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o EMEXPORT
A exportação caearmense atingiu, em 1937, a 170 lDil

contos de réis, contribuindo, para êsse total, os seguintes principais pro
dutos: ,..-I tnadeira: 31 lDil 98�, contos de réis; banha: lt2�S87; arroz:

15.600; tecidos de algodão e seus artefatos: 14 ..407; erva-mates 9.800;
luanteiga e queijo: 6.220; carvão: 5.615; farinha de mandioca: 5.699;
3§úcar: 5.310; teijão: 5.200, alétn de Dluitos outros de valores interiores
a 5.000 contos.
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Conforme tivemos eeaslãe de noticiar, terá Proprietario e Diretor Responsavel
lugar em a noite de 27, no salão nobre do antigo . . . .
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tado, tendo, �ara tanto,. si�l) envia 105
•

convites a 1 .

tcdes os pref,e2�OS muniClpaiS,�! se: fido da sua i: Cóntra Tosse, Gripe, I Ortega y Gasset em
1

O Govêrno dará a conhe-
comparenela a Import.ante re�nlal). , !: Bronquites, etc. estado gr2\/1·ssimo iicer h

-

d-dPara São Franc.sco, a!am de ah aguardar a: � .: uU U J aman a as me I as
chegada dos srs. drs. Va�ei1bm BOUÇ3S e AurirrUi de, � I i I
Moraes, seguirá, hoje9 e dr. Aihmiro Lebo Guima- I: I i

2" F' 1
.

r d que tomará em p'rói da ta--

-;: � t·",..lI..,. Fazenda e Ag;·kultura N.U� se � PASTILHAS ' PARIS, �- :u� ll\�pl.la l/.a o
I

rae.,:" secre arre u ... 11.........
....

... 1 '"'8" ;: IRQNCHIAU : em est e do gr s viss.imo (\ fd{;fof(l r

d
.

tara acompanhar do seu oficiaI de gabinete sr, fdo- : � i critico hespauhol José Ortega s . voura e o comercIo
doardo Nobrega, I Gasset. i
....a. a aeeoe•••••eo �._. -I

Gdl. Almerl·o de A EXCURSA"""O EM SANTA CATARINAi RIO, 22--Deverão ser conhecidos na próxima segunda feira
.

I' os projetos do govêrao em relação ás medidas a serem postas em

________ ,pratica, afim de atender á situação da lavoura, sem prejuizo para

Moura -------------

N ftONÇA lllL.'1A I
as demais atividades do país.

O SR. Ga I. ME 16 I"!II Estando prestes a terminar o prazo da morator ia atual-

_____ .... __ .. •. .__

1 mente vigente, a lavoura vinha pleiteando uma nova meratoria,
Regressou, ontem a Curitiba. - - - _-- i muito ampla, e cuja aplicação seria combinada com li açiG di um

é" 9 horas da manhã, acampa'
.. A i banco hipoteca rio a ser creado. O ..itro era, poróm., o ponto de vista

nbado de sua cxma. esposa e do ,I, �t�91S.tre mlnlstre da Vla�ão anue tem :dÚB demais ir�t�resl!ados, isto é, os credo!es em gera.l_: .

ilustres oíiciais q:JC "oD'ilit" '1]1 �;!.:;;.§.. II 1'I;:j# "Jif ''ii I O. mímstro da Fazen?a, co�o tivemos oeasrao de dizer, re-

H'U E�l,i(lu l'hli"l'. o Gen 'I,

bld
.. -

s homoenagene mfts
"cebeu várias vezes, nestes ultimes dias, OI delatado!! da lavoura

rnerio de M"OlCl, n"hr,"" ",11, if"eCeul O expressiva Ciilí! .

Wl, U
IS paulista e os representantes da Associaçâo Comercial de Santos,

dante cio 2' 'G"Ili' di' R-'g'õe'.,
III

-

_.. IIt
I ouvindo a exposição dos varies pontos de vista e procursnde uma

que aqui \,('jl: f:ITI vj"iLr< de ins- trá-se Interesadlsslmo no aprovei a.' fórmula conciliatória que possa atender a todas as neesssidades.
peção e foi hospede do Governo

�!� ����faon:;�',��te a sua estadia
mento do carvão nacional

Afim de prestar-lhes as honras
devidas, formou uma Companhia Perfeitamente inteirado dos desejos da lavoura e do comer-

00 Guerra da Força Pllblica, sob IMBITUBA, 21-(Do enviado I Em Urussanga ',qUalidade
ao car!ão" br�sileiro. cio, o sr. Artur de Souza ti'!o�t. já iniciou o preparo de um preje-

o comando do sr. Capitão Ame- especial de «A Gazeta »)-Ontem, .

Entretanto o J?pao nao Importa to com que espera resolver a situação. Para comunica-lo nas suai

rico Avila, sendo que a mesma foi âs 20 horas, na residencia do dr,

I URU�SANGA. 21-(Do envia-
1 uma. tonelada slquer. desse com- linhas principais aos interessados, o ministro convocou para a pró-

dispensada assim comi) a banda Alvaro Catão foi oferecido um do especial de
...

cA Gazeta») Ao I bl�:3tlvel, qU?, ade�a18, é consu- xima segunda-feira uma reunião dos interessados. .

de musica do 14 B. c., que se jantar ao ilustre ministro da Via- . banquete €Iue ontem o GO:'0rno I
mido pel�9 industries pezada� .e Entrementes, os srs, Hodrigo Pires do Rio Filho Q João

P I· ção sr. general Mendonça Lima e do Estado ofereceu nesta cidade pela marmha e por outras alIVI- Melão da Arosociação Comercial de Salltos vl'1lI1'aram I>nte""' pelpo�tára em frente ao II BCIO.
• , •

• • M d L' ddI' ,� u '''', o

Ao bola.fórtl do valoroso cabo sua comltlV8. Os COnVIVa!! ocupa- ao mlOJstro eR ORca lma com- a e3.
_ , 1« Cruzeiro do Sul», para São Paulo. Segunda-feira de manhã, esta-

d t d ram três grandes mêslils vendo-se pareceram al�m doe membros da Porqlle havemos, enta�,. n03 .

rão, porém, de volta ao Rio.
e guerra, compareceram o IlS. :'. • d t'i!l 1 '1' t M t IEiS autoridades dvis, assim como· na. do centro na eabecelf.:'- a ex- ilua comItIva, to as ai au orl a- orasl elros-�ergun a o Ims ro Oi! representantes da lavoura, srs. Alberto Whateley e Ma-

as militares, quer do Exercito, ma. sra. dr. AI�a.ro Cala0 Iade�- des 8 peiilÔas de destaque. Mendcn�a L,ma-de sermos me- rio Rolim Teles, permatleceram nesta capital.
quer da Marinha. d� pelos srs. ml�lstro. Mesdon.ça Antes do banquete, em frp.nt@ nos patnot�s e menos capazes A ,impressão, entre os intere!lsados, �ra ôntem de que não

Ao que !'!omos infQrmados, o �-'Hna e ?r, Ivo � Aqumo, dr. Tra- á Prefeitura Municipal, foi o ge, dp, que .os lapo,nezes? -" seria concedida a maratoria na fórma pleiteada pela lavoura. A"

General AlmeriQ de Moura foi lano ReIS, dr. VIera de Mel� .

e neral Mendonça Lima saudando Referiu-se, aHlda, Sua Excla., tendencias do govêrno seriam, antes, no sentido de pôr em vigôr
admiravelmente impressionado sra., as �xn:as cspolias d? mlms: pelo sr. Aimoré Escaravaco, ofere- em ter�as caluro:._o9 á grand� cO-I uma legislação em que seriam previstas várias lioluções, corre9pon

pela disciplina, ordem e garbo no- tro ela VI�çao, do dr. $avlo Seco, cendo o prefeito um aperitivo no 'laboraçao do g\)verno Calarmen- i dendo, cada q'lal, ás varias situações, dellde a insolvabilidade total

t:ldc. em todos os estabelecimen- drs. Hennque Lage e Alvaro Ca· salio nobr6 da prefe�tura.. se, �a obra do .govêrno da. Re.! até ai dificuldade passageiras.
tos militares que visitou, as!!im tão.

. _
.

O dr. Ivo. de AqulD,�, Secreta- l)ubhca: concllllndo p_or ahrmar
I Nada, porém, havia dQ definitivo, a rospeito, • Ilor.oente na

('omeJ pelos testemunhes de apre-I HOJe pela .manh�. o sr. general no do InterIor e Justiça, falou

I
ter.o dia de ollt?m 8lClo um dos

i s�gunda·feira divulgará o governo suas intenções.
(O com que foi justamente di9- Mel'ldonça L!ma VI,�tOU dernora- eloquentemente, oferecendo o ban- mal(Jre� da sua VIda, pflfqUE. de- I eeeHeGee.S et

I d t" n talaçoes da Cera quete 8 brindando pela saude pois de vi;átar ai obra3 gigante3·1A· d "k"1il'lguido pelas nossas atas auto ,ameo. IIIS·
-

peoooal e pela nbra "raRdiolla dol,ca!:l realizada� e em realização no, ln a o rumoroso cracridades civis. mica Lace e o grupo escolar «dr. "'� '"' e

HeRrique Laga», recebendo ma,· ministro e do Presidente Getulio sul catal'inense, flpercebeu-se de I de-S
·

d d C ta
·

\
nifica irupressão. Vargae. . que está �ua�i efetivado o grande

I a .ta
oCle a e a. rI- A's 10 horas, acompanhado de O ministro da Viação agrade-: sonho de sua vida, que é libertar

d M d·· grande c6mitiva, em trem espe- ceu sendo a sua oração frequen- o Brallil da depe:ldencia do com· S. PAULO, 22-0 delegado de chamado «conto da falencia».

nense e e IClna I cial, seguiu para Crellciuma. tes 'vezes interrompida com calo., bustivel estranie.iro, poi9 ilcre.ita: �'epre��ão á va�iagem terminou o Constam dog autos varios cri

rOlos aplaulilos. I
que sem carvão não ha nações I wqu6nto re!atlvo ao caso. d� mei da mesma natureza prati9a

Referiu-se Sua Exca. á grande fortes e organizadas. I
CITA e envIOU ao forum cnroI- dos pelos ill.diciados contra di

impor�aneia .do. problema do ?ar- . �p68 o banquete S'la Excia. �al o processo respectivo no qu�l veuas pesiÔai.

