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honrou a. A Gaz�-nl BlIC�

com o seu proprlo punho, ---
de Flcrtanopolls, como p'r.oRm OP�LL

e patriotismo com 'que se

5--5-·938 la General Meira

o grande e nobre
com a oferta da sua

seguinte penhorante dedicatória: .. " A Gazeta",
va de amlsade e admiração, pelo desassombro
bate pe�a campanha de nacionalismo.
de Vasc�nce�osw"

'ta",
a

general Meira de Vasconcelos,
fotografia, apondo-lhe,
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I Meira de Vasconcelos :
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• •

: : ANO IV I FlorianopoUs, Terça-feira, 10 de Maio de 1938
" Reafirmando a admiravel inspressão que • ----------------

� .
4'1'1 lhe causou, não só a sua passagem porr Santa •

i f.�t:����e��::'rO���:: :a:::::���I:::::.e::e!�i� ••! Se!ellta padres reu-I B i I h e t e sorteado Quiz
� o telegrama dirigido ao grande soldado e in-.. mram-se em Bu- rouhado
; eenfundlve] patriota general Meira de Vascon- •
ce celos, pelo capitão Faria Lemos, diretor geral a d t! dos Correios e Telegrafes. : apes IUO, 8-Continúa sendo ohjê-
" €) referido telegrama, foi-nos pessoal-: BUDAPEST, 7 Convocados pelo I

to de ativas diligencias policiais, RIO, 9-Foi prêso o cigano
: ""d !I... d

., prelado J?sepf Pehm, setenta. pa- o caso do bilhete 24.655, premia- '[ Nicola Stanheza, que pretendia
(9 mente rorneer o pelo valoroso CVJuO e guerra, : dres catolIcos de todas as partes da I "o com a sorte grande o qual d f'lh d 18• "f" 5 R

"-

M"i"t
""

"" Hungria reuniram-se em Badapest . _

,

I
ven er uma 1 � e anos por

: que p ersons sca na a. egrao I I ar o espirt« • com o fim de estudar a situação I f�l arrebata�o das mao� d� �a-, dez contos de reis.

• to de brasllldade, cem a devida autorização : politicae economíca do paiz. na Martoreli por 11m individuo I -o-

e: para lhe darmos publicidade. e Diver�os oradores denunciar�� a I que se dizia policia. RIO, 9-Conhecem-se detalhes
: r devastação causada nos domíníos As autoridades j6 apuraram que : ôb du ci

: E' O seguinte, O teôr do slgnlflcaflv« des- .' da pOÀÍtica religiosa pela propa- " � . .

so r� o caso o clga�o que pre-

• h G. sanda nacíonal-socíaltsta e protes-
o refendo �I�hete 1O1 vendido pe- tendia vender a sua filha.

• pite o: : 1 taram contra as tentativas de apro- lo falso policial a um cego. No Meyer residem muitos ci-
: -'6Generam 1\1eh'a de Vasconce;o$ -Cu- 8 � xímação entre judeus, grandes pro- ganes, que realizam sempre reu-

! rltlba - Não cedendo renrimir meu entusiasmo : príetaríos Iíberaís e padres cato- O ,..- niõ t
.

t' d
; r II:"' .. Ecos. novo COulgo I e.s cara. �rIS Ica�, nu�a as

.. pela grandiosa obra brasllfdade que o meu ge- 8 As resoluções aprovadas pela as. quais Hadísian Cristo apaixonou-

; neral vem executando, confesso que jamais su- g semblêía serão comunicadas ao pre- oiminal se pela linda jovem Cecilia Sta-

; puz que viesse atravessar todos os centros de : sidente do Conselho e ao Episco- nheza .

., e pado. V d lid R di
. S. PAULO, 9-0 interventor.

• populall"ão estranlelra debatxo de uma cupula!
-------.. --

------·1 I' end o-seb repe I

°d'
a ISIan qu� Ad d B

.

d
• Y /I ; CRIANG;l\ .-\DAN.. RIO, 9 _ Anuncia-se a che-

,.
� gor o. o eso, e i oso, propoz a emar e arros assinou ecre-

., de Bandeiras do nosso BrasU, hasteadas em to- li) Jovem com ra la d t to criando o Departamento de
: @ DONADA gada do sr. Aleantara Machado, ,.. p .-' por

. �z c.on.os
:;

das as sacadas, como unlca e inSlêbstit&.nhfei. : na segunda-feira proxima, afim de reis
.. O. pai de Cecilia, l?dIg- Propaganda do Estado de São

ti A sua obra é lncorredoura e encontrei o hder..: RIO GRANDE, 9 Na p�'rta da de submeter no ministro da J us- nado, fingiu concordar, combma.n- Pa���� novo
:: ventar Nerrêu Ramos anlmadc do mesmo pro- @ resídencía da exma. sra. d. Julieta tiça o projéto do Codigo Crimi- do local e hora para o negocio, organismo tem co

g peslto e perfeitamente identificado nessa cam- � Caucero A!J1'�u apareceu u.ma crían- na!. O novo texto altera os fun- na �resença de. test�munhas..Em mdo finalidade divulgar as ativi-

® foi ça de sO dIas de !dade, ai... abando- damentos da legislação anterior, .3egUlda, CO�UlllCOU as autonda- ades econômicas, administrali-
t) panha de tão sad§o nachmalismo. Felicito-me, : nada por sue mae. A polICIa conse-I I d '

I d
. .-les a'l qUaiS compareceram ao vas do Estado, no Brasil e no

� t d·..!l· 11.," FI @I suiu descobrir a mãe da menor co ocan o-o a a tura as maIS 1'1 d estran'eiro mas sobretudo a ro-
l!Il por er empreen luO a mD�''h�a Viagem a 0-. abandonada, de nome Marina Tei- modernas leis do mundo. �c�, pre endo em flagran�t' Ra- O'

1 ".' p

: rianopoUs, em um dia de feriado, qUélIrido se � xeíra Gonçalves, a qual foi presa' .� __ e_�a� � � dI:>wn, quando passava a Impor-l ",anda das dlretnzes do Estado

Il!! me proporcionou tão magestoso espetacuBo de • quando ·pretendia embarcar para a

T de
� I�'"

!l!ft?'?"'"9"'t.....

I'
Novo, colaborando desse modo

� : Estação.Qunta, onde recide. rage la passlona Choque de do-,s na construção do novo regimen.
� civismo. (a) FARIA LEMOS". • A Cl'lança ficou em poder da sra. De acôrdo com um dos dispo-
G • Caucero, a pedido da referida se·

R- I . .

d I d'd d A

«J,.. , nhora.O caso foi entresue ao dr.Os- no 10 ,SItIVOS o a u I o
. ,

ecreto esse

0_A�I.e••••••••�.".il••ee.e�.II••••••••••"•••••••••••" valdo BarJem, juiz municipal. vapores I
Departamento segUIra as normas

. �_. __m. RIO, 9 - O pedreiro José A'n- do Departamento Nacional de

A Ih QUASI ESC lADEC IDO O tonio Costa, casac;lo ha vinte a- Propaganda.
11. mu er 110 .

li. nOR c()m Maria Olimpia morava S. PAULO, 9 - O vapor ja- Foi nomeado diretor o escritor
•• __ _ __

-
num casebre. Ambos

-

viviam feli- ponês »La Plata Maru", trazen- Menotti deI Picchia e redator-

Jurl ti'ASO AS �OTA-S PRO ..
7.03 e tinham dois filhos. Ha seis d<? o bordo 484 imigrantes para chefe o jornalista FranciscoPatti,

"K �.. mêse3, o pedreiro adoecera das Sao,Paulo, chocou-s� no porto além de hiuco redatores cuja es-

�- U!WS!WI_ __ :=as__ • - faculdades mentais. Hoje, nervo- de Sant0s com o navIO norueguês colha reciiíu em jornalistas mili-
SÃO PAULO, 9- Nos jornais M' ISS,'I"'RIAS so, matou a mulher, depois duma "Sonnavind», atracado ao arma- tantes.

La viva discussão sobre a coo- U discussão, com dez, punhaladas, zem 14. Em virttlde do choque
veniencia ou inconveniencia da ��!!_

••!!!:��- - uma das quais atravessou o co- o barco norueguês teve um rom-

participação da mulher lW jurí, , ração. I bo ao alto da prôa, ficando o ja-
('orno jurado. Já deram slla opi - RIO, 9-Já está quasi todo {'�- I timas estão aparecendo na policia I ponês igualmente avariado.

�;ão j.uristas, J?essoas .do p�vo, I
clarecido o caso dos titulas falsos, I entre as quais se encontram o sr' Condenado por deli- O acidente deu-se pl\)r ocasião

Jornahstas e mteletuals, pro e firando provado que a senhora I Manoel Casado, lesado em 11 to de imprensa da atracação do navio japonês no

cuntra.

I Alice Ferreira Costa, e�posa ele contos, Antonio Lopes, em 5, armarem 16, não havendo víti-

I
.

'd' , ..
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S d
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BELEM F
. A da' PARIS, 8-«L'Intrãnsigeant>

aso comCI lU, agora, com a um engenheiro e a prHlClpa res-I ranClSCO antos, em OIS contos , 8- 01 ontem julga o m' s pessoaIS. �

t" -

d _.I M
.

'r· I'
.

1 J
_

S d d I T·b· I d A policia a
'L' b" publica o seguinte telegrama de

J ar ICIpaçao e 1:1. afIa ereza I ponsave na �('roquene. A •

I e qum lent?S, ,.oao ouza, em se- e COD ena o pe o rI una esta m flLIma a nu lll-
Nova York:

�

Azevedo, ex-deputada estadual,

I
Foram mUlta� as peSSOilS e flr-! tecentos mIl reIS e A. Costa em cidade, por delito de imprensa, o querito, tendo sido feito em ter-

.

ll? conselho. de lentença de Hm mas lesadas, ascendendo os titu- dois contos e quinhentos. dr. Caetano da Gama. ra o protes�o judicial de ambas

I
c�o_ momen�o em que deIx�va

leo, por CrIme de morte, que

IIOS
falsos descontados á quantia

. as companhias dos vapores ava- a pnsao, depOIS de ter compndo
compareGeu a plenario. D. Maria de quarenta contos. ftn-dS itnpo'rtantes proble riados. a pena de dez anos de reclusão,
Tereza se portou com galhardia. O capitalista Climerio Montei- I Uva .

-.
---- uma mulher, de nome Wala, de

E .tanto não delllo�strou nem Iro, uma das vítimas, no seu de-I • •
. Portaria do 75 anos de idade, acusou seu fi-

OdIO, nem coruplacencla, qu.e .s�u I poimento disse que Alice lhe fôra

I
DIas naCionaiS lho de quatro crimes.

t d t d d h
A referida mulher fôra conde-"O o, apezar e Becre o, comCI· III i ap�esenta a a tempos por Aum chefe de pocom o de seus pares, sendo a I amIgo de ambos e poucos meses .

