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Agrava�se ta S!t\laçaO
no Mexico

, SAN ANTONIO, 2-A notícia

de que o presidente Lázaro Car

denas pretende desterrar o seu

poderoso adversário Saturnino
Cldilo, ao envês de submeteI-o a

iulgamen,to. pelo crime de a.lta
traíção, e interpretada n08 meIQS

latinos-Ilmericanos, do Estado Te

Jias como um indice de que o sr.

Ca;denas considera o afastamen
to de Cedilo, como o melhor re

wedio contra o estado de eferves
ceneia que reina no país.

O fato mais carateristico 'do
dia de ôntem é um movimento
de separação, verificado entre os

elemrntos hostís ao presidente
Carclenas. Nenhum lider parece
ter sido escolhido até agora, mas

os circulos bem informados não
duvidam de que se esteja prepa
rando um movimento revolucio
nario de maior en vergadu ra.

O que entretanto parece certo,
é que () general Cedi lo deverá
IIceilar o oferecimento disfarçado
de clemencia que lhe fez o presi
dente Cardenas e abandonar o

Mexico, a menos que prefira co

tregar-se ao banditismo até pro-!
duzir-se novo surto revoluciona rio !
do qual poderia talvez participar. :
MEXICO, 2-Informa-se aqui

que os fios telegráficos foram cor

tados entre San Bartolomeu e

Tampico, por bandoleiros, que
lograram fugir, á aproximação
das tropas.

As comunicações serão restabe
lecidas.

A

Cllllunuio se diírigâum prt°êsos palsa a Ilha Vel·dadeiseo cif1J��Q
GI-ande de tll(!O

1<i4�S@�1iD f�i naOA m ":85 I PHAGA. 2 - Um ligeiro exa-a. � e�I..�.,. u r 9V' . a. ; me procedido na região ao .("lor
� I'Jr-d�nC'a 11:1n 4.ft� ! da c'l�ital, demonstrou que Pra-
lU. ... ag 3' ov Av. I ga esta cercada por um verda-

,

• I deiro cinto de aço.devolVida I Ao que parece, o .al.to coman-

: do checosloveno decidiu que a
I defesa da cidade, a qual está si

criança não fôr devolvida, serão I tuada numa especie de bacia na-
1016adr.<: 1ntc""iv�m�l"tp 'H! buscas, tural, deve ser efetuada de ter
p�n\? cautura d", c" :.11)"\,,

'
renos altos, que a cercam, num

I raio de vinte a 30 milhas.
----"

i � - -.-.- .. ,.-'------.-,.�,.----

atividades sub
em Berlim

sido prêso.
Pelo fato de sofrer o general

Cedilo, do coração, e de ha mui
to se achar afastado das li
des do Exército, acredita-se que
não possa resistir uma longa cam

panha.
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IllIlteglloaUi3)11�1!§ ieeHlteldes
MEXICO, 2-Despacho proce-

dente de Jalapa, para o jornal
__

«El Universal» informa que ocor-

O.
e

reu a explosão de uI?a caldeira,. S �üUluentos re- ,

na estação ferroviana de Santa:

Cr1z. explosão foi seguida de in-I' letivos fi intentona
cendio de vários reservatorios de

dcombustivel e depositos da esta-I ver e
ção, tendo o fogo destruido pra'

'

ticamente todo o ma.ter�al ali exis-I RIO 2.- E�tá termir.ando o PRINCETOGN, 2-0 filho dolente. As chamas atingrram tam-] .'. J B C 1 r fA., '

f b
.

d d t /' inquerito instaurado para apurar sr. ames . as I, "'ll' 01 a rap-he� .uma a rica e pro u os
a responsabilidade dos mentores c

I

t�do no sábado (dI !'jJÜ. continúa

qUEImIcos. .

d
..

t principais executores do atenta- ainda em poder dos senu» tmdt.;-

d
.

m cons�quenCla o smIsdr�, do levado a efeito contra a resi- res, cmquanto que seus pais '.1"

f.OIS operfar�od!'l morreradm e
. °dIS dencia presidencial. ocorrido na encontram no auge do de�('�pêro�!icararn en os, estan o am a '

1 d U
.

d I' "

d 'd
.

d madruzada sanzrenta oe 11 o m contingente
.

e po. leIa. e, fE'X -rI!' lam.onze esapareci QS, r,ecman o-se ""

forças da guarda nacional estão i & IIJ� �que seus corpos estejam sob os corrente.
'

.. "
.

b .

Os demais processes acham-se prontos para iniciar as pesquisas IJIescom ros.

I em via de conclu são e prendem- nas redondezas, confiantes de que verslvas
. se aos fI�3::.dhs ás residencias dos conseguirão capturar os bandidosMEXICO, .2-Acr�dlta-se que membros do g�vêrnll P, ao ,'\rse- dentro de poucas bOTas.

o general. �edIio esteja o?.?lto. Ilal de �la!'irlha, DLiS prime·ir.)s, Se até o meio dia de hoje, fI'l BERLIM, 2 - r�forma-"e que I n�rnero m.aior, ,- cui? total não�B. notiCIas de �ue avlO�� do
ao que se uouflci:l, fOl mentor niITnero;sas pessoas foram. presas fOI fO�H:cldo-e SUSP�lltO de €xer-exercIto v_?aram ��bre a reglao de,
principal c fornec",lor d.e arma-

-.-.------,--.'--.- ..----------, ontem a nOJt�. sob suspeIta de cer atIVIdade subverSIvasBufalo sao. quahfICadas pelo gO-1 ment.o, o denti�La Franclsci) Ca- I exercerem atIvidades polItICas su�-Yer�o de «�IdICulas». ruso G0I11CS, que ainda se acha Q t ' t"lo• I versivas.Sao cons�deradaH _como pre�a- foragido. A lJulicia tem em seu Ui! ro ca O ICOS Ituras .as _ mform��oes rece?lrd:1as poder todo;, os pI.anos desse::] �.-. t BERL}l\1, 2 - Sab�-se agora �OMe:NAGI=M Apela dIreçao da Umao Ferrovla.�, tentados. E pusslvel que dcnt. \) I mor os . I que o numero de pessoas pre�as � I Il L A ohra extraordinaria que vemde que o chefe revoltoso haVIa
de ] O dias, todos os

procc:,,".cs I I pela poliCIa de Berlim atinge a

UM BRAVO
sendo realizada pelo prefeito'estej::un conc]usfls aos respe�IIV�)S MEXICO, 2-A luta reli iosa 1339, inclusive 317 judeus. Alguns Mauro Ramos, a tran"formação.--------------

delegados, para serem relatadO"e.
V'I H

g acu�aclos de serem mascates, ou- por assim dizer mi.lagl'osa, porqueremetidos ao Tribunal de Segu- revlV�u ont�rn em / a
. eim?sa 'I tr'JS de serem contrabandIstas de está passando fJ. nossa capital.Por •·mpr.·mlllr quan o qua co cato leos, mc uSlve

b' emquanto que um RIO, 2 - Será homenageado em resultado do seu dinamismo e
rança.

uma mnlher !:oram mortes, I
cam 10 negro,

com um almoço, por amigos seus, da sua operosidade, vem de ser_ .. W"D __�""'�_P�� �.,�-"... -� Os c"totiros de Tabasco, receo-
. por se ter portado corr� bravura realçada com mais uma inicia ti-se

A

los do SII.. temente, haviam dirigido uma'
----"

J e lealdade no dia da intentona va de largo e elevado alcance.petição ao presidente Cardenas so-
verde, tendo á frente de um pu- Assim é, que, o sr. Mauro Ra-

V Ih I No PalacJío do licitando a restauração dos servi- 250 maruios iul- gilo de bravos, retomado o edifi- mos, assentou, definitivamente,erme O n ... 1 ;.
ços religiosos, proibidos por leis i" cio do Ministerio da Marinha, o com os proprip,tarios das primei-)Ctt que hayiam sido ditadas no tem-...lI I T S N capitão de corveta José Augus- ras sete casas da rua Felipfl Sch-·

I
a e e po em que o ex-governador do gauos pe O • � • to Vieira, oficiai de nossa Ar- rnidt, a compra das mesmas, a-ternaCiona Estado era virtualmente um di-

mada. fim de continuar a sua tarefaRIO, 2 - No Palucio do Te- tadOor., I d V't F RIO, 2-0 Trib�mal de Segll- r de descongestionamento e embe-
tete, estiveram hoje CI:I conferen- da"uMa governa ürl tI 01' M<er:- rança Nacional julgará hoje o ��� lezamento daquela importante.

h
. nan e� anero, ao re a ar ao. 1-,

I ../
artér'aDIO 2 O Tribunal de Se- Cla e despac aram com (I prt'Sl" .

t
.

d I t
.

t
lllaIOr processo ce atIvo ao movI- I .....1. ,

--

d d R bl' A IllS eno o n enol' O" recen es .

d 1935 fll'en-d=t'"'" L""oes t E' mistér frisar, que o sr. Mall-gurança NacI'onal J'ulgou ontem elIte a epu Ica, Od 81'S. r·, fi'! d I" . t I' mento extrflfilsta e , e que li8 ."..... .....18.' o-I
d S C

..

t d cem I ,OS, cc dIa que 03 ca o ICOS ,

d d 1\1
.

h '

4"'-" ro Ramo t I t dos réus Rigino Pausado Israel: tur e ousa osta, mIms ro a
_'

" e o proce ente a J ano a, no mara p.aiQte .no ....,lreUI- fl, encon TOU (a par e e
de Castro Ida Paucheti 'Fanzem I Fazenda, e João Carlos Vl:'al, Sê:l°OOS rte:;t�onsavels.. ,

.

d qual estão envolvidos 250 ma- to da Gavea todos os proprietarÍos a melh'lr, ,
,..

t' 1 T b l' S ca o Icoe vem se Ieumn o . 11 boa vontade, auxiliando assimAmorim e Carlrs
'

Figueireido de mIlllstr? ln eflOfo (io. ra J no.
diariamente eu':. Vila Hermosa des- rÜJos.

" . f' ,�Sá, acusados como cumplices da Tamoem co� erenCIan:.m CO?J o
de o dia 11 rle maio ara tentar � audwIlcla para,o lulgamente RIO ') _ F' I' d I e Icazmente, o plano de urbanis-".

Ih d 193- chefe da Naçao os srs. Hennque . ..P .' esta marcada para as 13 horas' ,� OI so UCIOna o o mo em que se empenha o tJj)ero-
mtentona verme a e:l.

D d th f't I D'st ··to reconstrmr a sua 19reJi:l destrUlda, d 'd'd I" PI' caso du Benedito Lopes com o so prefeito da Capital.
-Os debateg decorreram viva-

F °d swlor M'
pre eI ode

I)

Re·ls p! I'e por ordem do ex-governador' sUon o pres]l I a

I pefo l�lZ ec ro I arquivamento da carta' por êle A
'

m t
.

d terminándo pe e era, e arqUQ'l os 1, L ,.

G 'd l'� I orges P, (evenc o llnCJOnar, co-, .
escntura dd compra será la-en e aDIllla os, -'d d B I B'I

'

.:.arn o, que naque a ocaSlao man- i d' d d
I eSCl'lta e que tanta celeuma cau- vrada ainda esta. semana.la condenação de Riginio e Ida a SI ente o anco c o raSl,

d
.

t I
mo a 1unto tJ procura or, o sr.'. .. - Em audiencia, foram reeebidos ou que. se paVImen assem as r�as Clovis Krue1. sou.

