
,e Vasconcelos, é a figura
ondestavel na Paz

,

a.
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,

mno

€) ilustre nlAílitar está cobrindo de
enerai, na oriell.ltação de uma campanha

pala,dinos mais intenteratos e
1
mais

g;���!D_'��za do rasil.
__

foran1 efe-
I

Novo
tua(�aIS 1604 no

illlm.inuras os seus borda..

que o imortalizará,
ardorosos em prol

co-

da

gover-

MONTEVIDE'O, 31 -- Em cir-
�'...m"'__' ..__...,........_......"""'!"�U%.....�...'''''..........�we....._,!!,,",.,.�... _����������������������������culos geralmente bem informados

V O Z D--"---""-O-assegura-se que o ministério qu.e ARHJl� 31 -- A aíl:ividade acompanhará o governo Baldo-
da poHÊ�ia do Distli'�'\l:o Fe- mil' deverá ficar assim oonstitui- Proprtetarle e Diretor Responsavel J A. I R O (; A. L L A. D O
deraS? deeerrente das pro� do:

. ... _

videndaz rectamadas para Interior, Eustenio Lagarmila: L\.NO IV I Florianopolis, Quarta-feira, 1 de Junho de 1938 I NUMERO
domirrili@ ü© surte it'ebe�- Fazenda, Cesar Charlono; Rala-

----------------------.-... �------.-

ções Exteriores, Alt-erto Guani;
de üntegraU:sta� eemo é Obras Públicas, J uan Josê Artea-
Sc.,bse:hil, ff�S E .. :ten$6s5E!{1!'i;l. p:a; Indust.rias, Abalcazar Garcia: I a. "AGazeta"SegILHiH](j) dallillD5 'h'H·!f!ílel[;�= Instrução Públi('J, Jacobo Varela!

dos á nessa repm'fJ:agem, I Azevedo; Sa.úde Pública, .J ulio
'

..

:=:=�:�:I������-- �O-�������-�·�l�������������'���-�-���������De�eg�4;§a E��eeüa� G:!�) �f�"! I;.� �� >�t"6f�.·
.' �,�A" m' EIRA DE VASCONCELOS co::��m!! �o��r���Oe�\�:g��::

gurança P©ht��81 e §�:����? [I
Ir q)�{�.'lik esse

� ,�]I ai-------�---
--

,_ III" d t d -[ ��n:ne:��er���� ���ao���:s!���g�
!'\lO .perh)d� �e 11.� 3-:;?(l �,���. �t&�\��'l&�""}.1jfi.fi�')': li OUO� sao uraSlilelrOS en ro O da alta admínístração do paíz, ,ara
maw: iPlf§SCC§ de crvss, ���.,Jl 1!�s.�"� littill-, V I �.'

o sucesso tio golpe tentado pelos
. L1i ii nJI d t h B -I I íntegralístas na sangrenta madru-"1161\1 �r��51�5 Illle �'ír'�m"!i:��1 W:��r��I� ue� e que en am o rasl no gada do dia 11.;�s� 437; �'IJta�'l 1,,@6�,. P'@!:ii- RIO, � 1 -- O. navi_o:tanque g:: �� � � �

. Havia, pois, síde organizado um

ojo""", "'1111 g���"'q:fl.-,-{1e" dVE!:i MARAJO, segunuo noticias vm-

coração'� . gruiPdo d� cdhoque para o assalto á
•. "'.. ... � .�..Y.,. lic \.li " '.J rl D 'f l' . 1 j res encia r o general Eurico Dutra,
r:;".!1"

• a·,!... ".. �'} -ii••.•'\o� � lias co rteci e, ceixou aque e POf- cujos componentes são adora co-.1oJ , mhh,2h es>, .u"�y ",l!JiLa:il .. , to, com destino a esta capital. ii!)
v A visita feita a esta capital pe- I jaez não podem nem devem ha- jeiro, pretendam subverter O" ali nhecidos e eram os segutntes:589. O MARAJO', que foi até La

I ·1 11\1' 1 V I t I
_

O cerces invulneraveis da DOS�" in- Chefe.JoséGautoisLandó, ...."a_() 1 ustre genera eira ( e as- ver con emp açoes. seu escor- . o ea "'..

Restam P�'êS©Jã� fila Ce�il� Guaiara na Venezuela, afim de concelos, num momento em que raçamento do sólo patrio, impõe- tegridade».
noel Carvalho, Antonio Rodrigues

• • .. "

I de Lima, Beato Basilio de Oliveira,tral, díi!fiegé�c�as � Q:H'eStíz.U(í)S, transportar o eo para a nossa es-
uma aura de brasilidade, por êle se como medida de saneamento. � Com a mesma fidalguia com Léo Ramos, Narciso l\.félo Menezes,

1.015. qua.d�a, vem sobA o comand? do criada, agita todos os recantos da E o general Meira de Vascon- que nos recebeu, o ilustre gene- Jacinto Pereira dos Santos, Darci
n""", ...I!<�t� ..Ios acima. fOi- cS'apILao de corveta Cerqueira e

Região Militar que comanda, re- eelos, continúa:
.

I ral Meira de Vasconcelos, esten- VieirAa, José Gigante, Plínio Pinhei-
11' ..... u... ... '"' T

ouza A h d d
_

d d d ro, ntonio Alves Barbosa, Ada-
ram fNl1'b"egtS�y� ã W�ôJrinhii],

,�.

presenta um acontecimento mar- -« prova de que a campan a

I
en o-nos ama0 espe e-se e mastor Huguenauer, Raul Martins,

162., ao E�é�·d'��. 2�' e i! . ._____________________

canle e vale como uma demons- de brasilidade em que estou em� nós, dnã? sem esc2nGder os seu1s Francisco Kamos de Azevedo Filho,
y traçã0 do seu empenho em aus- penhado, �ão atinje os estranjeI.·-I

agra eClm,.
ntos a.:

A. .

.aze.
ta � pe a Jaime Gomes da Silva, Rubem Ro-

jllôlicia do E:ri:adc d-a R�{jl, clIl tar os resultados da obra mag- ros q.ue se 6nc:')�tFam no Brasil su.a ,conduta gen��me._nt.t� bralli- drigues de Ar�ujo, Airton Pinheiro
.m E'l .- - I -t'i -.li e DjanJl'c Mass-cna, ds quais se en-2; totafi, lSS.

. i(1� �"'fill1iQ% f'· ,<)� t� � n, I.ica em que com tanto de,l.'ota- com Ultmü:e sadIOs, e que, por I
eJra em presença íl :,sulf campa- contram prêsos.

E�I!:@ntranB�5e �n@sq)i;� ".J''à 4';�1 '�;.i· �ii '.� ....... \:�. mento e tanto patriotismo se vêm seu trabalho honesto, contribuem' nha eminentemente nacional. ---------
_

-

d" "�ri 1ft r· c- empenhando. para a nOS1'la grandeza e para o
(Jj ISpOS�ÇCllO .� '0 B€:;�r.l .""�- €-:-3 marca qlll) domina m! atualí- A' nossa reportagem não cabia, nosso progresQ está nas bandei O d.-a de o�nte"'" do t
�iI, 549 pessoús, entre

'I' daele e dcminafá scmprc.Qua1que- portanto, deixar de avistar-se com ras, que, ô��'em, desfraldadas� ••a ga.l.civis e mi�itare5. que seja 11 sua necessIdade de o grande soldado e eminente bra- d�sfilaram pel�s rua� desta ca-I Me.-ra de Vas"on�elosperfumarias, prdira sempre sileiro, afim de escutar, de viva pltal, numa lOvocaçao ao nosso ........ elll
-------.---�._"------ as da marca voz, as impressões que porventu- passado historico, desde os tem-

·R'egres�'�.�l�l!iJ. � t'íl!Qa'ljl.i:.c.��cfit") ra Sua Excia. houvesse recebido, pos do Brasil Colonia. Florianopolis�1iil,", t.r& U não só nesta capital, como tam- Essa invocação-continúa Sua

.sl'';
. --- - ... ------- .. - -._-- bem .nos nucleo& coloniais que vêm Excia .. -define nitida e c1aramen- O dia de ôntem, foi quasi to- triotismo, entoou um hino de amôr

esquaUira
".

_,"

de vi�itar. te o espirito da minha campa- talmente ?cupado pelo ilustre ge- ao Brasil, entrecortado, de aplau-
.0

".

-d ..I d
E foi assim que, pouco antes nha. Todos são brasileiros dentro neral MeIra de Vasconcelos, em sos vibrantes e entusiasticos.

O (l.�" il-. ffU S lO til O ii das '9 horas da manhã, de ôntem, do Brasil, desde que tenham o visitas aos estabelecimenios mili- Após os discursos, os eséolares
RIO, 31 - Sob o comando do ',,� .. !'" unUíl'

batiam os á porta do seu aparta' Brasil no coraçã�. Esses estan_ltares
e departamentos públicos. desfilaram por defronte do palan-almirante Raímund.o Melo B:ag�, O

:;nz �);�'lito d·�sS-ingui .... mento, no Hotel Gloria,declinan- dartes, t.imbolo do Passado, que que de honra, onde se encontra-
de Mendonça, regressou hOje a l�-ll ��" n � ln "

do a nossa identidade. : tremularam, ôntem, fazendo a guar- I NO 14 B. C. va o sr. Interventor Federal sen-
Guanabara a esquadra brasIleira. I di'" Gentilmente acolhidos pelo no-! cla de-honra ao pendão auri-verde, ; Assim, sainJo do Hotel pouco

do freneticamente aplaUdido;.
O comandante. em chef� da e'l-' . O pe O governo bre militar, embor3. poucos minu- símbolo do Futuro, enfeixaram depois das 9 horas da manhã, di- Mais tarde, acompauhado dos
quadra comUflF�OU ao tItular da tos tivesse disponiveis, por estar torlos 011 heroismos glorificadores: rigiu-se sua excia. para o quartel oficiais que fazem parte da sua
Marinha que os contra-torpedeiros 'fra ncês sendo aguardado, no « hall », pelo das nossas tradições abraçando-se i do 14 B. C., acompanhado dos comitiva, o I'JI.'. general Meira de
realizaram as sua" últimas pro- sr. Interv.:ntor Fedl'tral, com a fi- a todas a" aureolas de fé e de, membros de sua comitiva, sendo Vasconcelos, visitou aquele quar-
vas de exercícios da segunda par-

". ." ! dalguia q.u� lhe é peculiar, o g!- esperança nos de�tinos. do Br:_aSiI.I ali rece�ido com as honras inhe- tel, sendo-lhe prestadas as honras
te do programa, em aguas da RRO, 51 -- O G»�e:sgde�-Ineral MeIra de Vasconcelos nao Queremos a Patna umda, coesa e rentes a sua alta hierarquia tendo po� uma C:o_mpanhia,sobocoman:Ilha Grande, alcançando excf'len-

"te da Repub�aca fran:l:;âsa se furtou em afirmar· nos, em bre- fOf·te. E reclamamos, como filhos
I formado uma Companhia d� Guer- do ?O capItao Américo Avila. Re-

te classificação nas provas de,"
de distãnguir o dr ves palavras, a magnifica impres- diletos que dela somes,

.

que todos ra. .