- nada por ter, de cumplicidade
Jecisão unanime, para desclassi- I depois foi procurado por ela em I R�O, 9 - O preSIdente da Re- a realizar-se, ama::lhã, 10 do cor-

• • lo
com seu filho, roubado mn auto-

ficar o crime para o de ferimen-I seu escritorio, para que êle endos- publIca, conforme tflve ocaSIaO reente, ás 10 horas em seu ga- IICla carioca moveI e vários objétoa de ouro,

1.3, com agravaates. A votação, i sasse uma letra de dois contos. ri? declarar_ em sua recente, en.tre- Linente, especialmente, para em pertencentes ao joven tenente da

110 jurí, é feita, em sala secreta, I Atendeu de bom grado, pensando VIsta d� Sao Lourenço, esLa VlVa- face dos estudos já realisados, e Mrrinha americana James Bas-

('tIl São Paulo, na presença do tratar-se de pessôa de responsa- ment� mteressado n. estudo e dentro das bases anunciadas pelo RIO, 9 - O sr. Felinto Mue- sett, desaparecido ka dez anos.

llliz, do promotor e advogado da I bilidade. Qual não foi, porém, sua I s?luçao
d� pr.oblema. da exporta- preside.te da Republica, organi- ler baixou ontem uma portaria A mãe- declarou que seu filho

defesa. E secretamp.nte, tambem, 'I surpreza quando agora, vieram çao �o mmeno de ferro. e est?- zar dentro d,) que dispõe o para- que teve viva repercussão nos assassinou o tenente, tendo for

são colocadas bolas brancas e cu- cobrar-lhe a letra que fôra pro-. belecI�1ento de grand� SIderurgIa grafo 12 do artigo 2' de Regi- meios policiais. Por êsse áto o necido ás autorídades detalhl's

bos pretos, conforme o «sim» e o I testada e ainda lhe disseram exis-! no paIS, havendo eFlvIado, �ecen- mento interno do Conselho, o chefe de policia acaba com a Vé- sôbre o crime. A pretexto de COtn

«não », em saquinho.s pre�o�. Des�a tir outros titulos em idênticas I t;�mente� ao C?nselho Tecn'c� ?e programa de um largo inquerito lha praxe, muito usada, :de se prar o automovel, atraÍu o tenen

vez, a corrente antI-femInIsta nao I condições, todos firmados em seu Ec?n�mIa Fe FI�anças do MmIs- a ser realizado em seguida, com a prender em seu nome e deixar o
te á sua casa e aí o matou a

venceu... nome a favor de Alice. Com o
I terIO a azen_ a os process?? participação de todos os interes-· prêso á sua disposição, sem seu pauladas. Em seguida, cortou-lhe

estouro do escandalo outras ví- sobre as sugestoes e ;studos la sados, direta ou indiretamente, conhecimento. o corpo em pedaços, com Ulll t
, apresentados ao Geverno e ao nos dois grandes problemas na- Diante dos ahusos que se re- grande faca de cozinha e um�l

Ministro da Fazenda, como pre- cionais. petiam, compromeDendo a admi- serra, e, depois, com o seu ami:i-
sidente do mesmo Conselho, o nistração, é que o chefe de poli- lio, o sangue da vítima foi espô-
qual cumprindo determinações do I

---._-

cia resolveu baixar a referida lhado nas vinhas.·
Chefe da Nação, acaba de con- portaria assim redigida: Wala acrescentou que seu fi-
vocal' os membros desse Conselh0 i Enterrado ha 40 «Determino que nenhum prêso, lho matou, do mesmo modo,
para uma sessão exfraordinaria, nrmos O corpo es- inclusive os que já se acham re-

três outras pessôas.
------------: li" . Vil em perfeito colhidos a diversos prosidios ou

O g a· z O g e n e () \' estado uesta chefatura, seja considerado
á minha disposiçã0, sem autori-
zação por mIm exarada em jus
tificativa feita pela autoridade.»

z
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R U f;ALLADO

I NUMERO

•

comprar a ojvem
contos10por

tancia ao pai de Cecilia.
O <Diário da Noite» diz que

Cecilia e seu pai, temendo uma

vingança dos parentes e amigos
da Radisian, pediram garantias ú

policia.

Departame.to de
Propaganda de

São Paulo

Quatro vezes as

sassino

Desastre automobi
I�stico na estrada
de T rebizonda

STAMBUL, 9 - Verificou-se
ôntem gravissimo acidente, quan
do um caminhão, completamente
lotado, precipitou-se num abismo,
ficando completamente destruido.

Os corpos de 38 passageiros
ficaram totalmente destroçados.

Mílagrosamente, porém, urna

passageira que viajava com dois
filhos pequenos, escapou· se ilesa.

ASSASSINADO O EX

PEPU'I'ADO �IRO
DUARTE

RIO, 9 - Informam de Vitú-
1 ia que ocorreu, no municipio de

MUq'lí, violenta cena de &angl:le
entre um soldado da policia, o

ex-deputado Círo Duarte e seu

�rmão, o cirurgião-dentista Caio
Duarte. O ex-parlamentar espiri
tosantense faleceu tres horas da

pois, sendo o seu irmão e o sol
dado recolhidos ao hospital.
em estado grave. Depois de so

corrido, o soldado tambem fale
ceu. O conflito foi motivado por
C:.io e Círo Duarte tentado evi.
tár uma violencia do s0ldado, que
reagiu, provocando urna ocurren

cia mais lamentavel.

STAMBUL, 9 - Trinta e oito

pessoas pereceram de um aciden- LISBOA, 8-Noticias proceden·
te automobilistico ocorrido na es RIO, 7 - Os sr�. Getulio Var- t(lS de Olhão, no Algarve, infor-
trada que de Trebizoncla leva a gas e Artur Costa assistiram a mam haver sido exumado no ce

Kalkit. Ao subir a falda do Mon- demonstracão de um trator mo- miterio daquela cidade o cadaver
te Zigana, um caminhão que vido a gazogeneo, importado da

I
de um homem, sepultado ha 40

transportava quarenta e um ope- Inglaterra. O funcionamento foi I anos, e cujo corpo foi encontrado
rarios despencou-se no abÍsmo de admiravel. em perfeito estado, não apresen
uma altura de 200 metros. Todos O sr. Getulio Vargas declarou tando o menor indicio de putre
os ocupantes do caminhão pere- que importará grande quantidade fação.
ceram na catastrofe com excepção de tratores destinados aos agri- O ocorrido provocou na popu
de uma mulher e seus dois filhos cultores por baixo preço, lação local grande impressão, atri
que se salvaram milagrosamente .. por intermedio de c00perativas buindo-o a um milagre.

PA.SCOA DOS
TAIlES

MILI-

iiipiiissioNAXTE�-
DESASTRE EM
STAMBCL

RIO, 8-A Pascôa dos Milita
res revestiu-6e aqui de grande im
ponencia, tendo-se realizado va

riai cerimonias religiosas, que es

tiveram largamente concorridas.

»-;"t
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o Figueirense F. C. disputando o seu pri�
meiro jogo do campeonato, conseguiu abater
o forte conjunto do Clube L\tlético Catarinense
pelo score de 4xl.

Figueirense:
Pereira

Fredi Monteiro
Carlos Chocolate 8aixo(Farias)
Sabino, Carioni, Ivo, Beck,Calico.

Os 5 tentos
Aos 10 minutos de jogo, Ivo,

Que fez �ua Rreeotréen, r'!cebendo
t;m bom passe de Beck, consegue,
vazar o arco guarnecido por Pe
lanha, consignando o ), goal para
o Figueirense.

Aos 23 minutos de luta. Se
cura aproveitando u� passe de
Nanado, obtem o l' e único pon
to para o C. Atletiea, empatando
a partíàa.

7 minutos depois. novamente

Ivo, cartando um passe de Beck,
faz balançar a rêde defendida
por Pelanha, conquistando o 2'
th!to para os ;;PlIS, des�mpatatl(lo
a pamda.

PENALIDADE M-\'XIMA A
FAVOR DO ATLE'TICO

Fredi aliviando uma carga da
linha tricolor faz com infelicidade, t

cometendo "hand:,n na área peú
aosa. MMoS bate esta penalidade,

Prellrnlnar

Esporte
.Jornal

Benedito Lopes na

ponta
RIO, 8 -No treino realizado,

êntem, no Circuito da Gavea,
Benedito Lopes alcançou grande
vantagem sobre os restantes com

petidores.

N ovo recorde do
mundo

COPENHAGUE, 8-A íla

dadora dioamarquêsa Raghild
Hveger bateu ° recorde mundial
feminino de 500 metro; estilo
ncrawn J em 6 minutos 9 segundos
e I II O, A senhorita Hveger jà
tinha em seu poder o recorde pre
cedente estabeleci.lo no tempo de
6 minutos 45 segundos e I O .

Luta fóra do riug

BELO HORIZONTE, 8--

I

ESTÁ o senhor cer
to de que procede
com justiça ao tratar

assim o seu filho,
por tirar notas bai
xas no collegio?

Como se formaram as

esquadrões...Os tentos
Realizc.u -se domingo

paSSadO'jSendO
bastante infeliz, dando a

perante regular assistencia, a se- Pereira uma oportunidade d� la
gunda partida do campeonato, zer uma bôa deleza.
travada entre as equipes repres-n- O F·· dtativas do Figueirense e C. igueuense esce e Car-
Atletico Catarinense. Ilos orgaDlza�do um bom ataque.
O jogo transcorreu sem anima- pas�a a Sebino, este de pucheta

ção e monotcno, sendo contrario envia a esléra para a área peri
gosa e Ivo entrando firme. con-

quista de cabeça o 3· goal alvi-
(l que se esperava.
O C. Atlético, que vinha rea

hzando bôas partidas não corres. negro.

pendeu a fama que é possuidor, Finalmente Calico, depois de

c1escontrolando-se pr ncipalmente
uma jogada simplesmente indivi

a deleza, que teve somente dois dual, envia um forte pelotaço ao

h P I h G arco adversario, obtendo DOS últi-
omens: e an a e ato. .

··d 4A I· h -

t
mos mstantes da parti a o

.

ten-
10 a por sua vez, nao en-

F
. .

do o auxilio necessário, não de. to para o 19uezrense.
senvolveu o seu habitual jogo. I

Por isto, o Figueirense, con

trolando melhor a partida, son-

dando os pontos fracos do adver- A partida secundaria terminou

sario, e aproveitando bem as fa- num honroso empate de 2x2.

lhas da deíeza, burlou por 4 ve- V E N D E S E
ZfS a vigilancia de Pelanha.