CRESCIUMA, 21-(Do envia- vlo,. hgl1�o mtlmamente D;0 sIde- VtalOU. de automov�l, para Lauro' e acusado o corretor Percí ,Le-:I. Já em agosto de 1935 eles se

do especial de «A Gazeta») Che-rur gICO, dIzendo q�e eiltudIOSO, h.a Mueler, onde pe�nOltou no eas- O tl@legad� che�a á conclusa� haviam envolvido em caso iden·

�ou a esta cidade o sr. ministro II anos,
dum aprovCltamento maIS telo do sr. HenrIque Lage. de 9ue PercI L.

eVI e seu� c?mpa tioo a respeito do qual o delega-
Mendonça Lima, �ue foi festiva- intensivo do carvão nacional, reu- nheIros pregaram ao pu�hco. o do de furtos in!ltaurou inquerito.
mente recepcionado, achando-�. nirá nas varias viajens �ela8 zoo verdadeIro «conto dQ vl�arIO�,
na gare aglomerada gran0E.l mul- nali! carboaiferal!l e cabedal e co- A melhor lenha 1.100 que no seu �caso» podefla s.r

t'd-
-

nhecimento8 necessarios á elabo-
..

I

��·.Clube Mampituba, lhe foi raçãe dos planos que o govêrno Foi declarado inconstitu'"
.....-- ..------.-------.-"'-. efer"Ide um banquete tendo, em se traçc;'" sobre e assunto.

_

nome do sr. prefeito Elias Aoge- AludIU á grande coopeEaçao
loni. uudado o homenageado � flue Vim prestando á NliÇB:0. e

Ir. Ernesto Lllcombe, que foi ao ,ovAroo, o grande brasJleuo

aplaudidisllJimo. reaaItando a ação Hel'.lrique Lage, que ainda 8gnra,

patriotica do Ir. rpinistro Men· nio poupando !!8crifici0B, está r�
donça Lima, do presid"nte Getu- alizaudo uma obra que, verdadel- Pelo Juiz de Direito da la. Vara, desta Capi
lio Vargal, do Interventor Nerau ramente ciclopice, construindo o tal, dr. Guedes Pinto, acaba de ser declarado in

est!�O�Rt!� e!Oc!:�!����� �aJ:!� Ramol e do infati,avel industrial parto d. Imbituba, além da pro- constiluclonal O ímposto da 5010 sôbre as IBoterias
'PIchou com o presidente ta ltfP�· ar. dr. Henrique La'9. xima eletrificaçlta da «Tereza estaduais durante a vigeil1cia da Constitulçãe ante·
bllca o Ir. Erlco •• Ll1mare Sao LOlo após ao banquete o sr. Cristina» e muito ma,or pro?�- rior. Com essa decisão a firma AngelO La Perta &
Paulo, ministro interino da Viação. miniltro e comitiva partiram. em ção das minas, de modo a faenh-

• • Ih i FTambem _conferencIou com o automoveis para visitar 8S varias tar ainda mais o transporte deiie CIa., fez cair um ex••utlvo que e mova a azen-
(:hefe aa Na"lO o Interventor no. '- .

'd b· I d F d I cobrança de ce�rea de trezentos
Amazonas.

•

I mmas de carvae, nal proxlmI a- com llstlVe.
. .'

a e era para a

Em audlendal foram recebidos des desta cidade, mOlitrando-se o Falando sobre 8S pC8sIbIhdades \contos de réis.
o ministro Washington de Oliveira: titular da pasta da Viação vi.v.- brasi}eiras. Sua �x�ia. disi0 'Ii�ar Foi advolado por parte da Loteria do Estado,
recentemente nomeado para o Su:

mente interessado no aproveIta- CQOVlotO que as lazldas carbomf"l d A W d I J
.

premo Tribunal Federal, e o dllem-
t d 1

.

nal ras do JI"'io são iDftrior.s em O r. • an er ey unlor.
barllador Valentim do Monte. men o o carv () DaClO • r

J A ln u �ALLADO

A próxima reunião

No Palacio do ea ...

tête

cional o imposto

Segunda· feira ultima esteve reu

nida a Sociedade de Medicina, com

a presença de elevado nlimero de
lIecies.

Varios trabalhos foram apresen·
tados, os quais despertarem grande
interêsse.

Assuntos de carater privado á
Classe, foram apresentados e estu'
dados.

Em Cresoiuma

O delegado de repressão â va

diagem termina digendo que fi
cou comprovado a intençlo d08
indiciades em obterem lucros iIi
citos; tambem ficaram provados
o emprego de ardil c manobras
fraudulentas para iludir as viti
mas e em ultimo lagar estava
mais que provado o lucro de mi
lhares de contos de réis obtidos
criminosamente por Percí Leví e

seus companheiros pelo emprego
da manobras criminosas.

O delegado aponta á Justiça
os indiciados: Percí Leví-Gino
Fenoní-Gentil Pedroso-Aneilio
Martins'Siqueira -Carlos Barbo·
sa de Olivoira-Alexandre Barbo.::.....__
8a de Oliveira e Antonio Curado
Ribeiro Junior.

, '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I F MININ
ROSE MARIIE

A

Direção de

SERlf a I a n à o •

cinemas

o lider dos Ce. belos para
c altoOdeon,PINTURA DEVE

CUIDADOSA As americanas não aderiram
QUALQUER mulher que deseje realmente melhorar ,...., ainda completamente á moda dos

de aspecto, por meio de um maquilage acertado, deve pro- a5 man5
Claudatte (;olbert e cabelos para o alto e o "page-boyq

curar tirar, para se pintar, antes de sair, pelo menos meia
. � Charle8 Boyer numa continúa a fazer sucesso entre as

hora. Embora você tenha comprado cosmeticos de bõa IUftlJestosa .

apresen- elegantes. Nan Grey, linda artis-
qualidade e de tons adequados, se eles não forem aplicados ta�ao, que e sem la- ta da Universal, já começa, en-
com o devido capricho, não ficarão bem. Com o teu amôr iluminas Quem, como tu, poderá vor algum o maior. tretanto, a fazer uma adaptaçãoChamamos a atenção. hoje, especialmente para os o coração de teu filho e ela- enxugar-lhe mais docernen- er.ipetaeulo do ano da moda cue conquistou Paris.
olhos e a bôea. E' preferivel não usar nenhuma pintura reias os caminhos que ele te as lagrimas ou louvar- NOBRES SEM FOR- Deu aos cabelos um bonito me-
IiOS olhos do que usa-la mal aplicada. tiver de trilhar. Faze tudo lhe os passos que ele der TUNA vimento parI! o alto, sem, en-

A sombra, para ser usada sobre as pálpebras, deve por conquistar nele a pre- pelos trilhos certos?
N b f 'h" tretanto, ousar ainda levanta-lo

ser muito leve e disfarçada, apenas colorindo levemente. íerencia e o carinho que pu- d doi
res �e� ortuna e a lstona. de sobre a nuca. Ao que pare-Forte e marcada, é um desastre. Usar o azul, é muito desse dar á BABA', como Desde cedo o espirita de e

I 01� p�mclpes ru�os, qUC': a I ce li resistencia ao cabelo paraaconselhavel, mesmo para a pintura de dia. mas somente acontece com tantos peque- aprendizagem deve ser ali- revo uça?d Jdogouf em ans, e que o alto ca�rá, logo que começar li
um ligeiro tom azul e

.

não uma côr definidarnente azul. ninos. mentado na criança. Ao re a necessi a e OIÇOU de
se em-

nova moda de chapéos pura 10-
Para pintura de dia, o uso d : rimei deve ser sómente na E' tua bondade que devi ceber um briquedo, não será pregarem como, cr,ea os apes�r verno.

pálpebra superior, e apenas para separar os fios um do refletir em seu espirtto., E melhor que, adequado à de serem d�po=lt'HIOS da quantia
outro, e não para engrossa-los de maneira brutal e falsa ... tudo poues conseguir sem sua idade. esse brinquedo lhe i de q�atro bilhões de francos, que Serraria DELAMBERT
Para algumas peS8UáS de pestanas grandes, ficará muito que o percas com mimos apure faculdade construtí- o ultimo Czar lhes havia con- Fone 1.100
melhor usar duas vezes ao dia o aparelho de anella-las excessivos, nem transigen vas? fiado. O que o imperador lhes

passando depois um pouco de vaselina. Isto só ficará re- cias prejudiciats á finalidade Existem brinquedos para entregara, eles tinham que restituir ·-P:r:
..

·c�;:r
..

;�;:-;:;:o-n��;;��:
alrnente bem sobre pestanas naturalmente escuras. Passe- de tua missão. construções diversas e que

80 imperader. Jacques De val, no f time que a

mos, agora, a outra parte importante, que deve ser cui- E' um hornernzinho? sãe blocos de pedra, peda- Nobres sem fortuna é uma i Warner 8pres�nta eecolheu em

dada também com a máxima atenção: os labias. Depois Exalta-lhe o orgulho de cínhos de madeira, de me obra celebre no teatro. O sucesso, pessou os artistas, e fd·o com

de _Pâssar o pó sobre todo o rosto, enxugue bem os I sua condição na humanida- ta!... da �eça .de Jacques Dcval é conhecimecto absoluto, não �Ó
lábios e contorne com um lapis da mesma cor de seu de.,. E dando-se-lhes brinque- mundial: fOI traduzida em

tOda",deles
prcprios como dos tipos

baton. Depois de fazer os bordos da boca, encher com o E' uma pequenina mulher? dos que o ensinem a CO:1S- as. linguas � representada como que eles deviam i��arpar. D,i
baton. Feito desse modo evitará que o baton transborde, o Dá-lhe tarnb. m o seriti- truir, mesmo que tenha 4 eXI.to sensacional, em todos os um resultado rnsgnilico, porque,
que tira toda a beleza de seus labias. ::;e os seus labias mento, exaltado da sua rnis- anos ensina-I r-Ine cuidado- palse's. na verdade, o que veremos na

têm dificuldade em pegar o baton, porque são excessiva- são na vida. s2Hn�nte. quando já não E' preciso recoo?�cer que N0-I téla não s�rão meros artisl�5 �I-
�ente secos, passe á noite sobre eles um desses batons j Não deixes que a vaida- queira brincar. br�s sem fortuna e um terna nemat?g,ahcos, mas o j nncipe
incolores que servem somente para nutrir e assetinar a. de possa deitar raizes tão UnICO porque agrada a todos os 10uraltef, a grã-duqueza T�tiane

PAele d?$ lab�os. Quanto á escolha do tom, se a sua pele I' profundas em seu espirito. Dá a teu Iiiho. desde cedo, publicos, o que é excessivamente I P"'lLJwna, o ca.nar8dA Dimitri
for muito paltda, use um rouge de tom vivo. Se fôr uma de modo a torna-la, pelos o sentimento de Deus. A re raro. E a esse fi:lto devem ° Gorotchenko, e banqueiro Ar·
pele queimada, use um baton bem claro, e se quizer ado- � dias adeante, uma creatura ligião é uma necessidade e hlrne e � peça em grande parte I beziah, coa; .as suas paixões, os

tar O maquilage moderno, rosado e claro, use um baton I futil, que falha ás tradiçêes tão profunda e sagrada alo StU eXlto., '.