. cebld_o .

á port.a pelo comandante
lançamento de torpedos. Durante acaba �

são que colhêra durante a via- quantos colhem os fruto, da sua I Visitando todas as dependencias, CantldlO RegIs e toda a oficiali-
o dia de hoje, os navios da es-

""""
.

:W� jem �que vêm d� re.alisar. genero�a h05pitali�ade e d� exu- 10 nobre comandante da Região, ?ade da nossa valorosa mi��cia, o

� Quadra farão manobras em con- r
"

....... N (la era a prImeIra vez que o berancIa do seu solo ubernmo e' externou, ao deixar o quartel, ao Ilustre,c?man�a.Ilte da RegIao, fezj�nto, contornando a ilha de São

I' jornalista que o visitava estava dadivoso, a estremeçam e a cul·1 distinto tenente-coranel Candido uma ra�lda vI.SIta a todas as de-
Sebastião, rumando, em seguida,

I
na sua presença. N� campanha t�eT? com a veneração a que tem I Caldas, digno comandante daquela pe�denclas: retIrando-se otimamen-

para esta capital. O estado sani- \ de 1924, na ChefIa do Estado dIreIto». : unidade do Exército, sua admira- te lmpresluonado.
tario a bordo tem sido satisfato-

l

�
i Maio!' do Grupo de Destacamen- De pé, sem nos dar tempo, si- vel imprelilsão, pelo que lhe fôrario e a moral das guanições ma-

::,\ I tos eoman?ado I?�lo general Az�- qller, a tirar do bolso a carteir.a da?o �eri�ic?r .. quer no que res- NO GINASIO CATA-gnifico.

ê"
..
'- \/

redo Cou��nho, Ja o .report�r tI; de apontamento�, o g�n,eral .Mel-. peIta a dIsclphna e garbo da tro- . RINENSE
vera,ocaSIaO de apreCIar, nao so ra de Vasconcelos, contmua amda: I pa, quer no respeitante á ordem I O GI'nasl'o C t

.

P It "'" � rAios I ;- d lt . . . Ih' . A. .' a armense tambemreStOU UJec�ara�"olL /
a � evaçao

.

a sua cu ura, como -< Estou satIsfeito com a nu-
I

Igtene e conforto lOtemos, sah-, quiz homenagear a d f
4>.../ o lDconfundlVel valor da sua ca- oha viajem. Ela veiu atestar que entando a surpreza de vêr recru-I de soldado q e'

gran e

IIMgur.a..

[) J
AJ � ·d.J t'

.

. . A. I • u e o genera eI-
n nrl·ni"�p.,)

.

oao paC! alie ecmca. a .�emente de braslhdade da cam- tas, com um mes apenas de lOS- ra de VasconcelosOU, tw' t,l '(.. tI
.

A tO�l3.da de Catanduvas, cujo panha encetada nos centros colo- trução desfilarem garbosamente
I

Sua excia. porém .
.

; ! plano fUI executado
_ ple�amen�e niai� de Santa Catarina, não eslá como se fossem soldados prontos, bilitade de do '

pnaf ImpOSSI-
. ,

t d as' < d d' d 'f d' fA

d
. mparec�r, ez-se re-I luo 31 - Esteve ontem na i em o as suas

.. mlIlu�las, lZ sen o bnça a em terreno ,a aro. o qLle enllnCIa o es orço os lOS- presentar pelo bravo . ·C. E
t. Casa d� Saúde Sãc Geraldo afim II'

da envergadura rmhtar desse gran- Por toda a parte que passei, sen- trutores, a abnegação da oficiali· nuel de Morais d
capl a� m;-

�. de ouvir o principe D. João de de sol�ado, SIue, na ho;a p.resen- ti vibrar intensamente o senti- dad� e o espirito de disciplinado Maior.
,o seu ·sta o

t Orleans e Bragança, ferido na I I
te, esta bcobdnnddo dde llummluras mento nacional. Deve-se isso, em seu Ilustre comandante. .A recepção foi das mais Rignimadrugada do dia 11 do corren-I Oil. seus

_

or a os e genera, na grande parte, ao modo de como fioativas. Usando da ala'
-

t di f
.

t I onentaçao de uma campanha que,'. Interventor NTereAII Ramos têm NO QUARTEL DA FOR· prI'meI'ro f ·t. IP v.ra, o
e e envolvi o no levan e In e-

!
"

pre eI o gera do imortalizará, como um dos pa- atendidQ no seu Estado no im- ç.A PU'IDLICA B'ertoldo B < . d
reveren o

gralista, o delegado Francisco de

I
i I d'

. .

t
.

" í1..l> rdun, sau ou na pessôaPaula Pinto. ",
a mos mals 1Il emera tos e maIS portante problema. Tem sido êle, A's 10 horas, com a presença do capitão E IN',

d'1 d . d S C· ., , manue oralsoo'!o-'D I
.

f o (lo pl·]·ncl·pe na-I
! ar orosos em pro a g13n eza em anta atarma. como Ja va- do sr. Interventor Federal, e altas rI'oso Exe'rcI'to B < '1'

'5
,� o (epOlmen� ..'.

c==�_�� do Brasil. 'e N h f'd .
raSI eIro, tendo

d�l transpirou. á. reportagem acre-. tl�)[M]l1D.liJiJ.[00 boa" vedz�g .tten o re enA �, o ,meu autoridades, realizou-8e no pateo e�te respoFldIdo num substancioso.
di�,�da na PolICIa Central. �:;;,jlnJIJO...

-.:< A minha campanha-diz-noii
. raçfo IreI o, pa ra o ex.: to. nessa çla llo,sa mili�ia estadoal uma bri- dIscurso, pondo em relêvo a obra, -;.,.-------- =,,��.,.,,-,.��- o general Meira de Vasconcelos- tare a, que reputo o maIS lmpor- lhante concentração escolar, tendo de brasilidade que

.nll b"..!I � s�.d",,,.,,,ft..a _.

I f t t' h . se patenteIa.',ece �uO pe�o pre .1LIl ... uti. ...

Ed undo da Luz Pinto JJao VIsa mo estar nem a rontar, an e serVIçl), que, na ora pre- o l' tenente sr. Janarí Gentil VIsando a defeza d
.

t ··d d'da Republica o sr.. Sa.. m n' ao de leve que seja, os estranjei- sente, os bons brasileiros podem Nunes, pronunciado uma v-ibrante nacional.
a In egn a e

« R"beiro advogado, professor e du- ros que aportem ao Brasil, ani- prestar ao seu torrão. O espeta- oração, que representou uma ver- Seguiu se no u d I1l1Ue ;
retor da Faculdade de '''1- mados do proposito de colabora- culo que nos oferece o mundo dadeira aula de civismo, explican- sr dr I�enQ de sAo a. paSavra, ,0

- .

I d d .

'. , rauJo, ecreta-RIO 31 - Esteve ôntem no re�to da Unnrersidade do rem no seu liloergUlmento mora, contemporaneo, toldado e nu- . o o significado das 'lI Bandei- rIO da Segurança P'bl',

I I
.

I EI' d t
. .

. A u· lCa, que re-

J�alacio do Catete, em confere�- F.ílãsil:ir�tí) federal, nomean- c� tu�a e materIa .
; a atmge, v���' e ermma que estelamos rdas'f'lque ontem tremularam no alçou, igualmente, a campanha de

(la, com presidente. d� Republ�- c.1Ji!)-O para a Ordem Na- tao somente, os eJG�lo�adores sem V�gdI adntes e atentos, e .que, sem

I eSSI e.
. _ brasilidade, que tem, em Santa

ra o SI' Samuel RlbeHo presI-. d l
.-

d H' escrupulos"os venddlaoes do tem- plC a e e com a maIS severa egmu-se-Ihe no uso da palavra Catarina como figura p
. .

II'e�te da Caixa Econo�ica no I
ClonaI a aglao e on- pIo, cuja patria unica é o Di- energia condenemos todos aque-; o prof�ssor Barreiros Filho, que o ilustre' general Meira ��ma{;:s:Estado dé S. Paulo. ra no gráo de oficial. I nheiro. Para com gente de tal les que a soldQ do ouro estran-. em breves palavras, cheias de pa-l Continúa na 8a. pálina

POVO

1163

Os com pODelltes da
"Brigalda de {;ohque�'
que s..questrariam o

ministro da Guerra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA,...,1,...6,....,938
A PE,óiõ�---- Dez anus de vida intensa

o aniversário cí o "Lux
Jornal"

Para ciencia dos coutnbuintes du Lnposto de Renda 11'�'"

te Estado, torno público pur me io ,lo presente edital, alR'tl s c!;,

positive g. regoiLmentares em plcn;1 v:}enc:a: (D,'créto 21 J 54, ,Je
20.6-1932).

Artigo 78.--Tod;;;; as J:;.��,ôa; fisi.:as ,'U j',:;d V:j que por
si ou como represen: 1Lfe dc': tere, iI :'5 j'agdrc'm rI de n l I, is. grarifi, a

ções, bonificações, int, r erses, cornis sõr s, perer-ntaw m juros. d;�i
dendos, lucros, alugueis e luvas: pr' -t arão inforlllaç'''l s �j S,�ão dn
Imposto de Rendil, ,:ncxa á D ·le�aci,l h'cai.

Artigo 86. -As infra(;õ,� do ilil!gr) 78 ')"I,i;, punidas Co ln

a multa de 500$000 a 5:000$000,
Artigo 88.---Até (30) --tf1nt;) de j!J�11�0 \.�e c;:dJ ano,

pódem ser feitas as declarnçõ:s de rcudirne. los, indepClldente de
multa. A pessôa f::,ica -(parl;cub;) --qu � po-suir I. ais de
1 0:000$000 de rendimento brur«, flCl sujeita á < presentação d,�
sua declaração, ainda que, pela, Jedu�õrs Je �l)cmll,os de larni-

LUX-JORNAL, a prestigiosa organisação de re. lia e outras que o r egulameuto permite, venham a ficar isentas
córtes de jornais dirigida pelos nossos prezados contra- Caso não apresente a tieclaração Í:C'l! á sujeita ao hoçamento « e x

des cariocas Mario Domingues e vicente =-'ima, comemo- oficio» e perderá direito ás deduf.õ.S rc.::gulamen vres, incidindo
ra hoje o décimo aniversário da sua fundação. tambem nas multas de 30, 50010 ÓU ainda treis vezes o valor do

Em t de Junho de 1928, numa sala pequenina do Edi-] imposto, ou seja: 3000010• As Lemas comerciais coletivas ou in'

ficio Glória, no Rio de janeiro, surgia sob a direção de dividuais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam l,brigadas '1

Mario Domingues e Vicente Lima, amodesta empreza acrescentar á sua declaração os documentos que próvem o seu p (

que poucos acreditavam se transformaria, algum tempo juizo.
depcís, na grande e modelar organização que tantos Artigo 175.-As ernpr ezas que pc:gam juros de deben
e úteis serviços vem prestando ao comércio, á industrla tures e obrigações ao portador, descontarão sempre independente
e ás várias instituições. I

de sabor a quem são pagos êsses juws, á taxa de 8010. Quanto
Entrando no seu décimo primeiro ano de existen-j aos dividendos de ações ao portador, a taxa a descontar p la

ela, LUX-JORNAL mostra-se integralmente vitorioso, como mesma fôrma será de 40!o, independente do imposto pago pela
exemplo eloquente do quanto pódem realizar a inteligen- sociedade.
cia e a tenacidade bem orientadas. LUX-JORNAL é pre- Artigo t 820. -- São passiveis dn imposto de renda o 1
feito na sua organísação e eficiente nas informações que vencimentos de �od.os os mernbros da ,v1.�gis�ràlura da União, dos
fornece a seus inúmeros assinantes, por meio do seu ser- Estados, do Distrito Federa! c do TeTilloTlo Co Acre, bem co

viço de recortes de jornais de rodo o Brasil. I mo os do [uncionalismo público do Estado e dos municípios
Para atender, hoje, a execução do seu serviço, I' (De/;reto 19.723).

