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A Justiça do
Trabalho

A conceituada Cervejaria Cata
l'inense acaba de lançar no mer

cado a aua marca de combate de

cerveja de inverno que tão gran
de aceitação vem tendo.

Os apreciadores do delicioso e

alimenticio líquido têm agora um

artigo de ótima qualidade, que
não teme rival.

E' representante geral, para
todo o Estado, dos afamados pro
dutos da referida cervejaria o nos

sp amigo �r, José Braunsperger,
ativo e diligente representante co

mercial.
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PARIS, 3 - Mamade Tabouis r Nesse interim a Inglaterra te

p u b I i c a urna reportagem no rá fortalecido sua politica contra

«L'Oeuvre» dizendo: «Depois de o eixo Hr.ma-Berlirn, E' essa a

duas horas de conferencia com o razão pela qual o Duce decidiu

general Milan Astray, que fôra fazer (I possível para apressar o

enviado á Roma pelo general fim da guerra»,

Franco para representar sua soli
dariedade, Mussolini fez um der

rall,eiro esforço para terminar ra

pidamente com a guerra ci vil na

Espanha, com a sorte Iavoravel
ao general Franco.

Com efeito, dois navios apreso
t.aram-se para zarpar na madru

gada de ônt c.n com destino a

Cadiz. Scteccr.t (IS têcnic.is, a via ..

d(ires e mecanicos embai carâo
num dêsses navios. Outro vapor
conduzirá grDnde quantidade de

mat(·rial e ou tros t�cnic(ls.
Franco pediu mais auxilies pa

ra poder d(�::f('char o golpe final.
Ao mesmo trmpo soube-se nos

C'irculos bem informados que f)

acôrdo anglo-italiano está dificul
tando a ação do Duce. Ele sabe

que não poderá adiar indefinida
mente a aplicação do acôrdo,
mesmo com a remessa de mate

rial para a Espanha, tendo que

esperar até junho a queda de Va
lencia, e até setembro a queda
de Madrid e at.é o ano ano pro
ximo a capitulação de toda a

Catalullha,

Preprfetarlo e Diretor Responsavel
-_._----_.__ .. _--_._---------
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HiUer seguiu para Novos hora rios nas

a Bavi'era linhas postais

�;EV L�ÇÃO IN'I'EGRALISTAISanta Catarina �a cam-
-
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I panha do trigo
I !Falando aos jornalistas, na sua íChegmb ao

! fI�r.i1 o dr" Gastão de farias, d�íretm' t�o 1Ft;!i'li1!ell'''llt� dn

II' Produção \legei(!�, asslm se expressou s6lt»1l"c o 1ll05-

se Est;ul!on

I I:!tl� RS4l Grande segui parra faa. C;:r�:ôrHrIlan

I C:on;bJ�!S'� (�Me Hí!€Si'K0 Es1i:ado ha terras alG! �ri�'�<eiil"a
q�21n�deHie para 'Il:odas as cuU:a.ai'as. Es'li:s'v(: C:::�'3"a os SIl"S ..

Nerê;j.� �l3mos c AI'8:amim Guhíriarães cG�nb�lrllé'.mdo
varias providencias. Vamos crear uma estação expe
rwmgnta� de trigo no munlciplo de Caçad!H'.. COI�S�

I iates que e interventor de Santa Cata�'hBi3l possue
��ma larga visão desses problemas."

Comunicam-nos a Chefia do Tra
rego Postal deste Estado que, a

partir do dia 7 do corrente e em
virtude de radicais transformações
recentemente adotadas, foi o serví
ço de condução de malas melhorado
quanto á rapidez no transporte de
correspondencía postal, ficando es·
tabelecido que, daquela data em

diante, correrão 3 oníbus no senti
do "Jaraguá Florianopolis" e 20ni·

--- - .. --.- .. --- ... ----.-- bus no sentido "Florianopolis Jara-
guá" e aos domingos 1 oníbus em
cada sentido.

Com essa providencia foram eli
minados dois pernoites na transmis
são de correspondencía, processan
do-se a entrega e o recebimento di
réto de malas nos trens expressos e

RIO, 3 Os sinatarios do tele míxtos que em Jarasuá passam pela
BLUMENAU, 3 - R9a- grama enviado ao presidente da manhã e á tarde, com destino a

, , 11i
..

zou�5e. ante-õntem no Republlca, ac�sando o. ,Automo.vel. São Fr.8.neis!'!, ou a Porto União,
Pfl.IN CETCN q - 0 filho (In' Washington, o curse das diligen- _. .. � �!'. _, Clube, ínclustve Benedito Lopes" condustnde-êsses as malas de e pa-

operador do posto de abasteci, 1.�l;"'S. I'
:'�:jú'� ,10��c :'l�, uma re�- estiveram 1, .. � !-:Il';Jst:,.u .'! Tr:,:!);! "J;' .ilÍvrte t· Sul da Republica e

j r h ti ' I "ião de todas 3S seeleda- 1�1O sendo reC�bi(;O' ,;:1"", ,respetlv .

: f,l..,.c.ri�r. .se.
l , ,l j

'.� ,fllprltos, amos _,a1>, cen mua
I 1 _", ,I ..,

I trtular, sr, Jose· CR'.·· Vital. D��! r,SSlm, hav. ,:1, desde aquela da-
{\. refentt,. eurnao compar�(;�-I {'Dl po lei dcs 11,' t.(1_t'", enquíillt}t.. ," \!NCE1 0:\. 3 nr,pOIS ele I t1 .. �, �ob () presldencla do I c!dr:ti'am os v{;la�i.es (!(I!I;I! rores qu. I t1l uma dImhdção de 24 horas

raBl 4� ).!;1",t�t .nos, que convida- seus 'ni � ':f' ,-� " ",' 1.1 ��� 1Y51't"k ".:0 nUU't1rOSI), rei'úrçr;'S. )JS; t .... �'eirf d� H3�C{)n(' .... 1 :.1.:)<!j3va� retírar a� a�lJ:l<.ç;)r:,:;. l�Oif.. : (.: )11> iK:; �(l1-:" na permuta de cor·

Fam p$lt' �ilh' a reunião O('�-'d() drst'�:J)I'rli. (F.' '.l�;.''::llto3lf�ltl'fi'J7mr1eq noliclab. atCf!rfCnflol',.I>· .•• f�
'1-, .1

._ 'I�' 'I�ue-as!!z{'!\n' n�!l • .lh,n�J
..