I seus preconceitos, a flua falta de
ciclamen. verdadeiras da n.ulhermu- alma como pão e agua ao O enredo e verdadeiro: seres i escrúpulos, e 1'.5 suas «gaffeh
!:W'd .'.1 cm r E I + lhe r cerp�... .

vivos que a vida desarticulou I forrn�davei5.
CARTAZES EE. Ul,l.: Cumpetição .entre bar' T� és a confidente natu-

••,& ..... _ .. _ .. aoI ... mas que, apesar de tudo, ainda I E um pecl-ço da vid'l do)
cos motores em disputa dll ral de teu filho... I sabem rir. Emoção e amargur s ] nobres fLlSSOS emigrados em Pa-

PROGRAMAS DE HOJE: Taça de Ouro. j MA'QNINAS PARA GEELNO enchem a sua existencia, mas o 1 ris que trausccrrora na téla, E
OBEON. O lider dos P 2$500 2$000

E' O programa seguro EM PERFEITO ESTADO V," -

I d
. . J • '

" : .

• .

;7 reços- f' .

para lhe dares o conselho DA CI 6ARANTIA � o .COl!'ICO am Ja sobr.rvrve '\' com a transposição para o Cl:11';-
---

sadio e orienta-lo" sabiamen- bistoria procura esconder as de- ma. a peça d;;l DevaJ não perdeu
( CINE� COROADOS

te. Delambert silusões que eles sofrem, e o faz nada, Por isso, ii «mise-encen,;»
REX,3s 2 horas: � yH O! pela sucessão de cenas alegres� é perfeita, o dialogo é vivo, os

U/I\A VIAGE,'\/\ AO PA-jl : pelas fases de espi.ito e pelas contrastes, em que se baseie I.)

RAIZO com Roger Prior e: ,I ações inesperadas das personagens, I enredo, são chocantes, como exige
Wendy 8arrie. I e: daquelas personagens de que a o de'senrolar da ação.
O U'LTIMO ROMI'\NTI- : er: platéa gosta logo no primeiro No elenco, além de Claudette

CO com Mallha Raye e Bing I! âlJ. 81
momento e que nos fazem rir e Boyer, veremos ainda Anita

CroiBy· • �,até às Lgrimas por suas reaçõei I Loíse e Basil Rathbone. Este no

Preço:-l $000. i /�.��'� seus carater<':s, suas idéas e suas I papel de 'C�m�rada_Gorotcheuko',
• (\ {.' \�'� : av_nturas. : que lhe vaI �s m.! m;H�v:lhl\s.

-A'S 4,30,6,30 e 8JO hora�: : BOONEKAMP fU WJY)J§ :
"•••A

�
UMA f'lAÇAO EM MAR- I \. �,� Wf ·ITeatro Alvaro de CarvalhoCHA com Joel Me. Crea e • \ "'II {,- I'

'Frances Dee. I -: Festival litero· .. musical em
Preços-2$500 e 2$000 I i beneficio das Missões•

IMPERIAL, ás 2 horas: • ! 23 DE OUTUBRO, A'S 19,30 HS.-�
o. ��:;i.� DE NOIVOS com I II p�����rA
UMA VIAGEM AO PA-'

i : I - Orquestra
RAIZO, impagavel comédia comi �P����I�� °1,'11-0 sentido de «Propaganda Fidei.-por Isaura V, de Faria
Wendy 8arrie. I: TON' C O .:

Ill-Humberto de Campos- «Os Missionarias» --por Marta Maasur
Preço-l$OOO.;: ESTOMACAL. IV-Orquestra

II ·:V U '" d M'I • - c ma cena as Is�õe8» -quadro vivo e Hino Miuionario-A'S 4,30,6,30 e 8,30 hora�:'. II 2. PARTE
ANDANDO r�o AR com! :.. ,: VI-Orq,uestra -

Ann Sclhern e Gene Raymond.1 VII-Lllmha Fernandes- cO vendedor de fIôres- -por Jaez Fi{i"
i ! rezano

_P_l_'eç_o_:=-_l$_5_O_0_'__� 1 RECAUTHCHUTAGEM'�II O::Ue�::reira», cançoneta-por Teresinha BaBtos

. II :X-·As Ortigueras», comed�a, em que tomalão parte: Zuleida e

r.f_L. __ �_. Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri Zu!cema Povoas, Zenalde Marques da Silva, Irací Pereira,
uv� Nau Tele, e Zita Moritz.

umu maquina para recauthchutajar pnelles gastos de 3. PARTE

cinemas
A'S 2 HORAS:

Vesperal Lider
IrJDUSTRIA NACIONAL DE RA

DIoS-DFB
O REI E A CORISTA-finl\

vaudeville com FERNAND
GRAVET e JOAN BLON
QELL

O AMOR E' ASSJi\tl-extr.-
otdirJarill�comédia com RO
BERT TAYLOH e LORET
TA YOUNG.

Preço-l $000.
-A'S 6,30 e 8,30 horas:
Sessões Elelantes

CLAUDETTE COLBERT e

CHARLES BOYER na interpreta·
�ão magistral da notave! comédia
de Jacques Oeval apresentados
pda WARNER, .�

num espetáculo
i .lcomparavelmente llgigantesco
Nohr.s .e.. Fortnna

- TOVARICH-

Abrlrio as sessões:
BELt:M COLONIAL-nacional da

DFB
FOX AIRPLAN
NEWS N.20194,

contendo as seguintes reportagens:
GRECIA: Festejos em honra do

presidente Metaxas
I '�GL A.TERRA: O rei inglês

visita um campo de esc.otei-
ros

EE. UU.: Modelos novaiorqui
nos exibem o� últimos estilos
de chapéus

lT�LIA: O principe de Pie
monte assiste o lançamento
de mais um destroyel

FRANÇA: As fontes luminosas
dos jardins de Versalhes

EE. UU.: Os madeireiros lutam

P::'iI c·::�:'!. a aglomeraçlo
de tóros

EE. UU.: Campeonato de �ki
no lago Neman

i XI-Orq.uestra .'XII-«Llta, outro martu do Ss. Sacramento», fato ocorrido em

.l\Jaraseno. (Madagascar), contado em verso por Edé&ia Adu.;
CI, e rp.cltado por lIma V. Pereira.

XIII-. «� dõr. de Jesus»-canto cênit:o e quadro vivo, por: EI
Zl L·gockl (Nossa Senhc.ra), (vete Cardoso (Menino Jesus)Nazira Mansur (uma alma) ,

'

_ XIV-Orquestra
A "Combinação Feliz" nas, Vulcanisaçao I XV-«Abaré Manduaba», do «O po�mll. de Anchieta», de Dur-perfumarias é arte que não I! vai de Morais, por Marta Mansur.
encontrará simile. As formu-, XVI A F E

H K
I -« é, sp'lrança e a Caridade nas Missõeu-cêna ale-Ias dos Tres Elementos i ermann upper górica e quadro vivo, por Elzi Li"ocki, Naír Teles e Zu-primordiais da 3eleza são I leida Povoa�.

o

f!"utos da "Adoraeão" 'j_..... .. -... Camarotes-lO$OOOj-Plat6ia • Balcão-J'OoO;�-Geral-l$OOO

caminhões

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) BJumenau.
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, O líder dos
__-l. • __ . . � ._�._.__ ... "�-'--' ---�-------.-,-". - _" -.--.,-- --_.__ .- .. __ � ._

_ .. � - ..
"_ --"_ .

_.
...,._ .. .__

CLALI0ET"'T"'E COL_aE�.T e CHA.Rt""B:S BOVEF�, reuoidos pela
�ob II flh·e�ãn �o g�niHI ANA'rQLIt I..ITVAK llla ••'aval pe9a da dA"CqUES DEVAL

TUNA

e

F

I -!�el.ao
No dia 25 do mês corrente,

á.i 14 h 1"<1$, no Armazém n.
g

2, da Alíandega desta capital
serão vendidos em leitão a

I quem maior lance oferecer.
e m única praça, o seguinteI ddaãe.

iIIl FftANCIS GRAÇA, cem a sua rnaterlaf Tijolos, 3,944; Te-
lliiranllie senstbíítâade, e IUJTH lhas ele cimento, 1.325;
I· ViALDEN, com a sua inteira adap· r' Iteção á coreegrana portu.uêsa,

.

ijo OS quebrados, 1 lote;
I dansarâo ,ara Q publico tlori\lnGpe- Calhas de cimento, 42; Ma

II
lãtane um progrllma de bailaltios, 1

! regíonaís, cada UlU com e seu CGle- deiramento ce piso, forros (:'
1'il19 proprhl e a sua atenção e seu telhados 141 peças; Portas

t I I
sentido psycalojlC9. .

I f d f 4e [Q � i'IIll 1'o.a a paisagem e toda a pt,- de a mo a as com or ras
"'� I!:I <lia de PGrtugal nas será finamente pares: Larnbrcqu.ns de zir:co

III b b
� � f1!I sug.:rilia através lias interpretações \·stilmr)ô.jn 24 pedaços; I II DdiÇ,�rt,� .

'i41@.e afl�ar�!fjI ae_Jfr&K.cIs e da sua If�ilha!lte PAR· r��!iI� �� iii '.l·�:t..rAIR.w:, e pela musica aiimlraVil ú3IJdeir,;s envidraçadas para I •

Q!

b!ll
"." ue OSCIH da Silva, A. Rey Colaç., 3 J�2:- �X!!l

.

liíir-ft portas, . p•. ares ; arn las CC)n1��,a � ii

.

a av liuy Coelho, 1!'reárico de }!'relta. e r i - _. .. \ "' . ç."
. 'í&V l'i.ntonloMêl(,]), que aas suas compe- vidraças dois pJllOS, torras

8� 11 i M�ÕCS se inspiraram nas mais lindos, . f) "t' '. n 8 .' �.' Cc: IhCan!iJ,�ai Im<Jt1vo��e"lt1lke-lole". If., i?:llf,(S, pares: u as
�� I �u�_tlÍl�a.se, portante, aln�u�,ar r ll.� z.nco estragadas, J; co.

