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ZETA
,,��j: �'''' A nossa caplta] b�Qn a hcn�rra de hospedar,
dAs.��i ôs'steru, €:I persenalldade ih.llstre clt} ge-
R:?:�ra� Meir�� de VasconcehJ$, nobre cemandante

11 Proprietar�o e

da 5�. rf.leg�ãtJ) Rt1l2�5br.. � ANO IV I,"
- F�gll4riü Smpress��tl1Iante, que se t�m h�]- � _

ptt1StQ ae respetto e 3dmh'�ção f�el·a�E do país, 'li

pe;a,�':;�(j'�'�p�n1hâ 5alrllt� �� r;nasWdZlch �níll (fjjue � Rm lb d JANTAR NO PALACIOse t�li'ir� e�r�pe��lhadaJ)1 lfQ® se[íi't.ffiiIi� de 5'el'�g"';Ir(tH' !.:'iI.','
D�Umenau VI rou e

nos e;-spfiIl"U@s c' culto das I!'HJiSIiaS '�rairl'içij!}5� a

t
· O senbor Interventor Fftderal e se-

veneraçãc peía
. me�ill��z� d,,9;; grandes n.?��e5 en uSlasmo nhora :Nerêu Ramos oferecerão., boje., ás

.que 1C6')f�[tAen1 de Ehi.-lmlJff1il.u'as ,as pagsnas n?Jtuas 20 boras., ao senbor general comandante
,�!;ll,�C:!I�1a G'\l�stori.a; lei) eo n3lríl.ç;1 �'AO fl1.Zt1Uu \l";;]"

'

Decorreram festivas, euvoltas ' Apresentados os cumprimentos da 5a. Região Militai· • !lenbora Meira de
,:éHosc:. que ae �ras�3 estã reservado, e general i num entusiasmo cívicr invulgar, 'I pelas autoridades, entre as acla- Vasconcelos um Jantar DO Palaelo do Go-
;,�,ei,ra ,de,,'i)l\::CtH',jce�o5, re�re::Hm'Í21 íile�o se�.ll

! as manifestações aos ilustres ge-: mações da grande massa ,opu- vêrno.
I'. • ,� neral Meira de Vasconcelos e In- i lar, dirigiu-se o Interventor Ca->:i�X�IT!�liO� roa norf:ll !lJ;resern:e!, � eiiwângeos1o mag- terventor Nerêu Ramos, na sua! tarinense, levando como batedo- •

1'(,�;i�:s�,OeE;� que ®��!h�,�de.�llóíi) :tto{�{';lsdevemes- visita aos municipios de Blume-j res oa motociclistas para Itoupa- O gal. Meira e sua coml-
, t�r .rC$�Ó$ e 05 eeraçoes aeV(f;m guardar, para nau e Hamônia. ! va-Sêca, afim de aguardar ali a

seguh'� Valeram êlas como uma demons-10hcgada do ilustre general Meira tlva hospedes oficiais do
'.. ,�.Soádado; ria acepção ·tit!'1!afi:; ampla do têrmo; tração dos frutos proveitosos que I de Vasconcelos,

•

brasHeit6';' no t;j!UiQ;l i3I expressão tem de mais ,estão sendo colhidos, por efeito

I
Ao divisarem-se os autos, con-

E t d
'

,

B�Ô.,�'iu. vó,. a" obra grandlosa e m��iiumEmh� q8.lle
da campanha nacionahzadora em duzindo Sua Exoía. e sua nobre S a o

," , " ., que ambos se mostram empe- r coffi,.{.ivá, uma salva vibrante e FI' I' viveu A

t a população desta capital admira�\Jlàm ceQ1st�"uindc:, pen'61la,m;C'e:r�� ffiiltdx:j�ul, eo- : nhados. 'I calórosa de palmas irrompeu nu- onanhopodIs, d 'I t
on em}, "

" ""'f,o ,

A alma nacional vibrou pujan- I ma manifestação grandiosa a fI' _ cMo� a dC egva a o 11 us reh generdB a obra incomparavel que o país
, __ mo um �-nor.ilIm��1j,.l.O m.: gil�mh,G9 e rnarcara uma

I eira e asconce 05 oras e lhe deve, pelo seu natriotiemo. e
..II H' '...11 • iii!. b te e forte, corno pujante e forte; gura empolgante do grande sol-I' t ihracã ,

' t"
iIIas i1�O!'la5 ue mame- ·{�.h'lt.[ll, q�e a ullri3 CIi)M- I" ln ensa VI raçao crvica o que é mais, devia ter ficado� , ',-, , é o nosso querido Brasil. Os co-' dado brasileiro,

Is' devi lttempór�riea regi�t.ta. '

-

b d I Ad' 'I'
ua excia. evia, na sua a a com a certeza da gratidão des

lIOJl ' , ,;: l�.I! �h "raçoes ateram ante os estan ar-
I pean o-se, o nODI'e ll!IIItar, '-

t did d t que acompanhando a sua nobrel'Ilem ,�0'"",1l10,S ca�p'(,.)§ lUe ;aaa:1h, a, ao rugar ti' d Pátri d b irnent d visao, er apreen I o o quan o -

- "'._�
es g OflOS03 a a na, evocan o

I
rece eu os cumprunen os o sr, 811BA •

'

atitude, desejam, por sua vez, a, dos canh�es. e t:lí) t:reill�o�ij' da !ri\le'�ra�!lãa, o:; gra,ll- o pensamento as glorias do Passa- I Ir,terventor, passando para o au-' ficado no 6:ora�ão de quantos a d d 'd B' ". gran eza ca a vez maIor o ra-eles cabos,:d.e :,guetrra se hnil)rtZl�isam. 'iambem, do, Duma préce fervorosa pela I t(Jmovel deste e rumando para escutaram,
na P?l�� s�:hs ft!lqmes se r.lgerpetlUlam� pan.ll elevara grandeza do Futuro. B!llmenau, C-)m a fluencia e o brilho que silSua excia" que se faz acom-

se ni' pifldestal da grathJ50 e d� IGbmr�ôd3de. O sr, InterveRtor Federal, dr, Feita a parada em ffrilOte, á lhe são peculiares, falou seguida- panhar de sua exma, esposa, tra-

Y"- ,JI 4>- • � r,"� . Nerêu Ramos, e sua comitiva" prefeitura, onele o povo se aglo-! mente o sr, Interventor Federal. zendo como meIllbros ..Ja sua' ao g!l'anlU!e!,i� II.SO ,]S$irHid�u<l}5 ::m:{tl (Í):$ senrB· f b á d I I!l
,

"

,
oram rece idos entrada a lin- merava, as manifestações repeti- Uma nova inspiração de brasili- ilustre comitiva 08 distintos ofi-11"05 nue O (;lI'enerai Me�:r,13 de VascQ)nt(��!!)5 est� I da cidade ( e o Ita 'aí assú e

i
fi e t d a f' I d d d d'!t �5 a

,

JU
,

J -, s em I r lO-se S TOI1_ os s e e USlvas,

I �,e, se a�oss0u. e to os os es- ciais do Exército Nacional, capi-prestando ao tcíl"3JsU, tllue o ��m5a�il'ilelr.i'to �ã� penteJa f!m coleIOS gracIOsos por I US?� eIl�a:) da palav;a, o, pIrItos, presos a sua voz, como tães Emanuel Morais e Alfredo
consegue apreender, (]ire �nm'�leni:o, o qtH� ll1a a ! Piementos de todas as classes prefeIto mUDIclpal, sr, Jo"e Fer-

'\
se ela fosse a voz do Brasil. Molinui e senhora, e tenente

esp�rar �e benéfico, �10 f ..l'�uro, das suas CO'l1- ; I sociais, a {�uia frente se vÍa um' reira da Silva, pronunciando um O entusiasmo que provocaram Hugo Betkler e senhora, chegou
I I,l-ielotão cO,ns,tituido por cêrca de

I disc"urso de boas-vindas, e,ntrecor-I os discursos pronunciados, atingiu '

I A

d 17 h
'

S""trS •• ""f.'.....�a... a esta capIta cerca as oras,.. "11""'........ .-. 40 motocIclIstas, ; tado, a cada passo, por VIbrantes

I
tal grande intensidade que o ve- d'

, ,

d P I
-

dfê: assim, lComo ê!e, �101er se 0mpenha en1

:�:
i

'

sal vas de palmas,
"

lhe colono Germano 'Zachtleben Irl�m o-se para o a aclO o

I, reaUçar os feitos glorijosos dos qu�,efil1 iloB!(),caus.. : '1'3l.eG�o.eG••8.olDe"".e••GI Seguiram-se-Ihe, no llSO da pa- nuo poude furtar-�e a dizer tam�
I go�er�o, b f IhDI •• f t NU"; "d '1'1 lavra os srs, general Meira de Vas- bem do seu grande amôr ao Bra- .. dO' esemh arcar, or�l�t- e pres-to ii u-3'iCna, � er aram o m�hli1iOr uil sua v� a, I

, l I d N A

R' 'I,.a
as as amas mIl ares por

tambem seu nome, nimbado de aa.lreolas, pe- II
�elto� em, que resaltava a �lla, condce o,s e rd, ereu

_

amos, q?8 sd,
, duas Companhias, uma do Exér-

I' d "..: d" mtehO'enc18 e espirito patriotlCo I
pro UZlram uas oraçoes magls- O brmde de honra ao chefe 't b d d 'CI h�s seusãtos� ha e na !l�osterlua e serr Invoca- H:Steada por s, excÍa, a ban� �rais, 9ue não sabem?s se mais da Nação, foi feito p�lo dr, Pro- �\��roS�e J�::nL�ma o e�a��t��

I' 'I do, IDCOil'!?
um dOlS exernplcs rtrl:aximo5 de amêr

'I
dei�a �acional, o povo cantou

en-I' ImdPresslOnalatu,1 Pt:lo bndlho, se pelo motor Públic? daI com�rca, m�1D da Fôrça Pública, iob o comande
ao IUraSh.