-

Portanto o aivi-negro, encon-
O prédio á rua

conselheirorA
luta de catche levada a e eito

Mafra n: 50. em frente ao no estadio da feira de amostrai"trando um adversario fragil, teve

um trabalho fa ...-I·l e· Mercado Fúblico. Para tra- entre os iutadores Yano e Moss-
assun ocupa ,.. ,. d.

A a· lid d tar á mesma rua umero 110. soro, terminou com a vitóna ofJunto com o V I a • erança o .
" b brasilei'r.�OOOO���OO..#l��� japones 50 re o rasileiro,

campeonato. � i6 O I d M 'd
'

I."� S b t·_ B V" � uta or ossoro epois deNAo queremos entretanto com 'fil e as lao • lelra � . ';
o •

I.
I." " recobrar os sentidos, nao se con-

o que dizemos acima, desvaro Izar �
e

f d d ._

a vitoria alcançada, pois o Fi- i Herminia Vieira for.man o

.tCO�
a ecisao

gute cdon-. �� ena a VI ona ao seu con en or
ouelrense apresentando um pa- '" .,

ôas de suas jê l ; A· I
. .

A' Mt;, '. . I." comunicam as pessoas e suas " [apones mterpe ou o JUIZ fi ar-drão de J.go superior ao do 'W relações que sua filha HE- 1i t··' d
..

t O ����������������������������C AtI ti f
. , I

�rJ
LOIS lIIOJ,

a quem acusou e IDJus o. i' N
-

f· h
.

. e ico, ez JUS os DUIOS ij A contratou casamento II . ,

.J
--

ao o I I P n O"'r'lIh b �11 SIMA-O GON JUIZ responoeu asperamente, o que 1 T' Ih
·

que e cou eram.

� ���A� sr. -

fi motivou a que MOSSOfÓ lhe apli- OrDeirOS e serra eires-mecanices tizadat\SSISTENCIA-Regular. IH - I casse tremendo sôco r-o rosto. encontram p t I
_

dij " A d r d
ron a co ocaçao pagan o-se bons RIO. 9 - A inglezinha Jl,an

JUI 7_0 sr. Alberto Moritz
� • iuva Maria Julia � intervenção a po icia e e salarios. NL. �� Gonzaga � populares evitou que nova luta se oarcí, que, apos uma semana

conduziu-se com acerto nas suas H com,:_nica ás pessôa� de suas � iniciasse, sendo �� dois lutadores S. A. Metalurgica Oto Bennach de inquietação trazida aos .seus
decisões. �� rel�çoes que seu filho SI- � conduzidos d policia central, onde com o desaparecimento da casa

O d
lU! MAO t t t lU!

briu i
.

b f JOINVILLE parterna, apezar de encontrada
S qua ros estavam assim cons- � con ra ou casamen o n se a nu inquérito so re o ato.

tituidos: � com a senhorita HELOISA

I�
ontem de noiti'lha, ainda centi-

I
VIEIRA.

FI C ·t· CHARLAU TH nua a preocupar.
Atletica: Fpolis., 5 de maio de 1938.. amengo X UfI 1- Dr. Pedro dI Moura Ferro , E' que o seu estado de ca-banos Advogado�.cCl�:�':�� é o crelJle que revolucionou o taleps;,a dava margem a uma se-Pelanha i·\lI" Rua Trajano I. (sob.)
M J rii1.� � r6l1 mundo velho, e, óra revoluciona a rie de suposirões inclusive queatos air � � HELOISA r.... � :r

Gato Luis Borba ri1 r.�
I!!I ij No jogo realizado em Capoei- l America do Sul. houvesse sido ela hípnotizada.

, .�):a1� SIMeA-O �,j&;1"'*� DI � Dr. Augusto! HOJ·e a' tarde, porIm. o me-Belelê, Secura, Brito, Naoado,Bor- ril I ras, entre o rtamenga e o LU- t

binha.
Ir.j � ritibanas, �saiu vencedor o pn- d P I CHAR LAUTH dica assistente d'i familia tran·
I noivos í meiro pelo score de 2x I. e au a não é um creme comum quJizou o progeniLor da linda

L*'!@�-,::&ml M EO ICO
meni�a afumando categoricamen-

CH AR LAUTH . te que não fôra ela hipnotiuda.
DOEl\:ÇAS DE SENHO- O estado cataleptico em que

RAS-PARTOS lhe extinguir à as sardas. panos.
se encontra é motivado por uma

cravos e espinhas, �em a minima crise aguda de epilepsia, sendo
Operações irritação, deixando-lhe a cutis bom o es�ado geral, nel!:essitando

I limpa. macia e fresca. apenas de muito repouso.
Diz o clinico que quando

� C�;'�;�t�;--;-ii;';p"-;;; Joan despeItar do sono profundo
, em que está mergul"aua. desa
i de maquinas de escrever,

- parecerá o seu estado d inc.ons-I rádiOf, e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n' 66

cjenci�, sendo quasi certe que
nada se lembrará então de tudo

Clube dos Funciona- quanto fez.
rios Publicos Civis de

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

S. Catarina

• Talvez o crescimento excessivo e mesmo os estudos
o tenham enfraquecido. Por que não lhe dá TONICO
BAYER durante algumas semanas para ajudai-o a re

cuperar as forças, a energia e a vitalidade?

• Os beneíicos effeitos do TONICa BAYER são im
mediatos e permanentes: enriquece o sangue, vigoriza

0S musculos, fortalece o cerebro e

os nervos. Comece, hoje mesmo, a

dar-lhe TONICO BAYER.Que é o Toni.o B!l)'er. O Tonico

Bayer contém 't!itaminns, ex ..

trucros de [igaâ», ;JÍw.�phat()s,
calcio c outros elementos de
grande valor reconstitumte.
Sua formula resultou de [anO'

gos annos de cstílclll nos Ia ..

mosos Laboratorios Buyer.
Para que serve o icnico Bfly�r
Contra debilidade, esgota
mento, depressão nervosa, fal ..
ta de aPl,ctite, neurastllcnia,
dyspcpsia,_ unem ia, enjroowc ..

cimento. E rcmbem ideal pa
i"a apressar a cOll'valcsct"l:.ça
clcl>ois das enfermidades de
bilitantes.

BO�1 PA1�A TODOS

TONICO
YER

\:z..-----�

Consultorio: Rua JOão
Pinto, 13 - Telefone 1595

Das 2 ás 4

r�esidencia: Rua Visronde
de Ouro Puto, 42-

Telefone 1355

Dr. Gaibal
te Clarlvão

A.DVOGJJ.DO
Avisa aos amigos e

antigos constiutintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceitar chan'lados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estaqo.
E,critorio: R. Deodoro n· 15

FONE 1.665

«CAIXA BENEFICENTE»

Comunko aos srs. Associados que
nesta data, conforme ree'bo e:n nos-

ISo poder, foí pago a D. Lucinda Cor
reia Gtumiché a quantia de um eon·

to e trinta mil reis (1:030$000), im-
portand.l liquida do I· peculío desta
CaIxa, peJo falecimento ultimamente
nesta Capital do é:.ssociado sr. João
Grumiché.

Está sendo feita. no praso de 30
dias a eobr..nça. do 2· peeulio em

nossa Séde á R. Conselheiro Mafra, 2
(2' andar).
Floríanopolís, 20 de Abril de 1938,
ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA

Diretor-Presidente

Vende - se :�.!
afreguezada quitanda co

nhecida por "Mercadinho
Popular", no Cáis frede
rico Rola n· 10
Ver e tratar no mesmo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



higiene da ali-fAmentaçãe
A VOZ DO POVO

IrA si;�a;� :a Espanha jlrA_------- .. ----------------'- -- I

I I
AI·isteu Schieilele ,'I Não faltam livros onde aprender

<f
'

I
a higígíene da alimentação, O (Iue:

SeG1 duvida que n polít ica de expansão, desenvolvida
'

falta é a necessaría curiosidade para

com o moior desernharaço por certas potencias do ultra-mar, I
estudal-os. Todo individuo inteligente

" jamais
deixará de instruir-se neste Agradelf'll--l11ento edepois da Grande Guerra, eleve interessar imensamente ás ..

nações mais fracas 1:', alô mesmo, aos prejudicados recipro- I
particular, como no tocante a tudo

camente em seus !'l'í1po;-;i!l)s in-perialistas. Está visto, tambem, I ;�!d:.iZ respeito a preservação da
sa de 7- dia todos podem fica r

l que certas e inconfessaveis manobras dn fundo comercial,
1 Todo tempo é tempo para aurender o

não podem deixar ue preocupar os espiritos, nOR paises al- ,.,

P d ricosaquilo de nne maís se necessita: E e ro Gevaerd, senhora. filhos, genros noras e netos. ainda soo o

cançados pelos tentaculos do expansionismo. Tudo isso é mui- '1

.

t t d
-

d t
nada mqis uHl do que saber dirigir- terrírel golpe por que acabam de passar com o falecimento de sua LONDRES, 9 - Examinanrlo

to Impor an e e merece pren er a atenção os que, nes a '1 d
b'

. - I'�' rl
. -'.J h

A se. higienicamente. afim de gozar rdoíatra a equerida filha, irmã cunhada e tia (e Norma») agradecem sín-
no seu numero ele ontem a situa-

CT1 c.e trr-nsiçáo p0 mca a S0Cle08'lf' U'1lflDA, '-PPn1 acom- -

h ri,
,

t d I dos acouteci
sande e manter-se em boa forma na ceramente a t@dJsaspessoasqueauxílíaramduranteasuL:enfermidade ção econornica do Brasil, a revis-

pan an o com m cresse o esenro ar os acoutecimeutos que 1-.
-

I J-.,. I [Iuta pela vida. E' mister aorender a e as que acompannaram até sua ultima morada. os que enviaram flores, ta <The Statist» salienta as ri-
se sueCUClll no panorama po itico ínternaciona .

�
-

Mas
ê h

. , líti VIver segundo as regras de híztene, car tas, cartões telegramas e fonogra nas. Outro sim convida também para quezas naturais da grande Hepu-as e preCISO recon ecer que, no cenano oa ]10 1 ica '" H

mundial, se processam, atualmente, sucessos mais importan-
bem assim escolher os alimentos mais I assístírern a missa de 7· dia que será celebrada na igreja S. Iosé sexta blica sul-americana e diz textual-

tes e de menos subalternidade. nutritivos e de facil digestão. No ca- íe.ra 13 do corrente pelo que anticipam seus sinceros ag-radecimentos. mente.
50 de digestão difícil da carne. por �e ee.il••••! SA guerra no Extremo Oriente e a guerra civilem.... "'" «e existe no mundo um país

E h tit to nevralzi d líti
.

t exemplo. o que acontece quando ha til

S V·· tes ! S V·· t ,.. onde se pode esperar que todo,
span a cons I uem o pon o nevra gICO a po 1 ica 10 erna-

acido clorídrico ns suco gastrico, g rs. laJan es .,.-..11 rs. laJ�n es. ! se tornem ricos, este país e' ocional da hora que passa. Póde ser que o sensacionalismo U ...

dos ultimos acontecimentos na Europa, como a anexação da fica-se sabendo que nâo mais é ne- : : Brasil ».

