
torta opolis hospeda, desde . ont

o general AIlDerio de Moura
o bravo e valoroso InSpf�tor do 2,. Grupo de Regiões Militares,

sr. general Alrnerío de-,Moura, telD sido atvo, em nosso Estado, de expres ...

srvas e tocantes homenagens, a que faz jús pela galhardia, denodo e at
tive: sempre delDonstradas nà sua vida de anilitar devotado á segurança
da integridade da Pátria.

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

Chegarão a 27 os mem-[ A' Z E T Abros diretores do Conselho I
Federal de Econo�ia el������_�����-�����������

Finanças A V O Z D O
Conforme tivemos ocasião de noticiar, deve

tão chegar no prexlme dia 24 a São Francisco do ANO
Sul, pelo avião da "Condor", os srs, Valentim Bor-
ca e Aurino de Morais, ilustres. mtu�<hros diretores I .;do Conselho Federal de iEconemEZi e s-mancas, G d �. .,..,' ,& martnha-hemenageaeã Implantada uma di-

Os nus�res vis!tan_t:s se�ã1) _aU recebidas pelo I rave esa.sa.i e no�.ili.� lAali�. j! a.a tadora d� earatfue

s:. dr. �ltamBr? Gmmara<eí;! oeyei1do esta!, em flo- Coqueiros o nresidente Get.ulio fotJcista na Che-
.lanopoh5.no dia 27, onde a norte, 110 salão nobre r eoeslovaquia
do Conselho Municipal terá lugar uma sessão 50- Ontem, á tarde, quando em I Varg·as _ ,

Iene, a tlue devarão comparecer todas as altas auto- grande velocidade passava pelos!
-rld� Ies, prefeito municipal, representantes (as as-] Coqueiros um caminhão de trans-! . p •

PARIS, :lO-Foi implan-

seeiações de classes do comercio e das finanças,! porte de cargas para São Joaquim RIO, 20-A Arma?3 Nacional, oferecerá, no proximo saba�o, táda na Checoeslovaquia
.

t I �

,
III::" t d d Co u.. d IE _ ! da Costa da Serra, surgiu inopi- 'um almoço ao sr, 0etullll Varg-is, co� � presença de tod?s os m- ao que se afirma, uma di-

para a ms lasaçao, no ..5 â 0, o nsemO e CO,
d f d

'

I t.erventores que aqui se encontram minístros e altas autoridades O tadura semelhante ás da
.

F' i na amente li rente o .velCu o, .. '.'. 'c', .

�

'.

.

'. -

.

AI h d I I
'

nomaa e snanças. : montando um cavalo, o Inspetor presidente discursará. pronuncian lo Importante oraçao. eman a e a ta ia, teu-

Ao que sabemos, dentro de breves dias, rea- de quarteirão sr. José Silveira I . ---- -_ .. --.---- - ,-------- do Syrovy assumido a- di-

I§zar ..se ..á no Rio de Janeiro uma sessão do Con-J de Souza.
.

-

I
." Serão reformados reção do país, em carater

salho Federal, nue será eresidlda nelo presldenfe ,
O animal espantou-se e o ca-I ��i\i etou P '::l r� rouba r ., .

ditatorial, unicamente com

. a.
"'i ':.� _

8" Ir"
� ! I' hã ilcanç _ � ata Ido o[IVau U LI U ti ! IUO 20-Alemdo general FIr- u concurso doEstado Maior

GabhEo Vargas e na auas tomarão narte os Inter-: m n ao a,. 0U os, � [. ' ,
o,.

"

,
• d E

.
"'iI,,'" _ 'cavalo e atirando á distancia o

I
,m ..lo Borba, deverá tambem ser

I
o xercito, dirigindo to-

vento. es de tedos os Esta(i( fi da Federaçao. cavaleiro gravemente ferido I�IO 20 _ U ' . d d
; reformado, no próximo despacho I

das as atividades, com o

N
.- -

d 0& d
' 1 , )., m emprega o e i • • b· ti d

.

essa reunlao serao trata os assuntos a O caminhão projetou-se de um l urna fazenda em Rezende, onde: do ministro da Guerra, com o o le.l�o � reorgamzar .a

m.
ais aEta retevaneta para G future do Brasil. barranco ficando bastante dani-I Adriano Pinto e sua espôsa d_ I presidente da Republica, o coro-

I ad.m!nIstraçao e a Consti-

fi d ..' I nel He iríque Pereira q '"
.

al tuição da Checoeslovaquia.ica o.
,.. _

Mariana Joaquina, foram mortos
. I I I

.'
ue I�II. -

,:������,;el'lilli!'iía3'iilg",.§@'$$ O sr. Jose SIlveira de Souza a machadada, confessou ser êle i
mente alcaI�çou � Idade limite -

{ '.
' f?i recolhido ao Hospital de Ca-I o autf,iff do crime, dizendo ainda I

para o serVIço at,IVO. A melhor lenha 1.10U

O A -S ();��o&\11e*G*.HS""••"'''! ndade. que fôra auxiliado por um outro
- -

._ .. _ .... _ .. ,........ _u_m_'....' ... "'_ .. �a_

��' program» l!e! C"nira Tosse, Gripe, I
N d

homem, cujo .nome desconhece·;O INTERVENTOR CATARI�
Chamo!:, lain i ar<>"qultos, etc. I! F!»,�!�,nlO�UrinO de ��:.:d:l����>�i,:ht!�:::� Iii N EN SE HOMENAGE IA S

__ �
� j

I • � Souza para a ser:e�tia i?ter�na r�� da qu�n!ia de dez contos de

ENG N H �,.,'
k�-'--�- -�"-'-"-�--'il : -

PASTILHAS :' do OfI?1O de. �SCrIYa0 �rivahv.o II
reIs. A pohcw, procura saber se E EI ROS m:. FER-

II LONDRES 20 - Os cir- I : BRONCHIAES : d� C.rIme, �Ufl, Execuçoe� Cn- outros empregad0s da empreAa I �

i culos pcliticos'&aHentnm que II : "� mInaIS e FeItos da Fazenda da. tomaram IJarle n? assa.lto, nãol ROVIARIOSI d d Ch b I· I 'I
comarca de Palhoça. obstante as negatIvas do crimi-

o programa fi am er 3m

I ccnstam 08 ieguintes pontns, \ !

E d I
noso.

cuja wlução permithá ü a- i i nO"ana O pe a esposa, I
O sr. dr. Nerêu Bamos, ilustre

pazj,uam�nto em geral: I; • ------------ ,. Interventor Federf\!. neste Esta€lo,

an;t��lt�fi�n3�eDProXimaçã() I ,matoulISa com um golpe de
REFORÇANDO A AERO ,�le�:::aua��-ôj:�:'r áa��rd:�:�'

Segundo-Solução do pro- t
h d' b

' III nheiros ferroviarios qU(l participa-
blema da Palestina; II mac a o na ca eça -' _o. �- .-

. , - ram do Congresso Ferrlllviario rea-

ob���cae�:o-;-,�:do�i�C�l��:� I
NAUTICA DO EXERCITO liz�de�re�����m�n��e:@�OCg�r�����

oha solicitar a devolução de BEEO HORIZONTE, 20-A I mão da vitima tentou Bocorrel-a, catarinense o ilustre secretári@ daVila Futura, nest.a capital, foi tea- mas foi infeliz, pois o CrimInOSO V· �

Ob PsuaI! colonias, o que espera l'
IaçliC>. ras úblieas $f. dr.

tro de um uxoricidio que se fI;I- vibrou-lhe tambem um golpe, fe- RIO, 20 - A aeronautka do' aviões (111e permitam a exploraça-o t" 1 F d Snum futuro proximo; [ I ....e so augto e ouza, que havia
Quarto- Intensificação do i

. vestiu de detalhes verdadeiramen- rindo-o gravemente. Depúis de pra- Ex�rcito vinha-se resentindo da de novas rotas aérea .. já estuda- seguido para Blumenau na ma-

b·· f
! te selvs"ens. tical' o crime, o <chaufeuf» ficou falta de al!!um material de v�o, das. Felizmente, os aVI·o-es que o h- d f

.

armo,mento ntamco; ., "v n a e quarta- eIra.

Quinto -� Conclusão dos I Enganado pela esposa, que contemplando o Cladaver de lIua p"incipalmente o Correio Aéreo ministro da Guerra tinha autori- O iantar que se realizou no

plano!! de defesa anti-aérea; I Ilhe confessou a sua infidelidad.e o mulher, atirando ao seu lado a Militar, que estava sendo afetadQ
I
zado Rdquirir nos Estados Unidos SalãCil citos Atiradores, decorfillU

Sexto-Unificação da 11'- i «chaufeuf» José Doming0s dos arma assassioa e fugindo. Até pela cal'encia de bons e seguros

I
e cuia montagem vem sendo a- num ambiente de cordialidade.

landa; I Santos, assassinou-a com violento agora • policia. que saiu ao seu companbada pelo maior Arcaime- Saudou os homenageados, em

SetimG-Conclusão de um golpe de machado na eabeça. O encalço, não conseguiu capturaI-o.
I
des Cordeiro, já. estão chegando primoroso e entusiáliltico discurso,

pacto comercial Ilnglo-ameri- I crime verifi()ou-se em plena rua, á I ; ao Rio. Hoje foi desembarcadGl o o sr. dr. Celso Fausto d. Souza,
cano », I

vista de muitas pessoas. Um ir

(f· primeiro lote. E' um material mo- cuia oração que mereceu 'fartos

! Decretada a I·
on erenclou com o derno e potente. Trata-se de Q- aplausos, impressionou vivamente.

-- ------------ eli..' d G
viões «Vultee-V-Li-G. B.:.. Respondendo em agradecimen�ministro a i uerra Têm a velocidade de 380 .quilo- to, orou com eloquencia o sr. dr.

de caca Pre"dl·o da Prefel·tu., marc·lal metros por hora e um ralO de Wilson Coelho de Souza, 88cretá�

� ação de 4 mil quilometros. rio do Congreliso, engenheiro da
RIO, 20-Esteve hoje em con- Estrada Mogyana e presidente da

ra de Gaspa r LONDRES, 20 Foi decretada a ferencia �om o ministro da Gue�- V·· d "i caravana
.

lei marcial Da Palestina, em face i ra o almuante Graça Aranha, dI' la)9m e: nteream-
.