I
tl1SIastIcamente o hino da nossa ar oroso pa no Ismo e que se discurso maglstra que ImpreSlIO- d "t- L d P d. t' I' I

' o capI ao emas o ra o, em-
patrm, reves !ram, ,nou a( muave mente, quanto a multidão o ovacionava

a:. ;;;;;iõE,D,...õi..;;;:."';;......;;......._-=__iiiii.iiiii&ãi"' " ;;;;;õiD_-iiii_ A seO'uir teve luvar o áto inau- Apos, teve logar um luzIdo des- DominO'o a noite foram quei- I t... - � - ""', '3 , ca orosameR e
gural fIle, no qual tomaram parte os mados lindos fogos de artificiB A

"

d t I

A li
II -

d
Co� a palavra o dr Ivo d' escoteiros e escolares locais, tl'a-- realizando-�e a seguir um har� d pO 13ss,omadr aG saca a cen dra

gran '1Il,.n:-� recepçaft O' , ',' d' f
'

b I ."..' o a aClO o overno. O r,-

!li �$'3� � 'V AqmJlO secretarao do InterIOr e' zen o a lente os SIm o os sagra- mQlllOi!lO concerto pela orquestra I dA" t' d.
-

I Justica' di:;sertou com brilhan- dos da Patria, desde o Brasil co- e côro da Sociedade Teatral e Svens e pr�ub11?' secredano a

d tI
A III

,

�,
" '1 'I' u' o ' , egurança u lea, sau ou-o em

PftVn ·e '!!'Ytlmon1a aoe �I"S tlsmo pronunCIando um prImo- oma, ate aos nossos Ia" MUSIcai com o seguwte progra- b 'Ih t'
,

lt dlU' V , �'III ,3 �R •
ro�o 'e bélo di�curso sendo ao Terminado o desfile, foi canta- ma:

' rI an l!dI�P�VISO e�a ec�� da
I M!íI €I' V' '. �

I t";'minar fal'tam�nte ;plaudido do o Hino Nacional, por toda a i, Hino a Bandeira de Fran- perAsonadI a ed o ghran e BO a o,

ge
.

e!!!�� e �sconce AS
v

," I 'd- d 'd
'

I
< gra ecen o a omenagem que

ID ii li U A' ,ª U1 Efetuou-se logo apos
'

a festa mu tI ao, sen o ergUI os VIvas ao CISCO Braga orquestra' 2' Sauda- Ih t d IM',

"

B' 'I d
' ,

cl
" e era pres a a o genera el-

i t -

t N'
A escolar com numeras de cantos, raSI, graIl: e e mve_?clv, ,

('dO; 3' Hino a Carlos Gomes, ra de Vasconcel�s produziu uma

e n,�rveH.rra� ereu recitativos e ginastica, que im- ,Com a CIdade feerIcamente Ilu-' cm homenagem ao grande com- 'b t t
'

t'
-

� , lU lU' iii
'd I ada d t d t b 'b 'I' P

,

d OI'
VI ran e e en uSlas lea oraçao,

preSSIOnaram agra ave mente, mm, ven o-se o os os es a e- posItor rasI elro, Oe&Ia e 1- lt'd-' t
'

R P ')' b d le 'm'en't tdi' S'l M' d H' que a mu I ae.> m errompla a

amOS úr u tImo nu fi arrou o e CIOS ornamen a os com pu -

veua e I va llSICa e emz d t t
'

,

'
, !' Ab

' ,,' 'A ca a momen o, com a en u8Iasmo
entusla!'\ffio, o Ilustre tenente co- melras, por so re as qUaIS tremu- Geyee, Solos, Coro e Orquestra, d I F I

'

dI '

.

'I lt' Bd' N' I ", os seus ap auses, a ou, 3m a,
Nã@menosbrilhantf:'13entU-,Guilherme:>.ondeefetuolJ-seaso-: ronel �andldo Caldas, produzIU 'i' a,val,.' aIva',a �n eIra

S a�lOdnal' 14' Guaram
- Smfoma de Carlos

o tenente Hugo Be'bler, q:Je se
siastica foi a recepção aos srs,! lenidad3 do ato inaugural. esplendIda e f�rm�sa oração, que' rea lZo�-se, a nOIte, na OCle ae e

I Gomes, Orquestra; 5' Onvertura referiu 's bandeiras nacionais,
gen�ral Meira, dAe Vasconcelo8 e I Todas a� ruas estão ,enfeitad�s recebeu, ao fmahzar, forte salva dos AtIr�dores, um banquete de « Egmont», de, Beethoven - Or- desde os tempos remotos do Bra-
IIJ\lCrven;tor Nereu Ramos, I com palmeIras e bandeIras brasI- de palma�, 450 t�l,heres;, questra; 6 Emzug der Gast auf si! Colonial, as quais ali estavam,
Toda a cidade viveu momen-Ileiras, Dando um aspéto festivo A segUIr teve lugar o banque- ,Ao toait, levan�ou-se, o pre- der Wartbllrg; da opera TaDDhau- á frente das tropas conduzidas

tos de vibração clvica demons- viam-se disticos, tIlÍ' que se liam: le, servido por moças, no qual feito �r, Jose �errelr� da �Ilva, set de R, Wagner, Côro e Or-
por briosos sargento� a recordar

trando, �ssim, que Hamonia aplau" VIVA O DR. GETULIO VAR- tomaram parte 300 con;iva!3, q�� ,numa oraçao cheIa de fe pa- questra; 7' Orapão, Dr: Edgar todo o passado de gÍorias da na-
de calorosamente a campanha na-I

GAS, 'SALVE O SR. INTER- A sala onde se reahzou esta triOtlCa of�receu o, banquete, pon- Barreto; 8' Hmo NaCIOnal de cionalidade,
cionalizadora empreendida ?,alhar- VENTOR NEREU RAMOS, VI- homenagem estav� lindamente do� em relevo as fIguras, d�s- ho- F!ancisco Manoel, para grande A oração do distinto oficial,damente por essas duas emmentes. VA O �EL, MEIRA DE VASo ornamentada, cO�flndo �odo o t�� m�nageados, e a, su� aLuaçao em 001'0 �m 8 v,ozeii e orlltuestra, renài!hada de imagens primorosas,autoridades I CONCELOS to enorme bandeIra naCiOnal con� prol da naclOnahzaçao, que os tor- arran10 de Hemz Geyer, fI t' t d

'

"
' ",' ,

'

,

, A" d d 'd� t d -, d Ed B
re e lU em o os que a OUVIram,

r Na erarê da eSL1J,ção ferrea gran· A frente do grupo, o dedicado feclOnada com esmero e caprIcho, na c�e ores a gratI ao e erna a O dIscurso do r, gard ar- t d 't B 'I'd ",0,:. " ' I '

Of d h f I Patna A f'
, a cer eza e que mm o o ralilI

e ma'ssa y�opular recebeu os 81'S,' prefeIto ,sr, Rodo�f? Koffker sau- ,erecen ,o a 0Ill,enage� a a-,
"

"_ ,re�o, OI, _uma peça �rater!a tem dêle a esperar, pela Bua ga-I!:eneral Iy.t�,lX� de Vasconcelos e do� os, Jlus�res VIsItantes em en- ram en;t bnlha�t�s ImprOVISOS ?S I Levantoll:se, a seguir, o IllJstre bnlhanllssJma, que a almstenCl8 lhardia, pela sua inteligencia e

lnt�r��:nwr:�-Nerêu _ Ramo� ;com tU�IastlCI) dIscurso, A seguir orou srs, J UlZ d� DI�elto dr, Anto,n�o, general MeIra de Vasconcelos:Sua coroou com uma prolongada sal- pelo seu alcandorado patriotismo,delIrantes aclamaçoes vlvando bnlha�tement,e o sr: -tlonorato
I
Lo?a�o, Iba ReIS e dr, Amslo palavra escutada ,co� respeIt?so va de pal,mas, APÓIil, teve lugar o de:jfile das

seus �onies. Logo depois todos os Isolam que dI,sse do JubIlo d? po- TeIxell'a, acatamento consht,;IU um Hmo
.

A ,Radl0 Cultura de Blumenau
trepas, do Ginasio Catarinense,

(olegios formados "r�staram a v:; d,e Hamoma em, recepCIOnar Agra�ece,Bdo � homenagem fAa- ao Passado de hero�mos da �()ssa Il'ra?IOU todas a:l comemorações Colégio Coração de Jesus, Insti
�?a húmênagem� PercorrIdo o tra- tao Ilustres per,sunahdades, Ilou pnmelfa�ente o dr, Ner,eu gent,e e um� oraçao de fe n_:>s rea�Izadas e_m honra do general tuto de Educação e Grupos Es.
J"to qu� vai,ate a extinta Esco- O ?�n:ral Meu:_,a de Va"conoe-! Ramos e depOIS o general �eIra I destmos glOrIOSOS que nos cstao :\1elra de � as:oncelos e do In- colares, que se revestiu de exce-

laAlema;_�eompanhad(!�por em)�-Ilos d,ll'lglll�se, entao: ao p�vo,P,['o- de V�s,concelos, �u� pro?uzlram �eservad08, Falo?-,?omo soldado e, tel'ventor N�reu Ramos,
" pciona} imponencia,Lle mass� popular, os Ilustres VI- I flunclando substancIOSO e HICISIVO magmfIcos e patnotICos dIscursos, ralou como brasIleIro, A salva de, A esplp.ndlda banda de mUSIca Em Palacio encontrava-se toda

sitautes ',.�irigir.a.m., -"se.. ,.logo ap,o.',.S II d!scurs0, qU,e caUtlOU viv� impres- o� quais foram muitissimo aplau- I palmas que coroou sua oração, l da Força PÚ,blica abrilhantou to-
,

,

• , ,,,, •

para e iJlr'llPO ,;e,$cgl�r ,�Ely�u satl pelos belos e expressIvos con- dldoi. \ valeu como certeza de haver ela 80S os feiteloS, 80ntlnua na 8 Ipallna

A voz ,POVo
Diretor Responsavel �ALLADO

---------------------------------
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f lotianopolis
..