: ·'.:'::lj,,,'�';"'· r�.aCapital,azoua
,

. d . .: l' ,�,.;...
•

1 ., '.' r 1!'�'5, na qual orarn nhO - .rrenex�.{.l. o sr. tJoã!\ C:U!('f "11.:;', \no'!''':h:: {; ()
" :f do Estado com õs

-

tun,Il.(}, cOD�el.raDeo e (:0ILleO(.O

I
C1113rdas da l),)liC·lC. ,l'"LLLJ ,.fontos, a,; mst:'1 .'nr.; 1.1<:) "Yasllln�·()u: lIlI·. �.
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1 er 0perano
. sr, IPO ltO erel- aguardando u[)ieUIIJ.eu!� .• alll"". ':," "1 " (";�:: fll.·· "'t,;!))·es ,': :: : . .; ";_\O��',�. - �•. '

S-RS fjl.u,: .ésólver s(,ore o encerra- e Qú ",:'leriol, I:onseguindo-se dcst'
ra, que expôs �m ,lig�iras palavras rização dos paj� da cri,lc:a para' pequeno Cash Junior, em larga I D��tere�se -:_eferentes a na- mento do c�so. A rom�ssão dirigiu- arte, a mais rá'Pid� comunicação
as vantagens smdlcals, e ao mes- inici2.r as pesquizo; pelas redon- escala c�ol1ahza çao das mesmas. se, em seguIda ao �atete, afim de postal, P?s�ivel en_t yla ter restre.

.
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I A'" h
A entregar um requerImento ao pre' Na proxlma e�hçao public8,remosmo t.empo conCl.OU os man Imos dezas, ple:1iJs de c"nl U\!)-,:�l (.� ca- Tres md e qum entas pessoas

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

sidente da Republica solicitando o os hotarios de fechamento de mala
alí presentes,a congregarem-se em pturar os au!.or�s do) repLu cien- estã<!l sendo sujeitas a rigorosos O C hllll'le retlll• .- arquivamento do inq�erito. que entrarão em vigor, a partir d�
tôrno do grande brasileiro sr, Ge- Ll'O de pOUCdS ho][\·'. interrogatorios, semdo que trinta

�
dia 7, nesta Capital.

tulio Vargas, digno presidente da Si até o meÍ;) c!ia Je hoje a e três continuam detidas para
rOIl-se da

Foi presa Miss IJnity -----.-----.-.-- ... --

Republica, e, a auxiliarem li todo crianea não fôr devolvida, iniciar- averiguações, �fetford C rimes JlllulllDltranse fl obra de nacionalização ee-á � caça aos crirninosos,
que vem desempenhando em Sta, PRINCETON, 3 - Foi rcini-I liga CARLSBAD, 3 Corre insisten- dCatarina, o \'aloroso militar, ge- PRINCETON, 3 - 0" agent.es ciada na madrugada de boje uma

I
temente a noticia de que as autori- ga OS pres ..

neral Meira de Vasconcelos, "

d
'

]'1'
'

I'
, , nades policiais cheques efetuaram,

federais ainda não pel'(jem�1 as; .as, mmores (ll�enelas po 1,C13,S f após sensacionais diligencias, a pri- . -tLogo após foi solenemente ins-
esperanç3. de que 03 malfeltorc3 reahzadas nos Ellta.los Umdos, r;�NEB��, 3-I:l',orma-se que são da linda Miss Unity Metforà, cri OStalado o referido sindicato e eleita
entreguem a seus pais o menino para a procura dos raptores de o .ç:blle not!.I?Oll ohelalm:nte sua filha do ex-lord Redesdale, sob sus·

a sua respectiva diretoria,
James B, C3sb, de cinco allOS e J. B. Cásh, afim de prevenir um retIrada da LIga das Naçoes, pefta de espionagem.

A 'd' t d I se As autoridades encontraram naso novo sm lca o e c as ,
mel'o, qll.e fOI' ee."ruestrado ontem, i. linchamento,

d' , f I' 'd d CI bagagens de Miss Unity, um retra-
eseJamos inumeras e lCl a. es,

Os reprr'sent,antes das autoridade,;
I .----.---- .... -. -- •. --- •• - •..

-.-.--.-----.--__ to autografado por Hitler.

·C-E"·-·R·-··V"'·,··E
..

·--J····-A-·--·--·-·
.... ·

federais tiveram, orde� de :-us- ecrumlesceu a tensao CARLSBAD, 3 A prisão de

IJcnder as pesqmzas ate cs1.:J ta r- U Miss Unity causou grande sensação,
r;)cordando-se que recentemente ela

de, pois ain�a con3idel':m� possi- fl"'1�e�o �Il,�uta tentou perturbar os �cetings dos

BOCK velo apareCimento da Cflança, A '-'�.. .... ... íI.� trabalhistas inglêses no Hide Park,
familia, entretanto, abandonou a em Londres,de onde foi expulsa.

d
'

t' Em companhia da linda jovem,esperan,;a e que a VI Bna pOS;!a BERLIM, 3 _ A se julgarpe-! imperante na Checoeslovaquia», foi prêso o estudante americano de
ser ene mtrada viva,

los matutinos berlinenl'les de ho- Referindo-se particularmente 23 allOS, WillIam Mueff, o qual so-

j' c, recrudesceu a temão reinante, 'a esse angulo
.

da questão o
licitou da legação americana para

PRINCE1'Ol'T 3 A f 'I' que intercedesse a seu favor.
1 ' ,.�,

-- amlla
por causa dos incidentes que se:«Deutsche Algemeine Zeitung»

Cash abandonou � espe:'ança de vêm sucedendo na Checoeslova-! diz textualmente:
que lhe seja entregue vivo o me- quia, i «Si Londres teve poder para
nino James Cash J lloiof, recen-

I O novo conflito de Eger, du- i induzir os cheque':! a mobilizar
temente seq uestrado, razuu, p,el,a' rante o qual um oficial cheque II suas forças, deveria te-lo para
qual concordou em qne seja lm- não comissionado atirou sobre obrigaI-os a rescindir a mobiliza
ciada urna verdadeira caçada aos dois sudetens alemãis, provocou! ção»,
bandid,)s, C:Jçada essa que tC'd'e violentissimos comentarias na edi- iinicío ao meio dia da tarde 1'\

ção de hoje do «Borsen Zeitung', I

A b.hoje,
, 'd d-'

!
o qual declara: I O sr rce ISpO I o sr, José Galliani ativo e de-

QmnbentoB Cl a aos ]lIstamen- " ,

.• ,

'

te indignados, muniram as armas «O ultimo lDCidente, melhor I

d ""6 ?Icado ,
representante comercial,

que possuem e, em grupos, deci- qu� quaisquer palavras, desau-I agra ece a a-I Instalara numa das sacadas da

didos a linchar os sequestradores, t?r13a _por c(!}mpleto. essa conversa

I "
« Confeitaria CbiquinhG >, um pos-

se os encontrarem, começaram a hlpocnta e tendenciOsa__. sobre «o zela sante receptor «Westinghouse., de

ercorrer toda a região, A poli- relaxamento da tensao », I dez v�lvulas, no proximo domin-

p·a por sua vez ao mesmo tem- Segundo dizem os jornais, ter-I Do ilustre arcebispo me- g�, afIm de ser ouvida a irradia
Cl

que aceita a' cooperação dos se-iam verificado novos incidentes! t r o p o I i t a nos. excia. �ao, do desenr0lar do iôgo de fu
po , d' t ,'t' h h b't d • t.ebol entre os tearns Brasil-Po-
cidadãos, na c�çad'l, aos bandl- nos IS li os c eques, a I a OS! revma. d. Joaquim Do- I

lon.i.a
'

d s procurara evItar que estes pelos sudet.ens, contmuando a

I' dOI·'
'

o , 't
'_ mmgues e Iveua re-

e'am licbados se descoberto o «Imperar o error nessas rcgiOeíP>, •s j
nderil' � Esse terror sanguinarie não di- cebemos O segumte tele- -------------

seu esco, ,

PI' f" I I'E J
.

