",,_""I!'!;:'O:;"�'��>D-������IB5m:!Em���� Junior e Rac1ng de Buenos

, . '1'" '.. . .... ,... �I"
" 'p'f'! X"� di, "i\<;·r"<"F>. ,,I n, fi;;v �"'�"-:'., �,','

,

'.

-;-·,m-e \' , ,
.r!oe .510 c,� pu'-'oer q"': I�.' jll ,

" ,.l,., :}),->;<;",f.!,,:

R
'

"
,_.

f . fi I 1 '.
r;.'l" ':h,·p·Ur' Õl i'I1Je�'J\lldà(l� (\0- .,;"";.,;"..:::{"",,, p' -,

I Aire'sÔ' p::ili.�";,��:-"�-,:�:,,;" ;:�':: : 4' ''1''': '\"b'" 'b'i. é"'" ",'" [" .

,;, :i"��I�!f
960 KIl.OCYCIDS I �:::::� \ddOe I�;SO �edseo:�dO

�lt) pouúea re�tSl"-nCl?l 6:\" ("::.\.�",,, 'n'" ��,,'su', ií:"I�"ltA<" V.j

I O lO, I terenioo brasileiro ainda
A,rmAtr()tlg, o qu�1 @ um ano !f'c;l�

11'10'\ "I-,U',(I �. U nu:!. (,

\fH'1
!li

I nadarespondeu
lh t ' � (Iong SIU'\! :) ��'<;>i), ",

l
"

�� o,. tAiS tdtlm a v;;;n �íI: ,(',I (. No 5' 11, UH'
n ,d\�DOj, <1.; \)iloPIJS k�.,_,.•'.' ·.:,�,;_.�o:,:,' f,:�,r,·,�.:>.'.·,.: R'O 19 O J IdE' ,

.

.. .,er mgresal1 t) no pUgl.is:w} e'h
T,iaquê, .la Ai If<st:::n\�. Al'r,hüg! ,. -.:.. ." I I

,
'- «orna OS' sportes», anunCia que o tecmco

"36, a" pllSS0 que Arflbn� ll,t;, 1 Adt mar Pimenta, treinador do São Cristovão e ela equipe brasilei-

inC-ellantemtnle desde 1931, L'li Viii li lonil ê nes'" in.,lant.:. sna o

�,�i. Ira que concorreu ao cam,peonato mundial de, futebó1, �eaijzado na

Ambeu é naturAl de Nova YOilr ��'(I:��:_� lit�(:)d�:���:�;�:�o C<H',ma.s

� '4lI:Jl, .

" I Franca, recebeu ofertas uos clubes Boca }UOIOfS e Racwg, da Ar-

• Henry Arm!tronl!' d�S�i'lt· '
.•

I'
g'Onti;a, de 1.000 pesos rnenMis, solicitando uma res.posta imediata.

... �,.
, ,

�omháte furioso t;
I..f>uil. � Pimenta ainda nada disse sobre o assunto.

A lut& de hoje I: prC)nl,,\:cl<! 1 Nr, 6' "rol"od" Arrndrorwll � Programa diurno •

dpelo t:u)l're�uio M.ke Jacobs. () :�!tiCll o "rlver5cHio rur'o�'�me!.;te. ir De 6.15 ais 17.30 horas I Quas I assegu ra a a p.a rtic i ..
!�'lj!il espn:l\ c;bt@:rarendade ..... masArnbersrespt'nde(omvlgot·apaça-od.o Brasil no cam peo ...

i 'j:, GC'C dói. reli. Varios golpes atingem Ambas no g Programa noturno

rosto. em favor de Armstroog. ,.� De 17.30 IÚ 24.00 horas nato su I americano
20 m'" 1f;;eS86as a�8i6" Amberli �aDha três �tiram á lata Rssaltos eousQontivos �

ti
NOVA YORK, 19-No 7' �

"roune" Ambers p�rcorre o ring \ '1

em todos 05 sentidos, fugindo {lOS' �
àtaques de AnDstrong e canse-I �I
guindo colocar vari05 diretos no

I P
adversaria. Esse nround" é conce

dido ao italo-llmericaM, em con

sequencia de um golpe baixo do
californiano.

