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"Braço direito do grande general Meira de Vasconcelos na

campanha nacionalizadora, o interventor Nerêu Ratnos é Ul1l homem
tem a visão Ilitida da hora de reconstrução patriotica, porque está
�ando a nacionalidade"",.. [palavras do capitão Farias Lemos].

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

Matou a golpes de
chado o homem

lnsultára

sua

que
pas-

ma

que o A 'G A Z E T A
BELO HORIZONTE, 5-Telegrama3 procedentes de São A

João del Dei informam que untem, naquela cidade, durante o dia,
em pleno centro urbano, o operaria José Avelino. em revide a in
sultos recebidos do individuo João Padeiro, matou-o com vários
golpes de machado. ANO

voz DO POVO
Pr.prietario e Diretoí' Responsavel J A I R" (: A L L A D O

IV I Florianopolis, Seda-feira 6 de Maio de 1938 I NUMERO 1143

: Joi u?1a verdadeira revelação, pn- ro J- 0-"0 Ve".DI11II ser regula..I ra mim, a marcha progressista ., G D
: de Santa Catarina, e, sobretudo,I' dnão =. cab� esc?nder a maneira menra 'O em todo O ter ...

como nao so a num ,como aos res-

tantes membros da minha comitiva, ri".or.o na""'.-onalimpressionou a personalidade do '" A �
Interven tor Nerêu Ramos, esta-
dista que se vem revelando atra- RIO, 5 _ O govêrno está es- po financista fundará casinos em

v�z. (l S�llt.O Jde progre�so ;rue es- tudando um plano de regulamenta- I Minas Gerais, São Paulo e Esta-

! ta, :mI:.:lmlOt o ,a? seu
_

<..sta o, ?om ção do iôgo, em todo o territo-I do do Rio.
: ::;:w Vlr\ude C1VIca t�o preciosa I rio nacional. Pod;mos �d_ianta� �crescenta a!nda ? ." Diario da

O Bt::' LlJ - r I!l

l' '

s d lretor :
mon,ent,o, que e de ?r�ar! que um grupo de industriais vali NOIte» que sera proíhida a Ire-

cap. ao nnarlO r armas emo, i ri. �l1J�, m�nlahdacle bBem :lbrasIledI.ra fundar uma série de casinos nojqUenCia de funcionarias encarre-

C
.. -� I" f

- i entro o nosso rasn, e IS- Estado do Rio, São Paulo e Mi- gados de caixas ou dinheiros nas

geral dos orrelos e ii e egra OSrII exnoe p::.tar'dcobmo :l��l!azendo, o es-
nas, com estações balnearias. O:repartições publicas nos casinos.

_, � pmto e" rasi iua: e que est�va govêrno com os impostos apura-I ------------- _

a "A �azet�" das �t;vlllilda.e.ijec do De .. adornJJeSld,O, .

desde ha muitos dos fundará varias escolas e asi- i Desf;�e de milharesU g O li U, � anos. a havia leu, a.travez a pa- los de proteção á infancia, á d JJ

Gil!. ii!! lavra do genp-r�L Meira de. V�s- mendicancia e á velhice desam- •

partamento que com tanta c.arIVlden ... c����I�s, e�sa I)gu�:al debPr:�1�Ira parada. Por outro lado, junta- de operanosg. eza o genera ato rasi erro, mente com essa medida o govêr-]
C-Ia d-.rllllge e da s'ua admlraeãc nela �Ii�')ai�OI�t:laç��s ,da °Nbr':. grRan: no estuda um; lei so?a'�rote�ã.ol RIO, 5 -NodI'a 19 doy... s "o ter, en Lar ereu ,a aos mesmos. Os funcionários fIeIS _ cor-

I
- mh f t

mos, Entretan to, volto a

conteS-I de estabelecimentos publicas fi- rente, comemorando-se o 50' da

reve açao nue ! e o ereceu o su r o ssaur-o!hre" est�va eu b?I:? longe ,�e_ carãoo impedidos de_ frequentar o.s
abolição da escravatura, milhares�

..
p

_

tivesse ela atIgI�do a O:;'C

I casinos, sob pena de serem demi- de trabalhadores terrestres e ma-

progressista do nosso Estado tensão que se patenteia. tidos. As casas dl3. iôgo pagarão,
ritimos desfilarão em homenagem�

I d ao sr. Getulio Vargas.
C· T I' f IIlJI t d R d

e tambem, e eva os Impostos. AI' d
. -

d 'lhA estadia nesta capital do en- I Lemos, faz uma curta pausa, e nos orreios, quer nos e cgra os, ... o."es a e au el'" em a mauguraçao e mi a-

genheiro capitão Mario Farias Le-) logo, continúa: com a ascensão do coronel Men-
j&8S Nacionais • _

I
res de escolas em todo o país,

mos, ilustre diretor geral dos Cor-I -Eu não trazia bôa impressão donca Lima ao Ministério da Via- As l·est!·I�O�S que se- patrocinadas pela Cruzada Na-
reias e Telégrafos, não podia Iu-. da Diretoria Regional de São ção: capazes de orientar com rara

Braço direito do genen.I i rao feitas cio�al da Ed�cação, a manifes-
gir ao interesse da nossa reporta-] Paulo. Com as visitas posterior- competencia 38' Diretorias Regio- Meira de Vasconcelos, conforme tacão trabalhista c�nt� com o

gemo \ mente Ieitas ás do Paraná e San- nais que estão a seu cargo.dentro f�;t{) me declarou, na campanha I R!O, 5 - O «DiarioA da Noi- apo!o de Lodos. os sindicatos .�aTrata-se de uma figura expo- i ta Catarina, eu me refiz dessa má dos preceitos do Estadó-Novo. de nacionalização, em que está I te» mforma que c governo regu- caplt.al, pat!'oc!nada pela Umao
nenciaI e marcante, superinten- i impressão, para fortalecer-me na empenhado dentro da sua Região J r. mentará o jôgo em todo país, Geral dos SmdICatos _de Empre
dendo com a sua alta competen- certeza da possibilidade de um Distribuieãf! domici- Militar, essa obra admiravel de I mas sobrecarregará de imp?stos g��üs e pela Federaçao dos Ma�
cia técnica e a visão esclarecida, serviço futuro, á altura das ne- lIarl3 brasilidade do Interventor Nerêlll as casas de tavolagem. AdIanta flt.�mos.
da sua fulgurante inteligencia, em I cessiuade:'\ coletivas do Departa- -Quanto á partp. postal, a Ramos, em Santa Catarina, eu o referido ve'lpertino que um gru-
um dos Departamentos de maior

I
mento dos Correios e Telégrafos, questão da distribuição domicilia-I tive, com intimo júbilo, ocasião! .a

.. .. �

.I., vulto e responsabilidade, qual seja

I
que guarda, em si, uma das maio- ria, não escapou ás nossas cogi-I de testemunha-la. De Joinvile a I A Joven chegou aoo dos Correi0s e Telégrafos. res tradições do nosso passado tações em Santa Catarina. Todas I Florianopolis, atravessando varias i 'Assim sendo, o procurámos, pa-. histórico. as providenci�s estão s.e�do tom�- :oc�lidades, entre. elas uma das I R,·o e f,·cou desra que nos transmitisse as suas t das, com o fIm de facIlItar o DI- maIS populosas cIdades de colo-, ..

observações, não só, sobre os mo-l �� evolneão dos ser- retor Regional a normalisar êsse nização estranjeira, em um dia; •

t dtivos determinantes da sua visita \
VI·...OS

.

t t' 1 f
.

d 'I f I orlen a a RIO, 5 - O sr, Café Filho,E d t b t v Impor an e sp,rvlço. ce .ena o n.aCIOna, como osse,' bao nosso sta o, como amem., - 1 d d que aca a de h d A t'Ab AI' e que de
\ -Tem sIdo grande a evoluçao o e maIO, causou·me ver a- c egar a rgen I-

so re o que ne e VIU,
"d

.

I' f t
.

� O sul pôde confiar ! deiro encantamento ver em t.odas na, declarou a um vespertino queual uer modo O tI'vesse impres- 'Ias servIços. te egra o�pos aIS.

I RIO 5 H' I h- A

dA' d 'q. qd' 1 -O servIço dos telégrafos, tem Após núva pausa, para ofere- as faehadas, tremulando, a Ban- , oJe, pe a man a, na o gDverno a rgentma a otara
"lOnao· I d' B '1' ,.

T' estação Alfredo Maia, foi encontra, em breve as mesmas medidas do:-;:
d I

� evoluido pouco. A par da racio- cer-nos um cigarro, o capitão Fa- I
eIra rasl ell'a, como ulllca. 1- da por um arlente de policia umaSentImo·DOS ufanas em ec arar" . - .' L d'· I e a

. -

'Ih
'" goveA"no brasl']eI'ro 'b' d.

1'1 1 nahzaçao do trabalho aphf'amos I nas emas, Iz-nos. v Impressao maraVI ()sa, que joven de nacionaI:idade alemã, que ,. prOl m o as
que fomos recebIdos pe o 1 ustre; . _

,
. I O·· , M d L' t an 't'

.

b d - variava l'nte'ram te deso' t d atividades politicas do� estran 'e'. . . _ 'a reorgamzaçao. O serVlço postal - mIlllstro en onça Ima, I r smI I a mm a esposa, e es � ,
.

I en nen a a, "J 1-
engenheIro, com uma dlstmçao, I -

C f t no seu pro.oTama patriótico na i tarmos atravessando uma verda- SeBul1�o fl�OU apurad�, trata-se de ros.

que bem demonstra a elevação cresce numa proporçao ao ar e,
.. <:>. 'I

d' fi d b d' Cameha DIxrevner, enfermeira, que
. .

d que dentro em pouco mesmo nos sua atIvIdade megualavel de ad-I eua aresta e an eIras na- embarcou em São Paulo com iles-rio seu espmto que tem tanto e' �'... d
. �

I' ciona'
. ....

I d 'rd I centros pequenos nao maIs pode- mIOlstra ar, na sua vIsao vasta IS. tmo ao RIO. AqUI devIam espera-Iacu to como e ! a go" rão ser atendido� sem o auxilio dos problemas atinentes á sua Nesta altura, perguntámos ao

I
pessoas de suas re.lações, que nlio IIPondo-nos, desde logo, a von-

d
,. O' , tI' __ pasta dedica aos problemas das I capitão Farias Lemos se já ha- apa�eceram, 9ameh.a, sem conhecer

M Ih grada ti·""tade o capitão dr Mario Farias a maqu�na. serVIço e egra .