I<:Xll.':Cliiti'lU em torno do .Iuoxlmo b.e .sado (4� '11(,,,, Fer-recrtaí, I
., lJ •..,.. ,. J qu. ,."

"' f;'�I.ANCIS e R.�'l'H, ambos, csmc : ro, 1,184 quilos; Metal que- O melhor estahelecimente, perfeitamente aparelhado
)a.tHSSem\ls, artistas consasralli..s'h,-' '1(' l·�O ·,'1., c t·'·d·" ti

. .

d d I
"i]<:la crruca iLti.lll1â1ld, apr��ental1ill ,,·.d,.. i

. .J ql..l,l:S, L S.l<. H.l:-. para o tratamento conserva IVO e CIrUrgICo e oençaa pu-
r.o;; seu" Díülados "CGstumes" re-] de Uim,;, (ferro), 7; Turcos, i

monares (pneumotórax, frenicotcmia, toracotomia). Este Sana-

gio.m.:isd_t!. rara belesa e deslum-i2 narer: Cair reis turcos l-i" toric enccntra-se localisado na Estaçãe Perdizes - Vila Yi-
iJnltl.te ererte, : � c ..

, \.._' • t' lU., i teria, na Estrada de Ferro �. Paul. - Ri. �raDde, 800
....l!i.r:a ",�ítl>mtllto

.

ã ,nota �cima, i B,,[(:<) V-.;';Ílo, I e Balança] metros sobre nível, possuinde uz eletrica, a,us. encanada e
cerno.. a g!and.e novídaee par a es I ;. , .'! - ., ·'1 I

I
h

.

nv;;!;o! sl1i.íuHes 40 "bel cante"; TI-I ii;,J ,;,:z .._,. a, I, I estradas de autGIDovel, COIll ilima lalu ernmo.

TO sc�npPA lIem á_ Florll1l1.pol1a i __ . 4. II O Sanatorio encontra�ae inltalado com aparelho!! ID6t·
erll melados do próxImo ano, afim I

V d urn� hefn sor- .-lernos de Railil X Heliodor, Ondal Gurtaa II LaboratorÍlj

III�;,de n8S deliclur com um jnmd1811.! en e ..se 'd·�·' c1! fI 't a 's I para �xam61 de eilcarr., lan:ue, IZ'I!, et•.cul1certc. I "
.

...a a " I
d.

E I 1 Seção separada para conval�lcllnteli d. oenqail gravoso lio��-i�t;d�'(; d; Moull'� Ferro I nq�o�:io :'ilttla(..l� no �5tre�t�" i 8Btado postop�ratiyo, Ímpalnd!1Jmo crQDitlQ (malaria), esgota- ti

A
I
V' 0cl,JO

I·
V' iXlmo a' eontc 1I1"1"C!lIU i , t t �

U :...Im U
L 'I' t

. I' I meu 0, • e.
�

Rua Trajano 1. (sob.) ..�l.!�' :11 Mar c?,m o
� pr�p�le-l 1

. ,--

l'

b. ,o L.,o"e Vlila nu refendo I ._..-=='1:s&" eM' IX ='iiijil.A.·?Te #'5 II

$ ::;:.
f'S[{:belccimenío. I

ATEMÃ PRO

A lr
,�

San a to ri o "11 n t a C a t a r i na" jfJi�ancis
alden,

�!!l !l'

unesars,
nessa

raça
André

DIHE'I"OR PROPRIETABI8

Estação PERDIZES - Vila Vitoria ._- Estado i11
de Santa Catarina i �

II
�

na

TITO SCBllfilF:\. 1T.&.IU:niEM VIS�TAiiA'
FLOiUj'AN@i�®LI.S

o nosso meto sedai c e publico EmJllf€SS dos Teatrtl1i' Munkipl>ls
culto àa nessa capttal estão ée pa- : á,." r{io e de São Pau!Il, os dois emí
rabens, pcís a próxima temporada I neutes 'Hastas têm obUdo, em to

artísttce, que se anuncia, vai ser dos os centros adeantados do nosso

um verdadeiro rosarso de beleza e patz o 11.1,,15 b?Hll.únte exíro e vÍI:ls
encanto. Slrtí.OS apbu50s. :i nada m,üs nal"j!.

Dentro d'i! poucos dias apresentar, rid, P()i.� trata-se de Qoi:; b .. iluzinos,
Iré-ão ao n.,/H)\} publleu o cr::ltb�.·c ;fllc se têm exi�i(!o com Iru!<\c·) su.·

bai15fiuo i}ertuiuês It:k'{�s'�TCI3 GR?.. r:,�SJ& nos lt1rÜo!'es e· lnais nfar:.1aàos
ÇA q a n�tavel oe Il)rmD�" dil.n.Drl :J:l!cüz da Eur.úpu e America do
na alemã RUIR '.,:vA.LDt;1'J, liHJrp;)�, !.\fcne.
CiQllB.ucio·uns um espe'acl.l.\o de Itt(( Cs dOÍf:i niJi.aVel3 a:rU!lts1 " pode
de raro bri.ihalltimno e j'l.na corelj· .i1tl� gartmir.llpresentnrãIJ m.1. es'

grafia. !)t�Ulcu.lG rey::iintiidi� eie arte e beleza

Especi1l1men!e conü·�1iAJ.�" 1D�!C: ,�t.�·.nl;l.l.l1di;,e!, e to.et,i!o pc;ra esta

UMA COMPANHIA GENUINAMEN ..

18[ BRASILEIRA·

Ho� 5��o n)at-(el1e\rO�, OrerE(:�rn05t:
FE.R�RbE.".s . ['�P[.(IR[� gJs?ft;,·

.8p�cializada .Dl Se"aros d. Vida

com Apoliee. em tode. 88 planos

peIas tarifas mais motli•••

•

- deve ser a

CODlpanhia de lua preterencia
"

-

O PAULO'·
Companhia Nacional de· Seguros

de Vida
FUNDADA Eltl 1'20, APRESENTA EM 81-12-37

AtiY8
-".servas
Siuistros pallos

31.lI81 oontoll
26.626 e.Dt.1I
13.:517 OO.tOIl

Dirotoresc

" '

,

Dr. José Maria Witaker
Dr. Erasmo'Teixeira de Assumpçio
Dr. José Cassio de Macedo Soaras

:l,� de 1'1.3\0 44
C�,Ol(a Po.sYa'

(_ \.."\ '(", �bõ PO'l'õ� �de Social--Rua 15 de Novembro, 330--São Paulo

Sucursal"Rua Marechal floriano Peixoto, 113 ..CuritibaPROCURE.M CONHE.C(.R ME.U5
-

E. If\CA 1=\;.\0 COM PRA OORt:.�
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Tratamento clinico e ciruraico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau- : I
le Filho, no Serviço do Pmf, David Sallson. no Hospital ,Ida Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletreeldade Médh:a, Clinlca Geral
Consultas diariamente das 15 ás 13

CONSULTOmO Rua JoãO Pinto 7 sob. Telefone 1456 I
RE8IDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 I ' �

...._�_������� IDr. �iOiilrdepll �
Dr. AUlusto DSiõar:nbsrgador � e.U.e;menn. Dr. �!·��J.I�·
d. P.U I a

SalVIo GonZalar�
Ex-chefe da clinicai do Hospi, J\clv....".

,. a.. 1 I tal de Nümberg, (P\\)[&e6er

:;�=t;,'i"RO ICO
ADVOGADCl! Indórg Burkbardt e Pr,)feU8r P. 1.5 de MM.ln_, 3 teh.

M It. Envio Kreuter) Fel.. t 631 � 12"

.OENÇA5 DE SENHO- Rua Trajad0 no, 29
ftAS-P'ARTOS EllpaoJ3n�!a em olrurgla
e"eraçO.s "

__ fi
08ral

j I í alta cirurgia, ginsecolegia, (.....
Dr. Padre di t\1oura f�rr� 1 eJlças das senheras] e partIH,

! cirurgia do sistema nervese e

Adv@gado I operações tile plástica

RUd Trajano, rr ] sobra ío 11 CONSULTORIU--ftua Tra-

I "
ane N. W tias 18 ás I 2 c

� Tele�hone rr 1548 1 cJas 15 ás J' 112 heras.

�
-- ,.te - -- I TELEF. 1.23)

� I ftESIDf:NCL�- �ua iste-
V••",.ia. precisa de uma IImou.lue? iii i I v�.�_ JUI.J.IGr N: 26

I
Disque o n. 1.522 de seu telefone e II ---=.JW-�_I..:1r1L,_r

t�rá não só para seus passeios, como tambem para
viagens. I :iSWWT' -�·...,,<.. 'el» .aê);i.llió"',,-si;lIt?ji"âM_.

�IDr. MiguelSão todos f"M,rros modernos e conlortaveis dirigidos por fZli •

habeis volantes. �fi>aDa I cJ

M _t..; D I e o o P fi R,�A'» o R
::f:� :;,�4i�::<�

DOENiAS DE.J.�fàENHORAS-PAnTOS'
GÜNSUJ..TORIO-RUA TRAJANO:! 17 iOB.

DAI' Ai 12 :s 2 Ai li
�ESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

F8NE 1450

1\i Atende chamados a qualquer hora d&a e noite

I Mo!estia's e OperaçÕ�3S I
dos

i��''t'' r
OL O

r�i{Á� tOUVIDOS, NAHIZ E GARGANTA

O;'r. J O ii tO d;e li rra ta u j c*
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe
de serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO ..-()CULISTA

Forma-to pela Faculdade de Medicina da Unlver
sielade de do Aio de Janeiro

&Censult.rio:�1'tua Vítor
Meireles li

ft 's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Resid'UIGia: Rua Vis-onde
fie Ouro Preto, 42-

Fone: Censulterie. 1405
fone: ftesid61ncia, 1155

Cálculo de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro

o

Pianta,execwção, fis- �
Icanzação e direção m,de eb.as �
Aparelharnente com �pleto par-a constru- �

����r�:o Pa��:�oem �
I
�

�
�
��,��
iJ��
I

Carnliro ibeiro

Pa&.tlia da CaiKa

1- Andar

_o' �_" :;,.:r.t.r �..çJ,::�,:,,:1.::'t�&1:."t.r�uaMID
Ec.n.mla,�·

Caixa

Apartamento
Postal, 784

•

Paraná

Dr. Maquinas te Pilotatpl!1ft W

á:__ I
,un,{I�TAS. PItATI"ANTüti DE MAQ\1INAS, MtJ •

m
IUSTAi E A TUDO MAIS QU:i Si: RIIFIflI: A' �

MliCANIClA MAIUTIMA.

