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As fôrças vivas de Cresciuma, enviam um apêlo ao Interv�n Ir, �.f

tor Federal solicitando a criação da comarca, e ao Delegado do TesoMr«:!-,��t,,«
Naciorflal a do estabelecimento de uma coletoria federal. Ha neste bradc.u�ü:�,
in1plg����onado;r do progresso da florescente comuna, um elevado espírito de

bem se enquadra ao grande amôr de uma população á sua terra.
------
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A data de ôntem, assinalou a

passagem do anivp.rsario da Orga
nização da la, Intendencia Geral
de Policia elo Brasil.

O congresso dos Chefes de Po
licia e Secretarios da Segurança
Pública realizados na Capital da

Rf'publica, no ano passado, C0n

s'tagrou á Policia Civil, essa data,
Por essa razão, a Secretaria da

Segwança Pública, encerrou 'leu

expediente ao meio-dia de ôntem,

RIO, lO-Foi julgada. ôntern, 1
Dessa decisão cabe ainda o re

no Supremo Tribunal Militar, a curso de embargo,
apelação interposta pelo promotor i lHO, 10 Passageíro do hídro-estes, por sua vez, os processos

I Público no Estado de Pernambu-] avião da linha à3u'cha da Panaír,pm gera, os processos em espe- � .... d
-

d dco, sr, Gumercindo Cabral de Vas-; 1
cneaou omíngo a tar e, proce en-

cie, nulidades e recursos e exe-
I' 1 T ib

'

• te de Paranaguá, l) sr, Manoel Rí-
cução da pena,

conce os, a sentença (.0 rt unal :

Segu·lra� para Minas b3S, interyentor federal no Estado
A execução do novo Codigo de- de Segurança que o condenou por I di) Paraná, Um crime hediondo vem de' Curitiba, acompanhada de 1l':1

ter impedido o livre oxercioio de " •

d
-- ---------- -

b 1 fdI' h' d dverá r.branger todo o territorio M t I
a a ar pro un amente a popu a- mann erro e identica proce eu-

IJaciOl131 e começará a vigorar fU,nções de agentes do ,poder pú-. O InlS ro a Regress,nu o "M;- ção de Mafra, era,

no veul.a dias após sua conversão I blico, ,d':{an;�35° movimento co-
i • �

lJU a Foi o caso, de haver sido en- Apuraram, ainda, as autorid»-
rm lei por decreto do presidente mU�lsta.. de 1" d "�. AarlcullUra I "?IS f:Ot'::ldS" contrado nas margens do rio que eles, que a môça em .questão, no

da Hepublica. �pOlS ,

o re atono .0 mID1S�rO,� u U'L� UI banha aquela florescente cidade trem, vinha sendo observada p -

De acordo com o que deter- Bulcao VIana e da defesa feita: ,.'
serrana o cada ver de uma jovem, lo referido marinheiro, o qua.,

mina o projeto, na época em que pelo advogado Edgard de Toled�,: RIO, Iü=-Seguíu h?Je pará MI-j em estado de putrefação, viajando isolado em um banc..
entrar' em vigor. atingirá indis- u�ou ?a f:,-la.vra o chefe do MI-I n�s 0er81s, n,o, �r,Imelro .n?turno RI?, 10 - Regressou, «on�em, l A�udi�do aos latidos do seu da carruagem, se foi aproximan-
i intamente, a todos os prccessos mste�1O J úblico. I mineiro, o ministro da Agncu I tu- ao R,IO, o en��ouraçado M�nas ! perdIgUeIrO, em caçador, deparou, do, até sentar-se junto dela,
antigos, qualquer que seja a Ia- Afirmando q:le o acusa?� ata-!r�, que fará naquele Estado Va- �eraIS)}, que fora �azer �xpel'len-!com surpreza, o corpo de uma Neste ponto se acham as 1';

se em que se encontrem, pois CO:I a delegacia de policia de I nas ex�ursões, _ cl,as de suas maquines, a altur a I linda môça, de côr branca, apa- vestigações, continuando as aut,i

que, a essa altura estarão irnpli- Olinda para �p:>derar-se do, arma-1 Domingo, pela manha, o, ,sr. da Ilha Grande,
" I rentando ter uns 18 anos, de ca- .ridades locais procedendo a atu

ci t amente revogadas todas as me�t,o e mumçao, com, o fim de
I Fern,a�do Costa e 8_U� corniti va

I
Todas as, expenen,clas foram belos louros e estatura mediana, radas diligencias, no sentido (L�

disposições legais que regulam o
auxiliar os ,revoluclOnaflos, o pro'j seguirao I?ara Patroc:l�l� _e Araxá feitas com absolut� exíto.

<:
' 'Encontrava-se ela debaixo de uma desvendar o misterio e deitar a

curador sahentou que passou em', e dessa cidade se dirigirão para, Durante tres dias o MIDas
arvore em decubito dorsal com mão ao preverso criminoso.

iulgado, � sentença �a parte .!:lue; Uberaba, eD? visita á �xposiçí'í o 1 Gerais» permanece,lI ao Iarg� da
as vestes em desalinho, de;calça,desclassificou o delito, fat� esse; Agro-�e?uana d�qllela CIdade: I �,lh� Grand� ,realIza�do, ainda, apresentando sinais flagrantes de

qu� favo�eceu o acusad?, E con-; A visita do tItular,da Agncu!- canos exercicios de tl�O" haver sido estrangulada, tendo,
cluiu pedmdo fosse confirmada a, tura ao Estado de Minas terml- i

O vaso de guerra VIaJou sob o ainda uma profunda facada na
condenação,

, , I nará em Uberaba, donde seguirá I eom:mdo de Rodolfo Fróes da coxa,'
Tomarios os votos, venfIcou-se j para São Paulo. ' FODseca,

Horrorizado, á vista do encon-
que o Tribunal deliberou, por·

- -,

,.. PW tro m9cabro, dirigiu-se o caçadormaioria confirm.ar a cond!nação "Legalizava' a sltuaçao imedjatamente para a cidade, on-de 2 anos e melO de reclusao, que .

de comunic(')u o ocorrido ás auto-lhe foi aplicada, de estranieiros no Brasil ridades, que se dirigiram para o

, local, iniciando desde logo as ne

cessarias investigações,
Até ao momento, ficou apura

do, que a referida moça, que
ainda não poude ser identificada,
deeembarcou. ha cêr(,.a de 10 dias
na estação de Mafra, vindo de

RIO, 10 - A comissão desig-j assunto, ...__...����������������������������....�._��������������������r__ ��

nada pelo miuist ro da Justiça, r Para isso, a elaboração do an-

-Apara claboracão do ante-projeto I te-projete cogitou de todas as

do Codigo de Processo Penal, en- hípoteses possíveis e imaginaveis
tregou ontem áquele titular o re- de coBflito com as leis anteriores,
sultado do seu trabalho, O novo Codigo respeitará as

A comiseão. composta do pro- tradições do nosso direito judi- ANO
Iessor Candirlo Mendes de Almei- ciano, não contendo nenhuma I

da e srs, Nelson Hungria, Vieira inovação q ue possa Ieril-as.

Lraga e Narcelio de Queiroz, es-
'

leve, para esse fim, no gabinete PROMO'TOR PU'BLICOdo sr. Francisco Campos, a quem
o sr, Nelson Hungria fez uma CONDENADOexposicão do trabalho realizado,
O ante-projeto compõe se de

quatro livros, subdivididos em ti
t ulos, capitulos e seções, num to

tal de 760 artigos, abrangendo,

T
voz DO POVO

Preprletarte e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO

IVI F§orianopolis, Quarta-feira, 11 de Maio de 1938 I NUMERO 114"1

i Chegou ao Rio
interventor

Paraná

oUM CRIME HEDIOND()
no

Assassinato de uma Ioven.
desconhecida na cidade

de Mafra

Exonerado a belD da
Inoralidade da policia

DIA DA POLICIA

o caso do bilbete
premiado com 1000

contos

RIO, 10-0 capitão Filinto
Muller, chefe de policia, assi ll!lU
a seguinte portaria':
Exonero, a bem da moralidade

desta repartição, Waldemar I\.lves
da Silva do cargo ete investigapor
extranumerario da Delegacia Es
pe"i<t.1 de Segurança Politica e So.
cial, á vista cloque ficou apurado
na sindicancia procedida pelo de·
legado de costumes do Estado de
S, Paulo,

1.000$000, Ontrm, foi o ex-poli
ai preso em companhia do judeu
aleinão George Kramintzer, mo
rador á rua Nascimento - Silva
n' 334,

RIO, 10 - Em virtude de di·
versas denllncias, soube o dr.
Dulcidio Gonçalves, 3' delegado

BELO HORIZONTE, 10 _ O auxiliar, que num,erosos estranjei-
1'08 estavam inexplicavelmentepromotor Geraldo Prates apresen- legalizando a propria situação,tou ao Tribunal de Apela('ão do
quando, conforme processos mal

Estado as razõe" pelaos quais ape, feitos el!tavam eles na iminenciala da decisão do Tribnnal do Jurí
de serem repatriados por falta de

que absolveu ha pouco tempo a
document0s,farmacêutica Catarina Ribeiro de

O caso, segundo ficou apurado,Carvalho, autora da morte do
assumiu proporções escandalosas,bacharel Mario Ribeiro, crime qUi' Tornando ('cnhecimento do que se

teve intensa rppercussão em todo
passava o dr, Dulcidio GonçQlvesEstado, "

'd'O determmou energlcas prOVI fUCIaS
mento para outro, promotor pretende provar d d b t t d

' t'f'A d'l'
.

d
' ,sen o esco er a o a a mls I r

;\,s IlgenClas prosseguem nor- que a acusa a pratICOU o CrIme - O t i Imalmente, Além do cégo e do en-, em estado de consciencia,pelo que caça�, s passapor es er�m r u -

graxa te, foram ouviJos, ôntem,no I pede sua condenação no gráo má-I dtera os Ptor pessolas codn ece ,oras
'd d Alf d· t

' o as�un o que a em o mais os
cartOrIO a rua a an ega, 0- Xlmo.

d O h f d
'

t'das as pessôas em cujo poder fo- Os autos foram encaminhados a,nte ataram,
f

c e e OSt tmIS 1-

d f
-

d h·lh d d d d' "d d fIcadúres con orme cons a ou o
ram encontra as raçoes o I ete ao a voga o a efeza, even o

3' d I 'd 'I'

') 6 'I' I C C" I d T 'b I e eO'a o auxlllar era o ex-�4, 55, mc uSlve aque as que es- a amara rImllla o n una ,

<:o

d AI 'F d-

h b'l' d b t
' , "

d
A nvestlO'a ar varo ernan e�tao a I Ita as a rece er a par e pronunCIar-se em prInCIplOS ornes

d S
o

d' t'd h t
que lhes 'C9Ube. de julho. os a,n�os eml I? a empos,

da PolICIa e que amda recente-

••• ... _ .. .. mente teve a sua entrada proí-
bida nas repartições policiais,
Cobrava e:. pela adulteração

de um passaporte, de 500$ a

o CASO DA FARMA
CEUTl(;A

RIO, lO-Os investigadores des
tacados para a captura do falso
policial que furtou o bilhete da
"sorte", estão numa pista segura,
contando prendê-lo de um mo-

TRA'GICO E DOLOROSO Mais DIU suieidio um

Austr(a

Acusado de furto' No
, um Habsburgo

VIENA, lO-SuIcidou-se o dr"
lanatz Gimprich, chefe do depar·
tamento do Ministel'Ío da Justiça.
o qual superintendia a admi
nistração das penitenciarias, as

prisões e a concessão de anistia,
Acredita-se que o seu gesto de de,
sespero foi motivado pelo receio
de vir a ser punido com a pena de
prisão com trabalhos forçados, e;n
consequencia de denuncia de mú,):>
tratos infligidos a prisioneiroti na
zistas antes da anexação da au�
tria á Alemanha .