. � . I'" d b' ., a cIdade, nao sabm que rumo to-' e oranl _,
.. . .. fico, não obstante a mOi'o�idade comumcaçoes um carmho todo VIa VI�Ita o as o ras, umas la mar, quando apareceu o policial II�emos,_ as.slm mICIOU as suas con-

com que vem acompanhando o especial, não tendo, até. ago�a,! conclUI�as, outras em vIas.?e que 8. levou para a delegacia de •sIderaçoes.
progresso, uma vez que seja do- negado nenhuma das prOVIdenCIas i conc:usao, produto da admlllls- men?es. O �,elesado proc�ra de�-IVéunente as condl-
t d d Ih . Ih que o bom andamento dos servi- I traça0 exemplar do Interventor cobrIr as pessoas que deVIam es·

11 • - a o e um me OI apare amen-

I N � , pera-Ia. _ A.'lIiazões da Inspeeao to e <:om um pequeno sacrifício, ços tem acomelhado. �e sorte
I

ereu Ramos, ao que sua eX18, Coes econom1cas doatenderá pl.enamente aos fins .a que,póde, o sul do paí� fICar cer- i respondeu: O CO�rte da � ·

que se destma. Com as nossa'l h- to, de ql.e, com o apolO que ao

I B·I dnhas reconstruidas, com rádios seu mi�istro d':, Via?ão dá o gran-,Nunea vi tanta esco.. rasl e o po er
automáticos, e, sobretudo, com a de pres�dente Getuho Var?as e I Ia na minha vida e rva:;lllmate · · ·

dorientação que está imprimindo co� o I�tere�se que ag:uele Ilustre I aquIsItivo oaos negocias que lhe estão afétos e dmamlco tItular dedICa aos pro' , _.. .

o engenheiro Edgard Teixeira, blemas que lhe estão afétos, den- i, h-.
Ate agora nao VIsiteI n_e- O sr. Interventor Nerêu seu povodentro de pouco tempo o nosso I tro em pouco, como um milagre, I numa, p?,r falta de �empo, nao Ramos assEncu decreti) es ..

serviço telegráfico estará colocado assistiremos á vitalidade dos ser- o.blstant� la ter recebI�o um gen-
tabelecendo que o côrte"t d A d

I viços de comunicações I
tI conVIte nesse sentIdo. Toda- WASHINGTON, 5 - O De-a al ura os seus congeneres e I - .
'..-

d 'f' d .& r t -'!
t

'

O d Ed d T
. VIa, tIve ocaslao e ven Icar, em a erva-mail.e, no ILS 3uO partamento de Comercio dos Es-ou. ros p�lses. _ r. r gar eI·

O V t d I
presença do orçamento geral do de. Santa Catarina, 50 exeIra, cUJa açao estava cerceada, nosso mS a o E t d f' f- 'd t�dQS Unidos. anunciou uma apre-

de certa época para cá já fez o N t t t
'

f
.

JS a o, dque� me 01.0 erem, o, que permitido no período de clavel melhofla da situaçã0 eco-
'1 d 1 t I'

es e pon o es .ova satIs eIta
I
a arreca açao catarmense cresceu 1� d

.

Ih 15 d no"mI'ca ..Jo Bra"I'1 amI agre e co 0car o nosso e e- "d d d d '.. � e JLh o a e se- '.1" , o mp.smo tem-
f d d' I

a curIOSI a e o reporter, na par-I' e UUla maneIra «SUl genens»,! I p0 em pue fornece os
' .

grada cf�pazl'd erl aten .erl a sua e e-
te relativa aos propositos da vi- quasi de 100 ·I .. Sei, ainda. que! tembrro de cada ano. j d�dos oficI'al's sobr'e' pnmeIr?Sva a ma 1 a e SaCIa e mesmo '

d'l f'
,

I b' b
..'
'1

. o comercIO
. . . sIta o 1 ustre o ICla e a absado o pro lema rodovIano tem SIdo . M_� "". __ .. _ .....__ ........__

t B'1 E d .aos Interesses da coletIvIdade. A h
.

E ' ., . I
eu re e raSI e os sta os Un;-

. �

AI f d engen eIra aos stados suhnos aqUi melhor cUidado, talvez, do O I t t N
A do" durante o an'" de 19"7mspeçao que e e vem azen o no do Brasil ue n

.

E t d d S- n erven ,or el·eu �. Q oJ •

que se relaciona á parte telegrá- T d
.'

curiosidade ti- � I
o propno s a o e ao

Ramos DepOIS de acentuar o aumento
fica tem sido altamente benéfica h

o aVI�, ess� au O.

C sempre creHeente do intercambio
R f d• e a� providencias tomadas são de

n a que lIhr maIS além. 10 dinterdes-
- 0mo assim�! - inqueri- comercial entre os dois paises, oe ez-se a Impres.. se em co ermos 0 rel'u ta o as mos surprezos Já se avistou com o Inter- D t t d C '- molde a dentro em pouco c:)lhe- b - b' epar amen o e omerclO de-sao ' 'suas o servaçoes so re o nosso - Posso afI'rmar, I'ptO corll co. ventar NereAu Ramos.� Irem-se delas os mais auspiciosos Estado em

. -

d'd" c ara:
SI nao po la e mo nhecimento de causa, uma vez Ja' E a mI'nha I'mpressa� O dresultados, para melhoria do trá- d- I' f
.' , .

-
-

, o, « aumento estes ultimol!
fego. ? a gum ugIr ali nessas coglta- que já tive a honra. de exercer o foi de entusiasmo e de fé, em quatro anos reflete a melhoriaçoes.

, ..

cargo de Diretor das Estradas de presença da sua figura excepcio- gradativa e constante das Gondi-
I ,'aliosos

Dal, o abalaJ_Içar-nos a AohCl- Rodagem daqHela grande unida- naI. A maneira segura com que ções econômica:; do Brasil e oEC e�endtos . _

F' td�r �e Su� EXCla., que balgo �os de da Federação. E sei ainda mais. traça as questões de maior rele- aumento do poder aquisitivo doontmuan o, o capItao anas Isses:>e soure o qu� � servar.a Sei que os problemas sociais e os vancia. A firmeza com que as pOV0 brasileiro,Lemos, obse�va: . I
na passagem pelo terntoI'lO catan- da _instrução são aqui .1ra�ados encára, não pondo pédra sobre C0mquanto a concurrencia pa---Devo dIzer-lhe, com a satIs- nense. cannhosamente, com a dlfusao de pedra, que não seja calculado, de- ra certos produtos ame ,'caf

-

d d'
. -

I C f I
.. .

I
II nos noaçao e. quem mge tao �omp e-

I

om � me�ma ranqueza e!l i esco as pnmanas ma.n�I�as pe o finem a sua extraordinaria com- mercado brasileiro tenha sidoxos .servIços.' que encontre! no dr.
i mes�� sll1cefl�ade, co� que �e Estado e "'pelos m_un.lclpIOS, que pleição de. estadista. E' um bo- grande, os negocias com os EsFabIO PerCIra, no Parana, e no i espraiara na� lOformaçoes rela_tI- encaram esse. patnotIc? problema �e�, emfIm, que tem a visão tados Unidos, durante a maiordr. P�ulo D�la Aflalo. em Santa vas aos servI�o_s a qu� superm- com ver?adeII'O entuSI?SmQ. Eu llltI�a?a hora de reconstrução I parte do anos foram facilitado�Catarma, do�s element�s de real, ten.de, o capltao Fanae Lemos, nunea 'n, declaro-lhe s,IOcera�en· pat�lOtI�a, porque está passando a pelo fáto de haver maiores dis-valor, ,perfeItamente mtegrados,
I asslmDfal10u: Ih '

te, tanta �scola naS mIllCha v�da, n�AclO�ahdade ..
» ponibilidades de cambio estranje;'nas COIsas que se processam, quer - ec aro· e, meu amIgo, que corno alfUl em anta atarma, � - SSlm termmou a entrevista. ro no Brasil.

port
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entrevist
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As atividades politi
cas estra.jeiras lia

Arge.tin8

-De acôrdo com as instruções
que recebí do ministro Mendonça
Lima, propuz-me fazer uma ins

peção ás diretorias regionais do
sul do país, visando sentir "in
loco", as suas necessidades,no sen

tido de atendê-Ias dentro das pos
�ibilidades, em obediencia ao pro
grama de reorganização dos ser

viços postais-telegráficos. a ser

executado no próximo ano. Muito
embora as Diretorias Regionais
estejam dotadas de elementos de
ordem material e pessoal capazes

I de atender aos serviços, existe a

�preocupação de atingir um gráo
mais elevado de melhoria e efi-
ciencia,

\ -Póde dizer-nos algo sôbre o

que observou nessas Diretorias il
-As Diretorias Regionais do

Paraná e de Santa Catarina, fo
ram as que melhor me impressio·
naram, quer no que se refere á
sua instalação, quer no que con

cerne á sua organização. Confesso
mesmo, que longe estava de sU1?ôr
podesse vir encontrar um serVIço
tão bem organizado e funciona
rias tão dedicados, como tive oca

sião de constatar.
Nesta altura o capitão Farias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 6-5 -1938

REDATOR: Carlos L. da Luz

Em disputa do carnpeonato da L. F. F.
rea!izar'-se-á a segunda rodada da atual tem
porada futebólística entre o Figueirense F.C, e
Clube ó,ttético Catarinense.

Domingo próximo, no g�amado cisco, ganhou um bon.to jogo

de]da LF:f., Figueirense e Atle- �edal�as, oferecido ,pel� acatado
fico, disputarão mais dois pontos, IfIclustnal sr. Helmuth I, ett, que
da tabela do atual campeonato. se fez representar peio sr, Áman-

Esta partida que vem desper- dio Sudbrack, em virtude de
tando vivo interesse nas rodas achar-se ausente.

desportivas, promete corresponder O sr. Sudbrack fez entrega ao

a espectativa, pois ambos os cono quadro vencedor, as medalhas de
tenderes se acham bem treinados 1 auto, com gravação comemorativa
e dispostos á venderem caro a I deste embate memoravel.
derrota. I A taça BABITONGA otere-
O Figueirense quer repetir cida pela colonia Irancisquense, �1iii iIIlIMfB IIlI'ilIiM�""lIiI"'I!DIII"iIIDII1l!lI!MMMlilIIiIi.MIII,b1JlWtiElilll_T2"'Bi2.

a façanha do ano passado e por fic,)u para ser disputada novarnen

isto êle tem que esforçar-se para te assim como as medalhas olere
ganhar a partida de domingo.pois cidas pelo sr. Rogerio Vieira.
o Attetico é um dos melhores
esquadrões da capital.