_três anos de pnsao celular, como
D t L' B 'b 'a

da locahdade com as pedras tua-· De tal modo o rrrande volante Reclames lançados de
• .

23' os sn uar e Ima e ar os " , '"Incursos no artIgo , grao ma-

L'
.

S b
.

h
.

'd t do das da Igreja.
.. patricio tomará parte no Circui- aviãoximo, da lei n' 38 de 1935, com 11m? t °drmAol' tPreslden eA _

A tensão reinante em conse- to da Gavea.a t d t ata de ele nstltu o o coo e o ssu .

d
�

I"
, a NTI=RVENTORESagravan e o se r r -

quenCIa a questao l'e IgIOsa esta fi l ,_mentos estranjeiros. caro
novamente aumentando principal-Rigino foi prêso em flagrante,

---__ . mente com a campanha á sucessão MIN�IRO E PAU-no momento em que imprimia, do governo estadual. LOauxiliado por Ida Paucheti, sêlos DESF '\LQUE DE 30

li S T A�do chamado Socorro Vermelho CON'I'OS NO LLOYD
.- .. - ...... __ ..._- .._-- .... _ .. __ ..... -

InterBacional, numa típografia Blt,._L\SILEIRO O bomba.·deio declandestina, em S. Paulo. Ida
Granollers1 inha, além disso, a missão de

dilltribuir entre os interessados,
no auxilio a esta secção do Par
tid0 Comuuista, boletins subver
sivos contra o regime.

Os outros réus foram absolvi
dos. Os ad vogados de Rigino
Pausado e Ida Paucheti apelaram
a sentença.

Proprietario e Diretor Responsavel
ANO IV!

._---------------------
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�

NO CHACO
n

B. AIRES, 2--Segundo infor-I "---"III�IM!.i��

mações de fontes fidedignas, que
transmifimos .COI� toela .a. �eser- ExftnD�l�tra-Ova, o Paraguai nao admitirá ne-

. V �JD. ��nhhrna pressão qur implique por '* �

•

sua parle o abandono da metade

I
aceita

do tr,rritorio do Chaco Boreal.
Afirma-se, em circulos bem infor-
mados que o gnvêrno de Assun- PORTO AI.EGRE, 2 Foi aceito

o pedido de exoneração do S1'. C011"çào est [i mesmo disposto a en- rado Wa�ner, procurador geral do
viar dez mil homens de reforço Estado. O sr. Abdon Mélo, sub-pro.
ás guarnições do território em curador, exe!cerá_em caráter íntert-

'Iitigio. De maneira nenhuma o
110 aquelas runçoes,

I Paraguai consentirá em submeter 1. ._.

a questão á Côrte Suprema de
Haya. NOMEADO llIINi{S�Coo Ludo, em bom sem aceitar

OI'

(JS limites propostos pelos media- T.RO DE ES'l&DO
dores o Paraguai estaria disposto
a fazer uma contra-proposta com ROMA, 2 �'. M. Vitor Ema
certos sacrificios da sua parte! I_lUel, nomeo� mínístro de Est�do .0

, _. . .' LEADER tascísta Roberto Farínact,em prol de uma solução definiti I O cargo é honorarío, porém o sr.
va do confilto. Farinaci fica qualificado para qual,
Em resumo, podemos afirmar: quer vagaeventuat nos mínísteríos.

que não diminuiram as esneran-!

ças de se chegar á sua solução.

o
II

ensino no

Exército
RIO, 2 O "Diario Oficial" de

ontem, publica o decreto-leí do pre
sidente "a Republica regulando o
ensino militar no Exército.

<

�'-_'-t-_·_·

Convidado para o

Tribunal de Contas
PORTO ALF.GRE. ?, Foi con

vidado para ministro do Tribunal
de Contas, o sr, Demctrio M. Xa
vier, ex-deputado dissidente liberal.

Mais um relevante
serviço do prefeito

da capital

I RIO, 2 - ° Departamento de-------

Aeronautica Civil proibiu o lu0-
Proseguem os vôos çament? de paJ:eis de reclame
do sr. Mussolini por mblO de aVlOes.

AeronaiiiIca-
Civil

I R01\1J�, 2 Pilotando um avião

I tri,motor de bombardeio, o chefeRIO, 2 - Logo após ter che- do so:,êrno, sr. Benito Muss(',)ini
gado a esta capital o sr. Ade- voou ontem ao longo da costa, doPARIS, 2 -- ° corresponden-, mar de Barros, interventor em

Türeno até Campiglla dai seguindo
d P

, de automovel até Monte Valeliote 0« aris Soire»,em Saragoça, 'São Paulo, foi procurado no Co- onde fOi calorosamente recebido pe�informa que a famosa pianista pacabana Palace Rotd pelo sr. los operarios de u'a mina de estacatalã Maria Capony, foi morta Benedito Valadares e ministros nho, que foi recentemente aberta
ontem quando a aviaçilo naCÍ!)- Francisco Campos e Fern3ndo I na�uela .cid_ade: .

nalista bombardeiou a cidade de Costa. As conferencias f a de- I D�p(_)lS ue vlSlt�r demoradamen·OI' fi

I te a mma, o Duce regr�ssou a· Ro-GranolIers. I moradas. ma, viajando de avião.

«A Gazeta» publicará amanhã
uma. interessante entrevista, con
cedida â nossa reportagem, pelo
dr. Faria Seuto, ilustre engenhei
ro chefe da 9a. Região do De
partamento de Aeronautica Civil.

RIO, 2 - Verificou-se um

desfalque no Lloyd Brasileiro.
Foi seu aut.)r confesso Antonio
de Souza Braga, cobrador daque
la empreza de uavega<lão. A im
portancia monta em 30 contos,
Foi demitido e entregue á po

licid o funcionario em questão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iRE V o LU çÃ O
I

\ n"r
, (�< r.i·�Jd d'> ;�í (r" \ ::'!St: i r :

t. \.'Í1IJ unh.l��, (i j I,..,J '.
c e �l H J..j ;.: !�t{ i'":Cl; o represen-

j "i'" (�. I.. �.n; ft./-. r. f:"p �:I :, (1 '.'f. dr Iv, rl_;_o ':\'i'!;r;0, Secr«-
:(:i10 t ,; ru, ';�"II " �d�)l':,rl, o prot. IS D � tl,::l'1 t(:,ch!. �uperlnteL- 1

,fI; <Ih... ,_,; 1_) '\ il(":.(\'( e o ue r_,drJlaçt\Ot PS re�lr�:oeqlantes do sr s ,

.

I
.

I'
. �"'''' , 1 F i'r\'re:!o vrurnciual, .ecretarros de I�··(ddo. LcHUd".Ja'l .. '· (,i) or- I

la PÚbliCé!, r" l' bis. lU ;"J1.elrepoliL.lOV, Igr<'J. 3 Pr "'D,kri snas Banco;do Br:..:!íl, \.);)(,L:lÇÓ�; de \I:;.,� D.:ci r;' d: f'Íj r cções, dr'j\

Henrique I nL:s, : 'rc:sidl:rj�e do Í:J,',t'l[-) I·L t ':�'l. "lwmbrn< do
..

[d...... c' . 1 I''1'l:lglsleno; m .moros '(1 '--umlSsão r.xccut-va e sou 3, '" ilfOlg03 0.;.
.� ,

I(_.íuzada.

CO,�j;j(�r, C�U tan·.b :,1} um r;ru�)o dr; cêrca ,je 100 alunos
i

1 C' C�t\'� d' C I ' , ... L·ft c.scol"s <L .' �1:, e,la c;;l I"�" ewpU.(""'lJ') band-muhas t"

i amuias r.acionais,
A

' .

'..J I • '-,. 'S t..:��.) ..�' I ror },re l':!H�2J p .. , � dr . 1:.. �; '2""1 dos t. anctos f ,é).
,

r' I
,I Q d t

-,

r,o ... ;:., 1- .,.�"" ,\., "l' '. 1:"='
;

.. ', I ..... _raIva, " ,1 I I." él \.J' ,lb"",,) • >" . Ull \; a, l,', . ,m €'lira a o""

ção, lell-,[vU: l.:m:a1.�, até udi5. ) C:"',,(I""lllr imentos pro"
cessados };O dIa 13, em CO:l!f;::IJÚ.dÇ,,) dü ( ...»eruena.io da det"
da Abo' )w. f-?efefiu· 5,� ao brilho da concentração do d'a 13
neste C.l .•. I �.:) o � atrocinio das altas aut"ridadcs do (-nsin(,.
c, eX;'!I':'i.;,.h as r;JZÕ"S p,'nJ·rosas que justificavam;,. ausencia .!.os
alune· i.1 s E.colas de! CND. fez a apre�c;ntação dc:s mesmos que
se a·. :l.·van; !)Te,entes, Cjue, ao s,,' levantarem, foram a,:olhidos por
vibrei";" s �.Jvas é�� pll:ma�. D':'pois de se referir 80 grande nu

mero de E�c.vL:.s 'IUC bram crcacbs rio dia 13, e cujo numero

ultrapassava dt_; 20, Segundo as comunicaçõe" tel�graficas até> então I
iecebidas, deu a pabvr3 3 profa. Beatriz de Souza Brito, Presi
dente da Comissão da Campanha Financeira.

p! aferindo ligeiras palavras, em que salientou as dificul
dades e os exilos do todo o trabalho desenvolvido durante a Séi

mana flue cntãf.l se encerrava, passou a relatar os resultadoi al-
cançados pelos diversol; pelotõe:i, qlle deram um total de . . .

2:077$500, faltando ainda grande numero de listas de cOl'ltribui
ções prometidas. Em sfguila prOclaalOl1 como vencedor o pelo
tão n. 2, chdiado pelo sr. Custodio de Ferreira Bandeira. ao

qual foi entregue pelo sr. Superintendente do Departamento de
Educaçã'), uma bandeirinha '1acional, em sinal de reconh(�cimento
pela vitoria alcançada.

Ao terminar a sua exposição, a pIofa. Beatriz de Souza
Brito conferiu a todos os que tomaram parte na Campanha o dis-
tintivo da Cruzada. -, w;

,O'A seguir, o Presidente da Comissão Executiva, em sinal � .i"�._" ._,de reconhecimento ao Govt:.rno do Estadu e á Prefeitur" Muni-
cipal de Florianopolis, pele auxilio material, que lhe tem propor
cionado, de hél. dois anos a esta parte, fez entrega a0S seus ce

(,resentantes ali presentes de um diploma da Cruzada, aos quais
;cJlicitou fosKem os portadores dos m6lsmos e da gratidão da Co·
t',issão Executiva, ao dr. Nerf'u Ramos, Interventor Federai. e ao

sr, [Vlauro Ramos, Prefeito Municipal.
F�z-se ouvir, por fim, em formoso discurso, um verdadei

ro e mavioso híno à glande campanha nacional da alfabetização.
it eximia intelectual e jornalista d. MI\\:Ira de Sena fereira La
mOk, Diretora de. Departamento de Publicidade e Plopaganda
da CNE de Santa Catarina, que fechou, com chave de ouro a

brilhante solenidade, a qual revelou, mp,is uma vez, a sua cultura
invulgar e o quanto ela é, sem favor algum, o expoente da cul-,
t�ra feminina da terra catarinense.