Irão decidir a Ciência e

a Religião

(onf e r e n c i a r a m
o ministro
Guerra

CHICAGO, 10-A Clencia e a maligno, semelhante ao cancer que
religião decidirão, hoje, se uma já destruiu a vista esquerda e

criança, que já tem cinco semanas agora ameaça roer:'lhe o cerebro,
de vida, poderá ser legalmente A decisão que o jurí foi cha
mort.a pelos médicos para evitar- mado a pronunciar, deverá signi
lhe uma vida que constituirámais ficar vida e cegueira, ou infanti
tarde um tremendo rosario de cidio.
martirios, O conselho ouvirá primeiramen-

O dr, Herman Colan e a sua te um relatorio do pai de Helaine Dos eadaveres fllrta�
esposa, pais da pequena Helaine Judith, o qual depois retirar-se-á,
Judith, que ,i-á tem cinco semanas emquanto os seus membros deli- vam O OU.·O

de vida, concordaram em deixar berarão. TOKIO, 10-A policia pr�rl .

Marl"nha Chamados pelo M·I� que um jurí, composto de doze Caso o jurí opte pela vida da deu cerca de cem operarias II H

membros, representando a ciência criança, será feita imediatament.e fronos cremator!()3 desta, capiL II,
· ·

d M
·

h
e a religião, decidam sobre a sorte a operação, Os médicos retirarão acusados de, retll'ar d�s, clllzas ()

RIO, 10 Esteve ontem, no Sa, nlsterlo a arln a r (Lt criança, vítima de um glioma' a vista esquerda e procurarão, se �uro provemente d,as �Olas e rI:3
bine do titular da pa�ta da Mari-

i
I" possivel, salvar a direita, Acredi- I eotes dos mortos lI�cmer�d()s'nha, tendo conferencIado com o

I t
- , Calcula-se em melO mIlhão de

almirante Guilhem o almirante RIO E
-

d h a-se que sem a operaçao a cnau- ,

Carlos Augusto Gaston Lavlgne, di. I ' ,10. - .st.ao sen o c a-
ça morrerá dentro de dois mêses, yens a quantIa arrecadada co,n

retor geral do Ensino Naval. I mados a dIretoria do Pessoal da Pi • e

do M· Dois sacerdotes encontrar-se-ão cssa pratICa, que remonta ao gl';l\l-
I Ar�ada, afim �e prestarem escla- i'l! Viajem I .. com os médicos especialistas afim de terr�moto de 1923" Foi o l' ,-

-----------.--- I recunentos a vluva .d. Irace�a • de oferecer-lhes a�sisteneia es iri- srudesClmento do trafICO, devi lo

',B'
de Matos e sua fdha, Mana n lstro do Trabalho tual. A lllãi da pequena Hel�ine a alt� do preço do ?UI'O, que h-

M
· Tereza de Matos ou ,out:�s pa-, encontra-se em estado de glande vo� a descoberta feIta pelas (lei"

a IS uma es- rentes do CO ,EF Jose VIeIra de
, abatimento. torldades.

Matos, faleCido do Estado do ;110, 10 - Embarca, hoje, pa- ... ---- ..------ ........ -- ..----- •

cola fechada Pará. I , a Europa, afim de presidir a O dia no ��I .- .. ------- .. --- _ _� C JilferellCia Internacional do Tra- 220 famUlas abaudo- .m'éil
Falsi,ficavam O peso b::l:ho, o sr. Waldemar Falcão,) nam os lares teteEm virtude do respetivo das balaneas q:e se fará acompanhar de

c
sua BUENOS AIRES, 10-Notici-

Professor Jorge Krentz esposa, O embarque do titular as recebidas de Pergamino referem RIO, 10 - No Palacig do C 1-
RIO, 10 Estiveramontemcom ti.. ,_

h
-

SÃO SALVADOR, lO-Os fis- do Trabalho, que VIajara pelo que, por motivo da cheia d{) rio, tete estiveram ontem em confeo ministro da Guerra o general uerger, nao con ecer a cais da Prefel'tlIra multaram di- {( '\lcantara t' d d 200 f ·1' t' dI
c' , », es a marca o para cef(�a e aml Ias lVeram e rencia e despacharam com o t)re-Góes Monteiro, chefe do Estado- língua nacional, foi man-I

versos proprietarioe de padaria!!,. 14 h 'Ih- d T b d f
. t

Maior do Exército, e o capitão Fi- as oras, no pavI ao o ou- a an onar as suas cagas, re UgI- sidente da R"publica os sr, Fl'an
linto Muller, chefe de poHcia. dada fechar, 'pelo Govêr- por falsÍÍiúáção de pesos das ba- ring Clube, na praça Mauá, e a ando-se na parte alta da cidade, cisco Campos, ministro da Ju;;ti-

Tambem, durante o dia procura- no do Estado a escola; lanças, e:'; deverão comparecer comissões onde lhes foram preparados alo- ça e Gustavo Capanema, mini.,"ram o ministro da Guerra os !lene- ." d S'.' G I' Em algumas destas foram en· d" sínd'cat d d' t
rais Almerio de Moura, Valentim evange Ica e a to ran- contrad o 1 90'o ' ,.

>J I os e emprega ores, Jamen os. tro da Educação.
'[,1 "

p'nto G edes Mau,.icI'O' d I h '
o::; pesos ce bramctS, Tambam seguirão, pelo mesmo O batalhão de sapadores está Em audiencia foi recebI'do ')elouenlclo, I, U, X',

I
e em, a qua se ac avam I d 1 'I

"

d
" I

Cardoso, Manoel Rabelo, Tole"o '_ '"' I
marcan o um KI o, Isto e, pesan o na VlO,.; 0'1 outros membros da de- auxiliando os serviçoil de assfsten- chefe da nação o ministrQ Bar-

Bndair e Iosauro Reguera. matriculadas 40 crianças. 100 gramas a menos. . lCiaçao, , cia.· I bosa Carneiro.

Ministerio da

VIENNA, 10 o principc Felix
de HabsburIJo, irmão do arquidu
que �Uo, foi citado perante a jus,
tlça, sob a acusação de ter furtado
objétos pertellc�nte�, a uma cole
ção do Estado, ao fugir de Piener
Neustadt, onde cursava a Escola
Militar.

com

da

t
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sexta-feira e dorningo, teremos a opor
tunidade de apreciar rnais duas ótimas parti
dss, que serão realizadas f,:)elo ft-mérica F.C, da
cidade de .Jolrivtle.

o Figueirense partirá sexta-feira, dia
onde enfrentará o Hercilio Luz e o

13,
Cidade Azul.

com destino a Tubarão,

PRÓ

Avai 9
Figueirense 6
Atletico 2
Iris 1

o Avai lem entrado numafbe recebeu uma proposta do cor-

T
'Il

b I'.JI í8RINHO O Tribunal con"f J d I d G

1
ri �,nna ne; verteu o j"ul::anl"ento e"'m .nova ase (e progresso. re or ita iano Ballestero, o rupo IHI::: di II o

Uhimamer-te o alvi-celeste não San Giorgio, que desejava parti- Dr. Claribal- Dr. Augusto Apelação gencía, par? que o dr. Juiztem poupado e,(orços, em trazer cipar do Circuito da Gavea, pro-

I
de Pau Ia J I ntos da u ltl- de Direi.to homologue GU não

á nossa capital, bons conjuntos, pondo-se a trazer um carro de
. te Ga Ivão u game

� o desquite.
que realizam sempre bôas parti- fabrir.ação italiana de um dos úl-] M EO ICO

ma sessao Apelação cível n. 1.881 dadas. limos modelos, Depois de estuda- A,DVOGP,DO comarca de Rio do Sul, em
Ultimamente excursionou o C. da esta proposta o Automovel DOENÇL\S DE SENHO- Habeas-corpus da cornar- que são apelantes o dr,ti ti d SF' Avisa aos amigos e

S d T" é imA. e lCO e . rancisco, qu<: Clube resolveu aceità-la, jà tendo RAS-PARTO ca e IJucas, em que -

Aranger e sjm. e apelado o
demonstrou ser um quadro pode- comunicado ao n�zn italiano. antigos constituintes que petrante Roberto H. Pedro- dr. Juiz de Direito. Relator o
roso e muito disciplinado. reabriu seu escritorio de Operações so e paciente Vergistro Ma- sr. des. ALFREDO TROM-A 'A

.

d l' Competição entre os advocacia e continua a noel de Brito. Relator o sr. I POWSKI.gera e o «mertca e OID-

E d 't h d Consultorio: Rua jOãovile, que irei enfrentar o C. Atle- sta os I ace: ar Iii ama os para
Pinto, 13 _ Telefone 1595 des. PRESIDENTE. Dado provimento a apela-tico Catarinense e o Avai. RIO 10 O C'

.

d G I trabalhar em qualquer O !ribunal concedeu a or- ção.Feitas as negociações com os
'

.

- ircuito a a i I c-omarca do Estê.do. Das 2 ás 4 dern Impetrada. Recurso crime n. 2.999 davea, tem Sido, até agora uma prO-I'
'

b ddiretores do /smerica, em virtude
va, em que os carros, pintados

I
Escritorlo: R. Deodoro n· 15 Residencta: Rua Vis-onde I Ha e��-corpu5 a c��ar- comarca de Blurnenau, emda desistencia do Figueirense, cada um com as côres do país FONE 1.665 de Ouro Preto, 42-- ca de Tíjucas, em quejé Im- que é recorrente, o dr. Juizo rubro-negro estará nesta capital de seu condutor tornou-se uma Telefone 1355 petrante Roberto H. Pedro e substituto e recorrido Afonso

quinta-feira próxima. d ••. : '-<,.!:ifo",�.;.:,•.�M�...... paciente Teodoro Cresceu Benevenuti. Relator o sr.prova em que ca a concorrente . __=-O America está com o es- lutava, não por sua vitoria mas

I
D Pedro de Moura Ferro cio da Silva. Relator ú sr. des. ALFREDO TROMPO-

quadrão completamente remodela- pela vitoria das côres de seu pais.
r.

Advogado
des. PRESIDENTE. WSKI.

(lo e possúe os melhores backs Si no premio Sabado D'An- Rua Trajano I. (sob.)
Foi indefe�ido o pedido. Foi confirmada a sentença(ia cidade. I .

d' I Recurso crime n., 3.0:i0 da I

que julgou prescrita á açãoB denci d A gela não se encontra a r-puta I d J.: astadnte .cred encl8f
o o mCe- entre corredores de varies paises, comarca e aragua, em que penal intentada contra o re-

I .ca epois e en rentar u a-I" d' I d I são recorrentes Hildebrando corrido..