Áustria, a rendição da Lituania e o jQgo político do eixo cessario abster-se dêste alimento bas- : : Mais adeante o mesmo artig- \

Paris-Londres, haja desviado a atenção dos observadores da tando corrigir esta deficrencia diges- g Não esqueeam que a Falueiea • acrescenta: «Por muito rico qu'
1" '.

•

I P' -1 •

d
., I d tcíva cBom, o uso do Acidol-Pepsina de;! PINHO é a uuica que coneert.... e r�- .= seja do ponto de vista agricole ,poütica JnLernaClOna. Oi)e ser, am a, que a Ja onga ura- ..,

tAl 'I{/
-

cão da guerra espanhola tenha provocado bocejos ué desin- asa alei. • forma todas as suas mala.s, com rupia «' o Brasil é igualmente rico emmi

teresse.
Peb e�!udo d� ,fisi.ol"gia s�be-se I dez e pel·feieão. I nerais, especialmente ouro. prato,

Em todo o caso, por cert.o que os responsáveis pelos q�e o ac��o cl�ldrtcO IZ!n funçao,ca- e RUA SALDANHA MARINHO entre João Pinto • diamantes, topazios, manganês,
destinos dos povos jamais descuidaram-se deste aspéto im- pítal �na ojgest�o, dos alimentos albu- :. _

•
" : carvão e monazita e possue ade-

portantissimo da política mundial. mmo1�es. ,A ;h.l�lene. que t<odOt�, de�: e Tiradentes Fabrica PINHO. : I mais enormes jazidas de minerio ;

Deste ponto nevralgico depende não só a manuten- viam saber, ensrna como no" anmen fl�••••••5 'j de ferre.

d b I d d '1
. tir ractonalment '.. A terapeutrca mo- E!!!!P!!'P' f 5

Di· 'I'I"iP'Mi 'PS !5�.'_�;
ção a paz, como tam em a sa vaguar a a civi ização m-

dustrial do século 18. dana. POJ Sd.a vez: acons�l��. para �� l �

Quando do avanço nacionalista em terras catalãs, rom- �s10rcl�a,srOl'cSa Cos �xP;�lselnat?�orComepl1clImenl·dcoias I(�,; Lar fi'econo ln i,co '.";:,1,':;pido que fôra a resistencia governista na frente de Aragão, c - �,- .c o ,�

em fins de março ultimo, haviames levantado determinada �ier ci(':_Ací��=�ersjna. r
interrogação. Z S f 1

As forças do general Aranda, depois da penetração em CARTA E t·
t.erritOllo catalão, procuravam alcançar as praias do Medi- �

terraneo, ao longo dos Pirineus. enquanto que, mais ao sul, ODEON-: €) Uder dos i Não tolére O esbanjamento, o desperdicio, em sua casa! Córte o �
outras colunas franquistas se esforçavam por isolar Barcelo- Cl\l.!lIemas i' maU peia raiz, con1eçando hoje mesmo a economizar: �

na de Madrid. Porém, posto que os d0is objetivos já bou- PROGRAMAS DE HOJE:,lj' Adquira o famoSio "Fogão GERAL", o "Ieader da ECONOMIA-' ti
vessem sido atingidos, uma séria révide republicanEl se fizé- � �as casinhas brasileiras ! [:,1
ra sentir em dado momento. Em Balaguer e Tortosa, dois A'S � 30 HOR!\� I .�

O "F
-

GERAL"
- f

pontos de uma importancia para o avanço sôbre a capital
" . >..;: 1\; ogao nao precisa de "fogo cerrado" para esquen- k·;

catalã, os governistas opuzeram barreiras inexpugnaveis á A Warner apresenta �onald I �I tar... Go:sta menos 80 ·1· do que qualquer outro fogão. H

�::����a até então compressora dos exércitos do general ���:� e Jean J\iIui�' num mtenso

I tI ltidade �i:ite hFojeOmge;;m,oo
O

no,ss,oGmostrUEariOj'lArtificarL-seda,q,Ua- ti
�Haverá uma nova Verdun em Barcelona, como em U O H

Madrid ?»-disséramos. E' passado um mê�, Barcelona resis- JURAMENTO DE

ME'DICO., i;1 ��
te energicamente ao ataque nacionalista_ Enquanto os nacio- Preços-2$500 e 2$000. If r
nalistas envidam esforços para se assenhorearem das posições

..... ll'III.TES ""OROADOS 111'.1',
hh

de Castelon, de vital importancia para a sua ofensiva, as
...., .1.'11' IV I=conoml·a � Dur�bl·ll·dade ",.,. Perfel·ç�o ��

tropas do govêrno de Barcelona, fazendo reviver os contra- L u u ��
d b b· d M d 'd d'

, REX, ás 7,30 horas: �,�,'
çao!aeqs.ues os su ur lOS e a fi ,preocupam lversas POSI-

�

�'."'i",'·,'.
DEPOSITAl!::IIO IV RVPRlL"svNT" .TTv GERAL "

-

Parece que, de fáto, foi organisada como a de Madrid. m e ��?��o� LEÃO! com o Gordo
.,.,

.Iii. .n n ,lIU; ln L'1l1'l r..

I')"I·�.'E o governo de Salamanca já fala numa nova ofensiva,

deS-1
Preços-2$500 e 2$000. 1-1 II AV I L. A

ta vês sôbre Valencia. Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561 ��
A situação espanhola volta ao «marasmo» de antes ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: �. �

do rompimento da resistencia governista no «front» arago-
nês. Quando essa calma r�lativa e periodica desaparecerá VAGABUNDO MILIONARIO

�
para sempre, tornando possiveI uma ação decisiva para o � com George Arliss.
desfecho da guerra espanhola? I� Preço-l$OOO.

.._------------..----iiiõããiii&..---::UUõru�=___:e!é l"!4lI

Vende-se Eo�"�i�:�:;' HONR SA DISTINÇAO I
mim Constant n' l' I
Tratar á rua Alvaro de Carva- A alta competencia técn;ca do nosso ilustre conterraneo dr.

10mar Carneiro Hibeiro, Yf�m do obter um bonrosissimo premio,'
lbo n' 14.. I d'
______________ pe a recente Istinção qt:e lhe f(li conferida.

Dotado de uma inteligencia invulgar, com excepcionais
faculdades de trabalho, vem o ..nosso conterraneo impondo-He dia a

GAZETA

Com
"""

maos

arrancadas
as

BELO HORIZONTE, 8 - E'
costume das propriedades agrico
las festejar alacremente a colhei
ta das plantações.
Na fazenda Rotulo, situada nas

proximidades desta capital, veri
ficou-se uma das costumadas reu

moes. Foram convidados e estio
veram presentes, além d0s pro

prietarios e trabalhadores da ci
tada estancia, os donos e os em

pregados da!'! fazendas vizinhas.
Os lavradores iniciaram seus

folguedos ás 19 horas. Vivas aos

proprietarios reboavam, gírando
las eram soltas e foguetes explo-
diam no espaço. I
Mais parecia uma noite de São

João, com balões, bombas, etc.

Francisco Silva, lavrador, com

50 anos de idade, incluira-se n(j)

illúmero dos mais animados.
Bebera vários copos de aguar

dente, pel(j) que se achava bas
tant.e alcoolizado,

A's 2 horas da madrugada, em

meio ao entusiasmo da fe��ta,
Francisco da Silva resolveu soltar
lima bomba de regular dimensão.
Ateou fogo ao estopim para lan

ça-la a uma fogueira proxima.
COntudo começou a brincar e

a fazer piruêtas com a bomba
nas mã0S. E tantas fez que aque
la explodiu.

O ébrio caiu ao sólo sem sen

tidos, com as mãos pretas. Um
cherro de carne queimada encheu
o ambiente. dia, não só nos meios atinentes á sua profissão, como ainda no am

Conduzido o acidentado ao Hos- biente cultural, de que é um dos grandes expoeJates.
pital de Pronto Socorro, ali fi- A sua recente eleição, para Conselheiro da 7a. Região de

cou internado. Foram ampu�adas i Conselho Regional de Engenharía e Arquititura, dizem do conceito
ambas as mãos. em que é tido e valem como um penhor seguro da sua alta ca-

O lavrador sofreu, tambem, fe- pacidade.
rídas contusas no rosto e no Registrando a honra, que tão justamente o vem de con.
torax. sagrar, felicitamo-lo com um abraço afetuosissimQ.

DR. OMAR CARNEIRO RIBEIRO

-

Diretor Responsavel
�ALLADO

Mis_, NO BRASIL

TAPE ARIAS

Tapetes"....para. todasqualidades
Veludos
Gobeleins
Cortinas
Stores

Tapetes Service Bond - Passadeiras linoleum

Por preços de stock

Pe§aan preços

nunca visto

sem com.prolnisso
,..

SALOMAO GUEL

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto Caixa Postal 37

j'
M

'.
, '''.,' I ',' :'\ '

'ti

-
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---_--_ ..,--,-----_------_.""--------__-_.,.� .....,�-----------------_... --.---------------------�--

�� , OMI-'OE
MEIR

�:;;.(.)rC1Ue cl CASA D/�URA, dá inic�o este
(")dos ,\::;ã � t'�:::;.,y--�t>J('),�� com o fim de bem ser-vir' a sua
se I..J c (:) !c' :2;J �:.��:;.; S t; (.:;) (_)k.

.tr:'J�. i'f')

ii�
:KLl:il
�

f"'W
� eç05 àe

SEDAS:
Seda Cloqué, c] lá (Reclame)
Seda Cloque, fin:ssimG, pI inverno
Seda C!olJué FrilncêsD.
G"berdtne de f:cch cI lã
Gabddine de pura. seda
Seda desenhada
Seda desenhada CW côres]
Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda BaY3ldcre
Seda B.ayacbe Flane;ê;R (Seda Natural)
p/lollgol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
S.::::]8. estampada .

Seda Bordada. art. moderno
Talett ..1 bordado, no .. idade
,;da listada pI camiOf1
1 afettá XacLê', pre:o e branco

Seda Chi[Jfl G!mi3.. ,f;\/Ess)
S· 1..l ; ) 1 'Oetim ce se"ct p! COlena, Ir1rg. mt4

Seda Lagué o giP ln de melhor
V f,lu"L" CLJ'f!on P.

�11' .�"c (R<'clamo)""r. '.,1:"'; UII lt·,,�_ ..... :) \....... 'I.,.

S2da c! lã, arr. liso
Se,Ja eStampada 2r1. peBado
"I .

d I'
.

