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Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O f;ALLADO

ROMA, 5 - Segundo se adianta em circulas autorizado s,

c(,ntinuam sendo processadas satisfatoriamente as conversações ano

pIo italianas 1', ao que dizem fontes geralmente hem informadas,
não surpreenderia se o fato fosse concluido e posta a vigorar dentro

de pouco tempo. Depreende-se que, em dois encontros, lord Perth

e c conde Ciano iá fizeram um progresso apreciável para ultimar

um acordo fluanto ao problema da Espanha. Os circules políticos RIO, 5 _ O «homem da meia I cal. determinando varias diligen-C·ousI·deram que a decisão da França. de designar um embaixador '

noite», ou o «monstro nezro > que,. elas. A vitima é Florisbela Horlri-
Para Roma constitue uma prova de que a Grã Bretanha e a Fran-
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. '. d' E"" nao a mnito praticou varias gue�, de 19 anos de idade, que

ça já entraram em acordo para recon ecer o nnpeno ,\ DotlOpIa e a
I' 'b bi d�

I
.

b
.

1 I
trepe las nos su ur lOS atacan o regressava para a sua casa, quan-

liquidar 8 questão espanho a, o mais reve pOSSIVf', casais e jovens desaccmpanhadas, do o perverso individuo surgiu
. � voltou, ontem, ao cartaz, des- de 11 m local ermo, roubando lhe

. ROM�,?, - �e acordo com m�ormaço;:s mercado�a8 de 1 pertando a atenção da policia. todc o dinheiro que consigo tra-
credito, a Italia ia terra concordado e.m f -zer ;etlrar d� �

Espanha Na estação de Amorim, numa z ia e agredindo a brutalmente.
eonsideraveis contingentes de volunt�nos, e� vista da decisão tomada

rua de. erta, atacou ele uma jo- Florishela, que apresentava gran
pelos r.epub!ican_o� espanhoes, de abrirem mao do concurso de YO-

vem costureira, maltratando-a de numero de equimoses, além
luntarios estrO!1Jelros. do maneira barbara. do grande abalo que sofreu, está

O eomissario Antenor Freire, de cama, sob cuidados médicos.
avisado do que ocorria., transpor
tou-se imediatamente para o 10-

o "hol11ell1 dameta noite" I Prova
voltou a atarmar os dente Getu-
5uburbios cariocas llo Vargas

Presl- A policia foi
recebida a

tiros
Encontra-se novamente entre RIO, 5 - Na avenida 506, da

nós o 91'. J. R. Parkinson, dire- rua Carolino Machado, diaria
tor de Automovel Clube do Brasil, mente reuniam-se varies indivi
que aqui esteve recentemente em duos para se entregarem ao jogo,
propaganda e organização da pro- tendo a precaução de deixar a

va «Presidente Getulio Vargas» e doua da casa, Ester Bezerra Mon
VII Congresso Nacional de Es- teiro, de sentinela á porta, para
tradas de Rodagem. O sr. Par- dar-lhes aviso, da eventual che
kinson que esteve em Porto A- gada da policia. Tinham ainda
legre, vol ta afim de encontrar-se os frequentadores do «tuuguete>
com o Interventnr Federal, dr. aberto uma cemunicação através
Nerêu Ramos, para terminar os do muro, com o prêdio contíguo,
assuntos referentes ao Congresso o qual lhes facilitavam a fuga.

RIO, 5 - A reportagem ouviu, e Prova.

I
A policia do 24 distrito, tendo

em sua residencia, a [ovem cos- EI? Porto AI�gre, onde foi ci.e?e�ia do fato resol�eu agir e se

.. I t un-ir» Maria Henrique Guima- gentilmente acolhido pelo gover- dIrIgIU para Madureira.

sulcldar-se a bora rães, que f.,i atacada por �H� I no estadual, resolveu satisfatoria- Acompa�had? d"e oi�ve8tigado.
mon-t rc. Disse e a que um sujei- mente todos os assuntos, tendo res, o cormssano Espirito Santo

do "I tabera 'I}' to, muln to da. ro , macro. mas for-I' o ln�erventor _Federal, c?ro�el ali chegou e. � mulhe,r,. reconhe-
'-D'� te, t rajau.l« camisa clara e cal- Cordeiro de Fanas, contribuído cendo a comitiva policial, deu o

SANTOS, 6-Ao se aproximar, primeiros curativos naquela ins- ça- listradas, arruado de faca, I com a quantia de 25:?00$OOO para aviso con.vencionado, e 03 joga-
do port.o, ontem á tarde, o navio I tituição foi o tresloucado inter- surgiu, de repente, á sua

frente'j
o PRE�110 DO Ef,TADO DO deres fug�ram: ,

<Itabera >, procedente do sul, ve- nado na Santa Casa de Miseri- Seru dizer palavra, o bruto a �IO (InA�DE. DO SUL, e O comIssar�o! porem, aíastan
rif'icou-se a bordo do mesmo urna I'�ordia, havendo poucas esperan- assaltou. Rosi-ti« com unhas e [igual quantia destinada ao v0-1 do-se dos, POII?I�IS, penetrou na

E' com inl imo jubilo que r e- tentativa de suicídio levada a ças de salva-lo. I dentes. dundo-Ihe uma dentada lante do Egt�do melh?r colo.cado. casa, ate verificar a passagem
"istam(li; a efrmerido festiva que I efeito por um dos passageiros ft_� __ W '__ ""_.

.1
com t-rda a Iorça nas faces, ten- O dr. Batista Pereira, DIretor aberta no muro e por onde os

ôntem passou, [l�.!naIAn(�O a pas i que deveria desembarcar em San� O novo m.- do o rnl,n"tro, nessa hora, gemi- do Departamento Autonomo de jogadores tinham conseguido eVá-

�a{<em do 280, rUlI vp.r"anQ da Re- tos.
• .

do. lVhs os S()COS aplicado'! pelo Estrada de Rodagem, percorreu lEr-se. Contudo, como se conser-

publica Portllgll('�a. Trata-se dt! Antc'n1o Duarta _

t
_ hrulo eram de tal violencia que com o sr. Parkillson diversas es- vassem ainda nai! proximidades

A nação irmã têm seus faustos Rezendo brasileiro br�nco s01- n Is erio da dp-ra If'ceu. O perverso fugiu. trada� de rodagem, e g�rantiu. que do m�ro, ?S iog��ores detiveram
marcados em acontecimentos e

teu'o. de' 23 anose de idad�, me- Agora, 8rllba de ser preso, no o maIS tardar em abrIl proxuno. o comu;sarlO EsplrIto Santo, de
figuras que engrandecem as qna- canico-eletrecistd, reeidpnte nesta checo Mt'ier, l) individuo André Luiz todas as estradas com destino a revólver em punho, impedind')-o
lidades superiores do !eu povo. J cidat!le, á rua Visconde de Caiu- Faleir()�, () qual conta 23 entra- este E3tado, estarão prontas, em de avançar. Imediatamente os

estuando. na rememoração do pas- cu n 229 das na D(·tenção. ('oudições dos C(,nCUfrentes á PRO- OlItres policiais correram ao local,
�ado, �om� marcos significalivos D�arte 'Rezendn, que lia tem- PRAGA, 5-0 general Sirovy Inlerrogadu, habilmente, André VA PRESIDENTE GETULIO travando-se. flntão, renhido tir(!).
de vanas era:. Desbra�'ando ma

p03 pregtará serviço militar em acaba de formar o novo gabinete. ('onf�s�ol1' o a�salto contra l'l jo- VARGAS poderem percorrer-las teio, do qual sairam feridas qua-
res e de�cobrm?o contlflP�les, os ILapelininga, lendo dado baixa, Embora tendo apenas 14 membros. vem. com qculquer tempo. tro pessoas. O comissario entre-
navegantes lU8ILa.nos delx�ram, seguira para o Rio Grande do ao contrario do gabinete anterior .. �"' �H ••_�_'. �"�.""_-"_-""· Ficou assim constituida a Co- tanto, nada Iilofreu.
com o se� 8fl'()J0 desmedl�() e Sul. onele ficára alguns mêses. que tinha 18 é, considerado mais AFrl)u ..s'e de um":l

mi�são Efetin do Rio Grande do

b�'avura �Igantesca: um patnmo-, Agora, ao regressar para a forte. _I \ 1.1 Sui; Presídcnte de Honra, eoro- Propaganda do livre
DIo de frIlos coralOSOg, .Ju;;to or-

easa do seus pais, por motivos Do mesmo fazem parte 4, slo- b
,P

G f.. nel CordeIro de Faria, Vice-Pre- de presidente
�lIlho de �etlS de�?endenlt'R. e �a- ignarados e que o inquerito po- vacos ou rutemos, til três gene- arca a uanauara dente, dr. Miguel Tostes, Secre-
ra ai quaui o gelllo de Cam0es lieial instaurodo a tes-peito da l' .• tario do Interior, dr. Breno Cal-, CIDADE DO SALVADOft, 4.
b '1 bl' 1 raIs.

d .J E ..Ufl ou verso:;; su ImB( os,. Délegacia, sob a presidencia do __

_ . A a3,' ur. rne:to de Castro,. dr. -A eidade amaDhec6u haie cheia
Na cultura n08 povos latmos, dr. Tavares Carmo, procurára es- PRAGA 5-E' o seguinte o _lHO. J-Ful salvo ontenJ pel�s Alllbal de Pnmo.Bec�, Germano de cartazes da prlilpagailda do

a contribuição portuguêsa repre- darecer, resulveu dar cabo da I
novo gabi�ete checo: tflP�!�nles <,le. uma .lamha da Gundlacb, Pelegrm FIgueras, He- livro do presidente Getuli0 V.r-

senta algo O� Illcomensuravel. I v'd p..
..

t
..

t d Panall o (,pelano DomIngos Mar- lio Teixeira de Carvalho e Gil de gas. <tA Nov" "OII'tI'ca do Br.II·I>.
.

f' I I a. I nmeuo mInIS ro e mIOU! ro a .