'
, vemos a isputa entre vo antes e i Concertos e limpezaxias vice-campeão estado.il c o! I tIS' d di I, Augusto C.omes e outro e re- Recurso crime n. 3 041 daPalestra de CUlltiba 'iue tom- 'I'

caca ,es ano. ,I
I
e-aparece a, IS- de maquinas de escrever, corrido o dr. Juiz Suplente. Re- comarca de São Bento, em queb)u pela contagem mínima o qua- p�ttél d,nkl rnacronar, surge a IIlte-1 rádios. e aparelhos em geral. lator o sr. des. TAVARES é recorrente Eugenio Schroe-

d J
.

d
res a oa. Rua Conselheiro Mafra n: 66 SOBRINHO::,i!Orep:es:�::; �::ftoe�le(�3�le:��:: I nscrita a barata 32'1 -"''''_'''W>W,'',\ill�',,"'',=:,-;'=�X,-_. __ ,�,�",,,,,,,,,n'""::"'�'.�,��.,=-r�.=��,,",�

Dado, provimento ao re- �e: e;ec�;.rig:s�j�tÇtR��;
te joinvilense.

. RIO IO-A barata Ford 32 IEan 98 o�,.lq u i�1 o:�c i C los curso, para impronunciar os TROfOWSKf.
Quanto aos adversarios do' "

_... recorre�tes, Dos a.uto,s Reformada a sentença para-/unerica, tortos já sabem que es- que Morais Sarmento quebrou o;
Oueam, boje pela não existem provas ou indi- despronunciar o recorrido.

t .rão bem preparados para defen- encanto, correndo em 36 toda a I �

PilE-H, Sociedade cios siquer, de haver desa Recurso crime n. 3.034 dader com coragem () Iuteból floria- prova e c.locando-�e em 8'logar, i
I cato ao delegado de policia. comarca de Brusqu-, em queTe"'iCarece�à no premio Sabauo D': Rádio Naciona

l) 3026 dnopolitano, ._4,1. do Rio de Janeiro xecursc cn�e n.. a é recorrente o dr. Juiz de Di-Al'gt>lo pilotada por Jo�é Bernélr'
1 comarca de São Bento, em reito e recorrido João Schu-O Figueirense joga do. O carro a.iresenta-se bastante
í

Programa diurno
que é. r�corrente o

.

dr. juiz lenburg. Relator o sr. des,
rá em Tu bar ão

modificado tendo mesmo um aspé '

De 6.15 ás 18.30 horas de Direíro e recorrido JOSé Alfredo Trompowsky.elo sui-generis por motivo do re-:
Programa noturno Marachallek. Relator o sr. Confirmada a sentença queDurante a visita do .flmerica, bnixarnento que fizeram em sua i des. URBANO SA.LES. julgou extinta a ação penal.o Figueirense irá ao sul. jogar carrossene, I Das 18.30ás20.00edas21ás24.00hs. Confirmada a sentença que Recurso crime n. 3.035 da

com os principais quadros. Aumenta a equipe II julgou extinta, pr r prescriçãc comarca de Brusque, em queEntretanto os mais sérios com-
paulista 'I

Orlando Silva, Odete Amaral e a ação penal. Vencido o. sr. é recorrente o dr. Juiz de Di-promissos do alvi-negro estão em , 80b Lazy des. Alfredo .Trompowskl, reito e recorrido AugustoTubarão. RIO, lO-Noticias chegadas
I

t com Recurso crime n. 3.029 da Pieper. Relator o sr. des.Herctüo Luz e Cidade A7uZ de S. Paulo anunciam que mais
corna,rca de Araranguá,. em HEN'KIQUE PONTES.

são dois conjuntos que têm dado três volantes se acham em prepa- m; RegIonal �IZ Pereira filho q�e � recorrente. o dr. }U1Z de Negado provimento ao re-
o que fazer e o alvi-negro irá rativos para o Circuito da Gavea f' Orquestra �e Dansas DIreito e reCOrrido julio Bal- curso, para confirmar a sen-N· IS) V II I� RaOamés e a F'I! 5tarsdisposto a lutar e trazer para Flo- aCIOna. ão ê es icente ugo, I t Eduar�o Patanê e sua Tipica Corrientes tazar. Relator o sr. des. GUI- tença que jl1l?,ou extinta ariaMPolis os louros da vitória, Sartorelli, dois corredores bastante I' Romeu ohipsman com a Orquestra �" LHERME A�RI.. ação peneI promovida e in-d

.

d "à
(.. Concertoscre encla os POIS) correram va- Negado provlI:nente ao re· teptdda pela Justiça Publica,rias veze& na Gavea. O terceiro

: ; A's horas cli!rtas, jornais fala�os com no", curso, para eonftrmar a

sen., contra o recorrido.é JOão Santos Mauro, que corre t\ít ticios em primeira mão, f.orneEi�as pela A NOI., tença que impronunciou o ce- Recurso crime n 3021 daI
..

G i TE, e oferta da Casa OUlmaral15 Lt�a"d ..

,pe a pnmelra vez na avea, mas

t'
COrri O'. 'rcomarca

de Itajaí, em quejà tendo disputado varias outras I , A's 21.30 CAHC.ÃO D.a DIA - - por La- Recurso cr:me. n. 3.02L da e recorrente o dr. Juiz decorridas.

I
1

�'('.
martln2 Babo, _escrIta e mterpreta�CY, uma comarca de Indalal, em que Direito e recorrido Emanuel

. oferta do DRAGA0.
d J' d IEm virtude do resultado de r é recorrente o r. UIZ e, Rebelo. Relator o sr. des.

d'lmingo último, o Avai e Fi- A Baía terá um forte! f 0.(
A's 21,35 no TEATRO E,M CASA apresente: Direito e reconrido AngelQ I HENRIQUE FONTES.• . ,

J o ra�io salnete �e mario Floreal, "O Sonho do Sa entl' Relator o sr de� O T'b I f'a.uezrense ocupam o pumelfo U· representante c . .�. fi una con Irmou ab,.. , Tam Pinha", com - mesquitlnha. Abigail maia,
gar no campeonato da L.F.F.,

. ,;t IsmfZnla �os 50ntos, Celso oulmarãe5, Violeta GUI�tIERME ABRI. sentent;a recorrida, por seus
f' a seguinte colocação: �IO, IO�A Bata pela pu- f'erráz'e Arnal�o Coutinho. F�I confirm�da a sente�ça fundamentos que são juridi-Auni 2 pontos ganhos meua, ve.z tera um representa?te que ImpronuncIOu o recorndo cosovw

C G E � A's 23 hs.TCLUB DOS fíiHTASmA5 com La·
Figueirense })>> » no IfCUlto da avea. steve on-

martine Babo e 5i1uino Heto por ter apoio na pro\[a dos Apelação crime n. 5.887
Atlefico »» perdidos tem no AutolDovel Clube um re- ...t.�..:.. 5peaRer - Oduvaloo rozzi autos. da comarca de BJumenau em
Iris »"'» presentante dos volantes baianos

. Agravo n. 950 da comar que é apelante o dr. Juiz' deJaime Guedes Maron França, 50· Amanhã· Almirante, t-�uno Rolan�, mouro �e
ca de ItaJ'aí, em qu� é agra- Direito e apelado RodolfoTENTOS )". d

.

f - b G Qliueira, Lln�aIBatista. Aluarenga e RanchinhalChan 'l 10 :lrmaçoes 50 re a a·
vante a Meriiional Cia. de Freigarlg. Relator o sr. des.

CONTRA vea dos Nacionais, pois este cor-
A's 21,35 _ Concerto da Contralto "GA- SegL1�'os Gerais de Acídentcs ALFREDO TROMPOWSKI'redor deseja participar da prova. , , BRIELA BENZAZONI LAGE". do Trabalho e agravado Confirmada a sentença zpe'O representante da Bala não é

.

M�1rtinho julio. f\elatoJ O sr. lada. A prova colhida dos' au-
um estreante jl tendo participado BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA»

des. SILV�JoA NUNES. tos convence de que FreI',d
.

'
.

i
� (te.Gts5... - - l"

e varias provas entre as quaIs • O Tribunal deu em parte, gang feriu seu contendor no

ródeose, destacar a ,que di�putou

I
Srs Viajeantes , "... Srs Viajeantes! i provimento ao àgJélVO, pard exercicio do direito de leg1tl-no Para de Caruam a S. Lopes. ••.

mandar pagar a vitima .... ma defesa, pois, Wle sofreuconquistando " I' loglu absoluto �.

13:084$020. I ��a agressão inopinada e
com o tempo de 2,51', num per· Não efjque�am que a Fabrica

t
corso de estrada de 1 89kms. Ecr : PINHO é a unica que concerta e re-

i Apelação de desql.tite n. 19811.nju,_s_a_. _

1933 no Cearà correu de S. Se· I forma todas as suas malas, com rapi- c3a comarca de Mafra, tm que, V E N O E - S E
L, t'à I J Q' ....1

n za

I
dez e perfei"a-o • é al)elante o I' sU;Jlente do I o prédio á rua Conselheirooas I o 00 ,)I�ZdrO a v te, v • I .

t
.. I

, t d l' I b, luto RUA SALDANHA MARIlNHO entre João Pinto • JUlZ de Direito e apelados I Mafra n' 50, em frente a·Ballestero virá '-CnlU., an I) o o��r a SOl , '. T '
_

f

M d p 'b!' PI
:UTJt o tempo de 2,59' parto um e Tiradentes-Fabrica PINHO. .; I

Manoel denta� eJI�E:;� I er�a o u ICO. ara tr�-

RIO, 10-0 Automovel Clu- percwso de 23lkms. ) , tor O sr. es. A A -
I tar a mesma rua umero I J O.

Avaí e Figueirense
ocupam a liderança

do campeonato
invíctos

3
3
5
7

Esporte
Jornal

O CIRCUITO D�
GAVEA
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I
toria federal em Passo dos Índios,

"""" _

o���ill����A���V��O�Z�-����v���������u�W�r���p�r�i���i�a�ri�o�-�e�D�-�lr�e�t�o�r�R�e�s�p�o�=���a�;�;�I=lIa dois aspêctos no Govêrno do Presidente Vargas I União, junto á Delegacia Fiscal DO POVO
que devem ser sempre focalisados, afim de que se tirem de- I neste Estado, Osvaldo Caetano J A I R O � A L L li D O
IM todos os Mtim�os pos�vcis: o primeko é a orgacisação da Silva. ������������������������������������������������QJ

das c1as'('8, que deu como result arlc, uma sólida estrutura .-------------

social, snh-titutiva das velhas bases solapadas pelo tempo UI1l J-usto apêlo das �o'-r ... AO"rade�-i�e:��. to
ou desaparecidas sob a pressão da vida moderna; o segundo, 8 ..,aaaa A;�a

estreitamente, relacionado com ° primeiro, é o impulso que •

de.recebeu o cooper.uivismo, sob 0S mult iplos aspêctos por que Iças vivas e reSCIUana
nossa encarar-se.