Ne 8' "rollndll Ambers atinge
maio! número de Vézes Ârmstri)óg.
Esse lIround" é ainda dado a

Ainbers.
9' "round"-Armshong sangra

pela bôca e pelo olho esquerdo.
"Rouod' de Ambers. cuja bôca

igualm�nte sangra.
. ArJilIJ'(ronJ eain de

joelhos
I NOVA YORK, 19-Neua

altura da luta os dois pugilistas
tinham os rastos embaçados de

sangue.No 13' uroundR ,Arm5tro�g
eaiu de jeelhes. mas CGní�gl.tllJ
firmar-se novamente. O transcursCII

da luta foi tão violento, que a

multidão assistiu-o durante todo
o tempo, de pé. I

, No �I�ir:n0 round os dois adver- !
sarÍos lDlCJatam com um corpo a �

GAZETA

L.IRA TENIo
1 r

. ,

__ .._E T

o negro Arrnstrong der-'
rotou Lou �mbers

A construcão de
submarinos

Sob Lazy
Almirant;z
Nuno RaIanO
Irmãos J'apaiós
Alzirinh'a Camargo
mouro c1e Uliufira
Orquestra Oe Dansas
RaCalTlcZs IZ a Ali Star!!l
Re§llonal c1e Dante Sontaro
EàuarOo PataniZ e sua Tipica Corriente5
�omeu 6hlp5man com a Orquesh'a a�

CQncertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantes no radio.

FI's horas certas, lornais fa'lados com no

ticias em prim!lra mão, forneclélae
pela A HOITE, e oferta da Casa
6uimarães LtOa., agencia ('a La·
teria E'eàeral.

A's 21.30 CFlHCÃO DO DIA • - Escrita
e interpretaOa por Lamortine Baba,
uma oferta 00 casa de louças "O

DRAGÃO.
R's ZI 35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL

DOS COMPOSITORES· Creação e in

terpretação ele LartHilrtine Babo, sob
o patrodnlo dos "CHARUTOS PRIN·
CIPE DE GALES", dIZ' Casta Pena B:
ria. - Baia.

R's 23 horas .. A HORA DO JAZZ .. Pro
grama de muall:a americana

5peakers OIZ stuõio: Celso liuimarãlZs e

OOuUQlôQ CQzz!

Amanbã:

N. YORK, 19·-Vinte mil
f"��õÔII\5 . invadem Matson Square
Garden para assistir b 'matchn em

J.5 roundt& em disputa do Cam

pwmHo Mundial de Per.o Leve,
A.tre f) atual campelo Lba Am

Itera, itale�.mericano e Henry Ar
J!Jltroftl, h&gtO californillM.

AJ1flSl'tObg ji é detentor de 2
htules, 'mundiais: peso pluma e

�w'"lter' (wseio-lllédío). Hoje â
n(iitf� t(intará adquirir um tt'lrceiro.
Se vellter à 'Amber!l setá na his
toria do box o primeiro pugilista
detentor desse. uês troféus.

A ctlmisslo de box de NOVll
Yorle. annneiou que por decisão
tapeei.l. o titulo de 'welter', em

poder do negro, nlo edá em jQgo.
Por outro lado.o National Bexing
;\aaociatioft.. resolveu reconhecer
A.hera como' campalo mundial
.felSa calel,ria. se fencer: a Ar
wltr••s e .,.... caio o tilul. ser'

recüh.cid., per todolos Estados,
excllt.ive· pelo de Nova York.
A N.ti.nal Boxigg Associetion

é 61iado á federeç!&õ Internacio
nal de 80x.

E�ie: DI '�spectadores DOiam-sê
.; ptef�ito LI" O.ardia - varia.

A' Tarde - E'oot·Ball

A' Noite· laa melo, relestlZ Rida, Hestor
Amaral,

R'S 20,30 - R PRE-S Em BUSCA DE
Tf1 LE,HT05 • Um programa para
calouros.
pular.

FlorlanopoI,is, 20-8--1938

CL.UBE
um

e

s PORTIVA

15·a. etapa, da "Volta
POI9.tugal" foi

por Cesar

da
vencida
Luis

LISBOA, 19-No Circuito Ciclistico de Portugal, na

etapa de Chaves a Guimarães foi classificado em primeiro logar
Cesar Luís, em 2', Joaquim Fernandes; e em 3'. Tose Albuquerque.