Todos· os engenheiros mostra.
dos ultimos e graves acontedmen.! .::-etor do Loid Brasileira. bio eultoral ram-se agradavelmente impressio-

O f
. ..

I d
tos. I d t

.

dsr. pre elto mUDIClpa e

I
- na os com o !Iur o progreSSIsta o

Ga�par foi autorizado a adquirir RIO, 30 Foi aberto um credi- nOSSQ Estado, tecendo IOllvores á

A h' M"" t
to de dez contos de auxilio á embal- d

. ,

fum terren'o p8r� nele ser edifi��- COlDpan ara o InlS ro xada ).ineu Prestes, constituida de
a munstraç�o ecunda do Inter·

do o novo prédIO daquela edIll- .

estudandes de Odontologia, que ex- ventor Nereu Ramoil.
dade.

- -

cursionari ao flUI em viajem de in-

..Ia VI-atra-o ;r.o....o represen I tercamblocuHural.
U !r" ali.

.'

.. e••e ��

do Governo Cata ..
GAL. MENDONÇA LIMA

POVO
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R" CALLADO

_'--- ._---- ----------,_-'. - -- _-_-' -----------------------------------
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serviço
e pesca

RIO, 20 Foi assinado decreto,
aprovando a execução do Godigo de

e Pesca que caberá ao serviço de

� �){Ca,a e Pesca.

I-

Serão julgados 155
integralistas Combate ao "fogo tante

,

I
------------ .Em avião da Panail·, passou, ootem á tarde,

�i RIO, 20-0 Juiz Lemos se vagem" r in e n se I.elo nosso parto, 80m destino II 100bituba,
bastos Julgará amanhã, o sr. general Mendon�a Lima, II listre Dli-
sexta-feira, 155 acusados S. PAULO, 20 - A Diretoria nlstro da Via�ão .. qoe vai ao sul �atari..
como envolvidos no assal- do Serviço de Profilaxia de Pen- Seguiu para Imbituba, o sr. dr. Ivo de Aqui- Denso visitar a zona carbonífera.
to ao Arsenal da Marinha, I figo .Folaceo (fo�o .selyag�m), co-, no, Ilustre Secretario do Interior e Justiça, 'afim de S. ex@ia. foi festivamento reeepeio,.
inclusive dez 'oficiais e mumca que p,sta dIstnbumdo me- receb�r, em nome do Gova!no do Estado, o nobre ,uatlo naquela looalidade sulina, tendo re
cinco sub-oficiais da Ar-I

dicamentoB gratuitos a todos os general Mendol,ça Lima, Ministro da Viação e acom� J' eeltido eumplolmentos em u ....m.... do G,. ....,..;;.I"..doentes de «fogo ilelvagem », taD- U 'W ... v.."

,mada.14 advogados reve- to na capital, como no interior panhal-o na sua excursão á zona càrbonífera do sul I' ne do Estado do sr. dr. Ivo d'Aquino s�-
sar-se-io na defesa. i do Estado. do Estado. eretário do Int@rior e Justiea.

'
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��O' r �n�n�M�� �c��e��I!! !d�Ob
I a dolorosíssima comoção que os alanceía, pelo pugentis
: simo e prematuro traspasse de seu idolatrado esposo e

I pae Alceu Glicerio Pacheco, cumprem o sagrado dever
1 de tornar publico pela imprensa, os seus mais sinceros
I sentimentos de gratidão as ínurneras pessõas que assisti
I rarn e confortaram o querido extinto, no curso da fatal
'enfermidade que o vitli1wu�-ql..e tomaram parte nos fu·

c.erca. ..'m-nc,xa;t.dô hfi:� nerais, =-que apresentaram pezarnes mediante telegramas,
•

r J �./

cartas e cartões recebidos, ofereceram corôas e o levaram
,L\ "Cornb nação Feliz" nas á mansão derradeira.

Conforme estava anunciada, realizou-se domingo último, na Com sua visita honrou- pcrfu!11é1ri;:ls. é ,arte que não I Outros.m, .lilatam esses agradecimentos ao distinto e
cidade de Brusque, a grande Concentração Mariana promovida pe- 'JUS O sr. Gustavo Myhrman, �:.:ú�-�t��!n sunile . .As forlllU'j hurnanitarío facultativo dr. Antonio de Barros,Lemo,s, p�lolo> Federação das Congregações MarianEas. de Santa CatarinJa, da

·-estabelecido em S. Paulo '.'� ,,'.. s. Tres �Iement�s ,I desvelo e esforços empregados na' espectativa, infeliz-Qual é diretor o culto e esforçado Pe, milio Dufner, S. ,

d d
--

I
_ .

O grandioso certarnen de fé, foi presidido pelo Exme. e e c=m especial satisfação ;'f!n1or la S a.de eza sao I mente frustrada pela fatalidade. da salvação de seu es-
Revmo. sr, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, Dignissimo Arce- tomamos conhecimento que f ,dos d3 "Adora��io" I trcmecido ora desaparecido. A' todos --Ímperedvel reco-
L'spo Metropolitano, que, para tal fim. seguiu desta Capital, pela O mesmo sr. tem agora as-

..'4� � fI�� m.ZEtl:�
i nhecimento.

manhã de sabado, em automovel especial, acompanhado do seu se- sumido a distribuição
�

e re.. � jJ.'à ��, � !�;.,� �,._�l I Ararangua, I ô de outubro de 19.78.
('-, etário o Hevmo. Pe. Hobel'to \Virobeck. � � "'., y.� � "'''''''''''' _ ''' '''' '''' _ ''''.

..

O c:rinhoso gesto de S, Excia Hevma. foi recebido pelos pre-eruação geral para o ; .....""""''''''''' "",." ""............. •..

12 "'MA�QNiNAS'" PÃR:Ã"'GELÕ'
1\ arianos com as maiores demonstrações de alegria, que se traduzi- Urasil da importante firma D DIA B a. â U:e\l sa $'1 '" I EM PERFEITO ESTADO VEN-
rirn nas muitíssimas homenagens de que Ioi alvo desde sua chega- Industrial F Ahlgrens Tek- a ; �..... .,.., � I DA CI 8ARANTIA
da a�é a hora de seu regresso.

,
niska Fabrk AiB! Cevle, ........... r-u<.Ul. I grento II Delambel-'.

Desde snbado á tarde começaram � chegar aquela encanta- Su::cta, firma mundialmente P�'ol\J""'"NMAS DE HOJE:! -.. ,

d',ra ci�ade, f�rtes contingentes representativos roda'! çon,gregaçõe� conhecida e nrcdutora deste I P t.tde Florianopolis, Santo Amaro, Laguna, Blumensu, Jom�Ile, Gos. 185' j f' d ' On��ON., O lil'iRer d@§ Pt.ln'i) ijCi!ã�, 20 - Na ca- ara es rei ar as
par, p. de muitissimos _outros. pontos do Estad?, que se. fazI�m acom- ���� ':. ir 4,

T' ��,s r-

a am,� �_s c�hu�uu�§ I
. I

,p\oha� de seus rf'SpetIvos diretores, e os quais eram. fest:v�mente : astuna- Lr.,�t:.Hi,)L, sobe- í��;],�5��'��b';atN:��:, /�S;:Ti;b�� relações' Ysnkee" lIiiI

lecepClOnado!!, e otlI?amcnte hORPeS?adL�s ,�mRc:�a!J partISclll\e". b' ,13mente apreciadas ê,m to· i'\'S 7.30 HOH:\S: ,illho, onde Eê !t:êcI11Z!lV8 um bai-
Brasileiras

Domingo, as s�te. hora�, ',' .l.'xcw. ev ma. o r,:. rce ISpO

I elos os paises do universo.
r' t lit 10 celebrou mrssa distribuiu a sazrada comunhão a to- lc, fei b',rba,"ITlf'nte assassinado'Ie ropo I ar· ..u.., ,"'. As extraordinarias quali- IWB!.:RT T . YU);? c U.lf�ET-dilg OI! marianos presenteil, no que fOI amoitado por emco l!tlcel'do-,,_ Li'-C:ilCio Cgrdosü e feriJo, gra-1'.'3. E�ca c(Jmunhão geral constituiu um dos [I)aü� empolgnotes atos oades deste ,pro,duto, sao co, m T/, Yl)U '�G f m

, 0<>

I 'v'emente, Pedro Lintsmaier. pdo, \�;BA�CELONA. 20-D;z avíõe� n,a-da

concc?t.ração •.
tanto

.pelo
elevado número dos comungunte9, como

I
c:�rteza, con.i.ie.Cldas

da .malOr O /\t...H.H� L' A.S�·)rvl '.onhp.cido CIimincõo Jesé Araujo c!Onall�tas atacaram, o�tem, !ur1()�l"i\!a adnlllavel p,ledade que se IlOtava, o:ute dos nossos leitores, '

silmeu'e o porto desta cidade mfo>'/( .

h J' d .
...• '1;,(" J;, l. Jo f"'L'.nud Chico, .' •

,

'A's dez horaR, na Igreja l\.latnz, u:_lle se aé' 9.va i!O amente A.. cerca óa rr.anc.r:l---interes fr,ç'.. :---! �VjOO, . -",,) .,5t;;
mando-se qUi: ha numerosos ferllios.