.:JUitamta o me i10r alllgo
Jersey de seda, larg_ 1 m\40
Veludo liso

'artigo

, , ,
ml J'.'l •

uma 15.600
19.000
28000
28.000
13.500
16.000
34,000
52.000
16.500

\

�!

!""nês á SLi;3 [')'-'alor Liquidação de
disti,�ta fr(�guezia e reduzir o

VA IE I l�lCUL VELa

aS50mbrar
VISTO

de i 2$ por
mt

de 7$ c:

mt

Pelos l.uotivos expostos acima) )loeeo .. j Imitação a linho em todas as core5] rnt
meudata.t.;;}§ ia EII'i&l®§::g h"eguezi;ru de se SUPI"Nl1" Crepom Japonês pI ki 0110 «

de arft�g®§ �IiIlJ�BlIte§ palio� o p Ir' Ó x im o Crepom f [ kirnon», dez- nho novo «

bIVeli�mlO� apIl"ove:it&umd1!) as g!"ande� vania ... Cretone estampado p] kimono «

geluls (!I,ll.e nle§ ofel�eeemos dUI·�ude o mês I Chitão Holand2s de 1 $2 e

de Maio') f�z0nd® deste modo uma ecoao ... j Tecido rI cortina mt

mba SUiDerio!!.8 .1;1 2�}"i" Opala em t.,das as cores «

1]!I�i"m wo§§� íIDH,-"'ientaeão� d:lunos os lu-e .. Opala típo Suissa "<

�®S de :dglluw§ IJjHI.�lt:ãgmJ� .

Brim colegial de i.5 e

Brim colegial enfestado de 3.9 e

Zefir listado e xadrês miudo de 1.4 e

Zefir superior, cores firmes mt

Or�andí lisv, tipo 3uisBO «

Mrio linho enfestado. em branco e cores «

Toalhas pl Banho, art. bem eucorcado uma

Toalhas pI rosto de 1$, 1$Z: 1$5, 2$, 2$5 e

Casemira Lsa. largo I m60
Cas�mira lisa, art. sllperiof
Casemira lisa, art. fino
Casemi:a ern X3.drês preto e branco
Casemira cl Salpico, h,rg. I mt50
Casemira Xlclr{�s) art. de pura lã
Casemira cl salpico, art. pi c08tume
Casemira lisa pI costume, largo 1 mt55
Casem ira lisa tipo S�rj3.
Feltro de pura lã
Flanela de lã Enissima
Casemira Xadrês míudo
Casemira azul marinho PI terno de homem
Cachá c( Flanela roo xadrês
Cachà cf flanela típo do: Irj
Cachá cl flanela listada. pi píjarna
Cachá tÍpo de lã
Cachá típo Rodié
Cachá branc0 típo Rodié
Pelucia lisa em todas as cores

Meio linho estampado

mt

de 19$ e

mt

de 1 $7 e

mt

»

11.800
15.000
16.000
11.500
15.500
6.400
8.200
10.000
12.000 I Colcha de pura seda pI casal

10.5001 Colcha de seda cf franja p] casa!
16.000 Colcha de seda c[ bico, p] casal
5.800 Colcha de lustãos cf franja pi casal
8.500 Colcha de [ustao cl franja p] solteiro
10.000 Colcha de lustão cl bico p! casa!
12.500 Colcha de Iustão C[ bico pi solteiro
14.500 Colcha branca pI casal, art. superior
11-000 Colcha branca pI casal, art. bom
J 1 .500 Colcha branca pI solteiro
2.200 Colcha pi solteiro, em branca e de cores

I 8 QUO Cobertores escuros, artigo perfeito
6.01..0 Cobertores pI bêbê

36.080 Cobertores Pauiista pI ca��t, art. pesado
12.500 Cobertores Paulistas pI solteiro
i5.000 MUi'im Taubate (Reclame)
7.000 Murim Flor do Campo
13.000 Murim Cambraia Encanto (Enfe.stado)
9.500 lVlorim Cambraia Mimoso (Enfestado)

uma

Je 6$5 e

1.300fGuamição pI jantar (140x J 40)
2.800 1 Guarni�;ão pI jantar (140x 180)
2.400 Guarnição PI ji\ntal (14ox230)
2.500 Guarmção pI cha, c] dezenhos em côres
1.500 Guarilição pI chá, art. de reclame
1.700 Cl1arda.lapos rI jdotilr de Dl.� 12$ «

2.000 Guarnição de renda pI quarto. (7 peça-]
2.800 Guarnição de r{�;da pj quarto (7 peç :s)
1.800 Cortina de t ·:ond" dCl..cnhada
4.500
1.600 Al"mam·initos e

2.000 Plllovers si manga .

3.500 Pulovcrs de pura lã si manga
2.500 Pulcvels cl manga
10.500 I Pu!over.s de lã cI manga
4.800 Casaquinho de malha pI menina

Coletes de malha pl rapaz
Coletes de malha c] [eixo, pI rapaz
Sobretudos p] homem, confecção perfeitíssima

85.000 Sobretudo pi rapaz de 30$ ate
44.000 ! Capas de borracha imperrniave] p] homem
38.000 Capa de borracha de seda pi senhora (Pel.:hincha)
14,500 CL1)!SaS ele jersey superior (Perfeitas)
i I.SUO Ternos de casernire pI homem
16.000 Temos de casernira, ótima confecção
12.000 Calças de brim rI homem, (:ôres firmes)
22.000 Sombrnha de seda e linho, art. garantido
15.500 SQmbrinha de tricohne c], capa de metal
13.500 Sombrinha dt tricoline listada
6.0uO Sombrinha p] mocinha
• 500 S 6'! >-
'to om Clona cl,ranJa
7.500 Bolsas, p05wirno5 um variado sortimento d� todos 05 tipos, e para

21.000 todos os pl<:::ÇOS.
15.000 Camisas àe alg)(Jào c[ feÍxo pI homem
28.500 Cilmisas àe algodão cl feixo pI rapaz
28.000 I Capas de lã rI criança
26. SOO I Casaquinhos de lã pI criança

29.S00rEstOj<)
de chícara japonêsa pI café

10.500 p.parelho p! café (Reclame)
12.000 Malas pI viajens 18$. 20�S, 22$,
12.500 I Pastas efcclares de 9$000
14.800 Maletas escolares de hbwlite uma

30.500 Cache-coI de �erla um

39'000 I' Loção Narciw vert "

14.000 I Pó de arroz, Royal 8riar, pequeno
n

12.00\11 Baton Michel, em tudos os tons II

14.500 I Baton Tangee, II

9.800 Tupo de pasta K,)linos II

4.200 I Tubo de pasta Alvidente "

5.600! l ig3S de borracha pI senhora uma

6.200 I Babadores de orgundy bordado um

6,OOO! Cintos de CO(!ro d,e cobra pI homem n
,

.

6.900 I Suspensorio de couro de cobra, indent;cos aos �i!ltos II

3.800 I Suspensorio de seda. II

3.900 II
L;i em novelos Pekim. em todas as côres n

7.500 .5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
6.500

I
vendidcs por preços nunca visto.

2.800

I'
Estamos liquidando com 50oio de ab<!tlrnento todo o nosso Stock

14.000 dt.! luvas wedine. Luvas de Pelicll de la, r,or 22$000. Cintos ae
22,000 ,carrlurç1 e de pelica para sónhoras, por !lre�os baratisúmos.
24.500 I Meias pI homens, senhoras e crianças, das melhores marcas, as mais
10.500 I resistentes e pelos menores preço�' •

artigos PI homem:
de 9$5, 1 I $. e 12.000
de 16$5, 26$.« 73.000
de 13$5, « 16.000

uma 24.000
« 8.000
« 7.500
« 8.500
« 65.000
« 45.000

uma 85.000
« 98.000
« 14.000
« 30.000
fi. 52.000

urna 9.000
uma 23.000
" 11.500
II 10.000,
n 8.000
II 6.500

«

«

«

«

«

«

«

«

um

um

« uma

II

..

»

»

»

Cama e mesa»

»

» uma

«

peça
«

«

«

«

«

«

«

«

«

mt
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

uma

«

"

6.500
4.500
12.500
5.500.
8.500
28.000
24.000
10.000
5.000
16.000
13.000
2.800
2.500
3.000
3.700
1.500
1.500
3.500
9.800
12.000
8.500
1.200

»

»

»

»

»

de 11.5 e

»

»

»

»

»

»

»

»

»

mt

IVlorim Oficia:
Alvejado Carioca

Alvejlldo N D
13.500 Alvejado Familiar, o que ha de melhor
17,000 Algodão enfestado, largo 1 mt50
18.000 Algodão enfestado, iarg. 2mt
24.000 Algodão 177, art. extra

20.500 Algodão S. 220
24.000 Algüdão 14, larg, 90 cento

19.000 Algodão 5, sem goma�
12.000 Cretone Royal, tipo Imho, larg. I mt40
24.000 Cretone Royal linho, largo 2rnt
13.500 Cretone Royal, típo linho, largo 2mt20
J Z.OOO Clelone Róse l\llarie, larg. 2mt20
12.000 CretcJne em côres, largo 2mt20
35.000 Atoalhado branco, larg. I mt40
2.400 Atoalhado em ctires, largo 1 rnt40
3.000 Atoalbado branco bvrado, larg. 1 mt50
3.800 /\toalhi\do em côr típo Inglês
4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. largo
4.500 Puro linho branca, larg. 1 m! 15
4.500 Linho branco, largo 2ml20
1.300, Puro linho branco, maíca doi:: zero�. larg 2 nt20

. 3.200 Cambraia de puro iinho

um
n

»

»

»

»

»

«

«

«

«

«

«

«

«

«

n

e

c

l)ê u\!"�a prova r,je inteiigencia e fir"\o gClsto, adquirh··l(jo seus artigos para a

pr"oxima estc?.ção, n'"�� q")ossa il""egualavel Liquídação de Maio, cory)pr�a-ndo os malhares
a�tfgos pelos r-nenores pr<'3ços da praça.

Procure comprar seus 2!jrtigos ern Casa que ihre rner�.�ça cc;nfinça.
P.r"ef�ra pois a nossa CASA� que é a mais antiga desta capital.

p

e
J.s;'\
..Iit SELETA e

a
RUA FELIPE SCHMIOT, 19
,ma manhan que o moviml�u�tD é menos

----_._,_

A
N. S. Prefii"lt�J ", perri�do
-_._---�--

-;-;- � T�-;-�" --II
i

nada mais III u," belo terreno na Praia do �vlüller. plano, com
Fneo 752 II

tros quadrados.

__=iiiiiiiiiiiiõii••íiüiiiiiii_;;;:o;;m....íiiiiiiiilir_iiiliiMiriliiiiiiiiiiiiiii&i iiiiMiiiRiiiiiiiiiliiiiiii ,_iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiil· Informações na Livraria Catarinense.