1!'·.bti.U�lid_-de::rnsi1.��iR:e���E�. sr. A G R A D E C I M E N T O
-

.

Pe,-igo por to-

Apelaçao .

Confirmada a sentença que

CARTAZES da p-,'te
julgou prescrita. a pena im-. ..

DO DIA .' -·-.:'.'::'r:;�St,r."�:'!

posta ao recorrldo. A comissão encarregada de anganar donativos para a

Com as inovações. que surgem

Recurso crime n: 3062 da construção da proj�tada igreja-matriz de João Pe�sôa (Estreito)� ODEON, ., lider do. a vida. vai se tornando cada ve;
comarca de Canoinhas, em promotora d", felr.a de Nossa Senhora de Fátima eSta. Terezinha,

cinemas ma�s complicada. Ja senlo pód'�
que � r�corrente o dr. Juiz

recentemente realiza. �esta localidade. vem por meio deste ex-
PROGRAMAS DE HOJE: mais andar despreocupadamente

Agravo n: 957
....

da cornar-
ue �Iielto e recorrido Eu- p:es�ar os seus a��adeclmentos ao comércio de Florianopolis e dêste A'S 7 HORAS: las ruas, Por toda a parte h.

�a de Florianopolis. em que
gemo Corrêa. Relator o sr.

distrito pelo auxilio 'pr�stado com a entrega de prendas, agradeceu- Um extraordinario programe
' pellgO, por exemplo, do. au-

e agravante a Fazenda Na- des. URB l\NO SALES. do tambem ao dignissimo comando do 14 8. C., que têio gentil- duplo .o.noveis. Mesmo em cima das

cional e agravados Miltvr� Negado provi-nento ao re- m�?te cedeu a �xcelente banda de musica da aludida corporação KID GALAHAD calçadas não se está livre Je

Sulivan e sjn, Relator ° sr.
curso, para confirmar a sen-

militar, para maior realce e brilhantismo dos festejos. com Edw. Robinson, Bette Davis atropelamentos, Este esta�o . per-

des. ;:,lLVtJRA NUNFS. tença que impronunciou o. E.stende a referida comissão os seus agradecimentos ao Ies- e Waynfle Mortis, e
rnanente de preocupação per:tur-

Cot.verudo O julgamento recorrido. visto militar a seu tejade artista sr. Sebastião dei Mano, aos srs. Luís Soares Ven- SOLDADO MERCENARIO
ba os nervos das pessoae fraca,

ern diligencía para que os
favor a justificaiiva da legi- tura, Eugenio Souza, Lou�enço Bianchini, Gustavo Lehmkuhl, tte, com VicIO< Mac Laglen. Freddi.

e, ta:obem, de a!gu.m.as lort.. ,

autos baixem a secretaria
ma defesa, Vencido o sr.

Albano de Souza Luclo, a fuma Fett & Cia., bem como ás ex- Bartholomew e Gloria Stuart que nao se CUidam hlglenicamea-

para serem distribuidos como
des. HENRIQUE FONTES. mas. senhoras e gentis senhorinhas que, com o seu valiosiseimo Preçu: -·-1 $000.

te. Nas grandes metropeles .)

apelação, Recurso crime n' 3.063
concurso e. gr�ças aos serviços tão espontâneamente prestados, bas- _

progresso eetá sempre ao lado da

Agravo n. 972 da comar-
da comarca de Campos No-

tante cont�lbulram para o exito daquela feira. CINES (;OROADOS complicação. Nestlls condições,

ca,_ de Ararangué, em que
vos, em que é recorrente o

Finalmente, a todos os que direta ou indiretamente con- REX' 730 h.
nem todos os seus habitant-el pO·

_

_ d J' d D c F' d N S h
,as, oras. d 1-

,
'

sao agravante José Quar-
r. UIZ e írelto e recorri-

orreram para a. eira e ossa en ora àe Fátima e Sta. Tere- O ,FANTASMA DO AR
em se alme_,nlar e repeu.ar co·

tieiro e sjn. e agravados
do Edvino Hachmann. Reta- ziohs.t os nossos smceros agra�ecimelltos. .

-epi;odios 1 a 5. mt°f
devem. Ecgotam-se, perdem.

Marcos Vidoto e sjm., Rela-
tor o sr. des. ALFREDO João Pessôe, 27 de maio de 1938. Preço-l$OOO. I:

os ato .e OUlr?S elementos indi.-

tor O sr. des. SILVEIRA NU- TROl�POWSKr. A COMISSÃO
pensáveis ao mtema nervoso, Es-

NES: O Tribuna! negou provi- .... ROY A r
.a a razio do suceaso do Tone-

I "'Ve··n"d·e·m··�·s·e···J·u··n·t·O··S···O··u
..

s··e·p··a·r
.......

ados
..... i"\ __ , ris 7.30 horas: f f

Foi dauo provimento ao i�emo ao recurso, para con-
_

os ao entre o, esgotados das

agravo para que os autos
firmar a sen!ença recorrida.

M "'IS DO QUE SECRE- grandes cidades, Aotl;m de du••

prosigam os seus termos le- Recurso crime O' 3.056 da M_agnifico t�rreno pronto para edificação todo murado,
TARIA co.n Jean Arthur e Ge- ,;u três injecções sentem-se rene-

gais. Vencidos os srs. des. �omarca de Chapecó, em que corn passeio e rua )á calçada no centro da cidade, a 50 metros
orge Brent. "dos, retemperados, tOlDO .. ti-

Alfred� Trornpowsky e Hen- e. recorrente -o dr. _juiz de da praça 15 de Novembro.
Preço: -1 $500. vessem gozado algum....m••••

fique l"ontes..
Direito e recorrido Rívadavia Uma grande casa antiga, com espaçoso terreno plano E I e ito gra 0-

,de férias num clima de IDODtn·

Apelação civil n: 1.8'JS Scheíer. Relator o sr. des, para grande e�ific�ÇãO, tambem com passeio e rua ja calçada: t d
nha.

da comarca de Araranguá, HENRI.QUE FONTES. contígua ao pnmeuo.

r-Y". es r� a::-:U:-"m--a----e-x--po--.i--
em qu.: são apelantes San-. ConfIrm�da a sentença que Informaçao com JOÃO CARVALHO

M a9ona r ia

to Bendo e,'GiUSepe Piazüli julgou �xttnta a ação penal II
. gaúcha ção de ani-

e suas mulheres e apelado
da queixa contra o acusa- --II

PORTO ALEGRE, 30- m a is do

Lucas Bez Bati. Relator o
do. Curso de Maqul·nas e P-I t

Para o cargo de sw �rão meó!re p� raná

sr. des. HEI\lRIQUE FON- Recurso crime n' 3.073
I O agem I a Maçonaria Riograndense acaba

TES. da comarca de Canoinhas,
de eleger o desembargador Nesio GUARAPUAVA, 30.--"'_'.

O Tribunal deu provimen.
em que é recorrente o dr.1 PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3" MA-

Almc;d.. tioado. á primeira Expo';ç.;P.·

to a apelação, para anular o Ju�z. de �lr.elto e. recorrido I QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- -A ranaellse de Animais e Pr.duto.

processo ab�initio. Matias Dmlz FerreIra. Rela- RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' � garganta de Derivados, a realizar-sI'" hoje, cm

Recurso crime n. 3.052 da tor._ o sr. des, GUILHERME
MECANICA MARITIMA. Escandon

Ponta Grossa, o municipio de

COinarca de Tijucasj em que
AB1�Y.. OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

-

OU1lfapuava que �� flU� represen-

é recorrente o dr. Promotor Negado provimento ao re-
.. EULAMPIO DOS REIS VALE . S�L�1V]�NCA,' 30-0 Ra-I tar, e�Larcou dia 28. para an·.

Pdblico e recorrido José Ma- curso, para. confirmar a sen- II RUA GENERAL BITENCOUT, 49 d.,o NoclOna' .nuncla que os n'·1 p"me". lev. de animai•.

noei Reis, Relatúr o sr. des. tença 9ue Julgou improce-111 FLORIANOPOLIS II
clOnahstas .tomaram a gargsilta d. i ° certame, ao que tudo in!:'-

MEDEH�OS FIU-IO. dente a denuncia de fls. 2.
Escandon Hnportante posiÇ40 s' - ca, vai revestir-se de exito, deap!:.

Convertido o julgamento Apelação crime n. 5.890 O�iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••--iiiiiiii-�
tuada a sudeste de TerueI e aval,- laudo real intere�.e na classe de

em diligencias para que os
da comarca de Cruzeiro, em

r-n a iS san

I
çaram além da me�ma. j criadores do Estado.

autos baixem a secretaria q�e.é apelante o dr. Juiz de I gu i nO le -

'. to
-------,-------

para que na forma du art, I?lfl'lto e apelado David Ra· CO;'Y1 be te do I
2.S29,§ únnico do Codigo

tI. Relator o sr. des. TA-I Or!ente I

CR�='DITOJudiclario, sejam distribUI"
VARES SOBRINHO. .