M' t t
..

d ... r

Alia��s ta�tos dotes-a lOura

I Para realizar tal intento, o' Defesa-General Sirt;lVY. tll'l� j eIra. que en ou SUlCI al'- Melo Feiió, e corno Dele�ado do O sr. Tosta Filh(), presid..tedo espmto a natural bondade- tresloucado desfechou um tiro de Ministro dOi! Negocio! Estral'l.l se .lOg?nr!0 seCa0 m�r da barca Aut_omovel �lu�e do BraSIl, o sr., do b1Jtituto do Cacáo, foi ti pri-
justa é a admiração despertada revólver no peito, ficando em' geiro1J-Frautzet Chvalkowsky, I «ICJ1UI', da ....antarelra. HelIo de TeIxeIra Carval.ho. I

meira peslloa ii ;od'Iuirir, it!'Jui, u.
pelo povo de Portugal, IICO em estado desesperador. Antvs do ex-ministro em Roma. Inscreveram-se o� segumtes vo- exemplar tla.:uela obra.
ens�nam�nlos e ex�n�plos,. onde a navio atracar, foi Duarte Rezen- Ministro do Interior-Jan Ger-I·--- .. -- ..a--R------

..------ .. Jantes; Norberto Yung, Gil de
nacIOnahdade ,braSIleIra fOI encolil- do removido para o Pronto So- ny. E m p e n h o u uma Melo Feiió, Anibal Roberto Piva, • .. � __ .. __ .. .. _ .. __ •

trar o braço torte de seus forma-
corro, tendo sido retirado em uma Ministro da As�istencia Social

I,
Fradique Gomes, Raul Barcelos,

dores.
. dai! lanchas que faziam a visita) --Peter Zenke, que era prefeito condecoral'a-o que

Olavo Guedes, Carlos de Martini, Prêso O assassinoAo fazer.mos es!e rf'gIstro, ca- preliminar. de Praga. ,�Oscar Bins, Olimpio Pereira, Ca- •

be-nos enVIa}' �o !_Iustre repre�en- Depois de haver recebido os Ministro da Slovaquia - Dr. f •

d
tarino Andreattll, J. J. Fagundes de francl·sco Pt�nte do paIS IrillaO �e8ta capIlal, Sokol, :"deputado pelo Partido de' pertencia ao uque e João Pinto. e-

vlce-consul sr; Antomo Amaral os
,,_ � __ Mgr. Hlinka. ,'. •

nossos cumprImentos. Ministro dos Corr�io� e Estra- de Caxias .. -,., ....... - ... - ...------- .....--. relra
· ·

O·· d T h
das de Ferro-gen. GaJdol.

Dezenas de Vitimas 'I ministro a c e- Ministro das Obràs Public8s-
general Husarek, membro do Co- RIO, 5-Un'l vespertino locali-

em tremenda ex- coslovaquia deixou mité de Delimitação de Berlim. i zou, numa pens':;o da Tiiuca, d. é a marca que domina na atuali-
Mini:!ltro das Finanças-Je51eph' Rosa de Oliveira Belo, cuio sogro que seia a sua necessidade de

I
,..,

d f· ·t· t Kalfu8. I descende do duque d6 Caxias. A perfumarias, prefira semprepOSa0 e Inl Ivamen e o Ministro do Comercio-Imrich' referida Eenhora, que é funciona- as da marca

B.I
Karvas, slovaco. I ria postal, üonfirmou que vendo- Adoraeão

MARSELHA.,4-Violenta expl',- rasl Ministro da JU6!tiça e Unifica- se em situação dificil, empenhou . ..__ ,..... .. _ .. • __•

são produziu-se esta manhã em ção-Wladimir Fainor, �lovaco. I numa casa de penhor um cracha

lima fabrica de azeite .desta .cida- RIO, <::-Em aviT.ao da Panair,
Ministro (Ia Edl'lcação-Stanis- que pertenceu ao marechal Luiz

d i f I v lov BukovBky.
'

Alves de Lima e Silva.de. Seguu � as pr menas. lO or-
que daqui partiu áll 6 horas da M" dA' 1 FI

rna_ç5es, ha cerca de Clllcoenta manhã de hoje, seguiu para o . Imlt�o a gncu tura- a- Da. TIosa declarou não sa�er RIO, 5-No Palacio do Catete
fendos. seu pais () sr. Joseph "Sgarowsky, Clh�léavdFeClerabenld, d chefeC do. Co- em. que casa �mpenhou a

preClo-1 estiveram ontem em conferencia e
mIL

• � antro e <i>S ereaIS. sa condecoraça.o. despacharam f)Qm o presidente daministro da Tchecollovaquia em M t d P d H
_MARS�LHA, 4 Novas inferma- nossa capital. mI� ro a ropagan a- ugo

I �,'
. 'W.,....SdQ 'U""'W*F5!W Republica, os srs. Osvaldo Ara-

çoes preCI!am que em cen!iequen- Apesar da hora matinal o' Bt' Vavr.e� a.
.

, �URSIS" nba, ministro das Relações Ex-
t:ia da explosão veri!icada esta Sgarowsky teve embarqu� muit� MI.matro da Rutema-Dr. "Par- li:J

terioces, e Fernando Costa, mi-
'dade quatr'" operarI"S morre· I ck.anl, um dOi consultorel do

pre-I' d"d nI'otro da AgrI·cultura.Cl , ". '"

f' eODcr,rrido, notando-se entre os �on"e 1 OS c

ram e trinta e CInCO pessoas \-! presentes representante do chefe fnd�nte Benesk,. , 'd d
......, Em audiencia foram recebidos

caram feridas. da nação e do chanceler Osvaldo
novo ga mete : con�I era o

os srs. Assis de Figueiredo, pre-
Aranha.

como de coneentraçao naclQmal. feito de Poços de Caldas, padreRIO, 5-0 iuiz coronel Costa
O ministro tcheco deixa defini· Net.o concedeu dois pedidus de Arruda Camara e professor Giro-

t· B 'I . lamo Azzi.Ivamente ° raSI, pOIS vae ser-

T d f· t: Bursis >, sendo um do Distrito

Morreu o louco vir &� Ministerio da" Relações O as as O enslvas Federal e outro de São Paulo.
.

ExterIOres do seu país. Foram feitoll por Ciro Estrela

Grac·lano contra a Alemanha Dias, comunista condenado a 1 PLANO QUINQUENALPôz uma praça ca- ·ulgad p I cor :��l ��u��;:r� i����::ús:� i��lt;� ãiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii iiõiiiiiiiiiíi=iiiiiiiiiUiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ�iiíiiiiiiiiíãiiiiiií·.•.iíiãiiiiiiiiiiiiDiiii'iiM�iiiiiiiiiiiII"BiiI\ii

BAIA, 4-lnformam de llhéos
• J as e a •

condenado a um anl.) de prisãe ..
que faleceu ali o individuo Gra- noca em polvorosa te marc.la'·1

RIO, 5 - Os ministeriós estão reunindo os
dano Silva, que, num aceslôo de HI·tler regressou

t!. elementos necessarios á elaboração do plano quinM
loucura, matou a golpes de ma- d quenai que o govêrno organiza no momento. Pode-
ehado um enfermeiro e uma RIO, ii-Um homem acometido

Alemanha mos adeantar que para a execução d@ referido pla-criança, tragedia ocorrida 60 por um ataqu� de loucura pôs BERLIM, 5-Um ato baixado
� "d" "d"Hospital de S. João, naquela ei- uma das praça li da nossa cidacle pelo comandante em chefe Koitel no, o territorlo nacional será IVI Ido em 7 regiões e

dade, Graciano foi vitima de ra- em polvorela. Queria bater em e pelo ministro d. Jultiça, Guer- 49 cirrcumscrições.
pida manifestação de gangrena todo!! 011 transeuntes, agredindo�Q!I tner, estabelece que, a partir de ANN�BERG, 5-0 filr: .Hitler O objetivo do govêrno, pondo em pratica .,
liOS ferimentos feitos nce pulsos e ferindo-os. I' deste mes, todas as ofensas v81tou a Alemanha depo�;! de

plano quinquenal é preparar a unidade nacional
pelo atrito das cordas com que O louco que se chama Osvaldo coatra a Alemaoha, perpetradas p8sIIar por Carlsbard, Joachllnstal ; lit·

'
.

t .

vivia 'amarrado, em virtude dei Silva, fQi amarrado e li muito I no territorio ludeto. serão julga- e Gottesbad. Não se ainda q'lall pO
.ca e economlc.amen e para o aproveitamento

�su estadQ d. lou.�a. custo eenduzido para o hOllpieiG.l dai pela Côrto Marei.l. e dostino qu.e tornará o Fuehre'r nacional e suas facilidades.

PARIS, 5 - Noticia-se que o general Franco resolveu re

toirar, amanhã, da linha de frente, uma divisão italiana completa,
composta de dez mil homens.
----------

Tentou
do

Aniversario
da Republlca
Portuguêsa

Adoração RIO, 5-0 delegado de Barra
do Piraí, sr. Machado SGbrillhl!l,
comunicou ao sr. José Picereli,
30. delegado auxiliar de Niteroí,
ter efetuado a póão do indivi
duo Fernando de Gocloí, acusado
de crime de morte em Nova
Iguas8ú. Segundo informa o de
legado de Barra do Piraí, GodoÍ
confessQu ter assassinado Francis
co Pereira, a mando do capita
lista JoaqUIm Peçanha, tendo es

te lhe nrometid<i.l 10 contos de
réis, dos quais pagou, apenas um.

Acrescentou que acredita ter sido
Peçanha assassinade por um mem

bro da familia da vitima ou por
pessôa a soldo dessa mesma fa
milia.

O delegado Pic(}r�li, pelo tele.
fone, pediu ao deleg'ado de Barra
1110 Piraí que mandasse he>je, com
a maior brevidade o }lrêso para
NiterQL

No palacio do catete

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pl;ef��itura M-unlcipal de Bru-'ue-iU-rna C'U:;�lif3rlça é3SSassina
Resoluçao n.41 I invol�ntariarner')te a"

outra de II anos

r

(Regala

Flortanepolls

Artur Germano Risch. Prefeito M.nicipal de Brusqu�, no uso de suas

conformidade com o art. 5 do Regulamento aprovado pelo decreto es.adual n. 2,
te ano e parecer do Departamento de Administração Municipal;

atribuições, e, de
de fevereiro dea-

• i.posto sobre Dum�raeãe de veículos de
traeão aaimol

ft e s o I v e:

P,efep.to Municipal

Denriqlle
Se,:rd3rio

Bosco

PORTO ALEGr{E, 5 denominado lzabel Rosa, l: diSo, Falamos-lhe sobre a ocorreu-

A reportagem policial, teve co- trito do município de Gravatai. cia e ele, incensolavel, nos disse:
nhecimento de um fato ocorrido Sabado, também, veio por al- -A minha perda foi grande.
ne vizinho municipio de Grava- gum dias para a casa de An- Era um bom filho. Só 11 anos

Art. 1- E' revogada, na parte referente á veículos de tração animal, a r�esoluçi1o n, 8, Je 30 tai, o qual veio enlutar toda tonio da Silveira, o sr Antonio de Idade. Vou conrar-lhes tu jo
de dezembro de 1937.

uma família, com um desfecho da Fonseca e sua senhora d. o gt!e se passou.:
Art. 2-- O imposto de numeração da respectiva chapa no veículos de tração animal será cobrado brutal. Duas crianças, quando Divd Fonseca. residentes proxi- -Fui com a minha [amilia

no áto da aplicação da respectiva chapá no veiculo. brincavam no pateo de uma mo da ponte da Cachoeira. ti igreja de Nossa �:enhora dos
Art. 3·- O proprietário do veiculo in íenizará a Pídeitura, por chapa aplicada, li importancia de resjdencia, foram vitimas de um Junto com eles veio Valmir, Anjos. O dia �ra belo e todas

dois mil réis (2$000), como retribuição do valor da mesma e do serviço de emplacá- acidente, que determinou a mor· Flores, filho tio casal, com I i : as p�s�êas conversavam ch�ias
mente e expediente. 'te de uma delas, que mal sur- anos de idade. de Ielicidade. O meu filho Va�-

Art. 4- A receita de retribuição sera escriturada sob o titulo qReceita patrimonial e industrial'', j gia para a vida com os seus 00- Estes ultimes, foram á vila de rnir tomou a comunhão. Lern-
da vigente Resoluçiio orçamentaria, adotado nesse titulo o seguinte § 3 nNumeração de ze anos despreocupados. Gravatai especialmente, para as- bre-me como ele estava lindo e.