Sob cs mai� vibrantes ap!ctusos à distinta intelectual. pela
sua brilhante oração, foi encerra�a a Semana de Alfabetização de
1938, a m;!ior e a melhor de todas qll�nt�s a Crllzada Catari-

,r;,il;W ":"::::�::ê�::: :�P::�:::::lil'lli.POLIS, pussue sempre grande stock de materiais
elétricos. Vendas a varejo e por abcado. Descontos

li��eCiais para revendedores.

_ __II.,..-

---__:a!M:D�nr�nut�

�1.ti��uz�da Nacional
E«lucação

de

!
I

E: '�" c� ,-, r;'3) .......... �� l""" to daSe rn � na I

,-
, U'q

Vendem se juntos ou separados

Mngnifico terreno pronto para edificação todo murado,
(Offi passeio e lua já calçada no centro da cidade, a 50 metros

d 1 praça 1 5 de Novembro.
Uma grande casa antiga, C�rIl espaçoso terreno plano,

I,ara grande edificação, tllmbeu, com passeIO e rua Ia calçada,
(ontígua ao primeiro.

Informação com JOAO CARVALHO

r-zurso de

-

Maquinas e Pilotage-;J
PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

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

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 98

�iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiiiiUü__IiiiiiiliiiiF_L_OiiíiiiiiR_IA_N:'iiiiiiiOiiíiiiiiL_ISiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·._11
AO SR.

- __ '--"--'---

floriano_polis
IN TEG RA·LIST A

:;::jscreterie
do Itlterior e

..Justiça
_)P,I" sr , Ínter ver 'or foi desig

nado o sr. Gustavo Neves, (4i_
reter <I,., Ii leli(J[ e [ustiçs, par a

re'l" d.:. ,:) expe.iiente da �" -

I I
.

J'Cf{-�(). ld. í-;(� Ir.tei ior t�\ ustrc a, ( .

(jOj •• n'il (knar 1mí't .. d'd/1 f,tO l.1)

r S�t:. \'ll t:1 I�J:(,í w

(A ;.:1; rr. i:�·nt�·\ Ç20 do
í OVCi.)

., ;{.' "': ; I ,ii I· " O probler"il
()l l.fLa\,l.' \éH_'OJlJf do pov o ,

\ I i,Jt' �

.

.

ff·,t;{J, ��.\ c1 \\, �.:ran·1e!' pfl}:5t!�
!N:!I.r"11' ;'lolitut05 eSj e-

··Fac.simi"��' da ordem falsa de soltura do capitão Euclides Fi

gueiredo e do dr. Otavio Mallgabeit·a

,IBIS paUl sei c.·u!aJo o va.or
"l>(uei'tticio dos gc ner os e a n.f-

\'1' maneira de (, aproveitar.
�3 é; oca atual nil" :n:,is �e kcj·
le admitir o alheiameur • nem o

rnpirism) no tOCé\[Jte aos problé
',Js de Ligit'ne e de t.conorr.ia
alimenta!. porque sôbr.! êies r .

puusa 11 txistencia da" r.oletivicL
des. 03 c>tudos nê�ses institutcs
tambem visam encontrar aa :rliô

Ihores fontes de ah"stt::,irnen:c..
J� élcôrd(J com a� prefere,�c,,)S
dos h"bitilnt,'õ ,las diveT6a5 rf"

glões do país. Em relação a03

individuos. os institutos incum·
bem'�e de "ensinar a comerft dt!
maneira prática I higienica e eco

nomica. Ao contrário dú que se

supõe� bem poucas pess8as sa

bem se alimentar. E é por isto
que se encontlam tantos disf_epti-

'

cos ner.essitados rie dlgesti 1'05,
.

sobretudo de acido chloridrico.
No caso de deficiencia deste
acido, o sue é comunissimo, re

comenda-se, model'Oamentf!, o

Acidol-Pepsina. comprimidos da
Casli Bayer.

IjESCOI.a
de Co

Professora Maria Liguori Mang� I me���ar?nea s.
DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA I IDE PORTO ALEGRE. Instituto livre
LEeIONA PIANO-THEORIA - SOLFEJO-HARMONIA

Rua Esteves Junior, n· 129 RESULTADO DA PRIMEI-
,

RA PROVA PARCIAL DE
Florianopolis II MATEMATICA D02. ANO

DO CURS:) PROPEDEU-
TICO

-z

Amortização
Paulo Henrique Moritz, 7;

Flerida Cardoso, 7; Alexandre
Evangelista, 6; Ernesto Baumann,
5; Nestor Carneiro, 8; Alirio ICampos Alcantarat 8; Osvaldo

ICamili, 8; Osvaldo de Oliveira
Campos, 6; Silvestre Salvador,
6; Hercilio Fronza, 8; Moises
Leandro da SiI"a, 5; José Va
rela, 5, Rut..>m Lira, 10; Cora
GQnçalves Costa, 6; Julia Berka,
9; HQrst Scheeffer, 4; Ovidio Ne
vio Lazarim 7· Arnoldo Pam-. ,

, .._-- ..._-_......•.•.....

plona, 7; Pedro Alcantara Maia,
6 H I· R d

'

A'l 6 ��rzx-#1���.rg.g���--:; e 10 o ngues VI a, ; ij.
-.

tilGeni Andrade Silva, 8; José II�
Vicente Pascale I

Rubik, 8; Laudelino Pellensse, � e �
3; Ari Schoroeder Carneiro da I

ii1
Senhora �

Cunha 3· Rui Feleciano da Sil-18 com�nicam aos paren�es e!!l
, ,

� "
A

�MI
pessoas de liuas relaçoes o

va Azevedo, J; Emo Flores, .5; .. contrato de casamento de sua �WIlson Ntene7es, 3; José VIeira
.. filha EMA oom o SR. TTE. IDutra, 10; Vitor Martills, 7; ij DANTE O. CORRADINI. �Sibila BUfch, 8; Abelardo?Gl ij Fpolis" 30-5-38.

ILuz ,Andrade•.5; Osvaldo LeIte � �*�r:c,
,

da SIlva, 8; Vmalda "Camargo, � i � �10; José Inaciu Dias FIlho, 8; � � EMA n HJ�sé, figueira 6; .e Crístiano Vol- �oo� DINTE ���
meVICZ, 7; Arlmda Soale5 de � 1Oliveira, 8; Regina Pereira An- � noivos jdrade, 8 e Cristiano Oscar Pe- � ..

.

4 ���� ..._...�-� trelra, .
"".,." ---

NAO COMPARECEU: I COllcertes e limpeza

de 31 Maio de 1938de
No sorteio de amortização realizado na séde da

Companhia, com a assisten�ia do �i�cal �a Inspe
toria de Seguros da 5.a CIrcunscnçao, Sao Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulos � do

publico em geral, foram sorkadas as segumtes
combinações:
Plano Antigo

"A"
Plano Novo

"B"
.

Do 1.· ao 6·.

A V Gj IB H fj LP 24 OV 32!VR 14
-----

MAV BU Aj NR 22 OS 14 LN 7
Do 7.· ao 12.·

---

UEU ZU�ILE1 RS 32 YQ32

pp U Z s plfQ 27 OA 32 GR 2
-- ...

6

INFORMA�ÕES E PROSPECTOS

Machado & Cia.
RESULTADO DA PRIMEI
RA PROVA PARCIAL DE
HISTORIA DO BRASIL DO
2. ANO DO CURSO PRO-

I PEDEUTICO

I Paulo Henrique Moritz, 10;
. Flerida e,,·doso, 8; Alexandre

j Evangelista. 3; Nestor Carneiro, 6
Osvaldo Camili, 3; Osvaldo de
Oliveira Car:npos, 3; Silvestre Sal
vador, 7; Herc.ilio Fronza. 3;
Ruben Lira. 5; Cora Gonçalves,
Costa, 5; Ovidio Nevio kza.im,
9; Arnoldo Pampiona, 6; Pedro
Alcantara Maia, 4; Gení An
drade Silva. 7; José Rubik, 6;
Ari Schoroeder Carneiro da Cu-

REPROVADOS: 13
NAo COMPARECEU 1

de maquinas de escrever,
rádiof', e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra n' 66

Rua João Pinto n. :;
::.,".r�,������

Florianopolis

nh8, 4; Rui Feliciano da Silva
Aze'/edo, 4; José Vieira Dutr�l
3; Vitor Martins, ":J; SibilaI
Busch. 7; Osvaldo Leite da
Silva, 3; Vinalda Camargo. 7;
JClsé Inacio Dias filho, 3; José
Figueira, 4; Arlinda Soares de
Oliveira, 5; Regina Pereira An
drade, 7.

Cla. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000

SAO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



estado o GAZETA
A voz DO pnvo--próPriet�:irioeJl)lretor Responsavel

O artigo 2. do decreto· lei n. 383 discrimina as atividades .., lU J A I R O (; A L L A D O
�cia�pr�hldas a Mtranie�o3. Sob os céus do Brasil não pod�ão �#���-�"����������������������������������������

os estranjeiros, mesmo entre si, cogitar de política, isto é, exterio
rizar idéias partidárias, na realização de catequese individual ou co

letiva, mediante promessa de vantagem, ameaça de prejuízo ou cons

trangimento de qualquer natnreza.

Com essa finalidade não poderão associar-se no Brasil, nem
agir na qualidade de representantes, delegados, prepostos ou agen
tes de associações que tenham sua sêde principal ou a sua direção
no estranjeiro,

E' considerada atividade ilícita a exercida na qualidade de
diretor, socio contribuinte ou não, e empregado remunerado ou gra
tuito das associações organisadas ou mantidas contra os dispositi
vos desta lei.

O uso de qualquer uniforme, insígnia ou simbolo de parti
do político estranjeiro é proíbido, bem como organização de desfiles,
comicios, realização de conferencias, alocuções. tele-comunicações ou

qualquer difusão ou publicidade de idéias partidarias.
A publicação de jornais, revistas ou outras publicações.

quer seja em forma de boletins. artigos c oomcnturios na imprensa,
ou concessão de entrevista" é igualmente proibido, desde que o as

sunto seja político ou doutrinaria quanto a regimes de govêrno.
A proibição dos símbolos atinge pilo sórnente (JS adotados

oficialmente, como Lambem os convcncion irnení e ado! [ld(ls ,\' POS
TERIORI, ti cri teria do Ministro da Justiça e Negocias Interiores.

Perguntaremos, no entanto:
E' licito aos estranjeiros orgauiza.om-se em associações de

assistencia ou hospitalares �
-Sim, mas sem; filhos brasileiros não podem fazer parle

dessas associações, nem a-meles que se ter.' .. ") naturalizado hrasi
leiros.