'

.. '

,'i1)tl" "

dos c()mo ap�laçãü.
FOI _negado provil�ento á I CHA�GA, �O 00 ch,uê

Recurso crime n. 3.038 da apelaçao, pard confirmar a ses desfemanl mais uma violt:nta

eomarca de São José. em sentença que a�solveu o contra ofeDsiva com o apoio de"'"
I

que é recorrente Heitor Va- ape!ado da acusaçao que lhe tanks transformando a linh� de

PREDIAU'?ti'
"

rela e recorrida� a iustiça.
fOI Int�nt�da. .

defesa de Lunghai em uma das 'J.-.,_�.. ._.,_
..

_;'_' _

r�elator O des. MEDEIROS Apelaçao cnme n. 5.904 maiores batalhas da preSinte
..
-

FILHO.
da comarca de Joinvile, em guerra. Diz-se que o combate

Confirmada a sentença de que é apelante. a Justiça e loi o moi. ..nguinolento até

•

pronuncia que decidiu com �pelado BelarminO Manoel a�ora registrado. Noticias chinê-
\

Aacerto e consultou a prova
aa Ros�. Relator o �r. des. sas afirmam qUê mais de mil go rados autos.
TAVA�BS SOBRINHO. japonêses foram mortos e que

-. ,

Recurso crime n' 3.053 da
O T.llbun�l deu provimen- recapturaram Lunfeng.

comarca de Floríanopolis
to á apelaçao, para reform ar Os japonêses contestam tais

em que é recorrente o dr: a �entença e condenar o noticias.

Juiz de Direito e recorrido ('pelado no grau medio do

liÍneu Armando do Livra, ar� 294 § 2' da Consoiida. (;ARO..,TI.rU' ...
menta e outros. Relator o

llçao dat' L�is Penaes a ) 5
n ;.,... ..

sr. des. SILVEIRA NUNES
anos oe pnsão celular. .

Negado provimellto ao re� Apelação crime n. 5.883'
Vende-se uma com 1 ant-

curso, para confirmar a sen-
da c�marca de TubarãQ, em m�l et correames á rua AJ

t:�!1ça que julgou prescrita a que e apelante a Justiça e
Ullran e itan.Jego-� 34.

açãu. apelad,o Antonio José Ouar.1 onanopolls

f<ecurso crime n' 3039 da
te. Relator o sr. des. TAVA'I CHARLAUTH

comarca de Bom Retiro em
RES S<?8RINHO. ,

qae é recorrente o dr.'Juiz �onftrrnada a decisão do é o creme que, levojucio�ou o

l1,� Direito e recorrido Lt!o- Jun que houve por bem r�- mund? velho, e, ora revolUCIOna a

p;Jldo Jacinto Martíns. Rela- conhecer�que o apelado agiu Amellca do Sul.

t ) o sr. des. SILVEIRA NU.
em defesa propna.

NES. Apelação crime n' 5.879
O Tribunal neRou provi-

da c<;marGa de Orleans� em

r!�:!nto aO recurso, para eon- q�e.e apelante o dr. JUIZ de

H:mar a sentença de impro- f?j�elÍo e apelado Olavo Mau

n unda que '�decidiu com
nClO. Reldtor o sr. des UR ..

a _ erto.
1 BANO SALES.. lhe extinguirà as sardas, panos,

Recurso crime n' 3046 da �egado provI�ento á ape- cr�vos e espi.nhas, !em a minima

� )marca de Laguna, em que laça?, para. con,lfr�ar a sen- Irntaçã�, deuando-lhe a cuti.

e recorrente o dr. Juiz de tença pelo�� s�u� .

tundamen· Iampa. macia e fresca.

D:reito e recorrido Jair Fa.
tos que sao jundlcos. d-::-·--:----------

r:lCO. Relator o sr. des SIL- Apelação crime n. 5.886 �o do. art. 303 c�m _0 art.

V riRA NU\IES
. da comarca de Indaial em 62� § 2 d� Consobdaçao das

r::. 1.
é I

.' LeiS Pen�ls
Foi cünfirmaaa a senten- que �pe ante Henrique "an· A ela ão' .

ç I. que julgou improcedente
ke Juntor e apelada a Justl- d t ç cnme n. 5.896

('l, ação que foi intentada con- ça. Rela,tor e sr. des. UR· e'�i ��na:ca de Ararang�à,
tra o recorrido

BANO SALES. q apelante aJustIça
_

.

. e apelados Serafim etemen·

I

Recurso all?� n�. �068 da .�onfirmada a sentença que te Nascimento. Relator o sr.

c )m�rca de Hal11uma, em fOI Imposta ao apelante de des. GUILHERME ABRY

9L.ie: r.ecorrente o
.

dr. J�iz 5 meses, 7 dias e 12 horas Anulado o processo des�
ue Direito e recürndo W i· de prisão celular, grào nté- de o hbelo inclusive.

.Juígamentos
d ,f�l Ú ati l'""n "]

5:�300$oool
•

CHARLAUTH

L

.

j. .

não é um creme comum

CHARLAUTH

C,,

i.1 7í=CHNAR T -.':"".2:.

;;-jlIjWi·�·"i),)�f_4.LJ_. _ii

,

�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

D. JOAQUIM DOMIN.
W* MiIDiILllo..,··· mi __

GUES DE OLIVEIRA
A

Era uma vez um moinho muito
grande, que girava, girava, suas

pás enormes impulsionadas pelo
vento. E no seu rodopiar inces
sante, o moinho parecia convidar
a humanidade toda para 0 traba
lho honesto e pacifico, que eno

brece o homem e o conduz ao ca

minho do bem!
O moinho glande, girava, gira

va, sobranceiro e altivo, cada vez

mais
\ velóz, como que tambem

d�saH�ndo os outros moinhos, sal
plCacl:6s na planicie.
De repente, os moinhos meno

res imprevistamente, tocaram a

rodar, numa furia adoidada, chin
gando do grande moinho.

.

O moleiro parou á porta da
vIvenda. Olhou o céo, sem nuvens,
e acendendo o cachimbo sarrento
e .tlueimado, cuspinhou com volu
Illa para o lado, baforando grosso
Para frente.
�"Eh? Mulheril Olha. Que anos

nao acontece. Sem vento quasi,
lima brisa de brinquedo, um so

pro de moribundo e no entanto,
Como os moinhos giram velózes!
"E' Deus que nôs ajuda".

'" '�E' Deus que realiza a "FES
j_A��DOS

..MOINHOS", para ga

rrdoar os que trabalham hones-

- _-

Sanaturio "Santa Catarina" I

Dr. André Kiralyhegy
DIRE1'Oft PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa C"atarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, teracotomia). Este Saaa
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metros sobre nível, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automevel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

ATUma elegan
te exposição

E c ITORIOS
co pletos em
I)

I o e Itnbuia

desde 750$000
MOVEIS

".

MAOs �. GUELMANNL

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
João Pinto Caixa Postal 37Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...lho. do muado

.... fo.... - d. U...0II1II ......0••oa n.....

�II..GI que alio .on.o..e b.taNa (R.& �
.......... dIlN'ltI!iil .

•

••1Ida em t _ ..._ .

.._ ...

._.

=Adolar 5ch
.

- __--------

End��Q Telegr.. DOLI�.
- CaiM '�etal, 3'2

S. FRANCISCO DO SUL- �TA. CATARINA
\A�J:;NCIA DE VAPORBS

Companhia Salinas Perynas=-Ric
Príag Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frío
Vaadenerando & Cia.-Santos

VIAGENS DmETAS PARA O PORTO DO RIO DEJAMEIRO

Navegação entre BUCARElN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

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

t4l'OS €tc .• cereais e mercadorias em geral, para filt:11l1quer
porto do Norte ou do Sul da País, bem Ii:OIDQ para o E:xterier
Recebe cargas de importafltl,(do Pais OUl de Ex
terior, para desembaraço e redesp ..cho para

as praças do interior
ItE'3VIO DA E. DE FE�RO ARMAZl!M PROPRIO

SfRVIÇO (jA�ANTIDO E RAPIDO-:-"�E 05 MODICOS
R' W'ííIMíid'M tlM!

De Fama Mun'l'lial J

DEPOSITARIOS EM STA1� ..

HOEPCK
FLO IANOPOLISatriz

Filiais em:

81...eRall, Crll.elra de Sul,

Jelnvile, Lall.s, L_gulla, Sã•
Francis•• 1GB Sul

MOSTAUARI(1)EM:
TullarAa

..

nnft _nI'1

�-�-�

A Favorita
Em

�.ç

I
�loteria ta sua favorita �

�Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

NolEstreito Pontaldo Leal

Procure conhecer os produtos do Jnstitu \.

Biolozico Catarh.ense. vacinas. sôros, desiníetanteco
CBESITA e ��ORM1iON� carrapaticida, ibc, et

VACINA CONTR L\ A t

,í.�
PESTE DA �.i1ANQUE�Ri\
"" AqUGfJ't��hl ar [liaa

. COQUEIROS MU r ( rc [f �. JC�E
SANTA CATA F l' J.

BILHETES

Federal e SantA Catarina

INOS CLA.S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

--�--�

Formidavel !...u........... =,4IIIIIR....-----------·.

Banco do Brasil
Oapltal

FlIfldo de, reserva
106.0011000$000
'"261.741:100$800

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕl!S BANCARIA;

AQlilNClUS E CORRIIPONDBNTU:lM TODO O PAII
AGENCIA LOCAL RUA TRAIANO, Ne IS

Abana. em conta corrente. OI segúintes juros:
Dep. com Iures (C01�ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límítados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aja
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. 'com rdiradas tam-

bem de quaisquer importancías).
com aviso prévio de 30 dlas
idem de 60 dias
idem de J90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

5'>! c:
por 12 mêses PJ

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: Clas 10 ás 12 .e das 14 ás li horas
Aos sábados: das 10 ás 11.30 horas

--'��Endereçô- telegráficos �.$ATELLlTE
TELEFONE 1.114

-

, ...__ -�, .. _.