I "veicu 05 • Procuramos conhecer todos os sistir aos festejos religiosos que contente.
Art. 5- A despesa com aquisição de chapas correrá pela verba "D�spe�a� reprodutivas", finda detalhes da tragica ocorrencia. teriam !ugar no domingo. Pela Depoi� de uma pausa prolon-,pela Resolução n. 19, de 11 de janeiro deste ano. Rumamos, para a vila de Gra- manhã desse dia, 05 dois meninos gada, saudoso, o sr. Antonio
Art. 6- O chapearnento será feito no decorrer do mês de agosto, na Prdeitura e nas lruendencia vatai, onde o amanuense Didi. foram á igreja e tomaram comu·: Fonseca prossegue: \

Distritais, conforme � residencia do proprietário do veiculo. mo da Fonseca Ramos, que se nhão, regressando ás 9 horas -Depois da missa, a Dj�a.
Art. 7- A sonegação do veiculo ao chapeamento importa na sanção das multas previstas na legis- encontrava na Drlegacia de Po- para a residencia de Antonio minha senhora voltou para OH(}

laçlo em vigor. licia, prestou-aos informações da Silveira. com o Valmir. Eu fiquei na

Prefeitufa Municipal de Brusque, 25 de julho de 193R.
o

completas. Depois do café, as duas cri' praça. Conversei com uns ami-

ArthslllO G. BiisClh O amanuense Didino da Fon- anças foram brincar no pateo da gos. Nada me preocupava e me

seca Ramos declara que Se a- casa. Foi quando se verificou a sentia contente. Er::m os festcj 'fi

chava almoçando em sua (1;'$1' tragedia. O menor '\ntonio GO-1 do Jubíleu de Prata do Coração
dencia, domingo ultimo, quando mes Pacheco, ao brincar com I de Jesus. Todo o dia era u.na

ouriu um disparo nas proximi- uma espingarda, disparou"a, indo promessa de Ielicidades e paz.
dades, A principio p�mou tra- o projeti] atingir Valmir que mor-

o

tar-se de um foguete, pois esta- I reu iustantaneamcnte,

����������;zJ��g;��J CAlll�IAZES ;ej:s se�e��i:::�z��os ��I:�de;J::� sec� R:�:e��:�ii��:o � �:�o "Ele me reeolBhecen'�

V 1C' • .:I .. � ,t! li depois de alguns momentos per ao sr. Antonio Augnsto X ivier -Quando se aproximaxa do• JIlIXCI8. lu·eeisa ue ua.a Itmou®iiíi!le.
�,j, DO IA cebeu qU€ se tratava de uma do Vdale, que tomou todas Sd meio-dia - continua o pai de

Disque o o. I ..522 de seu telefone e r i I detonação, por arma de fogo. provi encras que o caso exigia. Valmir - voltei para casa. Noterá não só para seus passeios, como lambem para �,�: PROGífH\I\'liA5 [tE HOJE: Encaminhou-se" então, para. a

I
momento em que fecho o por-viagens. �II I frente do prédio onde reside, UIII dia eheio de tão, ouço um dU;P:HO. z-squilo[J I OBEON O Udeilo dos notando �aquele momento que festa

I
me preocupou. Tive. um pressen-São todos E',a.uos rondemos e conforta veis dirigidos por

t� I eluemas alguma COIsa Sé' passava na �ha -

. ""o ..
timento. Corri epressado=e vi ohábeis volantes, o�; cara de parentes seus. Imediata-

1 D�pols de ou Ir o sr. D:�hno outro menino, chamado Antonio
Etondino Cardoso 502 I A'S 5,7 e 8,30 HORAS: mente, em companhia de �ua e:- �a t�nseca Ramos, �omos a r�-IG')mes, pas�ar correndo por mun.

Otavio Cardo!lO 503 ,i
I posa, compareceu a resldencla sldencla do sr. AntOnIO da Sllvel- t Segurei pelo braço e perguntti

Bernardin\) dos Passos 505; I Robert Wilcox c Naa Grey de Antonio da Silveira, ple�en- ra, onde. se encontra.va hospeda-I angustiado: "

Numas P. Cardoso 5'14: em ciando ali uma cena dolorosa. Um do o. pSI de Valmlf. .Quando I _. «Que há?».
.

11--

Waldemiro Vieira 519 I
ASTUCIA CONTRA FORÇA home:;;, Cf>m o filbo ensanguen- do al.1 chegamos, u ambiente er� I Ele me olhou, quiz féllar m.élsPatrocinio Vieira 321!' "

tado nos braços, chorava amar- de .tflS�ezaF e de luto. O
dsr.

An
I
estava tão assustado que não dls-

Rubens 525 : ! Preçu-I $000. gaint�. Soube, então, de todo temo a omeca,. senta o a um \ se uma palavra. Desenvencilhou-I
, i , o o ...omdo. canto da sala, .tlnha os olhos /se de mim e fugiu. i 50 tudo se

U8f""�����':7��=-;m.�.i!l1<\'t�"'.1 (;INES (;OIIOL\DOS Na casa de Antoniu da Sil- cançadE>s de lagnmas. [I passou, em segundo. Apressei o
---

-_

1 IMPERIAL, ás 5, 7 e '8,30 veir&, e.ncontrava \e o menor PRODIGIO, �ignifica MILAGRE· passo em direção á casa. Vi

PA TRES ---I
i horas: Antonio Gomes Pacheco, com MILAGRE significa I nehe mom�nto, o meu hlh,? ati-I .0

K�.. � 1 i 11 anos de idade, filho de As- rado ao ehão, banhado em san"U �'í, I MU'SICA PARA MADA- hogildo Pereira Garcez e pe �DARLAUTB gue. Tive vontade de atirar-me
I' ME cam Nino Martini e Joan Maria Gomes Garcez, que re- ao solo, chorar, gritar. Mas c-usando o creme .

í Fontaine. sidem ha varios anos no lu�ar que fiz foi ajoelhar-me e levan-i P 1$500 CDARLAUTR tar o meu querido filhinho. Cha-I reço:-. - +- dirá logo sorrindo: que produto mei pelo seu nome. Bradei mes.
�

I
P A R A maravilhoso! M I d·

:

REX' 7 30 h mo. as e e não aten Ia aos

I
I:iS, «ras:

h
P

meus c amados. Levei-o nos bra·
BROADWAY MELODIA Sport, ViageDs� ara sua nO-IÇaS. Quando ia entrando em �asa,DE 1938 com Robel t Taylar e Turi smoe Cat:a ,'ele abriu os olhos e sOlfiu e

Eleanor Powell. va casa conclue:

""'I'" Preços-2$500 e 2$000 precisa v. s. um terreno situaJo fó-I ,_E m� reconheceu ...

HOTEL
.

N ETT
ra do bulício da cidade e entretanto E o pai de Valmir soluç.ava.A· DR A II III' "�"m<!!I!'lIfl!!! I I perto do centro.

� I Está nes.:;as condições o lote sí-
O MELHOR DA PRA�J"·· I tuado a rua Presidente Coutinho, en-

ACOMODA('vE.S CONFORTAVEIS PARA VIA- I Radias tre os ns. 34 e 35. Perfeitamente� Binoculos PII"Rsmaticos A' b .

dJANTES E EXMAS. FAMIUAS e:DU c::! ,..,..H
�eco, esta o terreno ar Orl7.a o com

�I TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM --CO- ft Para seu concerto, procu- ._. �......, arvores frutíferas de quaHdade. Tem
IJ A rai a Casa Musical, flue con- J Ih

• 12m. de frente.ZINH BRASILEIRA E ITALIANA '1 óa ena E' proprío pata sobrado ou meio
A A d ta com a oficina melhur

I
ADOLFO BOETTCH ER

I·
nexo: rmazern e secos e

t d 't I R F I' S h' 11
sobr2.do

t'TIol hados mon a a lia capl a . ua e Ipe c mldt, T��TAR á rua Almirante Lamego
Derval Santa Cabu.ina

Rua João Pinto, 12 -

In'16.1.••
�i ��O__ã, -_.-m�.��Mmm���Mmõim�mm�__RD�mm���

Publicada a presente Resolvção. nesta Secretaria, aos 25 de julho de 1938,

Visitando-a V.S. c0nstatará que este estabelecímeto
trabalha com farinha de trigo de 1 a. qualidade, reconhecerá
tambem que se trata duma Padaria sue se encontra apare
lhada com todos os requisitos de hígje�e.

RUA lJEODOI�O 20

RECAUTHCHUTAGE
Comunico aos meus distinios íreguezes, q11C adquiri
uma maquina para r,;:c3uthchutajar pneus gastos de

caminhões.

A minha oficina està a disposicão dos distintOs rre

guezes a Traves;;:a 4- de Fevereiro (ao lado da Ca

sa PeiteI') Blumenau.

Vlllcanisação
Hermann Kupper

Como se verificou o

acidente

O Jamentavel acidfnte, 8egun
do o testemunho de varias pes
sôas, passou-se da maneira que
passamos a descr�vcr. Quando
regressaram para casa, d. Diva

I e o seu filho Valmir estiveram
algun8 momentos juntos no inte
rior da casa de Antonio da SiI·
veira. Depois de tomar caf{,�
Valmir foi convidaào peJo meni
no Antonio GOIMS para brincar
tm baixo de uma figueira vii

.

t
existente. Quando saiam de den-
tro de cas.:!, d. Diva declarou a

Valmir:
_I teu pai já vem vinde,

IVa1m;r. '\Quando ch(gôr6!m debaixo da
'figueira. Antonio Gomes subiu a

uma carreta que o seu pai As-(
trogildo ali deixara. Antonio lio
mes abaixou-se e agarrou uma

e�piligarda, deixada no interior
da carrcça. Ao mo�trar a arma

ao companheiro a mesma díspa·
rou, atingindo toda a carga o

pescoço de Valmir, que caiU no

mesmo instante.