O cartel de ambos os quadros
é satislatorio e tudo faz crêr

que a luta de domingo agradará
os desportistas ilhéos.

i Des. Henrique F(J!1te�.
Foi confirmada a decisão que

pronuncIou o recorrido, pela 511:1

conclusão.
Recurso crime n' 3.00 I, da

comarca de Blumenau, em que
.

é recorrente (I Dr. Juiz de Di·
, [fito, Edgard Moreira e outros

e recorrido> a Jus!iça. Francisco
Alves lV10ieira e outros. RELA
fOR o sr, Des. Guilherme A,
brí,

Confirmada a decisão que

pronunciou o recorrido.
"pelação crime n' 5.882, d"

comarca de Hamonia. em que '

apelante Frderico Jaeger e a'

pelante a Justiça. RELATOR
o sr. Des. Cu lherrne Abll

Negado provimento à apela-
ção, para confirmar a sentença
apelada.

Agravo n' 941, da comarca

de Laguna, em que é agravlill"
te a Meridional Companhia de

.)cguros de l\cidentes de Traba
lho e agravado Aurino Pereira
do� Santos RELATOR o sr.

IDes. Henrique Funtes.
, Não t::JffiOU conhecimento do

I agraro, por kr sido rrinutarlo
fora do prazo.

Agravo n' 949. da comarca

de Orleans, em que é agravan-

I te Carlos HOTcke S. A. e ao

gravado Pedro i\ntonio da Si!.
veira. 8ELit. rOR o sr. Des·
Medeiros Filho.

Reformada a decÍsão agrava
da, para que sej" o pedido de
falencia devidarl1ente processado. Direito e apelados �rthur Kud

[ Agravo n' 948. da comarca e sIm. RELATOR o sr. Des.
I de Florianopolis, em que são a· Henrique Fontes.

I gravantes o l' Promoto: Pu�li·, Negado pr�vimento á apela-
cc da Comarca e Mafid .D1a· ção para ('onfnmar a sentença
mantina de So�za, por seu filho l' que homologou o de�quite.
Waldemar J0se de Souza e a·, Apelação de desqUlt'! n' 107.
gravado o Instituto de Pensões e da comarca de Hamonia, em que
Aposentadorias dos Maritimos. a;lelant� o Dr. Juiz de Direitd
RELATOR o sr. Des. Guilher- e apelados Leopoldo Kes)fe e

me AbrI sIm. RELATOR o �r. Des.
Foi dado p(:)v:m�nto ao ag[a� Guilherme AbrI.

vo, para mandar que o Dr. Juiz N�gddJ provimento à apela�
a quó dlssidd no mérito. ção, para a confirmação da sen�

Agravo n· 954, da comarca tença que homologou o desquite.
de Flo.-ianopolis, em que é a- Embargos civeis n' 1854, da
gravante a Fazenda do Estado comarcé.\ de São José, em que
e agra�ados os herdf:iros deMa- são embarg:mtes Leonardo Ber
rio Líhano da Luz. RELATOR nardo Schmitt e sIm e embar�
o sr. Des. Guilherme j\brl gado Ama�do Schmitz e sIm

Foi confirmada a decisão a- RELATOR, o sr. Des. Gui-
g,avada. Iherme AbrI.

Apelação de desquite n' 196, Regeitados os embargos para
da comarca de Blumenau, em confirmação do acordão embar-

�������������������������������������� que é apdan� o Dr. J�z de gado.

,A,inda a excursão do
C. Atletico de São

Francisco

A ceia dos avalanos
Em virtude do ftcito brilhante I

alcançado pelo Avai, os jogado� I
res foram premiados com uma I
ceia no Restaurante São Pedro. r

Gentilmente convidado pelos I
diretores do aI vi-celeste, compare
ceu a esta homenagem o nosso

redator esportivo.
O C. Atlético de São Fran- Fez uso da palavra durante o

cisco, deixou aqui na nossa capi- ágape, o �osso r�dator, que �nal· .

tal uma bôa impressão, tanto na ,teceu o feito avalano, e ,pedl?do I
parte técnica corno na ciis;;ipljn€l. I ao mesmo tempo aos atuais d�ren"

Sobre esta i::npresf,ãoJ" ,estavam I sares que. honrassem as tradições I
discutindo terça-feita pc.ssé\(h numa

do ...Waz.

meza do CAFE' BUBl, elemen- 'Agra,de�enclo discursou o .sr.

tos do clube visitante e diretores Valdomlro (Galego), que num

do Avai, i',;:,provisQ. concitou a seus comOjNeste momento cheza á rodi- panheiros, levar adiante o árduo,

nha, o sr. Fernando K:ni'ig, um
trabalho que tinham que realizar 1\dos componentes da embaixada I este ano.

, .

franciscana. I C? ?radDr Ioi muito aclamado,

Interrogado pelos seus com rH'.i"I eh
Silvio, le;antan�o um VlyA

nheiros a respeito da excursão do 1\0 P:VAi, ter�mnou ,a Iestinha

C. Atletico, o sr. Keniflg decla
r na maior harmonia possivel.

rou O seguinte:
-Melhor cordialidade e maior V E II D E - S E

recepção por parte dos tloriano-
politanos é impossivel. Volto sa- O prédio á rua Conselheira
tisfeito e contente porque não Mafra n: 50, em frente ai)

posso calcular, quanto agradecido, Mercado Público. Para tra

sou aliás como toda a ell1büixl-: tar á mesma rua umero 1 J O.
, .. _ .... __ .... ._ .. �;..J .. _ •• u

da aos diretores elo Aliai e do
C. Atletico Calarinense. Espe
rando ao mesmo tc.:mpo qu� os

valorosos adversruio;< do llV't1 qua
dro, retribuem esta visita .'ara es

treitar cada vez mais os laços de
amizade, tenho o prazer de levar
comigo. a mais grata lembrança
desta memoravel excursão...

Foram estas as palavras elogio� Executa qualquer serviço de
sas-:'para conosco, do sr. Kening, ;tumuIos, estatuus, placas e cruzes

elemento destacado no futebóll de marmore.

fiancisquense.
1
Compra-se e vende-se
."'

Concertos e limpeza
de maquín:its de escrever,
rádii)�1 e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n' 66'

Ofiei na de marfllore
e granito de Carlos

Zech

V d
Casa �

chacara,Tribunal
deen e-se bem situada no

. . �argo Benja- Apela�ilamnn Constant n 1 T
Tratar á rua Alvaro de Carva-

lhO n' 14. Julgamento da ulti-
ma sessão

Dro Pedro da Moura ferro
Advogado

Rua Trajano J. (sob.)

Nomeado diretor do
Serviço Sanitario

Recurso crime n' 3.014, da

S. PAULO, 5-0 interven
tor federal assinou hoje decreto
de nomeação do sr. Raul Braga
Godinho, para exercer o cargo,
em comissão, de diretor geral do
Serviço Sanitario. O sr. Raul
Brôga toma posse amanhã do

Amortizacão
..;,

de Abril de 1938

comarca dA Hamo'iia, em que é

recorrente Alex Krenkel e recor

rida a JUO'tiç'l. RELATOf1 o
seu novo cargo.

sr. Des. Henrique Fontes. O O novo aiudante de
Tribunal não tomando conheci- ordens
mento do recurso interposto, de-
cidiu confirmar o despacho re- S. PAULO, 5 -Por áto de
corrido.

hoje, foi designado o tenente da
Recurso crime n' 3.000, da

Força Pública, Armando Sales,
comarca de BllimenBu. em que

D D' para exercer as funções de aju-é recorrente o I. Juiz de 1-/
reito substituto e recorrido Udo

dante de ordens da Casa Mili
tar da Ínterventoria.

Kaestner. REL/\TOR o sr. " ...... _ ... ., __ .... __ IID ., •

Constróe - se uma
média de nove ca ..

sas, diaríamente

RiO, 5- Anuncia-se que
vae alem de 9 caS3S a média
de construções diarias n,'

Distrito Federal, segundo as

ultimas estimativas elabora
das na Prefeitura. Como já
se tem pronta a relação das
construções de alvenaria, no

Distrito pode-se saber, assim,
que foram construidos, ate
outubro de 19)7, 3.533 pre
dias, quantidade que se ele
vou bastante, em comparação ,

com o ano de 1927, que re

gistrou 954 construções. Nes-
te ultimo ano existiam
138.910 construções no Dis
trito Federal, alcançando em

1937 a quantidade de
J 79.044 prédios.

No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistencia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulas e do
publico em geral, foram sorteadas as seguintes
combinações:
Plano Antigo Plano Novo

'''A'' "8'"
Do 1.· ao 6"0

�mr� xum:-- .'

N XIM T Q I H 33
/

Ol14jPA21---- �

I

X U T Q Fj' NX33 PR36jTG35
Do 7.' ao 12.'
--' �

•
.

"

Q

Q

NO FJ �IV L27 NY11 YY15

V R.!1��!TY�!!B36 S T 12

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS

.._--------�------------_.

Clube Recreativo "5
de Novombl·e""

A Diretoria do Clube Recrea
tivo »5 de Novembro:; tem a

honra de Gonvidar os srs. socios
e exmas, familias, para assistirem
a sO':rée, que será realizada no

proximo dia 7 do corrente. ás
21 horas. em sua séde socias, em

João Pcssôa (Estreito).
A DIRETORIA

& ela.

A Casa Oriental
AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE I- ,CABA DE RECEBER UM

Antonio Meira

a s

Mais um elementf.l esforçado
perde o Avai.

Com destino a Curitiba seguiu
ôntem o sr. Antonio Meira, vice
presidente do A ,ai e alto funcio
nario do Banco do BrasiL

Quarta-feira á noite, na resi
dercia do sr. Meira, foi este ho�
menageado pelos jogadores e di
retores do alvi-celeste, que lhe
ofereceram uma linda lembrança.

Desejando-lhe feliz estadia na

capital paranaense, a GAZETA
apresenta seus votos de bôa via�
gemo

Machado
Rua doão Pinto n. 5

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SAO PAULO

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO

SEi,HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DE ARTIGOS PARA HOMENS,

DURANTE ° ME� DE MAIO

c
Os premios disputa
dos pelos esqua

drões

a o r t
lO

I en a

Conselheira Mafra, 15
l\la primeira partida realizacla

aqui, o C. Alletico de S. Fran-

\
"li••• ,. h.