Esses d"l.i rt.rr.os da politica administra tiva do Presi
dente, concebidos c seguidos, com a firmeza que só têem as

convicções amadurecidas ao contato da realidade e da expe

pefiou;:!, -- vêem srw:o palmilhados com porfiada energia,
desde 1930. Mas, o Chefe da Nação. para manifestar, ainda
uma vez e SêW pre, as suas inaltcraveis preocupações a res

peito, não pôde silenciar, em sua ultima entrevista, sôhre a

importancia das leis sociais e sôbre o grandioso destino que
vislumbra no cooperativismo.

Em verdade,-os resultados que devemos esperar des
sas duas forças do nosso progresso e da nossa e�tabilidade
social, são múltiplos, indispensaveis e básicos. Existe um, to

davia, que vale por todos e que é, por assim dizer, a sin
tese, o complexo, dos demais. Aludimos á organização da
econômia privada.

O nosso povo era considerado por todo mundo como

imprevi.Icnt e e incapaz de premunir-se, SPONTE PROPRIA,
contra as surprezas e as desditas do futuro. Só as classes
elevadas da sociedade, que dispunham de seus recursos, fa
ziam seguros de vida ou recolhiam aos bancos as sobras dos
seus orçamentos particulares. Mas, essas mesmas, entregando
se dessa maneira, ás companhias seguradoras, exploradoras,

I quasi sempre, da nossa anarquia econômica,-nada mais Ia-

"I ziam do que trabalhar, inconscientemente, para a nossa ruí
na e para o nosso descalabro; através dos seguros de vida,
e apezar das precauções governamentais, que nunca faltaram,
se escoavam, realmente, todos os anos, para fóra do País,
milhares e milhares de contos de réis, sem nenhuma vanta

gern além da ilusoria e efêmera folgança das famílias enluta
das. De acôrdo com as diretrizes que o Presidente Vargas
se traçou, no poder, tudo isso está sendo alterado e subver
tido DE FOND EN COMBLE. As leis seciais e o coopera
tivismo que o seu govêrno estimulou e prestigiou por todos
os meios, já estão produzindo os �seus resultados magnificos.

O espirito de economia e previdencia vai dominando,
a pouco e pouco, as populações; todas as camadas SOCIaIS

já se preocupam, seriamente, com o futuro e as caixas de

pensões, o Instituto de Previdencia, a Caixa Econômica, e

entidades congeneres, ostentam nos seus depositos, a fortuna

privada que se converte, dessa maneira, em fortuna publica
e oferece a todos os cidadãos, nestes dias de tumulto e de

apreensões que afligem o mundo, um sentido de solidez, uma
J conciencia de estabilidade, uma satisfação moral, que todos
nós desconheciamos, ha oito anos, passados, quando a ques
tão social era um caso de policia, no BrasiL.

E' assim que o Presidente educa, o povo. Porque, sa

ber economizar, não é sómente guardar as sobras das nos

sas despesas: psicologicamente, é muito mais do que isso: é
saber controlar-se, conter os proprios impulsos, destruir as

tendencias que geram os vicios e, com os vicios, a miseria e

com a miséria o crime, a degradação, a morte moral.

O homem que sabe economizar, que aprende a vencer

'os impulsos da dispendiosidade, é um homem que caminha

para a perfeição do carater e que faz da sua conduta indi
vidual e social uma disciplina da vontade, essa poderosa e

invencivel catapulta que nos projéta ás cidadelas do triunfo
com que sonhamos.

)Ir; O I S
I _._'_

TTE. ARI' CABRAL 13 de
UlDa recomendaeão
para flue 08 muni
cios fluminenses co ..

� a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
.I que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão

Cresciuma é um dos munici
I pios que mais se vem impondo
I pelo seu desenvolvimento e pelo

E TA

,.

Pedro Gevaer':, senhora. filhos, genros noras e netos. ainda sob o

terrível golpe POi' que acabam de passar com o falecímenxo de svi

Idolatrada e querida filha, Irmã cunhada e tia (<<Norma») agradecem s;!·,·
ceramente a todas as pessoas que auxiliaram durante a SU2. enlermída.:
e as que acompanharam até sua. ultima morada. os que enviaram flor: S,
cartas. cartões telegramas e fonogra nas. Outro sim convida também para
assistirem a missa de 7' dia que será celebrada na ígrejét S. Jo!'é sexta

feira 13 do corrente pelo que antícipam seus sinceros agradecimentos.
.._".._. 'P""Y"tmrW :77:73J5�'. == ma ;h

de largo e precioso tempo, preju
dicando por vezes, apropria ar

recadação, estamos certos que o

apêlo será escutado e que Cres
ciuma, dentro de muito breve,
ver á tornada realidade essa sua

iustissima aspiração.

seu progresso.
Administrado com uma honra

dez impecável e um descortinio
inconfundível, pelo dinamismo do

II' operoso prefeito Elias Angeloni,
sua capacidade econômica e finan-
ceira revela-se como uma das

I mais prosperas dos municipios Vende _ se
uma

sulinos do Estado. bem
Com uma renda municipal que afreguezada quitanda co-

orça em 200 contos, a estadual
atinge a importante soma de 350 nheclda por "Mercadinho
contos de réis. Popular", no Cáis Frede-

I
Com tão elevada arrecadação, fOCO Roia nu 10

superior á renda de qualquer ou- Ver e tratar no mesmo. __

1���d�U;��P�03 c���rn�:�7�aO�t��n� :�-@HMw -.

276 estabelecimentos comerciais �
� .

e industriais, possumdo dez mi- "R

a r· ....... e...cono ln ICnas, que contituem a maior ba-
lIIiI'""

cia carbonifera do 'Estado, em

pleno funcionamento, cujo minê- �
��

rio é considerado o melhor do �
II Brasil; tendo 7 fabricas de pro- �dutos derivados da criação de � mal

suínos: impondo-se como um ver-,'�dadeiro manancial, no que con- d
cerne á policultura, Cresciuma, t�
vaí brilhando a estrada do futu- ��
1'0, a passos que têm tanto de l�
seguros como de gigantescos. 1 �Presentemente, uma das suas ,

I maiores aspirações consiste na ��
I criação da comarca e estabeleci- H
I mento em sua sêde, de uma co- i �
jletoria federal, de molde a cen- rtralizar tais serviços, pelas di fi· 1 í.

!1culdades e contratempos que a- ; J.
tualmente oferece á população, a �;i
falta do aparêlho judiciário e do n
arrecadador das rendas federais. ! lEssa aspiração, pela qual se I ':1vêm batendo, com toda á justi- ��
ça, em nome do povo do muni- O

I cipio, não só o operoso prefeito ';

I
Elias Angeloni, como os sr. Ado �ffl!!!!!!!!!!�_!!!!!!!!!·�IIIIII!!!!"�!!!!!!!!�+�W����'

Faraco, Hercilio Amanti e Dona
I'

I
to Paladini, acaba de entrar nu-

.

ma fase de realizações positivas ..
f Assim, ao que somos informa-,,; ..
» dos, em data de ante-ontem, Og

'\
,

§ comerciantes e ind ustriais do flo-
,� rescente o prospero municipio,
II dirigiram, em longo telegrama,

',
.__

i � um apêlo 'não só ao governo do
·�iiiiiiiii.. ;í iiiõiiiíiiiiiii__"' ·n.(j Estado, como CiO sr. Delegado ",:

Fiscal do Tesouro Nacional, so

� .fi licitando a criação da Coletoria
aa.a-o Fe6er�iu8t'ficando os mlavos da

sua pretensão.
Dada a importancia da arre

cadação, Oi! contratempos resul
tantes do atual estado de coisas
que obriga a população a viajens
contínuas e incomodas.com pêrda

.

Vindo de .Joinvile, já se.encon-I
tra nesta capital, onde vem fixar I
residencia, após haver requerido:
Rua aposentadoria como funciona
rio bancario, O nosso ilustre ami

go e velho confrade, tenente Arí Inemorem a data
Cabral, progenitor do abalisado O diretor do Departamento das
facultativo e brilhante escritor dr. II Municipalidades do Estado do
Osvaldo Cabral. Rio expediu, ontem, a todos os

A vinda do tenente Arí Cabral I prefeitos do interior, uma circu-

Tpara o nosso meio, enche nos de: lar sobre as comemorações da ornou posse
intenso jubilo, não só pela muita

I
data da abolição. Disse o seguin-

c�tidma qlue lhed�ribut�mos, CO�?',
te:

T d 13 d
. Tomeu posse, ontem, na Di-

um a pe a coa juvaçao que ir a < r ranacorren o a e maio
r t

.

R' I d C
.

prestar, certamente, aos que mou- o cincoentenario da extinção daT
e

lona f tgdlOna os orreios fAe.

'd
�..

d B'l
' d

e egra os o cargo, para que 0-
J"fl]am nestas h es em nos: a cap" escravatura. o .

raSI, sena
•

e
ra recentementl' nomeada, a gen-

ta4 toda convemenCla que essa daLa t'I h' b M
.

d L d r' f
. I sen orm a ana e our es

A GAZETA, abraçando-o cl)m osse comemorada condIgnamente Te' d'l t f'lh d 2' t. ,.
. . . lve, 1 e i.I I a o sr. e-

smcero afeto, de�el�a-lhfel" como a tnedsse �umclplO, parlece�-md� ?c.edr- nente Raymundo Luís Cabral
sua �:xma. Fa�I Ia, e lZ perma- a o rCl�arar o ape? J.a mgl o Teive.
nenCIa entre nos. aOB sentImentos patnotlCos de v.
-----------.-

ex., lembrando a realização de

Adorar-a-O festas escolares, nas quais se real-

y cem os meritos dos grandes vul-
tos que tomaram parte na bene
merita campanha, que culminou
com a decretação da Lei Aurea .

Estou certo de que envidará os

seus melhores esforços para que
se revista do maior brilho a co

memoração de 13 de maio.»

--

HOMENAGEM· I. SAL O M A O
ao capitão faria r
Lemos . I

i
-

V d
Uma gul- Os funcionarios telegrafo-postais �

Licenl'a-premio en e-se �h:t�r: da nossa capital, num preito ren-I
� vanca (maquina de cortar papel em dido de admiração pela persono·

. pelo sr. dire�or geral da Fa- perfeito estado. lidade ilustre do capitão Mario[ d N' I f d'd Informações nesta redal'ão. F L
'

zen a aCIOna. oram conce 1 os ,. aria emos, vai prestar-lhe si-'
seis mêses de licença-premio, na

i gnificativa homenagem, inaugu-
f6rma do art. 4, do decreto n' 42, Aposentadorias I rando em, o salão nobre da Di-

d� 15 de.�briI ?e 1935, ao ofi- retoria Regional, a sua fotografia.
clal admmlstratlvo da classe!, I . . I A. cerimonia realizar-se-a por,
quadro VIII, alfal'ldega, Joao O sr. PreSIdente da Repubhca! ocaSIão daquele oficial e abaliza- i

Hoberto Sanford. E de três mê- assineu, na pasta da Fazenda, de-I do engenheiro civil ir a Parana- \
Eoes de l�cellça, em prorogação, ao creto ap?sentan?o Joaquim José i guá, afim de assistir á colocação I
engenheIrO .d� clas�e H, qua_d�o da SIlv�Ira Jumor, no cargo de I ela pedra fundamental do novo i
XIII, �dm!lllstraçno do D?mm.lO Tesou!euo da Alfandega em São

i
edifici@ dos Correios e Telegrafos, I

da Umao, Junto a D�legacla. FIS- II Fr�nclsco e ao despachante adua-I apf0veitando a viajem para vir!
cal neste Estado, Lms Mano de neIro da mesma aduana� Braulio· a esta capital a convite dos ho- IISé Freire Sobrinho. de Souza Lima. I

menageantes.
'

sa

Torneiros e serralheiros-mecanices
encontram pronta colocação pagando-se bons
salarios.