RIO, 19- Està Ciussi assegurada a participação do Brasi
no Campeonato Sul-t\mericano de FutebóL Os presideliltes dos
clubes reunir-�e-ão, antes do dia 25, para àar a última paJavla.

ttmMt'. M.8BMl11DT1IlfBJSI

'''elefones en1

Ara.anguâ.
T ratados entre o

Bra.si f e a Bolívia

LA PAZ, 19--A conven-

ção continuou no exame dos Ao operoso prefeito municipa
tratados concluidos com o de Ararangu3, ceI. Caetano Lu

Brasil, os quais serão aproo mertz, foram dadas pelo lJeparta
vados esta tarde, segunuo se mento de Administração Munici

presume. pai instru�õe5 sôbre oi abertura
Os acordos são os seguin- da conconencia pública para u

te�: Primeiro: Sobre a saida serviço de telefones.
e aproveitamento do petro-, .----.---::-::-- - ,!".

eo da zona que vai da Pa. O de,::,e r1vo Iv 1-

rape ti a Ichilo. menta da. zo-
Segundo: Concernente ao na oo Ion Ia i

vinculo ferrovíario.
Terceiro: Alusivo ás pu-

O sr. dr. Nêreu Ramos, In-

blicações. .

terventor Fe�eral no Estado, ce-

Quarto: Referente á exu{ c�beu o segUinte telegrama:
dição. I J�l�VILE, � 4 - Satisfeitos

Os dois primeiros não sofre. �agmhc,a excur5ao, �e?do apre

ram objeções, enquanto os
Clado nota�=1 desenvol�l:n@:nto da

dois foram obieto de zona colomal e
. veClh�ado o

vivos debates. g�ande progres�o lodustnal, fel,-

Como a discussão, entre- �Itama� V. eXCla., que tanto tem

tanto foi efetuada em recin- ImpulsIOnado o E�tado nl> seu fe

to t�chado, não se cbteve cunda govêrno. CrJ.rdiais sauda.
detalhes. . .ções. Coronel Pereira e senhora
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chefe da Igreja Católica ean Santa
_ •._-

Catarina em visita de
o

CUID

priDlentos a "A Gazeta"

- -

voz DO POVO Proprletarte e Diretor Respon�YeJ
JAIRO CAL

rnrzrr ....JMg

"DE

FOI1l0S, ônte.rn,honrados COID a visita do secretário de s. excía,
revma, d. Joaquian DOlDi,ngues de Oliveira, ilustrado Arcebispo Metropo"
litano,que em nOlDe de s, excfa, apresentou c:ulllprintentos pela passagem do
Bosse quarto aniversario.

ARTE"I CARTAZES
DO DIAJOAO BARBOSA

o filblnha tio Vôvô ODEON, .. Uder dos
cinemas

A T
A'S 5, 7 e �,30 HORAS·

GEORGE O'BRIEN

A LEI DO PArS DAS I ANIVERSARIOS

NEVES Contieuasaos recebendo as mais I pela passageea do quarto aniver-
DR. WILLY HOFFMANN

significativas a carinhosas demons-Isario de .xistencia profieua dêsse
trações de estima, por motivo da brilhante matutino catarinense, O provecto e acatado engeuhei-
passagem do nosso quarto ani- (a) Lotario Paulo Hothfuch s.] ro dr. Willy Hoffrnanu, digno e

ASOMBRl\ DO ESCORPIÃO versario. -Direto! de <tA Gaseta ». Nes- cotapetente diretor da Secção de
Além das visitas pessoais que ta. Envio-lhe 08 meus cordiais Maquinas da importante firma

nos foram feitas pelos srs, dr. cumprimentes pela passagem do Carlos Hoepcke S. A., vê passar
Haroldo Pederneiras, ilustre dire- quarto aniversario do brilham te hoje o seu aniversario natalicio.