Grande vendas estão sendo feitas dai maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustría alemã). Não adquira sua maquina sem co

,

nheeer nossos preços e condições de venda.
Líçêes de bordados grátis

Informações com o representante J. Braunsperger,
.,

e José Gallísni.
RualConselheirl) Mafra, 66

FLORIANOPOLIS

Sapatos de pelica, sal ..
, to alto, para-----------------

INVERNO a 18$000
Sandalias a 10SOOO,
de verniz de todas as côres.

Sapatos para creanças a 8.$000
Calçados de qualquer tipo para ltomens, senhoras e

creanças, sandálias, chinelos, TA.MAN·
OOS de toda qualidade, Cintos, te., aos

menores preços dírétamente da FABRICA "

BARREIROS
Secção de vendas varejo e ' .. tacado

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

qulnto-Ielro
2 de JUNHO

, f •.
_I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G.Gt.ZETA

Dr. Alfredo P. de Araujo
�\ 'ol c- i!D'- � r:»
AVi!&- 1·'."",......·

Bspeciatista em moléstias de sreançes, INrvos
impaludismo e mo/estias da pttle

Tratamento do i?mpa!t'ldi<li�1(') e das melestias da �fe-

Je e n�rvosa3 pela .!lu/{;hemQthlrapia
.

Consultaria e resideneia+Praça 15 de Novemaro, i 3 I
I Teleff)j�e, 1.584 jCoasuttasi--Dez 8 às 11 e Elas 14 às 16 hQras

�9MW!�matAMMS9!I!m·tmlRlll_G!IIl*&IB·III'1IIII4_.IIII';Sl!ii.IIIH••l1li1_____ t-·1lII11'!l!91!1!1!_iI!.IIIIIII._.�=m�. R· A I O X-
" :;",_"..,___14· i; ,dl... )II

Dr. Pedro Catalão GABINETE DE EL!:TROCARDIOGRAFIA
CLlNICA

Diplomado pela Facul- Cu.rso 4€. aperfaiço.amento em doenças (lo coraçãodade de Medicina da (dBa.la tagnostíeo preciso das rnelestias eardiacas por
Ex-interno t! assistente de traçados electrieos)
s..viçe do prof. Mll1lafk,

�'
CLINICA r>E CRIANÇAS OOiNÇA� DO SISTEMA

Ex-intéM'Vo de Di.sr;eRoSario
. NIiRVOIO

Silva Lima
. "ndás curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunto do Hospllal' médica
Gra!fée Guiult' e Sanalorio Laboratorios de Microscopia e Anã-

Manoel Viterino I ises C I in tcas
Clínica médica círurgica das Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reações de

melestias da W d H h T K
CABEÇA E PESCOÇO

essermann, e ec t ZIi, alto e Saehs Zorge) Diag-
Especialista em

nosace do impaludismo, DQsagem de uréa no sangue etc.

NARIZ, GARGANTA E Exame de urina [reações de Aschsin ZQndeck, para dia-
OUVIDOS gnestico precoce da gravidez). 1!xame de puz, escarro, li-

�ONSULTORIW quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
18- Rua Trajano -18 diagnosticos.

RESIDENCIA ç:.- d M h d

i
Hotel GlcH'la

s er-nan· CD ae· a . Q, 6
11 TELEFONE I . J 9

I..::;:e:��:�::': .. "'iiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiFSiiiiiiiiiiLliiiiiiliiiiiíOiiiliiiiiiRiiiiiiiIIIIGiiIilliiiAiiIiiiIi_N��O�.�,�P_O�,�L�.!1!!iS••�
O:::��7r;e�ma- rDr. Ricardoll Accacio Mo-

CLINICA MEDICA IGottsrnann. reira
Asma, Reumatismo, Artrite,

tem seu escrip-
Ciatica, Lumbago, Nevral-

L·ohefe da clinÍCà do H03p.i
gia� em Geral. _ Doenças

tal de N\irnberg, (P.\}r�
Nervosas e Mentaes lndérg Burkhardt e Pwfessor

rLlHlrA mEOlrA-.rirurgica
Erwi» Kreuter)

êas molestics5 da Péle•• 5i·
filis - Blenorragias e suas ElpacJallsia Bn'I clrurgla
complicações - molestias geral

Venereas
EU!TRICIDADE ME'
DICA: Alta Freguencia
FolotNapia: (Pos!ante apa
relho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande dI) dr.
Oeken). Banho� de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
Consultas+- Das 8 ãs 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

RUI! Tita!l.nW, 14-S0D.
T.lcloo., J 167.

Drsm Camará Ma r tf ns
MEJD:t�p-ESPECIALISTA ft1 WOLIlSTIAS DO .TO

MAGO, INTESTINO, FIGA.DO E RECTO

e'lRA :RADICAL DAS HI:ld:OftRHOIDÁS, SBM OPJI;o

RAÇÃO E SEM D�R

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

MS IM 1'4AWJIMi""'.'"

CLlNICA GERAL
Vias Urisarias

7rat{lm�lflo mot,fil'If,/j das
motesties «o PullRão

Ceasclt.-R. jOAO Pink', 13
1 �'I'fOtlw, I 59.5

1{r;s. BoieI Clma-fene 1333
t (ofl3«lfas das I] át; 16 hrs.

Mo!estías e OperEH�oes
dos

01..1-105
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assístente do Prof. �ansün. do Rio de janeiro, C1H�fe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Plorianopol's
Membro da Sociedade de oto-rhino Jaryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Rua Visconde de Oure Pr@t{', 11 - FLORIANOPOLlS

l'

"Dr, Joaquim Madeira Neves

t
t, ! 4 fi

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS,-PARros

Operaçõ.s
Consultoria: Rua Joae
Pinto, 13 Telefone J 595

Das 2 ás -4

Resídencia: Rua Visconde
de Ouro PrelQ, 42-
Teiefone 1355

Dr� Claribal
te Gaivão
A,DVOGP.DO

·1 Avisa aos amigos e

.I af}tigos constituinte.; que

i reabriu seu escrito rio de:

I
advocacia e

.

continua a

aceitar chamados para

I
trabalhar em qualquer
comarca do Estcdo.

E3cdtorio: R. Deodoro n· 15
FO,.. 1.665

Rua Trajado no. 29

Com prática nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA EM GERAL
Consultas �as 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

FIm ianopolis, -1.93'

Dr. Arminio I'Tavares

MEfilICO-ESPBCIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar·
gania - Peseeçe

Consultas das 10 ás J 2-
das J 6 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto. 7-- Te!. 14S6/

,

/

I.
Res. Rua Bocayuva, 114

,Tel. 1317
--

Casem bargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Advoueda
J, Bayer Filho

Rua Trajano, 11

(t'sqltin8 Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia J .686

VENDE-SE

RADOIS

t61 io de advogaoía á rua

Visconde de Ouro Preto

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Diretor d& Maternidade.
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhores]
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da maabã
e á tarde- Cnnsultorkx
ANITA GARIBALDf. 49

I Caíx 1 Postal, 110.

ti&;i i.;:; . • ;
-

.!ii ti.

n. 7('). - PhOhP' 1277.-· D T' 1 1.. .J
nua raiano, n· so.raaG

II Telephene rr 1458 I
: .

; 41 ii mi ; r de; :ilÃiift! 19
'

MEDICO--OCULISTA
Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as n.oles-
� tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospit:1l

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d,� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua espeetalldade

Eletrecidade Médica, CUniea Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORlO Rwa João Pinto 75Gb: Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Vende-se as

seguintes
propriedades

Uma casa na rua Conselheiro
Mafra n·. 51, outra na tua João
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um
grande �itio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.
Trata 'se com João Sauford

Fone 1253,

Rua ftFcro ?10th, n

1
1 Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Sacharei em Direito

Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de Se.
ta Catarina.

Escritorie' Rua MarechalFloriano PeNeoto, 1 � 1
sobrado sala n' 1

SANTA CATARINA

RF..5IDENCIA- Rua Este-

l'
ves Junior N. 26

I�EJF. 1.131 1

_ _': .1 UM' "e .. i "os'*' t,

Companhia Nacional de Navega-
çã� Costeira

Movimento Maritimo ..PDrta Florianapalia
Serviços de Pae;:�i_::!f.?� e cJe Cari�':' 5

Para o Norte I Para o Su I
·d ','. '$'.5.''': ''$2* "�F • Sr. )fitE 4'51'57

",ha mur8ia, gin3liGologia, (do
t�S � IItmhotnli) Q pa*s,
d'l'ttrgia do sistema ra�noso e

operações de plastica

pARANA'

Dr. Aderbal
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 38Gb.
Fones 1631 p. 1290

CONSULTORIO---Rl!a T ra

ano N. I e das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás J 6 1,2 horas.

TELEF. 1.2RS

Dr. Pedro d;::-;:l
Advogado

Fretes de
..

cargueiro:
O Paquete ITAPURA sairá á 4 de Ju- O Paquete ITAGIBA sairà á 8 ·dt
nho para: Junho ,ara:

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

Recife e Cabedelo

prédoio á rua Conselheiro Ca�ga� � passageiros_ para �s demais·�or.
Mafra n' 50, em frente ao I tos: sUjeitos a bald.eaçao no RIo de Janeiro.

Mfr�ado Público. Para t;�- AV.ISO Rice?e-se cargas e encomend�s até a �espera das saídas dos paque�
ru li meamaa nutnil'O . e e�mte-se paisagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do la .

testado de va�tna. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arl1lazens ia
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratwita
menté para bordo em embarcaç�es especiais.