I
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A1A
Cruz Gamada em

lugar da Santa Cruz

I VATICANO, 5 - ° <Osser- O

��������������������������������������I"�&m���� �o

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel Papa lamenta que a Cruz Gama-
J .Li I R O C A. L L A DO; da, em lugar da Cruz de Cristo

-������
...,���������������������������������� tem sido hasteada, ontem, dia

da Santa Cruz, em Roma.

Licenciado
prefeito de Cu
ritibanos

Cbaufeur da Secretá
ria do Interior

Pronrtoções r CARTAZES Condenada uma

'f
noExército: DO ,DIA secretaria do Conferenciaram
IUO, 5-0 presidente (la Re- I ODEON�. O lidei" dos "Qual" d'Orsay" jI

... ROMA, 5 - A conferencia
Publica assinou, na pasta da cinemas

entre Mussolini e Hitler, IIO Pa-
Guerra. numer�s?s. decretos de I p"'t�G� /II, 1i1!M11'I e �r. uOJE. PARIS, 5 _ Suzanne Linder, ,Ilae.io de Veneza, durou oitenta ,rpromoções no ExercI. to, sendo por I

"'iI.� if"J"1d"'�J"I. .... ii..JI!:.:.!fI. •

que exercia funções de secretaria r minutos.
merecimento os seguintes: A'S 7,30 HORAS: do <Quai d'Orsay» e fOI' prêsa

I

INFANTARIA·-a coronel os
-

tenentes-coroneis João Pereira de Uma luxuosa comédia da Nova por motivo de desvio de docu-j
------------

Oliveira, Euclides Zenobio na Cos- Universal com Doris Nolan e Mi- mentes, foi ôntem condenada a". 1-.-
I chael Whalen 8 mêses de prisão, por haver fal- 1'9 IISS0 IUI nao acom ..

ta: a tenente-corone os majores hB D sificado documentos estranjeiros, pan ou Hitler aoHenrique alista uffrey T. Lo- ° HOMEM QUE EU QUERO. h R R
pes, Paulo de Figueiredo, Mario para o c eco osenfeld que, por �uirinal
Travasses, Adalberto Pompilio da P 1�500

sua vez, foi condenado a 21 mê-
reços:- <ii' • ., • _

R h M· L' d F ses ne pnsao. Roc a oreira e lllS e 'rança OMA, 5 - Causou surpreza
Albuquerque; a major os capi- CINES COROADOS Mussolini não haver acompanha-
tães: Alcebiades Tamoyo da Sil-

•

do Hitler, quando este em eom-

va, Inacio de Freitas Rollim, Ade- REX, ás 7,30 horas: panhia do Conde Ciano, deixou
mar Vilela dos Santos, Roberto Mês do cinema bra- o palacio de Veneza, ás 13,24 ho-
de Alencar Castelo Branco, Lou- COURAÇADO EMDEN com sileiro ras, rumando para o Quirínal,
rival Serôa da Mota e José de um grande elenco narrando o

rOnde
o rei ofereceu um almoço.

Melo Alvarenga. maior episodio naval da guerra de
RIO, 5- Foram iniciadas, aiS A surpresa foi tanto maior

CAVALARIA-a coronel os te- 1914. comemorações do mês do cinema quando geralmente se acreditava
nentee-coroneis Alvaro Areia, João Preços-2$500 e 2$000. brasileiro. I

que o Duce compareceria.
Batista de Magalhães, Orozinho Von Ribbentropp seguiu nou-

Martins Moreira, Raul Betin Paes ROYAL, ás 7 e 8,30 horas; I tro carro. I. a'!!!_

Le�e e Alfredo de Simas Enéas ASSASSINO SEM CULPA-r I s=r=a .''MP'$WR

!umor; a_ tenente-coronel os ma-
com Harry Bauer e Madeleine Para evitar mortan- Ciube dos Funciona- Vende - sejores Joao Teodoreto Barbosa, ° ra , d d d

•
iii

. Bernardo José Teixeira Ruas
ze y.

.

a e e Ilelxe )eios PubUeos {;ivis de
C

.

I d A d d M
. d" Preço-1$OOO. S iC"a.o}arinaerro ano e n ra e, I ano e'

._._ .... _ ...... � __ .. _ .. __

.I
. ._, II.

Sá Brito, Severino de Freitas Irmandade do Se- RIO, 5 - Levado ao conheci-I
Prestes Filho. e Alberto pias dos nbor Jesus dos Pas- mento das a.utoridades a mortan- «CAIXA BENEFICENTE>
Santos; a major os capitães Sa- • dada de peIxe que de vez em .

., "
.

dí Solck, José Teofilo de Arruda, sos e Hospital de quando se verifica na Lagôa Ho- Comuníco aos srs. As:>?clados que

José Tomé Xavier de Brito, Nel- Caridade drigo de Freitas, ti) ministro da I
nesta

ddatai ,conforme�e�bo. edID nCos-
son de Castro Sena Dias, Lupe- Agricultura e o secretario do In- ! S? pOGer, . °11 ,pago a

� ucm a or-

.

B F I' k J
'

D VE'RA CRUZ teri d idenci I reia rumrc te a quantia de um con-
no rum or IC e ose antas enor or enaram prOVI encras ca-

t •. t '1" J'030$000' I'Areas Pimentel. I pazes de prevenir o mal, estan-I
o e ,r�n a. m� reis ( •

.

),lm-
ARTILHARIA-a coronel os De ordem da Provedoria da do igualmente interessados que, po�tanw. ltqurda. do r- pec�110 desta Itenentes-coroneis: Newton Estilac Irmandade dó Senhor Jesus dos I se faça imediata dragagem na' Caixa, pelo faleclment? ultlmamen_!e .

Leal, Anôr Teixeira dos Santos, PQSSOS e Hospital de Caridade e Lagôa, pelo interesse púulico, �(sta. ChPltal do associado sr, João I
Silvio Lourenço Scheid, Carlos de de conformidade com o que pre- rU�I; e.

.

Oliveira Puro e Canrobert Pereira ceitúa o artigo 98 do compromis-
I d'

ES.a senbdo feltadn02Praso dle 30

da Costa; a tenente-coronel os so, faço publico que, a festa des- las a co r�nça o •. pecu io em

majores: Dimas da Silqueira Me- ta Irmandade se realizará domin- í P e, t n��sa �éde a R. Conselheiro Mafra, 2

nezes, Stenio Caio de Albuquer- go, 8 do corrente mês, ás 9 ho- romo ores (Fin, ar). l' 2 d Ab de r938.
que Lima, Alcides Gonçalves

Et-rras,
na Igreja do Menino Deus, _

orlanopo IS, O e rH

chergoen, Rafael Danton Garra- Gom missa solene e Sermão �o remOV Idos I
tazo Teixeira, Rufino Ferreira EvangellO, pelo revmo. Antomo ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA I
Alves; a major os capitães: Carlos Waterkemper. Diretor-Presidente
Fabricio Silva, Ciro Nole de Ataí-I Previno aos Irmão�, que achar-' Foram removidos: o dr. Mar-

1
de, Edgard de Albuquerque AI- me-ei com o Irmão Tesoureiro, I cilio João da Silva Medeiros, de I
ve§ Maia e Canroberto Pena Lo-! no Consistorio da Irmandade, pa- I promotor público da comarca de

pes da Costa. I ra o recebimento de anuidades. I São Bento para a de Brusque e
r

ENGENHARIA-a major os COIlsistorio em Florianopolis, o dr. João Cleto Corrêa Mourão,
capitães Hermogenes Rodrigues

r de maio de 1938. promotor público da comarca de

Peixoto, Adalberto Mendes da Porto União para a de São Bento.
Silva, Silvestre Viana e Osvaldo GUSTAVO PEREIRA

Ferreira Guimarães. Seoretario

AVIAÇÃO-a coronel o tenen-
��������������������I������

te-coronel Eduardo Gomes e a I
tenente-aoroneI o major Ataír Eu- :
genio R0zzinyi. INo extinto Cori.lO de Intenden- .

tes-a tenente-coronel o major IManoel Ferreira de Sousa, a ma

jor os capitães Sebastião hidoro 'IPereira e Severino Monteiro da,
Silva.

A GAZET

Torneiros e serralheiros-mecanicos
encontram pronta colocaçãn pagando-se bons
salarios.

S. A. Metalurgiea Oto Bennach

JOINVIL{..E

II
Promoção, LIRA TENIS CLUBE

: FLORIANOPOllS
O presidente da Republica, num

ato justo, acaba de promover a te
nente-coronel do Exército o nosso ilus
tre ctlnterraneo sr. João Teodoreto
Barbosa.

I�

«A Gazeta:. felicIta-o.

Convidamos os srs. Socios e Exmas. Fami
lias para a

Grandiosa Soirée

Soirée no

Lira

dedicada ao sr. Comandante e demais Oficiais
do navio "José Bonifacio", em visita ao nosso

porto, a realizar-se

Q aristocratico centro de reu

niões sociais da colina abrirá 9a

bano proximo os seus apraziveis
salões para uma grandiosa SOI-
RE'E, dedicada ao ilustre Capi- IRAJ E DE PASSEIOtão de Fragata da nossa Marinha Ide Guerra, !Ir. Joaquim Pinto d'

,

Oliveira, comandante do «José

IIIBonifacio», e á distinta Oficialida- I A DIRETORIA
de \laqueIe navio auxiliar da nos- I

d
' �I

88 Esquadra, ora ancera a em I iIiH••••••••••••n j
DOIIBO porto. '0 : ;
bto signifi<:a que as fa,?�ias da: Sr VelaJeantes'''''''' Srs VelaJ·antes': i

;�:��ea������e�ad!I::!�I::o 8�':e! I 2:...m r _":_,.
·

I!
do «Lira Tenís Clube», entregan- i! Não esquelPam que a Fabrica :
do se durante algumas horas aes'. v •

prazeres de um animado e seleto j: PINHO é a unica que COnCel"ta e re- IRENDEZ-VOUS social. II forma todas as suas malas, com rapi- •
Prevemos, portanto, para a dez e perfei�áo. :

festa �o prox!mo dia se�e do cor- i RUA SALDANHA MARINHO, entre João Pinto :
rente aqUf�le Ulvulgar eXlto: q_ue I e TZ-adea.,tee: -- Fabrica PINHO. !
caractensa todas as reahzaçoes I

i. .. .

i .

do querido ceccle da colina. í , I

SA'BADO, ·7 DE MAIO DE 1998
A'S 22 HORAS EM PONTO

Foi exonerado o sr. José Rocha do
cargo de chauffeur da Secretária c!i)
Interior e Justiça e nomeado, íntcr ,

nasiente, para substituí-lo o sr. Ar!
Luz.