�INES (jOBOADOS tor das Estradas de Rodagem e diario que o prezado amigo su- Profissional abalisado e inteligen
gO nobre major sr. Elpidio Fra- I periormente dirige. (a) Carlos da te, prefeito GENTLEM\N qua
g080, destacamos os telegramas I Costa Pereira». lidadss 8. que Srl alia ° seu gran-
que seguem e altamente nos pe- Tambem nos destiaguíram com de espírito altruistico sempre aíei
nborara�: ca�ivantes relerencias os

.

nossos to ao Bem, como sobeiaraente
-«Duetor de «A Gazeta»- brilhantes confrades �A Cidade», tem demonstrado, corren lo ao ::'; I, ,'I', 11 i �i" rI�"I"'l'lIb.F-Nesta. Aceite minhae Islicitações de Blurnenau, e «Jornal do

pO-1 encontro de todas as iuiciativa« IiP lor H Hl ,ri" H ,'I"IlHt:.n. C'H'n?i-
pel� pa!!\sa�?m do .aniver3ario do1vo»,_de !taja!..

,

.

,.,
pias..c?mo ainda na 1111H'0 nos rn J.a Cunha, Ilt'l.i rWl '.�.Hi"l

ROBINSON CRUSOE'_ vosso conceituado Jornal. (a) Hel-
I

São do prtmeiro .8'!'. 8I'1g1.l.ltfO&1, beneficios P,01 p ',)1 do « ) '\'WÜq í r,,, J eh_d,' j1(',11muth Fett. penhorantes referencias: rio UU:'! Iilhu-, d,' lazar J'p. [f'Z �econtinuação e final .

C A

t-<ODiretor de «A Gazeta»- «orlllemorou on era a pvesa- o ilustre aniversariante bem
Preço-I $000. Nesta. Pela passagem do quarto gero d? 4. aniversario �GI Rua m e r e c e d o r da grande ado

---------�.--- i aniversario do vosso brilhante fundação 3. nossa coafreira .«A miração l!iue a família e a socie-

V I- d I TEATRO A. DE CAR- jornal, apresento minhas sinceras Gazeta», que aparece aa Capital, dade catarineuses lhe dispensam.ae ser amp la o I VALHO-Royal, Cine-Teatro felicitações. (a) Monsenhor João I do Estado. Os de «A Gaseta» enviam ao

-

t b
I ás 8) 15 horas pela Companhia Ohryssakis, superior da Igreja. Por. êsse mo�i'(o o. brilh!l�t9 dr. Willy Hoffmann OH seus mail

O penme ro ur a ( T R �rega»." matutmo cat8rm�n�e elflllUlo�l on- efusivos cumprimentos pela 8US-- i�"acional de Comdias- E RA
-«Diretor de «A Gazeta>- tem com uma edita0 ftSpecIllI1. i piciosa data.

no da Cap-lt�1 NATAL,.a belíssima peça de Nesta. Embora tardiamente aMO-
A vitoria do or�ão de Jairo

lU Oduvaldo Viana. cio-me, com prazsr, aos enurne-
I
�alla�o é a �on�liI!ração de u� NELSON A. COELHO

Preço: - 3$000. rGlS f@licitanteli!, congratulando me Jornalismo cnterlO�Q, .bones�o, f�l-
�������������������.�!,!'.���� to de esforço patrlOtlCo e Idelllh�- Pusa hoie a data aniversaria

Somos seguramente in- I mo, "rjentado 1:10 sentido dos do 1ilOílSO distinto conterraneo sr
('HEí-jAllf [T'NS

formados"ser pensamento Dr Arm·lnl"o Tavares Ol1lvidos, nariz, :sentimentos e aspirações da HfiI-: t· d bl· IdI. GERALDO WD.TZV.L
d f d f It I -

.

l"d d I
I� o pu ICO e or, pe,. IHllI r.. I:'

O 8S orça o pre e o sr. •
_

ga..ganta clOna.I a t.
_.

! orientação eM defeza dor. altos
Mauro Ramos, decretar rIRURGIAO ESPECB.LISTA Assistente do prof Sanson "CIdade de Bluroenau> fehcIta .

• d E t d I t d"': -,',. _ p. b-T· com 8. maior e mais sincflra efu-. m"eres�as 6). ,$ 3 o, a [,:II II o

dentro de breves dias a Consultas das 10 a!! 12 e das 16 as 18-J0ao mto,7so el,1456
_ . . . 'seu 8l'HVCnano e grata para 011

-

á Id d ...o d" sao, ° sloopatIco e fulgurante dI-
t b lh

.