(,ínan:'�llta?a, foi �ealiza?1\ imponpnte se_s"ao mag�:a, �l_ll�. causou I :;amissim.� e ultramoderna Cor:�.ta n:1 Udegacia deste Os aparelhos atacantes foram expul-
r''1gmnca Impressno, O iOgill' de honra, a me··a, f�,I ocupc:du pelo

� ,_
;

f' b'" dr f I X'1II"'{c�-''''''''' �'5'l.� lo. ��l!!.f.:! . mUfllClplO, qw,: Araujo � autor sos pelos aparelhos de cac,a. repub];-J xmo. e Revmo. Sr. Aseebispo, que estava ladeado pel�R ReVl�GS, :-?,rJ? e a· ,l�,a (í a amac a �./�hj �1� !(lj�l:lQ�i'1.f�.I!iJf�j;r.:9 : (!e mais .1013 ..:rimes de mo{tes,1 canos. ,..;,'; .lZ.brs, Cônego Harry Bauer - Cura da Dc:ssa Catedral Met.opohta· i"astIlha LEKcROL O sr. I; ;;:lticnct-;s d::: emboscada. um Foram atíngidfi)� ct}� esAtilhaços �,;11'1 Co"nc.{To B�I·-,l"rfl.() Pe't.ers - RfOitor d) Sr:-minório Menor de A- ;-'/!yh"-i11an tl'm nos p"Olnet'I"' I�';:' '/.( �" 7 ;,U-1 1, "H I' ('omf'as os c'I'O'uelros "'gIeses AFR'z��bUl'9',t>Mo;se�ilor G,>fcino de Oliv'Jin. - V.i;;{Jrio G,:ternl da Di�). �;,l,
I

�':;\,i:r
-

el"l b"ev'rJo 'U;l�"
....•

_

,.. '�L"6 ..

". 11'0;; mUllic;pi?, d� C.U!itibanr!�s, e C.>\Ni}'EXPLORER e LAKE HALLWrLJ 1 F J .. '.,v ... ""d • \ .... , lU, . �·':".':_.,\rj', \ C' J .

ceso de Júinvile, Pc. Emilio D:Jfner S, .
-- !dr:õtnr IH

Iflucraçaol
' ' ... I_ ', ..

, 1 r}. ---!I:", ll:l"t�

dtl··<)!)tfO em _.k1i('bn,.�':I, no l":'�U' Ambos os navios sofrel'am ava-'

d t
. descrição populóf, que sem ·\,-,.i· ..

-;� :
..

'

. �'{", , •. I 1 1 rJda!i C. l'v1., e por mmtos OUtl'02 sacel' o es, cUJos nomes fl08 e�ca- '" ·,r ,. I'" '('r"1 "�q:n �\:ClLl e eh) (O I eriln,) das.duvida, serc\ lida com grarJde I r r" �_
•• :,,'

o. '.'" A' c_�

li �����&. gr"param.
A seFl�ã() foi aberta pelo Pe, Emilio Dllfner, que fez 11 eau· interesse pelos nossos leitO-I

'h J '-'} '""

doação ofici?! ?O EXl11o, e Revmo, S;, Arc�bi�po, ao Monsen1ior Ger- res,
,� ,Preço: -.1 �500,

Cl?O de OliveIra a aos Revmos. Pame-g dadores das Congregações Além dlSSI) vao ser eXI-,alI presentes.
. b1dos pm todr, O p;]i�� filfl1eSi i�·/;) i�Ud.. " ÚS 7 e 830A seO'uir, fal"ram os Sf5l, Daniel Fat'aCo-primdent"l da Fe-,.".:- '. .'. U "

: ,

deração, Leo;oldo Bauer-presidente da CongregHGão de Bw!!que. H1strut;vos com rdi1ção a 11-"H:n:João Mosimunn-io5trutorde noviç"g fh �"o·m:, .Crngf�'g8Ção, prof. LEKEROL que provarãJ ai ,", '\(':i·.lIo1TC t.:hr".'t�'TO'I 'C
-' " S I D t tI' ,.�, b'

\..1 1 ',�'._!�IL� 0 .... ,_.1,.. 1 --Orlando Brasl -lIa t)!�,.grfgaç:ao Cf' .1.,. ',.:
f,

, �" f"no, .<' .3. rtlne importancla e tnuíspensa ;-! '''''' .. �,I. t .'

•.

]\" P L' C .' 1 (" í� A." bn""" no

! l...l· C (, ! (,r'�� ,__ tvl�.t��· !!�.-·;,l.-,· ....�n'18lcr, li. U:Z Ol"C;,OIl-pr"re:"':'1 .'.';" "'ano (:" z�ni '"f'" ",lídade deste produto comu.(.,·" ',' -�.... ._ '-

Cônego Harry BS1J€r--Cur., '1" c)!, �ll dc;',la CapItal. fudos os
,_...

'

1 .. 't'. ., I ,,-anel,.
, • I: ,." < •

··t', I' t prev';;;lillV\) e ,\'nJIVO nus,(lfl!ldüred furam CalOi'::,:nW"llf" ''1-" ,'" ;\:l � (,t;l JUo; 1�3 sa HlO ar,
,

,. ,,'i .'" '",

r.;.orp.m, a b"li.,,-li."'," l'i<:' , '.;. ::' ,iii.�l pelo Sr. Conego Harry noenças mfeCloSdS como tn-, i reço-'-l ��u(Ju,..
..' ,'J •

",•• 1 '\ ,., , • ·h· tr, f ;.�, r t l a,·c 'ton", lal·l·na·I-I----.-�--._--------,J:HUr.;·, (; CjiJ?! ' ",,' i-" \", - ; ,_1.."-1, Cl.mV'ie,l {. arre a �U la ,U" r,Za, UI", U ':)'.-., 'h I -

';;;::< -":'O.. l'.;:<''''..,.'''''�.;�:�...".<., ..: .,.,-;....--.h::'"'
;''''',!'D)'

. ::." �',: <, , , " )c,\ "do a efeito imponl'nt\1 iledile, tJs fbn.lOqIUt"itíS, ant!raJaChi�in�cl�nua-! "�;��..�,���ti]:�7�J�:�1���g��A�Ü��i!�
, ,. '.

.. .-. -, ú<l, i'flng ,5 \..t ( .. <;<. b 1 i,', ',o"�;çz, .��),'t1�.�;:S: 'V Ki �'. ::t,.l·IU" (JÜl··Ul{ ("""f' (; .• i.<i", '1"1"1, (! llnlrl i C o qlHll fUI,;Hl leyu"tadail en-
• h I' Pl 't' " "'-·.:;" ..;c.:;..�:'
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" C�larrl "IS J eu"! IS pUimo· \.�::::��.

1 u�iastlcas adam "aee, sondo JilJpds:;;lvel descrever o bnlho de que I:.
' .,

b ld �·.·-t�or;, .

11"�' ::l<:tht"1" t·\S�"S rf' e es �',...,. .'<1 .-,.,..
�H� revestiu tc.t. -; ....... '" I (ol., .�' .... \.... - I._, !�"""'1"� _�_�'�� ..•�.�, -

A' ·1Si.'ltrudó1, na l'daí.riz, S. Excia. R",vma, {} Sr. Arc:bispo 111feções das vias respirato- ·i�l�::i�S..�.
i\ietropolitaIlo prnferíu pr;mof(l�is�iina oração, em que r.eaftrmou riéiS e constipações em ge- :'ii<;"'<..�{f.�
RUM! notaveÍs qualid"dad de, consumado orador o ve!,nacuhsta, em-

nll, LEKEt�OL é recomenda- ="''''''J"Slpolg3Udo a todos q;J�ntüs tiveram _a ventura, de �lIlvJ,·Io. do por milhares de médi- 'f;�Logo 8 t,e�;nr, solene bençao cum o SS, Sacramento, encer-. ..' '. '
.

.

ruu as brilhantes solenidadüs, as qllfll� deixar!)!)) as man gratas CUS e pc:;.:soa� maIs prüeml-.
recordações. .

nentes do mundo, corno por)
A' tarde de d(!mÍngo, r�gr�8ssram 8.03 seus Ia re.:'!, 03 ma�Ia- exemplo o extinto presiden-l

[lOS dO'!! diversos pontos do Estado, trazendo todos a melhor das Im- lo", rla .0\ l"'m�'nha Marechal i
,

C
�

t b [.,_ � ("4 1.:; a, Ipre58õe�, tanto pelo bril�alltJSmO da oncentraçao como, amo e.m� von Hindfnburg, cantor M. ir,!'las atenç('JQS e obscqmos de que foram alvos por parte da dlstm .' . . .
.

-

d 1"t�
.

sociedade brusquense. BattJsÍlI1I, ChE te e c lnlCa

da Cmz Vermf.'lha Ro�a
cantor a ator F. Chaliapin,
H.ioülito Lazaro" () celebre

poeta f escritor Rabindra
nath ;�,{gore, Principe Ha
r :Ido da Dinamarca, Borta

Singarman, Frank B. Kellog,l
ex·ministro das Relações Ex-I
tr.riores dos Estado Unidos

Ietc. etc.
Entregando-nos pessoal

mente varias amostras das
Pastilhas LEKEROL o sr.

Myhrman deu-nos ensejo de
ficar conhecendG este pro
dut0. Experimentamol-as e

ficamo-nos convencidos de
sua eficacia e eiplendido sa-

bor.

VOZ DO POVO
M' f

Con��e.nt;ração Mariana I
Brusque

NACIO AI.

Vencimentos civÍs e militares: Meio s6ldo, montepío,
aposentadorías, requisições militares e quaisquer �ecebiroentos,
inclusive na AlfandegA e Recebedoría Federal-lOcumbe-!'I8 o

advogado DR. ANTONIO THEOnGA.
(Inscrito na Ordem dos AdV'ogadolS e oferece REFE

RENCIAS B,\NCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março Dr. 115-2' Andar

Endereço telegráfieo: THEORGA-RIO DE JANEIRO.ta',

ra'
_____._N__.'

_

I Sanatorio "Santa Catarina"

André Kiraly'hegyDr.
DIRETOR PBOPIIIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

.\
O?melhQr estabelecimento, perfeitamente aparelhado

para o t,ratamento conserva�ivo e �irurgico de
.
doençal pul-

I monares (pneumotorax, fremcotomla,Ntoracoto�la). Este. Sana
toriG encontra·!'!e locali�ado na Estaçao PerdIzes - VIla Vi
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - RiQ Grande, 8tO
metr�i !!obre nivel, possuindo uz eletrica, .agua encamada e

estradas de autemovel, com clima saluberrlmo.
O Sanatorio encontra-lIe instalado com aparelhoi mo

dernoll de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laberatori.
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescent�s de doenç�. graves,
estado postoperativo, impaludismo crODlCO (malarIa), esgota
mento, etc.