A todo momento as autorirla- t�l!lue, e o contrano, Oi loten- grama: ,
xmo. sr. alro

dei policiais são procuradas por slÍlcado», " Callado, diretor de A GA-
pessôas dispostas a auxiliar, O ��ocal Anzelgep, estampa ZETA -- Nesta.

a segUlnte manchete:
«Os metodos bandidos da Che- Imensamente penhora-

coeslovaqllia», do pelas generosas re-

Em seus comentarias, Oi! jor- �:erencias publicadas na
nais citam, tambem, a acusação edição de 31 de maio fin- RI\), 3 - Foi assinado decre
veiculada pelo «Hamburoer Frem- ... � t' to, cnando o Conselho de Fa
denblatt» -que «o Illteli�ence Ser-

ui) apresen O as segural'!- ze�da, � qual te�á por finalidade
vice Britsnico é o princwal res- ç�s melhoras ,�o.s mais

I' umfo:ml�ar o tnbuto dos reGur-

ponsavel pela psicose' de ,uerra sinceros \lotos. sos ÍlscalS.

Sindicato
dos Mariti�
mos de FIo- Civi§ e marinheiB.·os, pI·esas envolvidos no movimento integra-

..

1119
Ustu de ulIaio íllthno", a eandnlto da Ilha Grande.

rtanopo IS ACiÇ'iAoS"1iiPiõi'ES; Nicionalização
re�:�li��u-::I,ã�o d�i�u�'ie��asco;� _- '��O-��"'�"NiI'-O·;o""'R- C·-ASH sociedades
16a, Inspetoria Regional do Tra- ii I,;
balho, com a presença do sr, Ins

petor Regional, uma reunião d03
marítimos de Floriauopolis para
fun. lação de um sindicato de elas-

.� RIO, 3 - Despacbando com o

'presidente da Republica, o mlDlS

tro interino do Trabalho trans

Juitiu-Ihe os pedidos de numero

sas assoeiaçõei interessadas, in- PR1NCETON, 3 - Rumores

'lusive da A1!sflciação Comercial não confirmados dizem que as

(to Rio Grande do Sul, no seno autoridade� estão prestes a des-
1 ido da prorrogação do pra:w pa' vendar tO(la a trama, do rapto
ta a apresentação das sugestões. do pequeno Cash Jumor, Infor

no projeto de J'lstiça do Traba-I ma-se que Edgar Hoover; chefe

lho que terminou ôDtem, I s?premo dos 4( G-Me�:> esta supe-
O prazo �oi prorrogado. 1 rmtelldelldo, tel�raftcamente, de

I

I
I BERLIM, 3 Hitler deverá se

guIr amanhã para Berchtes Goden,
Os círculos díplornatícos opinam
que o govêrno acredita que a situa
ção com a Checoeslovaquia, perma
nece em estado de "crise cronicas"
pelo menos ainda por um mês,

Prev�-se que si alguma coisa ur

gente não exigir a presença de Hi
tler aqui êlc 'Permanecerá na Bavie·
ra até os prímeíros dias do outono.

das Estão arre

pendidos

RIO, 3-0 Conselho de Justiça
presidido pelo general Firmino
Borba, decidiu pela extinção da
ação penal contra o coronel Feli
pe:Moreira Lima, tenentes-coronéis
Maurilo Meireles, José Abreu de
Araujo e Renato Onofre Pinto,
major Democritú Silva Freitas e

capitães Antonio Tiburcio de Al
meida, Edgal' Babiana, Custodio
Oliveira e Moacir Costa Eiras,
denunci.adús por Lerem consentido,
ao tempo em que participavam
do 2' H, A, M, o capitão almo
xarife, Teixeira Pinto, desviasse
vultosa irnportancia, A decisão foi
baseada na prescrição dos prazos
da lei, O promotor, não se con·

formando. apelou para o Supre
mo Tribunal Militar,

tlôgo Brasil"
Polonia

LOS ANGELES, 3 - Na pe
nitenciaria do Estado os preses
gritaram para que fossem liberta
dos, quando o �['ande predio da
prisão começou a trp,mer em con

sequencia de um abalo cismiCo
que durou sete segundos, na ma

nhã de hoje,

ME'DICO DISlj N
GUIDO

BERLIM, 3 - A Academia
Médica Germano-Ibero-America
na elegeu o médico brasileiro dr,
Claudio Goulart para seu mem
bro,

Tremeu a terraUniformizando
tributos

os
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MEXICO, 3-Urei despacho de
Jalapa para «EI Universal. informa

que,- em cor scquencia da explosão
de uma caldeira, incendiaram-se
varies reservatórios f' deposites
da estação ferroviária de Santa

,çruz. O fogo dostruiu pratica
mente todo o material e, tam

bem, uma fabrica de produtos
químicos. Dois operarias morre

ram e úL;.�(us Goze desapareceram,
receiando-vo que seus f'0rp(IS es

tojam entre os escombros.

A espionam
gem nos Es ..

tadosUnidos

Festa de São

João no Líra
Como nos anos anteriores, o

<Líra Tenis Clube» festejará em

23 do corrente, de uma maneira
brilhante e original, a data de i
São João. Para este fim está sen

do organisada, com raro capricho
e entusiasmo, uma ..

serie de diver

sões, que constituem verdadeiras

surpresas para o nosso meio so

cial 6 contribuirão, sem dúvida,
para o maior prazer e encanta

mento da noitada de 23. Tudo

isto obedece á denominação ge
ral de « SOIRE'E DAS CHITAS»,
o que já indica, que se trata de

festejos típicos regionais.
O «chefão» da festa é o Ma

noel Morais, o qual já declarou
abertamente. em mesas de Café,
que não faz' questão de gastar
uns contos de réis em melado,
torradinhos, batatas dôces, pi
nhões, etc. etc. Ha ainda a a

crescentar, que o irrequieto» fes·

teiro da colina» deatinou uma

verba toda especial para à «quei
madiaha », 00m acompanhamento
de «chQro».

A sua gentil companheira, se

nhorinha Tolentino, acha-se, des
de já, em ple�a atividade nos

prepar&tivos, que deverão corôar
a magnifica realisação social de

inegualavel brilhantismo e seguro
êxito.

Finalmente, o que esperamos
para o proximo dia 23 é mais
uma retumbante vitoria do «Lí- i

ra nos nossos anaes sociais.