S. A. Metalnrgica O�o Beunach
JOINVILLE

l;

Não tolêre o esbanjamento, o desperdício, em sua casa I Córte o

pela raiz, começando hoje mesmo a economizar:
Adquira o '!famoso "Fogão GERAl�', o '�hHJder da ECONOMIA'"

nas ccslnhas brasileiras !
O 66Fogão GER.\L" não precisa de "fogo cerrado" para esquen

tar••• G�sta menos 80 '1. do que qualquer outro fogão.
Vssite hoje mesmo o nosso mostruarto para certificar-se da qua-

lidade do Fogão "G AL"
Icenomia ,.... Ourabilidad� ,_.d Perfeição
DEPOSITARIO E REPRESENTANTE GERAL

1-1. AVIL.A
Cons. Mafra, 41 -- B Loja Fone 1561

T IASEÇA
Tap', etes f' .,.,Para todas

.., ,
qualidades

Veludos
Gobeleins
Cortinas
Stores

Tapetes Servíce - Passadeiras LinoleumBond

Por preços de stock

Peçal1l preços

nunca visto
•

sean cOlnprOl1l1SS0

GUElMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba

Representantes nesta capital

MACHADO
Rua PintoJoão �aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA�3,....5,�938 florianopolis
-----------------------------_-----

GORA, TODOS PO'OEM
SAR DINHEIRO!

ECONOMI
, ,
• •

Porque d CASA DAURA, dá inic!o est'3
adas O�3 t:t�(-r'po�, corn o fim de bem servir a sua
seu colossai stock.

ST'OCK UNCA VISTO

Preços
uma 15.600

19.000
28,000
28.000
13.500
16.000
34.000
52.000 .

16.500

�ês á sua rnalor Liquidação d�
distinta f'reguezia e reduzir o

VARIEDADE INCALCULAVEL I

aS50mbraràe
Pelos motivos expostos aeima� reeo

mendoluos á nossa freguezia de lie suprir
de 81otigos quentes para o pró x i 10 o
iuverD�� aproveitando as grandetiii vanta
gens que U.es oferecemos durante o Inês
de Maio,! fazendo deste modo uma eeORO
loia superior a 20·1.

Para vossa orienta�ão� damos os pre
�os de alguns artigos:

Imitação a linho em todas as cores] rnt 1.300
Crepom Japonês pi ki ono ({ 2.800
Crepom d kimon», deze nho nove «2.400
Cretone estampado pJ kimono « 2.500
Chitão Hohnctês de 1$2 e 1.500
Tecido pI cortina mt 1.700

Opala em todas as cores � 2.080

Opala tipo Suissa '( 2.800
Brim colegial de i.S e 1.800
Brim colegial enfestado de 3.9 e 4.500
Zefir listado e xadrês miudo de 1.4 e 1.600 Armarinhos e artigos PI homem:

11.800 Zefir superior, cores firmes mt 2.000 Pulovers sI manga de 9'$5, 11 $. e 12.000
15.000 Organdí liso, tipo Suisso « 3.500

I
Pulovers de pura lã si manga de 16$5,26$.« �3.000

16.000 Mr.io linho enlestado, em branco e cores « 2.500 Pulovers c] manga de 13$5, « 16.000
11.500 Toalhas pl B�nho, art. bem encorpado uma 10.500 I Pulovers de lã cI manga uma 24.000
15.500 Toalhas pI rosto de 1$, 1$2, 1$5, 2$, 2$5 e 4.800 Casaquinho de malha pi menina « 8.000
6.400 Coletes de malha p( rapaz (j( 7.500
8.200 Cama e mesa Coletes de malha cf feixe, pI rapaz « 8.500

1 0.000 Sobretudos p] homem, confecção perfeitissima « 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 impermiave] pI homem uma 85.000
16.000 Colcha de seda c] bico, pI casal « 38.000 Capa de borracha de seda pI senhora (Pel.hincha) « 98,000
5.800 Colcha de fustãos c] franja pI casal « 14.500 Camisas de jersey superior (Perfeitas) « 14.000
8.500 Colcha de fustao c] franja pI solteiro « i 1.5UO Temos de casemira p] homem « 30.0-00

1 0.000 Colcha de fustão c] bico pI casal « 16.000 Ternos de casemira, ótima confecção e 52.000
12.500 Colcha de fustão c] bico pi solteiro « 12.000 Calças de brim pI homem, (.:ôres firmes) uma 9.000
t 4.500 Colcha branca pi casal, art. superior « 22.000 Sombrinha de seda e linho, art. garantido uma 23.000
11-000 Colcha branca pJ casal, art. bom « 15.500 Sombrinha de tricolme c], capa de metal "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 Pl mocinha n 8.000
18,OaO Cobertores escuros, artigo perfeito uma 4.500 Sombrinha clfranja " 6.500
6.000 Cobertores p] bêbê de 6$5 e 7.500 Bulsas, possuimos um variado sortimento de to los 05 tipos, e para

36.000 Cobertores Paulista pI casal, art. pesado um 21.000 todos os pH�ÇOS.
12.500 Cobertores Paulistas pl solteiro ({ 15.000 Camisas de algodão c] [eixo p] homem
15.000 Murim Taubate (Reclame) peça 28.500 Camisas àe algodão c] [eixo p] rapaz
7.000 Murim Flor do Campo « 28.000 Capas de lã ri criança
13.000 Murim Cambraia Encanto (Enfestado) « 26. SOO I Casaquinhos de lã pI criança
9.500 Marim Cambraia Mimoso (Enfestado) peça 29.500 Estojo de chicara Japon�sa p] café

Marim Oficia: « 10.500 Aparelho pI café (l�eclame)
Alvejado Carioca « 12.000 Malas pI viajens 18$,20$, 22$,
Alvejado N D « 12.500 Pastas escolares de 9$000

Casemira lisa, larg. 1 rntSO mt 13.500 Alvejado Familiar, o que ha de melhor « 14.800 Maletas escolares de fibroiile
Casemira lisa, art. superior 'I) 17.000 Algodão enfestado, larg, 1 mt50 « 30.500 Cache-cal de seria

Casemira lisa, art. fine » 18.000 Algodão enfestado. iarg. 2mt « 39'000 I Loção Narciso vert

Casemira em Xadrês preto e branco & 24.000 Algodão 177. art. extra « 14.000 I Pó de arroz, Roynl Briar, pequeno
Casemira c] Salpico, larg. 1 mt50 » 20.500 Algodão S. 220 ({ 12.000' Baton Michel, em todos os tons

Casemira Xadrês, art. de pura lã » 24.000 Algvdão 14, larg, 90 cento « 14.500 I Baton Tangee,
Casemira cl salpico, art. pI costume » 19.000 Algodão 5, sem gomal « 9.800 Tubo &� pasta K(:)linos
Casemira lisa pI costume, largo 1 mt55 mt J 2.000 Cretone Royal. típo Imho, largo 1 mt40 mt 4.200 Tubo de pasta Alvidente
Casemira lisa tipo Sarja de 19$ e 24.000 Cretone Royal linho, larg. 2mt « 5.600 1 iga� de borracha pI senhora
Feltro de pura lã mt 13.500 Cretone Royal, típo linho, larg. 2mt20 4( 6.200 I B�badores de Oígandy bordado um

Flanela de lã finissima « 12.000 Cretone Rose Marie, larg. 2mt20 ({ 6.000 i CHltos de ('ouro de cobra pI homem n

Ca::.emira Xadrês miudo « 12.000 Cretone em côres, larg. 2mt20 « 6.900,' Suspensorio de couro de cobra, indent;cos aos cintos R

Casemira azul marinho Pt terno de homem «35.000 Atoalhado branco, larg. 1 mt40 « 3.800 Suspensorio de seda n

Cachá cl "anela rm xadrês « 2.400 Atoalhado em côres, largo 1mt40 « 3.900

I
Li em novelos Pekim. em todas as côres n

Cachà cl flanela típo de IPi « 3.000 Atoalhado branco lavrado, larg. 1 mt50 c 7.500 5.000 metros de retalhos perfeitos de pelucia, que estão sendo
Cachá cl flanela listada pI píjama « 3.800 Atoalhado em côr típo Inglêõ « 6.500 vendidos por pleços nunca visto.
Cachá tipo de lã « 4.500 Tecido pI guardanapos, com 52cent. largo «2.800 Estamos liguirlando com 50oio de ab<!tJmenlo todo o nosso Stock
Cachá lípo .Rodié « 4.500 Puro linho branco, larg. 1 mt 15 « 14.000 de luvas wedine. Luvas de Pt"'ic� de Ia, I'0r 22$000. Cintos de
Cachá branc') típo Rodié « 4.500 Linho branco, larg. 2mt20 " 22.000

i camurç1
e de pelica para sonharas, por pre�os baratis�imos.

Pelucia lisa em todas as cores c 1.300 Puro linho branco, marca doi� zero�. larg. 2:ot20 « 24.500 I Meias pI homens, senhoras e crianças. das melhores mlrca., as mais

Meio linho estampado de 1 $7 e 3.200 Cambraia de puro linho « 1 0.500! resistentes e pelos menores preço�.
---------------------------------------------

Dê u�,a prova de inteligencia e fino gosto, adquirindo seus artigos para a

pr'oxima esteção, na nossa i�egualavel Liquidação de Maio, cor"nprando os malhares
a�tígos pelos r-nenores preços da praça.

Procure oomprar seus artigos em Casa que lhe mereça confinça.'
Prefira pois a nossa CASA� que é a mais antiga desta capital.

Casa Daura

SEDAS:
Seda Clogué. c] lá (Reclame)
Seda Cloque, hnissirna, pI inverno
Seda Cloyue Francêsa
Gaberdine de seda cI lã
Gaberdine de pura seda
Seda desenhada
Seda desenhada ('20 côres] _

Seda desenhada, pura seda natural
Seda desenhada, art. pesado
Seda Bayadere
Seda Bayadere Flancêsa (Seda Natural)
f/longol Encorpado, muitas côres

Mongol pesado (Reclame)
Seda estampada
Seda Bordada. art. moderno
Tafettá bordado, novidade
S da listada p] camisa
'I afettá Xad�ês preto e branco
S�da China Gloria fMiss)
Setim de seda p] colcha, larg. 1 mt40
�.)eda Laqué o gJI" ha de melhor
Velll:!) Chiffon francês (R�c1ame)
Seda c] lã, art. liso
Seda estampada art. pesado
Sultanita do melhor artigo
Jersey de seda, largo 1 mt40
Veludo liso

artigo

mt

»

»

»

»

»

lo)

»

"

»

»

»

»

de 12$ por
mt
»

de 7$ �

mt
»

»

»

»

»

»

»

'I)

»

Tecidos quente.. e diversos:

A FlUA FELIPE SCHMIDT, 19

Na B. Prefira " periado da manhan que:a mOVil1'ldnto é

1 V E NOE ..SE
i 1��E�m�Sã�O�J�O�aq�U�im�d�a�c�o�st�a�d�a�s�er�ra��

I
.