,11',
·t

isita

l.

..... �.

Sensacional assalto
á mão armada

MILÃO, 21- Num sensa
cional assalto á mão armada
em pleno dia, cinco homens
desconhecidos conseguiram
hoje arrebatar oitocentas mil
liras a dois funcionarios da
fabrica de produtos de borra
cha «Pirelli», fugindo depois
por entre um intenso logo
de fLl�ilaria. O usalto. que
foi o mais ousado que até

hoje se registrou nesta cida,
de, teve lugar por ocasião
de um pagamento de empre·
fados.

_) � O {. {.�'I r-' � çJ � � !') (} ��: �."� '��J - :\�t��·; '"
"
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-

·";:iL�<::,.�i;::,.,�·'\-': ;"-:::�'5�}'N:;f;::·}�!.�:..f.·�.L�:'�"'·���f1�;t, ':.
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t\lhed0c-_:',;�� Ara�j--;'--I ! �ccacio Mo-I i
��::�J:���:;�;J��i�1��!a��;���rvos :�::� a:::g::;a e:cr: .�
Tratamento do empaludismo e?l das molestias da pe- �
;:"�;;; :....le e nervosas pela ./lutohemotherapia Visconde de Ouro Preto Jj

I l
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 70 _ Ph p. 1277-

Telefone, 1.584 . _j
n.. on " •

consa}!a!_���à��d" .e�a_s'tfi��._����ora:._ _;_� IcaiXl Postal, 110, _j
�'$_�A [l � Ii r!.

__ __���_g__ i �
�;

': fuxm tHi fJOG�tllA
��"M5<�bIiH.w .En..,. ii ·R9��
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... r'fRíDA!S
}

DOENÇAS DE _ SENHORAS-PAR1d's� . I, eSPiNHAS
CONSULTORIO-RUA TRAJANO; 17 SOB: AS

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5
.

.

s

�J
I<ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 r��;:,

� 0!.1'f1II

I FONE 1.450
�[ii.-p./'ii! ,��

��l1N�.9 M (") �..::::... <t'� 'e"' 1 t� �� �� O _. e"""!::• ......, 0- �_._�.'" � ;,t,c'tl ""'.'�1l.f� -.

� fi�_ 1 ..._«3

dos
-- e =<oy _;;;;;1J i �1'i��.VA��,.��

I � S
=: �·.L!.?�"f>t; �� �.r.,_ ,� �

�, hB �
:.
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',',·.�n �'f!Pi��Hwt.,. �
�OUVIDOS, NAl�IZ E GARGANTA Radias' � Curitíba

n� J
"'" � �., ,..� �

Uf!jr III a a u ú e A r a U fi �! �111
•

rlJ ...

Para seu concerto, procu- �
Assistente do Prol, Sanson, do Rio ele Janeiro, Chefe rai a Casa Musical, que con- �
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde � ta com a of!cina melhor �de Floríanopolís � montada na ca�ltal. -���#!�L .

Membro da Sociedade de oto-rhino laryngotogla do Rio. �
..

1 �(j��';:��_!?
��� ��.r����y���•.

Consultas diarías das 4 ás 6 112 - Fone 1447 � <----------� __11111'1 •

;1Rua Vitor Meireles, n. 8 -FLORIANOPOUS �

':�_��d-=_�_"��;� .. �. , Dr. S á u I o R a mos

Cálcu lo de qualquer
estrutura em con
ereto armado
e ferro

Planta.execução, fls
callzação e direção
de ob.as

Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontas em

concreto armado

,

"Omar Carneiro ibeiro

Palacia da Caixa

1· Andar Apartamento

Postal, 784Caixa

Dr. Joaquim Neves

SAflD�LI�'S rA7JtJb'bPARA VERÃO
I

Calçados ��$O��LHOR QUALIDADE A I

Sapatos DE ViRNIZ DÂ MELHO� �IQUALIDADE PARA SEi\lHORAS, A ao.
2HIl'JELOS, TAMANCOS, CiNTOS, E I C.

FABR.ICA DE CALÇADOS-BARBEIRO.
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAPRA, �I

Especialista em molestias do aparelho genito urina'
no do homem e da mulher.
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Prevídencía Clinica do
RiQ.
Ex- Sub Diretor du Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialísada �m � tr���,�le.
Medico do Serviço de HigierJce Pré-Natal do D. S. P,
dQ C. S. de F'ortanopolís.

Doenças de senhoras. l;.ro!ogz.l!1
Partos e Cirurgia.

Consultoria e Residencia á Hua Visconde de O�O Pre
to, n'. II - Tel.-J009 -FLORIANOPOU5.

Madeira

Curso de Maquinas e Pilotaf� I
PREPARAM :S}'; ALUNOS PARA EXAMES A 3,ç.. 1\ou,- a
QUINISTAS, .PRATICANTES DE MAQUINAS, MOllO· I

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE RHiFBRE A' I�MECANICA MARITIMA.

I'1, ''-';:' s.Ó: �SA.DOS DEVERÃO DIR'leIR·SE �AO SR. t
iii �ULAMPI0 DeJS REIS VALE - �

.

ã LARGO 13 DE MAIO, 41 I

L-�'ii=�
�,!

Fcrmarto pela Faculdade de Medicina da Uníver,
LI sldade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e ciruraico de todas as moles
tias dos- olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr, Pau·
10 Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sanson, no Hosnital

da Fundação GaHrée-G.uinle do Rio d,! Janeiro
.

Completa aparelhagem para a sua especialidade
E�etrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456

:_;:�I�=��;;;� �7 T:ef.16�t.J
I

:�

N OVI1D�D E!

--�1AwJerreal A.
lia Silvai
'1\dvegado

P. 15 de Nevem'ltre, 3 sebo
FaJlea 1 631 � J 298

Dr. ,Augusto
der Paula

_·.><'I'.......... -

.. ,.1 .. .,.,.,_, \� _ "'_'. -",,""_"'"

....'� .. J�'� .... � ...."\. ,.,,� .,_�,a:;;., lI"" '"" ....JIo�"-l .... 4 .1'-·-4.;.·4.%/5; (e ,ir· 3.,

p. 's 10,30 e das 2 as 4 h:5.

Residencia: Rua Vis-cnde
se Ouro Preto, 42-

Fone: Consultoria, 1405
Fone: Residencia, 1'355

Distinção e Beleza

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocínio Vieira
Rubens

Conforto,
----------------�--�----�.�------------------�--�-

Economia
nos Trabalhos do

Com

Só
Consultorlo Técnico de

IVO A. CAUDUR'O PICCOLI;
-

",,'9

Eng•• ,helro Vivil

CLINICA QERAL

1 Vias Urinarias

. 1ratemento moderno das
, I molesties do Pulmã«

Consult.-R. joão Pinto, 13
.. I 1 eleíone, 1595
: I Res. Hotel Oloria·Fane 1333

__eJ!liIl99�iSaI:���iImlimi!iJmm�i!lIII!I:ta .&i C()n�ultas das 13 ás 16 hrs.

502
503
505
514
519
521
325

\ ."

Prof�ss'onais habilitados para;ltodoQ
os rs,--ncs de engenharL�

Aejministração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em "restaçôes

IDrojétos ern.i�geral

Escritorio central: Rua 7�de Setembro, 47

Porto Uni ão
1 T n" t, 1 , ... ··-ir# l·ta" t. r $

.

.r •
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AEPRESENT4)�NTES E

OARL.OS
Buzinas

Base H
eu

... 6 III _mia h....tlll, p••6....

III ...Ih... II. mundo Filiais em:
__ .....

,
- de U. COIII .. va.,lo. _0118 , .

..-, IIIU••a. o@n_omê !ll�t!!> ..I. (2,5 )
�iI!IflIUI'RlII,.. durllil.r .

Blumenau, Cruzeiro

m';I��I!\l� <!;!r.1Ii h<uíll!'.-llI "A. �eftlAl

:t1!ll""{�JI!! .il.-. rl,,�.

Jolnll'ile, Lages� Laguntl�, São

Francisco de Sul

�
�

..:1

I�

-, '. II

h��s����� li
TENAS DE RADiO. CONSE{�TOS E AUtvlEN· I,:

TOS PROCUREM

r�;:\ E L" E-r Ri (':;,A, .

. �

TE[\1 SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, PON I!,�:',·,·PREÇOS SE�/I COMPETIDORES NA PRAÇA, '

MATERiAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT· l'
jOURS ELEGANTES E MODERNOS i,:I NOVID�DES.' VISIT�M .lÃ 'IC'J'ieP'��.;al"a ;,

"'l'''lV·�[.!,''L,:P,H,) "",'11,";'", Rue!>, PE1N (joinvile) e: SANTOS. I N E h 't 1""'\ t dc Lea I

I Rua Joso Pm't@n. 14 ��.1 Il.& a., :;;('<lo •• _ -� - - , n c.::t S c,rel O r-cn .a O I'-�ea,

li
Af'c7Cii{!\ DOS FEl:; e [dO DE JANEIRO, diréta-

itlJ ACABA DE REC�BER UM FINl3SIMO SORTi- "
mente, sem transbordo ."