Os novos

pilotos
RIO, 3 - Domingo pela I

Icanhã. a senhOlita Alzira Varo

gas, filha do presidente da Re

llublica, paranmfará a nova tur

ma de pIIo!o$ civis de Flumi

nense Yacht Clube.

-

\
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ASSOCIAÇAO IRMAO
JOAQUIM

ASSEMBLE�IA GERAL

E CRITORIOS

o GRANDE O'MALEY

Preço: - 1$000.

REX, ás 5. 7 e 8,30 horas:

FANFARRONADAS com

Suster Keaton,
EU E CIA. com o Gordo

e o Magro e

Violento ln- IA Z E T AlrB;;:-;;ra:;:;;;-:U:i;";':"jcendlo no
.

: :
�_�"�"",�j"""'!""""!il"""",�iW_���"�"'�_!!,,,"""'J����C�_��Iil_�i��� : Praça 15 de Novembro, 3 - Esq. Rua Tíradentes e

Mexl·co A. �VO� DR P V-o-proprietario e DlreiorResponsavel til :
�

-

_.� '_�mumwo-emu5 .mww_:!..";!$LR_!�� � �.çLI:..;��� i :i����:D�f::��::Sáe !�:!��:: ::: I
I CIN�O pratos cada um á 3$000 (tres �

L POLDINA:
mil leéis)-Pasteis de �amarão ::

'.. i Cosinha ótima e á vista do freguêses I
_-m""""c,v.;..._"_"""�.UJ ""'_""""'_.._.,."""""...._.-._,_! MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR i

����������. .----------------- . . __ • t"H

�0e••••••••C.0 O••••••C.60••0'

LOTERIA DO ESTA-I CARTA7ESDO DE S.:\NTA �li&
�ATARIN" DO LllA

Resultado dos pl-e-
mios maiores da ex-

PROGRAMAS DE t:OJE:

tra�ão de quinta fei ..

ODEON o r'" d t'
..oa 2 do cora-ente: I � tuer o. J

6146 50:000$000 I

v r» r.: CIDen�as ,

I 4054 4:000$000 I i\ S J, 7 (' 8,JO HORA9:
14331 2:000$000 O' .

10469 1:000$000 e.�o�IOni!lite eduklde COF�

11019 1:000$000 Pat O rmen, Humb,ey BOggnrt
3773 500$000 e Anil Sheridan
9342 500$000
9928 500$000

12043 500$000 I
. . . I ( 'd J

.

te? IntCIO �a rorrm
-

ave cinta

T d
seriada com Scoot Koik e MOI'"o os os numeras sabe-se terem 1

-. '. hC

sido adquiridos per pessôas re-
Bme

8i�entes na cidade do Rio de Ja- AGENTE SECRETO X-9,neiro.

VENDE-SEI
u n excelente piano, à rua Anita

1

Garibaldi 60. �INES �OROADOS
Preço de ocasião

NOVA YOHK, 3 - O Gran
de Juri continua seu inquerito
em torno da espionagem interna

cional, tendo, ontem, ouvido os I

depoimentos do comandante do
forte de Toten, em Nova York,
cuia assassinio consta que foi

planej�do pelos espiões, com o
Fladfl��ulte 3lJft&Ulhado o!2B.ando da nloesenf;a das autoridades na

proposíto de se apoderarem de �
o

r
�

'":I r

imp?rl antes dccumentos,. ineheren-I L.e@�����n
..

�.� :a:
....�,�;un. d.e pro.cedelDem a =8 diUgencia hupol·taJllte.

teso á defesa aerea da cidade de ����= 7>H;jj;:' 'riem',. = UiF

Nova York. �oi tomado, igu�l- E01. 9 d 11 I 1 O C i C i O s
mente, o depoimento do alemão ,
Johann Kleider, segundo radio-

411' _'rilrifi _�"""""""'JJt�_ .........._.".......

telegrafista do transatlantico « Bre- Ou�am boje pela
meu». PltE-8� Sociedade

O procurador federal Lamar Rá.dio Nacional
Ardy solicitou autorisação do «No Rio de Janeiro.
Grande J urí para prolongar por
mais trinta dias o ruidoso inque- 1Plrograma diurno
rito.

O TEZOURO OCl1LTO
-continuação,

Preço-I$OOO.Programa noturno

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs,

_ .

De ord_em da diretoria convido a todos os srs, socios para a ses-
sao de Assemblea Geral, que se realizará, no dia 4 de junho entrante ás
16 horas, em a sêde social, á rua José Veiga (Edificio do A!'ilo de M�n
dícídade), para a eleição da diretoria que tem de gerir os destinos da
Associação no período social de 1938 - 1930.

Secretaria em 30 de outubro de 1938.

o 1'. Secretário
ROBERTO MORITZ

cODlpletos em

inho

ROYA!..., ás 7,30 horas:

CORAÇÕES ERRANTES
com William Boyd.

Preço: -·-1 $000.

De 6.15 ás 18.00 horas

Nuno lRo�and, Mauro de Oliveira,
ABvarenga e Bentinho, A&mirante

c"m I
I

Del
;� Q-"amés I? a A li 5tars !
c.oucr ôo Potunê e sua Tipica Corrientesl
n's horas certeis, jornais falaaos com no-'ji::io'3 vrn prlrnc íro mão, farneciClas pela A NO!'

Té�, e rfzrta 00 fasa 6uimarã,s t.tõo, I
r"I'� 18::0 - V02E5 NOVA5 - Aul)ição De I

futuros astro· ao microfone apresenta-'
aos por Celso Guimarães. I

(--\'521.30 CFlHÇÃO DO Dif, - - por La- i
mcrlin e Babo, _

escrita IZ interpretaàa; uma!
oter.o ao DRAGA0. I

A's 22,00 - o TEATRO EM CASA - lrrcõloção
õc comeõlc em 1 ato De luetc Ribeiro,
DE51LUDIDA5 no lnjerp. etcçõo De
Celso <;_juimoi'ães, lsmenia àOI! 5an

:05, Ab:gail maia e outros.

,i e Intbuia

desde 750$000
MOVEIS

SAL M GUELMANNo

Caixa

F\�gklllCl I�:< Pereir.:t Filho
Orquestra ue Dansos
Homeu 6hipsman com a Orqueetrc

fonrertos

I A's 23 hs, rLUB D05 FIH-ITASmA5 com Ln-
�',� martlne Babo e 5ilvino Heto

�.;;; 5peaRer - Oõuvclõo Cozzi

1�?2 \�
Amanhã _ H(!stor Amaral, Llriôu Bot sla e

;!,
Alz[dnha Corncr-qo. 8'_

,>�" ':.�.��0:\"..
e-s 20,30 - t.t��g;t �� p�o�;��a ��raT:=a�1-��,. louros.:$'''' •

i
..

BREVE:-ESTRE'IA DO «BANDO DA LUA»r '

I--�"'''----_
.. _?