Essas instituições não poderão receber nenhum apoio finan
ceiro provindo do exterior do país, salvo Hi o Iinanciadnr+-seja êle

pessôa física 011 jundica=-possuir no Brasi] o seu domicilio.
- E as associações culturais, de fins cien t ilic. JS, literarios ou

artisticos, poderão ser fundadas no Brasil por estranjeiros i1
-Sob qualquer designação, como seja club ou fundação. {:

permitido aos estranjeiros associarem-se I'ri'"�Jlarmente com o fim de

perpetuarem dentro da propria nacionalidade as . suas tradições de

heroismo. de civilização, de arte e de grandeza. Porém a essas

aSSO-Iciações tambem não poderão pertencer seus filhos brasileiros nem

os que já se tenham naturalizado. Igualmente estão impedidos de

receber de fonte estranjeira (de governou de particulares) qualquer
recurso financeiro.

-E 8S escolas, os estabelecimentos educativos, tamhern soo

frem restrições i'
Pelo decreto-lei n. 383, os estabelecimentos de ensino, qual

�l�er que seja a sua designação, podem ser fundados por

estran-,jeircs.
Seus filhos podem dele fazer parle, bem como os brasilei-

ros naturalizados. As reuniões para aulas e as de Congregação ou

de Diretoria, com fins didáticos, são livres de autorização} previa e

leoalização pela autoridade policial, o que não acontece com as

reuniões das dem.ais associações que ficam dependendo de PREVIO

,LICENCIAMENTO, TAL QUAL JA' VINHA SENDO EXIGIDO Ineendio
E OBSERVADO ENTRE AS ASSOCIAÇÕES GENUINAMEN- afim
TE BRASILEIRAS, COMO SEJAM AS SOCIEDADES

RECREA-I·8fTIVAS E OS SINDICATOS PROFISSIONAIS.
Podem ainda esses colegios, escolas, institutos ou acade

mias adotar livremente qualquer uniforme escolar, distintivo e 'pa
vilhão, desde que não sejam passiveis de confussão com uniformes,
insiglllias ou qualquer simbolos de partido políti co estranjeiro.

o novo e

tranjeiro

Os Laboratórios Raul 'lei
te ás classes médica e

farmacêutica e ao público
do pais

Como é do conhecimento público, as instalações dos nossos

Laborat6rios e Escritórios centrais, no Rio de Janeiro, foram minu

ciosamente percorridas pelas autoridades policiais, em consequência
de uma denúncia de que a nossa firma se achava implicada no re

cente golpe integralista, que todos os bons brasileiros tanto conde-
nam.

Os resultados dessa investigação foram completamente ne

gativos, e nem o poderiam deixar de ser, pois esta firma [amais se

preocupou com qualquer outra atividade que não os trabalhos cien

tíficos e industriais, sem ligações políticas de qualquer espécie.
Dando trabalho a 2.000 brasileiros, mantendo dezenas de

sucursais no Brasil, e em países dos cinco continentes, lutando sem

desfalecimentos pelo progresso da indústria químico-farmacêutica
brasileira, os nossos Laboratórios mantêm, galhardamente, o seu

primado nesta indústria na América do Sul, posto êsse que todos

reconhecem.
Essa declaração seria desnecessária não f�ra a confusão pro

positalmente mantida, em relação ao noticiário da Imprensa, por

parte de elementes interessados.
Laboratórios Raul Leite

................................�O Q••

. :• •

Tintas para impermeabilizar- telhas, ,Iferros e parede de edificios, expostos ao

ar salitrado etc.

I" Condoroil & Paint S.A·I.IDISTRIBUIDOR
: I
: H- A V I L A I
: :
t CONS. MAFRA, 4lB-TELEFONE l56l-C. Postal 140 :� .
t F L O B I A N O P O L I S Ii� .
t •

,�
I

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Soldados desdeow 8
anos aos 80 anos

PRAGA. 2 - O govêrno decretou
o treino militar obrigatorío entre os

seís e sessenta anos para Iedos os

cidadãos tchecos. Apena.s os podado
res de defeitos físicos estão isentos
do serviço militar.

- ."tr1Jlj[ -di _

,.""

REVOLUÇAO INTEGRALISTA
Terras de todas as

provineias de POtetu
gal

LISBOA. 2 - O sr. Oliveira Sala
zar visitou a Exposíçâo clt: Traba
lh-s práticos da mccídade portuguêsa,
sendo-lhe oferecido por essa ocasião
um CMH: de ferro forjado, contendo
terra de todas as provincias de Por
tugal.

---------�-_...-_._--

A hora da arre ..

metida
CHANGA!, 2 - O Exército japo

nês. composto de 400 mil homens.
desenvolvido em uma formado de
um crescente gigantesco de 25'0 mi
lhas de extensão. aguarda. o slnál
da hora exáta para a ofensí va geral
contra. Hankow.

o primeiro julga
mento

RIO. 2 - Deverá ser julgado na

próxima segunda-feira o major Soa
res dos Santos, preso na Vila MíIí
tar, por tu sido acusado de partido
pacão do movimento rebelde de 11
do' corrente. Será o primeiro julga
.nento, por conseguinte. a realizar-se
'1" Tribunal de Segurança Nacional.
dentro do processo suicÍtado rela új..
Uma rebelião.

provocado ua pra�a dR Republiea pelos rebeldos,
de desviarein a ateneão dos bOlubeiro8 e polieiais

maior prova de sua alta
qualidade.

Adoraeão

ESCRITORIOS
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

.CO pletos em Negativos os resulta
dos 8ôbre o "beliu."

Pinho e Imbuía BERLIM, I-O sr. Hugo Ec
kner acaba de regressar dos Ei
tados Unides.

O conhecido aeronauta levará
ao conhecimento do ministro do
Ar os resultados negativos das ne

gociações levada a cabo, nos Es
tados, para obter do governo de
Washington a entrega de gás <he
lium> ao Reich.

O que parece certo, entretanto,
é que a Alemanha, com ou sem

gás <helium» não quererá resig
nar-se a suprimir os serviços trans
atlanticos do novo <zepelin >,
atualmente em construção, o qual
sofreria, naturalmente, grandes
modificações indispensaveis á sua

segurança.
Ha quem afirme que os servi

ços com a America do Sul se

rão reatados na próxima prima
vera.

BERLIM, l-Depois de apre
sentar ae Ministerio do Ar o seu

relataria de que fôra incumbido
junto ao governo de Washington,
o dr. Eckner avistar-se-á com os

dirigentes do Reich para estudar
o destino acertado ao novo « zepe
lin>, E' provavel que não tendo
conseguido dos EE. UU. a entre

ga do gás chelium » as autoridades
alemãs se decidam a empregar
novamente hidrogenio (gás de ilu
minação) nos serviços transatlan
tico, introduzindo, naturalmente
nos novos dirigíveis as modifica

i ções necessárias para evitar are·

I' petição do tragico acontecimento
de=Lakehurst que abalou omundo.

Prevê-se que o novo <zepelín»
conterá cerca de 40 camarotes e

iniciará a SU8 viajem á America
do Sul, o mais tardar, na proxi
ma primavera.

desde 750 000

MOVEIS

s
".

lOM AO NNG UEL,

Caixa Posta!, 19

Curitiba

Representantes nesta capital

MACHADO eia.
Rua João Pinto ii Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



G�AZETA--Flori;;mopo.lis .. - '938:
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i,�.··, A Favo r -Ita
.' Sr. Criador!

� Procure conhecer os produtos do ln stt -1:1

� Biológico Catarinense. vacinas. sôros, desini.te ",n�e

�
Em loteria a sua favorita

CR:::7:A.ec:�:I:N. carrapaticida.
• q e c

� PESTE DA MÂNQUEIR�

H.. Aquil�a " Cia.

, COQUEIROS MUNICIPIO DE S. J03
SANTA CATA R )}\A

Filiais em:

Velas e Mago •di

ma s
aseH

11160 .... 111811. bal"ata. porém 6

• 1m01Di1or !!lo mundo

-- 'ow1t9 - dI!) UIIII _l1li .. \far108 sona oo.....ln.....

....... �M. 1iI1Iíc CllIn.W11I10 bateria (2,5 ••11.)
IllIIImenoa durallf';lclaíl.

A

tflDnd.a 18m tCIlI:!IU ......

oa8a8 do 1'.I:I1II0

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

Endereço Telegr.: DOLI' • Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO 5UL-- STA. CATARI�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres ôr Cia, Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frío
Vasdenbrando ('i; Cia.-Santos

\llAGENS DH�ETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE]ANElRO

Navegação entre BUCARElN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS HEIS 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

téros etc .• cereais c mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Reé-ébe -'cargas de importa,ã(:).i� do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

. SERViÇO GARANTIOO E f<.APlDO---PREÇOS MODICaS
·t1:r'iliiA,�íílilJiímn��#I1'�·

'

......� MM

anco do Brasil
,

Ç1aI�11ml
Fumdo d� reserva

10GJllOO:-OOO$OOO
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

AG.ENCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No IS

Abona em conta corrente. os segúintes jures:
Dep. com Jur)� (C01ViERCIAL SEm: UWIlTE) 2% ala

Dep. Iímrtados (limite de 50:000$) 43% ala

Dep, populares (idem de 10:900$)
. r

% ala

Dep, de aviso prévio (de quaísquel: quantias, ,com retiradas tam-

bem de qnaísquer ímportanctas). "

com aviso prévio de 30 dias 3.5% _ala
id d (O.J' 4% alat em e o eras

4 50/idem de 90 dias • /.O ala
'J1.� '"", • ...; _.JI ....�,;��-_ '"

DEPosiTOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por í2 'mêses
Com renda mensal

4% ala
5% «

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Suieíto ao sêlo proporcional.

EXDediente: das 10 ás 12 e das 14 ás

Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

EJ1deret;o teleg-aftco. SAT1.!:!+!�
'IIlMII II It)l'res_

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c:

15 horas

_7 "'.n_ zmrrrn" n

DEPOSITARIOS EM s-r�� .. CATAR&Né��,.

I-t O E P C K E S.

FLO I NOPOllS

Blumen.u, Cruz.ir·. da Sul,
�I(t�in"ile, Lages, Laguna, Sã.

Frallcis•• da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarãa

D. Fà",8 Mundlall

� ..
N o" Estreito Pontaldo Leal

qulnto-felro
9 de JUNHO

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

ElILHETESi-'

. Federal e Santa Catarina

IIIINOS CL"S5IC05 ENVELOPES FECHADOS

�

Formidavel !
•

Grande vendas estão sendo feitas du maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In

, dustria alemã). Não adquira sua rnaqutna sem co

nhecer nossos preços e condições de vende.
Líçães de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger,
e José Galllsni.

RUtllConselheiro 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 komens, senhoras e

creanças, sandálias, chinelos, TAMAN - .

OOS de toda qualidade, cintos, etc., aos

menores preços diretamente da FABRICA
BARREIROS

Secção de vendas varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

I
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GÀ�Z�.ETA
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A GAZ
-Õr. Alfredo P. de Araujol

MEDiCO
Jjspecialista em molestias de creanças, nervos;

impaludismo e molestias da pele
Tratam@.nto do eR1paIM�i5R1@ e dai mslestias da pe

le e nervosas pela fiu/,hemflth".ie
Can·satlorio e resideneia+Pteee. 15 de Novembro, 13 I

I Telefone, 1.584 _j
-'"

CIflSBltrIs:-Das 8, às tI e da�14 às 16, heras.