Tem sempre vapores em porto, carregando
!Dcartega'5� de classilicação, medição e EMBARQUE de Ia I L
,t(1da� li! espécies dt! madeir�s serradas, b1eneficiada31 e em �,

t6ros etc.. cereais e mercadories em gera • para qUl-\lquer �I
� Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterior Federai e Santa Catarina �
-RccdJeéàrgâs' 'cft; írnportaçãe] do País ou, do Ex·

I i/j,,_ �;��i"tcríor, para desembaraço e redesoacho para � NOS CLt-\SSlC05 ENVELOPES FECHA90S t�
as praças do interior

eesvro DA E. r:'> E' P'ERRO ARMAZEM PROPRIO I -'='''''''=,;-:;'"' ,,-:,,-.�,-' ���
�.�"'�l:��,r�,!�!���O�G�A�R�:�N�T�ID�(;ii)�Ei;;iRi;i.;iA�PiiilID�O�íiiiiíPíiiiiiR_E�oiliii,SiiiiiMiiiiiO_DiiiiiiliiiiiiCiiiiOiiiiiiSiiiiii'_�.___.._--'",-;,"'''''-''·C"",·�"""i,!'''''.'-c����2Pe::

MOSTRUARIO

Tubarão

Erv�:

Rua Felipe SchmHd ir 7

Quando se .....r re- de maquinas de escrever,
_----IDiIIil-IlllIII..-IIIS!II-----------. eordar rãdlos e apa relhos em geral.

Rua ConselhejfQ Mafra rr 66

ance do Brasil Um rom3nce que ��=�,��;i!!'!.j�,,�,,!!!,te-���·e�ES�G,-�íIk�
passou ...

ALUGA-SESó um presente realizará
esse sonho... E nenhum
presente melhor de que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Ba�
dad por exemplo.

F' o ultimo poema que
Schneider &: ela. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencías raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia. na qual trescalarn no

tas frescas e ardentes, aí
ternamente. Noite de Bdgdact
faz sonhar... lembra rornan
res e sugere poesia. .. Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam. i
faz recordar os remances pai- \
sados.

10G.000:800$000
'259.746:100$000

Capital
FuBdo de reserva Casa. no Estreito

(João PessOa)
Sala 'de visita - cinco

grandes quartos - sala de

jantar -

copa
- cesinha e

.,

instalações sanitarias
Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completameílte
amurados e uma explandida

praia de banhos
Dois porões e dois anques

para [avação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os campartimentO!
tem janeles e: a casa está

completamente nova, com

moderna fossa .o M S»

Agua encanada para serviço!
da ccsinha.

.

.,

CHAVES A' RUA MARE.
CHAL GUILHERME N' 1

FlorianopoliS

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

""'tllA5 E GORRESPONDENTES EM;T0D8 O PAIE
�eIA LOal..L RUA TRAJANO. No 13

Abona. em eonta �corrente, os segúlntes' juros:
lç. com JUNS (COldE�aAr.:SEM LIMITE) 2% alI
Dq,. l.mtados (Hmite de 50:000$) 3� ala,
Dep. populares (Mero de 10:000$) 4% ala
Dep. de avise prévio (de quaisquer qeanttas, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancías),
,cm aviso prévio de 30 .dias
idem de 60 dias

•

< -idem de 90 dias
!:,.:W: �:',-'-;c. '.�

ti�SITOS A PRAZO......FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito aols�10 proporcional.
Expediente:,r,csas 10-��ás 12 e das 14 ás "5._
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

lfOITE DR BAGDAD
horas

Le NOHveau per
fume de

Schlleider " Cia
'8t.UMBNAU

.;��:� ,

, tt.i��.t���.�;.����.-u .: "),-_' ,.,

____,:.__-.·__ M __ ' _._.... ,- .�

STA.o.

K

quinta ...feira
27 (te�, TU O

,I,

l�

.2 . - '- ti ',i' . j " (-

.�,.\ ,'<�, \ ,," v, I! ,",' ",,; •••• . '.�

. -� -, ,';'

" ;:,-'
t '__-":'

;'.',-
"

,

.;:' ':'T !, ...� ;�'1' ....._�\�'r., .i: _� �l ''1
: -, �

.

• ...( I

'

,

:.., /:::. _� o,; 7
"

�,�, �
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Flo-rianopoliS

CORlê O"
GAZETA, 21m .. l0--193,S

......------
---

r"-'�r'"" l & � h F�,' r' I H ltler f��rá ou- iComissã? de Saisí ia'",I A 3 ._ li

I'
, I'! �JI! rumo

---,---------.-------
- tr;?; �lL1l��em a IEstado de Santa (;a-

H' 1
S. PAULO, 21 Uml;};; rua ,l\sclmb;jJ (�asci.:ne(!io.11 Sudetolau- I tarillB .

caso il)finÍLarrk'n�e .curi0So acaba C�nlam moradore,s do ��e5mo I d i.p i EDITAL DE NOTIFiCAÇÃO
de ocorrer IlC, bairro de VIla l bairro em qu,' ie::ldern 05 r'ione. I .

a !
Clementina, nesta capital. N -, I que «êle» era um «mestre-cuca» I BEi{LiM, 21 - SaL' ..se de' Declaração de Salaria Mi-

•

f IJ' I f ' !
"omeço, todos pensaram que I (b primeira, tinhl fama de bom bca onte que o H. llt er a:a, 1 rdmo pelos Empregadores
fosse pilheria. M as a confirma" engornador, costurava e ainda dentro em b,?vc; urna outra

1 v!a-j O cidadão Rogerio Vieira, I
(;ão do inediio a�oflt:cit1),,:nto n-id pussuia outras «prendas domesti- gem ,M ten,'ÜOilo d,Gs, HlaetoS,! Presidente da Comissão de

I;illdou. Depois, de
vi,veí'

durante ('a�»." I d�P01S" do q�e tom,�T,�� u:� ,repoll:' I

5,'alario Mínimo. no Estado
20 anos entregue nos lab'-.rea so pro!Ol1gaüu" provavcímente a!de Santa Catarina, nos ter-Imais rudes, misturado com «milr- Segredo '. deseoberto i bordo dn «y:,cr:t" «Gdle», no I mos do art. 33 do Regula" PiRANH \5. 20 i�

PO-i-
sob a chelía de «',:orisco» c

• .. • 1
- I l'- C, I' "

I' 1- 'I" /\ R dlOnOjOS» e se hngindo de ho- q:JiI: J� �,:� �,gunl'\�_� peque.n�51 m\:nt� aprovado pelo Decr�- .cia a agoana, ap?s ooahzar um r:nge!o: oque, que nesse la

mem, José lime, também conhc« tv1as V<'IU u.a dia elll que, \'18gf:no. :"I,_redl,':}' se Ih poseibi-] to -Leí n. 399, de 30 de Abnl grupo de cangacerros, no log::- vao d -cid.r quem se eí)trPj�ar ;i ..

rido familiarmente pelo apelido de iH":; surpresa dos patrões de lid8de d<õ se estender a excursão I, do corrente ano, que institue rejo de POyOS, Estad" de Sel- Polici", Mf.S a meu vê! �C_,,,
'<Pepe». resolveu ftôr de lado « Pepe», o segredo que este vi - até aos «fiorel;» da Noruega. as Comissões de Salário I gipe, fel seguir até Lí u sargen-l risco» and I cismado.s
t'� traj_o� rnasculinos e a�otar oh- r:�a guardando l-��, tantos anos '�i "�'� >1;'; r�,� .

.... pv1it�it!10' notifica a todos os to Juwr.cio, Cji.h'\ á frente de
I C) s, h, 5' r>, <��?';-r---;"�-.,-t'13Imell:t: 0. SEU verdadeiro WX). fo: (};;5r,.otk!f.,...

, l}bm d(_) acaso. I � � U U'�.. n '.;)J '�..� �,1' ga IlIld!VldU05, emprezas, asso 15!l� vohnte, procedeu ao cerco, I

' O 1., o:. ',,'
�

J 1A h�sto�,a de que vamos tr� Der?m-l�e as contas. Írnpres- tanho tnc- inva- dações, sindicatos ou firmas :_;,; 4 horas, c','e) u-na casa onde I ri("�()SC'}E�
, '. ,J "...l (! �"" " � ... } li. �ú >

•• a � � � J. h
. L band

•

Ir sr e inrerramcnte «iversa da sionaoo com o lato (ta:;» se :e-
. _ que Len ar.1 a seu servIço $t! acuavam 0$ anc Idos quo:': se,

,

'corrida com outros personagens,' colhe à modesta residencia e d 'e m {) R � o empregados ou operários. renderam ate.norizados, não ofe-I RJC2" 20 - F.st4 prêso o >

«ue além e aHlUfes pus saram dt: fica em franco deséspêro. G _ d Que por intermedio de ao-en. recendo nei1\l.lt':1a re,j-teflC'ia. In" I HOMt.M MOSCA_
,>1ulher a home.n. «Pepe» ff:? o R-'i\oimando-se, horas depois, ra, n e tes 'devidamente habilitiJduS, cnrpcroll-3e f. forç.·} abgo;}rn c I, Assim é ChaI1'l8d). numa Itrrl<
contrário: d�ixou de apélfenlar eonsulta 1)3 parentes e toma um!) t 'ORTO ALEGR.E, 21- serão coleta dos p0r esta sarg.:nto Dduz, di Pohcia se(-l braGç", de ce:t'.bre film nOite-ame'

(,ue pertencia ao sexo torte e decIsão: não iria deixar as pes- '�egundo coru:m;c",çÕt5 oficiais Comissão, funci�nàndo no gip:m<i, com um numero reduzi- i ficano, Ourval Lopes da Silv,l,
rêadquiríu seus atábutos d.! h_wi SOúS J,) SeU conhec\mento na i!u- aqui rec::b;d�:l, nU\i,:n3 d� gafa- edifício da 16a. Inspetoria do de homeM, tendo contribui·l temi,e! a3salt:\dóf, mais conheci
ailidade. Nagu"les foi o bisturi sã.-" de que fo::s,� m�:smo um nhatos aCi)bam d� inndlf o E3- Regional, dêste Estado, as I do cor;J o s,�u C')[}CUi30 parli (' i do pela alcunha de CIGA�O,

J� ci[ur�iã� quem �ez o mibgre. homem. E def,fez cOl'ajosarur.nte o tado, dt�va�!ando os Ci;u.1pOS e in diCaçQeS dos sala rios ma is I cxiL) da ddip,'>l1cia. Piê-os�; .-j,c;.! ,D'_lf �iil I, �n o f.:cord, de &5'

�o ao �l!!1gllt:m, a Ida il� fldulta mi,ôt.aio quo'. cnl,l;Jlvia a SUjo du- plantações em diversa, regiõe6. b,alXOs .feti�a'!íent� pagos, I
,",,""dos. os ba.,dolúo. ",ui· I ..1'0,".�. p,?pnedad< .'Iho", .'".

e que eles sentirar!1 que uma pl.cidade Je sexo. ,Ó,!o contmuo, A praga vem prlêo(;!)Çlimdo as Cl,)m a descnmmaçao do ser- ram, e$c::tltad'j�, para exil CiéL-! g Stl""'Jd J;J a sua fe dô of!c!()
�urpre(."ndente m(::,t�mGffc:;e ,se i"T��ía fugir ao tfi�(e dilema qu,; autcridad.:"., gne i1 el"âo mobi- viço desempef1hado pelos

I
de, aqui, c!Fgando r' 5 16 horaB. I, ':.�r�a de 80 façanhaí�' .