:=-1'I Çurso d� Maquinas e· Pilotagem 1.1
,

PREPAHAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA- I
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

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

Curitiba
Postal, 19

EsI. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto ii �aixa Postal 37

AO SR.OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

II RUA GENERAL BITENCOUT, 98

L
fLORIANOPOllS

� i._u=+=n" "_RU _

Professora Maria Liguori Manganeli
DIPLOMADA PELO CONSERVATORIO DE MU'SICA

DE PORTO ALEGRE.
LECIONA PIANO-THEORIA - SOLFEJO-HARMONIA

Rua Esteves Junior, n· 129

Florianopolis II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FIm ianopolis, -, 93·6
.----------�---- �.----------------------------------------------------------------------------------

T
--_._----------------

Dr...Alfre._d_o_ P.j_�_i\rauj0 1 i [.),... Mig:t ..�e�'
E:1oab€-�id

CLlNICA GF�_AL
Vias Urinarias

ri\. I'il �

._-,
.�

M �J � '.:c.. �.1' �.J
EsplJcialista em molestias de creanças, nervos

impatudismo e molesttas da pele
Trataraesto do empaludisrno e das melestias da pe

le e nervosas pela .flutohemetherapifil
Censsttorio e resídenôa--PraCfa 15 de Novembro. 13 I

I Teleíene, 1 . .584
.

_j. �s[./lIas:-Das 8 às I _���_�� 14 à�_!_.� horas
.

Tratamento moserne dss
mo/estias ri(/) Pulmão

Consult.-R. ,íoão Pint:J. i i
1 eletone. 1595

Res. Hete! Gloria-feue 1333
COllsult�s das 13 ás ! 6 hrs.I

_________ • .•• __ '-o_o •• •••. � _._ ••

Dr. Camará ar t lns
MIi'D1f4?-J:SPliCIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

�,MAGO, INTESTINO, FIGADO E RE�TO

.WRA :RADI�Ab DAS HEMORRHOIDAS, :ilEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR

Dr. Joaquin1 Madeira Neves

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, no Serviço do Prof. Davíd Saoson, no Hospital

da Fundaçãe GaHrée-Guinle do Rio de janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médüca, CHBí!HCa Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO RlIIa João Pinto 7 sob. Teleloae 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

I,�CIO."
I I N S T I T U T O D E O I A ..

GNOSTICO CLINICO
co

Dr, Djalma Moellmann

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado,

...::=..::..::: I·
II

I

... �n!es:-ia�'''' . .;;;:.:" .�r�""a""'o� c:a.�I V t _c·p, _' ... ! ...� "'..... '>...J 'f-J�.. , c........ � :::-!>

dos

OLmM
OUVIDOS, NARIZ E GA.RGANTA

Dr. João de ���'�aujD
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhine do Centro de Saúde

de Floriancpolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I Consultas diarias das 4 ás 6 ] 12 - Fone 1009
Ptua Visconde de Oure Preta, II -. fLORfANOPOLIS

,I- Dr. Pedro Catalão
� I

I

Diplomado pela Facul-
! dade de Medicina C!la

I Baía
Ex··interno e assistente do

Serviço d@ prof. M(1i a��

Ex-jnterr;o d(� Dispensario
Silva Lima

Ex -adjunro do Hospital
GraHée Guillle e Sanatorio

Manoel Viterino
Clínica médica cirurgica das

melestías da
tABEÇA E PESCOÇO

Especialista em

NAfta, GARGANTA E
OUVIDOS

GONSlJLTORI�
lS- Rua Trajano -18

. HESIDENCIA

I� Hotel GlorIa
•

I
:k)iariamente das 16 ás 18 hs.

�I ijtl"f'"ir"'Jã'W:!fWl!él'iiííiJljllg: ytyy ,"wm'" %

II D/o Pedro Camara Simões

I CLII"JICA MEDICA

I -vsma, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
I Nevralgias em Geral.-Doenças Nervos e Mentaes

I .

i

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA ME DICA Ei\1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas •

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAflA

C'UNlCA
Curso de aperfeiçoamento em doenças ijo coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados eléctricos)

t';:
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS 1)0 SISTEMA

NERVOSO
Ondás curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná ..

üses C Ir nicas
Exame de sangue para diagnostico da siíiiis (reaçõe3 de
Wessermann, de Hecht TZlI, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

fxame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia

gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.1 9
FLORIANOPOLIS

- - ,"..

J Ire�Cr'a'�aCio Mo-I
I

� � tem seu escnp-

I rÓI lo de advogacla á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - P1101lP' t 277. -CLlNICA ME'DICA - Cirurgia das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações
Molestias Venenosas - Cura insulinica da magre
za. obesidades, diabetes e molestias da nutrição

I Caix 1 Postal, 110,
1------,.

Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIAL�TA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultor!o: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Forma-te pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Motestias de
Senhoras e

Moléstias de críanças',
Diretor di Matarnldadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

e á �a;�e - Consuttorio:
ANITA GARlBALDI. 49

;-1Aderbal
da Silva
zxdvcgadc

P. 15 de Novembro, 3 seb.
Fones 1631 � 1290

1 Dr. Padro da�Mo.ra Ferr.!
Advogado jI Ru& Trajano, n: 1 sohraão

1 1 Telephone n' 1458 1.�. ....

:1
'.' '. --

I Dr. Osvaldo Wande�ley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escr.toric' Rua MarechalFloriano Peixoto, III

sobrado sala n' 1
SANTA CATARINAPARAN.\'

sa'!' "Dde"a f,f t·'ê.,. r-r e-

Dr. Augusto
de Paula

MEDiCO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-P.ARTOS

Operações
Censultorio. Rua João

Pinto, 13 - Telelone 1595

Das 2 ás 4

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

Teie�one 1355

Dr. Clari bal ...

te Gaivão
ADVOGP.DO

Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

E·scritorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

EI' ..E.TRICIDADE MEDICA: ._- Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken). Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

CONSULTAS: Das 12 ás 9 e das 4 ás 8
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, I 167

I Dr. Ricarcio I
Gottsmann.

Fretes de
•

cargueiro:
o Paquete ITAPURA sairá á 4 de ju- O Paquete ITAGIBA sairà á a d�
nho para: Junho para:

Paranaguà, Antonina,
santos, Rio de Janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais"�or
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A• Recebe-se cargas e enc()m(nd�s até a �espera das saídas do� paquetes
VISO 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 �rmazens. da

Companhia, na vespera das saídas ate �� 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações e�peclals.

Imbituba
Ria Grande

Pelotasje
Porto Alegre

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE·1666)-·END. TELEO. CJSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schmidt)

Telefone 1.172
Residencia 1.686

ix-chefe da cJiniciIl do Hospi
tal Ele Nürnberg, (Psoreeeor
Ind6rg Burkhardt e Profess(i)r

Erwin Kreuter)
&epeclall:tia em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastics

CONSULTORIO---Hua Tra
aae N. I e das I e ás 1 2 e

-

das 1 5 ás 16 1(2 horas,

TELEF. 1.28S I
Ptl�:SlDENCIA- Rua Este- r

ves Junior N. 26 '

TELEF. 1.131 I,
Vende"se as

seguintes
propriedades
:�:Uma casa "a rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na lua João
Pinto n·. 53, e pequena Ca$8 e

chacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.