�J
\
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A G A Z 'E T A
Ji(':"'"'1A'

A voz DO POVO Proprietario e Dlrelor Responsavel
JAIRO CALLADO

A visita do dr. Paulo Da ...

la Atlalo ao ex...Con ...

testado
Tornamos publíco, nossos mais

CH t\PRCO', 5--Ap6s va- I oferecido, usou da palavra o sinceros agradecimentos ao abansa-

r;.'05 dias de excursão pela sr. Alcindo Silva, que foi
do cirurgião, Dr. Alfred Hoess, i
digno diretor do Hospital Santa

zona do vale do rio Uruguai, muito aplaudido, respondeu- Isabel, pelo sucesso obtido na me-

.

d h d
lindrosa operação que praticou em

regressou, ontem, a esta CI· o o omenagea o em termos nossa querida esposa e mãí, Ondina

dade, O dr. Paulo Oala Afia- carinhosos e cor:fortantes Brandão Britto. A qualidade indis-!
• D' t R I h bit t d t

cutíveí de sua competencía prorís- ,

10. ilustre Ire ar egiona para os a I an es es e sional, alia-se um espíríto profunda-lidos Correios e Telegrafe s município. Ao charnpagne mente humanttarío, encarancto a

f I I P
. medicina como um verdadeiro sa-

em nosso Estado, em com-I a ou o corone assas Mala, cerdocío, honrando assim, a dis-!

panhia do CeI. Passos Maia: que levantou um brinde de tinta classe médica catarínense, I

íei P' Marc!: I : t P
.

d t
Nossos elogios, estendem-se ás bon- ,

C do prc elto e.Jro ü:ll(l . 10ma ao emlnen e resl en e dosas irmãs de caridade que ali I
O distinto hospede fOI' da RE'publica c digno Inter- mourejam, especialmente as irmãs,

,

I I t F d I Luzianes, Godwald e Gonegundes, II
� homenageado pela popu a

I
ven ar e era, em seu nome a primeira, prestimosa auxílíar do

ção com uma grande chur- e no do Prefeito sr. Pedro Dr. Hoe�s e os 2 ultimas,. dediCdd�S,
, M

.

I
entermetras. Deus na dístrtbutçãe

rascada e á noite com UUl' aciet. I de suas divinas aracas aos bons, I
concorrido baile no s,alão la I Na prospera colonia de I jamais esquecerá as pessoas citadas

, " Ch ' c -

C I' d P I O I neste agradecimento, são os votos

Clube Esportivo lape�o('n-IL':.I) ar.o" o r. auo a_a's�ncerospartidOf; d� _nossos cora-

se, que decerreu em mela da I Aflalo, inaugurou no salão çoes plenos de gratldao.
,

.

. -,

t�· It d h' de, I �. dss Fpolis - 4 - 10 • 938. Imaior arumaçao a \;. a a rV\-1
e onr , o o egio (}" Cap. Carlos fIe Menezes Britto.

drugada. Irmãs, O retrato do Chefe da _�ernan�o �arlos Brandão Britto. i

.

O dr. Pau,lo Dala Aftal.u,' Nação. •
quando se quer re-I

teve oportunidade de anrecr-: Durante a sua excursão cordar
ar, de visu, as necessidades I foi o dr. Paulo Dala Aílalo

que tem a zona colonial em I acompanhado de luzida co- U m
ser dotada de meios de co-I mitiva. composta pelos srs,

J, municação rapida, pelo que I Coronel Passos Maia, AI-

fará, dentro de muito breve

I
berto Dalcanale, Inspetor Só um presente realizará"

instalar diversos postos te- Aguiarj Mario Gomes, tf!le- esse sonho ... E nenhum
I

legraficos e <lgencias postais,
I
grafista Lconidas i\'lenel e presente melhor do que um I

O distinto visitante regres- João Maria, tesoureifl) da perfume, um perfume que I
sou marav,ihado com 33 Preftitura loca!. faz sonhar como Noite de Bag I

riquezas obs�rvada� � com O ilustre visitante regres- dad por ext'mplo.
o de5envo!vimento �ssom sou, huj�, Cul11 destiiJo � f' o ultimo poema que
brcso da zona percornda. essa c;:Ipital, sendo aco.ilpa-I Schneider & Cía. escreveu,
No churrasco que lhe foi nhado de digna comitiva, I C;jm a macria misteriosa de I

...........................HID sG·.seee•••f �
NOI'te

N Ih
'

· suas essenclas raras.

OVO apare' o para eVI- de Bggdad é como moa sin-

� • &, fonia, na qual trescalam no-

tar uesastres .erro- tas frescas e ardentes, al-

.. _ ternamente. Noite de Bdgdad
Vlarl.OI faz sonhar... lembra roman

res e sugere poesia ... Um
presente apropriado, pois,
para as mulh�res que amam;

faz recordar os romances pas
sados.

SÃO PL\ULO, 5 - Reali
zou-se entre as estações de
Barra Funda e Agua Bran

ca, a demollstração d\) mo'

do por que funciona adis

positivo de segmança, que.
automaticamente. controla o

movimento de trens e' fal-os

parar com toda rapidez e

precisão em caso de neces-

.. sidade.
Essa descoberta, que já

está pa�enteada pelo D. N.
de Propried2de Industnal.
está sendo rc\:eblda em ::,ãü

Paulo com grande5 eepf'
railças, uma v', z que os seus

resultados traz. m tranquili
dade e c( nf!ança ;1ara os

que viaja;,} constanternc;: ntE
por via ferrea. O «piloto
automatico» como é chdmado
o dispositivo em questão,
funciona em comrinôção com

os sinais controlados pela
cabine da locomotiva, facili
tando os trabalhos dos ma

quinistas e brecando o com'

boio quando a linha por que I
deve passar esteja impedida.
Por esta formd, na passagem
por um sinal, que diste da

estação cerca de 1 kilome

tro, recebe o maquinista o

aviso de «cautela. Mas esse

sinal, constitue apenas, uma

advertencia, porque outro

completará o aviso, assina-,
lando «pare» ou «prosiga», I

confori.le as circunstancias.
E, quer o maquinista es

teja atento ao trabalho ou

haja sorrido qualquer aciden
te o epiloto-automatico. fun
cionará de f(lfma a garantir
toda a segurança aos que
viajam na trem.
As provas r'alizadas

mostram o quanto é efici·

•

Hospital Santa Isabel de
Blumenau

Dr. Alfredo Hoess

Agradecimento

romance

passou.
que

[�P[u-tO:)
(Ol(HO['::l

ACOlfHOA005

l·RA\J[��[-'R�

E�TRl,OOS OEARA""E
-'=;::"--=:;"=&;=='-1\-

-

VIDRACt\R\A
ViDRO:' PARA VITR\Nl5
�-""J ._,_...

",,_
== ' f,

IN�TA\.\.RtOI�

lORT'�A:,

5TONES

(.APA(.H05

TAPETES
PA�5AD[n�AS

:t�,

E>l1:lí!I 8.'- :;-��. �
. �_:"1:; r"'&

. ; Ô o 1(ILOCYClO!!.

ente o rpar�lho agora des
coberto e as vantagens que
oferece para o trafego ter ..

roviario.

Lo Nonveoll per
fume de

Schneider " Cla
8LUMENAU

Programa dhJll'n9

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

Novo sub-diretor do
Tesouro do Estado

Por ato do sr, Interventor Federal.
foi nomeado sub-diretor <.fo Tesoerc
do Estado, o nosso prezado amigO
sr. Adolfo Bíttencourt <ia Silveira.

Fnncíonaríe competentfssímo, SU;1

nomeação foi recebida com justifi
cado agrado não sõ pelos seus co

legas do Tesouro, como por todas
as pessôas que conhecem as altas
qualídades e as exceecíouaís facul
dades de trabalho do nomeado.
A GAZEIA, envia-lhe com um

abraça muito afetuoso os seus me

lhores parabéns.

I

NOITE DE BAGDAD

De 17.30 á! 24.00 horas

"A V I S O"
A FARMACJA S f O

AGOSTINHO pede aos seus·

deved0res o avor de virem

pagar suas contas.

Sanatorio "Santa Catarina '!

f1l:'lilranttt
NL:O 1 Raiano
Irmãos Tapaió�
FlLirinha CamargCi
mouro õe 011u"irs
mario Clara
Orquestra é'le Dons09
Ro .ornês e a Ali 5tars
Regional ào? Dante 50ntaro
Eõuaràa Putunê e sua Típica Corril!:RtlZ9
Romeu Bhipsman com a orquesn-c �!l

Concertos

Nomeado conferenn
te do Tesouro

e @l". Manoel Mb."'.!1lu"
da da Cruz

André Kiralyhegy

Para ocupar a vaga deixada pelo
$1". AdolÍo Bittencourt da Sííveíra,

Abertura mm VOZES NOVAS, elementos
fui por decreto dó sr, Interventor

estr-ztcntea no ruõ!o, Federal, nomeado conferente do Te
soura do Estado, o t- escrtturario

R':; heras certes, (ornais falaõos mm no-
sr. Manoel Miranda da Cruz Junior.

tidas ern prtmelru mão, forneclàas
pela A HOITE, e ofertu àa Co 5 Com longos anos d.. serviço, ten-

5uimarã"s Ltàa, agiwcia é'a [.0- do. por vezes, desempenhado. com
terlc feàel'al

I
grande competencía e honestidade

A's 21:30 CF'l!"-lçAo DO DIA __ Escrita funções de coletor, a nomeação do
e intel'prll!iaàa por' Lamartine Babo, 51'. I'lIanoe1 lVl11'anda da Cruz Junior,
uma o!l1:rta DC! casa àe louças "O representou 11m áto de justiça, por
DRAGA0. representar 11m prémio à sua atív�-

R's 21,35 .. , Pagiuas Esquecidas .. Pro- dade e dedicação pelo scrvíço pablt
grama 62 r-emínlecencro s, literaría e co.

musical. a cargo t.1Z: Celso Buima. Ao nomeado enviamos nossas íe
rãe5, Abigail maio, Ernani Borras licltações.
rz 09 musicas õo nusacüo,

A.s 23.00 - RITMO DE ZAZZ . Programa
ôe músicas americanas.

RIO, 5 - As e��atisticas do
Dep:utamento Nacional do Café
ft"velam que e:xpol�amos o mês

prsslldo 1.413. 5�5 sacas de
café. Se não fosse a depressao
no mercado, em consequcnciat da
cIise européia. teríamos expor
tado cêrca de 1.700.000 sacas.

Dr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

O:melhor estabelecimento,
.

perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul�
monares (pneumotol'ax, frenicotomia. toracotomia). Este Sana
torio encontra-se locali�ado na Estação Perdizee - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

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

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

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

5piZQIH�r6 õe !5tuàio: ('2lsa 6uimarêíes e

Oôuualoo Cozzi

ô.. = ""'..!' �_ ...�. rr·t� _,_ �, ::;!!t. �':"
:'_-.k" �� �. ..J t� .. t..... �� 'v ..::.� 'fat...#

de t:;afé do
Brasil

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorías, requisições militares e ql1aisquer recebimentos.
inclusive na Alfandega e Recebedoría

'

Federal-incumbe-se' Q
advogado DR. AI'ITONIO THEORGA.

...

(Inscrito na Ordem dos Ad\"ogados e oferec8� REFE-
RENCIAS BANCARIAS).

_-

Escritorio: Rua l' de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA�RIO DE JANEIRO.

Amanbã:

NUNO ROLAND, NABOR DIAS,BOB LAZY,
NESTOR AMARAL

Fh. 22,00 - O TEATRO EM CASA - Apre'
5!<llttl a comeàla em 3 atas àe rele::;ti·
no 5i1ua. "Amanhã sí Deus Quízer"
no interpretação ao Companhia tle
Caméàias àa Hacional.