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

M�DliQ-BSPECIALISTA :IM VOLliSTIAS DO ESTO- ,I[. �AGO, INTESTINO, FIGADO E REGTO

,

.RA :RADI.AL DAS H1EMOl\llHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO � SEM DOR

OONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

'""H' ?'?PIlItO' te__"""

Dr. Jeaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Forrnasío pela Faculdade de Medici�a da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Carro de aperfeiçoamento DI1 especialidade, com o dr. P�u
lo Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sallson, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhalem para a sua especialidade

Eletrecidade Médiea, Ciil1io8 Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO RUf joão Pirto 7 sebo Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Sflveira 57 Telet. 1621

·d .'0 Mne t' 5?53i f: di

Verde-se as

seguintes
propriedades

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultorlo. Rua JO&Q
Pinto, 13 - T.Iefone 1595

Das 2 ás 4

Resldencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Teiáfone 1355

Rua Trajado no. 29

Ad"a••da
J Bayer Filho

Rua Trajano, 11

(esq\tiDIi Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Clari bal ..
te Gaivão
A.DVOGP.DO

( Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceItar chamados para
trabalhar em qualquer
�olt1arca do Estêdo.

Escritorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665

%

lO

-------�

T

Com prática nas hospitais europeus

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

Fim ianopolis, -1936

IVlo!es·tias e Op·ef"aço��s I '

dos

OL.t-IOS
OUViDOS, NARIZ E GAf�GANTA

D ... .a João de Arauj@
Assistente do Prof. SanSGIl, do Rio de jane-iro. Chefe
do servico de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

•

de Flcrianopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 ti2 - Fone 1008
Rua Visconde de Oure Pret�, II - FLORIANOPOU3

A
Dr. Migt�el IBoabald

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamenta /?2,Rflr}1() dfilS
moles/ias fifi Pulmão

Censult-R, joãO Pint(), 13
1 elef0ne, 1595

Res. Ho{eJ Gloria-Fene 1333
Consultas das I b ás I 6 hrs.

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

010
Dr. Djalma Moellmann

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças ''0 coração '

(diagnostico preciso das rnelestias eardiacas por
traçados electricos)

CLINICA rlE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

I
NERVOSO

':.
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná..

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostice da sifiiis (reaçõe; de
Wessermann, de Ht:cht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nOSUC>0 do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machad0, 6

TELEFONE t .1 9
FLORIANOPOLIS

'.. -� _"_

Dr. Arminio
Tavares

I Accací�Mo-1r
.-
-

,Dr, RicardolGott,smann. u

reira
Ex -cheíe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.,1{c:oor
ludórg Burkbardt e Professl1r

�rvvín �reuter)
r!8pecl�lhda em cirurgia

geral

MEDICO-ESPECIALISTA i
Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456,
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex .. interno e assistente do

SClrviçe do prol. Mr:lIae�
Ex·inteH:o d", Di.spensario

Silva Lima

Ex-adjunto do Hospual
GraHée Guillle e Sanatorio

Manoe! Viterine
Clínica médica círurgtoa das

moles tias da

@ABJiÇA E PESCOÇo
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

i:ONSULTORI�
18- Rua Trajano --18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 18 hs.

tem seu escrtp-

Dr. Pedro Cama
ra Simões

CLlNICA ,I\I\EDICA
Asma, Reumatismo, Artrite,
Ciatica, Lumbago. Nevral

gias em Geral. - Doenças
Nervosas' e Mentaes

rLIHICA rnEDICA-·Cirurgíca
aos rnolestlos ao Péle, - 5i
filis - Blenorragias e suas

complicações - rnole�tias
VentEreas

EL�TRICIDADE ME'-
DICA: fo.lta Frequencia
Fototp.rapia: (Posiâote a pa
relho de Raios lnlra-Ver
melhos, tipo grande d? dr.
Oeken). Banho5 de Luz.
Raios Violetas e Ultra-Vio-

letas
COl1sultu:- Das (3 ás 9

e das 4 ás ás 8
Atende a Chamados

Rua Ti.ra6.n.t.s. 1 �-Sob.
T_J€)oe) 1167.

Dr. Carlos Corria

E lflm �'E t«)'8fiJRA
�':p,��gadO com suCc.eSao em iodM

Ia n,}-O>lí'6ihill pr6venlél!th da lfiIhUII
• Iiiíi\U�.. do lan�õ,

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crian�as=
Diretor dai Maternidade.
Medico do Hosptlal

(Curso de especialização em

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

"" \1ARIÁ'!
''', ,j r,W$JI do C)D'adoa r-

!:E!'!JrtUiVO DO IA.I

I Dr, Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p, 1290

VENDE-SE

I tório de advogacia á ma I Dr. Pldr. de4Moura '..,01
I Vísconce de Ouro Preto

Advogado )ln. 70. -- PhotlP' 1277. -_ f Rua Trajano, rr 1 sobrado

ICaiu Postal, 110. I I Telephone U" 1458 I:--;;-.;; � I ;
,

. a ,;;;;;;;;;;' .. e' a:.. .iI t·.iAM La; {;;;;;-"ií
I
I Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direito

CONSULTORIO---Rtla Tra
.

ano N. 18 das I 6 ás 1 2 e

das 1.5 às 16 112 horas.

I TELEF. 1.28)

RESIDENCIA- Rua Este-

'\
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Companhia Nacional de Navega
çã" Costeira

M(;vimento Maritimo ..Parta Flarianupalis
...$E7::yiX.�<� d� ,t=:�2�'Tgi7Ls?s. e de C�ril��

.•. , ,��ra �_ �ortel1 " � Para o Sul

Fretes de

Advoga na capítal e no interior ?este e do Estado de ·San- 1'1ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

'1sobrado sala n' 1
PARANA' SANTA CATARINA

_íi!iiilIliiíii8iiiiiiiiliiliiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii�õiiiiiiiiiiiililiiii�iiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '. me! n5" ..

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças <.las senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

ti

cargueiro:
rrAGIBA sairà á 8 de

Imbituba
Rio Grande

Pelotasie
Porto Alegre

RADOS

A• Recebe-se cargas e encomend�s até a �espera 'das saídas do� paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do � a
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazen5 da
Companhia, na vespera das saídas ate �� 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações espeCIais.

4 de .lu-I O Paquete
Junho para:

O Paquete ITAPURA sairá á
nho para:
Paranaggà, Antonina,

SantoS: Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabeiíelo
Cargas e passageiros para os demais:�or
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneiro.

Urna essa na rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na rua João prédoio.á rua Conselheiro
Pinto n'. 53, e pequena casa e Mafra n: 50. em frente ao

chacara na rua José Veiga. Um Mercado Público. Para tra
grande sitio no Rancho Queima- miar tU e srnaa numero 11.
ào e outro no Estreito.

Trata-se com João Sauford
Fone 1253,

Para SiU concerto. procurai a ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. {FONE 1250)

VENDE-SE uma maquina Casa Mhsical, que conta com a lRMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3 --(FONE'1666) -END. TELE6J. COSTEIRA
de escrever' «Woodsto- oficina melher montada na ca- Para mais informacões com o Agente
ck», por 600$'000.. Rua pital.

." -

.

I. SANT'OS CARDOS�OSaldaflho Marinho n. 10. Rua Jõão PlOto, 12 ..J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em homenagem aAu
gusto Severo

Completaram-se, nestes

dias, 36 anos desde que o

aeronauta patricia AUgusto
Severo elmpoigocu'dod mLundo WASHINGTON, 2 - A jÇão de luxo do interior dos três
em gera e a « ! a e UZ!}

t' I ibi proposta de mudar os nomes de

I' vapores,
de acôrdo com o novo

em par leu ar com as ex! 1-, d
.

d
.

d d
.

�

d P O R' G
tr-ês vapores estrna os 110 serviço nome e ca a um, e para a SUJ

çoes o (j. ax». 10 Téln-.:l . I dA' d d
' id d 1

d d N ta costa or i -ntai e. menca () 'I a atação as necessi a es (O trd-
e o or e comemorou S I B 'I A t' f I

.

A
. d t rest d t t I

I:l para o .rasu, rgen ma e <'go su -americano. .; prepostas �

essa a a p: es an () ocaneU' . d bi ..I,' J d r....

h d rugual esta se n ° o jéto '1;: c.ever ão ser aoreseuta; as no 'a �

f.olhmenagemd ao seu ,_gr�n e
consideração por rn-mbros J, g'I- i 6 tJe junho.

'

I O e sen o na ocasiao mau- " ,I

d C 'j I d E t vemo. Os vapores te n pre sente-
"gura a na apt a o s a- d V

.. -----'------------

d N t I
mente os nomes e irgml8, I

o, a a ,uma nova praça Californía é Penlsvania e se-I
com o nome de Praça Au·.,. _

'

I Um reeord original
t S A

A

t
' narn introdurd.is ,L.

co; a(;o·�� CO;},

I i t d
bgul'S o ,evero. esse laé o PjLLO· motivos peculiares e cada ur.. couquAs da o nos

ICO cumpareceram. a m ,.

d '. d '1
n es

Interventor Rafael Fernandes,
os

P81se5d
e acor c

p'
CUOI ii no I

O D'
.

II t d
as autoridades civis e militares

me qu� � atassem, inturas re- « rano us ra o». qt:e
IPn-=

)

.u...""'K_"�""""",,,"""""; iiii!õõiiiiiiiiiiõiiiiiii_;;:;;;;;iiãiiiiiiiliiiiiiiiiii;;; b I
'

r produzinco herois bfl\�d'-lr'.s. (I - se edita em Sa.itiago do Chi·

������������Z�
••

�'R�.:�':�_��. �INES (;OBOADOS el� com� dec eSla� ll':�S, cau-
gentinos, e uruguai(Js, Si.'r.r,m rm te, destacada ri bravura d�

II'�""':�-'"
'�J.Wtm�

s�n o a °t °dS pro,!unt a emt�- pregadas em cada vapor. um cidadão chileno, de no ..

E II!% J
.

d C REX, ás 5 e 7,30 horas: çao O ges O O pi O O pa n-
A'

.. MIM I
"

I
m �CIlO oaquui:i a esta da Serra '

S' L'
comissão rornpetent- J� 50 me anue en. oza, que e

ALMAS 'NO MAl:> G CIO, sr, evermo ms, que j'
. ) d t t d d

do R. 4"...""'d""'v....
' v com a" .

d d
'_

M -citou pr opcst,« p:1ra a uecor . e en ar o «rccor » em as-
'(LI...... .., ... coman an u o aVia0 « a- -

ry Cooper, George Raft e Frall- irnb d C d b
A censoes ao cume do Acun-

D
fim a» a on ar, so reVO(ll.l

• M I.� • ('a'tua Ate agura o notavet
cesp

ee,

2$500 2$000
o local, por ocasião da pas-

..

1
h. .'

bi
' ..

v

.

� reços- e .

sa em or Natal em home-
:1 plntSt� su tu o to vez.es ao

I (Na sessão das 5-1 $500) I
g p t' L' d

PICO mais alto do contmente
rugem ao pro o-marnr a

.

.