Imbituba
Rio Grande

Pelotasle
Porto, Alegre

Para SflU concerto, procurai a

VEl\,'DE-SE uma maquina Cal MlIsical, que cont" com a

de eSClever «Woodsto- of�cil'la roelhar muntada na ca

l k» I por 600$uOO. Rua pital.
Saldanho Marinho n. 10.

ESCRITORIO-PRAÇA 15 OE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BAOARÓ N. '3--(FONE' J 666) -ENO. TE.LE4ii. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SA"NT-OS CAR·DO'SO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: mercio de SQ

� - m ..' i Catarina
PARA INST-ALAÇÕES6-ELUZ, FÔRFEAN: ! 'Inst.i 7':t.J"tC) !ivíC3:TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN· i I

TOS PROCUREM

II R'eS,UltadO da pruneira, prova

E L rr.=- '"r ["-.) � C' pcrcial de r Iistoria da Civi
� 11.::_ ! 2"'·"r,,! '- I

. - t 1 f

�_ '

l �L çao (/O . ano tto'l.-ur,,",oTEM SEMPRE EM STOCK E A' V!�J·�D L\. I'DR �
, Propedeutico

_, :I,. ;

PREÇOS SEM COMPETIDORES N·,\_ PPt.Çc'\, �
MATERIAIS ELETRICOS, LUc:.TRES E A8.\T- � D.);}il:,lín Sd'!", 6; Arnos Laus

jOURS ELEGANTES E MODE.RNOS li Sà:mdt, 4; l-h vai l\!1(oJim, 8;
NOVIDADES! VISITEM .A �ID�,-,,"<9� 1'1io13la /ti' �l,tl'�ia QiV�al[i1 .

K" p, ; O; Mii-
Rua João Pinto n, 14 � �,����iJ., �H{i.-g I icn RI"Z",nclC, 3, AmaurI Cabrnl
ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SORTf- IM;

Neve:; 3;.Oll)13 ;\!lO Morjtz, 3;
MENTO O,E CHUVEIROS ELE'TRIC',JS, NO\,'1 II�:

Arnaldu �-{egis, 4; Nestor Nu-
DADE NO RAMO-AR rrco ....,ARANTJDO � I vak, 4;

_

hcJexico Pedro Bavéls-

=;;;;iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiIiiiiiUiiiô.miõiõWiõliiiilíij�liiiiiii--------_"---'-----·-"11 so, 6; Bernardo 8erka, 6; Ma-
- iWiAA'.��.....z: mr .....,.r.�!i.�.

d I I C
.

Q'I I PJ lê LOl;rQ,: otnm umláo,

������=�_��..��......��m����o;�� 1110; Oui Sl:va. 6.
= -

-

------------'1 REPf(CVI\DOS: 14

SUL AMERICA CAPITAt�IAÇÃO ,!r'--JAo CONU)f\RECEfVdVl: 4

J
Resultado da primeira prove

TIparcial de Portugês do 2. ano
do curso Propedeudico

•

Vende ...se duas .��Sé\Sde tijolos,

A Casa Miscelanea agua bôa e muitas arvores fru-
tiferas de diversas qualidades, ao

lado do quartel do I 4 B. C.,
no Estreito. Para tratar com o'

proprietario Vidal Antonio de
Souza.

-- --�----- ----------

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

não p.ccisa dê rcc'arne, visite suas exposições e

vrífíque os seus preços

, R�TRA,..JANO N. e
Florianopolis PIANO vende-se um de

tt#tt#
marca "Zimer-

rnann" em perfeito estado. I,Tratar nesta redação.
Uj

IiImIM • 'ft"'M"H9* 'MiitA FE''''''

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

GRANDE r.. VARIADO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS,

SE��HORAS E CRIANÇAS, QUE VENDERA' POR PREÇOS REDUZIDOS

DURANTE O MEZ DE MAIO

C a s a Oriental
Canselheis"o Mafra, 15

ENGENHEIRO &;IVIL

SALAS !2 e i3
l' ANOAR

Curitiba •Tel. 1503 Paraná

� I
�

Obras eontratadas no I· semestre I
� de 1937 �.
� �l'��� t , �,�gf� don e em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Este Curitíoa-S. Mateus) �

�
Pente de concreto armado sêbre o RiQ S.joão (Estr. Curitiba-Ioinvile)

v.;� ,_.Pl Prefeitura e Forum de Mafra 1í"4í

� rupEscolar de Mafra �

� Grupo Escolar de R.io Negra �
;'1 Grupo Escolar de Iratí �
� Maternídade de Rio Negro

'

�� E�tação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) ,�
� .

DIversas construções de residencias �·��.���9ÂV�.&��A�7AV&��;
'ey , "'!"_' -

Vísta BEM SEUS

A

Florianopolis-1938 ==

Aviso Importante

NSU - BMW - Triumph - DuerkOPP�
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -,:!;

Opel .. Bauer i'
Radias: - Arnerican ..Bosch e Loe.·:i,11� \�i'�� .': we-Opta .

l.·...·'·;; r-Ó ).,,-. I..... ,,_�Qi .!..L':O' ...�!

Moror81l: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas.-Elpo-E
clípse=-Evenruue para botes.

Acessorios: -para bicicletas e motocicletas.
�.át::���.GS-.:��i�\'t���>��15Sf� 2:.\: ..1 :��;;� �

Importadores - Distr i buidores
r �;;'��'.Z;��8

João Prosdocimo.ê Filhos
�;:;.�.;-��_��:':":i:'t...�

Curitiba . Joinvile'��iBJumenau
Uma organização completa no ramo. estabelecida

ha vinte e cinco anos.

ALUG A SI= '" um .q,uarton- l-mobIliado.
Tratar á rua Conselheíro

Mafra n. 90.

,�, ',' ,\ ', _.�t� ,���,":';"!." '�lt;'

FILHOS

Direção de
fogo

RIO, 30 - Ao inspetor ge-
ral do Ensino do Exérci�o, °
ministro do Guerra declarou fi
car criado o curso especializado
sobre aparelhagem de direção de
fogo (Fira-Comol) ampliação de
especializados já existente no

Centro de Instrução e Artilha-
ria de Cosia.

\ .. .'

1 [Para êsse fim. deverá a Ins- pt'

petoria do Ensino orgamzar as

respecti vas instruções, nos moldes
das idéas básicas apresentadas
pela Missão Militar Americana,
por interrneoio do Es:ado Maior
do Exército, bem como outras

medidas que julgar acertadas,
para SI:';I) completo' funcionamento,
ainda no corrente ano.

iili�lil *&1MIItiíi

f.
'iii
,

..

Lindas e graciosas cort.fecções para

na A C
garôfkos só

L..
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

• jM� .

E v &4. _riCM@.'. & le'& '".ifIj

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A c:a�ZETA florianopolis, 31-5-19?8

A GA_ZETA
_--

DESPORTIVA"
'.

Osmar CunhaREDATOR:

IRIS 5xATLE'TICO 2
r

I Foi
nato da

A

o resultadb da
cidade.

seleção

4a. rodada do campeo-

Estatutos d. "Liga Atléti
ca . Catarintense"brasileira

Continuação
Art. 14'-Ao 2' Teseureiro compete:

1) Ter devidsraente escriturado um livro, onde estejam lan
çados os bens da L.A.C., tais como moveis, material de
atletismo, etc.:

2) Substituir o l' Tesoureiro.
Art. IS'-Ao Orador compete:

Exprimir os seatimentos da L.A.C. em qualquer scleeidade
em que esta s, faça representar.

Art. 16'-Compor-s�-á o Conselho Técnico. de 5 membros eleitos
pela Assembléa de 7 de dezembro, não podendo cada so

ciedade dar mais de 1 membro.
§ l'-Será o Conselho presidido pelo Vice-Presidente da L.A.C.
§ 2'- No impedimento deste, elegerá o Conselho um de seus

membros para presidi-lo.
§ 3'-·0 Conselho Técnico t scolberá também um de seus mem

bros para secretariar as sessões e fazer o expediente de suas

deliberações.
Art. 17'-Compete 80 Consalho Técnico:

I) Apresentar á Diretoria a regulamentação e programação
das cemnetições. tudo de conlormidade com as regras Atlé
ticas da C. B. O., estabelecendo para as eliminatorias dos

campeonatos, o minimo dos marcos de cada prova;

Continúa no próximo número

Nos dominloadaallatiamu
t·

o desportista Lotario P. Rut-
I luchs, um dos dirigentes da L. A.
C. pr-tende, no ano corrente rea

hzar diversas proviu; inedita. BIU

da em nosso meio.

nos Aires. A construção do mes

me que é monumental comporta
150.000 pessôas.
Além de excelente cancha de

atletismo, tem o stadium um gran
de "gimnasiun".
Um ponto de ref.ren
ela aos nossos extre
antes que pretendem

.reeardes.
A Federação Paulista de Atle

tiamo realizou, ha poucos dias, o
Campeonato de Estreantes, venci
do pelo Paulistano, e no qual cai
ram seis recordes de classe.

Foram estas as novas marcas e

05 seus autores:

43 metros sobre barreiras-
1 I s, 5-Nestor Tavares-recor
de anterior II s. 7.
300 metros rasos - 37 S.

Gherardi-recarde anterior 375.1.
1.000 metros-2m.40-Biall.

chini-recorde anterior 2m.44sA,
4x300 metros-2m.31 s. 1-

Turma do Esperia-recorde an

terior 2m.3·� s, 2.
Salto em altura-I m.75-0tí

-recorde anterior Im. 74.

o;

I

A' bordo do "ArlaDza�� vários -'eraeks" apreeiam as babilidades de Tim ao ,,·iolão A nCorrida da Fogueiraft será
realizada no dia 24 de i�nho pró
ximo, sob o patrocinio da Liga
Atlética Catarinense.