S á II I o
I
!i: Especialista em moiestias do «p«relhfiJ gmit« urina
I, no do homem e da mulher

Ex -interno e ex-Assistente do serviço .te sirurglae
ginecologia do Prof. Brandão I"ilho,
Ex-Diretor do Instituts de Prevídencia Clínica do
Rie.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médieo da Assísteneía
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
CurSQ e prática especíalisad,' ��.m F. ���Je.
Medico do Serviço de Higiene Pré,·Natií do D. S. P.
de Co S, de Ftonanopolís.

Doenças fie senhoras. úrol!,,'fg3a'
Partos e Cl.rr.zr�a.

Consultorio e Residcncía 6 f�tJ. Visc#ade di O\R'. Pre
to, n'. 11 - Tel.-m00. -FLORIAN0f80Ll5.

Ar.) IR.

"A"DALIAS !A�J;JÕbPAr\A VERAO

s.�� lcados l)A MBLHOR QUALIDADE A �.
VMI

�
.. 20$000

ISapato. DE ViRNIZ DA MI:.LHOII!
.

QUALIDADE PARA SE.NHORAS, A • f,:).
"2HINEL05, T Ar\l1ANC05, CíNT05, E rc,

FABRICA DE CALÇADOS-BABa.mM
A LHEUREUX

Secçio de vendas RUA l.ON. MA�RA, It

.' ':{.' 1
� ;;";"h"_ ....

" ,'.ü , �". I"

,,,,,,,... ...... ..' \ ...' .: .
�,'. ,�, ", " .':;"" .414 te··':ai

Centot1o, Dlltlnçlo
_--__.....'_t=_-1__OOIIf?s#st:1__• ....-_·..........._,�t'r_· • ·

...
,

Econornia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de
� �
� �jtii

IVO A. CAUDURO PICCOLI:;;
Eng ••.,helr. Ui.11

�

CLINICA Gfl:RAL
Vias Urinarias

1ratemento moderno rias
mO-!Ji'MS tio PI11mNo

Consult.-R. joiQ Pi�]�",. 13 Elcriterio centrai : Au,,��T�de Setembro, 47
lelefoue.1595 P O r t o V n i ã o

..

'í Rea. HotelOlofia-Fane 1333 �
�....wm����������..�mm,,�I../ __C_o_�_._t�__d_al_I_3_á_s_I_'_h_rL� IJ_.�'t�11S�f�!I'__jt.z>j.,'.;f.'_t_r�gt�W�7."�"_';_"'�I�er_T•••V(i�li�í.t.j_._••".&ti.N'_ü_iZ�i;B'i�,�tg.�a.M.k�M!��a"�n�!I_;·�!'I'a'1�!imm�N�t.�'a§1

Prof�.s'.mei. hebiiitadO)& para;�f��todo.
•• 'ramos cm. en(l;enharL.a

.

AlAmlnistraçio. censtrução e reforme d. prédio,. com
pagamentos em Dr.ataçõ.s

Prej.t.�•• rn�•• r.1
Erondine Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
WalJemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
50a
305
514
519
521
S2G'
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·REPMESE���TANTES
C La

... zin
BD eH

s

o "UDt. "�lI"at., 1101"6••

.. Ih•• ii. _unde

_ fePle - .. Ua!III .$)m ,. WIll,.lo� .011'1••""'BDI!!!••

............a.. D"'"BltIOnU! n!JIltilrl. (2.5 SIM••)
4!l'li'i1��\;""n!i.'l1il dUf'.,,�i"hll$l1..

··íi:�i;,
; \'�{,

/,
..-,

.'
",'

,_.' .'

..�
'. .. .s

�r1V1j';}1'�fFi� cn(n- BUCAREH'-J (joínvile) e: SANTOS.
N{;nA DOS nEIS e RIO DE JANflROt fi5.iréta·

mente. sem transbordo
Tem t'&rmJjrtl vepere» em porto, ctlrrrg«ndo

tnrr�a"8t di! dasãificllÇà(l, mr:dição e EMBARQUE de
tfl'dl\t as (lil�illlll de madeiras serradas, beneliciadas e tiJ!l

,

ttrflfi etc .• cereais e merc�d(lrias em geral, p�re �u?.lquer
to d&! N(?rte eu clo Sul do J.ilIai�, bem como para" Exterior

rt�'Ce�êênr;;�s"dê in�oortâçã8/ do País i)UI d. Ex-
(,)fi I �

terísr, para desembarace e redeseache para
as praças do interior

$Yl() DA E. IlE FERRO ARMl\J ,<M PROPRIG
'" \YIÇO tI,�flJ.ANTIJJO E RAPID0,--pm� (.)S MODICo,S

", ·��"""h...ur·. .

E E'M

C
llSMatriz

,

Filiais 81n:

Blum.n�u, Ori"2eift�G do Sul,
Join'fllle, Lages, LagUl1il, São'
f'ranais•• do Sul

MOSTAUAPlIO Er�1:

TulBarão

�,Ietrica

Rua Felipe Schrrdtd n- 7 e !73.

�f�CXÇ�""b L • F· A E
TENA.5 'DE RADIO, CONSEr�TO� ! AUMEN·

T05 PROCUREM

/:1" E:LE:-rRêCi�\
TEM SEMFRE E\1 STOCK l! A' VENDA. PiH{
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

Mi�TER!AIS ELETR!COS, LU"TRES l ABAT-
JGURS ELEGANTES E MODERNO�;

NOVIDADES.' VISITEM A E�L�t13'r''';��Rua João PEnto n, 14 .I.� & ..�-

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI�
MENTO DE CHUVEIR()5 ELE'TRIOJS, NOVI
Dr\DE NO RAMO-A.R nco GARANTIDO

Ia I L " �� T f51 '�S-" '1 fi"""'" _....__.---'_=-

Federal e Siao';'l Catarina
!mi I quin taufe i.raNOS CLt..S8ICOS flNVRLOPES FECHADOS �

�e:: :"i6.«:�;;!!��e..� 27 di UTUB o
Qna.de se •••r re- de maquínas de escrever,

_--!lJIM-lI!FJi!!rmllma-----------'l oordar r:idjo�, e aparelhos em Itral.
Rwa COQ!flheirQ Mafra .' "

Inco do Irllil
181.'.8:"'$'19

, 218.741:1.'....
inCUTA TOiAS AS OPl!�Açl�S BAjI(CARIAS

.AS a Cf)l\RUPONDJIN'TIJI 1llM!T.De. PAU
cu LOÜl. R1U Tl\AJANQ, N. 11

AII.na. em conta "cerrsnte, 8S 8e,úlnt.a� Jures:
.... )mc (COtUltOAI!SiM LlmTl!) í� ap

�. Jimttdos (limite de 5f:'eOO$) 31» ala,
p. populares Oiem de HI:OOO$) 4% ala
• de aVf3:0 "riTlo (de quaisquer quautlu, ,',com :,rttitadas tam

bem de 'tU'ttsquer importaaciu).
fMl aViso prtvio d'""U';jdia;
item cle 'e dias

ae 90 4tts

�� A PllAJOi-FIX.:
J"I 6 m�es
1* 12 mhes
Com rea4. melal

l\!S A PIt:tMIH.
por , mls. .. ',.c' 1..per 12 mesa ..

,

Sujeito aGsllo ,ttpoteicnal.
Expedlente:":C3as 1C1f,ás 12 • daI 14 'a �11 horas
Aos sabadcs: das 10 ás 11,3& horas

Endareço talegrafico: SATELLITIiI

TELEfONE 114

Um romance que _--------;
passou ...

S6 um presente reaii&ar. á
file sonho •.. E nenhum
pre••nte melhor d" que. um

perfume, *m perfume que
faz senhar como Noite de Bac
dad por exemplo.
f' o ultimo peerna qse

Schneider � Cía, Hcrevau,
com a magta misteriosa de
suas essencías rarll. Notte
de Bagdad é como uma sin
fonia, na qual trescalarn no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite d. adgda.
fal sonhar... lembra rornan
res e sugere poesia, •• Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar 06 remances pIS·
sados.

ALUGA-II
Casa no Estreito

(Joio PenOa)
SaIo de viftíta - eiSC8

grandes quartos - Mia de

jantar - eel'! - cesinba e

instlllllçees llanitariàS
Luz �létrica em tecl.. os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurades � uma tl:tplendida

praia de banhos
Dois portes e dois anquee

para lavaçãe de roupa.
Onibus na porta.

Tcdss mi campartimenlos
tem janelas e a easa está

cGlmpletamente nova, com

moderna fossa ,,0 M S»

Agua eneanada para serviços
da cesinha.

CHAVES!' lUA RARi
CJlAL GUIIJIIRME Ii· 1

Florianopolii

�.ITB a. BAGDAD
;,�,i,'-:..l .

Le NODvea. per
faDle d.

Sehneider a Cla

.....W ..

....

�: .::'t.
.;.t;,�, �

.........� "'.. _

,o.'!
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Companhia acionai de Navega ..

_,

t�· Deposites dentarias em

çad OS lera
, Blurnenau-Lages-Jaraguá..Cruzeiro doSul

JVlovimento Maritimo ..Por'lo FIGria�1Dpulisl A L B E R T o B o R N S C H E I N

" � ':'.iy,.i;;;G7 d e:,_
o
a:" ,;:�;;._i.,!:os''!!:'���_:;3&! I l:aixa pOlltal 95

RUA 9 DE MA RÇO NE';�: tolgr. "Mlaerva"
Para o Norte Para o Sul I ..J O § N V p, f? E .

i\' a��_M.<iIfIj,�Ai·���-�7.��:U
__-tt:.;:!t1:A4�fd,��a:-L· M"ri·'F5#'ri sr ,.: ____. ---'--=-Wiãzm Ê 1imIIiuI....:z�� ��-:�- _..� W'� � "'f.r'" ...,r,; �II>,- ���ST��� ��

fretes de caruueire: l�
H I I

��� l� Telefone ote entra Telefo:1e [�j--_._-- ., 684 t: 684 f��
Q Paquete ITAPURA sairá á 23 do O Paquete rrABERA sairà á 26 do ! ,�:�

v Rua Visc()nde de TEJ1U('tay N' 185 \�;\�.corrente para carente para: IParanaguà, Antonina, Joio"ile as Sta. Catal�ana
.