Este mês;-«O Bando da Lua»

TESOURO NACIONAL

_ . .J.�;i.:...:.:L�:':é5tíi����n'lot..r;'.·' �)'!'l,.�:.'\.<;�;r_::.a....�"E"'.:.J.:.1:���.��.... J;-:--' ;,::.:,-,' _-·';�J'�;t

(�))��){!\ ��-',;)f��(Jt(_. -.�3

OE.
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li scritorlo: R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

(Curso de eepecializaç c cm
-

molestiaa de senhoras)
Atende 'na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultork»
ANITA CARIEIH,DI, 49

47

,

-,

ii\ A'll I:;"�� :r�-; fi c' -c .. "",
11 '#" � � . .-,.. l�." ••.·I" H '�.'n,J1 \i.�#

Especla'ista em molestias de creanços, nervos
impaludismo e molestias tia pele

Cálculo de qualquer
estrutura e�n con ..

ereto armado
e ferro

Tratamei.t» dô emoalud.smo e das molcstlas da
le e nervosas peja jlutohemotlzerapia

Consultoria e residencia -Praça i5 de Novembro, 13 I
Teleb:-;c, 1.584

JCoasuüae---De» 8 às I 1 e das" i 4 às 16 horas
��'-, ....,� ...... _.- ._ .• _ ..... ,_._-.'�-"'- '.- .... - '�._ •• '_"�"'.�"" '_ ....... -...-r- ...�_ v.� .. �,

r'··e ..

t"-

1
"

iMMIRr, J.,P't.

Consultcrio. Rua"
. � M�ireles 10
I

.-[ /� 's 10,30 e das 2 as 4 b.
(.

fResidencia: Rua Vis- onde
de Ouro Prdo, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

iltinção e
--����--------�.----------�---------------.--��,��--

EconomiEEt
Só nos Trabalhos do

Consultoria 'Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOll"�
Enge"heir"o ';iwil

Conforto,
Com

CLINICA OEf'\AL

Dr, Ch?�,ri bal..
te Galvàc Partos ,_ Molestlas de

Senhoras e

Molesnas de crianças
Avisa' aos [amigos e

antigos êônstituínks que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

mU'�!�M' í!a n,���s!iirn���aid�
MeriJll!:c �i,il �'aQ�Itf'aiQ!

1ratameate medertte das
motestiae do Pulmão

Consult.-R. ,1oão .Pinto, 13

I 1 eleíone, 1595
Rl:ls, HotelGloria-Fene 1333

i! Comu.dtas das 13 ás i 6 hrs,
lã 71 i'. i' a Ê .. ÚL -
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m e s
eH

llS
... 6 III _1:11. flm...ts, po"" •
•••Iholl" d. _und. Filiais em:

__ "pt. ,�� Ce UM •••• Vai,,'•• aolfte .

....1 ."u. alio OOt'llaOIi1ll!9 bat.I". (!!�II )
Imme.._ dur Otl .

A Jainw�me, Lage�1, ���ilHna, fi&lJ�
Francisca do s�!��

Blumenau,
>i-.' .' • veHd. •.. toeis.... Ia••

DillsralS l1li", PIlIaO

'" IRO.

i\IIOSTRU,AAIO

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

---- •...--- --_.,-

tri
_._--_._----- .._----_._- -_ .. _.

d� maqMiftU fie e«�i,€r,
di l1'Jlü:i, e aparelhos �rn geral.
�tM Co".eih�!r� Mdta I' ss

ALUGA-II
1 a�.�t]�:�an;.��tU�
-zss.1 iÍi:lí!)���H)

ea�it�
r�lI�� di" reelll"vm CiU!�. no I.trslto

(J&fítJ P�uh)HI:J,CUT.A TO�AS A5 OP��HAÇ_t}l�S BANCARIAS

�YTf\8 til C6Ft�f!�PO�D�TJl$ EMrrr.1'){) €) rAIZ
mA L(l)CAL ItUA Tlt.AJA1I'i10, No 11

Sala de visita - c1I'1CO
�ándef, quartos - sala de
jantar - cepa - cesieha e

instt;hç,�es sanitarias
Lal elétrica em todos os

compartimentos
Dois qu.ntaie compjetameote
armnados e urna txpIendidü

praia J� banhos
Doi5 porões e dois anqucs

para bvaçl-io d« FJ••
Ónibus Da. porta.

T (ld:r,s es campartimeates
tem juelu e a easa está

ctilBpl(ttn!1ltmte nova, com

PriOdem3 fona <;0 M 5»
A,ua tnCllmtG11t para "ef'fÍçf:9

da ClisiE:!h••

Abana. em conta corrente. OI segúlntes' juros:
Dep. €em Jur'ss (CO&E�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
D!lP. Umttados (limite �e 50:000$). 3'- ala
Dep. populares Ceiem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qnaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer Importanctas).
com artso prévie de 30l!;,dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPMiITOS A PRAZO-FIXO:
pe 6 Mêses
por J2 mbM
Cr.ID �enclll, m��ill

LETRAS A PREMlOS.
por 6 meses
P6r 12 mêses

Sujeito ao sêIo properdenal.

Expedlentli: (Aas 10 As 12 e filas 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico! SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

15 horas
CHAVES!' nn .IARf

ClIAL GUILIUD N', 1

Florlanopolls

•

* ;$

ourr»
�s
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A GAZETA�6,Jft1fl0�938 Florianopolis
�- ��IE+ �����a�����__�M�a.�__�������������������M������mw��,����1�V��..����������������������mn����_�?

.Apr-ecíarernos, no mês próximo a exibiçãO
·

de um grande esquadrão paranaense
.

o Aval e o Atlético estao entabolando negociaçoes corn o Britania e
o Atléticc) Par::3naense, de Cur·itiba, pa��a urna temporada interestadual no mês de
nove.-">�br·o próxir'no. Si �1JS derni9r�ches f'orern levadas a termo, ter·e.,....os ocasiao de

epre�ia.r Uf'Y'\ d��qu€.;les gr.r�nde;-s quac.iros já tnuitas vezes campedes da "Terra dos
plr) r·\e:rais".

PORTIVA
------------------ �

o
� REDATOR: Osmar Cunha

Confir<rT·H;��se a ida (3e Minis- O TRES BARRAS E C Tsagrando�se assim o campeão de
t r'inhO rJS ra a I ta lia • .1 1938. da Liga Smana,nCampeão

S. PAULO, 4,-Ministrinbo" o popular ponta paulista, é ,,�
"
H � 11\11(; ti

-

. II I invicto sem ser vasado".O quadro
um dos elementes que não serão aprove.tacos pelo novo S. Paulo. $i íli;!9 � � li Si te Campeao a I trêsbarrense estava formado nas

Varios c1ube.s da Liga mostram-se i:'teressado,s .na.aquisição. do ex·l L;ga Serrana Iseguintes condiçôt>s:
crack p,alest�mo, mas. segundo, se achanta. I\Anustnnho te�cIona re.'tornar a Ital,13, �nde é pretencl,d.o pelos Juvent�s, ,de Tunm. clube

I <:> qUE.� foi «:3 disputa do jogai K�'
pelo qual dlSPU�O� � v��cell . d,OlS. campeonatos italianos.! fina ã do ce rta rne, dom i rigo ! II)ORES DO ft g���.E

I
No cO;1L,atO ,L Ministrinho com c São Paulo ha

Ul.M fRES BARR i\S 4 D d R N bai d d I I Y ouvroo
clausula pela qual o Ilremio de José Machado e Carlos 'Lope� lhe· d' 26 d

' ,
-

�- 'Te � lOS egroE,
a

emCa1lxba
a

�EUMATH 5!f'�O
d

'

i'
�, ,', , l!filllgo la o corrente segUiu res arras sporte U c, para, "

afia passe rvre para a Luropa, aa.im que o mesmo IOS5e solicitado. I I }'d � 1 d di fi I I I �'�.'!:.� �1l:"b�8 Fq,� f'rv�"
.

h d' f
' ,

, . loesta oca 1 .race, pe o trem e uputar o nai co campeonato, r;:, r'li _iU """,�""l\a".l4 -
umstnnho, 1;;:-S1) em onte autorizada, seguna em dias do '

desti "d d d 1938 f d I \9fRT!E5,GOl.PE5,P('WilAOA�." .

d l '300 000 " I
.

.. I
passngerros

..•.
COr.') estmo B\ CI a e e ) com o orte esqua rio \rues vm ouro e receuera . Iras pe o contraio,

"

do R' rr E Cl b i EmDAS RECENTE5, JClO0f'?'* �I;f1Idid2i�T'��� f!;�������f§le 'I 'JO'\I,o.',,,egdro. spor\e iu

,e'161 P;CADA,�[i[h�SlÉTO:S
deon" er -OSi iii..Ji't.��

.

�ir;��ID��.b ��J)l�ube ra� rsOIllll .

inICIO o Jogo a.eu-seas I

,ei�emas, � ' .. ,
,"

�, ., " "';;;
horas com regul�r ass!�ten(;la.. 1_",

apresentara, domiü-, !2'�' � ��n liZ;}p� m �::.; . Tendo decorrido alguns mIOU'!Q . d T
..

tgo, ás 4�30 6,30 e! '

1938
tos de jog:) o meia-esquerda We- i Ua ro e rr I O"

8,30 ! Sábado, 8 de Outubro de ij glendala, com forte tijolaço conse-I.�rd6en WheGan, em s@u\"""",," � . • � gue balancea, li rêde do AJver�a·l· r'l�a I do 'Estado&nimelrofnm:"lRaptado�'lGra.nde Baile ne Aniversano ria.
�a imo.tal historia de amôr , l ':O,!.8iJ�"'.O••&6��,�8(f1Jl1J)�$�íNCIl»••e".fD"a!�6",�i)�.fI�."" Decorridos mais alguns minutos!

e cheia de a�en�uras emocionan·'I�....un�h8 i��HHlllllllla de �w�'nou. de jGgo equilibrado de amb,� &311, ' •

A Comissão �evisora d� QLladro Territorial do .E�[ad�,
tes, a 20th Century-Fex, apre"! ;,

.

.

�"'" ""�", I � parles e com um ataque da Imha instituida por lorçe do decreto-lei federal 11. 31 I, vem cesenvot

fe n�ara' mais uma nova e sen-! S f& n·e;� �e iixU trêsbarrense. �erbí recebe um I vend.o intensa atividade no s:ntido .de ultimar, com a possivd
I1lcl(Jnal descoberta - Arle�n í r.;pl!!II � '! ,

OP 11iilS I. ri �JIIIa I' paste de Carhto e consegue pas-! brevIdade, a tarefa que lhe fOI cometIda.
'vVhelan - >

que trabalharót' ao I Ir �Or �a §1' o a- - iii
ri iA sar ao veloz ponta-direita fujo, I Estudou a Comissão, até �IJra. 43 I'fHmícipios, tendo

lado do mtrcpido e talentoso
I

"

que com forte chute vasa pela: publicado, no Diario Oficial do Estado, os limite, respectivo',
VIarner Baxter, secundados por I Saídas de 11mbE,S as cíd,:;de3 das 7 .30 á� 8 horas de segunda vez a rêde do Ri() Ne- afim de os mesm,)s merecerem a devida critica. por parte d�3
Freddie B�rthomew. o pequeno I manhã e das 3 e roei: &S 4 horas �a ta:de

.