Trata·se com João Sauford
Fone 1253,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RPREE.IENTAN"·'ES; E

C A ROL. O S
c Buzinas atriz

Base H
.......I. 1I••at., po.'" •

• ••Ihor ... mundo

s.
Ve'_. e Magn •

MOSTRUi\RIO EM:

Tultarãe

- "rt. - �. IS" _m 1•• aon ...

..... qu. .... Don.om. ".terla ('2,5 .m )
Immon_ du....r.JH�.

A

•onda .m toda. _ ....

0••1110 do ....

�r�o Tslegr.: DOLi \ , Caíxa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL-- STA. CATARU\A

�AOENCIA DE VAPORESI
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pril'lg Torres &. Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-r-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.·-Cabo Frío I
Vandenbrando & Cia.-Santos

"VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO .

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) E': SANTOS.
ANGRA DOS REI� e RIO DE J ANilRO, direta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Enurrega-se de classihcação, medição e EMBARQUE de.
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e erM

tóros etc .. cereais e mercadorias em gerill. para qualquer
Jlorto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

Recebe-�cargas de importaçãe.] do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

IDESVIO DA E. DE FE�RO ARMAZEM PROPRIO

SERViÇO GARANTIDn E RAPIDO-PREçoS MODICOS
.

9luRlenau, C'íl"'M.,�111·0 dO Sul,

Jolnvile', Lages, Laguna, Sã•

Francisca iCO Sul

.,;-'

'�"""""'''. I. �.:

,
.

De Fama Mundlall.:;J....... &'5 g

��� �.�

� A Favorita
......................MeO 6

Sr. Criador!
Procure conhecer os prodatos do In stt LM

Biologico Catar inense: vacinas, sôros, deslni.íean.e
(;BEIiITA e FOBMION, carrapaticida. ,q e c

VACIN A CONTR L\ A
Em loteria a sua favorita

PESTE DA MANQUEIR"
1

HII AquillD & eis.Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

.................._....... _ .

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JOS
SANTA CA TA R 1f\E>,No Estr-eito Pontaldo Leal

Banco do Brasil
Capital

FUI'Ido de reserva

10C.008�gOO$OOO
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

ACE1'(CIAS E COltREIPONDENTKS EM ITODO O PAI.z
AQI:NCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Aberra, em canta corrente. os segúintes juros:
't

Bep. com Jur·)s (CO!l1E�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

De,. populares (idem de 10:100$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quntias.:lcom retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso prévío de�30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito 'ao sêlo properdcr' ai.

Expediente: cas 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

___=_.n�������-·��"
; "<V'.' •• � .�.""! r" . ···t·'·"'�rn= �II"

enoereço telegraficO:_:..;SAT��
TELEFONE 1.1 14

4% a. a.

5% C

• I L H E T E .-.
s

q'�ii�Wt'�;f�''i�a "I
9 de JUNHO

•

Federal e Sant� Catarína

NOS CL�S�IC05 ENVELOPES FECHAOOS

Formidave! !
Grande vendas estão sendo feita� das maqui

nas de costuras e bordados marca ME I EOR. (ln
,

dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condiçães de venda.
Líçies de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e José Galliani. '"

RualConselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

Sapatos de pelica, sal
_____

, to alto, para
INVERMO a 18$000
Sandalias ai 10SOOO,
de verniz de todas as côres,

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

creanças, sandálias, chinelos, TAMA N·
OOS de toda qualidade, cintos, etc .. aos

menores preços díretarnente da FABRICA
BARr�EIROs

Secção de vendas varejo e atacado
RU.A CONSELHEIRO MAFRA, 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanopolls, 4--6-19.38A G,A,ZETA
-.-_._-----------------_._---- ------------- ._-------------------

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

jf�vai F. C., O mais ·Iídimo representante
do f\_:rt�ebó� ilhéo, jogará no oroxtrrro dic':: 12
Tuba;--ã(), 8, no dia seguinte, ern Laguna, con-

I

trn'a () :oc)ssante esquadrão do �-ierciH(J Luz F. CD
----

BR b&.SlIl N· o CA p�O ... I�S. advogsdos :�in C'j-! f�:jf�wi O)��J m,jlerjl�
,� II &.

j
.."ti d ase tr�" ,n ..A :;.,',1" C;:-.1, Ic� ,_;,'" � f � ,,��,.,. I if \..J t. • ( �;J ��.r }/"

NATO DO MUNDO � .,

f; �lt��;!ir}

I RlO, 3-j�otiC:l:, se qu-: hr..t;-
A r.:) eza f-' c� c") t r "3 i nos! r-,,", t�Z 5 ':::0 c� -:»

I
ve, ôntern, na Casa de D.ten" B. AIRE '1. :. ---Os circu.os

OS bras�I�3!íOS agradt��ré�f"""fl n __ çào, um incidente ';l"e <)ó lb_ln;.vôis l1nu;:ci:'rl, 'j\:e o Brasil,T

Os itaIL�:3r'tOS protesti.::�I��) CC)!""1- Slelio Gaivão Bueno e Alcidesjd;:'ilOU a consu uç.,o de uma fcu

tra a incIL!sI;§(.) de Niginho na l�o?ri.gue�, ambo� advogil.;1us c,' ta (L: ouvi.o:: rn'rc;"J�tes. em JI-

t r"'-� #, b r �3 s i i e i f" �.... Cajati, desentendimentos. 110 caso versos estaleiros italianos.

§ l'-As coo, ias acima referidas deverão, nara ter validade, e.,-
LJ r a . <e. ,., , � da defesa do seu constituinte

!
... -'-' STRASBOURC 3 O

- , d I 90
. ...... 'C' .... 15r>""' ...... __ .-= .. UM:SlU_IC ... .. _.

-

d· I id d
,. "', '.

- S JO- enves os regu amentar es rmuu- D d I

lar assma as pc os presi entes e secretaries as sociedades. _1 b I P
o ese ntentrmento (.,ng'[lOtl-.;e I

32'-A Diretoria da L.A.C. resolverá qualquer caso omitido ga(10res
. rasitcíro,; eíltr�b!a�-st' �o�� pois, como

°d téc�ico imenta
uma discussão, que tcrmrnou em! i",; EN c� E - S lê:

nesses estatutos.
a um tremo quI:" durou rnmu- sa tentou, o seu eseJo era que os

. d I I I'
,",

.

I.)
-

U v

d- d P' '"'I b I' d h bi
cena e pugl aio. moveis á rua residente Lc u'i-

Alto 33'-Ficõ.m isentos de pagamento de joia os Clubes fundado- tCfis, ::IdO
esta

lfo .�, :ac:og Cu e, Joga ores se

I adltuassem ao t�r. �ho 013 76
a m e se aimhanzarem com o reno, não leve an o o seu veroa -

p. I
. .

res.