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

Coudu�ão de malas
postais

Rebocador "Muniz
Freire"

Está no nosso pôrto, desde algt.rs
dias, o rebocador «Muniz Freires, (,1
Marinha de Guerra Nacional. E' : í:l

[comandante o sr, capitão-tenente c,-

ii valdo Pederneiras que foi vtsttar'o,
em nome do sr, dr. Nerêu Ramos,

I

Interventor Federal, pelo sr, capítâo
Asteroide Arautes, seu ajudante de
ordens.

1:,.'
Até o dia 20 de maio corrente : -

. .. •
râe recebidas, na Diretoria Regior" I

CeI. Graciliano de Almeida dos Correios e Telégrafos, as propc.'-

P I I
_ . 3 812 d 41 tas para o contrato do serviço de

e o reso uçao n .

'.
e condução de malas da linha lIe cor-do

. correIl:te, for?m concedidos reio entre Florianópolis e Jaraguá e
mais 30 �Ias de l�c�nça ao op�- vice-versa.
roso prefeito municipal de CUrI-
tibanos, ceI. Graciliano Torquato
de Almeida. ••••••••__•••••_-_.•••••• - ..

Adoraçãouma

bem
afreguezada quitanda co

nhecida por "Mercadinho
Popular", no Cáis Frede-
rico Rola n· 10

IVer e tratar no mesmo.

é a marca que domina na atuali-:
dade e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adora�ão

Porque a Tinturaria SELETA II
d t .., Para poder dar evasão ao �se es aca. excesso de serviço, a Tinturaria

Seleta mandou vir, sem medir sacrificios, de São I
Paulo. os melhores técnicoS em passamento e la
vagem qui-nica, para assim servir a sua já nume

rosa e distinta freguezia e ii culta população desta
capital.

O nosso lema é «Destacar na Perfeição»

.I
Rua Tir�dentes, '7 Fone 752

•
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: �:'!':1 .

. ..

'� '" .
, J

\

'i:" ':":/ . .�.. .,',,'
.

'.
,','

I

:'
.

r.'
,

t
r

: ..

FABRICA DE ESPELHOS

E

.

BIZOT AGENS DECRISTAES

Vidros para vitrines Vidraçaria em geral
-----------------------------------------

todos pedidos do interior são
atendidos coan a anaxitna

solicitude

DE

--

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

EsI. do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto 5 Caixa Postal 37
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florianopolis

AGORA, TOCOS PO'OEM
SAR CINHEIRO!

SEDAS:
Seda Cloqué, cI lá (Reclame)
Seda Cloque, fin:ssima, pI inverno
Seda Cloqué Francêsa
Gaberdine de seda cllã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada nO côres)
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda Bayadere Flancêsa (Seda Natural)
r'longal Encorpado, muitas côres
Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada, art. moderno
Tafettá bordado, novidade
Seda listada pI camisa
1 afettá Xadrês preto e branco
Seda China Gloria (Miss)
S_etim de seda pI colcha, largo 1 mt40
Seda Laqué o que ha de melhor
Veludo Chiffon Francês (Reclame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Sultanita do melhor artigo
Jersey de seda, larg. 1 mt40
Veludo liso

artigo de 12$ por

de 7$ e

Tecido. quent.. e dI._rllos:

TINTURARIA

E
, ,
!III ..

ONOMI ..

mês á sua maior Liquidação de
distir�ta freguezia e reduzir o

VARIEDADE INCALCUL/lVEL

assombraràe
Guamição pI jantar (140x 140)
Guarnis;ão pI jantar (140x 180)
Guarnição pI jantar (14ox230)
Guarmção pI cha, c! dezenhos em côres

Guamição p( chá, art. de reclame
Guarda.lapos pi jantar de Dl.� 12$ «

Guarnicâo de renda p] quarto. (7 peças)
Guarnição de renda pi quarto (7 peças]
Cortina de renda dezenhada

Porque d CASA DAURA,' dã inicio est'3
todos os t.e,-npoQ, corY"'t o fim de bem servir a sua
seu colossal stock.

STOCK NUNCA VISTO

Preços
Pelos motivos expostos acima., reco- Imitação a linho em todas as cores rnt I .300

mendalDos á nossa freguezia de se suprir Crepom Japonês pi ki uno « 2.800
de artigos quentes para o pró x im o Crepom pI kimono, dezenho nOVG «20400
inveroR., aproveitando as grande� vauta- Cretone estampado pI kimono « 2.500
geus que lhes oferecemos durante o mês Chitão Holandês de 1$2 e 1.500
de Ma,lo., fazendo deste modo uma ecoao- Tecido pi cortina mt 1.700
mia superior a 20·1. Opala em todas as cores " 2.000

Plu·a vossa orientat)ão., damos os pre- Opala típo Suissa '" 2.800
t:os de alguns artigos: Brim colegial de 1.5 e 1.800

Brim colegial enfestado de 3.9 e 4.500
Zefir listado e xadrês miúdo de 1.4 e 1.600 Armal"�nhos e artigos PI homem:

11.800 Zefir superior, cores firmes rot 2.000 Pulovers si manga de 9'$5, II $. e 12.000
15.000 Or�andí liso, típo Suisso « 3.500 Pulovers de pura lã s] manga de 16$5,26$.« �3.000
16.000 M�io linho enfestado, em branco e cores «2.500 Pulovers c] manga de 13$5, « 16.000
11.500 Toalhas pl Banho, art. bem encorpado uma 1 0.500 I Pulovers de lã cl manga uma 24.000
15.500 Toalhas pI rosto de 1 $, 1 $2, 1$5, 2$, 2$5 e 4.800 Casaquinho de malha pi menina « 8.000
6.400 Coletes de malha pI rapaz « 7 .500
8.200 Cama e mesa Coletes de malha cf feixo, pi rapaz « 8.500

I 0.000 Sobretudos pi homem, confecção perleitissirna «65.000
12.000 Colcha de pura seda pI casal uma 85.000 Sobretudo pI rapaz de 30$ ate « 45.000
1 0.500 Colcha de seda c] franja pI casal « 44.000 Capas de borracha irnpermiavel pi homem uma 85.000
16.000 Colcha de seda cl bico, pI casal « 38.000 Capa de borracha de seda pI senhora (Pet.:hincha) « 98.000
5.800 Colcha de fustãos c] franja pI casal « 14.500 Camisas de jersey superior (Perfeitas) Co 14.000
8.500 Colcha de fustao c] franja p] solteiro « i 1.5uO Ternos de casemira pI homem « 30.000

1 0.000 Colcha de fustão cl bico pI casal « 16.000 Temos de casemira, ótima confecção « 52.000
12.500 Colcha de fustão cI bico pi solteiro (\ 12.000 Calças de brim pI homem, (côres firmes) uma 9.000
14.500 Colcha branca pI casal, art. superior « 22.000 Sombrnha de seda e linho, art. garantido uma 23.000
11'000 Colcha branca p] casal, art. bom « 15.500 Sombrinha de tricolme c], capa de metal q 11.500
11.500 Colcha branca pI solteiro de 11.5 e 13.500 Sombrinha de tricoline listada n 10.000
2.200 Colcha pi solteiro, em branca e de cores um 6.0UO Sombrinha pI mocinha n 8.000
18,000 Cobertores escuros, artigo perfeito uma 4.500 Sombrinha clfranja n 6.500
6.000 Cobertores pI bêbê de 6$5 e 7.500 Bolsas, possuimos um variado sortimento de todos os tipos, e pára

36.000 Cobertores Paulista p] casal, art. pesado um 21 .000 todos os pi eços.
12.500 Cobertores Paulistas pt solteiro « 15.000 Camisas de algodão cl feixo pI homem
15.000 MUI'im Taubate (Reclame) peça 28.500 Camisas àe algodão c] íeixo pI rapaz
7.000 Murim Flor do Campo « 28.000 Capas de lã pi criança
13.000 Murim Cambraia Encanto (Enfestado) « 26.500 I Casaquinhos de lã pI criança
9.500 Marim Cambraia Mimoso (Enfestado) peça 29.500 Estojo de chicara Japonêsa pI café

Marim Oficial « 10.500 Aparelho pI café (Reclame)
Alvejado Carioca « 12.000 Malas pI viajens 18$,20$, 22$,
Alvejado N D « 12.500 Pastas escolares de 9$000

Casemira lisa, larg. I mt50 mt 13.500 Alvejado Familiar, o que ha de �elhor « 14.800 Maletas escolares de fibrolite
Casemira lisa, art. superior » 17.000 Algodão enfestado, larg. 1 mt50 « 30.500 Cache-col de seria
Casemira lisa, art. 6no » 18.000 Algodão enfestado, iarg. 2mt « 39'000 Loção Narciso vert

Casemira em Xadrês preto e branco • 24.000 Algodão 177, art. extra « 14.000 I Pó de arroz, Royal Briar, pequeno
Casemira cl Salpico, largo I mt50 }) 20.500 Algodão S. 220 « 12.000 I Baton Michel, em todos os tons

Casemira Xadrês, art. de pura lã » 24.000 Algodão 14, larg. 90 cento « 14.500 I Baton Tangee,
Casemira c] salpico, art. pI costume }) 19.000 Algodão 5, sem goma] « 9.800 Tubo de pasta Kolinos
Casemira lisa pI costume, larg. 1 mt55 mt 12.000 Cretone Royai, típo Imho, larg. I mt40 mt 4.200

I
Tubo de pasta Alvidente

Casemira lisa lipo Sarja de 19$ e 24.000 Cretone Royal linho, largo 2mt « 5.600 L igas de borracha pI senhora uma

Feltro de pura lã mt 13.500 Cretone Royal, tipo linho, larg. 2mt20 «6.200 I Babadores de organdy bordado um

Flanela de !ã finissima « 12.000 Crelone Rose Marie, larg. 2mt20 « 6.000 I Cintos de couro de cobra pI homem n

Casemira Xadrês miudo « 12.000 Cretone em côres, largo 2mt20 « 6.900 ISuspensorio de couro de cobra, indent;cos aos cintos n