('perar em seu flslco e delx:mmi Ilhe surgira, Josefina despe se do,; linllldo os el-;rne"los ntcessr:l!lOI trabalhadores, conforme mo· A POb:13 arrecadou de) b'lod), '
eh fi '\ htstona ao:; Durval, u

t;ue a ciencia COl'ilp!etesse a0brB'jtr,ajQS qu,; e�verJ:\vn rcin!'_gra·se para o !.>:\mbate ao terrível fla- d�!o aprovado pelo Ministe"gue é fOlnndo jYlf «COb"3 Ver-i�l(,'iANC? circustanclas

CU,riosi;-ela natureza. nD seu papt'l di."! mulh(�r. íl,eb. rio do Trabalho, Industria e dl!'t, «Vinte e Cinco», «V!h !SlnHS. ,E êle, hom".'m do:: extra-'

I
Por Santa I\hri::! pn. saram ha

I
Comerclo. Nova», «Santa Cruz». «Pf,itim i ordtnana agudeZ? dos s"ntidc3

Flngl.u �e h.oDlem I "Mixto de nUll!ler e didS diver5al� i1l:Yfl1� &; g-afa--
.

Comissão de. �alari� Mi- cal'>, » t)i2:lcada».e Ol\tr,)�, mil; d� L:l,t0 �".�Ud;ÇàO. �am:)�:; '.icerl-

vInte 811011

I �8mem" n�lOt[)g ':,m G.J::-Ç.iliJ 3:; ZO?� col�-I n,1rTlo, em Flonanopolls. 13 cento e tonta

f',�
O1tC) cartuch()ô d.:', deu .ur\) t.n!Ol� O�l ,U60:l qo;;Ljlld

Fomos Vls:tar Jo�( fma 1801"" nUil do mum<:lplO. Lles Ja. estao I de Outubro de 1938. guerra, é\lém d � aímas curta. e! lampada nu mLnor das ca:aS

E D , , ' 1 d- 1 � 1 ' .

d I
I <'. i, a

I,. '

•

,
Im «.- epe», porem, o que I depem (lO seu r, pu 10 ao sexo i,,::voraitClO n0 ugar (i�nOmlOa!) I I ongas, qUi'itl'Ocenws e Viille e qUe SS31l0U, pOIS, cclnllnna ai

I f
. ,

f E
' . o d'

'" .

S /lI' I ROGERI'"\ VfEiRA '

'l" d' " \" 1- d '

1_ ��va ecf'U o,'. �r>:, estmnho enol orte. • srava rodeada d.e vmnhcq j e f(;�[_0) ;,VFid de 'ilnta a aTlal v cm�o mI reIS, em ,ln!l�HO e: a:'3 pa e,�s !lO

�
�scura "

e com"

Pllcho d.o P!u. !mlgrante, "x[Ja' i e pdrentes e não qu<:oila que a com ...):10 f edrn., Presidente I varias pcp.s de ouro Infenor. i que
. ad,:nha O.�Cle esta, mesmo

.. ! d I I'

d' d d' h
.

P
-�""""'--

'I r d I f d !. d:'!I.\(,O a taBa, lspon' o e! e amas�em de "epe». !\gofil ----- .. - --'
« anca a», o c le e o grupc, i n0l\ mlen�res nunca ante:! per

i ,arcos recmsm. Pepino Ian� só)1 - afirmava ela - tinha volta- ,i O P O L E.'",
conta oirr) a,lOS de CaOíJaçO e � é!e palmdhados. Além disSQ, o

-

�"�i
'

1�,,�mejl;l,V[I ter de. ;ua Ulli.1o com! do, � �úa, condiç�o de ynll1her e

, A �< �;U� companiwira,. que 'ta�?(!m I sentido do ,ta�o �g�çadif,sinlC',''1n�ehna Ione fllnos varões par,a i C10g1.i m�.lS reSr\;lto,.. I
1!!' '"" �

I hl presa, deusscls anos de lda- i P?�HlC CIGA,NO o�vldo mara-

:) aJudaff'm na lavou�a. A fS.rfll· i CF\bebs ci'esPQs, rernrtidos ao i I de. ! \I!ltlO,so: LocalIza �e!o, ru,,'or Cd-

;': .IM��:3d::gc:;.;�:,"�:� ':���
.

;:����.�se ::�Ih:�ho;:,�:;�do 'Pd; I elA. NA(. i)f SEG UROS GtRAIS

'I! I ba��I:i�:' .f,e�;'caj::o:���:m�u� I ;:t:�;h�e: �c.::!O�'.� .'��.' ::: c:.
rf"lnandO seu proVto", IOlJgal\"len·

n,lI.lss,elme,
rematado cc,m umê II E f<.) C<lngacelrlsmo no nOfdc:;t� ter: .. i GOC(>;I,J" (,nele e�ta o

,!lCb€IO',
' .

d
' ('li. •

! 1 I' I J'I-� acancla os, apus um il!no 1'". i gola de fustão. Um trajo muito I l\!IETROPOLE ! t,e S aeS&l!arecer por comp d" I em que �f'?::ih.l.�t'iEt se encontra.

Ião, de n\�!re Gustavü, e qu�: dj�crdü. Foi na casa o' 2, da I "', -

I 'depois da morte d� Lampeão.! 5"I\'c�se dê!,,! ec'mo pomo d,� �-
Laje conta 26 anos, r:W:.<:,ótdhe i Viia, residencia do sr. JoseJardo, I C· N dA·d t d T balho I� E continuou: I fnen:ia para ufa�t&[-8ç Oil ap[(.-
Il%l m�nína. QUEmdo Josefina, aigll� a abordamos. fnsi�lim03 pOlt I' li), aea e (I en e o ra I� ..Tudo nos é dlfIcil. Te'lh'jiximai-se d:l.sout:as peças da c:�·

i !lha, se pós em

'.

idade de pres·· ·�u� nos permitisse bater um" ( ! I I' :!lUnição par� re,Ístir dltfl1ntc dois sa, entrar mai" ou sair noi ri.i '

!'H' pequenos seniços na roç',' chapa com as vesks de homem,,'�' �oustitnem ann poderoso �rnpo segu- �
anos, m;;,s n;,};) adi",iJta continu,u �E<:l)te, e;;;o,pt1n-do's::i pcia pjfi..-

}-lepino chamo� de i,artedl1 mulh�r 'mas Josefina foi inlLxivel: ,II rado genfJiina�1i;_ente bra§Ueh·o� a SOl·... ne�ta, vida,' porT1G não km()s

I' o�, janei1 que ilClomDDu p�"u ...

(, teve ccro., ela W::_8 cm�Jf(�da -NãO, comi,f'ío
- exclamou.

li'
vi�@ dp, todo. Brasil dmhelí'o. O Seiredo do cangaço VisIta CWDiíIOS!l.

C�IVen\a. hcou emao combmado
I

E nã(i) houve m,�io de ai,' ,morreu com Lam;:,tâo. Ficou tu N.1s es;::alada<, CIG t\N0 é
que a menir,,;! �udana d,� S('XO,

II
COllVU1"er. N,;,ta-ae, entretanto, i' PEÇAMcNOS P��SPECTOS E INFORMAÇOES ! J,"') àesorganizlldo. Ia entregar- mestrt:. Não ha paredr � por rTldiS

isto é, passaria daquela data em denho de SUtl. nova indumentaria, i II CONSUll"iEM §,�05SAS TARIFAS. me á policia baiana. Estou aqui iisa e dtil. Que éle nã,) mbu.
diante a usar calças e a chamar- que o rosto p.mda conSti:va fo�tes i

i
porgu� fui cercado e não qu �ria Ba5t!:.m-'lhe fragilis&irr,c:s ixmtOS de

&e José. traços masc_ulmizados, que n tor- i � Direti)r�a: Dr. F. $olaro da Cunha, Presidente

I
twgar. Entregl.;ei me confiand'J ��;L:i�'). E d� a alcunha d:; HO-

nam um ffilxto d� homem e mu

-I:
� Dr. Le�narclo Truda lia eçã<J dos meU6 homens, E- MEM MOSCA.

Passam-se o. anos Iher. Dr. Jusé de S�mpaio Moretr.l lU: I I! mas. �ezess�!s comfJanlv-�iros e A poli�ia pre�d,�u CIGA-
Um ca�o Curi030 e inedito qUi':!