I dei
, ."eClsa-se a ug:u· ume

§ 1· Clu] f d 1 -
' , , terreno. erro Jogo, perante os

representan-I
' .

- íunes no acores serao considerados os que até a pOSSf' O
- .

p' f d
' i. casa de material no E,trnto I T- -

1 1 0-.
.

1
- ,-

d E fil'
treinador imenta rez os seus t9S a Imprensa, o que rcrçosa-

' I
e.eao casa as falui

aa a. iretona e eita na vrgencia esses statutos 3e la- '1 - •

d'" para casal sem f lhos. ',.
-

/, L A C
I

I
pupuos se entregarem a exercicics mente suce

-

ena se o Jogo tivesse
B R . E' ITE has das vítimas

rem '" . . . -

dividuai
.

d
. -

d - I I
ar estaurante L

A 34' O·
.

! L A C f )'d d
In IV: uais exercitan c-se prinCI- uraçao comp eta.

rt. ._- regimento Interno (a . , . re erente a pena I a r,$, j I "J -, I' II' A 1:' d - I I' d F I l!.

t I t ',' d
-

d pa mente em no IOgs e tHO ao p e eraçao ta lélnC\ e u- A talll3 e as nOSSRS RIO, 3-Proseguindo nos tra-
axas ou gua quer ou ro, 50 en.rara em vIgor epOls e E 'd f

-

d' b" h d F' I •

"d i\. bl' G I
arce. �m segm fi ormou OIS con- te o c amou a atenção a . . ol·daDlza�ões traba- balhos prepa! atarios pétra a reali-

aprovi.iI o em ,ns,em ea era. '.J I b'
-

F' A f d
.

d
�

A 3S' O • E t t t
' d - f d Juntos, twcanClo a posIção )a ltual . ., rara o ato o Joga or Ihistas zação da grande obra de ampa-rt. - s presentes s a II os 50 po eraa ser r,� arma OS em d

.

d fi d d N" h
'

d
'

A bl' G I ' d d d
os Joga or 5, a m e não es' Igm o ser am a, tecmcamente, RIO 3 - O emlssaflO do f0 e �oljdalÍedade ás familias,

ssem ea era, e apos o ecurso e um ano e sU3d d d " .

b d
' -

I· "i'"
.

ven ar o segre o a tatlca SégUl- roem ro o lime Ita lano -azlO, govêrno italiano, que oe encontra cUJo os chefes tombaram na defesa
aprovação.

Art. 36'- As côrr::s adotadas pela L.A,C. serâo vermelha e branca, dda pelos hbrasileiros, devidfo ao fato de �omad' devido a t;_r êle, Pdor aqui, seguirá -esta semana para da legalidade. esteve reunida na

A 37 A d' I I L 1\ r>
d d

e se ac arem presentes unciona- ocasião li guerra na t..tiopia, a- São Paulo, pr()s�eguindo nos Casa do Funcionaria Pu'bll'c"', a
rt. '- ISSO ução oa .l-\.\. .. ser'; etermina a pela maioria

v

d d A I 1 G I d d
rios do consulado polonês que ob- do como terminado o seu contra- seus e,tudos sobre as nossas or- Comissão Ct'ntral, p.,f':rl'dl'da pelo

os componentes .a ssemo éa era evi amente convoca- I
-"

da para êsse fim, revertendo seus bens em favor de uma
servavam os menores movimentoo to dois 'mêses antes da expiração ganizações trabalhistas. I sr. Ministro dr. Bento de Fari!1.
dos brasileiros com rigorosa aten- do mesmo.

ção. De fato, Niginho, tinha per-

I Leonidas e Domingos, ocupa-' missão verbal do clube para par
ram pcsições na linha_ média, on- tir e o plóprio Laz;o pagou suas

de, apeLar de deslocados fizeram- despezas de regresso ao Rio. Ni
se notar pelos técnicos francêses ginho, porém, esqueceu de pedir
presentes ao ensaio, tendo causa- autorização por escrito.
d;) ótima impressão.

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

E.s, tir�t rn.a '��1 ..� f!� @il flm� �'L i �� f1ij·-�',i � éHi0 i O
tJf'Ji; .;!ill �r� rI>] .a. ,"",ti' ii! IÍII'l! •.�"E�, m-.!'l !i'r'l? :!�� :;;�� � ;J I'U ��� &1:J.' I{m�'1

.

g; ��;l.� rt� � t),� �iP � W �' �

Conclusão

o

ET IVOESP
REDATOR: Osmar Cunha

em

Art. 31'-- As sociedades !1liaJas serão obrigadas a der um exem

plar ou cópia de 5et3S estatutos, para serem arquivados na

L. A, C. e desenhos de seus uniformes oficiais, pavilhão e

emblemas,

<\rt.

aswciação pia.

Florianopülis, 6 d(.' Maio de 1938.

APROVADOS.

. ....

!I S�diC.,�O m�_.�OS _

Bane:. II
I rias de Saf�ta a;aitarinaMannel da Síln M.orais, Walter Lang, Antonio p, Oliveira

Neto, Lothario Pél.U}O Rotbfuchs, Armando Fonseca-Clube Atlético
Catari"en�e, Paulo S::heidemantel, Alvaro Acioli Vasconcelo3,Silvio
Pélico Dias Fernand::s, Wa!kr José DicLf, '\jasareno Simas, Clovíc
Cam::!. Osmar Cunha e '\ql�dino VJerner.

�mjffi!ií�lffiiBM�<iil!!@iM!!D!W

W�ais urna SOu"�

te grandíE� pê.3,ga
Os srs. Angelo La' Porla &

eis., concessionarios da concei
tuada Loteria do E�tado de San
t3 Cat,uina-a rainha das Lote
rias--acaba de pagar ao sel! fe
liz possUIdor, o sr. Jusé B. Ma
dureira, estabelecido com «OplKa
13ra&ih, á ma da Assembléia n.

88, na cidade do Rio de J,
neiw. a sorte graolde de 50 con'

tos de réis) que coube ao bilhe
te n. 8.419 na ext"!:lção IcaL
zada pela aquela Lol:eria na quin
ta feira, 19 de Maior. findo.

Nesse pagamento de sorte gran
de é mais um triunfo a juntar
aos muitos que já possúe a acre

ditada «Rainha das Loterias» � r
Exportação

de café

HIO, 3 - ° O, N. C. in
forma que em maio último foram
exportadas 1.311.291 saCilS de
café contra 91,998 em maio de
1937.