LUX-JORNAL ocupa todo o prédio da rua Buenos Ai- Outrosi�, torno publico que de acôrdo rom a
� lei. 183,

res, 176, m Rio, tendo 130 empregados. Na sua Sucur-I de 13 de Janelfo de 1936 e Decreto 21.033, de 8 re\'el(o de

sal de São Paulo, movimentam-se em grande atividade t 932, o regulamento acima citar)'J, solr eu as seguintes alterações:
mais sessenta pessôas. E em todos os Estados conta I, Lei 1830.-:Artigo 110.-� part�r de

,

1936, as socie

ainda o.LUX--jOt"\N/.L com ativos.cl)rresp?ndpntes, .. ' TC'i'dr'� F.j!,C, �lOm(; �ol�f! .. " a. LC, ,�[)i��_! ;:; lndustrla, as �m coman'

í� o

para nós, portanto, moti vo de mtenso JUbIlO, o I
dIta c, as fumas malVld�als) cu]'> (:llp.tal exceder dp 50.000$000,

r�ish0 desta daid de tàc elevada significação para o ou cUla, vendas mercant15 Cu Ir, - .t'i br';ti' excedere;n de . .

I LUX-jORN AL O COl,'re.;pond?nte des�" er:-lpreza ilest� 1300�Ooo.$oon, deverão pagaI' v i HiLsto r·:' lucr. liquido, de

,capital é O sr. Déivi Candído da Silva. I acôr�l) com (> re5peí}.:Yo. t�il�I,,,(l., :'c:nd\) \'\� ::paracl3s para o efei-

Certifico que reverenclo os livros de termos de casamen- '__Escola d-e- CO-a Orde-m-ae-p-·-rT-s-ã-o-C--b-n:1to Q1. lr���;���, 2�.��;�I.eGil1��ig�'11�.:�)enhum livro ou do cu-
tos, neste cartorio, neles não consta o casamento do requerente t + t h·

d S
r a u rn a ILes em una mento de contabilidade pl'evisfo pelo Codigo Comercia!, pela I:i

com Catarina Rosa de Lima, ou com qualquer outra. E' o me rc I o e'f' d d
• alemã de blencias e por quaisquer outra'l L�i" t"riÍ deilo J'uridico ou

me cumpre certl Icar por ser ver a e.

E J R
.

d' I d 11 d C Catarl· na admlrlistriltívo, si não. e�t1ver a,s5.madü por .att.lario, perít� cont.ador,..lU oão uy escrivã.> istnta o o. istrito ampos .

I,' f NOVA YORK. 30 FOI' ex- contador ou guarda-hvros deVlija:nente rep,lstrado na :Supcnnten-...ovos, certí io dato e assino e dou fé. '

pedida ordem de prisão contra a dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposto no artigo
HervaI, 1 de outubro de 1937. Instituto livre seg'Inda test:!munhl' alemã que 53 do Decreto 20.158, do 30 de Junho de 1931. Portanto,

Em subscrito R. de verdade. fege dos Estados Unidos, depois no dec('frer de Junho até 30 rto mesmo mês, a Secção do Im-
RESULTADO DA PRIMEI- do inicio das investigações em posto de Renda neste Estado, está habilitada a lornecer quaisquer
RA PROVA PARCIAL DE tomo das atividades dos espiões. outros esdarecimentos, bem como a receber as declarações de
ARITIMETICA DO CURSO O promotor Lamar Hardy, in. rendimentos r ::fel'entes ao correúte exercicio .

DE ADMfSSAO formou sue o subi to alemão Secçiio do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fiscal
Werner Gudemberg, que seguiu do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, Florianopolis,
na quarta-feira pelo vapor HAM- 25 de Maio de 1938.
aURO será notificado da ar"

dem quando o vapor atracar ás
docas de Cherbourg.

Marçal Cardoso Neto 5; Ale
xandre Kàrq, 3; João Artur Salit,
3; Harrí Antunes, 4; Aisto .fiara
co, 4; Colombo Fdrac.o, 3; Age
nor Manoel Alves, 4; Lucio Cra·
vo, 3; Ari Mehln.rn, 7 j Pedro
Manoel dos Santos Colaço, 6;
Jocelin Vieira, 3; Carlos Cardo-

Passos dos Indios, 11 de outubro de 1937.
. 50, 3; AHo Di Bemardi, 3;

Avelino D. Rocha 'Antonio Vieira Ollveira, 9; Ivo

1 D. Sargento Ddegsdo Especial iMenz"
7; ,Nelson Gandra, 3; rJoão ClaudiO Santana, 7; José

CERTIFICO conforme pedido supra, que o Cidadão Abre�I, ,; Ed�aldo Campelo de

:\velino Hermenegildo Rocha e as mulhe:�s Catarina Rosa ArauJo, 8; Narbal Vtlela, 4 e

de Lima e Placida Padilha não contraíram matrimonio a'este Daví Gomes Mendonça, 6.

Juizo. O referido é verdade do que dou fé. REPROVADOS: 8

Porto Uni�o. 13 de outubro de 1937.'
NAO COMPARECERAM: 7

O Oficial do Registro Civil RESULTADO DA PRIMEI.
Franelseo de •••1. Di.. RA PROVA PARCIAL DE

GEOGRAAA DO CURSO
DE ADMISSAO

Recebemos os seguintes documentos, dos quais nos pedem
a publicação:

De�!ara-:ão
Para que cessei» :b .. m .... v, r, 8,; t-xplo"·çJes torpes e mal

sãs, que :_,rc[lJsil;'r.ntf rc us gr,iu;tos ;c\en,,;-co. têm o sadismo Ide.propalarem qu('�:'" FI') rn »: efh�r) cj"il. venho para rodos os

efeitos declarar qu c IV S it 11' > "1 ;. ii \ melhor consubstanciar Iest.Íl . af.j�mativa transcrevo ,)5 c��rtidõc� abaixo ,do SIS, Ofic,i.a:s do
R,glshe, de Lu;:'ufi,ei;[ü, das Íocaudac.es onde tenha residido e

exercido funções pLbL cz c ,

-(transcrevo a5 cf'rtidões) .....

Ao limO. Senhor Escrivão de Regi�tro Civil. O abaixo
assinado uecess.tando, para 05 nus de direito, que seja certificado I
no pé dêste, se comt.'\ neste ("lturio alguma certidão de casa

mento, corr C\tcHIIB R.Of.ll de Lima, conhecida por Catita; bem
como com ; :Iasid.l Pad·íha, visto ter o sgnatario dêste residido
nesta locali l<lde .ie 18 de novembro de 1926 à IOde de ja
neiro de 1928.

Cruzeiro do Sul, 11 de outubro de 1937

Avelino D. Bocha
10. Sgt. da Fôrça Pública.

-0-

Plauto José de Andrade, Oficial do Registro Civil do
J o. Distrito da Comarca de Cruzeiro, Estado de Santa Catarina)
na fórma da Lei, etc.

CERTIFICO, a pedido verbal do senhor 10. Sargento
da FÔrça Pública do Estado de Santa Catarina, Avelino H.
Rocba, que revendo em meu cartório os livros de Regist�{)s de
Casamentos, deles não comia o de Catarina ROSfl de Lima e

nem tampouco de Placida Padilha.
O referido é verdade e dou fé

Cruzeiro do Sul, 11 de outubro de 1937

Plauto ,Ieliiié de Andratle
Oficial do Registro Civil
-0-

Ao limO. Sr. Escrivão do Registro Civil. O abaixo
assinado necessitando, para os fins de direito, que seja certificado
1110 pé dêste, se consta nêste Carto(�o alguma certidão de casa

mento, com Catarina Ros� de Lima, conhecida por Catita; bem
como com Placida Padilha, visto ter o signatario dêste residido
nesta localidade de 18 de novembro de 1926 á lO de janeiro
de 1928.

HervaJ, i 1 de n�)ver!ibro de 1937.
AvelifU'illil ft... It�eha

1 0, �f.l.,g(-,;ltO dá' fôrç.p,.P�bIictl.,

.

Certidàa

o Escrivião

.loão n.y
_0_

Ao lime. Sr. Escrivão do Registro Civil em

Porto União
O abaixo assinado nessitando, para os fins de direito,

deseja flue sf'ja certificado no pé dêste se consta nêsse Cartorio,
alguma certidão de casamento, com Catarina Rosa de Lima co·

nhecida por Catita; bem com c0ll'!0 Placida Padilha, visto ter o

signatario' d�ste residido nessa localidade desde 7 de setembro de
1922 à 4 de outubro de 1932.

Se isso não bastar, se com isso não se contentarem os re·

Illhadores da hom t4 alheia, desafi-os para que provem o coa

I rario e promovam as devassas que julgarem necessarias e se en

c:mtrarem provas que contradiga;n o que afirmo, tragam-nas lt pU'
lllico com a mesma lealdade e franqueza com que estirpo o ma

quiavelismo de suas explorações, deixem os processos escusos e

uesquinhos e trilhem o caminho,ledineo de quem tem dignidade e

;, ltivez,
Palso dos Indios (Município de Chapecó), 28 de outubro

de 1937
AveUuo H. Boeha

Reconheço verdadeira a firma supra de Avelino H. Ro
do que dou fé.

.

Em testemunho V. P. da verdade.
Passo dos Indios, 26 de outubro de 1937.