I Dr. ,\/irgmo de Mélo Franco � I
a malOrta fUllm na hora da con- NO para tnVesttgaf certei a�ga'·

Com o decorrer dos meses e talvez ainda reclame as vistas! Dr. luís Cedro Carneiro Leão

I: fllsão,

f�cand,
� eu com estes cio- t�s p1ratícados em t�das as Zl<'

dos anos, a vida de José, ou de psiquiatras e outrosestudiosos,'!,' Dr. Plhdo Barreto 'co e rmnhamulher. IDtS (la cldadt! de ,que parece
Ih d J c' . -

-

I

d 'd "I
'

f)me or e OSellrla, scgmu o f1�mQ i «Está marcado parl1 o ia ter Si o e e o autor. re!eute'
c_ostumeiro. De t<ll modo «eL» Atingiram três na .. ,!' Ag@uíesgerai@ebanqueirosemSanta III <�,o �ma I'etlniã� de muitos can- �cnte. para pesquisas" está Dur-
SI! haabituou a envergar 03 trajos I �atariDa

I i, g1ceuos- contmuou «PanCl1dil» \ �I L�pe�, o ,CIGANO, rccv

:l�:�U/!��s ;l1e� c::v�:bo �:%n� RIVO io20s obr!t�nd icdos E i I M A C H A D O � Cia.. ,-----

�
,

Vellde-I �h���:ll�. ddegacl8. dj 4· dlot,iio

'd' I t" ,
• - emDalxa or os s�'

_ ,

.
; Casa a venda se a I ':---,-�,

-----__ ,_J'�,go peno.o oe empo, Ja não bdo5 Unidos declaro!., a um vesoer-:' Rua" Pi t � �x P t I 37 ;::) 1 3 Ot h • d i
- , �:,oao li _o�, ... -- • 08 a --

1',' conf_ortaveI casa situada á rua), r as S 0, l.Jt-X rao ava o .er e replesentar tino que a chegada, hoje. ao Bra-; I FL4O\RI \N.POLIS _ Iiiqljeie duplo papel. Integrcu·se I sií. da «Frota da Bôa Vizmhança». i
� lU' ! Nereu Ramos n. 13- Qual., h O ra s ri o a f'!

finalmente Bill seu novo destino, exprime o anseie dos Estados Uni-! J
""""'-__

__ I quer informação pe!o telefo.
pão obstante vezes p@routrasdosdeestreitaremsausrelaçõesdel----,;;;;;;;';.;-·-==;--ii:.i-' .. ! ne n.I.388· RICHMONu, Indiana EE.

I
'

t
' amizade com o Brasil a nízade que I H H �' UU., 70-- FOI' alvo de or"nde�(ielXaSse ramparecer certas mooos 'tem a fo da t d' � 'I Dr.

I
e -

6 .. "

f
.

d h I rça ra Iça0 � que se I 8 d t õ d t';-. 'emma o� que PU!!. am es co e- renova constó!.ntemente por int.meros I
48 emons raç es e en USI8smo o

J�::\S e Ilmlgos em atitude expe- 'i'lÇOS sentimentais, I le : aviador Morris McDaniels, que
bnte.

I

,�;""",I I • tem

tjer·
I �:::u cid:�:mde;�. ad:o;:�::

Pepino e ADgeliDa! RECAUTHCHUTA E: â i 130 horas consecutivas no ar,
se dlvOl·clam i I.,.I� :

estabelecendo um novo RE-

I (.-;'� '0 • C.ORD mu.ndíal de duração de
A 'd d I M Comunico aos meus distintos freC:,iW'Zf'S" que adtluiri , f � • "

I.� VI a o casa, em logi, 1
t:, j

I EK MP iH ", I, I
voo p�la aVlõe& eves.

não corria calma. Por motivos 11 uma maquina para recauthchutajar pnel!es gastos de
BOOM A \:,--

I
Atnbue·se grande valor ao

intimos, �Ó do conhecimento da
I

:' \ Ee.ito, sobre.tudo devido á catego-caminhões I dhlmilia, marido e mulher passaram _

I.
r1� o aVião usado pelo:. jovem

e se hostilizar. E Cumo a situa'

I.
pIloto.A minha oficina està a disnosição dos distintos fie-ção peora$se cada dia, ambos c-

os cOfljUgcs concordaram em se guezes a - Travessa 4 de Fevereiro (ao iado da Ca.. ,
-------------

dtsquitar. Ar'gelina veiu com os • Isa Peite r) Blumenau. 'I V·t
·

d h· �
-

<loi� filhos para Il capital, indo

:_ I'
ona OS C Ineses

ocupar modesta casinha, numa u

vila, á Jua Borges da Lagôa, Vulcanisa«-ão I I
O ME LH O R

n
LONDRES, 2�-A Embaixada chi.275. A manutenção do lar fica- '3

I
Ap e: R IT I V O nesa nesta capital divulgou fJIll co.

va a carl50 dos tifS. Gustavo \
TO N I C O itlunicaáo. no qual alttde a varias

ebteve empregc, numa fabrica. I Hermann Kunner ESTOMACAL

J.
vitorias das forças chinêsas sôbre

«Pepe» sempre fingindo de ho I rtL" li"'" i- japonêses. inclusive ao aniqui1amen�
f· l I' ,tode uma coluna de 3.000 japonê.mem OI traDa I1ar nUma residene:ia

..................................................... ses.

,.

\lal
•

reunir os

-------

---------_._----------�---

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. PRÓDIGfü,8fgnifiêa MILAGRE
MILAGRE significa MINERV

a DROGARIA e FARMACIA

Concertos, limpeza gera), reformas, lubrificações
e pinturas em

t Maquinas de escrever, de Contab lidade e (ai-

I xas Registradoras, .nacionais ou estranjeiras. usando e creme
, �BARLAUTn
I A U G \.J ST O KLO SS dirá logo sorrindo: que produto i

III
Mecânico técnico e prático maravilhoso!

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 II VENDE-SE um auto FIAT

;.;..-....iiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiõij;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiii em otimas condições de Iuncio-

�DARLAUTD

------�---

...... que possue o maior
e maís variado estoque de

qualquer artigo farmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

namento.

Informações nesta redação.

Companhia Nacional de Navega-I
çã_' Costiera I

Movimento Maritimo .. Porto Flarianopolis
Serviços de Passageiros e cie Cargas

Depositas dentarias erY"l

Blumenau-Lages-Jaraguá·Cruzeiro doSul
r

ALBERTO BORNSCHEIN
RUA 9 DE Mi- RÇO Nr. 214

I�aixa postal 95 Eud. t.lg�. '''Minerva'' x:.1
Para o Norte Para o Sul J O I N V "!!II E �

�����������������.�����I���5a••oo••o • ..GG.OGo.�Fretes de cargueiro: II T���neHotel Centralw ��,
da: Rua Visconde de Taunay N' 185 =

Jainvile •• Sta. Calarina
1

o Paquete ITAPURA sairá á 22 do O Paquete rrAQUE'RA sairà á 21
c..rrente para corente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

( argas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneiro,

Imbituba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

��
Hotel situado em melhor ponto stlen-

: cioso do centro da Cidade t
Preferido das Exmas. Famltlas e Snrs. ViajantesAV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até 'a véspera :das�saidas dos paquetes

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da �

Companhia. na vespera das s.iidas ate ás 16 horas, para ser conduzida, g!i:!tu+ta· !
rnenté para bordo em embarcações especiais. �
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE N 'Vi' v1BRO, 22 SQB. (FONE 1250) O
A'RMAZENS-CAlS BAD\RÓ N:3 -(FONE'1666) -END. TELEG. C')STEIRA �

Para ma-s íntormacões com o Agente' �
J ::." .. r�,J;"'-OS C:;j)�ROOSO SI�J�ft••••�.$�,---

jJ;�ali�IIlD"liE���b�'���·
��..

---S P I E P E R

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

Quartos bun. Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E E.STRANjEIRAS

Proprietario: LEDERERA.

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

NVIL.E
a=m*� qacs srn�

I' AIJ�rte uu;-bot��-lle ouça sua esta,çao _I A P R E S 1:... NTA

li nova linha de r.dias

..JOI HOTEL ANDRETTA
o MELHOR DA PRAÇA

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-
J ANTES E EXMAS. FAMILIAS

I
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- I

I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA II'I·
Anexo: Armazem de secos e

molhados
Herval Santa Caiarina II

I Sintonisaçào Elétrica. ern quasi to

.1 dos os modelos 193911! maravilho-
1 sa concepção elerrotécnica que per

mire a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!1

RCA-VlcrOR
1939 Valvul�.s

DIstr-lbuidor Exclusivo ."onografo8
Discos

Casa P 'I E P E .R ,Agulbas
JOINVllE

:1 HOTEL A V E N I D A
, --

--

Ii
, ,
ii

I
i
I Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão

I
só no

Rua 15 de Novembro, 366

Admitem-se ainda alguns agentes no lnterlor

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS
QUADROS, ETC.-v'IDROS Lõ.PIDAD0S E BI'3EAUTE' �OB MEDIDA

FRITZ SOPPPropr.:

O ponto mais central para hospedar -se em

P IC A 5 A
JOINVILE

E P E R
Fornece para o ínterior

Hotel AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.e-Artlgos para
Barbearias-Para lnverno-Banho-"Sport-Viagem e Carnaval

'I
, I

Rua do Príncipe, 353

.JOINVILECASA PIEPER
.JOINVILE

� I � ., _

�.-----.

VISITEM
CAPITAL.Aa

o malar stock d. roupas para meninas e garatas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano "

-, ,t:.

Â'��O O A P I T A L-
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Nossa

����������������I�����������������Continúa despertando em todo o Estado, o mais vivo en-

V O Z D O P O V O Preprletarlo e Diretor Respl)nSltveltusiasmo, ao grandioso certamen que se vem realizando em pról de A J A I R O C ,\ L"A mais béla jovem catarinenss" que deverá concorrer, na Capital
Federal, aI'> titule de "A mais bêla jovem do Brasil", promovido
pelos "Diarios Associados" e "Radio Tupi". _ _ _

. .

As representantes dos d��erentes mu?icipio� �everão s.er ins-I Junta de Concltla"aocritos ainda esta semana, onde J8 foram eleitas varias candidatas, !r
que concerrerão, á .escolha da representan�e de se� município. I Jul"a�e-DtO de Flor,-a,_Para que fique bem patente a lisura desse certamen, á tp •••
realizar-se em os dias 29 e 30 do corrente mês, de que a jovem I_escclhida p�lo juri, seja verdadeiramente a expressão máxima da nopo ISbeleza catannense, e para anular, por completo, qualquer prevenção
ou desconfiança, 011 nomes dos componentes da Comissão Julgadora 1_só se tornarão conhecidos na véspera do monumental certamen.