I>. '" b '1'
americano, que se e eva a

aviacao rasi eira,
ROYA!.., ás 7 e 8,30 horas: -

I
7,040 metros de altura, ten-

1'-105 DOMINIOS no HO- vende-se um de d� arrastado numerosas v!-

...-:fEM R' L d D' PIANO---- "Z'
das das garras da morte cer-

lVJ'
,

com icnar IX. "ll1arc� �Imer- ta naquelas regiões tralçoet-
Preço: -·-1$000. mann em perfeito estado.

ra5 �te ame t b � t � _..l

Tratar nesta redação.
' , e rn I 11 e co er a:') ue�.

��.À.���������"Y'7��������'-���'�
neve. Conhecedor profundo

�f;Z"",,-:lhl���-E��.&.���.:Ih..v.&���� ��",,�"�JiII..�$'.� 'líF da zona nas imediações de

i9 Cálculo de qualq'uer Planta,execução,fis- � Aconcaguél. o «andínista»

�� �
Manuel Mendüza, que é em-

.�.:1.
estrutura em con- ca, ização e direção fi pr.egado da estação rauio-me'

� creto armado de ob, a.s � ��I)r�logica construi da pelo
� e ferro Aparelhamento com � Smdlcato Condor no PaSS(1

�§ pleto para constru- � de Uspalata, rrequentellJentc

� çôes de pontes em � é solicitado para conduzir

������---�.���-�� � concreto arrnado � grupos de turistasinternacio-

�
an-

Motocicletas:

�

�
� Rua 15 de Novembro, 416
�

NSU .. BMV\! - Triumph - Duerkopp t!
Bioicletas: - NSU w Duerkopp -;.:; I�Oped •. Bauer �f·,

Radias: .. t3\.me�ican�Bosch e Loe31 .'
ws ..Opta

. IMoíoloes: -!LO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas,-Elpo-E- �
clipse··-Evenrude para botes. � Obras aantrafadas no I_ semestre

UMA MAQUINA DE ES-

Aeessori..... -para bicicletas e motocicletas. ii de 1937 � tipo s�:n��T�o���e�� van-

Inlportadores - Distribuidores � �
tajoso. Informaçije� na Ta-

�
bacaria Baian., Rua Trajano,

João Prosdocin10 & Filhos �� donte.em concreto armado sôbre o RiQ Passa Três (Este Curitioa-S. Mateus)
�

4 ou Caixa Postal 59.
Ponte de concreto armado s�bre o RiQ S, João (Estr. Curitiba-loinvile) ,

Curitiba" Joinvile - Blumenau � Prefeitura e Forum de Mafra �

� rupEscolar de Mafra �
-

,

Uma organização completa no ramo. estabelecida � G � V d um ter'
ha vinte e cinco anos. � rupo Escolar de ftio Ntgro � en e-se

'. Grupo Escolar de IraH IN reno w

I � Milternidade de Rio Negro � tuado em João Pessaa (Estrada
I � Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � gp.ral) em fr�n�e ao f3ALNEA-

I � Diver.sas construções dt: reside.nCias .

� RIO,com a area33 x250-tratar
� � nas oficinas da Livraria Central �

lê��.����FÂV��������V&��. rua DtOdoco, com José Dreher.

"'��'!!e'�;m;.,,�Wii;ii:::::z:::ua..iiiii"M!!!!iiiiiiiiiii'i-ii!!!.'.!';;;=--�'__iiDiIIIli'IiI ;.. ••(j�mm�;��..nA�... ;:

li V f s t« BEM
"'.

"SRrma i5 PWW-iii!ii!D!mIU"hN'_FM*_mM" ,. ...,_��,,���_����!!!�f���������������������������?oi _
.... ., '"

Os Estados Unidos distin ..I CARTAZES
I DO DIA

I PROGRAMAS DE HOJE:

IODEON� «» lider do.
einemas

guem aAmerica do Sul

A'S 7,30 HORAS:
TEM SEMPRE FV "TI"'CK E A' Vf:NDA, POR
PREÇOS SElVI COMPETIDORES NA PRAÇA,

". � ,. "-'-"/' rr- ,-'T �"'''''''''-r-r-.,., LU�""""""")-:-,r,
� 'il I\T1\'.:.-'1..1 .._",l -\"l.� c..--...J.I._J;•• 'I.At ... '._.,t2>, "'ii ... \.c.:..,.:) L: ;'-).0 ..:'-'" -

�'JlTR'3 [f ,EC \l"�TES E MODEP_!'·;OS
NOVIDADES! VISiTEM, ç.;; � -'I -' "

Ru.a João Phr�� n, iii. .A �leti.'liCa
ACAB/\ DE RECLBER UM F1NISSIMO SORTI-
MENTe) DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADI-.: NO RAMO--AR rICO ,-�ARANTIDO

Um filme de sensações da No-
va Universal com James Dunn,

I Jean Rogers e Mischa Auer.
I

I APROVEITEMOS ESTE

I Preç:O�:�O::)

Estabelecido com escrito rio de representações, consignaçõ es
e conta própria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocies.

I ._-

Telegramas: CORDOVA
)}.,�� �

.. ,-:��: �o-"'_-:,;�__ .� '_', ."
_�.o

o-o

o.�,:"
o 0"." •

---� .._.>-_._._---- ------

não precisa de rec1amê, visite SU(1S exposlçoe'3 e

vrifique os seus preços

R.TRA ...J.tft�NO
1F!orialll@polis

N ..

RibeiroCarneiroOmar CH,ARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

; America do Sul.

�.�I CHARLAUTH
� não é um creme comum

� CHARLAUTH

�

ENGBNUII:IR8

SALAS 12: e 13
l' ANOAR

Curitiba • Paraná lhe extinguirà as sardas, panos:
cravos e espinhas, sem a minima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.

Tel. 1503

•
oe
o

._-----.._._.-.....•...�_.

Vende-se

SEUS FILHOS
Lindas e !Iraci'asas confecç6es para meninas e garôtos só

na A CAPITAL.
•

RIJa Conselheiro Mafra esquina da .Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T 'DESPORTIVA
REDATOR:

vel!didos 120 mil' francos
re�3:�::;(J�3 �:)i::�r�'a o jogo Brt3Sil-Polonialg__ -,

.-.

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

_----.----:--. .. -_._----,-------- .

EtC'�r-911,'&pl.b1,i"F\;-.I<i;t,ci. riÍ�.i;;l. ��.€.� ;��H�;)';�' l��i�rl�ilI'�lll�,) (J. H�:·'.(:-: I!e, !...�"'_).zl�'�'-W�l��fIl"'l'f1!f1;. Es""IJ.'-'ã0 Tocer,;; I' secrdano,]almo
,�f,;>,-�,;:t,t�.'b'M .....

,�.:�:- ��"Il,.,,,,\ ,.

''''=>''�''W'''''''� n",�;.,!!'íjj''i''�1M F. c. c.:h:: T'I.._.Jb:::.��,··iHhriJ.!íI�&I!.Ilfi:W ,..' u. Sdvô;2'sccretélrio,MarioH,
�é�%; J..,�;i.J�'t��pjl&@Jini0i��1.��(� -

;r-"'-'ug-- Ir-a'" 1�:t'IIIrte it'·u"e Ferrl'iro; j'te,ol!r<.iro,FanôrMe-� "'" �-a C) , -, ól""
' L. .

- �r"" � U II! ...
.

'I
. ,

r

b' I
'

delr."�; ""' tesou.euo, DomIngos
Continanção r'-a ':: r-r', .

r e v e T' I d D' I U S'!
� e-:.."':_ ,'.

. Fundado ern lO de onela; z e ii or , Ja mo : L I va;
O seu . -::_- t <:':';, d 101 O � b d 1933

diretor esportivo c capitê o do>
eZt.m ro e , A' D V·

.

. i '�tJ,'lor"" quino , letra e pro·

R '::-::. f', � .�:, t� c>: t;�j <:.'":; C"'
. ,,:;:c "::.1 :, r .� ':3- ! O Hercitio Luz 0,,00 j,í dis- 'li Do Imperio Esporte Clube curador, Au.eliano f{Ofil,

i -ernos é �"'n r:úvida urn dos ba-
'"'4 C' 4 1 L � r: , fi ' recebemos ° seguinte oficio:

Ad, 2. '_- . ;., (1;1 iHliacnr mI . c\, '�." p"S"�1 f il II �·t 1. U'" r. 1I"n>1, on
:
IUi1I tes rJ(\ í ut. bál o,> Tubar ã».

df� f';;teja devidamente rFgistadi� su i "idi'l df: nll·,:tiSn1fl. i Aguti', ;ll/xdli;,L, ;Jt'j.,s SdJ8 inú-
«!lmo, sr, redator esportivo de

Arl. 25' -- Qwd ,Ud .(;:::" l;:d" ii; o, ,'i, li"- pn; , fi n 'I 1"'<:["," , d·
.

rrer .s- art i t(", o Hercilio inau-
A GAZETA, 1 enho a súbida

Ídalino H. dos S�otos, Celso
'r' _,!y.�(.l( .• G�r-"",� iur.tar li-na {�,h" (J,v·!,i.·'Yl�n!", ('j"'n;""" '

!
t- , honr« de comunicar-lhe, que em

urn ",,,', J" .�" J�"�.' l•.• ,
l "L, C"� � . ;.;�.,"" gureril o seu e1 ;;(11(, que e um

_

' Silva e Alvaro M. de Oliveira,
I, . 1. C Ih. 1"

"

. I,. d-, . '. 1 . I
.

'E' I di d
sessao da reoruamzacão do Impe-

, >! v'.n .ouserno (CLICO, qUe OeVI c onrer d norne , I "f,(-', I (OS maiores (1') �sfano, me ln o' .,.:: �" Sem outro motivo, apresento os

ni,cicn,�lidade, Esfa(!o a (',W:: pertenc>, e c utr os quc-itos a�i' 200 x 130,
no Esporte CI,ube, fih.ado a Es-

d
I I d A d A fi meus protestos e alta estima e

forfT1IJados O I '." _J d I
co a e pren izes rti ces, rea-

, u r as rv ucras VlnU8S aque- I'
. '" 29 d M' f' consideração.

A 2(,'----l'\Í'I\h\Jlll c.:madn: 'l;oJ"r;:Í l;,scr�;v\':-,'" !,'Or !!iii. s de U(T' I 'd 1 d' Hercitio .zaoa ontem, a e aIO, OI
rt. v

' a CI aae, lZFrn qU(� o
. 11J 1 di

.

CI I ,. ,1 i,. b'. 1
_

'

.. 1·'mn1ossaoa li lretona que assim F'LO'RIANOO()I te: 30 do
.. Li )1" uUI,H,te a mcsma i:mrO!i'c"l, i -vem su ,netenno' oe a Tlgoro�o� fi

'

'd
( � v, ..

, .

•

COII conSlllUl a: Maio ele 1938,
. tfeInO� rar.'! ent'[entar o ",aloro:;o

P 'd .J h d C' I! '

I A'
" .