I t·anexaçao c a e, lUlas IS- retor da «A GliZet.t!l.l> 2f. Jairo que ra a �m em JOf.na , mo IVO

trltos d. Saco dOI Limões Ora. JOSEPHIN.A SCHWEIDSON' C II d
.

t Ih d por que enVIamos ao Ilustre Gon-

•

a a o, JUS o or:u (;) a .l!l.05Sa frade ai! nossas felicit.ações».e Trindade, ampliando de lmpr�nsa. A t d d···o Oi IngImos os protestostal sorte o parimetro ur-
(Especialista em doen�as de Senlloras O «J0rBal do Povo», pGr SlU do 00180 mail profundo reconhe-

bano de FI.rlanopolis. ) vez, assim !l8 expressou: cimento.
Medida acertada é IS-

e erean�as «Hontem, terça-feira, a "Gaze- Tarnbem apresentaram-nos Qum-

ta, que contribuirá para CON§iULTOBIO I
ta», de Floriaaopolis, qu@ ob6de- primentol, ó dr. Celso Fausto de
ce iii direção do vibrante jorno.- Souza, ilustre secretario da Via-

O prOlresso da nossa ca-, Rlla Felipe Sehmidt, 39 lista Jairo Callad8, eompl&tou Cio. Ohras Públieas; er5. J08&
pital, e beneficiará alta- quatro 'anos de util existencia. eandido da Silva fi tfmente Al-
mlnte as populações da- HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas Diario que conquistou a limpa.- cebiades de Souza Freitas. .. ..

quelas localidades. �.,"I_t..d.N\ ...!""'IIr&... '-

Q
."

.��••••G.Gfj•••G••G••�•••••��;i�
�lube dos FII�-:.�=���:;::lieO!iJ Civis de U afta �:az �:��!i�'o'.

��� F b
-

d eh' �

d AI IN ��.1 C·d f
. . ;bl· d.

�:;aC��Gc�::' d�re��:il�: peusão

a fica e apeus e pe o e ii (":; .

onVl am-se os srs. unciOnarr�s p� !COI!! esta U�18,_ nosso! i Procurar o ar. Clovi. rua C�H1-assocIados, para apresentarem, por escnto, a nsssa Assoclaçao, ate eelheiro Mafra, 34.
r�

.

D fi �� o dia .28 do corrente mês, sugestões, afim de serem estudadas e

� ALFREDO O EBllNG & CIA rn·encammhadas ao exmo. sr. dr. Interventor Federal, com relação ao

� • • l\\f4
ESTATUTO DOS FUNCIONA'PIOS PU'BLICOS CIVIS DO --- .. - .. -- .. __ -.__ ...

')'\1 Sueesli6res de O!iiear Teiehmaun & (;ia_ � I ESTADO, conforme publicação feita no DiáriQ Oficial do Estado,
['1-] -I em data de lá do correnLe mês.

G FUNDADA BA� 42 ANOS "* I Florianopoliíl, 17 de agosto de 1938. O TEM p.O' PORTO ALEGRE 0I
ADOLFO B. SILVEIRA

� • Presidente da Diretoria
�� Poslilúe 158 máquinas de tipos 1Il0dernos e •r�� aperfeiçoados. DessaE', 16 são de c09�ura �
� Uma serralheria, com 18 máquinas instaladas, ;;� está apta para consertos, fabricação de peças

�1 e peqlleuas obras. �
.k _,.- Para a confeçã(J de fôrmas, caixas para cha- •
;; péus e consertos em �eral, possúe 18 máquinas •

� " VEN DE ..SE a melhor e confortavel proprie-�� PRODUÇAo DIARIA: 600 chapéus. dade do município de S10 José.
;�)� TRABALHAM EM SUAS OFICINAS �200 EMPREGADOS e delltrQ da cidade com acomodi1ções para numerosa família de tra-

; '1" REPRESENTANTE EM SANT.A CATARINA.:
a �.

tamento. fun�os para o mar com magnífíca praia de banho. agua
cLcanada. gal'age para .4 automoveis, cocheiras para cavalas e

�'i,.J MAC L..IAOO & C Ia '�' vacas. grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvoresPJ • "..--." .