ISantos, Ris de Janeiro, lmbituba ��
Vi���ti/aí:, �a�:��io RiO����:s c Hotel situado em melhor ponto silen- �Cargas e passagetros para os demais por- Porto Alegre I C iOsO ti o Cen t ro da C idaaetos sujeites a baldeação no Rio de Janeiro. �

Preferido das Exmas Famltlas e Snrs, Viajantes
- JARDIM GRANDE E SO�jBRIO -

Qu.rt�j)s bi��1S B08 comida �.BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS i

I
.---."••o•••o���

P!2!bf*E':1!é"'i!€!klM _::."""'w "'_"'U;:"- n
_,_

F�R6-BíGFo, signiITca-MILAGREI-"'flfJ
ia.sl r ••7

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações I MILAGRE significa M Ie pinturas em II t:BARLAIJTD
Maquinas de escrever, de Contab.lidade c Cai-

xaAsRueg!S=U(\raS�3:10a_j.s ou.;tíL"njoeirô� �
I �ÜÃ;LAUTH a DRO

""'" �!ll IF� �� I dirá logo sorrindo: que produto

II Mecânico técnico e prático maravilhoso I

Rua Conselheiro Mafra n. 90. Fone-1488 II VE�DE-S� um auto FI�T
...�.. iiiiiãiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiõiiiiiiiiiiiiiiii__....iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiíõíiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiõãiiiimniiõilli_iiiiiiliiiíiliiõiíiiiii�. em otimas condições de Iuncio-

narnento.

Informações nesta redação.

�'V.ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera :das�saídas dos. paquetes
.ílUIl e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
restado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

�
Companhia, na véspera das saídas ate ás t 6 horas, para ser conduzida. gratuita- -X
rnenté para bordo em embarcações especiais. •

F:SCRITORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S0B. (FONE 1250) "
b.RMAZENS-CAIS BADARÚ

N.'3.--.(FONE'165_?)-END.
TELEG. COSTEIRA �

Para mais informações com o Agente �
fl{����)S Ç�AR[")C)SO GI: .•..

. C S F=' E R-

Flotianopolis

eJ
\j

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

qualquer artigo Iarrnaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Proprietario:
.

LEDERER

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

.JOI N V I La E

I Aperte am botão I� e ouça sua estação
li 0& ••• ;.··· -

APRESENTA...

- -.U

Valvulils
FODOaralos
Di§ees
Agulllas

Sintonisação Elétrica, em quasi to

, d06 os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção eletrotécnica que per

,
mite a captação de sua estação pre

, lerida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RCA-UlrrOR
1939

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
Rue 15 de Novembro, 366 JOINVILE

Adm1tem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPEcre - MOLDURAS
QUADROS, ETC.-v'IDROS LA.PIDAD0S E BhEAUTE' :OB MEDIDA

Is p E E RA pc A
..JOINVILE Fornece para o fnterior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.-Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho---Sport-Viagem e Carnaval

CA.SA PIEPER
.JOINVILE

��:: Im

V I S I T E.M
a

jj

o malar stack de roupas pal'l� meninas e

Propr.: FRITZ sor=

�._. �
..""_ ..

"'-���II
HOTEL A DR.ETTA Ij'o MELHOR DA PR ...�q;� ..

ACOMODAÇuES CONFORTAVElS PARA VIA- !
]A:"lTES E EXMAS. FAM!UAS !�

111 TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -. CO- I
II Z;NHA BRASilEiRA E ITALIANA I

,.
Anexo: Armazém de secos e I

molh «íos I

,

nerval Iliauta Catariaa li
, IT"EI'S'p _E2I ...:.�, se Mm t r)�l1rh5Sdffl7't tõõiÊ !. i 71 ,.

������������.:!W� §ldK,",,�

IIIs
Itt:
"l
l�
(�!�

O ponto mais central para hospedar-se em i�
ííJoinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão

fEL A'<- '

-'�

N IH

só no

Hotel Avenida

Bua do PrínCipe, 353

..JOINVILE.

g.rltas

Rua Conselheiro atra esquina da 'Trajanu
A CAPITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis
A's 13,3Cfhores: INFAI'JTIL BOCAIUV-:il x 12 t)E AGOSTO
A's 14,30

" EXTERNATO x II'JSTITUTO DE EDUCAÇ,ãO
A's 16 " AVAl' x COMBINADO DA CIDADE
São essas as espetaoulares partidas que compõem o programa orgaf"'\i

ado pele Assooiação dos Cronistas Desportivos, a ser realizado nesta tarde e ...........

enê-Ttoio da Maternidade.

festival em beneficio daMaternidade'Riachuelo,

Finalmente, hoje, teremos oca- ATai ]I[ Ce_biaade, a Diamantino, Borba, Prceepi "
tiM de presenciar o magnifico .aler pu,.a deli uI- Berreta, Galtco, AzeTedo, Ni-
't!tivlIl orglDizad() pela Au.cla· tl_08 tempo. zets, PAcheco, Saul.

ts6O'rdOI CrooistlU DelportiYQs em

E, a chave de süro de grsn- COMBINADO - Vadie»,bt:ndicio da Materoid6de de.ta C\
. di�s. featlval serÀ a lumde e 'Fredi, Cruz, Cado" hocolate,C?pital que em vista das di6c.l· Gsensacional partida de Iuteból ha ato, Btaulio, Secura, Ivo, Beck,dades 6nanceins se via constran- C'muito esperada pelQ& fans: Anf x alico.

alda 1.\ encerrar 8S $OaB altruisti-
Combinada dn Cidade.

OH atividades d� tanto proveit» EXTERNATO-S••ta Ri-
, 'd 'Ih O }\v�f. ctm'!,�Al() -d� cidadt", O O

. -

C'pllra li ciasse pobre ala. ta, to, aenam, no,

O fmtivl<l dOí CiOnu:tu p"is, é 11�là i'r,:I- I", n \wrl' :�-s:· um

I H,+Cll_ \.Jelsf\n, Baíll.lo, Solen, I Beato, Sabhu);---doaqllhn; Aiiuiar-eijauha:-eolUpo�;�tes da gUal0'"
lr",a obra algo rel�vant� e nobre

f
ii", f.nn

::-(:I�ezl
a' lIF' kter

l\b:jlHia e Pedr�1r�. oh;Ao campeã bloasileira Das aguas de Sã. Salvadol� eam
tJ: vendo, por isso, contar C,)!rJ o

rente e kl ac lI'�O. 3�\\iI Q Curn' Não publicamos o quadro do O formidavel tempo recorde de 6,44 minuto.binade da Capital.a�\oi(l de Iodos 05 cidlldãOs quo Íusntute de Educação por não
, I

' E, ambos irio filZt I uma par- termos recebida até a hora de,af-'rt::CIlHtl a.gUITII! coisa que sq� " 'J....

f tida d� gllia, temos certeza, pois I

"ohre e bélo como sôe ser a �&tll encerrarmos o expediente.
� Q8 22 centendctes te!à� 10m vistll

.--& " ,Há leveda a efeito na tl\rde
1/ o êxito do f-ettival premovide pe-Je h(\J'� no E.tadio Aj"lf", vou

la A.CD.C.
der. Conservar-se-à Invicto e Cara-
O programa organizado é dr

, peãu?molde li ssnslazer {) mais exigrn-
te especla�Gr do atraente espor
lo bretão.

,__
_GAZETA

Três belissirnes p�'lrtitias (!ZJe futeb61
Os JÓg08 - Co...outarios - Outras Dotas

Preeos:

Slo os seguintes O� jógos que
lerão !t!l.\'ad()� nP; tM�i<f. cle L:+:

Arquibancadas
I Ginasianov fardlld,\�

qR��,r3§ p�ovavel. I Senh?r&a e senhorues
!\V", i --- VliStm, Arnaldo, I GNals

o bsequ-t-ball vai de vento em pop" em noua. capital.,
Hoje, 0& fane de Bola ao Ce�tQ terão ocastãc de apreciar duas I
bdal\ partlc!;;i, de, tão .�nucional esporte. fiA pnr-iena l;q� a� turmas da Esccla de ArtificII e do

f
S. C. Floríatlf,p�l;s_ na, segundo '(melhor da. t�@u. . I

.1\ 0�,rk:;", r-rincipsl terà como p�o!aganlatal OI qumtetos
,+- - - iiH:h\_, h 1', do Fi'/ur·ireme) L,."tç"s mnirnas do basquet local.

\,) FlgiH�;7t:m.C 'conta cc.rn Mario, Portugal. Tolé, Quin-
l,la c H!to ��putado� como invenciveis no EitadQ.. !

O ChH),> do RiáChudo est:i em ponto de b ala e pre
t, nde fazer wmbra Il, �t:U valoroso adversario.

I Esternato ][ ID!iJtltnto

l
de EclDea�ã.; ••rao
de préllo fie eflta

daDte.
\�?�

-

/, E,ta formidil'.!el palt,d'l Ipr

Inicio
tis 14 30 h" :'7� i-el,do,

l pelota pO$.ta em rHl.�vifnenk IJt:I"
Irta. Solange l\1;;zar;,kls, rnnd.inh;; L; hcra rio

I
do E.x:íémato qu� fa,à a ir;augu-

OCa � e
.

I
ração d� um jOgi de Cl'ifi'l'iiS i Estas partidsft serQo realizadas pda manhl no E�t.dlo
uma boie ,la F'Jfça t ubhca e kriío inicio ts 9 horas.

I Hil roU;lo tempo yü" [llielSía- II
I nos e normali$ta:J pH·curam um I r'l.O ep ';;:3: r-� de r"�C i 2� X A ,,� nça

J momento 1- ro�)icio pi-ta 5e ddron- Enconttl1r-!,.,--âo hoj�. com inicio .ás 14 e 16 horas, nos

; rarem. O fe,.rival de bOI'· foi uma C(:qu.,iro�l ás ag:mida" equipes dOIl 1. e 2. quadrai do Inde�

I �ez traru(erido mal. lliN8! os es- pt:ndmcia S. C e Aliança! F. C.