Vir,ili.. Porto d. Oliveira
TabelilQ

cha
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Carlos Coneeit:ão

Chefe da Se-:ão
�-----------

�-------�:��������������-----------�

I II INSTALADORA DE FLORIANO- I -

4 I POLIS, pOfSUC sempre grande stock de materiais I r
elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos '

b:ciai�:� revendedOr".,. • _j
Vendem se juntos ou separados

V d duas casas
en e ... se de tij�los,

Magnifico terreno pronto para edificação todo murado,
COIli passeio e rua já calçada no centro da cidade, a 50 me�ros
da praça 15 de Novembro. }'

Uma grande casa antiga, com espaçoso terreno plano,
para grande ertificação, tambea; com passeio e rua ja calçada,
contígua ao v;rnelro.

Informação com JOAo CARVALHO

aglla bôa e muitas arvores fru
tiferas de diversas qualidades, ao

lado do quartel do 14 B. c.,
no Estreito. Para tratar com o

proprietario Vidal AntoniQ de
Souza. I (u�s�o�d�e�Ma�q�Ujnas e Pilotagem II

--------------------------�

PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3v. MAj
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

Marçil Cardoso Neto, 5;
Atanil Medeiros Vagner, 3; João

S I· 5 J AI d ,�.-._._•• _••-.-_.-•••••- ••

Artur a It, ; oão exan re

Karp. 7; Osní Sch.tel Furtad
Antonia Vieira Oliveira, 6; Ivo

6; Osmar Goulart, 5; Haní An-
1\"

..

7 N I G d 6·
5 S· F 8 C 'lenZl, ; e son an ra, ,

tunes ; Isto araco, , o-
r• .t .

F
.

d S'l 3.
I b F 7 A M mano ranclsco a I va, ,

oml °AI arac07,· L; . iCenor 48- João Claudio Sllntana, 6; -José
noe vei" UCIO [avo, ; Ab 3 Ed ld C ) d
Ari Mehlhorn, 4; OS'iaido

Car-/ A
re�, 3;' Ava IdO F!lm'pe

o

4�
d ... N} Cd'

.

rauJu, , mo o reltas, ,

enuto, "T; e son ar �muto, 4, I' AI C b I 6· N b
PdM I d S t C rm'!u f-\ ves a ra. ,1 ar a IIlae C06 Ran�e V'loS aCn

os

Iho- Vilela, 8 e Daví Gc-mes

Men-I'I IIço, ; UI I son arva 0,
d 3

7; Jocelin Vieira, 3; Carlos Car- onça, ....
dose, 4; Aldo Di Bernardi, 7; NAo COMPARE.CEU: 6 .....iiIiiiiíiíI__ãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�__,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii...--

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 49
FLORIANOPOLIS

AO SR.
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• ao. Francis•• d. Sul

M05TRUARIOIEM:
Tubarãa

De Fàma Munf.!ial J

Procure conhecer os produtos do Inst.it.u
Biologico Catarit.ense. vacinas, sôros, desíniLfea.nLe
t::RESJ!TA e I?ORM1iON� carrapaticida, ,q e c

�A&.liNCIA DE VAPORES

Cornpanhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada �Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Fríc
Vasdenbrandn & Cia.-Santos

, VIAQENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO IJEJANEIRO

Navegação ·entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO" díréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

f!n�arrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
�)da.s ai ei'lecics de madeiras serradas, beneficiadas e em

téros etc." cereais e mercadorias em geral. para qualquer
pEnte do Norte ou do Sul do País. bem eomo para o Exterior
Recebe'cargas de importa,!@.r do País OUL do Ex

teríer, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

BESYIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
5E.RVICO GARANTIDO E RAPIOO-'PREÇOS MODiCOS

jljIMii*k*ijl1�iill�a;M MW&MíA--biM em h'iftffl'"i®

anca do Brasil
19apital .

Fu�do de reserva

100.000:000$000
·259.746:100$000

EXECUTl\ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AQBNCIAS E CORltllPONDENTEi EM TODO O PAIZ
AQ.l:NCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona, em canta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iur is (CO!dERCIAL SEM UlIilITE) 2% ala
Dep. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep, populares (idem de lO�eOO$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, 'com retiradas tam-

bem de quaisquer tmportancías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 9'0 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 1:1. mêses
Com renda mensal

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

por 12 mêses 5% c

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: <las 10 ás 12 ,e das 14 ás 1$ horas
Aos; sabados: das 10 ás 11.30 horas

-�� = 'Enodereçô"='têTeg"raflc<ô:l�I$ATELLITE
.�, =,,�.�'" -

'

.' .<,.,;6!!

TELEFONE 1.114

1 e.........�®.m.GO.�s••0e�G.�0.�e8��.�.��ec.ee@•••�

, Sr. Criador!

VACIN A. CONTR L\ A

PESTE DA �i1ANQUEIR�

HDf Aquil1lG & CiBg

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o�Estreito Pontaldo Leal
COQUEIROS MU :[\jClflC [E S. JOS

SANTA CAT A F'!,,,,

BILHETES

Federal e Santa Catarína

INOS CL�S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

�' ,.

Formidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maquí

nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condições de venda.
Lições de bordado! gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
.

e José Galliani,
RualCon�elheirl) Mafra, 66

FLORIANOPOLlS

Sapatos de pelica, sal ..

, to alto, para-----------------

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

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

creanças, sandalías, chinelos, TAMA N·
COS de toda qualidade, cintos, etc.. aos

rneneres preços diretamente da FABRICA
BARf-:EIROS

Secção de vendas varejo e =tacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

quinto-feira
2 de JUNH

em _. r-

i
�-- (_(- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r». Araujo
j>\. 1� "::" ""'t R
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Especialista em molestias de ereanças, nervos

impaludismo e meíestias da pele
ratam9ntu do eR1plildudh.iflO e d�1il. rnol-stias da �)'fl'

.

le e ntrvosPas pela flutohemothgrapia
onsuitorio e ressdeneia _. Prasa 15 de Novembro. 13 I

Telefone, 1.584 /rm.:�J1�·s:--Des S às '11 ��asr._��.�_�. hQras
�

r». l\/Y i gl....Je I
f30abaid

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

Floríanopolls, -193'6

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

DC
Dr. Djalma Moellmann

Com prátrca nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA EM GERAL
Ceaeultas das 10 ás 12 � das 16 ás 18 haras,

Tratamesio If'istifV!Ui dee
/fIWlestialJ do Pul1lfio

Cmuiuit-R. .;.a,ao Pim:::" 13
1 �fou-�, 1 595

RilIi. He\el Oh'fla·ftme J 333
, COn.SttU€l6 das 1:S á<s 16 im·.

R A 10 X
GABIN't!TE DE ELIl!TROCARDIC1GRAFIA

CLlNICA

Ct�r80 Q€ aperíeiçcasaentc em doenças "Q eoração
(dlélgnostieo preciso das rnclestias eardíacas por

traçados electricos)
CLINICA J.'}E CRIANÇAS DOiNÇA� eo SlSTEMA

NIRVOIO
Ondas curtas, Raies ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da siiilis (reações do
'-'Nesserrnann, de Hecht TZIoI, Kahn e SIlQhs Zorge) Diag
nOs.hc(') do. impaludismo, DOiagim de uréa no sangue etc.

Exa�e de urina (rea9Ões de Aschsin Zgndeck, para dia
gnestico precoce da gravidez]. Exame de pUZ, escarro, li·
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
F(::�rnaAd0 Msahadco, 6

TELEFONE 1.19
FLOAIANOPOLIS

I Accacio Mo .. \

rlll Camará

����MV� lf��gg4 l:ç,,�

Dr.Pedre Catalão
Diplomado pela Facul

dade de MediciFl8 o.ta
Baía

. I Ex··interno t� assistente do

� RA �RADI€AL DAS HE1\'IOHRHOIDAS, SEl\,1 OPE- �� I

1
�viç� de prol. Mf�!a:it

RAÇÃO � SEM DQR �� Ex-jr,t�rr.o dr.) Di.sF'eJ.i,'iafi�.
�� 5ilva Lima

CONS�L !,ORIO á Rua Tr�aj1.\1�o n. 1, sobrado, �� E.x-�djuni� do H05pila� ;,

diariarr-ente das 5 as 7 da tarde �� I
Gralíée GUlIllf' e �al'latono I:

�lI Maoof'l Viterino I

_1IIml!Wm�m.���mmgl'iSltWiMí1&-U'!i9'J\1llJllbbmf I Clínica médica cirurgtea das

J_�GIm'iliSm���!.I1Wc1ll\:'Iilimi:;;��
melestías da

Mc>ies,,:!8S é�o. apelações I N::I:��e1:�;;:���O E r j
)'�

I : OUVIDOS

� , 18 -RONSUTLTÇ)RIW. - ua raJan0 -18
OUVIDOS, NAi?IZ E C,A.RCANTA :f,

RES�DE�.CIA Ili) ri' � Ifl � ii '1 rd& f� &;it�:'r «li II j �t� Hotel G!ona
.

___ o
_.

�

I
Dia

...
,...r._".i._�:=_�,e.nt:-=�.lÓ..�::: �.:.Assistente do Prof, 33.nSO,I1, do Rio de janeiro. Chefe ..;;;;��::J!

do serviço de olhos I� oto-rhino do Centro de Saúde
de Florianor ol's

Membro da Sociedade de oto-rhino Iaryngologia do Rio.
Consultas diartas das 4 ás 6 112 _. Fone 1009
Rua Viscoude de Ouro Pr&L<.f, 11 - fLORIANOPOLlS

E'D�9-F.sPOCIALJSTA EM MUL:fi8TIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RE�TO

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--(:JCUl_ISTA

orma-ío pela Faculdade de Medicina da Univer
stdade de do Rio de Janeiro

ratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

urso de aperfeiçoamento Ma especialidade, com o dr. Pau

lo Filho,. no Serviço do ProL David SIl.DSOn, no Hospilal
da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d,� Janeiro

ompleta aparelhagem para a sua e�D1edalidada
iEletrecsdade Médicíi� C�h1iaa Geral
Consultas diariamente das 15 ..ís 18

ONSULTORrO R�p João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

r. Augusto
de Paula

MEDiCO

OENÇAS DE SENHO
RAS-PARIOS

Operações
Consultorio: RIJa João
íota, 13 Tdefone j 595

Das 2 ás 4

esidencia: Rua Vis"onde
de Ouro Pret,:-, 42-

Teiefone 1355

r. ClaribalO$
te GaIvão
A,DVOGt\DO

� Avisa aos amigos e

�ntigos constituintes que
"eabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

:l.ceítar chamados para
trabalhar em qualquer
�Ol11arca do Est?do.

E3cdtorio: R. Deodoro n' 15

FONt.. 1.665

f�ua Trajado no. 29

��M4Ab'"

Dr. Pedro Cama-
ra Simões

CLINICA MEDICA

Desem ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

AdvaU·do
J Bayer Fi lho

Rua Trajano. 11

(<:'sqlllina Fetípe Schmidt)
Telefone 1. J 72

Residencía J .686

Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica, Lumbago, Nevral
gias em Geral. - Doenças

Nervosas e Mentaes
rLIHlrA mEDlrA-·rirurgica
õua moh�stias õc Pél,-•• 51·
filis - Blenorragias 12 suas

complicações - m'olrzstias
Venereos

ELETRICIDADE ME'
DICA: /'. Íta Freguencia-

I
Fototrrapia: (POStante apa
relho de Raios Ínlra-Ver-

'1
melhos, tipo grande d') dr.
Oeken). Banhos de Luz.