Em São Joaquim �1a Costa da Serra

J. R. (;ord®va

I Estabelecido com escritorio de representações, consignações1.300;me�" e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais

II_�==��:��;::;O" CORDOVA
'..
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DEPOSITAF110S'''iEM STA .. CÀTARINI14)
M o E PC KE S.
FLORI NOPOLISMatriz

••elh•• d. ...und. Filiais 81n:

II RPREESENTANTEs;r�1E
� ARI...OSi

� f. Buzinas
ii BaseH

••• 6 .....1. barat., p.r6... 6

.....1 qUle n6. oon.....e bateria (2,5 ."'11.)

A

.enda e... toda. •......

o•••• de ..a....

• ao.

o-. de AraujoAlfredo P.
1\/1 E o I (; o

Especiatista em mo/estias de creanças, nervos
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela fiutohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 ICoasultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

_� _.. ---------_ .. � .._-.__._---�._---_ .._-._ ..... --_

Velas e Magn

Blumen.u, Cr��zeir. da Sul,

Jainvile, Lag�!!i, Laguna, São

Francisoa ��o Sul .' "

,." .;
" .. b,,.. \ " .

D. Fàma Mundlall

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pintei, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fene 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

�----------..--------------'-- T��������

Dr. Ca mará Martins

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO i' I
etJltA RADICIlAL DAS HEMORRHOIDAS, �EM OPE- I�·.RAÇÃO E SEM D0R �

,�

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado, �.i.·diariamente das 5 ás 7 da tarde I

MOSTRUla\RIO'�EM:
Tuhawâo

���Ofl,\J�®���•••Ge�••3�Ofif)"��.G'o��te••••".Q••••••��OI+�� �", ..... .." ,,.. r: •

'T
,." ....

"'INC I' ..
"

"

I Dr.
- . - .

DB'���idl II IN ST I T U T O O E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

IVlc?!estias �� Or:,eraçôes I
dos

,�--I-IOS
OUVIDOS, NAI�IZ E GARGANTA

,

OrEI João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florlanopolís
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngología do Rio.

II Consultas diarias das 4 ás 6 112

I Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

-

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oet. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur
sos na Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopoüs até Ia
DE i\IIAiO

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: l�ua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 1 ás 3 horas.

•

Dr. Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

iaía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. M01M!>
Ex-intemo do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospital '

GraHée Guiule e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
molestías da

CABEÇA E PEiCOÇO
Espedalista em

NAI'UZ, GARGANTA E
OYVIDOS

'

CONSULTORI�
18- Rua Trajam) ·-18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

• 'Diariamente das l� ás 18 hs.

Dr. P. Camara
Simões

Mêdi&o do D. S. P.
do Estado

CLINICA GCERAL:
PEL� e SIFILlS

Diagnolltie. das IBol.eatias da
péle (dermatoses em geral)
,ob confirmação micrescépi-

ca e da Laboraterie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

Advogado
n. 70. - PhoHP' 1277. -- I r�Ud Trajano, rr 1 sobraão

__II__Telephone ri' 1�58 I

Cem prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 1 Q ás 12 e das 16 as 18 horas.

MEDICO-ESPECIALI!5TA

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'L1NICA
Curso de aperfiiçoamento em doenças do coração

1 (diagnostico preciso das melestias cardíacas por
traçados clectrieos)

CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS IDO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raies ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná ...

lises Clinicas
Exam�de sangue para diagaostice da sihlis (reaçõe; de
Wessermann, de H&cht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

• Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
guostice preeoce da gravidez], Exame de puz, escarro, li
quido rachidiane e qualquer pesquiza para elucidação de

di8iDestiQOs.
Fernando Machado, 6

TELEFONE J.19�:' .:

F L O R I A N O P O L"o'I,JS '

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 1 2·-
.

das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7--- TeI. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

Te). 1317

-,>_

rDr. Rio�rdoll Ac���io M�-I
Gottsrnann� reiraI tem seu escríp-
Ex -chefe da elinica do H08pi
.1 de Nürnberg, (Pll'\JJeSsor
Inc:l6rg Burkhardt e Professer

Erwi. Kreuter)
Eapeclallnl em' �Irur.gla

ueral

tório de advogada á rua

Vísconce de Ouro Preto

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor diã Maternidade'�
Medico do.Hospital

•

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarde - Consuttorto
ANITA GARIBALDI, 49

I Caix 1 Po�tal, 1 10.

DI", Aderbal
da Silva

::J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

I :'� lta cirurgia, ginaecologia, (do
�nças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

R.

I Dr. Pedro d.�M".r. Ferr.1

-I
Dr. Osvaldo Wanderley �da-I

CONSlJLTORIO···Rua Tra- C t Iane N. 1 � das 10 ás 12 e OS a
;

'das 15 ás 16 112 horas. I Bacharel em Dlrelto I
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-

'ITELEF. 1.28S M C I
i

ta atarina. ,.RESIDENCIA-Rua Este- Escritorio' Rua Marechalf'loriano Peixoto, 131

L'
ves Junior N. 26

J
sobrado sala n' I

PARANA" SANTA CATAHINATf.,JJ;.F. 1'012.1,
�

·

....

:iliillllíiiialiilliiBiiilliiili�liii'iiiii"=- o'; ,••ef"'''''·
-. -=
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1- o;. Joaquim
I

Madeira Neves
ME-OICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

mmw!·!!!WWJIM'4UI�

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, P0I�
PREÇOS SE�,1 COMPE.TIDORES NA PRAÇA,
MATERiAIS ELETRICOS, LU'�TRES E ABAT·

JOURS ELEC,ANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n, 14 A Elétrica

Internaiianal

Florlanopolis, -1935

--:-jE
A C a S a O r Ie n t a' I Centil Vieira B.,lges, Ofic�il

,

.

C' _ do Reg:,tlo de IlJlo\:eis d.� Co-
III .

marca Cé! Bom Retiro, I:stado
de Santa Catarina, na fôrma da
Lei, etc.

Faz saber

I"'"
II ...... e • SM'

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

CUI�o de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eleirecidade Médica, Clinica Geral,

I
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO RW8 João Piàto 7 sob. Telefone 1456

LRESIDENCIA: _:_�_:_Tene_nte Silveira 57 Telef. 1621

��m��-���:�e�-==���&��"'�=�Z7'�_�t;:L.�_�_���_�I.�_�"����-� I

b� �--

�I����������-���_ e��l'umro
de 1937, q�d�p�

i I
__ -

-

-------'-'------ ----- '- sobre o Íotearnente e a venda de

A' E.
.

I e t r 14 c a 'I Marceneiros I ,terrenos em prestações.� � f
(4 -

Os ditos documentos estão a

_�_ ___
I bO��e���:i-:�_i�:.�l�m:;r��c�e I qUIn aa ... e I ra

I
��t���àOosd�u�;;� ;��::il�,:��sa-

tar-se quem não se achar Daca e passado nesta cidade
PAPA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇt\ E AN-

em situação legalizada. 12
6l de Bom Retiro, aos 5 dias do

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· Trata: com Carlos Rei-
, de a 10 I mês de maio de 1938.

TOS PROCUREM nisch. Florianopolis. Gentil Vieira Borges
A ELE-rR ICA I Oficial do Registro de Jmorei,

IIEdítal
I

I Gentd Vieira Borges, Oficial
�do Registro de I oove is da Co
marca de Pom Retiro, Estado
de San!,l Catarina, na fô:rna da

I Lei. etc.
I

I I Faz saber a quem inte-
ressar possa, que no seu Carto·
rio instalado no predio a rua

14 de Janeiro n. 191, esquina
I
da rua Dorval Ferreira de Ma

I cedo, pela Sociedade Coloniza
dora Catarinense foram deposita
dos o memorial e documentos
referentes ás suar propriedades

I sitas nos distritos de Bom R�tj
I ro, Santa Tereza, Salto Grande
I e Perimbô, desta Comarca, de
I acôrdo com o art. lo. do De·
'creta-Lei n, 58 de IOde De.
zembro de 1937, que dispõe
sobre o loteamento e a veada
de terrenos em prestações, Os
I" d dI ditos ocurnentos estão a ispo-
I slção de (o :Io� os interessados

I; que os queiram examinar.
,

Da do e passado nesta cidade

II de Bom RetIro, aos 13 dias do
mês de Abril de 1938.

I ��entil �Vi:ira Borges.
=�.-,-',."�-�--..ij OfICIa) do. RegIstro de (moveis.
����-_i"_

Machine."y Cow1pany
--------------------------------

Engenheiros importadores • Rio
Sra. Agricultores e Indust�ríais!

fiumen!r! sua produção, fazendo uso dos msis potentes re econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADÚRES, NI·
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

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

dedor exclusivo no Estado

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZIA QUE j- CAB!\ DE r.ECEBER UM

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PAHA HOMENS,

SE!�HORAS E CRIANÇAS, QUE veNDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE o MEZ GE MAIO

c o at
,

Ia rs ena

Consellleiro 15

Ofiei na de mármore

e granito de Carlos
Zech

Executa qualquer serviço de
túmulos, estatuus, placas e cruzes

de marmore.

Compra-se ,� vende-se marmore.

Caes Frederico Rola, 75
_-UIMIfMt

II
I I
I

H. AVILuA

FONE 1561

Escritorio Rua Canso Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis

Vísta BEM SEUS FILHOS

I

a quem JD

teressar pOSSeI, que no seu Caro
torio instalado no· predio fi rua

14 de Janeiro, n. 191, esquina
da rua Dorval Ferreira de Ma
cedo, pela «Empreza de Terras
jensen 3. A.», foram deposita-
[dos o memorial, a plantar e do-

I cumentos relere.rtes ás proprie
dades sitas neste rnunicipio, per
tencentes a mesma Empreza, de
acôrdo com o art. lo. do De
creto-Lei n. 58 de lO de De-

garô·tos SÓ

AL
Lindas e graciosas cDnfecções (lara

na A C
----------------�---�-------------------

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano
-
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VJAGEi\S Dfíd::TAS Phf(À o p(.'rnu DO [(lU DEJ,'\.i\EIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros de .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
A. Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos, paquetes

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREço;;gDICOS ._ testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arrnazens da
_.

Companhia. na véspera das s iidas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-

�.���� ��,� menté para bordo em embarcações especiais.

� • � ESCRITORIO-PRid":A 15 DE l�OVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
�

A' Favo r Ita � ARMAZENS-CA1S BADARÓ :t '3 "--(FONE'165�) -END. TELEG. COSTEIRA
� Para rnars infcrrnacõas com o Agente

� ..J. SANTOS CARDOSO
� .,a���V��V�§7��A��A�G

Em loteria a sua favorita I.� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
� � estrutura em con- calízação e direção II

� ereto armado de ob. as e
Rua Felipe Schmitd n° 7 e 17 a � e ferro Aparelhamento �om �� p�et(i) para ccnstru- �

L � çces de pontes em �'

�
No�Estreito Ponta do eal

� concreto armado �
I

�� �
� �

.

e I L H E T E S

� � Omar Carneiro Ribeiro
� Federai e Santa Catarína �, �

I NOS CL<\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS � � ENGBIVBBUle ........
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.... � D '15�d N b 411Z! SALAS 12:'e 13 � RADIOS

��
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a e: overnr ro, \:J Il!i
i ANDAR 2�, Para se�concerto, procurai a

B d B
lIII

I G, �� Casa M1lslcal, que conta com a

anco o raS I �,. � oficina melhor montada na ca-

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná '�� pital.