..
gro. Prefeituras MUil.icipais. 1

Não foi �ind,1. estu,d<ldo o muolcipio .dt';"astroR lummoslJ da constelação InforliBlac:@e§ em 1�loru.nopobs cr.'m os No 2' tempo.depois de grandes Tubarão, p.m vlItude oe a respechva PrefeItura não haver enVIa-

d! HollywGlocl. no próximo fiIm chauffeurs Acacio Braga, Boneco, GurYI jóca Jesuino e Otavio esforços dos dois quadros, termina dn, até o momento Oli elementos pedidos Quusi todas as Pre
HAPTADO. Entre t�mta5 ded- Pinho-Telefone d�,s limousines 1.222 a peleja com � vitória justa do feituras já endereçaraM à Comissão seu trabalho de critica !lOS

cobertas de valor, mais uma fica' Em Itajaí -No Caft CaJlfomia, cem o proprietari Três Barras pelo escore de 2xO, limites fixados e publicados por aquela. Não o fizeram, no en-

la' ao lado dos que �âo conside- tanto, as Prefeituras de Bom Retiro. Brusque. Caç4dor. Campol
rados nu auge da fcll�a. 'I''''i'�

#!li ..... '_. ............... =-.,.,..-..... Q!2!21!

/11 Novos, Cruzei�o, La�es, Palhoça, Pa,ati, POlto União. São Ben-
Arleen Whelan f('11 descoberta ,

[.D IA'L
to, São JoaqUIm e. fInalmente, Tubarãe.

no dia 27 de maio de 1937, U I LISl A S I A
' ------

quando o diretor H. Bruc�
. I, I,i� B Demonstra... Telegramas

Humberstone, da 20th Century- --

ço-as af/1ti n� ret;dosfox. entrou aprtssado para fazer .. I li
<III

CA
- E'

a .barba, na bar?eiaria de pro-! Ci� cunscrição de Santa Ca.tarina zistas nos Es.. Encontram-se retido na eda-

pnedade de Patrick r�egan. Ar-
U'

ção teJegrafica desta capital dc::s-
leen não pas!;aua de uma s;mples b d tados n Idos pacho� com os seguintes ende-

Distl"ibili�ão de 30 de Setem ro e 1938 S d
.

"manicuristaR• que htlmildemente reços: u amens, Arnaldo Na-
A-rovada pelo Snr. Fis_al Federal em Ptu·to Alegre NOVA YORK 5 'D J' dI' N Kpel'guntava ae� freguezes da casa ...

)
-

li ez po I, r. o"qUInl eves, Iim-
se precisavam dOi seus serviços. "A"

mil cidadios americ&!!Qs de ori- mer e Gerkem.
Assim foi que, H. Brllce. em" P La .Ao N O gem alemã tomaram parte ôntem

Gu iOm a �... i'J o ..

quanto era barbeado, apreciava Ccotr.!'l· 32-Paulo A. Schmalz. Joinvile (saldo) 6:000$ Antuigidade na manifestaç40 realizada em.
..,., I

a graça e as lindas e simples »» 33-Erich Karmann Blm!lc,nau (parte) 3:000$» MaJi50n Squart' Gardea, por vais. (é)S ,-,r,ata

expressões de Arlep.n, achando-a »» 202-Augusto Kbpmeier Canoinhas 15:000$ Sem juros 10.274 ocasiio do aniversariQ.!o desem· de hon ra
muito linda com aqueles olhos ",. 419·-Contr. de empreetimo Blumenau 5:000$ » » 1 O. 1 04 bar'1ue dos primeiros colC'nos ale- NOVA YORK, 5 - C�uio·
car de esmeralda e cabelo côr »» 479-Jorge F. Tiefensee Blumenau 25:0008»,. 9.950 mães nos Estados Unidos. Da mar Novais será estrela de hon-
do fogo. » »1.0 J 8 -Cúntr. de empre;;timo Blumenau 15:000$» ,. 9.901,3 reunião fopm excluidos entretan- ra na temporada que �e iniciará

Arleen nunca tinha aparecido »,. 1 02-Valentin Tcrtschitsch FLORIANOPOLIS 30:000$ Com juros 8.781,6
I
to, O� elementos nazistas. no dia 20 do correhte. No dia

perante uma carnera antes do seu »» 357-Vva. Eiis;)beth Schubert Porto União 15:000$»,. 8.699 Mais tarde. o chefe da orga- 27. Guiomar executarâ um con·

primeiw e triunfol fílm�-«Rapta- »» 760,-Alfredo B:!Umgarten Blumenau 5:000$ lO »8.692 nilação nuista teuto-americ:ma certo de Beethoven e ü n. 32
do);,. enviando-a logo após

ser,
»}) 701-JosédeO!lveiraCarvalhoFLORIANOPOUS(parte)26:000$ !O ,. 8.691

.

f«Bund», Fritz Kuh.,. envergan- de Chopin,
contratada, para a escola drama- TRANSFERENCIAS: Contr. 104814882-7Q8j4124- I d0 o uniforme das seC'çõ�. de Guiomar Novais é e&perada
tica, progredindo rapidament� e 9714067 - 97414052 9:270$ 'I

assalto nazista, dirigiu-se para no dia 13 do corrente. ap6s a

admirando li todos,
. co� o seu i

Union City. no Estado de Nova viajem que fez ao Brasil.
talento: desde o pnmelro «tesl" I F;) L A N O "8" , Jers',�y, com a intenção de pro-

feito para tomar parte no prin-I OOO�' II nuncial um discurso na essa do COnsultO r ge-Contr. N' 4.048-Contr. de emprestimo Joinvile (pnrte)' 1: ., .. Antilluídade ti d A' h d I d �

cipal papel do fi Im baseado na O $
«Dun ». C �ga 1. ('ntretan- ra a �epu"» » 4.422-Manoel 1-<. Coelho FLORIANOPOLIS(saldo) 9: 00 SORTEIO

I K h f
-

blhistoria que Robert Louis Ste-
»» 4.275-Wenceslau Ruzinsky Brusque 10:000$ li>

to, o sr. u n ai recebido com iCa
vensoll çonsideren como sua Qbra

»» 4.060-Robert E[tle B!umenau (parte) 13:000$» I verdadeira chuva de pedras e

puma. I tijolos, que quebraram as vidra- RIO, 5 - Informa-se que o

A d I h
.

d
»» 4.124-Hans JordalJ Joinvile (saldo) 10:000$ Serie I preEcia. I d d'f'

.

d 'f' sr. Anl'bal frel'ce "cei'tou uma orave compan eIra e 00' ças o e i leIO e am Icaram OI

W B f'i R
})>> 4 371-Geraldo rv"anteufel Joinvil::: 10:) 0$ » I 4.818, 1 .eri·8 ......nt� o carco d I d 't d A

arner axter. no I m·-« up- '",. .""', o ea er convI e o governe para exercer
» »4.055-Gustavo Rumir.sky Blumenliu 7:500� » I 4.775,8 .

O'
.

I I' 1 d Rt d A 1 Whelan cada V Z naZIsta. Itenta e fieIS po icais a consu tona gera l epubll·ca.a 0»--, r een e

I »» 4.335- Ricardo Gross Blumenau 5:000$ li> I 4.678
surpreende mnis os seus dirigen- »» 4,223- Otto We.!ters Blum'�fll'u 5:000$ » I 4.7: 5 que se encontravam

d
presen.tes mjáãos� ednocontprr8ensd"doenOte ddeacreRtoepeu�t

.

recente «testll> des O $ 4.529 pira a manutenção o serviço � -es, pOIS num -» » 4.237 -J-Ierbert Schmidt Blumenau 5: 00 � I d d . r bII·c"'.b
.

va e sellsac' e or em consegUiram �azer COlO ..co ruam que a no
.

10-
» 5.034-Paulo Ramos B!Ur.tKI:lf\U (saldo) 3:000$ li> II prefcia.I « tI» t um!) voz es

»

I que o sr. Kuhn &lcanr-asse I'lesona es re a em -

» 5.067 -Rodolfo Frisch Blum�l'ltw 5:000$ II 3041 y
.

I d'd di' d » »
.,

I o veículo e o aconselharam ap en I a, sen o ogo envia a pa- » 5.052-Luiz Schwa'z Blumenau 5:000$ » II 3.037
t d· I A·le n can

» voltar o mal''; depresoa passivei.ra tim s u lO VOCS. • e.� ,

-

» 5.619-Contr . �e emprestimo Blumenau (parte) 17:000$» III f
. • ..

t' b I b 1 d c sseza
» pre cla. O sr. Kuhn partiu escoltado pe-ara uma e a a a a es e

RESCISOE5: Contr. 4032, 4135, 5017. 4430, 5530,«Wha Whadna Fecht For Char- 4309, 4210, 4399 e 5105 ) 2: 1 04$200
Ia policia enquanto a multidã?

lie». gritava: «Matem-nol» Jà antes

O� três protagonistas de gran- TOTAL DISTRIBUIDO NESTE ESTADO ATÉ HOJE RS.5.7:»7:080,000 A
da chegada do ir. Kuhn. um

de valor, são Warner Baxter, a gmpo de ex-�ombatentell ameri-
263 PRESTAMISTAS.

nova descoberta Arleen Whelan, canos tentou invadir a ca ..a do
e o pequeno heroe,

. F�eddi�
I)

SOCIEDADE (;OMERCIAL LIVONIUS LTDA., Correspondentes I «Bllnd.. não conseguindo faze-
Baltholomew, tendo maIS 5.000j ,10, devido á intervenção da po-
extras. � llída.

Arnaldo
Caju - luacio

Zico-Paschuki-Adão
iujo-Caclito--Dt�rbí -WeglerJ_

dala-Roch,ll;
.
>

Cantora br-a
sileira no ci
nema ame

ricano

NOVA YORK. 5 - Laura
Soares. cantora brasileira, com

pletou dois short! musicai. nine
matograficos� com Bauk Giound,
em espanhól e italiano, clistribui
dos pela RKO.

, \
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ARNALDO MARANHÃO [�
térreo --li

�rj
l:l{i
� 1

Codigos�'União�,"Masf�ote�'e particuloa·es Ll
Sub-Agentes em: JoinviiUe e �ull"itiba ��
:�;:��;�s ��:c��g�?nt!,:a�r����:nte" e Ex- �

�i
Tecidos fiNOS, MEDIOS e GROSSOS i
SaCCiJS de aniagem para CAFE',HERVA-MATE etc.