I'
Raios Violetas e Ultra-Vio·

Idas

I. Consultas:- Das 8 át; 9
2 das 4 às ás 8

Atende 1 Chamados
Rua Ti.r a d.lnltlS I 14-5ob.

Tc!d&s" 1167.

I
,

Wl§MHW*f-!.'. Ir • 'Ad

ror. RicarGlo IIGott.smannr
I

I � ·chefe ?a dlniUi do Hospi
I
tal de Nili'nD0l'g, (Pi.ur__

I ind0rg aUl'kbardt e Professe[
Erwin Kreuter)

[:.spselaU,1a tm1 cJruqla
geni

tem seu escríp-

VE.:a;r de-se as

seguintes
pl"'c"priE!,dades

I tór lo de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70, - Pnone- 1277.-

Caix 1 Postal, 110.alta cirurgia, gi:na�colo!JÍa, (do.
,·mças das eeahosas] e �aoos,
(:irnrgia 90 sistema 'C&l'f050 e

operações de plasticl'l ,]
1 Dr. Osvaldo Wanderley da

CONSULTORIO--·RtJa Tra·
.I

Costa
aso N. I e. das J � ás I 2 e

das 15 ás 16 JI2 hor8.�. Sacharei em Direíto
I TELEF. 1.28J i\dvoga na capÍtal e no iDterior deste e do Estado de Sea-

II ta Catllrina.
.

RESIDENCIA-l(ua Este-l Escritorio' Rua MarechalPJexiano PeiKoto, 1 �

1:l1\1
ves Junior N. 26

I
sobradQ sala n' I

,

TELEF. 1.131
PARANA' - SANTA CATARINA

Mm

Conlpanhiêi Nacionai' a'ê Navigl-
çã" Costeira

Mc�vimento Maritimo .. PDrta Florianupalis
=;��iA�!:?<?:::eEd? ��g�s}�i4ei�?c:;';;�?i de ��r:i,�;� _

ii, .'" �:':.: �,ort�,,,,, "'I i "'o pt ..Par�.:.�UI.. 'I

Fretes de
•

cargueiro:

MEDICO-ESPECIALiSTA

Ou,ido _. Nariz - Gar
ganta - Peseeçe

Consultas das 1 Q ás 12--
das 16 ás Hf

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

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianfAsl
Diretor ds Maternldadel
Medico do Hoepllal

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde - Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. 'A�:rba�;l
da Silva
J\dvogado

P. 15 de NOvesOOrQ, 3 sob.
F�s 1631 p, 1290

[ur. Pedra �oura �l
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sODraje

l Telephene n· 1,�58&.1

O Paquete ITAPURA sairá á 4 de Ju· O Paquete ITAGIBA sairà á 8 d�
nho para: Junho para:

Paranagl1à, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

V E N D E - SE' Vitória, Baía, Maceió,
Uma Casa ;)a rua Conselheiro i,.C,:.';;:1:��-Ij�'i.\'!!ii1.""'<1� Recife e Cabedela

Mafra o'. 51,
ou.

tra na ma João
I é,,itr1<éd�t�l\"á'\ua Conselheiro ca�g.,a� e passageiros_ para �s demais- �or·

Pmto n·. 53, e pequena casa e Mafra n' 50, em frente ao' tos� sUjeitos a baldeaçao no RIO de JaneIro.
chacara na rua José Veiga. Um

I Mercado Público. Para tra- • .

.,

grande oitio no Rancho Que;ma- t"'r II AVISO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das salda� dos paquetes
� • . ru '" me5maa numero . p 'tp • d' d 'd d

.

do e outro no Estreito,
'- e:nl �-se passagens, nos

_

las as sal as os mesmos, á vlita do �a.
Trata'se com JoãO Sauford testado ge vacma. A bagagem, d� porao deverá ser entregue, nos Armazens da

Fone 1253, CompanhIa, na vcspcra das saldas ak ás 16 horas, para ser conduzida, grahtita-
RA DO IS menté para bordo em embarcaç�es e�peciais.

Para SQU concerte, procurai a

�\ i� r�" 'oro -Sr:' urna n1aquina, CaSl'I I\IJII�ical, que conta com a

� de esCt eVl'r « Woodsto- :., I, ' : ihGf II1úntada na ca

(k», por 600$uOO. Rua pIta!.
Saldanha Marinho fi. 10. Rua Jêião Pinto, 12

ESCRITORUl,-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 soa. (FONE 1250)
ARMAZENS--CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) �IiND. TELE&, COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
..J. S'A"NTOS CARDiOeO

1mbituba
Rio Grande

Pelotas�e
Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·
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,

'

orrl a fogueira
no dia 24 do corrente, será a prirneir-a rlo�ta
sensaciona! do nosso atle:,tisrno no ano de 1938.

Hà um velho rifão português I
e a experiencia é ii maior mestra.

que diz: Poderia ter, t:fentro em pouco,
"De sito càe quem alto sóbe o alvi-negro o condutor ideal.
Vai subindo ... Se caíres, Eis que, de súbito. a atmosféra
Aprende por onde càes fica toldada por grossas nuvens

Para de novo subires" no ambiente do campeão.
Em verdade sucedem-se "easos" O sr. Apostolo, cheio de brio,

interessantes, curiosos mesmos, no incontinenti, oficia á diretoria pe-
fuleból de nossa terra. dindo demissão.

Grande alvoroço nas hostes do A' noite é feita uma sessão.

.Ivi-ncgw... !�ovidade... surpr eza.v. a at-

O ambiente estava mudado! mosféra era de interrogação.
O sr. Carlos Moritz, atual pre- Feita a reunião é eleito presi-

sidenle da Liga. então mentor do dente o sr. Pedro Estanislau da
alvi-negro, Iôra substituido, dentro Silva Medeiros. esportista de rné
do prazo legal. no mais alto posto rito, de valor, trabalhador. compe
da diretoria do campeão do Es- tente, antigo fundador do íuteból
tado, pelo sr. Antonio Apostolo. em nossa 'terra, ex-presidente da

Este novo diretor, dentro de nossa F. C. D., periodo ande ela
suas possibilidades, começou a conquistou maior gloria, e atual
trabalhar com afinco. para gàudio diretor de -secretarra da entidade
dos nfans" do alvi-negro. máxima.

Ia 80S treinos, auxiliava, canforo Consola-'nos, porém, a esperan-
me podia. os jogadores. promovia ça de que està em bôas mãos a PATRIOTA.
jóg015 etc. presidencia do Figueirense, e

A �ua administração, em sum�, I que, sem ��vida, �evarà, caso não Ean 98 O qui I O C i C los
n�o fOI má,. era esforçado, e eis encontre o�nculda�f:'s, o �tual cam·i�.���������������������-----aI o seu mérito. peão do Estado a desejada rea- I Oue;am. hoje pela

VIas o [clube começou a ter bilitaçao, à vitória, à gloria, à or- PIIE.8, Sociedade
derrotas inexplicaveis, e, como sói dem e ao progresso. Rádio Nacional
acontecer em tais ocasiões. o diri- Ao antigo presidente do alvi- do Rio de Janeiro.
gente máximo era o alvo prediléto negro resta dizer: "De alto càe

Programa diurno
dos torcedores do seu gremio.que quem alto sobe".
o culpavam de negligente. Veremos, ainda, se as nuvens De 6.15 ás 18.00 horas

De fato, o sr. 1\postolo na es- se dissiparão por um horizonte Programa noturno
forrado, e até ao extremo. mas tão pequeno, como o é o do gre-:t

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs.
em futeból não era muito prático, mio de Aldo T. da Luz.
daí suas falhas.

Mas, ninguem nasce sabendo,

DE ALTO
ALTO

CA'E QUEM
SO'BE

Nero

PIANO vende-se um de
......

marca "Zimer-
mann" em pf'rfeito est3do.

Tratar nesta redação.

Integrallstas
prêsoe -el".."....�

Campos
VENCE-SE
Ulll excelente piano, à rua Anita.
Garíbaldi 60.

Preço de ocasião

CARTAZES
DO DIA

U·M APEL..O'Estatutos da �.'L�ga �tlétim
o público de Florianopolis aguarde com grande ansiedade ca C�iJ t:1A r� 11 �l n se�'

a peleja em que preliarão BR <\SILEIRUS x POLONt:SES,!lo dia 5
.

_

_,

de Junho próximo, na França. Bem justificado êsse interesse de vês Continuação
que os nossos valorosos patricios estão ótimamente preparados c são 2) Exigir par a ca:la prova um boletim onde estejam devi-
considerados pelos criticos europeus como os mais sérios concorreu- damente anotados os marcos Ie.tos pelos amadores, e que
tes li, conquista da Cópa do Mundo! deverá estar assinado p-ios juizes nomeados-c-ou seus subs-

A' 1 hora da tarde, hora local, deverá ter inicio a sensa- titutos legai,,;
cional disputa. Ouviremos então, emocionados, Galiallo Neto, speaker 3) N ome ar O� juizes. cronorr etristas e dem us � uxiliares, no-

da PRA ,3-R�dio Clube do Brasil, o único que acompanhou a de- meação que poderá recair em pessôas que não façam parte
legação, e que farà a transmissão do jog) em combinação com uma da Liga. mas que tenham iudiscutivel conhecimento técnic«:
grande rêde de estações brasileiras: estamos em pleno calor do em- 4) Aprovar as competiçõ-s, proclamando seu, campeões, e

bate: "Lopes passa a Leonidas que finta um zagueiro polonês e dà encaminhando os boletins ;Í Diretoria para que est a.por sua

em esplendida fórma a Peracio que chuta com violencia: GOAL... vez. por cópia, (IS remeta a F.C.O., quando houver algum
ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ra ta ta ... Jà devem ter desconfia- record a ser homologado:
do o que é isso caros leitores. São as estações que possuem apare- 5) Propor á Diretoria penalidades ás sociedades ou ama-

lhos de telegrafia que interrompem com esquisita coincidencia os dores que incorram nas sanções de suas r�gras.
momeatos mais sensacionais dos jógos de futeból.

E' portanto, para êsses manipuladores e tambem (\05 possui
dores de motores que fazemos um veemente apêlo no sentido de.
tanto quanto possivel, silenciarem durante o transcorrer do match
BRASIL x POLONIA, êsses barulhos que tanto prejudicam a Art.

àa
tt

t

\

�APITULO IV

Das SociecJecjes Fil adas

bôa recepção.
Estamos certos de que seremos atendidos, para a satislação

de milhares de "(aos" ela capital.
Antecipamos ° nosso agradecimento e de todo esportista Bo

rianopolitano.