� I _ Rua João Pinto, I 2

� I Associação�.� � Comercial de

i
t1

�
Florianópolis

� A Associação Comercial

�.� Obras contratadas na .I·iisemestre �:r FJorian.opoliS tem � PI�-.� -fi 1937
e avisar que aca a e

� ge � jns�a�ar em seu Consultório
� � jurídico uma Sec�ão de

� donte emlconcreto armado sôbre @ Rio Passa Três (Estr. Curitíoa-S. Mateus) � �obrau�as a cargú do
� Ponte de�cGncreto armado sêbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) � respectivo Consultor, Advo-

� Prefeitura e Forurn de Mafra � gado dr. João José da S"u-
� rupEscolar de Mafra � Ia Cabral, encarregando-se
� Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
� Grupo Escolar de lrati � ou amigaveis de debitas -o

� Materrudade de Rio Negro � íerentes a.contas comerciá�e
� Estação Experimental de Vitdencias em JTijuco Preto�(Paraná) � �e n{ SOCIOS, po��n?o (li-;

� Diversas construções de residencias � interessados Se dlr.lglrem. t'�
__� nossa séde, á TUl feLps

���A�9ÂV�A����VAVAV�" Schrnidt n. 8 (sobrado).

Endereço Telegr.: DOLl \, - Caixa Postal 32
t S. FHANCISCO DO SUL-- STA. CATARIr\ft.

,\GENCIA DE VAPORES

Companhia Saliqs Pcrvr.as-> qio
Pring Torres [( ��i,�, Umir-ada-HiO
Navegação Rr3',ileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo

.' Vandenbrand» & Cia.-Santos
Frío

Capital
Falido di reserva

10(;.000:000$000
'259.746:100$000

.t:'<� � -:' .

DECUTA TODAS AS OPERAÇÕ�S BANCAQIAS

A8E�CIAS E CORRESPONDENTEf3 EM TODO O PAIZ

AGENCIA LOCf..L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes j�ros:
1)ep. com ]uns (COlf1ERCIAL SEM LIMITE) 2 � ala
Dep, lfmítados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de 10:800$)
.

4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retuadas tam-

bem de quaisquer ímportanctas).
com aviso préviO de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

D:iPOSITOS A PRA.ZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% ala.
5%/-«

4.5% c1Ja

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

-'tt'n�der-eçõ�ttelegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

.:.=======.

A Casa Miscelanea

não precisa de reclame, visite SUílS exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N. a
Floriauopolis

Companhia Nacional de Navega�
Çãd Costeira

Movimento Maritimo ..Porta Flar••napalis
Serviços de Passageiros e !:ie Cargas

: • - ; ..., 4 ' .. . . ..
'.

florianopolis- 1938 ===

Advogado
J_ Bayer Filho

Rua Trajano. II
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Para o Norte Para o Sul

Fretes de cargueiro:
O Paquete ITAGlBA sairá á 13 de maio O Paqu.ete ITATINGA sairà á 18 de

para: maio para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Grande vendas estão sendo feitas das maquI
nas de costur:iS e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua m::lquma sem co

nhecer no�sos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José GalliJni.

RuaiConselheiro Mafra, 66
""

FLORIANOPOLlS

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Valdemn,ar
Bur�gD

Cobranças amigaveís e

iu�icials
ComerciCl-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG<\

Santa Catarina

Inscrlto na Ordem dos
Advogados-Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

�lD:m DE NOGUEIRA
grllf1I���d.d�J com Cl1CCcs.o em��� moil("stia;.; provenientes ela lJJIdII! }.('II W.H�l:a'l do Bangue J

�
.

���:���S ,]

í��:· !����s'WI
?� � t FLORES BRANCAl
R1'; RHEUMATISMO
�t SCROPHUlAS .

�,�" SYPHILmCAI
(l
i&: OI ftnNmr.nt._ ....
i�> IM al!e�oe.·cuJa ..
�.•"'. ',?,..�ue rem ..Ja •

l4illA \tA R'IA._'
___ M!lh!U'es de curadOl ,',�

";

fRMW[ OÊP!JRATlVODO.

A DIRETORIA

$ • ' ••• "', .. -1

Sandalias e sapetos ,Ie
tiras Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di-
retamente da fabrica.

�
CORTUME - .. BARREiROS.

A. LHEUREUX
Fabrica de �alçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca·,

sacos, Gorros de couro, cintos, etc. 11SEÇÃO de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

')Pedidos do interior á Caixa Postal 124

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dez rivais

eSlDígalharalDíA Za cabeça.dopreferido pelai
J ove mm ����������������������__����

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIUO CALSARAJEVO, 9 - Esta aldeia dores a quem, entretanto, não.A V OZ D O P O V Oinesquecivelmente ligada á historia dava qualquer esperança de amor.1--------------------------da maior conflagração que já en- Só um, o ioven fazendeiro Kos-

sanguentou o mundo, foi agora tya Guarba, feliz entre _todos, I (:OMO MORREU, EMeenario de uma violenta tragedia logrou arrebatar? coraçao da ,B�R(:tiLONA UMApassional que abalou da .rnaneira beldade. A sua felicidade contu- !
• , 1:

mais sensivel o arnhiente tranqui- do, havia de se converter na mais. ENFERMEIR"
lo da localidade, enchendo os seus negra desventura. Seu destino foi � INGLESA
habitantes de profunda consterna- pagar com uma morte hosrivel o: A população de Cresciuma, .en- Acompanhado do desenhista da
ção, crime de ter sido amado pela mais l BARCELONA 9 A linda Ruth tusiasmada com o feito de Cle- firma que representa, sr. Agui- 'Defluiu, ôntem, a data do seu

"Elil�e, o elemento femini.no 10-1 bela de .su�s patrici.is. ,'Ermsby, de 26 �nos de i�ac!e, de mente Rovere, o REI DAS CUR- naldo Vargas, deu-nos o prazer aniversario natalicio, a prendada

cc<. I, destaca -se pela sua singular IDes nvais desprezados prepa-· sugo, na Irlandla: conhecída pelo VAS, prestou-lhe significativa ho- de sua visita o sr. Moysés Guel. senhorinha Angelica Ferrari, pro
beleza a ioven l1inka Kovatehe- raram uma emboscada ao desven- seu louro cabelo A TI'1:'IAN. en!er- menagem, oferecendo-lhe um lindo mann, esforçado chefe da firma fessora normalista e ded.cada edu-
it h .... meíra da unidade medica Inglesa, "

d G E IVI.C que sem o querer, fOI e turado nOIVO e esinigalharam-lhe I foi morta no dia 4 de maio quando e rico estojo de carteiras, do qual Salomão Guelmann, de Curitiba, caciornsta o rupo sco ar « Ar-
e pivot � de uma lamentavel cena a cabeça a pedradas. E não sa-.' se deu uma explosão de gazolina na foi portador o sr. tte. Alcebiades que após vari is dias de perrna- quidiocezano São José».
de sangue provocada por um ciu- tisfeitos com o barbar-o crime, 1 cozinha. do seu �partamento. O de Freitas, digno delegado da nencia entre nós, regressará, ho- A aniversariante que goza de
me feroz. te�taram. queImar o corpo do in- j ��:!!!�tl:'�ratopr���r��m���ce/:!f: Junta do Recrutamento naquela je, á capital paranaense. muita estima, não só no magis-

feliz no mtenor de um estabulo I Janela mas caiu encontrando a circunscrição. Na agradavel palestra com- terio, como na sociedade de Ilo-
Cem 08 encantos da sua for- vazio. Os vizinhos apagaram o I

morte. Ela havia prestado serviços A entrega teve lugar sábado nosco mantida, informou·nos o rianopolis, receberá, por este aus-

Ill.osura ir:'adiêWte e inveja.da, I fogo e os guardas conseguiram �'!'..V!!��!:.e,!l1:.s_�2.2�2.P,;�s2�2:.. último ás 18 horas, com a pre- sr. Moysés Guelmann, estar em· pícioso aconteci�ento, i�eq.uiv.o-Ilinka atraia numerosos admira- prender os assassinos.

b
sença de amigos e representantes penhado na expansão, não só em cas den�onstraçoes de simpatia,

__ o

ROu ado em da imprensa. nossa capital, Gomo em todo o I
das (l.uals «A Gazeta» se associa'

Vnl adoeceu e o Revisão dos 450
Estado, dos produtos de fabrica- prazeirosamente.

conto- CENTRO TELEFONI- ção da acreditada firma pararia-v"" Regista o dia de hoje o am

outro fl'cou bom projetos de
- (:0 DO DISTRITO DA ense, para o que, dentro em bre·

versaria natalicio a exma: sra. d�U P��DA ve, iniciará uma série de exposi- L S h idt KI t b di...... .l...
_.

di d bili aura c mi e em erg igna

I· t b
S. PAULO, 9 O capitalista çoes peno icas e mo I la1'IOS, d

'

RIO, 9-A capital mineira ccn eis ra a.- Pedro Elias Godoy, foi hoje ao ITAJAI', 9-Foram inaugura- destinadas a obter um grande e-· es�osa o nosso conterrane.o sr.

Banco Comercial depositar 450 con- " - , I lid d
J oao Kletemberg, alto funciona-tinúa a fornecer' assuntos interes- dos os serviços da C Telefônica XIlO nao so pe a quau a e e e- .

d d Da

I h
•

t
tos em apolíces do Estado, bem co- ...., no aposenta o a iretoria Re-santes para o noticiaria jocoso dos IS as "!-o três �ontos em dinheiro, rece- Catarinense no Distrito de Penha, legancia modermsbta dos

I movde�s gional dos Correios e Telegrafos.jornais. bídos de Juros, momentos antes no tendo, por essa ocasião, o sr. José e?l �I, como tam em pe a mo 1-

Ainda ha dias, um ioven es- Tesouro do E�tado. Quando entra- Temistocles de Macedo, operoso Cidade dos seus preços.
. , Ocorre, hoje,o dia do seu ani-

f
.

d RIO 9 A'
.

I va no Banco foi assaltado, sendo I C t dpantcu a reguezra e um bar,
..