�,:lSaccos de algodão para ASSUCAR, ARROZ, fA- M
RINHA etc. �
Oleo de CÔCO BABASSU', para FABRICA DE i;�

I
SABAO. i�

, ����a�E���sR��'!'�����!:" para HO-

�

I�,_�.' 2!����OS vinhos marca ·'(:RUZEIRO", de

�Deliciosa e incomparável CHAMPAGNE "'MI-

�",.�..j,CHIELON�', de Caxias. �I

I'
Colchas de varios typos, para SOLTEIROS e ��
CASADOS. ��

Café de todos os typos, de MINAS e ESTA- ��
DO DO RIO. �:1
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de ��
Rio do Sul. t�

ffi�
FiO IDE CAROA', genuinamente nacional, espe- �,�
cial para cozer qualquer sacaria, muito IB1l�Ui@ll:r� r

muito mais resistente e mu.ito mais H
baaoato do que qualquer barbante (fio de vela) �

COMO se verifica nos g!i'n.-ii-"s ('{oiros em que o serviço tabncado com fibras importadas. de ",lhlta e do ��
de transporte de passageiros é feito l<:ln b"m em limousines, reso]- Canhamo. f,:í
vera� os Ir�lãos Ro_veres, con�ec>l()� e Sf'��UiOS vc�antes Clemente,

--., --:- 'S �l
Man,o e LUIz. orgamzar uma 1mb:; entre :',�'l Clpl!a! e a futuro

I ALGO.D.
AO

EM,' PLUM.
A D;E. T.O�-.OS.

4)

li".,:isa CIdade de B1umenau. I ESTADOS PRODETORES "

Assim. estão á disposição d0S que queiraru viajar para ���=�����
tllumenau três conlortaveis e luxuosas limousines.

T? custo de pa�sagem é d� 3f)$'()O�. Desde que a lota- A,.U �-:::_;:- A. � CHARLAU 'T H
ção esteja completa os carros partirão d,-lgl1l a qualquer hora do (N1aief!aS do Curso Pnmano) ,

dia ou da noite. - Das 2 ás 4 -�

é I
r

H I -'I T I 1�' c Id 1 M
.

I
O creme que levo ucronou o

Outras informações na portaria ote (Joria- cefone-- ratar a rua oa anna annno
d Ih ' I'

t O d 1 ' 3 ! mun o ve o, e, ora revo uciona a
1 320 n' e as .

A
.

d S I_.__._ -

Ii/;. I menca ou.

Dr. Eliezer S. Safl1iva-«DONA HIGIENE E O ILHE'O»

C h
111 � d N e a I CHARLAUTHDlalo.l,o IJela Srta. Flenrla Cardoso e o Sr. Afonso Buttenbtrg. Ompan Ia :aç io ria I e av g.'.

_,N.s.c.-n.\ VOVOSINHA'I, cançoneta, piano-menina Laura

A.D.Ca:t�VAGA"', grande 'ldlsa de salão. piano quatro rnãoe-c- çã� Costiera II D��;��e�c�m�m
Srtas. Flerida e Marilia Cardoso

A. Papairni de Padua.-"S.L\UDf\DES DO LUAR DE MlolMovimento Maritimo ...Pcrio Flornanapolisiche extingui�à as sardas, pano
NHA TERRA", valsa, piaI:'). e ,(,,:i.f�. Sita; !";"'ZU8 ManzurT S

.

d' �:'.;,� , .... "'- .. ; ,..... ..J r- t cravos e espinhas, sem a mimma

A. Souza.-«A FILH\ DO PE:j\_..AUUt{ VL. VO», canto e ,'" ervlCOS e '." "��:..:.::,g€[;�-.,r(::-,s I(�) �.Je
.... ,-,::ar:iL�s _ rrritação deixando-lhe a cutis.

piam -menina Laura CHdcs!J i'"

__ "_� I_____ Para o Sul FoliimPe8'nmtaCriaeegfreUsclle'Tito Mdleí.··, «o TURBILHAO» I grande valsa de concerto. Para o Norte
pian--c-meninc Nice Feria

'"

��ETA, 6- ..10--1938
----------------------

Fes�ival e Chá em bene ...r
fieib do pobre da Ilha, f

promovido pelo Clube
"15 de outubro"

A

I

I
Deverá realizar-se sabado proximo, ás 20 heras. nos am-l

pios salões do Clube 15 de outubr?, uma [esta litelO"n:m.sícal e:
(há que aquele tradicional clube V81 promover em 1 enehcio da
Sociedade Míssion,.;ria que vem socorrendo aos pobres do interior

da nossa Ilha.
O programa, cuidadosarn-nte organizado, acha-se aSSIm

distribuido:

• PRiMEIRA P !\RTE
I

Discurso-Stta. I\1,HiJia Cardoso I
F. Chopin, op. !S.--Grande valsa brilhante. piano-menina Nice Faria I

F: Rusw- IXA CHAPELARIA». Cançoneta, menina Laura,
.

I
Cardoso I

S. Vieil'll-«A FLOR fvlAlS BELA,.. poesia-menina Adirte!
Chierighini i

A. S,)UZ8- «A MINHA ILHA». canto e piano-e-Srte. :-Ialíra'
Man,ur I

F. Russo-«A SUPERSTICIOSA», canto e piano - menina!
Laura Cardoso

E. Waldtcufel.--- «DOLORE�' serie de valsas, piano - Srta.
Altair e S'. Abelardo Souza

SEGUNDA PARTE

F. Cirr.ino.-- «FLOR DE SÃO JOÃO». conçcneta, plano-

'-

)

menino 1-: arnilton Cadoso
O. Bilac.-- 'iPATRtA», snneto++rnemna L\.lba Muller
A. :"ouza-«A l\1EN!N ,:\ DO CHIVO E DA RENDA», canto

e piano --menina Laui a Cllrd()�o
L. Beelhoven.--i\dagio da «30[\rA1A AO LUAR» ,,-Sr. Abe

lardo S, uza
N.S.S.-d�EF EXOES DF. UMA FEIA», recitativo- -rnenina

Climene Cs doso
A. Falexy,- «ESTU)O MAZURY..A». pieuo-s-Srte. Marilid

Cardoso
A. Souza-«Q ]E'CA FELIZ,." piano e cant�- menioo Rodolfo

Paiva

TERCEIRA P !\I�TE

«A Gazeta» louva o gesto altamente filantropico do Clu
be 15 de outubro agradece sensibilizada, ao amavel convite feito

relo sr, Emídio Cardoso [unior I digno presidente daquela Socie
, dad-.
....................................................

��������������������

DR .. PINI-IO
r
-

M.hDICO OPERADOR
.

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
GCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26
FONE 14:»0

,

IJ1, Atende chamados a qualquer hora dia e noi e

:�VISITE'M

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE.
MAIORES QUANTIAS PAGA

�ombiDa�õe8 SOli.·h�adas
Em 30 de Setembro

Plano Antigo "A" Plano Novo "B"
Do 1 •

ao 6:

LULj VFIJ MV 36 A l

11 E T 27

PTU FQR UNI te MA 2 C V 22

Do 7: 8. 12.-

CSBj XXMj
-------

50 2 IHI

311�M14ILR I KQQ 5 I 3 Xl20 F T 4

Infornnações e Prospectos
MACHADO & Cia.. ,

Rua Joio Pinto n· 5 Flor-iânopolis

D••e•••••••••••••O•••••e•••s"'.31,e.�O••Q.Q)••"•••e•••1
I

,

CONFORTO E PRESTEZA

Fretes de
ti

cargueiro:

CAPIT
garõtos

o Paquete ITAGIBA s�drá á 8 do O Paquete ITAQUATIA' sairà á 5 do
corrente para corente para:

Paranagllà; Antonina� Grupo Escolar
Santos. Rio de Janeiro, Imbituba

"5"1· dVitória. Baía, Maceió. .Rio Grande I vaI ra e

I
Recife e CabeJelo Pelotas e Souza"Cargas e passageiros para os demai:; por- Porto Alegre _ I

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. O p(O�essor Joao GuaJoertiJ

I Furt!ldo.
diretor do Grupo Escel!,r

A• Recebe-se carga" e enc0mendas ?té �a vespera �das�saídas dos paquetes ?ILVE[RA DE S�Uz.l\. tece-VISO e emite-se passageas. nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a- Deu .do sr. ceI. _Vldal Ramos, o
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da segumte car�ão. via aérea:

Companhia. na vespera das s:lídas ate ás 16 haras. para ser conduzida, gratuita·· «Vidal Ramos muito penhora-
menté para bordo em embarcações especiais. do. agradece e retribue a3 congl'a·

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE N(Wi:'MBRO, 22 SGB. (FONE 1250) tulaçôe'l pelo jubileu do tradicio·
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3 '--(fONE: 16Ô6) -END. TELEG. C')STEIRA nal E!tabelecimentQ de educ�ç.à?,

Para mais informações corn o Agente que � u:n dos marcos do lnlCW

.

_

(""; ,:;;......... .

da VltOflOiS campanl--a que tanto
.J. SA �I '"l ,_ ..

1 _" C /� ROOSO tem recomendado nossa terra.
,-�•._31'IllIA.C_.-------IIIIotI IIVF_2111�1I illlW n I' ! 'J&."'. '.i!WM!!0&J.IJ!$!Id\üIJ!JiL ::w

a
o maior· stack de rDupas para

lO

meninas e

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajaihro
'i.('"

À CAPITAL-

"

rua João Pinto n· 5,
Caixa Postal n. 45
Phone 1.346
Telegr. "ALGODAO"

i Por ter provado pertencer-lhe.
.

foi entregue, ôutem, ao sr, João
dos Santos, a carteirinha achada.
ha dias, no Largo 13 de Maio,
por d. Veneranda Leonetti .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"DE ARTE"l
João Barbosa I

o concerto de
Marchesotti

��_--__-_. --_:_.__d�._��__ ==O'm&
__ ���---�=-_��mma.- �����������������������I�ms�m��ry�x�_�

O Proprietario e Diretor Respans avel
JAIRO �AL A

Arnaldo Marchesotti deu terça- --- _

feira o seu segundo concerto qUQ
foi, a nosso ver e sere favor.uma Idas maiores audições instrumentais jque Florlanopclis tem assistido.
Abriu o programa a "Sonata I

ao Luar", a inimitável pagina do Igenial Beethoven, o classico mag
nifico que é sempre ouvido com

Iprazer e religiosidade, de vez que
tenha por interprete personalida-jdes da compleição de Marchesst ti.
A musica patética do grande so-

i

fredor que encarnou Beethoven,
não podia ser mais fielmente tra
duzida do que pelo pianista pa-
tricie. As transições de andamen-
tos, do ADAGIO, ao ALEGRET- r .. III

TO e deste ao PRESTO quem &stranJelfOSas poderia melhor executar � Dil-o I
. _

bem O� demorados e formidáveis I Assumo todos os encargos
aplau�C!ls q,�e se, harmonisaram com Permanencla de
o ultimo accorde".
Não entraremos em detalhes

minuciosos de cada numero do
programa, limitando-nos apenas
ao registo do que mais nos im
pressionou. "Moto perpetuo" de
Weber, "Hapsodia Ungara n. 2"
de Liszt, "Valsa Brilhante" de
Mcskowski, nossa velha e conhe
cida partitura, tudo encantou. O
que em nós mais calou foi, entre
tanto, a "Danse D'olal" de Pich
Mangíagalli, onde emquanto a

II"dextra" se preocl_Pa com SCHER- !
ZOS e VARIAÇOES os mais per- I
feitos, a "sinistra" mantem num

IMARI;ATO claro e preciso o tema
bem frisado.