/.
."'dantes lOCAis- terlo ncuiAg de O Independencia entrarÁ nuim em gramado:

li '�r �.h�feltlu !U mu �mblçôe� PE'I.nh�,-Jl)io--Matú�;-Alnro- Luiz-Ivo; --Irineu - Mac.rio

C> tira-teimA aerà esta littde, SI -_Pelf"� - TIwreirn.
-c f itfW4' U tifE('H _, Rf*l� .,._

nAo chove'r... \."Ornissão :JS s�.. iar,o·1f)� n,w;alH;ttf' r"<°l.��!'\: im'l
, fvi ln; "110 emp"t'gados nu op�rariM

Esquadrão de respeHo onde �e

E d d S te. que, pur intermedio d� (.1h:en
,'�

,

destacam Douras de gri>ode pwje-tl
.ta G e au a a,

t s devidameq�e habl\:t:taus... tarlna e, ''-

, !Jlo ne cenan0 de.portivo local, I lerão coletados, p0f esta
l.is como: Saul, Zacki, De Fa- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Comissão, funciommdo 'no
'«ri. ete. edificio da 1661. Inspetoria

Os ainasianol 'í:stlo digposh,s D.claraçio d. Salarlo MI. Regional, dêste Estado, as
Il ludu (azér para \'e.der caro nlmo pel.s Impr••ad.r.s indicaçies dos Illarios ma,is
\lma denota. O que c�racteriz. o baixos efetivamente pagos,

�. lternate é o invulgar JOIo de O .cidadão Rogcr!G Vieira, com a descriminaç�o do ser-
�:.Ji- (.o;junt. que ei a"Ui j!lgl'ldon�s �resl�ente. �a Comlssio de viço desemperhad0 pelos

põem, sempl-e, em pràtic&. Salano Mtnlmo. no Estado trabalhadores, conforme mo.
de Santa Catartla. nos ter- delo aprovado pelo Ministe
mos do art. 33 do Recula- rio do Trabalho, Industria e
menta aprovado pIlo Decre- Comercio
to·Lei n. 39', de 30 de Abril

' '.

Ne�t. partm. que , dedicada do corrente ano, que institue Cómissão de �alario Mi-
t.ô sr. dr. lolentino de Carvalho, as Comissões de Salario nimo, em Florianopoli�. 13
ierà disputado um fino broDze Minimo, notifica a todos os de Outu.bro de 1938.
aJém de uma taça oferecida pelo indivíduos! �mprezas, �sso·
Ir. Jo.' d. Diaiz IX-plelid.nl. ciaçkl, smdlçatos ou firmas

'do 'Ex(emltó.
'

que tenkam á seu" �rv'�o': ,:

ROGERIO VIEIRA
Presi<:hm�

,
..

DESPORTIVA
REDATOR: Osmar Cunha

Martinelll, Aldo Luz e América,
de Blumenau

ShO os concurrentes á rdICata de novembro

.--...........�""'"'-"...JO.�.-..__...
� -

'�".,: ;':
.

;.::;:::;

:;:.,

";::"'::;;::;:::;; ;:':; i." I

,�������.�::"'Q��"'f;;:"1
j

"ELIXIRDO'RIA"

COM o "ELIXIR CORIA" E.' ASSIM, -

COLICAS-AZIAS - INDIGESTOES
TONTURAS - lNSONIA - DIGESTÃO
DIFICIL ou DEMORA DA � HALITO
RUIM - EMFfM TODAS AS MOI-ESTIAS DO

ESTOMAGO- FIGADO-INTESTI NOS

i
I

!

�o ha 48 dnos

CURADOS�om
uma Colherinha
do FAMOSO

t- "_'_
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públicoAviso aoTAA GAZ Do ntngos José da Silva, proprietario da Padaria e Confeitaria
CARIOCA sita á rua Alvaro de Carvalho no 17. vem por meio €iêste co

municar á sua distinta freguezia que, por motivo da reforma do prédio.
o seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente. a partir do dia 24

O do corrente mês. em uma das salas do prédio á rua Felipe Schmidt esqui"
na da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cia. Aliança da Baia). onde con

tinuará esperando as atenções de sua distinta freguezia,
Florícnopolís. 21 de OutqbrG de 1938.

A voz DO POV L DA

delASuicidou--se a esposa
Batatais

ESTAVAMULHER
"ATUADA"

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

Nossa
Durante todo o dia a juven RIO, 22-Quand':l, ontem, á A vitima, Bernardino Teixeira,

esposa, sobremaneira arrependida, tarde, em companhia de seu ma- de 33 anos, casado, residente á
telefonou para o Fluminense, de- rido, Romualdo Januario da rua Deodora n. 26, foi internada
sejosa de entender-se com o ma- Silva, residente á rua Piraeiba no Hospital de Pronto Socorro,
rido. n. 1.353, Maria Pereira da Silva, em estado grave.
Batatais, ao menos naquele na estação de Honorio Gurgel,

dia, não estava disposto a voltar esperava um trem,. sentiu-se do� Consultas sobre oatrás. minada pelos «gemas da macum INão atendeu, assim de manei- ba », caindo pesadamente ao. 6010.

regulamento do imra alguma, aos apelos de Mada- Seu esposo, tambem fanatic i da
lena. «magia negra », deante daquele

de rnA's ultimas horas da. noite, «transe», ficou impassivel.
. posto e consumoconvencida de que não mau re- O guarda-cancela Bernardino

cuperaria a felicidade perdida,
ca-I

Teixeira, de serviço na estação, ',.
minhou para. o suicidio. correu para erguer a mulher. O RIO, 22 A Diretoria das Ren·

das Internas aprosou uma decrsãoAvisada a poli.da No quarto ao lado dormia uma. marido desta, entretanto, quando no sentido de que os sêlos de stock
. sua irmãsinha. Madalena entrou! Bernardino procurava ergue- la, para tecíde de sêda d "vem ser ínu-Sem perda da tempo, fOI o

no banheiro, abriu a torneira do
I
azrediu-o inexplicavelmente, e tillzados no anverso com a marcaf'ato levado ao conhecimento da v

.t 1gaz e deitou-se sobre o ladrilho.· faca produzindo-lhe um ferimento dos f9�ricantes como o regu amenopolieia dei 4· distrito. Couberam
. _

b b ; '. bd I to do Imposto do consumo, e vem
BO eemiesaric Cesar 8B prijaeiras Vestia então, uma lusa ranca : penetrante no a amem.

de decidir ainda que o artefato de
e uma saia de côr escura. I O agressor foi preso pelo guar- I ferro den�mlnado CALHA de folhaprovi�enciu.

J' da municipal n. 1.341, e autuado t de ferro simples ou glllv_anizado
_

Al'lsto Lsrenzato Cl � Batataes»,
U h \ fla rante no 24· distrito," _50 está 811101to ã trtbuttação do re-nao estava, no momento, em ma ora " e. g

'C I teríde imposto.
casa. Depois de uma acalorada

.

pelo delegado Artur
. o.mes.

,
-O mínístre da Fazenda m�lld.oudiscullie com a esposa, na veR-I

A' primeira hera,. J�ho Hen- i A autora da cena nd_ICnla, pre. arquivar o processo em que a fabnc�.

bi t riques de 17 anos irraao de Ma-I valecendo-se ela confusão estabe de gaitas Alfre10 Heríng, de Blupera saira com seus o je os, com, ,

_J I id t d aereasão menau Estado de Santa Catarina,destino á sêde de seu clube.
I
dalena, regressava para casa .8ft i

eCI a no momen o a.. , lolicita�a permissão para pegar porHeras depois, p()r�m, foi ele
I
volta do seu trabalho na Feua

,.
desapareceu,

"!eio de t,!uia.�em vez de selagem
encontrado e conduzide, para o de Amostras. direta, o i"!�"sto de consumo a

.

I
.

t' dele-I Ao passar pela casa da irmã, � • N • que estã� suíertos os produtos denesessano esc arecimen o a

IN div ao terri seu tabncogacia do 4· distrito. estranhou estivesse, aquela hora, i ova IS ." .

.

_

a luz acesa. Empurrou a porta e

I T f edFelieidade perdida entrou. Tudo era silencio. Um torial rans erJ O para a
farte cheiro de gaz, porém, cha-Procuraado detalhadas infor- _ I Imau-lhe mais uma vez a atençao. ,

reserv!:.l O gener�mações "luanto ás passiveis cau-
Abriu a porta do banheiro e I RIO: 22-0 io.terventor Ma: u U

Mali que teriam levado a jovem encontrou deitada, agonizante, I noel RIbas comUnICOU ao preSI"

fl·rm·,no Borbaeil[)Q!l1'A a61 suicidio, a nossa repor-
sua irmã. I dente da R epublica ler entrado

1 ngem apurou que Q casal nOI Correu rapido a comunicar o
I em vigor o decreto que estabele-

Idtimos mes�s, vivia em comple- fato á su'a mãe, 'pedindo, ao m�s- i ce a n�va divi�ão territor"ial do RIO, 22 O presidente da Reto desentendImento.
mo tempo os socorros da ASiIS- : Parana p&ra VIgorar durante o publica assinou decreto, na pastaMadalena, que contava apenas I tencia.

'

'quinquenio de 1939 a 1948. da Guerra, transferindo para a re-
22 anoa, desde qUIIl BataLaes em- serva o general ae divisão Firmino

Antonio Borba e o tenente c3ronelharcou, por ocarlião·do eampeo-

p.
m6dico Manoel Cesar Góes Montei-nato do mundo, para a Europa

ro�etou"""se to. este por ter optado pelu vAnta-regundo se apurou, pas)JOu a ter IIIIJIO"" gens de carso estranho á carreira
11m procedimento irregular. Saia militar.
::\ miude. com outram amigas, dei· ------------

xando-st ficar em pa�seios e fes-
1 as improprias a uma senhora. Os
"f�US atos deram então, margem
a que se tecessem a reS[!leito co· RIO 22 - Na rua Rego Bar- I ffi!llleocia no xadrês, Manoel, por
mentarioB desfavoraveis. . rOB, 99 a Companhia Nacional I' iotermedio d� um. «habem.-cor-

de Conllltruçõe!! e.ita retirando pUIl », conilegUlu sau.
.

pedra do morro da Favela. Da Ontem, Manoel embrI?�o?-se,Desqui�. parte mail! alta do morro ao s610 depoi�, cambaleante, dll'lglU-seDe volta ao BraSIl, Batat�e8 medeiam mais ou menoll sessenta para sua casa, onde declarou que
encontrou a sua companheIra I

t ia 8uicidar-se, Sua e,posa e so-
b d·f· d N-

. me ros. I d 1 dailtante mo I Ica 8. ao pilreCla Manoel Barbosa, de 19 anos" «ra tentaram emove-,o e se?mais a mesma.
casado com �ifonisia da Silv� I iJ:ltento sinistro, te.�o cOnSe�GI-O <crack> tricolor advertiu-a.
Balbosa, !!em profissão e residen- do ierena-Io um pauc? InoplllaNão era p(íllIsivel viver assim. O
te no Buraco Quente, teve ha I damente, �arlO.el (hsparo,u em

seu IG,ar era no lar, ao seu lado
diu séria deginteligrmcia C0m Ilou�� correna. dIzendo. «ate logo,

como dantes.
. . uni parceiroi d", jogo. Travada

I
eu Ja YOU », para depOIS lançar-se

Ma�aleJlla, porem, cna�ça am-
a luta cerporal, Manoel e�faqueou ' no espaço.