'
- c?�lssãQ especiar, I despojado do dinheiro e das apo-

Intendente Distrital, dirigido ao
,

orno agen es
1 �omerclaJS a versa rio natalício a exma. sra. d.

onde, depois de jantar pantacrueli- presidida pela ministro Salgado iices. sr. Prefeito Municipal, em nome fuma, foram �scolhldos .

os

srs'l Maria E. Silveira de Souza.
camente, comeu de sobremesa dois Filho, encarregada de rever e dar da população da Penha, entusias- Machado & Cia., autorizados a

queijos, dois requeijões e uma la- parecer sobre os projetos de leis tica saudação de congratulações tratar de todos os assuntos con- Passa, hoje, o seu aniversario
ta de goiabada e bebeu 16 copos trabalhistas que estavam em an- AS LEND ""RI.tI.S TRI- pelo grande melhoramento reali- cernentes aos negocios á mesma natalicio a exma. sra. d. Maria
d'gua. Agora, outro despacho da damento na extinta Camara dos ....é1l zado. referentes. Sohn Ferreira.
mesma procedencia informa a exis- Deputados, acaba de se manifes- BUS (:UAV�NTES O valor dos serviços telefônicos Trata-se de uma iniciativa, que
tencia de um emulo daquele, com tar sobre o projeto que visava justifica plenamente o grande con-I

muito �levará o nosso ambiente
a nnica diferença que, em vez de fixar em seis horas diárias, ou S. PAULO, 9 O padre Hipo· tentamento e as manifestações de comercla�, ates�ando, ao mesmo

solidas, sofreu uma indigestão pro- 36 semanas, o trabalho dos em- lito Chovelon, que vem. exib�ndo em eratidão externadas. ,que Florianopolis esta merecendo,
vacada por duzentas laranjas que pregados em escritorios em geral, São Paul_? um explendtdo fIlm s.o-

to

Penha está agora ligada a gran-I cad.a .vez m ais, a. atenção das
l êd M

.

I f"
.

h'
bre os nos das Mortes e AraSIHa. .�.�

fCllllp�U para matar se e. urto mo- �ue _IcafIam. aSSIm, c�m ora fIO
, vai fa2:er uma conferencia sobre os de rêde de eo1)}unicações que une mf.Wl uoportante3 Irmas comer-

ço pOIS conta 19 anos, o campeão IdentlCo ao dos banca rIOS. A co- I Chavantes em Mato GroBo. numerosos Municipioil do Estado úiais do país.
,·bama-se Waldemar de Oliveira e mil3ão resolveu que não ha ra-I O padre Chovelon, das Missões e aparelhada para atender com G:alos pela deferenr;ia da visita,
(� marinheiro. Os medicos a muito zões para essa excepçãQ do hora· 1 Selte�iandas'Mha 40G anos percorrl�. os

UfP"encia os casos que assim o exi- desejamos ao sr. MOy:3es Guelmann
. .

d' h
I ser oes e ato rosso, na J', iSS!!O I

"
. . f r

.. - .

custo consegUIram salval·o. fiO comu.m e OItO oras, lavran- I
afim de chamar á civilização, por. girem, razão porque, Jubilosos, uma .::z VIajem e .3 maIOr soma

Contrastando com es�� .fato, d_o, por ISS.O, seu parecer. contl'a-I meios pacifieos. as lendarias tribus I congratulamos:nos com o ilustrer�e felICIdades.

? ;orreu um outro no mUlllClplO de no ao proJeto. Jantou, alOdEl, ao Chavantes.. .
.

Prefeito sr. Inneu Bornhauseu e ------U-·ma gui-.Pernambuco chamado Flqres. Des: mesmo projetn um esboço de lei I foi����:�����\��ti:::: �i���:l�� I com o ,di�no Intendente Distrital, Vende-se lho t i na
t1 vez, as frutas em vez de quaSI estendendo a todos os emprega- para ás 20 horas de 10 do corrente. I sr . .Tose 1. de Macedo.

.

d e a I a·
Jnatarem o seu devorador fize· dos em escritorio:3 as disposições vanca (maquma de cortar papel em CHEGAltI UNS
" I· t d

'

A d dto- I d perfeito estado.
l,:m·n0 . eva.n ar a cama; . . nto- 08_ ecre os que reou am a. u- Informaçõe!l nesta redação.
mo DeslderlO, com a saude aba- raçao do trabalho no comercIO. 'A DI'"a. JOSI=I)HINA SCHW==IDSON· Acha·se ent.re nós o ex-deputa-lada e com poucas espel'anças, co- oi L L M

III •

t O do estadual sr. Eriberto Hu�lse.
)::€'11 mangas existentes num gran- �nls ro s-
tle balaio. CQm surpreza de todos (Especialista em doen�as de Senhoras

!'l1aldn AII'I.anha(íue esperavam o desenlaee da

Chegaram a ocu-I e erean�as) " v i'lmolestia, o enft'lllIlo, dias, depois,
�t.va faze:aàa, naturalmente, mudoa. seu CONSULTORIO pai-a á
grande propaganda da fruta que par o Ministerio
() curou. Rua Felipe Schmidt, 39

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

L A D o

Moysés INOSSA VIDA
Guelnlann I ANIVERSARIOS'

Ainda não será hoje
que o miuist.·o tls,\1ol..
do Aranba passará
por este porto, eOln

destino ao Rio Gr,an..
BOGOTA' 9 O

1 1 OQIi! I de do Sul.
, correram va·! -

""I S·
.,

ri9s ,Choques entre os es!udantes I: 8 R t t "E L ITE": na vlageUl. so tera
que �lão compareceram as aulas, - ar e . es auran e II IOdar na próxIma sex- VIAJANTESfJntem, e a policia. : : l!!l

•
_

Os estudantes protestam con- e 'R''''�a-fel ..a, 13 do cor- (Via terrestre)
tra as medides do ministro da Edu- : Praça 15 de Novembro, 3-Esq. ua Tiradentes : rente.cação sr. Castro Martinez, que er- • •

O
� -

t d R Lista doS! pasí:ageiros que se-denou um ano de estudos compIe- • Recomendamos aos srs VI·al-antes e. muns ro as e-
, .' I V'

-

C .

mentares antes da entrada para a • .: I
-

E �
-

)
guuam pe a laça0 l'llzelro

Unlversid�de. I Exmas. familias O Bar e Restaurante • ael)es xil-erlores,que Ltda,:-Leoucio Costa. Diomedei
Foram detidosvarios estudantes. "ELITE", por ser o melhor da pra�a :' será I� e e e b i fi o em Teixeira, Vir�ilio Campos, João

Info:ma-se que os estudantes con- : dn. Florianopoli"".
• Porto lUegre com as Dutra, Vitoria Forneli FranciscosegUIram entrar no Ministerio da. 'V" :. M I E t L 'b I '

:&ducação.. amarrando os guardas : •. "onras de chefe de ue er,. rnes o acom e, .ram
e quebrando o� moveis, principal- _ Cosinha ótima e a vista do freguez: .1Estado será conside- Alves S�lva, A.postolo. Kemmm.os,mente o escntorio do sr. Castro.· : '. .

_. Evangeha P. Mandahs, Osrnarmo
Martinez. Do gabiuete de Martinez, I: MAXIMO ASSEIO - Exclusivamente FAMILIAR •. rado hospede ofiCIai Fernandes, Biagio Lombardi e
os estudantes telefonaram para as : I : I d dO eruo daúeho En' P .

redações dos jornais, comunicando I 8. 0!9 V e • 1am ovoro.

que haviam revogado o áto do mi-!
nistro, que provocára os protestos. I

_ , .". .",
'

•.,.;' l.,P. ..
�., _., -', _

",� ,"'''. ·..,.f o,{ l-.z 7',,-,�·!w"'·:-·'" --:.,.
'" .... �-. 't

•

,
'

HOMENAGEM DE
CRESCIUMA A CLE
MENTE ROVERE

PRÕDiGiõ7�ig�ili';a-MiLAGjfE
MILAGRE significa

(:UARLAUTU
usando o creme

CHARLAUTU

dirá logo ilorrindo: que produto
maravilhoso I

Pele----Lã----8orracha

o gO"erno espanhol
estaria prucurando

a paz

GENEBRA, 8-Informa-se que
o consul geral da Espanha, ao

soBdar algunl d6legados da Liga
das Nações sobre o iniciQ da me

diação na sua patria, asseverou

estar agindo em nome do presi
dente Azaoa. Alguns delegados,
entretanto, presumem que êle es

teia aginda sem e c.nhecimento
do governo de Barcelona, o qual,
aparentemente, deseia a luta até
o fim.

AGASALHOS
Recusaram-se aca

tar a ordem de
expulsão

o E

o monumente á prin
cesa Izabel EDIMBURGO, 9 Cinco. reli

giosas do Convento POOR CLARES,
(religiosas da Ordem de Santa Cla-

RIO, 8-A comissão pró·monu- ra da reforma de Santa Colete, co-
mento á princesa Izabel, convi- nhecidas por COLETINES) reeusam
d(Ju O comandante Amaral Pei- se acatar a ordem de expulsão "-ada

xoto para presidir o lançamento ·1'
pelas autoridade_:; c.atolicas

roma-INAd 'd f d· J nas, enquanto nao tiverem recebide
fi pe ra un amenta., no pro- ordem do Pápa pata abandonar o

ximo dia 13 do corrente.
. local.

A ODELAR
Lavando.-se COlD O Sabão

"Virgeltl Especialida"-�9�
WETZEL & Joinville

economisa.-se tempo
Cia.de MAR(:r\ REGISTR�L\DA

I e dinheiro.

Assinala o dia de hoje, o ani
versario natalicit) da galante me
nina Julia Xavier.

Deflue, hoje o ani versaria na

talicio, do nosso conterraneo sr.
Fulvio Silva, esforçado co:nissario
de policia nesta capital, onde
desfruta de grande conceito '1elo
seu cavalhf'irismo e pôla sua bri
lhan te fé de oficiG.
«A Gazeta», felicita-o muito

cordialmen te.

\.

Vind0 de Imbituba, aeompa
nhad(, de sua exma. f:>:nilia, che.
gou, ôntem, a esta capital, o !'r.

Manoel Florentino Machado, di
gno coletor federal naquele mu',
nicipio. ó"

Do Hio de Janeiro chego� a
esta capital o sr. tenp.nte Arlindo
Pinto àa Luz, secretario da Ca
pitania dos Portos do Estado.

ENFÊRMOS

Está enfêrmo, guardando o lei
to, o nosso conterrane(:) sr. Nes
tor Moreira, do comercio local.

Acha-se enfêrmo, acamado, o

nosso conterraneo sr. Hodo!fa
Rosa, dedicado comissario de po
licia, que tem sid.:> muito viilita
do pelos seus inumeres amigos.
Desejamos pronto restabeleci
mento.

FILTROS•••

Para motores trifasicos e mo

nofasicos, os mais eficientes, pro
curem na caga

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12

���Ã� r�ROtAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