J. R. �ordova

d
· I

na a mais llln belo terreno na Praia do �v1üller. plano,:com 1.300 me�

Fneo ·752 I tros quadrados.

___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií·iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiHi-----d__ · Informações na Livraria Cata rin,ense.

Guarlilição pi jantar (140x 140)
Guarnição pi jantar (140x 180)
Guarnição pI janta. (14ox230)
Guarmção p] cha, c] dezenhos em côres

Guarnição pI chá. art. de reclame
Guarda.lapos pI jantLlr de Dl,�12$ «

Guarnição de renda pI quarto. (7 peças]
Guarnição de renda pJ qU31tO (7 peças]
Cortina de renda dezenhada

uma

um
n

uma

menos intenso.

TINTURARIA
,

e A SELETA e
Rua Tiradentes n. 7

Q. ,;

Estabelecido com escritorio de representações, c0Dsignações
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocioso

Telegramas: CORDOVA

_.- -.

4.

«

u::na

«

uma 6.500
n 4.500
11 12.500
um 5.500

n R,500
11 28.000-
e 24.000
e 10.000

5.000
16.000
13.000
2.800
2.500
3.000
3.700
J .500
1.500
3.50G
9.800
12.000
8.500
1.200

n

D

n

n

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G,AZETJ\-FlorianoPQlis--1,9:18
.��&J!f_�{::�4��.Ni$__•••"..

.

':
....

, ".- �.'�'.••'�.'. . . ����������

; RPCAERLOS DEiiS8AEOpEÕ KAECATS:NÂ. �.
I ç_ B u z inas Matriz FLORIANOPOLIS ® Vel�. �
I BOSCH ; :
i

-

.:.:'�::=::'':''- • Fil ia is e ln: " :• - ..... - ... um ••111 .....1.....n••0 1...... �i
IIII!••IIIU. na.ooneome b.terla (&,5 � Blumenau, Cru�eir. da Sul, �,;�

Immen.. duraltljl...... ��

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisoa do Sul

MOSTRUARIO'fEM:

a

.enda em tod_ .

o••a. d........

..0.

Dr�
MEDI( ·0

Especialista em moléstias de creançss, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das mslestias da pe
le e nervosas pela fi_utohemotherapia

Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 IC.lJSo.ltas:-Das 8 às J 1 e das 14 às 16 heras
- ,.-�----�---�--�.------_ ...._---- -

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

.:a.. RADliAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEY D(!)R

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

�'
•

i..

Mo!escias e Operações I
dos

01..1-108
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. 5anson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhinc do Centro de Saüde

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

I
Consultas diarias das 4 ás 6 112

Rua Visconde de Ouro Preto, J J - FLORiANOPOLIS

Dl. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

Docente - livre fie Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult, Aven. Oct. Rocha
73), com longa pratica da especialidade e cur

sos na Europa, diplomado na
\ Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Ftoríanopoíís até 12
DE MAIO .

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

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

TulJarãa

'. ';.....' i,
" .) ''''',

. :",,�

·.··.w D. Fama Mundlall

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'LlNlCA
Diplomado pela Facul-, Curso d€ aperfeiçoamento em doenças do coração '

dade de Medicina da, (diiaía ;
iagnostlco preciso das rnelestías cardiacas por

Ex-interno e assistente do ' traçados electricos)
Serviço do prof. M01a8� CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

Ex-intt'TGo do Dispensario NERVOiO

Silva Lima Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunta do Hosphal médica

GraHée Guillle e Saaatorio Laboratorios de Microscopia e Aná-
Manoel Vitorino I ises C i i nicas

Clinica médica cínrrgtca das, ExameWde sangue para disgnostice da sifilis (reaçõe) de
molestías da Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e 5achs Zorge) Diag-CABECA E PESCOÇO aostíce do impaludismo, .Dosagem de uréa no sangue etc.Especialista em •

NARIZ, GARGANTA E fxame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
OYVIDOS gnostico preClGCe da aravi*z). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTORI. quido raohidiano e qualquer pesquisa para elucidação de
18- Rua Trajano -18 diaiDINti.,s.

RESIDENeIA Fernando Machado, 6Hotel Gloria
� TELEFONE 1.19�,.·:' I'

Diaria�ellte das Hi ás 18 RS
..� F L O Pt I A N O P O L� I"s

...,

������.. �.��,�.. �

Accacio Mo-I

Dr', Miguel
Boabaid

MEDICO-ESPECIALI�TA

��""""----""""--""--"·.T��������-"
Dr.Pedro Catalão

.JlID�-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO liSTO- I
ÂGO, INTESTINO, FIGADO li RECTO ,I .

. ,

\
I Dr. Osvaldo Wanderley da

CONSULTORIO---Rua Tra- Costaaae N. I e. das I Q ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas. Bacharel em Direíto I

TELEF. 1.285 Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San-

IIta Catarina. I
RE5IDENCIA-l{ua Este- Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

LI
ves Junior N. 26 sobrado sala n' 1

PARANA' SANfA CATAHIN A

- Ii �f. 1.1.31
-'--r:iiiiiiiiiiiiiiililiiiii....__��;._�iiiiliiiiii��·;i:iii·,••··!!i!S�·t�N�'?��� íiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii•

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias'

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

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

Dr. P. Camara
I Simões

MNiao do D. S� P.
do Estado

CLINICA �ERAL:
Pl!Lf e SIFILIS

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

8a e de Labereterie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA F�EQUENCIA li
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-5ob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das S
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

I N S T I T U T O D E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

r: .. � .���
Consultas das 10 ás 12=-·

das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

1
Res. Rua Bocayuva, 114

Te!. 1317

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor di Maternidade
Medico do· H08pital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

;--1Dr. Aderbal
da Silva

�I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

tem seu escríp-
rDr: 'Ric�rdolGottsrnarlnlt! •

reira
Ex -cheíe da clinicá do Hospi
ta) de Nürnberg. (P.OIe8S01
lndórg Burkhardt e Professor

�r�in �reuter)
Eapeclalllbl em �lrurgla

ueral
alta cirurgia, ginaeeologie, (do
r nças das senhoras) e partes,

: rurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

tótio de advogacía á rua 1-- - -_.,Dr. Pedro d6�\Mol.lra Ferr

I
Advogado I

Ru& Trajano, n' 1 sobra.ío I
1
__

Telephone rr 1458 I
------,

Visconoe de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.
_._I

.--

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G.o-.Z-ETA

Dr. Joaquim Madeira Neves
MF�D!CO--OCULISTA

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no HosJ.iital

R I da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das i5 ás 18

CONSULTORrO Rl.Jé} João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

-

Eletriro

ELETRIC:'\

TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf:NDA. POR
PREÇOS SEr'.:! COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIALS ELETRICOS, LU.;TRES E ABAT

]OURS ELEG/\NTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n, 14

li'
A Elétrica

�'----------------,---------
._-- ._----_ ..._--_.----

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

Flod:1110polis, -193&

=Ii:r.=

kM! ·Mil..... W Ffirmwaw;4,,!í'{'#lFW���

iE
A C a S a O r BIe n ta I '1 Gt�ntil Vieira Borges. Ofic�i1

,

\ i do Hcglttro de Imo�els d� C�-•

'I
marca de Bom Retuo, E�taao
de Santa Catarina, na fórma da

AVISA A SUA DISTINTA FREGUEZI A QUE 1- CAB \ DE n.ECEBE[� Ul'v'l Lei, etc.

.; Faz saber a quem in-
teressar possa, que no seu Car
tOlio instalado no predio (1 rua

14 de Janeiro, fi. 191. esquina
da rua Dorval Ferreira de Ma
cedo, pela «Emprevl de Terras
Jemen .3. A.». foram deposita-

I dos o memorial, a plantar e do-

I cumentos retereates ás propne -

,dades útas neste rnunicipio, per-

1\
tencentes a mesma Empreza, de
acôrdo com o art. lo. do D�
ereto-Lei n. 58 de IOde De-

I. 9 ft±W""li""'p" &L,��ªW!\ilIMm!!iW!I!!I!fPi "'''�W;O .7_ zembro de 1937, que dispõe
= .. M__""'-���' -�--�_:__��--- sobre (J lotcamente e a venda de

I

i q.Uint
,...,.

...fnj po-'I ,��,�� .7ft.

.
.

12 de

T'7 *de

GRANDE r. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS Pp,JZA HOMENS,

SEL�HORAS E CRIA�ÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

T
I

c a s

DURANTE o MEZ DE MAIO

a o e ri tr a

Conselheir��

Marceneiros
Precisa-se imediarnente, de

bons oficiais. Inutil aprescn
tar-se quem não se achar

em. situação legalizada.
Tratar com Carlos Rei

niscn. Flortanopolis.

Oficina de mármore

{� granito de Carias
Zech

Executa qualquer serviço de
tumulos, estatu.is, placas e cruzes

de mármore.

Compra-se .. vende-se mármore.

Caes Frederico Rola. 75

Machinery Company
--------------------------------

-Engenheiros importadores • Rio

International

Sra. Agricultores e Industriais!

.Aumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes te econo

micos, TRATORES. AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADOj�ES. NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

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

dedor exclusivo no Estado

H. AVIL.A

FONE 1561

Escritorio Rua Censo Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolis

Vísta BEM

E d 'i 1"- ...<-....\ I_) ã L t::::)

I Gr:ntd Vieira Borges. Oficial
�do Regi�lro de I",oveis da Co

I marca de Rom Retiro, E�!ado

�:� I de Santa Cat�!rina, lia fôrma da
I I L'I \ er etc.

I I Faz saber a quem inte-

I
ressar possa, que no seu Carto'
I ia instalado no predio a rua

I � 4 de janeiro n. 19,1. esquina
I
da rua Dorval Ferreira de Ma

I cedo, pela Sociedade Coloniza-
dora Caterineose foram cleposita
dos o memorial e documentes
relerentes ás suas propriedades
sitas nos distritos dê' Bom R�ti
ro, Santa Tereza. Salto Grande
e Pelimbó, desta Comarca. de
acôrdo com o art. lo. do Dc
ereto-Lei n. 58 de ro de De
zembro de I 937, que dispõe
sobre o lot-arnento t! a venda
de terrenos em prestações, Os
ditos documentos estão a dispo
sição de todos os interessados

. . .

I
que os queiram examinar.

Dado e passado nesta cidade

I
de Bom. Retiro, aos 13 dias do
mês de Abril de 1938.

Gentil Vieira Borges
----------;;......;.�.;; Oficial do Rq;istro de Ímovejs,

��'5W7"""
.

'Y''9iiitf.iJíIíID

15

I
I

I

SEUS FILHOS
Lindas e graciosa s confecções para

na A C
'"

meninas €e

PI
._---'-------------..,---

terrenos em prestações.
Os ditos. documentos estão a

disposição de todos os inter, ssa
d06 que os queiram examimr ,

Daào e passado nesta cidade
de Bom Retiro, aos 5 dias do
mês de maio de 1938.