.. .ds,. nas �tendeu ao mando. Pre-, um malalldl'o de nome Franr:isco, I Seu cadaver fICOU IrreC(lnheCl-

hferIU a .vIda alegre que lhe com-

seoci9. prêso pelo. comissario Ma'l·vel, aprf,!loot,ando esmagamaut. Exma. Sen orapromet!am !il_,?as ..mllas. ,albãei Couto. do craneo, alem de fratl1f.a ex-
AI tlIilcue.?es entre � casal paR- Depei� de doze dias de per-, pOlta nos membros supenores e

!laram a mS13 se repet.)r. Ela gos- : inferi9res.
t.ava do marido, tinha por el_e

811 l' O comissario Magalhães Couto
mesmo, �ercladei�a a�aira�ão·1Dr. Achl es e os peritos da D. G. 1. estive-
l\1as lentI" que nao )l)C'ldll. vIver

ram ne local, sendo (1 cadaver
no mund� limi.t�do pelas condi- GallottlB removido par� o neerotorio do
ções matrunomall. O Iileu tempe- Inetituto MediCO Legal.
ramento era aem outro. E Bata-

1_tll.iI viu DO d.esquite a "olu�ão Assumiu as funções de. Diretor

d dIllli.ca para. ��uelEl Qllsamento lll- da Hospital Militar desta ca-eHal, o De Iega o afeliz. ilustre c6nterraneo capitao dr.
Achiles GaU.tti.

C
•

t IFisura de relevo em nosso melo ap I asodal, médico dos mais abaUsades, O maior e o mais famoso Instituto dc BeleZa do Mundo.cavalheiro dotado de uma fidalguia Achando-se enfermo o delegado Distribuidor no Estado:• • I cativante, ê com o mais ,Intimo ju- da capital sr. tenente TimoteoPela manhã, como f1l1QU (hto. l bUo que registramos o fato. por êle
B M· ,A

temBatataes, GJ.ue já tinha contratado' trazer de novo ao nosso convivia,
. raz. oreIrS, aS9umlll, on ,

Para o .ellquite um adv.gado, I um dos maisdlllnos e ilustres filhos mterlllamente, aquelas funç?es, o

d
. I' d .. a rou

I
da terra catarinense. 1·. Suplente Jilquela autOrIdade,(UXOU n cala, evan o ..u -

. .

R I II Rpa. Ante., porelll, em termos a- •

I 1:?�m��lS�S;a;;rI!;.1�s;r�.��o(�(�),�o�r�,s�a�.�����������������nergicos luvia feit0 ver a esposa, farmacla de p an-III------- icomo erradamente tinha ela vre-

DA·
.

'f Ouvidos, Dar z,
cedido, Mad.alena tambem a?u- tão I r.. rmlnlO avares - garganta
s�u-o. À.

_

dllcuSilãe es.tabeltClda II ,.' I CIRURGIÃO-ESPECIALIST� Assistente do prof. SansondIsse, enta(j), de maneIra clara,
.

E"ta hOJe de plantão a Farma-
Consultas das 10 áe 12 e das 16 as IS-João Pinto. ,7.. �ob-Te.l. 1456do complete desm6ronawento da· i (nll Nossa Senhora Aparecida. á

q_uele lar. Rua João Pinto. ,------=-=.....,.,.;;..
,-. -

i.
. ..

riP g. rn

RIo, 22 - Suicidou-se a se

nhora Madalena Lorenzato espo
sa do arqueiro Batataes, do Flu
minense F C.
Foi ela encontrada, á morte

pelo seu irraão, Julio Henriques,
de 17 anos, pouco depois da pri
meira hora de ontem. Estava cai
da sobre o ladrilho do banheiro,
estando aberta a torneira do gaz.

Pedidos os socorros da A�si!
tencia nada mais pôde o raediee
fazer, Madalena, á chegada da
ambulaacie, havia eX.(ilirad.Q.

:\.NIVERSA1UOS

CAPITÃO DE MAR E GUER
RA LUCAS A. BOITEUX
ASllinal1l a data de hoje o ani

versario natalicio do sr. capitão
de mar e guerra Lucas Alexan
dre Boiteux, atualmente servindo
na Capital Federal.
Erudito investigador da nossa

historia, pena de intenso brilho
nal letras eatarinenaes, o eminen
te Lucas Boiteux, como todos os

seus irmãos, demonstrou sempre
grande desvêlo pela nossa terra,
que é também a sua.

Membro da ;\cademia Catari
nense de Letras, do Instituto
Historico e Geografico, é assaz
notavel a sua obra, dedicada ao

passado barriga-verde.
A's homenagens que o grande

catarinense boje receberá, A GA
ZETA, que sempre o admirou,
junta as suas efusivas Ielicita
ções,

. blica, progressista, codificado- do
nosso sistema rodov iario, �ube
preparar a estrada para seus Su.
cessores e colocar Santa Catari.
na, quanto a esses dois probí,
mas, em salientissimn Iogar na
comunhão brasileira.
Estadista emérito, Vidal:Ra.

WQ!I, na direção dos neiociolJ PU.
blicos da nossa terra muit9 a
engrandeceu e a dignificou.
Ao preclaro ca tarinense, «A Ga,

zeta», felicita, com respeito t
apreço.

Fazem anos hoje:

II exma. sra. d. Cristina Fer.'
reira dos Santos, espolia do Er.
Pedro Pereira dos Santos, fUII.
cionario da Imprensa Oficial;

o sr. Romeu Boiteux Piazza;
o sr. Arnaldo Bonatelli, funcio.

aario publico estadual;
::'a senhorinha Ester Souza, fi.
lha do sr. Francisco de
Souza;

� distinto conterraneo, sr. Hil.
debrando Vaz, fazendeiro em h,
Retiro.

a exma. sra. d. Zizi TromJ!l(}w(,
ky, digna esposa do sr, Carlos
Niddeldorí, Iuncionario de> Con.
sulado Alemão nesta capital;

o jovem José Duarte Silva;
o e;r. João Capistrano de Al

meida. funcionario banca rio!
a professora Maria ichutel;
a exma. sra. d. Edite Pratel

G(;mçalvell, espoll!a do sr. Profiriu
Gonçalves, despachante aduaneiru,

CORONEL VIDA.L RAMOS

SRA. MAnTINHO CALADO
TraIUieorre amanhã a da til na·

tahcia da exma. sru. d. Marim
Dutra, digna esposa do jomalilli
Martinho Calado Junior, c(1mp;
tente e dedicado Chefe do Trll�
fico Postal da Diretoria Regiunal
dOI! Correios e Telegrafos.
<A GAZETA », apresenta as

mais efusivas felicitações,

fAVELA I (reando o Instituto
de Aposentadoria
dos Advogados

DO ALTO DA

A data de amanhã, regista o

anivusario natalicio, elo eminen
te catarinense sr. coronel Vidal

RIO, 22 O sr. W9ldemar José de Oliveira Bamos. Exer-
Falcão, ministro do Trabalho, '-"an ceu, por duas vezes, o cargo df\
d()u fOSlem encaminhados aI) Con- Governador de nO!!S8 terra Rena

selh� Nacional dS- Tt!abalhOI 0tiS ante; dor e deputado. o coronel Vidalprojetes e iU es OCR re a vos a
R b f d

.

dcreação do Instituto de Apesentado- arnoli� SGU e azer·se a mIra. o
ria � Pensões dos Advogados, afim

I
� respeItado pela'. sua proverbJal

de que seja elaborado o ,rojéto á honeRtidade.
consideração do presidente da Re- Reorganizador da situação pú-publ1ca.

CHEG1\M UNS
Procedente do Rio de Janeiro,

chegou ôntem, acompanhado de
(JUa exrna. ellposa, o sr. capitão
Pllulo Vieira da Rosu, que s.
destina ao Rio Grande do Sul,
onde irá servir numa das unida.
des do Exército.

WENCESLAU F. VIANA •

Procedente da Capital FedeWit
e acompanhado de süa exma. fa·

. milia, acha-se n�5!ta Capital o Ir.
Wenceslau Ferreira Viana, alio·
funcionario do Deoartamento do!
Correios e Telegra-fo�, que vêm
em comissão da Diretoria Geral.

O distinto hospede, que conta
com um grande circulo de amigos
que compareceram ao sou deselll
barqu8, exerceu, varias anos, o

alto cargo de Administrador dOI
Correios, prestando á Repartição
ótimo. e relevantes serviços.
Ao ilustre patrício apresenta·

mos as bôas vinda.s e feliz per
manencia nesta Capital.

------

Uma .�utis clara e fiua, é muito mais
agradavei que aquela arranjada COIU

cosmeticos ou com arte

Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as preparaçõ�s venezianas de

A R D E NELIZABETH
New York691 Fifth Aveooe

o tluieidie

(;ASA - MA(;EDONIA
6 TRAJANO 6

FLORIANOPOLlS
o estado do con

de Crespi
s. PAULO, 22 O conde RjU'

dolfo Crespl, QU8 ha dias se enco'n'
tra enfermo, experimentou, de on'
tem para hoJe senslveis melhoras
em lIeu estado de saude. A' IU3 re
sidencia, na avenida Paulista, 1.1142,
têm afluido numerosas pessoas em .

visita aoigrande industrial.

u 6
(N\atérias do Curso Primario)

- Das 2 ás 4 -
Tratar á rua Saldanha Marinho

n' IOde 1 ás 3
7

l�
� !' '

mais barato !
'

artigos de toucador!
Mesmo com

Perfumarias e

Vendemos·
• B

preJulzo. • •

ECO
,

M._A C E I:) O N I-A
sNEM OS P

CASA
mais barato vende

E X A M I

da
A Casa que 'TRA..JANO

,.,:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