Casemira azul marinho pI terno de homem te 35.000 Atoalhado branco, larg. 1 mt40 « 3.800 Suspensorio de seda
Cachá cl flanela rm xadrês « 2.400 Atoalhado em côres, larg. lmt40 « 3.900 Li em novelos Pekim. em todas as côres
Cachà cl flanela tipo de lã « 3.000 Atoalhado branco lavrado, largo 1 mt50 ,,7.500 5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
Cachá cl flanela listada pi pijama «3.800 Atoalhado em côr típo Inglês « 6.500 vendidos por preços nunca visto.
Cachá tipo de lã « 4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. larg. «2.800 Estamos liguirJando com 50oio de abatimento todo o nosso Stock
Cachá tipo .Rodié.. « 4.500 Puro linho branco, larg. 1 mt1 S « 14.000 de luvas suedine. Luvas de P('licéI de la, [Jor 22$000. Cintos de
Cachá branco tipo Rodié « 4.500 Linho branco, largo 2mt20 « 22.000 camurçl e de pelica para senhoras, por !>re�os baratíssimos.
Pelucia lisa em todas as cores « I .300 Puro linho branco, marca doi� zeros. larg. 2mt20 « 24.500 Meias pj homens, senhoras e crianças, das melhores marCilS, as maUl

Meio linho estampado de I $7 e 3.200 Cambraia de puro linho cc 10.500 I resistentes e pelos menores preço�.
--------------------------------------------

D8 Ur:r.:\S prova de inteligencia e fino gosto, adquirindo seus artigos para a

proxirna esteção, na nossa inegualavel Liquidação de Maio, comprando os melhores
9!"'tígos pelos r:-nenores preços da praça.

Procur-e oomprar seus artigos em Casa que lhe mereça confinça.
Prefira pois a nossa CASA, que é a mais antiga desta capital.

Casa Oaura
A RUA FELIPE SCHMIDT, 19

II. B. Prefira o perlado da manhan .que:a mDvim�nto é

IIV E NCE �S -lli!I���E�m�s�ã�o�J�o�a�q�u�im�(il��a�c�o�st�a�d�a�s�e�r�ra���
111 J. R. Cordova

_, A SELETA d
· I Estabelecido com escritorio de representações, consignações

e e na a

:aI� I
um belo terrellO na Praia do �vlüller. plano, com 1.300 rne-

[.11.'
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais

Rua Tiradentes n. 7 - Fneo 752
tros quadrados. . afetas ao seu ramo de negocioso

Informações na Livraria Catarinense. Telegra�a�: .. CORDOV�\
,.
.. r' "

mt
»

»

»

»

»

»

»

»

»

mt
»

mt
»

»

»

»

»

»

»

uma

um
"

n

menos intenso.

urna 15.600
19.000
28.000
28.000
13.500
16.000
34.000
52.000
16.500

e,

«

«

uma

«

uma 6.500
II 4.500
l! 12.500
um 5.500

n R.500
R 28.000
e 24.000
e 10.000

5.000
16.000
13.000
2.800, 1

2.500
3.000
3.700
] .500
1.500
3.50G
9.800

12.000
8.500
1.200

n

n

n

•

n

n
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s.

M.o , a ...Is barato, po ..'"" ,
.....ho.. do lIIundo

�•••I quo nao oonoolll. baterl. (2.5 .111".)
IlIImono. dura"r.Jd.GI.

A

venda o... tod.. •• ..•••

oao.o do ...1110

• no.

em:

:Velas e Magn

1-

.,

Blumenqu, Cruzeiro da Sul,

Joinvile, Lages, l.aguna, Sãc

Francisca do Sul

MOSTRUARIO'�EM:

Dr. Camará Martins
---------------------------------------

ME'DltQ-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

WBA RADIeAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
dlarlarnente das 5 ás 7 da tarde

Mc}!escias e Operaçoes
dos

L.MOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de ABnauJo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Floríanopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

m Consultas diarias das 4 ás 6 112

I Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORiANOPOLIS

D,,.� . Waidemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Ofta!m. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oct. Rocha

" 73), com longa prática da especialidade e cur-

sos Da Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florlanopolls até 12
de Maio,

HESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultoria: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Carnará Martins,
Das 9 ás 12 e das I ás 3 horas.

Tultarãc

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

De Fàma.MundIal I

RA 10 X
GABINETE DE f.LETROCARDIOGRAFIA

C'UNICA
Curso de aperftiçoaAliwto em doenças ao coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por

traçados clectrleos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Anã-

I ises C I in rcas
Exameide sangue para diaguostice da siíiiis (reaçõe� de
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Z6rge) Diag
nostíoo do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
Exame de urina (reações de Aschein Zonde�, para dia
gnestico preeoce da grawdez). Exame de puz, escarro, li
quide raehidiane e qualquer pesquisa para elucidação de

diagoostieos. :
Fernando Machado, 6

TELEFONE J .19
Diariamente das 16 ás 18 hs. F L O R I A N O P O l I SI··�����������-�.�,�.--,�

Accacio Mo .. \

, -,,-

I
' Dr.Pedro Catalão

I

!
-I

I
I

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOlagl,
, Ex-intemo do Dispensario
, Silva Lima
I Ex-adjunto do Hospital
GraHée Guinle e SanatoriQ

Manoel Vitorino
Clínica médica círurgtca das

molestlas da
CABEÇA E PESC.OÇo

Especialista em

NARIZ, GARGANTA �
OUVIDOS

CONSULTOIU.
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel GlOria

Dr. Osvaldo Wanderley
Costa

Bacharel em Direíto

CONSULTORIO-�-Rua Tra
ano N. 1 e. das 10 ás lZ e

das I 5 ás 16 I ,Z horas.

TELEF. I.ZAS

RE5IDENCIA-l<ua Este-

l'_ v����r 1�·3�6. J ..

-- - -:lliiiililíIiiiiiiliiliiiiiliiliiiiiiiiliiiiiiiiiii:iii:-=- _jii;õj_iiiiiliiiiiiii-iiiiiiiiliiiii-
- �����!!§iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San- ]11ta Catarina. I
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sobrado sala n' 1
SANTA CATAHINA

I Com prática nos hospitais europeus

CLtNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 1 Q ás IZ e das 1 Ô ás 18 horas.

___ o
• �::';' -_;'

-

Consultas das t O ás IZ
das 16 ás 15

Consultorto: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 1456

1_
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

•

Dr. P. (amara
I Simões

MêeH_ do D." P.
do Estado

CUNICA IGERAL
Pl!LE e SIflLIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio

ca e de Laboratorie,

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA F�EQUENCIA fi
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente. das 8
ás 9 da manhã e das

-4 ás 7 da tarde.

ror.· Rk��rdolGottsmannO!

n, 70. '_ Phone- f�77.-

Dr. Carlos Corria
- -,.._,..

•

reira tem seu escríp-
Ex -cheíe da clinica do Hospi
tal de Nilrnberg, (PkÚressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin lCreuler).
Elpeolalflla em cirurgia

pral
alta cirurgia, ginaecú!ogia, (do

_ ençai das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastice

tÓI io de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

I Caíx 1 Postal, 1 tO.

PARANA'

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade .�'
Medico do Hospital

�,

.

(Curse de espeeiaJizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternídase
até ás 8 112 da manha
e á �ai'ce - Consultork»
ANITA GARIBALDf, 41}

�, Aderbal
da Silva

�/\dvogaC!lo
P. 15 de Novembro, 3 sebe

Fones 1631 p. 1290

R.

I Dr. Padro dolMoura Ferr.1
Advogado

I Rua. Trajano, n' t sobraão
I Telephone n' 1458 .1

1da -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�����i-������������
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1 �Adolar Sch 'il;�"�=: Companhia Nacional de Navega-

'I Endereço Tele..gr.: DOL1� ,

- ca��;o:t�� çã� Costeira
oS. FRANCI'SCO DO SUL- STA. CATARINA

qA€iENClA DE VAPORES, M· t M itl P t FI" .&
Companhia Salinas Perynas=-Rio ovrrnen O

.

an uno- ar D orlanapo IS

PdIli! Torres & Cid. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Lirlitada-Rio
Navegação Cabofrlense Ltda.v-Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.- Santos

VIAGENS DLR-�TAS PARA O PORTO DO RIO DEJANElRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, O Paquete ITAGIBA sairá á 13 de maio O Paquete ITAQUATlA' sairà á 8 de
ANGRA DOS REIS e RIO bE JANEIRO, diréta- para: maio para:mente, sem transbordo Paranaguà, Antonina,Tem setspn: vcpfJrl$ em porto, carregando Santos, Rio de Janeiro,
Enof\uega-se ck classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
k� a� espeeies de madeiras seerades, beneficiadas e em Recife e CabeJelo
tóros etc., sereais e mercadorias em gelai. para qualquer Cargas e passageiros para os demaislpor-

�Ito do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
Recebe cargas de ímportação]do País QU� do Ex-
terior, para desembaraço e redespacho para AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

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

D�V}() DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Sf.I<VIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlCOS Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
�""iiiiii'...iiliiiiiiiliíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiilUliiliiiilji-Iiiiiiiiiiii-·iiiiliiiiii'.'IiiillliiiiMii_�'__iiiíiiiiiil'iiiiiiiiiiíii� menté para bordo em embarcações especiais.

.. I ET ESL

Federa! e Santa Catarina

NOS CL�.SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

---_,

_.
_�

____ ,"'
.

;- ·'C_i'

Banco do Brasil
Capital

f..do da reserva
18G.010:01O$000
"'111.7.61100$000

I!I�CUTA TODAS AS OPERAÇOfS BANCAN'IAS

tl91tNCIAi E CORRESPONDENTES:IM TODO O PAII
AUr.;CllU.. LO�ÂI.. l'\U.A. Tl\AJA.r.O, No 11

Abona. em conta corrent.. Oi .elainte& fur•• :

1)(1'. Cim Icros (COMERCIAL SEM IllIITlt) 1'J6 a{aDep. límitados (limite de 50:000$)' 316 a a

Dep. populara (idem de 10:'00$) "" ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer qlUlltias. Ic-tmi retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaadas),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem d�90 diai

OIlP08ITOS A pl\A.Zo.-rIXO;
1'0 6 mêses
per 12 mêses
Com renda mensal

"ErRAi A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

SuJeito ao sêle proporcÍillal.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos sabados: das 1. ás ,11.30 horas
--

�"�naereçoTtel.grafloo:' iA.TBLLITB

4� a. a.