Gentil Vieira Borges
Ofirial do Registro de lrnoveis

... .

garôtos SÓ

L.
Rua COllselheiro Mafra

\ -

esquina da Trajano
wz:es;t-jE!'Ci'" ,
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\!1:\GE:<S �)I!(ETAS P,�.RA o PORTe) D�i r�n DE] \NEIRO

tNavef�3ção entre BUC.:\REIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e ruo DE J l\NErRO) diréta

mente, sem transbordo

I
Tem sempre ��pores em. porto, carregando

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

tóros etc., 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
AV.ISO Recebe-se carga'> e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

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

SeRVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇf)S MODICOS
_ testado de vacina .. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

iiiiiiiii-�-�;'-iiiiiiiãiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '__iliiiiiiiiiiiiiiõiiiii__iiiiiiiiiiiil_"�-iii·'iiiii-iliii-iiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiii__ Companhia. na vespera das c, .ídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
1 ����;�--------��� rncnté para bordo em embarcações especiais,

• � ESCRITOFiI-O-PRJ-\ÇA 15 DE NOVEMBI�O, 22 SOB. (FONE 1250)

A FavO r Ita � ARMAZENS--CAIS BADARÓ �. '3 .-.-(FONE·166�) -END. TELEG. COSTEIRA
� Para ma.s inforrnacões com o Agente

1� .s. SANTOS CARDOSO
-

".&���!U..4V.&7�V.as�9�.a7.AVAVA�.------
� �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fís-

I.� � estrutura em con- calízação e direção
� ereto armado de ob, as

� e ferro Aparelhamento <:om �
� plete para ccnstru- �
� ÇÔHS de pontes em �

� concreto armado �
�� �
I � Omar Car�neiro Ribeiro i

Federai e Santa Catarlr.a � I
NOS CL"'SSIC05 ENVELOPES FECHADOS i � ENGII:NRIIIRO GIVIL �

- ��) �\- m·J.-"=�Iii1Ga.iiliilBíiiiiiiiliiíiiilililililiiiilliiiiimiil�ii��'�_-�PIí�ii1��l�{4 �.tJ � RAD lOS- R f11::'d N b 41� SALAS 12:1e 13 •
-

rJ ua[ '-J'@ e;::, ovem ro, u -

1·ANDAR�, Parase�concerto, procurai a

B d B 81 :'1. � Casa M'lslcal, que conta com a

aneD . O rasl � Tel. 1503 Curitiba _ Paraná � :l::\�' melhor montada .0 ca-

I I
'.

Rua João Pinto, 12

i Associação� 4 Comerciar de
Florianopolis

,\
I ::==Adolar SCh'·âi'J.lli� ,;!J�

1'lIf>1-E
.

-n'tíI .... �
�ndereço Telegr.: DOLa. - Caixa Postal, 32
s. Fl{ANCISCO DO SUL-- STA. CATARII\A

AGENCIA DE Vt,POPES
,

S I' n D'

Companhia a mas , eryr.as-c-«:o
Prir.g Torres f..'x Ci,l. Limitada --Fio

Navegaçlío Brasileira Limitada-Rio

Navegação Caucfriense Ltda.,-CZl:JI)
V:md�nbrand() 0.{ C!él.-- Santos

Frío

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta do Leal

a L H ET ESI

I

Capital
'lItldo dI r.lerva

10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

t�����'
.

r�· .���
EXECUTA TODAS AS OPERAÇOl!S BANCARIAS

A61:l'(CIAS E CORRBSPONDENTES EM TODO O PAIZ
AeBNCU LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes jures:
Dep. com Jur->s (COJlJ.E�ClAL SEM UMITE) 2% ala
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (Idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancias).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3.561 ala
4z, ala

4.5% ala

DEPOSIT05 A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS Â PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

�riaêreçô�rte1egiafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% <

15 horas

a I.I'H 5 I
..

A Associação Comercial

Obras contratadas naj.·:I.I'jsemestre de Floríanopolis tem o pra-
"Q I zer de avisar que acaba de

� de 1937 � 'ins�a�ar em seu Consultsno
� � juridico uma Seet:ão de
� donte em8concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S, Mateus) � 'Cobrant:as a cargo do

� Ponte delccm;reto armado sêbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) � .respectivo Consultor, Advo-
� Prefeitura e Forum de Mafra

' � .ga ío dr. João José de Sou-
� rupEs�olar de Mafra � :za Cabral, encarregando-se
� Grupo Escolar de Rio Negro � este das cobranças judiciais
� Grupo Escolar de lratí � ou amigaveís de debjtos -o

� Maternidade de Rio Negro � 'terentes a .contas comerciáre
�.? E�tação Experimental de Vitdencias ernTtjuco PretoH(Paraná) � �e nl SOCIOS, po?�n�o a s

� DIversas construções de rcsídencías � Interessados se dirigirem e

�
. � nossa séde, á ru 1 FeJips

���4A�V���S!..�&���AVA� Schmidt n. 8 (sobrado).

A DIRETORIA

Floriaoopolis- 1938 ==

Cmpan h ia Nacional de Navega
çãa Costeira

MC'V1mento Marítimo"Parta Flarian.palis
���e�vi�s de Passél4.�:r",o;s_ � de '?�r'%�s",

Para o Norte � Para o Sul

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1. J 72
Residencía 1.686

Sand.lias e sapatos de
tira-s _ Calçados de todas as qualidades aos

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

nas de costuras e bordador marca ME"l EOR. (ln- retamente da fabrica.
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co. CORTUME -- BARREIROS
nhecer nossos preços e condições de venda. A. LHEU REUX

Lições de bordados gratís
'

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca-
Informações com o representante J. Braunsperger. sacos, Gorros de

;
couro, cintos, etc.

'_Ie José Galli.mi. SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

•....�.'.:•.•�.�.F.��.1.�•.•
J

..

"

..

�

...

�

....

�

...

�

..

EI

....II=- R�U_a_o_ço_n_s_el_he_ir_f)__M_�.fr_a,_6_6 �.� H_U_A�C_O_N_S_E.L_H_E_IR_O__M_A_F_�R_A_,_3_9 I-1FlorianopoUs
,_

fLOldANOPOLIS

_

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

I A Casa Miscelanea
-- _ .. _ .. , .---------------

-_------------------

J
I

não orecisa de recame, visite suas exposições e

vriftque os seus preços

�.". .

�.J
.

.s.,:.�.,_' •. , ..... � ..• _, ..... � -

.. ....

_. -_.'.... ,.�. ,.�. -,.'

.

. ...__ .�:...

Fretes de
•

cargueiro:
O Paquete ITAGIBA sairá á 13 de maio O Paquete ITATINGA saírà á 18 de

para: maio para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

..

p;1---·

", y�" ..•.. �, ....'::'

:,': -.
"

.....
- ,.,., • P" .'\.-,. ••

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29
---_._---------

Valdedla1!r
Burlgo

lnscrito na Ordem dos
Advogados- Secção de

Santa Catarina

ADVOGADO

Cobranças amigé.veis e

jut:lciais
Comercio-- Civil e Crime

nas comarcas de
URUSSANGA e

ORLEANS
Escritorio em URUSSANG 1\

Santa Catarina

ri ''--'In DiI: NOGUEIRAL ,.ildf� .

Lo

................"'.,. �
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A Dra JOSEPNINA SCH\VEIDSON
(Especialista em doelleas de Senhoras

e c.·eao-:as)
loudou sell CONSULTORIO para á

Nossa Vi
ANIVERSARIOS FALECIllIEN'l'OS
SRA. GUSTAVO LEHMKUHL Sucumbiu, ôntem na vila de

A Campo Alegre. onde residia, a
efeméride de Dotem registou exma. sra, d. Bernardina Reis,

o aniversario natalício da exma.
sra, d. Alexandrina Vaz Lehm-

na idade de 80 anos e genitora
do sr. Luiz Pacheco dos Reis,kuhl, esposa do sr. Gustavo atual coletor federal na referida

Lehmkuhl, dedicado funcionaria
do Tesouro do Estado.

localidade. A extinta, que era

geralmente estimada pelas suas
A illl�tre dama pe!as suas e�e- virtudes .cristãs, teve o seu en-

vadas virtudes e sentimentos cns- t t iti id
tãos conta com vasto

. "I d
erramen o mui issimo concorri o,

.

errou o e o que vem atestar o quantoamizades, I
•

'era a veneranda d. Bernardina

Deflue, hoje, o aniversario na-I estimada pela sociedade campo
talicio da exma. srs, d. Celestina alegrense,
Livramento Carvalho, esnosa do
sr. João Carvalho, fiscal do go
verno junto aos clubes de sorteios.

escolaresConcentrações
Não poderia haver um modo mais tocante de comemorarmos o

cíncoentenarto da Lei Aurea do que, agítandn na alma da íntancía e

adolescencía das escolas o principio afirmativo de que "educar é eman

ei,ar". interessa-las no grande movimento alfabetizador da CNE. Faze
las cooperar com o melhor ritmo do seu entusiasmo para que outras
crianças menos afortunadas e os adulto .. que não puderam, antes, ir a
uma escola tenham.hoje, oportunidade de aprender a ler escrever e con
taro Integra-las no sonho da Segunda Abolição. Associa·las em torno da
bandeira da Cruzada.

Dai ás concentrações escolares que, sob o patrocínío de nossas
autoridades educacionais, a CNE. realizará a 13 de Maio em Florianopo
lis e nas sêdes de muitos outros muníctpíos catarínenses.

A concentração escolar em nossa metrópole eretuar- se á do Lar
go 13 de Maio, ás 9 horas. Nessa manhã comemorativa. falarão aos es

tudantes da cidade o dr. Carlos Corrêa, indicado peío Instituto Historico
e Geografico, a convite da CNE. que díscorrerã sobre a escravídão e a

redenção negras no Brasil, e o se. Jáu Guedes da Fonseca, em, nome da
CNN. que falará sobre o plano e a ação da mesma.

As concentrações escolas nas sédes municipais serão organizadas
pelos respetívos prefeitos e pelos, srs. chefes escolares,

Reunindo-se para aclamar a aspiração de uma Patria sem anal
fabetos, as escolas catarínenses expressarão, de um modo novo, a sua
deliciosa brasílídade.

T

Rua Felipe Sclllnidt., 39
HORAiUO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horasFaleceu sabado passado, na ca

pital da República, a veneranda
sra. d. Matilde Martins da Cos
ta, genitora do sr. dr. Gil Costa,
desembargadsr em disponibilidade
e atual diretor do importante
matutino cariou < Gazeta de N0-

ticias ».

Fazem anos hoje, ali srs. Ma
noel Custodio Pereira e Orlando
Coelho.

A' rua Curitibanos. n. 90, fale
ceu, ante ôntem, 0 sr, Vital de
Freitas, trabalhador das capata
zias da Alfandega desta capital.
O seu sepultamento realizou-se
ôntem, ás 16 horas, no Cemit.e
rio das Três Pontes, com grande
acompanhamen to.

JUTISADOS

TELEGR�M�S DO
GAL. MEIH". DE
VASCONf;ELOS

em TijucasFaz anos hoje, o nosso conter
raneo sr. Virgiiio Moura ativo
gerente das Caldas de Imperatriz.