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

o .ris obteve béla vitória,li A INSTALADORA DE FLORIAN_o.11
II
POLIS, possue sempre grande stock de materíats II: elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

. I especiais para revendedores. IJsições procuraram reorgamzar·sf',._ _
_

o que conseguiram, apenas no fi-I
nal quando a vitória do [ris já
estava grtrantida.

Russo fez para os seus o 4'
tento e Secura o I' para os tri

colores; Brito faz o segundo e Per
nambuco o último goal da tarde.

Vencêra o [ris pela contagem
de 5.x2, inflingmdo ao Altettco
uma das maiores denotas dos úl
timos tempos.

sobre o Atlético Ontem, foi inaugurado o nevo

sradium do River Plate, em Bue-

Em prosseguimento do campeo

Dato d. L.F.F., realizou-se. ôn

tem, no gramado da rua Bocaiúva
o encontro entre as equipes prin
cipais e secundarias do C. Atlé
tico s lris. Para bem supportar q peso ___

dos adaos
De inicio, bem assim como o

transcorrer do jogo torlo, o match
foi levemente dominado pelos ruo

bro-n�ros, dispostos a fazerem
cartaz a custa dos tricolores, aco

metidos da terrivel lIhungarinaft,
mal @Ise trazido pelo famoso Krus-
ehen, para o Flamengo e ad- O VENCEDOR
quirido pele Atletico. O quadro rubro-r-egro teve a"
E, foi assim '1ue Luis, de cen-

constituição seguinte:tro-médio paliou a centro-avante, Beija-Flôr
·lo··mesmo tempo que Gato era o P f (ara uso ruz
centro.. médio. � " Féza LéDte Carlinlcs

Bruo, dr. centro!. II , pfcmovldo: Povoas,Muo,Pernambuco, Braulio
a estrema e Toureire a médio.

I e Russo.
� CODsequenc.ia: Descontróle com- O trio 6nal e o trio dianteiro
�to em suas hostes até que, no do quadro foram os seus pontos.2' tempo, verificado o fracasso lt
d 1 I

. a os.
ca a 'lua vo tou a sua anh�a po-

.iÇão, quando, então, passaram a

I
ARBITRO

atuar mail
. desembaraç�damente. Atucu a partida o snr, Alber-

. O At�etlco 010 teve Joga.do�e� to Moritz. Teve uma arbitragemdeltacnels. Todos foram medio- regular.
cr-es. apenai.
O. rubro-negros, bem harrnoni-

zados, em todos os pontos, c ri
notaram as falhas adversarias, P.,

_o lançaram confiantes em busca
da vitória.
ftE, no 6nal do primeiro meio ..

tempo venciam, já, por 3 tentos Coneertos e limpeza
a zéro feitos fie BrauJ,o (2) f'

PeIOf,· bpc···.

NAS ultimas eta:
pas da vida o organis
mo cansado neces'sita
de auxilio para recu

perar as forças e ener

gias e augmentar a resistencia contra as enfermidades.
• Para isso o TONICO HAYER é o reconstituinte por

-'

.... excellencia, porque os seus effeítos sobre o merabo
�

lismo são immediatos e permanentes: enriquece 8

sangue, vígoríza os músculos, fortalece o cérebro e os
nervos. É a melhor garantia de uma velhice sadia.·

Em Tijucas
. .

Tlinea.3 x A.rODO ..

".,.mleQ2
'.

Realizou-se, domingo últi'mo, na
atraente cidade de Tijucas o mateh
amistoso entre as equipes acima.
O jogo foi disputadissimo, e,

no Snal da refrega, o placard as

sinalava a contagem de 3x2, Ia
voravel aos locais.

--

Na RiaPRELIMINAR

TONICO
BAYER

''1

Ove é o TOnKO 1l'ayA-.
E um l>tepamdo scientifica.<
mente dosado que- contém vi.
taminás, extractos de fiJj"do,
",deio, pllOsphoro assinfUavel
e outros elementos de csmpro
vada valor therapeutico, Sua
formula é O resultado ,de "a
rios OIlnOS de estudos, investi
gações e ensaios por eminentes
homells de seiencia lias fama- .

sos Laborarorios Ba"er__,

•

A partida entre os quadros se

cundarios foi bem disputada e

terminou com um empate de 5x5.

O Clrenlto da Gavea
O Circuito da Cavea des na

�iànajs foi brllhantissimo tendo se

«u:nte resultado:
I: lugar: Nascimento Junior
2' » Francisco Landi
3' li> Avelar
4' lt Braga
C01icorreram 18 oJantes.

•
BOM PARA �ODOSt ' ....

.f'J& �el!.t.u .Ia Ias, I .

i
. ti �" ..

L
"doi, cntio, ú prjmitivas po- Rua Conselheiro Matra rr 66 r

. '.
t ,i.
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".A---�atitude
-

calma -e serena --do -lntervent_oE. __ .Nerêu
execução das leis de educação, ditundindo ...as cem ersergfce
triotiSDlo; a colaboração dos seus dedicados auxiliares e de
xergaln o panoraana da necessidade de persevera,nçS1 nc jj�um,�

cipitos básicos da
-

ntanutenção da nossa integridade, êsses esfor�os sãe
dignos de essencial destaque nas horas em que sopra o vendavar da derro�
cada dos povos>} São estes os filhos de que o Brasil carece' ,.., l'Pala:�7ras do
general Meira de Vasconcelos, el1l Ham.ônia.-
NACIONALIZANDO O

BRASIL
nastica. T�. Domingos Lino;pre-

������������������������������_��n_��.���-;���sidente da Sociedade Cantores

D O P O V O
-

---Proprwetarão e D�retor Responsavel<Lieder Granz», cap. Aldecio de A V OZ )31 O tr' 41 L 1'[
Lemos; comandante dos Bombei-] J A I \la "1../ .tia, .IlI.. A D 4)
ros, cap. Faustine da Silva; pre-I

------------------------------�--��- ---�-----�---�---

sidente da Sociedade de Atirado- .,
.

res de Joinvile, cap. Alíre Borges I A V I S O •
� NOS SA V I D'\Ai���ira���r::�dente da cMitelwig» I ASSASSINATO E SAO c_

--

�,"'-q. w;.;'
A Bandeira Brasileira, ignobil- O Real V. ':::onsula-

mente maculada por elementos do da Italia nesta Ca - F R A N ti' III S C Oestranjeiros sem compostura e " I
traidores da Patria generosa que pita) eomlluica que
0S acolheu e abrigou, foi mostra- transferiu, desde o
da a todos. os oficiais presentes á

I dia 26 de correate,a
reunião de ontem.

I sua séde para a RuaCompenetraram-se 03 mesmos
J. 179da imprudencia dessa ousadia de Esteves uOlor o.

modo a terem em conta que,' na (perto do Gioásio).
missão nacionalisadora que lhes é
entregue, terão sempre de estar, 30 de Maio de 1930 -XVI
por todos os meios, vigilantes,
para impedir que a influencia
dos espiões afaste da comunhão VENOE-a tE:

O TEMPO
MARTINHO DE RARO

de nossa Patria aqueles que aqui �:rib:I��le;J� piano, à rua Anita.
.

Astur�as.. A nossa capital hospeda desdenasceram e que querem ser sobre-

I C
i!l ôntcm, o talentoso actista con-tudo brasileiros. Preço de ocasião Gl í!:�CàUS_� ,______________________ Departalllento de Aé� .

il Hi � terraneo sr. �Martinho de Haro,

S U P I N A M E N T E I ronantica Civil Tendo como representante o fi.gura de8tac�da no cenl;lcio artis-

A I· d R h t
tico do Brasil, onde se tem re-

I sr. r in o oe 3, que on em
I I I

.

I .'. .

R E V O L T A N T E ! Bolethn diário da E�ta .. '
nos visitou, estreiará dentro de I ve a�o com invurgar .9apac:dade,

- Ao' �. t I'· r di t
"

I
na Escola de Belas Artes mere-

çao RerO-Caama o agita ,poucos lCIB nes a capu.ar, um 3-:, d - d 1.. 'Ó: �' •

preciavel circo de variedades des-; cen �, com .v�r ar Olra_,-wstIça o
. .' . I premio de VIajem a Eul'(l�tinado a provoc&r invulgar mte-: . .

{
�,_.

� J
lesse por parte da população.

I
OU'li'ROS PARTEM"t'

"

Todos os trabalhos serão exe-
.

cutados na arena, distinguindo- Para o Estado de SãÓ Paulo,
se dentre êles o dos cães ames- segue; hoje, a exma. sra.' d. Aidê
trados, os quais distinguem as Nascimento Machado;' p,sposa do
cores e fazem as quatro operações. nosso companheiro de trabalho

professor Arí Machado, que vai
fazer alí o curso de especialização

I em Puericultura, na Escola Mo;, .'
1 deh fr

I. Se%uio, ôntem, para, (l' Rf(il'- de
JaneIro, o nosso distinto conter.,
raneo sr. Reinaldo Moellmann,
digno presirlente do Clube 12 de
Agosto e do alto comercio,

Previsões para o período das

a 18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Em Geral Instavel.
Temperatura - Estave!.
Ventos -Variaveis, frescos

ner, em seu depoimentc, alega As temperatura� extr�mas �e
ter sido o pavilhão brasileiro em o�tem, foram: ?laxIma 2�.0 e m�-

duzid M Alb \ ruma 17.4 registradas, respectl-apreço con UZI o. por ax erto

I
' 13 00 7 00 h .

Krauzer, atualmente residente em vamente, as , e. oras.