18'-Poduão fazer parte da l. .A.C., Ioda fi �o(ipdade exis
tente no município ou [óra dele, na fórma do art. l ' § 'I,
do momento qae satisfaça a� seguintes exigencias:
J ) Ter estatutos;
2) Ter Diretoria idônea;
3) Ser aceita por maiona dos DirEtores;

Continúa no próximo número

REMO B,A,SQUET

No próximo dia 24, Floriano,
.clis assistirà a primeira r. d 1

intermunicipal de BOLA AO
CESTO, entre duas dai melhores
equipes do Estado: Aviação NfI
va! x Gi[la,liLOs de joinvile.

Em próximas edições daremos
detalhes.

O C. N. Riachuelo, o sim- Aviaeão X Ginastieos
pático ove:"� rano" apresta-se, no

momento, ra. as regatas que cm

meiarios deste mês serão realiza
das em Blurrenau.

Para tal, as suas guarnições
treinam com afinco para que pcs
sarn, m .. ;s uu a VLZ, confirmar a

supremacia q! e o azul e branco
possúe no r( mo catarinense.

I
i
,I

R.eglonal
õ

e Pereira filho
Orquestra c)e Dansos
Radamés 12' a Ali 5tars
Eduarôo Patanê e sua Tipica Corri entes
Romeu Bhipsman com a Orquestr'a ôe

Concertos
A's horas certas, jornais falaoos com no'

ticlos em primeira mão. forneciàas pela f'l NOJ'
T�, e oferta da Casa Buimarã�s Ltôa.
R'a 18.00 - V02E5 HOVA5 Auc'lição ôe

flituros astro do microfone apresenta.
005 por Celso Guimarães.

Das 19,00 ás 20,000 hs. - Lançamento 130 pro·
grama "Varieõaões Essa", c)a 5tan·
Clarô Oil, em caoeia com a Raojo Tupy
ôe 5. Paulo. Estreiam: Renato nlurcrz,
Djlermaoc)o Reis, Amelia àe Oliveira,
Bastão formenti, Dolly Ennor, Roge
rio Buimarães. Este programa apare
cerá tooos as quartas-feiras pl?'la Haôio
Hocional.

A's 21,30 CAHCÃO DO Dlf''l _. pGr' La
martjne Babo, _escrita 12 inLrpreioào; uma
oferta do DRAGA0,

Exportação
catarlnense:

Orlando Silva, Odete Amaral, Bob
Lazy e Nestor Amaral

com

o Brasii lia exposi
e;ão de Tokio

RIO, 31 - Procedente da
cidade de Campos. onde estão

s�ndo process1'1d.)s em consequen
(ia dos últimos acontecimentos,
([legaram a Niteroí, sendo reco

lhidos â Casa de Detenção, as

�;'guintes péssôas: Henri Salgado
I�odrigues, Euclides PlCreira, :.\n-
lonio Medeiros CarDo, Paulo PROGRAMAS DE HOJE:
Medeiros Pio, Paulo Francisco
Gomes, Mansio Rodrigues de (;INES COROADOS

:'OUZIl, José Salgado de Moura,
Arlindo Peixoto. Osorio Ferreira REX, ás 7,30 horas:

l\laciel, João Luce Perissé, Hen- O; FANTASMA DO AR
ri lue Soares Caixa, dr. Raul com Frank Hawlrs e Dorothv Se.
Landia Zoroasto, Pio de Medei- ba�tian-episodios 1 a 5.' I
ros, José de Barros Souza, Cd- Preço 1 $000 I

--',' A's 22,00 'O Teatro em Casa, apresenta alito Marzulo, Artur Pio Teixeira, coméôla 5EU 1(lCA PIHDOBA.

J030 Batista Carneiro, New[on ROYA!.., ás 7 e 8,30 horas:

!i'·
..········..···············.....···········..·...·:

de Vasconcelvs Mota, de Ma- I B R t t "E L I T E" Ita, dr. Manoel Te:xeim L'lndín, MOZART com Stephen Hag-, ar e es auran e
Antonio Hooper, SebJstião Ri. gard e Liane Haid. i I-b :iro da Silva, Antonio Felicio Preço:-·-l$OOO. '. Praça 15 de Novembro, 3 -Esq. Rua Tíradentes

J N F 'li Di •

I j t :J >ão. oaquim unes reit.as, I arlameote A mo�os e ao ares com
r;dis Pereira d� Oliveira, Bran- Vende-se um t;·I. 8 Menús diferentes á escolher com I
d io Medeiros Pio, Francisco reno si� I: CINCO pratos cada um á 38000 (tres :.BmetfJ e Miguel JoaquuD Jorge. tuado em João Pessôa (Estrada 1'1 mil réis)--Pasteis de Camarão

Em diligencia.s procedidaâ nas geral) em frell�e ao BALNEA- I
C

-

h 't"
, -

t do fregu� I
'd

.

d d'd )" RIO '33 250 ·1 oSln a o ama e a VIS a eses

I(êSI enCldS os dI os a po leia .com a area x -tratar I:i,pre�ndeu grande quan.tidade de
I
nas oficloas da Livrari�. Ceo:ra� �;. MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR Iboldms. almas e band-.;uali. rua Dwdoto, com Jo::;e Drc;kel. I.�._., _ _._ _••..•._ .....

,
J

RIO. 30 - Esteve ôntem no Minis-
Segundo da, los ainda su jei tos tério do Trabalho a comissão iapo

á retificação e divulgados pelo neza que se encontra nesta capital
,Departamento de Estatística e afim de convidar o Brasil para se

Publicidade, o valor oficial da fazer r.:presentar na grande Exposi
exportação catarinense, em 1937, ção Internacional a realizar-SI} em

atiJagiu a 169.913:519$000, dos Tokio. em 1940.
quais 146.095:264$000 para outros A comissão q<le e composta de
Estados e 23.818:255$000 para o ministro plenlpotenciario Z. Amorí,
Exterior. do s("nador J. Maruyama I! do sr. K.
Confrontando-se êlllses dados com I I:haikava, f�i rece�ída. em Selt ga

os do ano de 1936 verifica-se o bmete peh httitar mtermo da pasta.
aumento em 1937: de sr. João Carlos Vital. que manteve
37.875:451$000, sendo _ .

com a m�Silla cordial a longa pa-
31.171:6U$OOO em relação a va- lestra.
rios Estados, e 6.703 :838000,
respeito ao Exterior. ÀrÜGrSir71;;a-�;pl;;Jid;-;ai;O imposto arrecadado, de ex- para escrito-rio. com 2 janelas,portação e expediente, montou, nos altos da Livraria Moderna
no ano findo, em 8.637:735$600, de, Pedro Xavier & Cia.

'

havendo, com referência a,) ano I Tratar na mesma Livraria.
de 1936, um aumento de . . . .

_ - '--_

2.049:125$700.

I Morreu um herõe

Roosevelt visitará I
da grande .nerra

a costa do Pacifico

A's 22,00 - O TEATRO EM CASA - Irraoioção
oa comedia 12m 1 ato dIZ Helson miran
ao, "Casamento por AtacaOo", interpre·
tada por mesquitinha, Ismenia dos
5anlos, reis o 6uimarães. Violeta fero
ráz 1Z Arnolào Coutinho.

5peaker - Oôuvolõo Cozzi

A's 23 hs. rLUB D05 E'HHTA5mA5 com La
martine Babo e 5i1vino Heto

Amanhã - Almirante, Huno Roland. mauro ôe
Q!iveJra, Linàa Batista. Alvarenga 12

BlZntinho, Besy Barbosa.

WASHINGTON, 31 - O Departa
mento de Estacio notificou a todos
os agentes diploffiat!cos dos Estados
Unidos nos palzes da cflsta do Pa
cifico da America Meridional que es

tejam preparados para receber o pre
sidente Roos�veIt n9 mês julho ou

agosto Tindouro.
WASHll'iGi'ON, 31 - Nenhuma

data definitiva foi fixada até agora
�ara a via�em que o presidente Roo
sevelt realizará á costa do Pacifico
(la Amerícil do Sul. Sabe-se entretan
to que o primeiro magistrado da
União pretende eUlhucar nos primeiros
dias de julho em um dos port :'s da
Californla Americana, e segundo de,
clanm seus amigos pessoais regres
sará aos Estados Unidos no começo
de setembro pJra tomar parte na

próxíma. ,�mpa.nha. eleitoral.

RIO. 31 - Quando ie banhava,
domingo, em Copacabana. foi presa
de um mal subito. -lÍnào a faJecer
logo que foi retirado do mar, o ma
jor reformado do Exército Alemão.
Mac Rohrig, de 59 anos, hospedado
no Copacabana Palace Hdel.

O major Mac Rúhrig, que nascêra
numa pequena localidade próxima de
Berlím, na guerra de 1914 combate<.l
fi'! frente ocidental dos exércíto� ale
mães, tendo alcançadn o posto de ma
jor por me:recíment() e bravura.

Depois do armiticio servia ainda du
rante alguns anos nas fileiras, sen
do depois reformado.

Ha algum tempo veiu para o Bra
sil, residindo ora no Rio, \lfa em São
Paulo.

A senhora Ana Rlilhrig, que se
banhava em companhia �o seu es
pôso. major Rohrig. não mediu es

forços para tentar salvar seu compa
nheiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

. �.., 1 I '- wood gal. Tzoncoso A comissão encarregada de angarier donativos para a

... '''_7 .....��_:""��m�

I
construção da projetada igreja-matriz de João Pe�sôa (Estreito),

� II'.!ST/\LAÇÕE) DE LUZ, FôHç.'\ E AN, I HOLLYWOOD 3D-Com BARCELO\JA :)O-Anun- promotora d.t fei,�a dd'e NossalSenl�dorad de Fátima e St�. Tderezinha,TENAS DE PJ� DiO. CON:)Ei�T()S E AUMLN- d' .

f'
. I' recentemente rea.iza a nesta ocs I a e, vem por meio este ex-

-r
- C' r)RCC' Ir'

�., ·1 a presença e numerosos atores ela-se o IC1a mente que o genera-' deci t comércio de Florianopoiis e dêste( ) _) t, j i_) :r, .\1 'f'
.

T I I pressar os seus agra ecimen os a') 7
•

I
c nernatcgra ICOS, entre os quais (C).1COsú, recentemente expu so I· di t it I '1' t d t d d d8 P· F IS n o pe o auxi 10 pres a o com a en rega e pren as, agra ecen-

It:�'"' r-� '-r .... ''"'' 1 ,_ -, wldy Rogers. Mary ickíord, .ie raFlça, onde purgara pena l ] t b d"
.

d d 14 B C t� tilIC"_. L.. C.o � (""'1\:, l,.#, !_""

,Dolores dei Rio, Jcanette Mac de prisão pur rumplicidade na
ao tam edm

ao 19O1ls�lmt
o

bco�an dO o,. d' 1" d�due ao gen ãl
-

, I
D IM'

.

d b'
. men e ce eu a exce en e anua e munca a a U I a corpoi aç o

TEM SEMPR.E EM STOCK E f\' VEND,t:\. p(\r� 'I ona d e yrna Loy, realizou' tentativa e rou o do submarino ilit
.