Ocorre, na data de hoje, o ani
versario natalicio do sr. Virgilio
Munari, habil pintor.

Inaugurado
o retrato do Chefe

da Nação
Com a presença das autorida

(COMUNICADO DO DEPARTAMENrO D� PUBLICIDADE E des e grande massa popular, foi
DA CNE. EM STA. CATARINA. inaugurado, solenemente no salão

OFICIAL FERIDO (F
nobre da Prefeitura Municipal de

PELA EXPLOSAO

.

aleceu O ex- Tijucas, o retrato do eminente
ehefe da Nação, sr, dr. Getulio

DUMAGBANAD�-\.
m

IB II

st Vargas.m ii I ro O ato coincidiu com os festejos
RIO, lO-No quartel do Bata-

G.nga
em honra do Martír da .Iudepen-

lhão de Guardas ocorreu um aci-I 'U dencia.
dente que poderia ter tido conse- I Após canções e recitati vos pelos
quencias gravissimas. I colegiais e conferencia em que o

Foi s�u protagonista o 1. te-1 pri!�i�:�i���tr: Ot:f!��uG�ga�x' sr. d�. Carlo� Bichele falou sobre
O bravo Seneral Meira de Vas- nente Ajax Mendes Correia., _

os feitos gloriosos dos nossos ano
concelos, respondendo a uma carta, E' f'

.

I
;

-

I t . d t d
do nosso presado contrade, joma.1 sse joven o reia

_

estava com! BUC1RZST, 9 Goga faleceu e�as�a os, en. o c.om� pont?
lista Osvaldo Mélo, dirigiu-lhe O! uma granada de mao e ao mexer I ás 14,6 horas, em seu castelo de principal a nacionalisacâo. Ioi,

.

Foi lev�do, ônte.m, a pia ba- seguinte telegra:
• I no dispositivo que a faz defla- cíuea, nas proximidades de Kluj•. pelo sr. Valeria Teodoro Gomes,

t�smal a linda mem�a Rosa My- ..-"Jo:-nalista Osvaldo Melo .rto- I gar, deu-se a deflagração. I prefeito Municipal comunicado
nan, estremosa primogeníta do rtanopolís - Muito grato sua b�n� I· Feliarnente a granada n'io e"

r""""mm .. ,. [00__ R aos presentes que se ia proceder a
d'

.

'I í' dosa carta. A campanha que decídí ' , c . • ,,-
r I'

-- ... -

. - ..
,

istinto ca�a \:Iustavo Lehmkuhl ] empreender é, apenas, o inicio de i tava carregada, dando-se a defla-j] mauguraçao do retrato do Chefe
e. ASle:Jr�ndrma Vaz L�hmkuhI. I tarefa de grand�s responsabilidades I gração apenas da espolêta, o que I A Tinturaria I d_o Govêr�u, como homenagem

erviram de padrmhos o sr., para uma geraçao. Tal a con:lesc�n. ocasionou, porém, vários ferimen-I _ _ SI.ncera e Justa a esse grande bra-
Antonio Lehmkuhl e a exma. sra. \ c�a permit�da, p�ra essa tntíttra-:

tos aquele oficial
.

SELETA nao e, a I sileiro que tem sabido com rara
viuvá Alice da Co-ta V , çao, que atms� h:>Je, nossa propria I •

I •

I h b'l' _. d
. ..

1 "az.
inteS.rit1ade•.creou se a resis.te�cia I Imedi�tamente, s�corrido na'

I _

minOr mas a I lUa �.e capaCld.ade dmaml-

I pela merc.ia. remos que repnmil' o en�erm�na do batal�a(), logo ?e- e a me�hor. I
ca, con�uzl.r os des�mos da nos-

CHEGAlU' UNS ,grande cnme d.o pertodo romantico, I pOIS fOI o t:mente Ajax removIdo I I aa Patna, llltegranao a no lugar
.lJ.L _ que compromnteu nossa unidade O, ..

- ---- �

Ih
Brasil atual, -na sua carta magna I p!lra o Hospital Central do Exér· ."" que

_

e compete entre. as outra;

traçou os grandes rumos de nossa I CltO. naçoes, pela exuberancra do seu

politica. De nossa colaboração deci- ft T r. PO solo e pelo civismo dos seus fi·

Vindo de Cruzeiro do Sul on-
dida, �epende nosso futuro. U;;' lhos. Pronunciadas as ultimas pa·

d ' ..' I Eu SCI que nesta hora decisiva to- I d' P f'
.

•

P, c .operoso e dmarl]lco geT6nte dos nós nos aUstaremos nessa bata. HOMENAGEM DAS
r avras, O st.

.

re CIto, _ouvIram·se
ou fIliai da importante firma Ilhão• Saudações cordiais (a) GENE- I Departamento de Aé- estronaosos Vivas segUldo3 de pro-
Carlos Hoepcke �. A., encontra- RAL MEIRA". I FUNCIONARIAS l'onautiea Civil longadas palmas.
se nesta capital o nosso distinto POSTAIS Em seguida fez uso da pala-
amigo sr. Ernesto Mueler. Boletim diário da Esta- vra o sr. Inspetor Escolar, Xa-

Espirita brilhante, de um

cava-, As funcionarias postais, antes çio Aéro-tBimatológica vier Vieira, que num feliz e ins-

lheirismo
.
firlalgo, sun presença CARTAZES d d R' G pirad.o improvi"o enalteceu

..

as

i a parti a para o !O Irande
d d C d N

-

nesta capital, tem sido motivú' do Sul, do capitão Mario Faria Previsões para o período das quahda os o hefe a açao e

I Lemos, compareceram, incorpora- 18 horas de ontem ás 18 h0ras analisou a grande obra que visa

!lara receber. por parte .de .seus DO DIA das, no Hotel Gloria, onde foram de hoje:
um Brasil grande unido e respei-

mumeros anugos, as maIS Slgni-I
oferecer uma linda «corbeile» de Tempo - Bom, com nebulosi- tado.

ficativas demonsllalções de apreço flôres naturais a d. Jacira Faria dade. Encerrand", o sr. Valerio Go·

e simpatia. ,ODEON., O Ilder do. Lemos, esposa daquele ilustre Temperatura- Ligeiro declinio mes, Prefeito Municipal, em coa·

«A .Gazeta », abraça-o cordial- I cinemas oficial. á noite, estavel de dia. cisas, ciaras e entusia3madas pa·

mente, desejando-lhe feliz estadia Em nome das suas colegas, Ventos:-Quadrante sul, frescos lavras fez sentir a inserteza do

entre nós. PROGRAIViAS DE HOJE: usou da palavra a escrituraria por vezes.
momento atual e o perigo da in-

d. Maria do Patrocínio Rodri- As temperaturas extremas de tromissuo de doutrinas exoticas

I A'S 7 e 8,30 HORAS: gues, respondendo, num agrade- ontem, foram: maxima 23.6 e mi- q'le prOCUl'am tão somente per

cimento tocante, a distinta ho- uima 17.6 registradas, respecti- turhar a família Brasileira, aufe·

menageada. v.mente, á:5 13.35 e 7.40 horas. rindo com isso, vantagens pfua a

NASCIM.ENTOS

Está em festas o lar do nosso

distinto conterraneo dr. Norberto
de Miranda Ramos, integro juiz
de Direito de Bom Retiro, pelo
nascimento de uma linda menina,
que na pia batismal receberá o

nome de Marisa.

EHNESTO MUELER

MANOEL MEDEIROS

.R

De Anitapolis, acha-se nesta
capital o Ir. ManeeI Medeiros,
comerciante naquela zona.

Em última e definitiVa exibi
ção o emocionante drama com

Lina Yegns e Ramon de Sent
menat AGASALHOSDANTE TARANTO

Vindo da Capital da Republi·
ca, chegou, ante-ôntem, pelo Co
liDandante Capela, o iovem Dante
Taranto, do c9mercio do Rio.

SOROR ANGELICA.

Preço-l$OOO.

f;INES f;OBOADOS D E
VIAJANTES
(Via terrestre) REX, ás 7,30 horas:

SOCEGA LEÃO! com o Gordo
e o Magro.
Preços-2$500 e 2$000. Pele----Lã----BorrachaLista dos paseageiros que se

guiram pela Viação Cruzeiro
Ltdr.:-Nair Souza, America Qua
dros, Rander Rodolf, Gesuino
Vieira, Georgina Souza, dr. Pla
cido Gomes, Diamantino do Nas

cimento, Celso Koerich, Ale:Jran
dre ClemeDte, Rodo}f DaI Lasso
e Elp,odoro Apetz.
fi

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: ISEGREDOS DE GUERRA-,
com Wynne Gibson e Fritz Kor-INA'..
tner. I

Preço-l$OOO. I
AMODEL

sua ideologia desnacionalisadora,
incompatível e inadatavel a um

Brasil livre e altivo.
O sr. Prefeito Municipal, ter

minando as SUilS consubstancio
sas e concientes palavras conci
tou os brasileiros a cerrar fileiras
em torno de Getulio Vargas e

Nerêu Ramos, para o bem estar
c tranquilidade da família brasi
leira.
Todos os presentes, numa só

vóz de fé e de civismo entoaram
o hino Nacional brasileiro.
....

----s�ia-1;·�ta�-�-do-r�i;r�
quasi nóvos, o u t r o s

Moveis avutso, e utensilos de
casa, vende-se a rua Al
varo de Carvalho 35.

R_U _

Perderam a paten
te do Exército

RIO, 10 - o Supremo Tr.i
bunal Militar julgou, em decisi'io
final, o processo a que resphnd�m
o capitão Alcides Paulino da
França Veloso,; o terceiro sargen
to Jogé Cqrneiro da Silva e o

tenente João Luíil Subrinho, acu
sados de irregularidades no pa
gamento da tropa da Bateria
França Veloso, da qual o primei·
1'0 era comandante, Por oca�ãQ
da rr:lvolução de 1932, aquela ba
teria recebeu ordens para com

bater os rebeldes em Mato Gros.
soo Terminado (I movimento, o

capitão Alcides Paulino, com a

colaboração dos demais acusados,
continuou a sacar numeraria pa
ra o pagamento da tropa, fato
que foi descoberto pelo Ministe
rio da Guerra.

O :Supremo Tribunal Militar,
por unanimidade de votos, con

firmou a sentenl;a anteri0r.
O capitão Alcides Pauilno foi

condenado a 5 anos e 3 mêses de
prisão e o sargento José Carnei
ro da Silva a 4 anos e 8 mêses,
ambos in0ursos no gráo maximo
do crime de falsidade administra
tiva. O tenente João Luís Sobri
nho foi absolvido, já se achando
em liberdade.
Em consequencia da condena

ção, que foi superior a dois anos

de acôl'do com a lei, Oi! réos
perderam automaticamente a pa
tente do Exército,
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Para motores trifasicos e wq
nofasicos, os mais eficientes, pro
curem na casa

A MUSICAL
Rua João Pinto, 12
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�NÃO
I Dê mais alguns passos,

, "A V E N C E O O R A
1 (ncontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

�J Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor C AM E L O
,1

� A VENCEOORÀ- Rua Conselheiro Maf;·a, 17,,-esq. R. Trajano, 2 li
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�NGANAR!SE OE�XE
e vá ali na
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