Rio do Sul, quando em viagem Ide propaganda pela Alemanha,
------

para documentar a sua passagem
em cada cidade alemã, solicitava
o carimbo da cruz swastica sôbre
a bandeira na nossa Patria, como

Iuma documentação.
O fato foi levado pelo capitão

Romeu Delaíte ao �onhecimento
do :;a1. Meira de ValOconcelos, que
teve a mais viva reprovação con

tra o desrespeito ao nosso simbo
lo sagrado.

O dr, Secretario de Segurança
Publica determinou a captura dos

responsaveis, que ante-ôntern che

garam, como aSi'lim dizemos, a

esta capital.

A Radio Nacional, a mais
pos!'!ante e mais atraente estação
difusora do país, vem irradiando,
de ha tempos a esta parte, tod()s
os domingo!'!, daa 6 horas da tar

de ás 8 da noite, um interessan-
te programa de propaganda do

C d "Sk ""A Mleo1lf.-'s"Sabonete Tabarra, produto que Casacos de Pele"'" .

apas e unz e. rr; ..e
rapidamente obteve invulgar BU- u._ ---

cesso em todas as praças do Bra- ��������������(G;..,�a�r�a�n�t�i�a�d�e�d�·�u�r�a=biiidad�iueo anos)
-

sil, cUlos mercados conquistou.
Nessa irradiação, a Radio Na-Icional, pelaR ondas artezianas,

e, tá tranemitindo as notas sociais IdI) dia, relativas aos Estados,
L,lUdo conta dos aniversarios,
c \SamentC9li, noi vadls', etc., das

p�s80a8 de maior destaque, como

[,Gonteceu, ante-ontem, sôbre c.

(j'Je respeita a Santa Catarina.
Não devem, pois, os radio-ou·

\ intes, não só desta capital como
(; a todo o Estado, deixarem de
(star atentos a essa interessante
irradiação da Raàió NaCional,
LO próximo domingo, das 18 ás
20 horas, tanto mais que poderão!
habilitar-se a re�eber um galante'
premio, no caso de responderem Iá I'fll'SuRta di dia.

----------------�---------'-_.-

A
JOINVILE, 30 - Healizou-se

no salão de festas da Liga das
Sociedades, uma reunião, presidi
da pelo comandante do do 13· B.
C., coroael Barbosa I..ima, com a

presença de toda a oficialidade
do Batalhão, Prefeito Municipal,
cap. delegado de polioia, Romeu
Delaíte, professores, jornalistas
e membros de varies clubes exis
tentes nesta cidade.
Usou da palavra o ceI. Bar

bosa Lima para apresentar o ilus
tre oficial cap, Emanuel Morais
que, Rum magnifico improviso,
disse dos poderes que lhe delega
gara o general Meira de Vasoon
celos para tratar da questão da
nacionalisação. Adeantou S. S.
que qualquer sociedade extranjei
ra pode legalmente funcionar den
tro do Estado, de acordo com a

lei, mas, sémente, com elernentes
estranjeiros, dela não podendo
fazer parte brasileiros. Para sua

legalísação deve recorrer aos po
deres corapetentes para depois BO

licitar registro. Fala a seguir soo

bre a estabilidade da nacionalida
de. Rememora a desnacioaaliea
ção da Liga das Sociedades e

de outras sociedades congeneres,
traçando novas diretrizes e falan
do sobre a reforma dos estatutos
daquelas sociedades. Diz que não
é contra essas organizações. E'
partidario da teoria de que essas

coletividades adquiram maior pu
jança dentro o espirita de nacio
nalidade, Depois de magnifiee
improviso sobre os nossos desti- Vindos de Joinvile, chegaram,
nos e o nosso espírito de brasili- ante-ôntem, a esta capital, sendo
dade, crê que o Brasil ha de se recolhidos ao xaàrês da Policia
firmar deo.tro do conceito uni· Central, os subditos alemães Eu
versaI, dentro da marcha do pro- 6{8n Mueler e Max Lauckner, en

gresso e na marcha da gloria, pa- volvidos -na infamia da carimba
ra sua maior grandeza. gem, com· a cruz gamada, da
A seguir declara que tem po- Bandeira Brasileira.

deres do general comanda.te da I
A apreensão do simbolo augus

Re,ião para intervir nos destinos to da Patria,; tã? criminosam�n�e
das sociedades ainda não nacio- maculado, IOl feIta pelo capItao
nalisadas de todo, passando a se- I

Romeu Delaíte, na residencia do

guir a fazer a nomeação dos nQ- primeiro. .

v"s diretores provisorios daa me!- Eugen Mucler, que é presiden
mas agremiaçõe!!l, ficando cnmo te de uma -sociedade estranjeira,
presidente iBterino da Harmonia ao depôr perante as autoridades
Lira o cap. Numa de Oliveira; negou perentoriamente, que hou
como pre�idente dQ Clube Germa- ve ele maculado o pavilhão na

nia, o cap. Gualberto; como pre· njonal, alegando ter recebido
!!Iidente da Liga das Sociedades, aquela bandeira das mãos do s��
cap. Celso Lobo de Oliveira; co- antecessor, sr. Max Lauckner, la
mo presidente da Sociedade Gí- COIU aquela macull. Ma:» Lauck-

Carimbaram com

Bandeira
a cruz gamada
Nacional

A LIVRARIA MO
DERNA DE PEDRO
XAVIER E �IA.

�BARLAUTB

PRODIGIO, significa MILAGRl!
MILAGRE significa

Alô, alô! Santa Ca
tarina!

CBARLAUTB
usando o creme

precisa de u'a Ino�a
com prática de escrl·
torio, carrespoudeu-
cia e datilografia.

dirá logo sorrindo: que produto
maravilbosol

S. FRANCISCO, 30 Ocorreu.
segunda-teíra ultima, nesta cidade, lento golpe na cabeça de Jacob,
uma violenta cena de sangue de prostrando-o sem sentíríos,r una po
que foram protagonistas o pedreiro ça de sangue.
Felipe Pontes e o empreiteiro de Dada a gravidade dos rerímen
obras Jacob de tal, os quais traba- tos, a vitima veio a falecer mornen
lhavam na construção de um predio. tos após o delito. O criminoso roí
Num requinte de perversidade e prêso em flagrante pelos seus cole
instinto aanguínarío, o pedreiro Fe- aas de trabalho e entregue á poli
lípe, apõs forte altercação com o ria. O delegado de policia local íns
seu desafeto e mestre de obras, ar- 1 taurou rigm·os() ín ruertto sobre o

meu-se de uma ripa e desferiu vío- I barbam crime.

SUL A�1ERICA CAPITALIZACÃO
A mais impoletaute �o�np�nllia de
Cllpitaliza�ão da Ameli"i�B. do Sul

AMORTIZAÇOES DE MAIO DE 1938

Realiza-se hoje, ás 14 horas, no Rio de Janeiro, o sorteio
de amortização de titulos relati�o ao mês de :.bio. Partit'Jiparãa
desse sorteio �os os titulos em vigor d,-J, S!de Social. 03 titulos
em atrazo poderão ser reabilitados até á3 12 h)t \3 na

Séde Social: Rua da Alfandaga, esquina de
Quitanda, Rio de Janelro, ou com os

Inspetores e Agentes

A Ora. JOSEPHINA SeH ;'N-EIDSON
(Especialista em doen�as df'l

e crean�as)
CONSULTORIO

Rua Felipe ScB_amidt, 39

HORARIO: das 101m2 ás 12 e di�s 2 iãs 5 horas

Senhoras

finissimas Renards ",... "Argentês" ,.... �"Isabels" "..., "KarntCtlatcas"
,

"MARTHAS" a grande sensação deste in'verno!

PREÇOS MINIMOS .. A' VISTA E; A' PilASO
O anaior e anelhor stock da praça!

na "A MODELAR')'
.

"� ..

Rainos
e decidido
toalos que

dos or:i111�
&

na

pa\�ln1 ..

en ..

,� �IVERSAR:WS

Faz anos hoje, a exrrra:' �ra. d.
Angela Duarte Faria, digna ('s

posa do nosso conterraneo se. Ju
venal Feria, esforçado comissario
de policia. ;

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio do sr. Osmar Gonçalves
dos Santos, corretor de praça.

CJIJWATh[ UNS

FALECIMENTOS
Após prdongados sofrimentos

veio a faltJcer ante-ômtem a se

nhorinha �air Franzoni, clati10
grafa da Pcnitenciaria d'a Pedra·
Grande4

'

.;
",

O seu sepultamento. efetôou-se

I
ôntem, com grande acompanha
mento, no Cemiterio de Itar:orobí.
._----�._-----------------

Desastre _doe
automovel··

Ontem, ás 11 horas, quando
se dirigia de Blumenau para esta
capital de automovel o. dr. Ivo
d'Aquino, secretário do Interior e

Justiça, sofreu lamentavel desas-
I tre.

- ..

-

'-

I A três quilometros de Gaspar
o auto chocou-se violeIftamente
com um onibus da Empreza-Oarius,
ocasionando a fraturado do braço
esquerdo do dr. Ivo d'Aquino e

sair levemente ferida lua· exma.
esposa d. Irene· Gama Aquino.

O chauffeur do carro' sr. IArí
Luz recebeu tambem ferimenitos
leves.

.. ,

Imediament� foi (;) dr. Ivo tras

portado para o Hospital de 'Blq
menau onde foi internado. . f'

oGal. Meh·a 8_ .a-- sua
. eomitiva -o••

Contim.lação da la� pã-gi,na�
a oficialidade do l/J, B.C.:é ii da
Fôrça Pública, alLas autôridades
civís e eclesiasticas e as' pe'ssôas
de maior destaque sociaL ,- ,-

O comercio, encenou ,-as
. sVag

portas, tendo o expediente_ .sido
suspenso nas repartições públjcas.

O ilustre general Meira de Vas
concelos e sua ilustre comitiva
foram considerados hóspedes ofi
ciais tio Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