I
r��1 ente ne unra, r. ,IC

. cOflJlInto uil val, (1í�,!" Cfl�'lta, R h A I 'd H
I no próxm,.-:. dlil 12 I cc amara; preSl ente, ugo

\ I Antonio Tabeni; vice -presidente,
Arl. 27'- Os rr-.embros di: Dlrl'kri", (lo C> 1l'L,I!·,,,

.

r (:c(\\cn, hFt:,! -.--- --

corn', �<:. S(�Cl{,ri··:d!�� �!'�1 JI"::-. (�vs ri 'é'!(-r.:·'.. FI',rl;;·;, r::�": tC�-! �
�);;nd(fr.. W\)",!c!t;)'TlC\r;)':"'l. i� L s cur.-'P,Utl ".' ;''-:: U;,

i ��
Lig;; Aliéti(� CetC:riflt'mc,

2S·-·A Liga pode,'; \)(;0;[ ql�3i,u r,," j"chd tri :', <o,

A�tigo 175.-As emprezas que pagam jUlOS de deben
tures e obrigaçc)es ao portador, descontarAo sempr� independente
de sab::r a quem são pagos êsses juros, á taxa de 8,)10. Qllanto
aos dividendos de ações ao portador, a taxa a descontar peia
mesma fôrma será rJe 4010, independente do impmt,) pago peja
sociedade.

Artigo 1820, -- São passiv�is dOI imposto de renda 01
vencimentos de todos os membros da IVhgistratura da União, dos

_

De ord,em da diretoria convido a todos os Sl'S. socios para a ses.

Estados, do Distrito Federal c do Tertitorio do Acre bem co
sao de Assemble� Geral, que se realizará, no dia 4 de junho entrante, ás

d f
.

,1'< 'bl' " d E d d"
,., 1� !toras, em a sede ,s�cial, á rua José Veiga (Edificio do AlIlIo de Men-

mo os o unClon" l�mo pu ICC ,o fIa I) e 00 lfIunlclprm Õlcldade� para a clelçao da diretoria que tem de gerir os destinos da

T(Deereto 19,723). rlssociaçao no período social de 1938 - 1930.
\ Outrosl'm torn 'bl' d"dI' 183 r

Secretaria em 30 de outubro de 1938.
, o pu ICO que (" aeor o com a el ,

'

de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21,033, de 8 FevC:'iro de O 1'. Secretário

1932, o regulamento acima citado. sofreil as seguinter. alterações: F<
ROBERTO MORITZ

Lei 183o.-Artigo 10.-A partir de 1936, as socle-I 'I
..

c__

dades em nome coletivo, as de capital e industria, as em coman" S t
· "

S te· "
dita e as firmas individuais, cujo ci!pital exccdt.r dI" 50:000$000, a n ii o r 10 a n a a t a r I n a
ou cuja; vendas mercantis cu receita bruta excederem de
1300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, de
acôrdo com o respectivo balanço, f,cando equíparadiJs para o efei-
to da tributação ás Sociedades Anonimas ,

Decreto 21.033.-Artigo lo,-Ntnhum livro 00 docu-;
mento de contabilidade pa-evisto pelo Codigo Comercial, pela lel\
de falencias e por quaisquer outras leis, terá efeito juridico ou'
administratiVO, si não e�tiver aseinado por atoario" pedto contador,:
contador ou guarda-livros devidamente registrado na SiJperlnten�
dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o- dispostó no artigq
53 do Decreto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Portanto;
no dec('rrer de Junho até 30 «10 mesmo mês, a Secção do Irn-Iposto de Renda nestf' Estado, está habilitada a lomecer qUdisquer
outros esdarecimentos, bem como a receber as declarações de I
rendimentos referentes ao correille f'xercicio.

.

Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca;l
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, Florianopolis,
35 de Ma.io de 1938.

VI

�o��g . s. .

. TO
DAAr!.

,

(;u!
arrladot inScl,to� qUr n30 t((ln�gJ(�d" n .. \ :,tt;:; <_:." �t�� :lqu'1 f�};, I
mulada" de acórdo com () Códi\,o de f t:r1cijrji\des.

§ j'.-Da; f.J,::caLebcks i;npo;�'I", Fodtcüo �s �(wic-:d�,ie" ftiiad,·" I
fazer r::c.UlS(; para ti F.CD" P"f inteilT,édio da L. A, c., . .

cabendo, tambem, nf:sse casu, o e�lalUtd,) IV} § I'
.

do art.
Para nencla dos cOütribuintes do Imposto de Renda Il( s-

21,
.

te Estado, torno público por meio do presente edital, alguns dis-

29'--Sómente amadores f:0d"rào rorr;ar parte nos turneios e positivos regulamentares em plena vigencia: (Decréto 21.5j4, de

ci'lmpeonatos da LigE', 20-6,1932):. .A' , , , ,

§ l'-Seíão considerados píollssioDilis, os a'sim cÍas,ificados pelas I '

Artigo 78.-Todas as p�ssoas flslcas ou )undlcas que por

leis da C B. O, SI ou como representante de terceiros pagarem ordenados. gratifica-
30'- Os Je�ósitos de banco, serP.,o movimenLl(;OS peb l' Te- r ções,_ bonificações, int�resses, comissões, per�entagens, juros, divi-

sourelfO com o "viston do Presidente, der.dos, lucros, alugueiS e luvas; pre�tarão mformações à Seção do
Imposto de Renda, anexa á Delegacia Fircal.

Artigo 86, -As infrações do artigo 78 serão punidas com

I'f.� �� ,t� g
a multa de 500$000 a 5:000$000, -

....iI.. _Ii\.;'lh..."iI Artigo 88.-Até (30)-triora de junho de cada aDO.

C �� i Ie i'ódem ser feitas as declarações de rendimentos, independente de
multa. A pessôa fisica .. -(particular)-que po&suir mais de
10:000$000 de rendil'J'lento bruto, fica sujeita á apresentação de
sua declaração, ainda que, pela, deduções de enCé1rgos de fami
lia e cutras que o regulamento permite, venham a ficar isentas
Caso não apresente a Jeclaração fiCHá sujeita ao lançamento ('ex

oficíe» e perdei á direito ás deduções r, gulamé ntares, incidindo
tamb"m nas multas de 30, 50()!o ou ainda treis vezes o valor do

I impc.;sto, ou srja: 3000010. As firmas comerciais coletivas ou in·

O match BRASIL-POLONiA, em Strasbourg, está Jividuais, ainc)a mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a

para ás 16 horas, correspollde!ltes a 13 horas ?:':,resccntal" á fua declaração os documentos que prôvem o seu pre�
JUIZO.

Art.

Art.

Continúa no próximo número

o Estudante t�;�rl:��é,�
;",:' do no

,
'," SANTIAGO DO CHILE, 2-05 futtboL,\a:; .:L Estu

ante de S. Paulo chegaram hoje á BJite r',1Iila,.�r:in i:l sua primeira
áfrMa no sábado. Este é o primeiro clu!x bflwleiro qtlf jóga em

à'�pe' chileno.

A HORA

t':arl8s Conceleão

'Chefe. da S�ão

Florlanopolls, 3--6-.19,�8
----�---------------------

Osmar Cunha

de in ..

-alS'r-z;,r=-"����rS' .rz:'ar:-1::....rS"'F3'�

r=. s�:-;:-·l
� Nérica Souza �
� �
� agradecem aos que compa- �
� receram ao seu casamento, �
� �

��
bem como aos que enviaram ��� presentes, fonogramas, etc, �,

� ��.� e oferecem aes parentes e �,i

� conhecidos sua nova residên- �
� cia na Praia Comprida (S, �
� José). 'ii'
� S, José 30-5-938 �
�����r��r����

covrssxo DE SINDI
CANCIA:

]ALMO H, SILVA
I' secI etarlO,»

�----------------------_.

'\I!ENDE'-SE

._-------_

VENDE-SE
um sitio, com ótimas terras para
plantação, com 550 de ftente por
1.500 de fundos. possuindo cêrCd
de 1.500 metros de lenha, tendo
ainda bôa chacara e muitos cafeei-

Vende ....se duas casas

de tijulos,
agua bôa e muitas arvores fru
tíferas de diversas qualidades, ao

lado do quartel do 14 B. C., ros.

n.o Estreito. Para tratar com o Tratar á rua Tiradentes n. 7
pwprielario Vidal Antonio de com João José da Costa.
Souza.
� .
• •

i Bar e Restaurante "E L I TE" I
• •
• •

I
.

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

: Diariamente Almoeos e jantares com i
I 8 Menús diferentes á escolher com :
: CINCO pratos cada DIU á 3$000 (ttees :
: mil réis)-Pasteis de Camarão :
• •

: Cosinha ótima e á vista do freguêses :
• •

': MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR :
• •

...................................................ê-
P<-' ,.""

ASSOCIAÇAO IRMAO
JOAQUIM

ASSEMBLE�IA GERAL

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
lorio encontra-se locali"ado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encan�da e

estragas de autom9vel, com clima salu1:lerrimo.
O Snnat?rio enco�ltra-se instalado com aparelhos mo

dernos de RaIO X Hehodor, 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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os militares nao podem
fotografar o "Fuehrer"Remodela

ção do gabi
nete albanez

BERLIM, 2-0 general Goe
ring baixou uma portaria proí
bindo que militares fardados ti
rem fotografias do chanceler Hi
tler, por ocasião de paradas, ins
peções ou quaisquer outras sole
nidades em que o <Fuehrer» figu
re como chefe su premo de Exér
cito e, em geral, todas as vezes

que se encontre em serviço de co
mando. O ministro do Ar quali
fica de incorreto e pouco militar
o fato de um militar alemão fo
tografar seu chefe supremo.

TIRANA, 2 - Em virtude da
remodelação do gabinete, albanez,
o sr. Fail Shatku, passou a

ocupar a pasta da Justiça e o

sr. Abrahão Dibra a da Instru
ção Publica.

O Ministro da Economia Na
cional coube ao sr. Hokge ° pre
sidente do Conselho, sr. Kota,
assumiu a pasta das Obras Pu
blicas.

Os srs. Lebehava, Juka e Tha
ci, miaistros, respetivamente, dos Gal. Fernandes Dantas
Negceios Estraajeiroa, Iaterior e

Finanças, continuam nos seus RIO, 2 - Regressou de São
cargos. I Lourenço, onde se encontrava

em gozo de ferias, o general Fer
nandes Dantas, comandante do
3. D. C.

Festa de arte
e caridade Será solucio

nadoAtendendo angustioso apêlo di
rigido pela viuva do inditoso Er
nesto Emmel, que se encontra
com seus filhoa em situação pre
caria na cidade de Juiz de Fóra,
em Minas Geraes, o nosso com

panheiro de trabalho João Bar
bosa, velho musico catarinense,
dispoz-se a tomar sobre os hom
broa a iniciativa de promover
um festival de musica, cujo re

sultado reverterá em beneficio dos
orfãos do magnifico artista tão ALUGA-�E .uma esplendi?a sala

cêdo roubado á vida. Não lhe para escntorío, com 2 Janelas,
faltou apoie. A sra, d. Ondina

I
nos altos da �ivraria. Moderna,

Simone Gheur, num gesto bastan- de Pedro Xavier & CI!l' .

te significativo e que tão bem Tratar na mesma Livraria.

traduz sua nobreza d'alma, tomou
a si o encargo de organizar a

parte do concerto, com o concur- O TEMPOso dQS mais destacados elemen-
tos. Carmelo Prisco, o admira-
vel violinista pa tricio incumbiu-
se da parte instrumental e or- Departamento de Aé·
questral, O velho e tradicional ronaudea {;Ivil
«Clube Boze» pOZ 8 disposição
a 9Qa sêde e um nueleo de se

nhoritas da nossa HAUTE
GOMME, quiz o patrocinio de
obra tão altruistíca.
A imprensa da capital, pelas

.suas figurai mais destacadas co

mo sejam Batista Pereira, Tito
de Carvalho, Altino Flôres, Jairo
Callado, Menezes Filho, Mimozo
Huiz, Lourival Caraara, puzeram
a sua contribuição valiosa na ins
ta iniciativa.
Oportunamente daremos mail!

amplos detalhes.