5% «

15 heras

TELEFONE 1.114

-=

IA----�-------�------------

Casa Miscelane8
. --,--------------

não prctisa de reclame, visite SUftS exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N. e
iFlorlaoti'poUs

-

_ I .w �

Florjan(jpoli�- 1938 ==
_�'-_-,

Para o Norte Para o Sul

Advog��do
J, Bayer Fi! ho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Srhmidt]
Telefone 1. J 72
Residencia J .686

������ �,
ESCRllORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

�� ARMAZ&:NS-CAIS BADAR6 N. '3 --(FONE' 1666) -END. TJ.:LEG. COSTEIRA

A Favo r ita I"'"
Para mais informacões com o Agente

.

.J. SAN-rOa CARDOSO
----------------------�

� ...�V�a7������A�J�A��
Em loteria a sua favorita � � Cálculo de qualquer Ptanta.execução, tis- I��

� estrutura em con.. caüzação e direção
r-,

.. �' ereto armado de ob. as '

Rua Felipe Schmltd n· 7 e 17 a e ferro Aparelhamento com �

�
pleto para constru- �

No ,Es tr��;' ito Ponta do Leal ções de pontes em �
concreto armado �

� �

�
-

�

� RADIOS----
�.��l Para seu concerto, procurai a

'''U Casa M'lsícal, que conta com a

�i ohcina melhor montada na ca

� pital.
� _

Rua João Pinto, 12

� Associação
� Comercial de

� Florianopolis
� A Associação Comercial

Obras eontratadas nG
..

·

...

I·Js.mestre l� de Florianopolis tem o pra-
f � zer de avisar que acaba de

� de 1937 � instalar em seu Consultório
� � Juridico uma Se�ão de

� dQnte em��on�reto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � (;obraoeas a cargo do
Ponte delConcreto armado sõbre o Rio S. João (Estr. [Curltíba-c-loinvlle) � respectivo Consultor, Advo-

� Prefeitura e Forum de Mafra � gado dr. João José de Sou-
� rupEscolar di Mafra � za Cabral, encarregando-se
� Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
� Grupo Escolar de lrati � ou amigaveis de debitos re-

! Maternidade de'Rio Negro íj.A íerentes a. contas comerciais
� Estação Experimental de Vitdencias emjTijuco Preto (Paraná) - � de n] SOClOS, podendo os

� Diversas eonstruçêes de resídeneias � interessados se dirigirem á
� � nossa séde, á rua Felipe-
� �»\..V.a7A,,� Schmidt n. 8 (sobrado).

Rua Trajado no. 29

Desem ba rgador
Sarvio Gonzaga

ADVOGADO

Sandalias e sapatas de
tiras Calçados de todas as qualidades aos

Grande vendas estão sendo feitas das maqui-,
' menores preços, desde 10$000 e di·

nas de costuras e bordados marca METEOR. (ln- retamente da fabrica.
dustria alemã). Não adquira sua m�quma sem co- CORTU M E - ... BARREI ROS
nhecer nO!íSOS preços e condiçõe5 de venda. tl,. LH EU REUX

Lições de bordados gratís Fabrica de Calçados, Chineios, TAMANCOS, Ca.
Informações com o representante J. Braunsperger. �I sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

e José GalliJni. SEÇAO de vendas a varejo e atacado
Ruu".:Conselheiro Mafra, 66 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

I F_L_O.R_IA_N__O_P_O_L_IS �_. � �� p_ed_id�o_S..d�O�in_te�n_-o_r_á__
C

__ai_x_a_p_o_s_ta_l_1_2_4��i

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
Valdelrnar
Burigo

Omar Carneiro Ribeiro
filVIL

kua 115 ..deNovembro, 416 SALAS 12ile 13
- f ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

Formidavel !

Inscrito na Ordem dos
Advogados+Becção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobrança. amlgavols e

ju�laiall
Cornercin- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG <\

Santa Catarina

ELIXIR DE N,OaUEIRA
F.mpr"gado com succes.o _ l.Ms..

� m<l1�8t1as prov�nlentel' dAI�OI !DI purezaa do S8DIfIle I

FERIDAS
ESPINHAS
U�CERAS
ÊCyMAS
MANCHAS DA PfLll
DARTHROS

�?lÃ FLORESBRANCAI
I i" �, RHfUMATISMO
lf} 'Y,Í,)i.) SCRo"PHU�
�'..., "'I. /' SYPHILITICAI
"li "".!"i\J{; "

"..

• lIDalmonte ......
... rJleeçOeII-'OlIJa ...

'"-',;. c.s ',!'dl r- MJa •
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Iott-ball, jogos tambem premiados,
para os alunos das Escolas, ai;!
ás 16 1 [2, depois encontros e,

portivos para alunos e Club
esportivo do lugar, alegrando to
dos êsses divertimentos o jaz-ban.í

Sistemamais perfeito de fossas verticais A's 6 horas da manhã, has- neo-Trentino e a banda P. Sab-
Cientificamente aprovado e inrroduzrdas em todos tearrento do Pavilhão Nacional, battini.

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- os países mundiais. sob a melodia simpatica do to- A's 19 112 horas no salão de

tias dos olhos Evita todas as doenças intesünais cono tifu, dis- que do Hino Nacioaal, pela honra da Prefeitura sessão sole-

C d f
' .

I
'

d d P senterias, Iebrcs, musica P. Sabbattini e salvas de ne, iniciada com o canto do Hl'-
urso e aper erçoamento na especta ida e, cem o rr, eu-

....

I Fif Q' 1 P
-

D d"" H Funciona SelTI despreer d I
- morteiros. no da lndependencia, nova ex-

o I no, no oerviço 00 . rol. avi ;:)anson, no j lcsr.ital v 1 er mau c letra.
-

da Fundação' GôHrêe-Gu'nle do RIO d-� Janeiro' Milhares de fossas domesticas insialadas no Brasil. A's 8 horas, missa em ação plicação da magna data pelo sr,

Completa aparelhagem para a sua especlalldade Não perca, procure a aúde de SUCl familia de graças. assistida pelos alunos prefeito municipal Francisco Va-

Eletreddade Méd�ca, CUnilta Gera� e instale hoje mesmo uma fossa UMS na sua casa.
das Escolas, Club Esportivo e le. Falou também o sr. almiren-

Consultas diariamente das IS ás 18 povo. te HenrIque Boiteux com belas

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. TelefonE' 1456
_�,,".._;;;m;;iimiI_m;·;,;;;m;m_��iiõiI"",""_...;;;;;"""",iiMõiiiii""���-,�;"'",""",,,"",,iiíiiiiiiiõiiíiiãiilii_.1 A's 9 concentração de todos expressões sobre o �rande Tira-

RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
- em frente a Prefeltm�, onde ,foi dentes, como tambem o sr. pro-

__ ��������-��""""""""�_V'��-���� homenageada a BandeIra NaclO- fessor Pedro Piva Junior, termi-

����_��_���,����_;:��_�...�..�.-_�,ê,����-�������
---'

nal pelas escolas, Club Esporti- nando a solenidade com o canto

A· C"�::: I'i'"
vo e povo com o canto do Hi- do Hino Nacional.

- �,.. ,' r�f )4,' r a no Nacional. Houve alocuções SÔo A festa esteve animadissima,

" M � � � ��re a OIa�na da�a, pelo professor todos estiveram unidos, e pode-
-iN/! ! edro Piva JUDIar e ex-professor se dizer que em Nova-Trento

�_���=>Jj����_���".,."",.""""""",,�..��==�_!,!,,w�����-� João Vale, recitações de diver- nunca se viu uma festl\ cívica
.)s alunos das escolas, finalizan- lã') bela e concorrida. Paraben:;
lo com o canto do hino da ln- a Nova·Trento.

. dependencia. Nova-Trento 25 de Abril de

I Em seguida realizou-se desfi- 1938.
: li,; pelas ruas principais da cida- (a.) Um neo-trentíno,

I de nesta ordem: Banda Musical,
Pavilhão Nacional, Club Esporo C HAR LAUTH ,

I tivo, Escolas e povo, com cantos

I e vivas ao heroe brasileiro.
I Acabado o desfile, corridas
de bicicletas de moços e moças

NOViDADES! VISITEM A Et't· ,c?m .

prémios, oferecidos pela
Rua João Pirlto n, 14 4e rica

I
t releitura.

_____
_

A's 14 horas, no campo de
i�� . �����"'IiII!I.3!IUl!:II!DJtI' _\2_ LamA»

,·'mm à p;qBViI- :mmrm=t,- -

Dr. Joaquim Madeira Neves
i\/i ;�JD�CO--")(�U LíSTA

Forma�o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Flcríancpolls, -1936
l.._.

--

o dia de Ti·
radentes em

Nova Trento
O .. M.

O esgoto
c:�.

moderno

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ. FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

,A EL_,E'-RIC,A
TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf�NDA, POR
FREÇ9S SP ! COMPE TiDORES N '\ PRAÇA,
MAl ERIAIS ELE l'RICOS, LU�TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

ifl • I"!!l CHARLAUTH
International Macl'linery

Engenheiros importadores

Campany
.. Rio

lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a mínima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.Sr-s. Ag-ricultores e Indust.rieis !

.

fiumenl'P sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo-

�; ml�os, TRATORES, AUTO PATROL, COMPJ<ESSORES, BRITADORES. NI�
VELADOR.AS, MAQUIN/\S AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTI�IAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven-

deoor exclusivo no Estado

Marceneiros
Precisa-se imediamente, de

bons oficiais. Inutil apresen
tar-se quem não se achar
em situação legalizada.
Tratar com Carlos Rei

nisch. Florianopolis.
r���oo�cl
� Darcy Garcia �
� e �
�� Lili Garcia I
H I
� participam aos parentes e 'W
ij pessôas amigas o nascimento �
� de seu filho CLAUDIONOR. ��
� Fpolis., 29-4-38 �
� �
�2"""!�"'!��*����"'" .' :

H. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis

SEUSVíst FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garôlos só

na A C A P I T A L.
efra TrajanoesquinaConselheiro da
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�··'t,f·
NOSSA VIDA Restituida Ainteira li-

.

berdade
,ANIVERSARIOS

Faz anes hoje, a exma. sra, d.
Celeste Lopes Mafra, esposa do
nQSSO conterraneo sr. Agapito
Mafra, ativo comissario de po
licia.