I b ilh t' d f f'.

d' 2 B'
mil ar, para ma'or rea ce e fi an ismo os es 6)GS.PHEÇOS se i cnfv1PETIDOP.ES N \ P[V-\Ç/\, I se ôntem o casamento o )0- C- ,em rest, fOI morto em E t d Ierid

.

ã deci t fB 'I f=> R I b f' I d"
. s en e a re en a connss o os seus agra ecimen os ao es-

Mi\TE1<!/'\1:': [LEI qlcrs, LLFrf�E.S E ,L\8/-'..T- Ivem. IISI. v. athbone, 1110 um os unimos combales trava- tei d t' t S b fã di M L' S V
JOURS ELEG L\NTES E f'10DERf',10S

'

I
do conhecido artista da réla, com I'

los na frente dos Pvreneus, tela 0Ear
IS � sSr:

e

aLs
I o e

'B,ano'h.a?S Csrs't ulsL (1haUk'S hl tetn-I .

C l' 81 k F' d bl'
-

. ura,' cgeruo ouza, ourenço ianc 101, us avo e m u ) e.

NOVID�DE5.! VIS!TS!vl �.,\ l���e.P 'ilP'���a 'a HnnQr�la arouyn a isher. quan o os rep� icanos conquis- Albano de Souza Lucio, á firma Fett & Cia., bem como ás ex.
Rua JOãO Pm1to 11.].4 .l'il� �l�, .)1 ..!&.� ,o nOIVO conta apenas 22 anos I taram a localidade de 13altus. h

.

h' 1 f'
. .

d 'd d O I T d
mas. sen oras e gentis sen OrlO'HS que, com o SEU va rcsissimo

f\CABA DE Pt CLBER lir,;l fiNiSS1MO SOR fi- e I a e.

I gebne.ra d dronc3°so cdo.m.a�
ava

concurso e graças aos serviços tão espontâneamente prestados, bas-
I MENTO DE CHUVEIROS ELE'THrCt,�S, NO\,{

I
_7

I uma nga d a a. ivisao.
taote contribuíram para o exito daquela feira.

I· DADE. ['.lO HAMO--/\H rrco �.i\Rt\r� nuo I ALUGA SI= um quarto
---- .. ----.--- .. -.---.---.....

F I d
'. .

d'
I _ LIlI'- ' <

ina mente, a to os os que direta ou ln iretamente con-

,� n _"nu _l!U���,;o;m.m;:;,m�
r ll1()b!lla�o. 11".,. corr-r arn para a Feira de Nossa Senhora àe Fátima e Sta, Tere-

10m• , .... _,,-�II!...':_':"'�-���":� Iratar á rua Conselheiro zinha os nossos sinceros agradecimentos.

11=- I Ma fra II. 90. II João Pessôa, 27 de maio de i 938.

I
Em São Joaquim da Costa da Serra �I Sossobrou O I

'

A COMISSÃOJ. R. Cen·d':"va 1

Estabelecido com escrito rio de representações, consignações Caç a. DI in i nas'
e conta própria, aceita quaisquer incumbencias comerciais V�N�E·SE Utn. ramifi ..

afetas ao seu ramo de negocias. I KIEL. 30 - O Ministerio um SItio, COl!) ótirnas terras para
'

_

17 ��=������ ��:��i�:�n�:l�il���, o

so�s:6���(: �1.a5n��rd� ��I�o�.S�o::i�d:t:ir�: �'.MÇaafaf.d:dU
,

..

���!H� estando quatro tripulantes per-
i Coneertos e limpeza de 1.500 metros de lenha, tendo Ia

didos. ainda bôa chacara e muitos caíeei-
O restante da tripulação de de maquinas de escrever, ros.

30 foi salva. Faltam detalhes e rádios, e aparelhos em geral. Tratar á rua Tiradentes n. 7
local do naufragic, Rua Conselheiro Mafra n' 66 com João José da Costa .

tJ����.a7�V������§7'AV.A���O
não precis,a d� rcc'am2, Visite suas expo�;jçõe') e �� PI ã f �vrifique os seus preços � � ;s������ad��U����er c:���;:�C��i�Ç�� i1

R. -fmlF�,A.J ""t� N C) f�" t� �.. � ereto armado de ob,as I
, 1?!tu·iauopoUs � � e ferro Aparelhamento com �

IIilIk__III"'II!Il__iIlSMR���.
,3

� pleto para constru- �� ções de pontes em �
� ==r=='::::::!,_��_'· __ �t.. '� concreto armado �

.

'

� �
Motocicletas: .

� �
I
�
���
� Rua 15 de Novembro, 416

1��.NSU - BMW - Triurnph u Duerkopp

II�
Tel. 1503 Curitiba .. Paraná extinguirà as sardas, panos.

� cravos e espinhas, eem IS minima
Bi('; icletas: - NSU '" DUeikopp - � irritação, deixando-lhe a cutis

O pe I - Ba u e r f1. , limpa. macia e fresca.

:::�:Sl�� ::�;::::�:sc:ot�ci�:�S� I �,! -1:IJli- F:;�:�:: !�::::
para iluminação de crlsas.-Elpo-E- I Fredrich Engemann, alemão, de
clipse·-Evenrude para botes.

� 011 as .ontratadas no I- semestre 30 anos, lesidente na rua Bela
Aeessorios: --·para ,bicicletas e motocicletas. � r

de São João, ia proceder a um

d � de 1937 � concerto na enca�amentode aguaImportadores - �i�tribui o�es � ���
na caixa do Casino Balneario da

Joa-fF\ P"'OSdOCinl0& Flihos I
� donte em concreto arm2do sôbre () RioPassa';-rês(EstLCuritioa-S.Mateus,

�
Urca,quaodorecebeuuma des·

...., s � Ponte de concreto armadu sôbre o Wo 5, João (Estr. Curitiba-Joinvile) carga elétrica que o fulminou.

Curitiba Jolnvile - Blunlenau .I���'�.... Prefeitura e ForulTl de l\-lafra � Ao mesmo tempo que tentava

� rupEscolar de Mafr1 � concertar o cano çoletor d'agua.
Uma organização completa no ramo. estabelecida Cru o E I d "". 1\1 � o mecanico apoiava a mão num

,§,i«3.
' P' . sco ar .� nlO l'it.::gro :ha vinte e cinco anos.

�2t Grupo Escolar de [rati

��'
fio llétrico, provocando o curto

� Mc1ternidade de Rio Negro �. circuito que o matou.

� Estacão Experimental de Vjtd�ncias em Tijuco Preto (Paraná) � Socorrido pelo dr. Jurandir
� Diversas cunstruções de residencias � Estarling, médico do Casino, ain-
� � da resistiu êle durar,te cêrca de
�;e.�.���������������. 20 minutos, falecendo em se

iZuida.

� .

A
____ 7 _

Omar Carneiro Ribeiro

BUENOS AIRES, 28
Não obstante o sigilo que as au

toridades policiais guardam sobre
o 8ssúnto, sabe-se ter sido des
coberta nesta capital uma ramifi
ca!jão da MAFFIA capitaneada
per Juan Galiffi, cujos componen.
tes cometeram varios assassiniús
em Buenos Aires.

Anuncia-se que amanhã, ás
primeiras horas da manhã, [eali
ur-se-lo escavações no bairro de
Limiera, para procurar o cadaver
de um rico comerciante que ali
foi enterrado.

As escavações serão feitas por
um destacamento de bombeiros.

.. , .. --------------------.

SALAS 12: e 13
l' ANOAR

CHARLAUTH,
t.:NGENDEIRO «:;IVIL

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amelica do Sul.

CHARLAUTH
oão é um creme comum

CHARLAUTH

, • ", • •
,', 01"1 , .. I" � ., , c� �. •

"" ",� ••

• :.';' " l", • .',','i" .-:,,",�jí�{'�lI.J..i:',:I." ...,...:3;,.. �:;��·,r,}(f!��',"/·"" ��'" ·

...-.�.}:!'/�"'r;.dl .-,tI,'�· ..·p,_,.. ,�,",

Vísta BEM SEUS FILHOS

LAa COl1selheiro Mafra

Lindas e graciosa$ confecções pa:ra meninas e garõtas só

na A CAPITAL
esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vindo de Araranguá, encontra
se nesta capital, I) nosso amigo e

dedicado secretário 'da prefeitura
daquela cidade, sr. Arnaldo Na

poli, a quem apresentamos nos
sos cumprimentos de boas-vindas.

A D

A sua carta e o artigo de jornal em recorte que você lhe
merece, comentários com :J. divulgação que dou a esta res-

AMIGO 2p!�.�!..�e Aé.1 Uma m�nifestaç�o'
Prezado !:àm2gfil �11'dge�1lio ei»�bm••·Joinvile .·onallltica iCivil i ao gene. ai Aimeno

lBómetim diárhll da Esta_I' de Moura
ção A4fif(!)-dimaf:ológica

OUTIWS PAR'rEM

Com destiuo a Capital
ral, seguio ôntem, o sr.

Vieira, habil gralico.

Embarcou, ônteru, com destino
ao Rio de Janeiro, o sr. dr. Fran
cisco Boulitreau, chefe da Fisca
lização do Porto do Estado.

Fede
Celso

I
RJO' 31 - O general Almerio

de Moura. comandandante da i

Região Militar, recebeu ontem,
expressiva manifestação que lhe
foi prestada não só pelos oficiais'
que servem no seu Estado Maior
como por elementos de todas as

unidades desta guarnição. da Po
licia Militar do Distrito Federal I
e do Estado do Rio.

Servio de motivo para essa

demonstração de apreço ao co

mandante da I" Região Militar,
o transcurso da sua data aniver
saria. Reunidos todos os presen
tes no Quartel General, foram,
após incorporados, ao gabinete
cio general Almerio de Moura
que foi saudado pelo coronel Al
varo Areias que aproveitou o

ensejo também para enaltecer a

ação energica do comandante da
I.' Região Militar, no .combate
a08 integralistas que se suble
varam ha pouc o nesta capital.

juntou ,

posta.
E taruos em verdade, numa fase de reconstrução nacional

politica sôhre tudo no mais alto c amplo sentido dêstc termo.
E é profundamente lamentável que haja brasileiros com o

pessimismo dissol vente que você estranhou no artigo em questão.
.0 ?rlicul_ist� começa por pretender que se àesLrua'i ele

mentos indispensáveis a grande construção. E aohincalha o nosso

passado de povo, e inventiva o presente, ferindo a nação no que
ela tem de mais caro e precioso - os seus heroismos, as suas gló
rias, a sua capacidade de por si, viver e impor-se.

Esq uece-se o lamentável plumitivo, que não se constróe o

futuro de um povo, destruindo o seu passado, sinão fixando inde
lêvelmente, ?s feitos que o nobilitem - a rés�llcia sem tréguas
durante muitos lustros, aos holandezes invasorés, a caminhada des
temerosa e indormida dos bandeirantes, 08 feitos nos campos de ba
talha escritos com o oiro da espada dos Caxias, dos Osórios, dos
Tamandarês, gravados a sangue, por .tantos heróis anônimos.