BUENOS AIRES, 2 Indicando
que a Conferencia da Paz está pro
xima a alcançar um exito completo
na sua missão de solucionar defini
tivamente o contlíto do Chaco, o

chanceler paraguaio Baez, ao deixar
o Palado da Chancelaria ao melo
dia de hoje, declarou:

"Toda ficará solucíonado,
Felicitem os mediadores".

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 heras
de hoje:
Tempo - Bom. Nevoeiro.
Temperatura - Estavel á noi

te e ligeira elevação de dia.
Ventos -De suêste a nordêste.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 26.8 e mi
nima 18.0, registradas, respeeti
vamente, ás 14.05 e 7.50 horas.

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

'Clube Doze' INAUGURACÃO 00
RETRATO 00 PRE
SIDENTE DA RE-'

PUBLICA'

Em nossa edição de ôntem,
anuncíaraos mailil uma soirêe do
c Clube Doze» a se realizar no

proximo lábadu. Hoje fôm.j avi
sades pela sua digna Diretoria,
de que a pedido de ínumeras tor

•edoras ao envês de sabado a

elegante reunião, serã transferida
para uma esplendida domingueira
'no dia S.

ijO sr. dr. Nerêu Ramos, Inter
ventor Federal no Estado, recebeu
o seguinte telegrama:

A, V I S O
O Real V. {;onsula

do da Italia nesta {;a
pital eomuniea que
traDsferiu, desde o

dia 26 do eorre.te,a
sua séde para a Rua

IEsteves Junior n. 179

(perto do Ginásio).
30 de Maio de 1930-XVI

trlr. Fernando
Gomes Pe-

•

relra
PREFEITO FREDERICO

HARDT

Em visita ao sr. dr. Nerêu INDAIAL, 30-Tenho a honra
Ramos, Interventor Federal no de convidar v. excia. para asais
E3tado, esteve em Palaeio, o sr. tir ás comemorações nacionail e

di'. Fernando Gomes Pereira, ofi- á inauguração do retrate do emi
cial de gabinete do ministro da nente chefe da Nação, dr.Getulio
Educação e Saúde Pública,)ecen- Vargas, que terá lugar BO dia V
t,;mente c.e�ado a esta capital e de junho próximo, pelas dez ho

q �Ie vem tratar de assuntos ati- ras, no salão nobre desta Prefei
nentes á pasta de que é titular o

I
tura. Cordiaie saudações. FFiE-

dr. Guata�o Copauewll. lDERICO HA,RDT. PJ:efeit••

A ·G A Z E T A
VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel

J A I R O c A L ... A D e)A

"A MODELAR"
CONVIDA

•

as exmas.

Grandiosa

familias VISITApara uma
•

a
. "",

expesscao
Moveis

DE

tinos e tapetes
no I· andar "da; {;oufetaria {;hiqDin"o��

diariamente, â noite, das 7 112 ás 9 horas

mais uma razão por que a A Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON
ETROPOLE

Companhia 'Nacional ,de Seguros Gerais

franqueada,
-----

Aqui está
M

se impõe â confiança do Brasil!
Bs. 15:000'000

Bóletim diário da Esta- Testemunha.:

ção Aéro-climatolólica =:;àoM:��

RIO, 2-Tendo terminado ôn
tem o prazo para a apresentação
de sugestões ao projéto que or- MISSAS
ganiza a Tustiça do Trabalho, vá-
rias as..ciações intere�sadas vêm- O diretar e funcionarios da Pe·
se d�rigindo ao .p�esi?ente da Re-I nitencia da Pedra Grande, mano

Rlla João Pinto, li - Telef.ne 1658 pubhca � .ao mmIstro do Trab_!-I darão celebrar, amanhã, ás 7 ho-

(;aixa postal - 37 lho, sohcItando nova pror0l:açao, ral, na Catedral Metropolitana,
F L O R • A N O P O L I S. I d�sse prazo. Entr� essas assoc�- missa de 8uCragio. do 70. dia, por

_ ,.
çoes de cl.ass_e, esta a !�deraç�o alma da datilografa daquele de-

I'ILTROS... IESPOBTAÇ(O
das Assoc18çoes ComercIaIs do RI? pautamento Nair Franzoni.

Para motores trifasicos e .0- IT'" _ • .&�... Grande do Sul. O assunto sera

f
.t:1lL .t:1lJ.:".t:1l ob)'éto de delibera"lo no des"'8cho A·sturl·as• o asicol'l, os mais eficientes, por

,.. r

curem na casa
do ministro do Trabalho com o

RIO, 2 - Uma estatistíca ofidal presjdeute da Republica. Acredi-
C.mostra q"e a tx,ortação it_liana de ta-I. que será concedida nova Irc'...s

frutas t legumes. no úliimo ano. prorogação.
devou-se a onze milhões de quintae.'I.
no valor total de um bílhãe t oito-

Indenlsadas as fa- �os�� :;;�-s II: O jôgo Bra-
milias das vitimas G:ril��d�le:J� piano, à rua Anita. •

d "6 .,,, Preço de ocasião sll ...Polonla
O uaracl {;oDvite do Belela ao

Bra.11

Recebi dos srs, machaOo li rIa., agentes gerais da METJlOPO
LE • Companhia Nacional de Se!Jur'ls Gerais, a quantía supra de quinze
contos de réis - 15:000$090 - pelo sinistro e consequentes danos havidos
no predie síto á rua Florlanopolis, sem nu'mero, na cidade de Lages,
Estaelo de Santa Catarina. em consequencía do Incendio verificado em

2 de março de 1938, predio êsse seSurado pela apoUce n·. 7123, de 1 de
janeiro de 1938.

Em rirtllde do recebimento supra, dou plena e geral qll1tação.
desistindo de qualquer reclamação judicial 011 extra Jlldicial. remota ou

futura.
Florianopolilil, 30 de maio de 1938.

(alllnaelo) ATALIBA XAVIO DE ATHAYD:I

(firmai reconhecidas no tabellã� Brito)

Florlanopolll, 30 d. maio ele 193a.

llmol. Srl. Machado a CiR.,
d. d. agentei gerais da METROPOLE

Companhia Nacional de Seguros Cerals

NESTA

:I' com o máximo prazer que venho agradecer-lhes a solicitude
e presteea com que a MBTROPOLE - Companhia Nacional de Seguros
Geralsllqllldoll o sinistro da apelíce n.· 1123, pela qual se achava segu
rado o ,redIo de minha propriedade, Da ddade de LlIges.

Tenelo recebido, hoje, de VS. SI., a Importanda de 15:000$000-
quinze contos de réis, - valer Integral do sellllro referido, resta-me exal
tar o crtterlo com que agiram Vs. ss, e a slla digna representada, que.se
terna, anlm, merecedora da grande repntação que o pu'bllco lhe dls'
pensa.

DeaeJando-lkes OI melhores negócios, Illbscrevo-me a,radec1do,

de Vs. SI.
Amo. Ato. Agrdo.

(asllnade) ATALIBA XAVIER DE ATHAYDE

Consulte n.sas tarifas. e confie lell se'llro
a uma organização genllInamente brasileira.

METROPOLE
Companhia Nacional de Seguros Gerais

IUo de Janeiro
Diretoria:

])r. J'. Solano da Cunha - Presidente
Dr. Leonardo Trlldda - Dr. Vlrgillo Mélo J'ranco
Dr. Pllnlo Barreto - José de Sampaio Moreira

AGENTES GERAIS-

Machado & Cia.

A MUSI{;AL

Rua Joio Pinto, 12

PORTO ALEGRE, 2 - O Sindi
cate Condor pôz a disposição ias Ia-
milias dos srs. Mauricio Cardoso tRIO, 2 - O govêrno alemlo, por
Augusto AlbrtcM a importanci.1 dt intermtdio de sua embafxada no

218 contis it réis, sendo 109 COD- RiO, conTidou o Brasil a tomar parte
tos de ré's ,ara cada uma. no nI Congresso Internacional de

Os demais passageiros foram iD- Acidentes no Trabalho t Doenças In
denizados de todos os prtjui1.Os que feciosas. que será realizado em Frank
tiveram. n. Ac.dente do aviãl GUA- fro't sôbre o Meno. em setembro
iAO'. em Santos. próximo.

Senhora8(Espeeialillta em doeneas de
e ereaneas)

(;ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmldt, 39

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

Estão se habilitando para casar

o IIr. Josê Zacarias Lisbôa som a'

senhorinha Diva Gevaerd, filha
do sr. Pedro Cevaerd.

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

Faz anos hoie a gentil senao
rinha Ena de Castro, filha do
ex-deputado sr. ceI. Tiago de
Castro,

Pescador ferld. por
um earabineiro

e8panllól

Fazem anos hoje:

o sr. Peri Camisão. círurgiã«
dentista;

o menino Newton Gentil, filho
do sr. Esclídes Gentil;

a exma. sra, d. Clotilde Vei,a;
a senhorinha Carmen Maria clt

Oliveira.

LISBOA, 2-Um carabineiro
espanhôl oculto ás margens do rio
Minho, disparou sobre o pescador
português João Marico, por sus

peita de contrabando de tecidos.
O pescador foi ferido no braço

e hospitalizado.

HABILITAÇõES

Está nesta cidade o Ir. Cíncl
nato Naspoliai, induetríal em.
Cresciuma.

Representante do
Brasil na Feira de

Budapest CHEGAM UNS

LUI'S VASQUESRIO, 2-Pelo GENERAL SAN
MARTIN, chega amanhã a esta

capital o Sr. Anibal Porto, que
representou o Brasil na Feira de

Budapest, onde o pavilhão do
.0SiCO país obteve grande exito.

Regressou de sua viajem a ser
ra o, nesse distinto patricio ar.

Luís Vasques, ativo e diligente
viajante comercial da importante
fabrica NACIONAL, produtora
das afamadas maquinas regiatra
deras dessa marca .Justiça do

Trabalho CINCINATO NASrOLINI

Com li brilhante estréa de an

te-ôntem, a grande companhia
circense «Asturias Circus» demons
trou sobejamente o valor do seu
destacado elenco. A exibição agra
dou bastante a lileleta assistência,
que não regateiou aplausos. Para
hoie está .arcada nova funçj!>
com programa inteiramente nolo
e composto de números de ,raó
de sensação.

A importante firma H. Fett &
Cia., fornecedora de luz e energia
elétricas para São JOlé, Coquei
ro!!, Estreita e Biguassú, no pró
ximo domingo fornecerá energia
das 12,45 ás 15 horas, afim de
que os amadores do rádio possam
ouvir o grande jogo de futeb61
enere o team brasileiro e polonês,
em disputa do campeonato mun-jdial.

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

.8 da marca

4dora\'ÃG

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