Homenagem á candidata do Clube
8 ele Janeiro

No. elegantes salões do simpático Clube 6 de Janeiro, de
João Pessôa, realizar-se-á domingo próximo uma animada domin-Igueira, das 19 ás 24 horas, que será oferecida pelo' grémio "Recreio

Idas Flôres" á senhorinha Aloisia Caíres Pinto, eleita a mais
-

linda

Ijovem daq-uele simpático clube.
Desde já ficam convidadas todos os associados do Clube 6

de Janeiro.

�
-

••••••• � @e th
.

,

Evitada uma ca-10 ensino religioso uma: �.r.at..-

tastrofe nas escolas baianas

Benes vai leeionar
em Chica.go

IIPRAGA, 20 - Sabe-se que o

Iex-presidente da Hepublica, sr.

Eduardo Benes aceitou um COB-Ivite para lecionar na Universi-!"
dade de Chicago. iiíiiiiii iiiiiií!_;o;;; iííiliiiiiiiiiiiiii__

Exma.

RIO, 20-Nas proximidades da
Estação Matias Albuquerque fr.i
evitada uma catastrofe de conse

quencias imprevisíveis. Dois trens
corriam peta mesma linha em

sentido oposto. 08 maquinistas
viram logo c perigo e evitaram
o choque, tendo as composições
parado a uma distancia insignifi
cante uma da outra. A direção
da Central suspendeu o agente
que deu licença a um dos com

boios para entrar na linha.

Reorgauizaeão dos
servieos diplomati-

008 alemães

PARIS, 20 - iabe-se aqui
que o goveruo alemão pretende
em breve uma ampla reorgani
zaçãa drJS seus serviços diplo
maticos, envolvendo toda a rêde
de relações da Alemanha eom o

estranjeiro.

.-._ .._._--�.-----------_.

Tentativa de
penetraeão

HONG CONG, 20 - Duran
te a tentativa de penetração de
chinêses em Macao, (lS soldados
portuliuêl!les mataram dezGlito chi
nêles, t.ndo um de seus oficiai.
ferido•.

. __ ._-•...................

LI= I LA'"O No d!a 26, ctt'arta-fei-
L ra, as 19 h0ras, no

iiiiliiiiiiiiiiiiiii__ prédio da rua Feman-
do Mach1do n. 10, serão vendidos
em leilão moveis superíores para
quuto, saIa de jantar, !:tala cie visi
ta, e�crivaninha • .geladeira. dois ter
nos de couro, quadros. estatuetas,
miudezas etc.

Perfumarias

EXAMI

da
A Casa que

O[J'l_'IWS PA_RTEM
Regista hoje a data natalicia

do sr. dr. João Bayer Filho, di- Retornou hoje ao Rio do Sul,namico diretor da Faculdade de, onde exerce as Iuuções de Secre
Direito de Santa, Catarina. ! tario da Prefeitura o er. I v o

O distinto. aniversariante que Ribas Reis.
'

desfruta nesta capital dum largo
circulo de amizades, receberá ho
je, grandes homenagens, ás quais,
A GAZETA, se associa.

SRA. JOSE' DA COSTA VAZ

V d uma hem sor-
Transcorre hoje, a data nata- en e-se tida casa de

lieia da exma. sra, d. Aladia negocio situada no Estreito
Philippi Vaz, esposa. do sr. J�sé I próximo a' Ponte H'>fcilh.;da Costa Vaz, dedicado funcio-] Luz Tratar com - r·
nario da Contadoria Geral do I .

• O prupi lC-

Estado. ,tano Leone Vdla no referido
estabeleci menta.

L D o

e Vida
ENLACESANIVERSA !tIOS

PREFEITO ELIAS ANGELONI
Resnmo da sessão de

19-10 1938

Realizou-se, sábado último, em

Blumenau, o censorcío do nosso

conterraneo sr. Bertoldo Coelho
com a senhorinha Horacina Cunha,
tendo servido de testemunhas. DO

religioso, por parte da noiva, sr.
Cunha e sra, Teodora Coelho, e

no civil, sr. A ugusto Souza e se

nhorinha Otilia Michels e sr, Ar
tur Cunha e senhorinha Horaci
ilunha; por parte do noivo, no

religioso, .sr. José Sanches Junior
e senhorinha Catarina j uçá Cr.e
lho, e no civil, Polibio Coelho e

sra. Maria Isaltina -Zomer,

Ninguem ha que possa quebrar tA

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilsi
ra:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

Presidente: dr. Nicolau Glavan
de Oliveira
Vogal representante dos Empre
gadores: ar. Pedro Xavier.
Vogal representante dos Empre
gados: ir. Emidio Cardoso Junior.
Secretário: sr. Francisco Pessôa
Maciel.

Processo L R. 1.487l38-João
Peseôa+-São Josê
Reclamante-Vicente Pedre Resar
Reclamado-Arlindo Valente
Resolveu a J unta conciliar e liti
gio, pagande o reclamado ao re

clamante, a importancia de Rs.
228$000 como indenização nor

trabalho extraordinário. Custas
de 2 ·1. de que trata o artigo 2'
do Decreto c' 24.742 de 1417134,
(l cargo do reclamado.

Processo l. R. 1.013138-João
Pessôa-São José A efeméride- de hoje, regista o
Reclamante-Gentil Souza aniversario natalicio do nosso dis-
Reclamado-Arlindo Valente tinto patricio sr. Elias Angeloni,1 Resolveu a Junta tomar por ter- esforçado e operoso Prefeito do
mo as declarações do reclamado município de Cresciuma.
e transferir o julgamento para a O Prefeito Elias Angeloni, que
próxima sessão, em virtude de se goza naquela comuna de grande
achar em viajem o reclamante e prestigio, devido á sua grandiosa
serem Indíspensaveis as suas de- capacidade de trabalho, talento e

clarações. i ustiça, receberá, por certo, me-

Processo L R. 1.883138- Flo- recídas homenagens, ás quais, A
ríanopolis GAZETA, se associa praeeirosa-
Heclamante-Waldemar Hcdrigues mente.
por intermédio do Sindicato dos I _

Empregados em Roteis e Hestau- DR JOAO BAYER FILHO
rantes.
Reclamado - Miguel Bacarat-

I Restaurante Cascatinha.
Hesolveu a junta adiar o julga
mento para aproxima sessão,
afim de verificar o tempo de ser

viço do reclamante e a8 ferias
concedidas. constantes da sua

Carteira Profissional, por não
constar claramente nas transcri
ções feitas ncs autos.

CHEGAM: UNS

Chegou ôntern, de Cruzeiro. ()

nosso distinto patricio, professor
Antonio Lucio, esforçado Inspe
tor Escolar daquela zona.BAI'A, 20 O SecretáriO da

Educação foi cumprimentadissimo
por motivo da assínatura do decreto
que instituiu o ensino relígíoso nas
escolas. Foi visitado pelo arcebispo.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON

CENIRO M >\.RTINS

Precedente de Bom Jardim'
onde é abastado fazendeiro, e8t�
nesta capital o sr. Ceniro Mar
tins.

Estão hospedadas no Gloria
Rot:l, chegadas no �ia 19, as

seguintes pessôas: Mainerte Za
nelJi, de Porto Alegre; João Viei
ra r'essôa Fontes, de Nova Tren
to; dr. Luciano Bertazzi e Albi-
110 Vilela Monteiro, de Itajaí;
Claudio Barbosa, de Curitiba. e
Sebastião Goulart Paes, de Pe
lotas.

(Espeeialis·ta e... d@eneas de Senboras
e erean�as)

CONSULTORIO
Rua Felipe Sehmhlt� 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Serraria DELAMBERT
Fo re 1.100

Dr. A�minio Tavares _OUVg�:;�::iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10á� 12edas 165s 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

o TEMPO

Senhora
Uma f�utis clara e fiua� é nlDito mais
agradavel que aquela arranjada com

eosmeticos ou com BI·te

Para o tratamento de sua pêle, procure
conhecer as preparaçêes venezianas de

se associa.

Departamento de A.6-
ronautica �ivil

Boletim dlario da Esta
ç ão Aéro-climatolóllca
Previsões para o periodo das

18 horas de ôntem ás 18 horas
de hoje:

Tempo - Bom, sujeito a li
geira instabilidade.

Temperatura - Ligeiro deoli'
nio.

Ventos: - Variaveis, predo
minando 03 de sul a oeste, fres
cos.

As temperaturas extremas de
hoje, foram: maxima 23.5 e mi
nima 16.3 registradas respetiva
mente ás 13.10 e 6.45 hora8.

,Assaltada a séde
da Associação

Bancaria
ELIZABETH A R D E N

New York RODOLFO FERRARI

I Festeja hoje o seu aniversario
RIO, 20 OI ladrões aSS8!ta·1 natalicie o noseo distinto conter

ram na ,:"adrugada de hoje a sede, raneo sr4 Rodolfo Ferrari cledi.
da Associação Bancaria, roubando i d' I « C f'

!
C

.

seis contos de réis. ca
.

o gerente (a on l'Itana hI'
qUInhol>.

Cavalheiro bondoso e exemplar
chefe da familia o aniversariante
goza de geral estima, pelo que
lhe Ilerão preltadas hoje expressi
vas demonstrações de apreço ás
�uais A GAZETA, com prazer,

691 Fifth Avenuo

O maior e o mais famoso Instituto dc Beleza dei Mundo.
Distribuidor no Estado:

e artigos de toucador!
Mesmo com

• •

preJulzo••• Vendemos mais barato !
sNEM OS P

CAS
mais barato vende TRA..JANO

ACEOONIA

l;ASA MA(:EDONIA
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLIS

Radio

CROSL-EV
Fazem anos hoje:

o capitão Abel- Carneiro Mon
teiro, eilcrivão do crime da (30'

mllf€a da capital;
o dr. Joe Collaço, advogado

na Capital Federal;
a menina Maria Tereza, diléta

filha do sr. or. José da Rocha
Ferreira Bastos, Sub ·Procurador
Geral do Estado.

o os bonsmelhor entre

na "A ELAR"

ECO

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