Finalizava o programa "La -iiiõiii ...._;;;;;;;;;.;i_
Campanella" o que de mais escor- -Doora JO-SI=Pê-5tN�'A S-C·H'"W�Bi"D"S-O�N'reito e dificil se póde desejar. L i OI I L g l

Paganini, no arranjo de Liszt,
cremos jamais terá quem tão bem
o tivesse compreendido. O genio
que teve "parte com o Diabo",
encontrou no predestinado execu

tor da sua composição tudo o que
se pôde desejar de impecavel e

perfeito.
De tal fôrma ficou a assisten

cia possuída de entusiasmo, que
as palmas vibrantes e incessante!
traduziam, que a insistentes '

pedidos, foram executados como

numeres extras "Ao Violão" de
Branca Bilhar, "Dansa Negra" de I5ilvio Fróes e "Fantasia do Hino INaElional" de Gottschalck, com o I
que fQ)i encarrada a rica noitada
de arte.
Ao finalizarmos a nossa ligeira

cronica enviam.os um forte e sin
cero abraço ao pianista Arnaldo
Marchesotti, um dos grandes 88·

cerdQtes da Euterpe.

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital tia

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade, LONDRES, 4-A legação da

������������ �cheslovaquia nesta capital ana-

�:J ; I
Iisando o memorandum de Go-

� Alcides de Araujo � desberg esboçou o mais. tétrico
� � quadro do futuro economICO da

H e � nação tCfteca declarando que seu R IOr 5 - Noticia-s'� que o

� I paiz «é principalmente uma pe' negociante sudeto Spiler Juni�r�,
�� Senhora � quena comunidade agricola, com proprietario de importante e�t8.

I � � diver�(J!I I:entros industriai8 isola-
�� �� d P belecimento nesta capItal, disto-
� PartIcipam aos parentes e lllI os em raga e Zlin. O grande b t

�
lr.J t

.

d t· I
'

I uiu avultada quantia e'ltre seu,ij pessoas de suas relações de r.� cen 10 lO us na que e atua-
� amizadeH o nascimento de � mente Pilsen, tornar-se-á frontei- empregados, em regosijo peLi VI'

II � sua filha VE'RA TERE- � ra Outros importantes Qucleos lona dos sudetos,
�� ZINHA. � fabris, como Moravska, Ostr3va e -

.-----__

I � Fpolis-5-10-38 � Bre�o,. dependem do resultado.do\ij � plebIscIto, sem nenhum motIVO> Dr. Pedro de Moura ferro
;,;;;;;; iiiiiiiii iiiliiii. íiliíEi�!;;.....".....,.,������� ������������� porque ele: .são habitados em Advogado ,

----------.:::.--- gra.nde maIOrIa p2f uma popula- Rua Trajano i. (sob.)
I ��5 S0-OO ção tcheca. Quer, fiquem com os

...� tchecos, quer sejam incorporados

QUARTOS DE IMBU'IA � ULTIMO ESTILO �aA::,�:�hf��a�á r����:r�en�:ric:��
fraquecida. Por exemplo: os tche
cos perderiam as populosas re·

giõe$ de Z8.tec e Usted, que são
muito importantes sob o ponto
de vista do Comerci(} de exporta-

A LOTERIA DO ES
TADO PAGOU O 2.
PREMIO DA EXTRA
f;AO DE 22 DO COR-

RENTE

Os possuidores .:os 4
COBtos

Os concessionarit'ls da concei- 1tuada Loteria d@ EstadGl, 8nr8.

Angelo La Porta & Cia., acabam
de pagar aos seus felizelil possui
dores, o premio do bilhate n. 6939,
premiado Gom quatro contos de
reiil na extração realizada por

1aquela Lilteria, na quinta feira 22
de Setembro findo, saído para a

cidade de Blumenau.
O pagamento foi efetuado nes' 1

ta Capital ao snr. JOllé Ferreira
da Silva, prefeito Mllnicipal da
quele municipio, que recebeu por
conta dos sors. Gil Fauste de
Souza, a�ente da terras em BIu
menau e Alfredo Campos, secre

tario l'1a Empreza Ferça e Luz,
daflJuela cidade.

vozA DO POV

z
PROF. ODILON FERN�NDE'

L
Passa hoje o aniversario nata-

O licio do sr, professor (}dilon Fer
nandes, diretor do Instituto de
Educação, lente do Ginasio Cata
rinense e conhecido beletrista e

teatrólogo.
, Disfrutando de inúmeras ami-

zades nos meios sociais e cultu
rais de Florianopolis (J distinto
aniversariante será muito felici
tado.
«A Gazeta) cumprimenta.

BESSA

avisa aos seus amigos e clientes que mudou
o censutterte paria a rua João Pinto n" 7

IIOIIAUIO
Diarfiamelll.te de I ás 3 hOloas

Residencia: Rua Vns�onde de Ouri» Preto, 11

o TEMPO Diamante
pesando 8

quilates
Depaletamento de Aé
ronautiea �ivil

Boletim diario da Esta
ç ão Aéro-climatológica BELO HORIZONTE,5-Infor

mam de Mariana que o garim
peiro Jarbas Nolasco.em Ribeirão
do Carmo encontrou um diaman
te pesando 8 quilates. Está ava

liado em 30 contos de réis.

Fazem anos hoje:

a exma. sra. d. Corina Tolen
tino de Souza, viuva cio sr. Raul
Tolentino de Souza;

a sra. d, Ester Formiga de
Souza, es -osa do sr. engenheiro
Edmundo Silveira de Souza:

a exma. sra. d. Maria Pereira
de Souza, esposa do sr. Adolfo
Silveira de Souza;

o sr. Antonio Melo, funciona ..

rio federal;
a sra. d. Clotilde Souza Saibro,

esposa do sr. Hermoneges Saibro;
o sr, Oscar Dutra.

o
I

DRa SAULO RA

Previsões para o periode das
18 horas de ôntem ás l� horas
de hoje:
Tempo- Instavel, C)ffi chu

vas.

Temperatura - Em declinio á
noite e instável de dia.

Ventos: - Do !lfuadrant.e sul,
raiadas frescas.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 19.4 e mi
nima 13.0 registradas respetiva
mente ás 14.0.0 e 8.00 heras,

Consultorio
médicono Brasil

O abalisado clinioo dr. Saulo
Ramos mudou seu censultorio
para a rua João Pinto n. 7.

--------

o ex-tenente
Fournler

perante a "Comissão de
Estranjeiros"

r:l:������������'::

� CI·' . N- P
. �

#' ouomlro. ezam Pij1
� e Angelina Plzan] �
�� I!'!<

� participam aos parentes e � foi
� pessôas de suas relações o �
.� contrato de casamento de r.�

� sua filha ANITA com o sr. ��; LUI'S ZIMMERMANN. J
� Flpolis, 5-10- 938 �
� �
� �������� �
� � ANITA � �
ê � eLUI'S � �
�]��� u ����.J

I I�
apresen- 'll'I"1J tam-se �

� noivos �
��:.:��.::���

.1S"OIVADOS

Com a gentilissima senhorinha
Anita Pizzani, àiléta filha do sr,

Clodomiro Pizzani e Angelina
Pizzani, contratou casamen to <'

sr. Luiz Zimmermann, funciona
rio bancario no Rio.

José Muller Filho
Advogado

Rua do ROSlU-io ii. 116 - Capital I�ederal
('rratar nesta cidade a Avenida flUo

Branco ii .. 73.)

Dr. A�minio lavares _ouv�:::�::-iZ,
CIHURGIAO-ESPECIALISTA Asaistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 edas 16 ás 18-João Pinto.Zsob-Tel. 1456

iotel-nado no Hos
pital MilitaI-

RIO, 5 - O ex-tenente Severo
Fournier, gue dirigiu o ataque ao

Palácio Guanabara, na madruga
da de 11 de maio último, e que
está cumprindo pena, foi interna
do no hospital da Policia Militar,

Sen tindo-se doen te, fortemente
gripado e em estado febril aquele
ex-oficial solicitou ao ministro da
Justiça a sua internação numa

casa de saúde, tendo aquele titu
lar aquiecido e providenciado para
que Feurnier fosse removido para
aquele aospital, onde permanecerá
até que se restabeleça.
._-_.

�

VISI'l'AS

JORN. ANTONIO

Em companhia do nosso esti
mado confrade A. Nunes Varela,
digno diretor do <Diario da T:H'
de», visitou-nos ôntem, o brilhan
te colega sr. Antonio Bessa, que
se encontra. nesta Capital, em

serviço do «O Albor », concei tua
do semanário editado e-n Laguna
e que naquela lendaria cidade
vai tomar todo o empenho em

pról do concurso da mais bela du
Brasil, promovido pelos <Diarios
Associados s e «Radio Tupi � e

patrocinado pela «A Gazeta ».

Gratos ao ilustre jornalista pe
la distinção que nos fez.

(Especialista em dOén�as de Senhoras
e ereaneas)

CONSULTORIO
Rua Felipe Selullidt, 39

HORARGO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
- _�i liU..........��,'i':s;!li UCI '0'=

. ,_._------------

Tétrico QU3n
dro

VEN DE-SE '" melhor e �o�l�ortavel yr()pri�
dade do mUlllClplO de Sao Jose.

dentro da cidade com acopom,'1ções pMa numerosa família de tra
tamento. fuujos para. o mar com magnifica praí,a de blnho, agua
eúcanada. garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e

vacas, grande pasto. chacara com diversas qualidades de arvores

frutíferas. e outras dependencias. e servida pelas linhas de onibus
de Sã-o José. Palb.oça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar. com o proprídario, Da mesma. Carlos N.
Poeta.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adoral(!ão

EIIII re�!osijo pela vi
toria dos sudetos

fJomposi�iio :

A-�---f'fa�;lo"«:·�:i'ji:
zação da Se
nefíciencia
Portuguêsa
de PelotdsCreados-mudos

Penteadeira
Cama de casal
Cadeira estofa'"
da clveludo

Guarda-vestidos

el3

2
1
1
1

ção».
PELOTAS. 5 - Em sessão

do Conselho D.õhberativo, a 50-
cirdaclc Portuguêsa de Beneficen
cia dará parecer sobre o modo
de enquadrar o refe,idc h?spi
tal nos dispositivos da lei de na

cionaização das sociedades es

tranieiras. O parecer será el&bo�
rado pelo Conselho, subindo de
pois a decissãe defenitiva (a

assembléia geral domingo próxi
mo, podendo então vl.'Jtar todos
os socios de todas as classes e

nacionalidades.

corpos

Camiseiro
, Sapateira
na "A MOOEL.AR"

o S:iibãO

"Virgelll

"

---�--._�

specíalídade"
... JOillVille MAR(;A REGlSTR..t\DA

deve faltar em casa alguma
de & Ciaa

N. B. - Moveis diretamente receb�dDs das grandes fabricas paranaenses
e paulistas.

WETZEL
-

nao
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