' • �� frutíferas. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus
i·· 1 Rna João Pioto,:; - Caixa Postal,37

" ;_� de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

[�j TELEFONE 1658 "FLORIA.NOPOLIS. � Poeta.
Para vêr e tratar, com o proprktJ.rto. na mesma. Carlos N.

��"fJ"•••••".".4J•••��tm�·�� �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""'Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiãiiiíiiiiiii�""'__"::

A peça dI) cartaz de ante-ôn
te.. , da Cia. Ribeiro Cancela foi
«O filàiDho cio Vôvô. Será de
maÍl elassifiea-Ia como comédia,
peis s. nos afigura apenas urna

CHANCHADA, coisa qUI! tam
••,11\ acradlt á muita gente. NÓlI
Ilão ,mltamos do genero, em todo
easo devemo. respeitar o g�sttll
alheio. Para muita lente a noi
tada lei da PONTINHA. para a

maior parte a COMEDIA ALE
MA precisa panar pelo prOC611BO
dt C.nacienalísação». Perdoamos
por iS!!8, até o exagêro de Luís
Salvador em eel, Tiburcío, que
estava afinado pelo diapasão de
que se utilizou em O DOTE, re

presentando o PAE JOAO, não
fazendo o NEGO VE'IO que Clau
dino de Oliveira creeu, e sim um

orango-tango doente do Jardira
Zoologico, atacado de tabís-dcrsa
lis e de uma bruta tremedeira.
Finalizou o espetaculo com um

áto variado. Oatem foi represen
tada, :DEUS LHE PAGUE de
JoracÍ Camargo, de que daremos
lIota opcrtuaamcnte.

A L A .0
PROGRAMAS DE HOJE:

em

AINDA O NOSSO
VERSARlO ANI�Nos a Vida

e a continuação de

Nelson do Almeida Coelho, alto
Iuncionario da Diretoria Regio
nal dos Correios e Telégrafos e

cavalheiro muito est.irnarlo.
"A Gazeta» cumprimenta.

Preço-I $000.
o interessante �"rôt,o Nilo, fi

lhinho d» nnss« estimndo parei
cio sr. Aga )itn Veloso, funciona
rio do «Doluinio da União s e des:
tacado desportista.

O travesso aniverseriante seri
muito felicitado pela turminha
da sua amizade.

REX, às 5, 7 e 8.30 horas:

NO BANCO DOS �E'U3
com Ann Harding e Walter
Abel e

r ! '�'",

Nonn.'l. M",ni,;}, ap!ic"d,1. an.,;-.
do Colégi» S. Cerscão Jb J !',;U:";
c querida filha do 11". NatL)11l

<

Vié,u, cb.ef0 do e:tpBd�elll,t. ch
Diretoria de gstrada de Rl�d�
iellll faz anes hoie.
A intereililJAte garota oCer,}ce

ás inumerail arniguiahu Uf'lJ:1 far-·
ta mas. de dÔc••.

cA Gaz@ta;t felieila-a.

ProcedAnte tie Joinvile, . , ,,�

f'ntre nós o sr. Geraldo W..:v\.'.
acatado in,lustrial e direl"f �(

rente as acreditada firmf\ Wel�€'l
& Cis., daquela progre8!'1illta d .

dade catarinense.
.

Fazemos votO!! de feliz estadia
entre n6s.

Da regi';Q serrana chegou o sr..

ceI. Josá Atanaxio de Li. LmmfJ9,
fazendeiro.

ATENÇÃO
Departamento de A.,.
r••aatiea A,CU

Bóletim dlárlo- da Esta
çãe2lAéro-cllmatol61lea
Previ.Õ6s para li) período dai,!

11 horaa d. onteIll âs 13 horas
ti. ltQj.: ,

Tempo - Instavel com "huYao;
melb.or3ndo de dia.
Temperatura - Em del!linio.
Ventll':- D. lul a oe.te, e'Jm

rajada. fortes
"

,

.Ali temperaturas, extremas 4l.
boje foram: .IIIlaxima 1•.(;). mi
.i.. 14.4 re,istrlldas, respecti
vamente, ás 9-.45 e 1$.OQ" ,llorr...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