_ Esquece-se de que para construir o futuro, havemos de a-

fundar e fixar na história, as raizes em que assenta a árvore da
nacionalidade, que aí está, frondejando e seivosa bastante para nu
trir de coragem e de fé o coração do Brasil.

Não comparemos. Os povos europeus nos seus pequenos
territorios, tem atrás de si, séculos de civilizacão. e chegaram já ao

cume da escalada.
-

Nós, dispersos num país imenso, temos arrostado todos os

precalços da distancia, que se constituiu um problema dificílimo. E
estamos ainda no meio da escalada mas, não tenhamos dúvida, so

mos uma força em ascenção máu grado erres que são contingência
de homens como dos povos.

Chegaremos até onde outros já chegaram, mas havemos de
aproveitar o tronco aneestral, de seiva enriquecida pela contribui
ção de quantos povos - o alemão, o italiano, o espanhol sobretu
do, sem falar no português, que para aquí vieram e aqui estamos

amalgamando, numa só raça.
Somos um povo que amanhece. Tenhamos o otimismo a

que..a exuberaneia e a alegria da natureza circundante nos convida.
A hora é de fé 8 confiança, e não será com derrotismos que have
mos de consolidar a nacionalidade e engrandecer a nossa Pátria.

E você, descendente de alemães, bem deraonstra, com a sua

repulsa aos conceitos malsinados do articulista, que HÓS poderemos
contar, para a obra de nacionalismo bem compreendido, e de re·

construção, com todos os cidadãos de todas as origens, que identi
ficaram definitivamente, o seu espirita ao grande espírito da nação,
para serem integralmente brasileiros.

Você compreende o nacionalismo que faz baloiçar com mais
vivacidade a bandeira do Brasil, sobretudo nas zonas de onde pro
cedemos. Estará compreendendo que êsse movimento em pról da
nacionalização dos filhos de estranjeiros tão esquecidos até boje,
como os nossos caboclos analfabetos, êsse movimento diziamos sin
toniza com a ação do grande Presidente Getulio Vargas, dissolven
do os partidos, para aproximar mais os brasileiros, identificando-os
num só sentimento em tôrno do Brasil.

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:

Tempo - Bom, com nebulo
sidade. Nevoeiro.

Temperatura - Estavel a noi
te o em elevação de dia.
�Vent08 +-Predominando os do
quadrante norte, frescos por ve

zes.

As tempera turas extremas de
ontem, foram: máxima 24.4 e mi
nima 18.5 registradas, respecti
vamente, ás 12.50 e 6.00 horas.

TTE. DANTE CORRADINI
Para São Paulo segue hoje, o

nosso presado patricio Tte. Dan
te Odoacre Corradini, que esteve
nesta redação afim de apresentar
suas despedidas c solicitar ás pes
sôas de suas amizades eXCU3ag

por não poder pessoalmente apre
sentá-las, por moti vo de fôrça
maior.

Fazemos votos ao ilustre mili
tal' de bôa viagem e muitas feli
cidades.

Defluo na data de hoje, o ani
versarie; natalicio da exma. sra.

dra. Maria Pusseriue Wildi, cirur
�iã dentista do Departamento
de Saúde e esposa do habil cons

trutor sr. Tom Wildi.Dementes
falecidos DeramOcorre, hoje o aniversario na

talicio da exma, sra, d. Iracema
Gust.enhoffe, esposa do sr. JUQO
Matias Gustenhoffe.

as suas
..

economias
Segundo comunicação recebida

na Secretaria da Segurança Pu'blica,
faleceram no Hospicio OSCAR
SCHNEIDER, de Joinvile, os de
mentes João Machado e Tomaz Ina

cio, o primeiro natura! de Floria
nopolis e o segundo de Tu.barão.

_,rentE..." L4lL!&IIIli

Faz anos hoje, a exrna. sra. CURITIBA. 31 - Dois irmãos,
d. Zulma Vieira Mueler, esposa de menor idade, Milton e Auto
do sr. Alberto Mueler, comccian- nio Rodrigues procuraram a re-

Salario .

te nesta praça. I dação da A dA�ET1;; DO POVO

! R
-

t di d h'
. e entregaram dois CO�fe8, conten-

MI�nlt!J�ft' eg.ls a � rl� J �ole, JO ��l- do suas economias, declarando:
lB.iUaU' \A-er,slufldo nLa a IClO °L�srL' acmd_ o <Não sabemos quanto tem, é

, VI a a uz, compe cn e guar a- '. .

dA 16a Inspetoria Heaional do II' d P it
"

d E t d para as cnanças vitimas o tem'
- • Jb lIvros a em encraria o s a o. I

IMinisterio do Trabalho, recebeu i pora ».
_ A A

do 81'. Diretor do Departamento I NOIVAnOS I
O gesto �esses dois garotos

de Estatística e Publicidade o I

I
comoven a cidade.

seguinte telegrama:
'

/ Contratou casamento com

"Sessã .-
HIO, 30-Urgentissimo - �m, gentil senhorinha Ema Pasc�l�, essao no Instituto

face frequente consultas e fim o sr. 1 enente Dante Corradini, ,Ievitar quaisquer duvidas, embora regente da banda de musica do Argenll'"nO Br�"termos minha Portaria, vinte e 40. R. I. em Quitaúna, S. F'aule. t U

um maio. não as facilitem, de I sileirovez que exigem prova exercicio PELOS CLUBES i
atividade profissional da entidade
que os ateia, além qualidade per
tencer repectivo quadro social,
solicito, muito interesse, lernbran
de, transcrição constante meu te

legrama setenta e dois, datado
desete maio, vossa atenção para
fato eleição vogais e su nlentes,
quando realizada por Uniões sin
dicatos de empregados, ser, con

forme dispõe taxativamente arti
go dezoito, decreto lei trezentos
e noventa e nove, de trinta de
abril de mil novecentas trinta

i oite, publicado Diario Oficial,
sete maio corrente, procedido em

cada uma das entidades que lhes
são filiadas, respeitada para cada
pleito diviaão três vogais e três
luplentes e relInindo conjnnto
pela Uniãtl, dependentemeute vo

to seu corpo eleitoral. Convêm
dar ampla divulgação para co

nhecimento interessados.

Caetano
LUl1lertz

Por moLivo da passagem do
seu aniversario natalício, foi alvo

de significativa homenagem por

parte dos seus admiradores e ami

gos, no preterito dia 28, l) cel.

Continuação da la. página
Comemora, hoje 25 anos de

existencia o �uerido Clube 1

�., O maestro Tabarra, orientador
de Junho da CIdade de S. Jose, do Chá Dausante Sabonete Ta

Em comem�ração. a tã0 �e3tiva barra, por intermedio da Radio
data e�sa slm�atlCa SOCIedade Nacional, fará irradiar no próxi
oferecera um baIle.

mo domingo, das 6 da tarde ás
8 da noite, o nome do rádio
ouvinte premiado no concurso da
melhor resposta á pergunta de
domingo transato.

Aproveitará possiveimente a

oportunidade para facilitar os

aniversariantes dêsse dia da nos·

sa capital, tal como vem fazendo
nos domingos anteriores,

Alô! Alô! Santa Catarina!
Atenção para a irradiação da P
R E-8 (Rádio Nacional), no

próximo domifJgo, das 18 ás 20
horas.

GREMTO «RECREIO DAS
FLORES BUENOS AIRES, 31 - Rea

lizou-se ôntem á noite, uma ses'

Healiza-se sábado, no distrito são do Instituto Argentino-Bra
de João Pessôa, no Clube H. é sileiro de Cultura, durante a qual
de Janeiro o baile inaugural do foi lida uma nóta do Comité Uni
Gremio, constando de um esco-j versitar ic Argentino-Brasileiro de
lhido programa. Antes de iniciar! São Paulo, contendo informações
o baile, será baLi�acla e hasteada 1 sôbre a maneira como foi festeja
a bandeira do Clube, sendo can- do na capital paulista o dia 25

tado, nesta ocasião, o Hino da de maio.
Soeiedade pel as sacia s f 11 n d adoras . �""W;.lli�lii:g:l�iliiam,\�iíiiQ�filii!ál*,)&,,-l

AgradeCemo��entil convite.

I Alô ! Alô!
Santa Catarin a !

CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

õ·iiã
..

i;
...

ãiitemdõ··
..

pi·:1
Meira de Vasconcelos CLUBE 10. �DE JU�HO

cancelos.
Por último, o tenente sr. Jana

rí Nunes, resaltou o significado
das Bandeiras tradicionais do Bra
sil, enumerando os fatos históri
cos das época� em que tremula
ram ovantes no sólo pátrio.

das.
De tarde, acompanhado do sr.

Interventor Federal, dirigiu-se sua

excia. para a Base da Aviação
Naval, que visitou, regressando a

esta capital cêrca das 18 horas.

Caetano Francisco Lumertz, ope
roso prefeito do municipio de
Araranguá.

Entre outras manifestações des
tacaram-se a que lhe foram pres
radas pelo Clube Agricola, que
esteve em sua residencia apresen
tando cumprimentos, falando por

I
A' hora de encerrarmos o nosso essa ocasião um dos aluuos, que IEntre outras visitas feitas aos noticiario está-se realizando no produziu brilhante alocução.

edificios públicos, cabe-nos regis- Palacio do Govêrno o jantar ínti- Tambem, á noite, grande nú- I
traI' a do Centro de Saúde, pelo mo oferecido pelo sr. dr. Nerêu mero (le pessôas estiveram na I
qual o ilustre "isitante se mQlo;trou Ramos e senhora, ao general Mei- residencia do aniversariante, on-Ivivamente interessado, ten<lo per- ra de Vasconcelos e exma. espo- de foram fidalgamente obsequia·
corrido todas as suas dependen- sa. dos. I

�;�-A
....
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e domina! Assombra, tal a sua grandiosida- 11

Esmaga, tal a violencia da realização! Impressiona, tal o realis- .•...... �. II
brutal do tumultuar das suas sinistras paixões! Corivence, tal �I

sua formidavel categoria de espetáculo em cujo desem'olar se desdo-� 'Ibram duas forças com o mesmo potencial de intere�s:�� e emoção: ,... a si'" �
nistra grandiosidade do mar, que serve de tumido ás mais torvas paixões tIl

/'-

e o drama de amôr de um homem que se apaixona pela irmã de seu

placavel inimigo.
Amanhã

A Dra. JOSEPHINA SCNWEIDSON
o JANTAR (Especialista elO doeneas de

e ereaneas)
�ONSUlLTORJIO

Senboras
OUTRAS VISITAS

Rua FeUpe Sehmidt" 39

HORARIO: das 101rZ ás 12 e das :2 ás 5 horas

de!
" mo

REX
,.
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