GA
������������������������������-------------

ao sr. Armando de A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
Sales Oliveira J ..<\ I R O C A L L o

Departamento de Aé-
ronautiea (;ivil IBôletim diário da Esta-

NAção Aéro-climatológica

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio do sr. Adolfo Chierighini
Junior, funcionario da firma Car
lo;; Hoepcke S. A.

Transcorre, hoje, o ani versarío
natalicio do jovem estudante
Newton Noccti.

Vê passar hoje, o seu dia ani
versario o jovem Jorge, aplicado
aluno do Ginâsie Catarinense e

filho do nosso prezado amigo sr.

Miguel .A.therino, abastado comer
ciante nesta praça.

CHEGAM UNS

Chegou, ôntem, acompanhado
de sua dignissima esposa, de Be
lo Herizonte, onde fôra concluir
o curso de farmacia o sr. Hau
lino Horn Ferro.

Acha-se entre nós o sr. Fabio
Silva, adiantado agricultor em

Araranguâ,
E!!tâ em Florianopolis o nosso

distinto patricio tte. Alcebiades
de Souza Freitas, do Recruta
mento Militar, no sul do Estado.

Da região serrana, chegou ôn
tem, acompanhado de sua dignis
sima esposa o nosso distinto con

terraneo sr. tte. Oliverio José de
Carvalho Costa, brioso oficial da
Força Pública.

Encontra-se nesta capital a

passeio, em companhia de sua

exma. esposa, o sr. dr. Luiz Pau
lo do Amaral, engenheiro do De
partamento Nacional dos Postos
e Navegação.
VIAJANTES
(Via terrestre)

S. PAULO, 5 - O sr. Adernar
de Barros inicia o seu governo
com 11m gesto altamente simpa
tico. Em carta particular ao ore

sídente da Republica, o interven
tor federal em São Paulo pediu
ao chefe da Nação que permitis
se o regresso do sr. Armando de
Sales Oliveira, ora residindo em

Morro Velho, no Estado de Mi
nas Gerais.
Recebendo o apêlo do sr. Ade

mar de Barros, o sr. Getulio Var
gaR imediatamente acendeu, de
terminando que fosse expedida
ordem de ser restituida inteira
liberdade ao ex-governador pau
lista.
Afim de acompanhar o sr. Sa

les Oliveira ao Rio, onde deve
estar dentro de 4 dias, partiu
ôntem para aquela capital, dali
seguindo para Minas, o sr. Luiz
Piza Sobrinho.

O gesto do interventor paulis
ta e a atitude do chefe da Na
ção, conhecidos ôntem á tarde,
nos circulas chegados ao governo
federal, no Rio de Janeiro, tive
ram a mais simpatica repercussão.
O sr. Armando de Sales Oliveira
fixará residencía no Rio.

o TEMPO

Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação CruzeiroLtda.:
- Iracema Barbosa, Domingas
Brueggmann, dr. Antonio Mili
beu Silva, Lourdes Milibeu Silva,
Alberto Widmaniz, Maria L. Bu
síghelli, Guiomar Lisbôa, Josefi
na Lísbôa, José Meira e Maria
Meira.

ENF:.eRMOS

Acha-se eníêrma, guardande o

leito a 8xma. sra. d. Maria Alves
Noceti, genitora dos srs. Mario
e Nilo Noceti.

O seu estado inspira cuidado. Previsões para Q período da'!
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Em geral instavel.
Temperatura- Estavel
Ventos:-Redando para o sul

a léste, sujeito a rajadas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 25.0 e mi
aima 17.9 registradas, respecti
vamente, ás 13.45 e 6.00 horas.

FALECllIEl'fTO�

do café

Faleceu ôntem, em sua resi
dencia, á praça Getulio Vargas,
a exma. sra. d. Maria da Luz
Machado Vidal, genitora do nos-

80 prezado conterraneo sr. pro
fessar Fernando Machado, fun
cionaria público aposentada.
A extinta, que era pessôa mui

to relacionada nesta capital pela
bondade de seu coração, deixou
pelo seu falecimento profundo
pezar nesta capital.

O seu sepultamento efetuou-se,
ôntem mesmo, no Cemiterio das
Três Ponteio
------------------..---_..

Consumo
RIO, 5-De acôrdo com uma

estatistica publicada pela »The
New York, o consumo mundial
de café durante o mês de abril
passado, atingiu, a 2.559.000 sa

cas, a maior quantidade até hoje
registada. N0 mês anterior, a quan
tidade de café entregue ao consu

mo mundial foi de 2.437.000 sa- t

�as.

N0 mês de abril de 1937, fo_
ram consumidas, em todo o mun ç

do, 1.956.000 iacas.

Concurso de músi
co e canto

Inscreveram-se para o concur

so de música e canto do Insti
tuto de Educação da cidade de
Lages o sr. Emanuel Paulo Pe
luso e d. Hilda Sanford Arruda,

es- "Batismo" lPreocupa a policiaiPerigosa
original l0 desaparecimento I

s PAu�uad�iI�a
NITEROI 5 U "b" " de um sacerdete

. ,5 A poucia �esLO-
original, unico talvez�o m����Ose li l br.iu � quadrilha que vendeu ��m
efetuou hoje nesta capital. O guri mil bilhetes de 20$000 de ritas

batisado! que tem o nome de Syl- RIO 5-0 reverendo alberto de automaveis inexistentes. Con-
ven, ao mvez de passar pela classí-

1\1
'

d I T h
J

tinuarn ainda as dílicencias para
ca e tradicional pia de agua ben- _:gno e arre, que a tempos d 'h "', , •
ta p a s sou p � r J �m cêr�o �e V18ra da �spanha, a.cassado pe: I

a captura o., c antagl",ta�.
basket-ball, A medlt� ce�lInon�a los republicanos, estabeleceu-se a

R fteve lugar no rln�e. do rcarai JPr�la rua Conde do Bonfim adotando e o rm:l d�
Clube, de onde e Instrutor técníco '. U U
o pai da criança. Silvio Fonseca. na casa um templo. Conquistou,

desde logo, as simpatias gerais e Universidadeiniciou um grande movimento de
subscrições, para a construção da
matriz na mesma rua. Foram
apurados acima de quinhentos
contos de réis.
Agora, ha cêrca de um mês, o

reverendo Alberto Magno está
desaparecido.
Alguns acreditam que o re-

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas v.fll'endo tenha sido,vítima de. uma
.

I
cilada, Outros, porem, acreditam,
que ele teria seguido enfêrmo

� o••••••••c.e•••: I para São Paulo, afim de se tra-

I Bar e Restaurante "E L I TE't i I
taro

I : ----
• Praça 15 de Novembro, 3 - Esq. Rua Tíradentes ..
• 0

Ad.I Beeomendamos aos srso Viajantes e! gra eomento
: Exmas. familias o Bar e R,estaul"ante : II "ELITE��� por ser o melhor ala pra�Jrl :

I
Francisco Pessoa. Maciél e família

• de Flol·ianopolis. : vem tornar publico a sua grande
: : ,gra,tidão ao dr. Paulo Fonte� pelo
: Casinha ótima e a vista do freguez • carinho com que tratou a sua filha
• : e irmã M()ria de Lourdes. durante a

I MAXIMO ASSEIO-- Exclusivamente fAMILIAR : grave enfermidade. de que foi aco-

....................�....8....qp•••"It•••••QI•••••o••lt metida conseguindo salvaI-a.

Fechada uma

cola alemã
Argentina

na

BUENOS AIRES, 5 Informa
se da localidade de Colon,na provín
cia de Entre Rios, que as autorida
des teeharam uma escola que fun
cionava num templo protestante e

que ministrava a instrução em idio
ma alemão a alunos argentinos,
descendentes de alemães.

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Espeeialista em doen-:as de Senhoras

e erean�as)
mudo. seu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39

oGAA L
D E

A MODEL

I Lar--econolnico
Não tolére o esbanjamento, o desperdlela, em sua Caia! Córte o

mal pela raiz, começando hoje mesmo a economizar:
Adquira o fameeo "Fogão GERA.L�', o "ieader da ECONOMIA'"

nas cosinhas brasileiras !
O "Fogão GERAL" não precisa de "fogo cerrado" para esquen

tar••• Gasta menos 80 ·1. do que qualquer outro fogão,
Visite hoje mesmo o nosso mostruario para eerttllcer-se da qua-

lidade do Fogão "GERAL"
Economia ,_., Durabil idade ,... Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

H. AVIL.A
Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561

A D

RIO, 5-0' sr. Amoroso Lima
declarou a um vespertino que o

decreto, que reorganiza a Univer
sidade dos Distrito Federal e

contra-se em mãos do prefeito.
A proposito da ref6rma, disse

que se crearão cursos de filoso
fia e administração e os técnicos
de economia, finanças e iornalis-
mo.

Este será de dois anos. Acres
centou que para preencher as no

vas exigencias serão contratados
professores francêses e um portu
guês.

Rigor do Ju
ri no Rio

RIO, 5-Todos os réus que en

traram em julgamento, perante °

[uri, em abril último, foram con

denados.

Concentra
'ção Mariana
i s. PAULO, 5-Realizoll-seaqlli
'a Concentração Mariana, ten-lo

I· participado
nada menos de 7.000

Filhas de Maria. li

'Respondendo pe�
expediente

o sr. tenente-coronel Cantidio
Regis. comandante da Força PÚ
blica, foi designado para respon
der pelo expediente da Secretaría
de Segurança Pública.

-_

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

FILTROS ....

Pára motores trifasicos e mo

nofasicos, os mais eficientes, pro
curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

I Renuneiou o sr. Leyi

II Carneiro

RIO, 5-0 sr. Levi Carneiro

I' renunciou a presidencia do Conse
. lho Federal da Ordem dos Advo
I gados. O Conselho designou uma

cormssao para conseguir que o

sr. Levi retire o seu pedido.

Crea�ão da Ordem
dos Medieos

RIO.. 5-Pro!lseguindo na ea

quete sobre a creação da Ordem
dos Medicos, o «Diario da Noite»
ouviu quinze conhecidos clinicos.
entre 0S quais os srs. Mauricio dé
Meireles e José Albuquerque, to
dos favoraveis a essa medida.EU

,.

".

NAO ENGAN R!SE DEIXE

"
Dê anais

"A
alguns passos, e vá ali na

VENCEDORA
Encontrará os artigos que deseja a .. preços de espantar os nossos concurrentes

Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor C A M E L O

A VENCECOR.A.-Rua Conselheiro Mafra, 17,..sesq. R. Trajano,2 .:,:

�,. _
_.- _
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