Agrediu o diretor
da Detenção

RIO, 3 - Um ve�pertino
diz que tendo s;do projb�do de
falar com o seu constitui'lte, Luís
Carlo,; Prestes, o advogado So
bral Pmto agrediu o diretor da
Casa de Detenção. sendo prêso
e posto em liberdade me:diante
iiança. Acrescenta que qUilndo
prc-curava dominar o sr. Sobral
?mt'J, o contínuo N�ario Qu",i

(oz fic0U t,eildo,

Convoco os srs, associadús deste Sindic;lto, para a ses

�ão de a,sembJea gc:ral ext[ao�dinari..lJ no dia 7 do corren

te (terça-feira ás dcunoli(" (19) hora" afim de elegerem os

b,,:,cariQs á COMISSÃO DO SALA RIO MINIMO desta
I capital. de acôrdo com as instruções baixadas pela 16a.

I
Inspetoria Regional do Ministcrio do Trabalho, InJustria e

IComercio.

João Batista Rodrigues

ll-F'eSiã-d�S::TEJOãO_J

GeralAssembléa Extraord i naria

(;omo formaram os Não se fazem mais

quadros prognosticos!
STRASBOURG,3--No trei, STRASBOURG, 3-Toda I

no os brasilc;iros apresentaram-se a imprensa alsacian;� dedica con- \

com a seguinte constituição: sideíavel espaço á grande pro" a

Time A: Walter; Lopes e Pa- esportiva que domingo porá frente

tesko; Niginho, Leonidas e Pera- a frepte os jogadores do Bras:1 e

cio; Brandão, Martin, Nariz, Zezé da Polooia. Anullcia-tic que os

e Tim. embaixadores dos dois palses a�

Time E: Batatais; Roberto e I sistifão á partida,
--------- Argemiro; Luizinho, Romeu e O selecionado brasileiro con-

ALUG'A SI): �
um .qyarto Hercules; Brito, ]aú, Domingos, núa o seu treino metódico em

.. !L -mobIliado, Afonsinho e Machado. Niederbrollu, sob a direção de Pi-
Tratar á rua Conselheíro O treino de conjunto teve a menta.

Mafra n. 90, I dUléÇão de apenas meia hora, ao Até agora não houve jornal
�®�••••••••eootll� , , que ousasse faza prognosticos

"itk,;)�I'?'�'"q� "',
���;:ti;:o, possivel re,uItado da

; 'J � r'� ".-_c.
c. c,;·_,;!'·("",;Ç.Jf O t t ·t'-.1�lJ}_?:o/.l.�·

...

?[ 'y';'P( �Jtir1'( PI·O es O i a laDO

>;i;c",,;i; �71,\\� F. i.��I:�a�-a�en����:�;:r j�:t: QUINTA FEIRA, 23 DE JUNHO DE 19�8

.�.:.{..�t�.·;f'I:1
�

�:�:�f:i:r;,:p:�::��;�;:!�� GrandlosaA.��lir�:RA�-as Chitas
d.-'ili'jJ;< II' "-j' munà;al de futeból. ----------iiiiii.;--iiiiiiiiii_liiiõii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

� '��;i��__
J

/ O pwtesto bl\seia-se em que

,;�10'1 �:.i;)t�1! I �antoni, que é de origem it.aJiana, DISTINÇÃO! ALEGRIA! SURPRESAS!

):,,����\ �lf �;C,:-j Jogou em 1935 na equlpe do FESTA TI'PICL\.'\ REGIO\JAL

rÚ_:1i�,.rff�;·,):,����\ .}� ._r�]J\.. \ r Lazio, de Roma, e partiu para a : �.!
-=-'I.�il�_c

...

né�:! América do Sul afim de jogar oa : :
Andar Q pé, seja na !Jk:�!Ícic" seja �.! \ Brasil, sem a devida autorização, I Y P I- ranga !
galgando morros, é u:n (:('8 !:',clho- (\ J (;onfirmada a not.·cl·a e •• -

res desportos que se ccnilOC",_ Elle. ( "�
O •

pede, corntudo, aqilidccl.,· ''! ,';;:;sistlo:-" \'''j '\. .. -

cio; o individuo �oço ni"i:) C:1Gontra
-� PARIS, 3-A delegação bra- I :

difficuldude em exer �:t _l-o_ lVias. sileira de futeból acaba de ser : Tintlls�l�smalteslllVel·uizes-(;ompos.·�o-"s
•

depois dos cincoenta rL!c':OS, o "c-, -'I
.

f d F I F r.
v 11[7 :

funccionamento dos l"'Í::-, .. ; cos'_' _ _\

10 orma a que a '" pwtestou e •

acarretar dores e ac �t:.q U 0 S c., juoto li Fifa, pela presença na i Tintas para impermeabilizar - telhas, itornam difficeis as ca=-n:hhac:;.:.s ;:�" equipe brasileira do jogador Fan- : ferros e parede de edificios, expostos ao

pouco �:!: ���e�t�:q-Ir�,; __enl} ;)
toni. I ar salitrado etc. !

caso do cavalheiro da 9 OYC:r'.:l; dL Q..: D Niginho não poderá.= Condftrol·1 & Pamnt S.A.· el-tem os rins em perfeitG funcciona- U II
mento: fez. em tempo c""Jortuno, (l jogar? .:. Itratamento com HE:LL,llTOL de PARIS DISTR.BURDOR
Bayer e. graças a isso, poucie con- • 3-Correm, nos cir· I •

servar a força e a resistencia da SI OS RINSVÁO BEM culos desportivo:; bem i:1formadcs :
H A V I l

I
juventude A SAUGE É BÔA • A..

B �
Ifi

'

�
T{

IIOL
)V( ;:;� d� SF .tF��r:nVt;: �epr�s���� :!

-

tiBA�.ER, C11�'";:' _ .\/;�.. .: •. ". \...J de Fantoni (Niginho) no quadro. CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Postal 140
....

. J"" ...A ��_ _ 'V' bra5i1eir� tem fun,damento, êsse jo- I F L O B I A N O P O L IS:
�lli '. \; ";}" ". :

'-;' �l gador nao podera tomar parle na e :
,�, < "'.. ··�"'�;"·\c""" partida Brasil·Polonia. ;,_••_ __._ _._•••_ _ _••_.:

no

lira Tenis Oub florianopolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Elctrtco
----------------�'���������
PARA lN�TALAÇOE;-DE LUZ, FôRÇL\ E AN·
TENAS DE E,�DIO, CONSERTOS E .l\UMEN·

TOS PROCUREM

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA. PRAÇA,

MATt.I�IAIS ELETRlCOS, LU·'�TRES E 1\8.'\T·
]OURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A E1Je'�.g,�i'�caRua Joao Pinto n. 14 .a .... ..

ACABA DE RI:.Cl:.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENT() DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI

DADE NO RAMO-AR rICO ��ARAí'\i nDO
ú:_ t"t* J_ �UJN'e

I: Em são Joaquim da Costa da Serra

J. R. {;ord�va

Estabelecido com escritorio de representações, consignações
e eonta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais
afetas ao seu ramo de negocios.

---��"'--------------------

não precisa de reciame. visite SU{1S exposlçocs e

vrifique os seus preços

R.TRA.JANO
1�lorianopolis

N.

",,;�
\'rr.or�

Motocicletas:

NSU .. BMW - TriuITlph - Duerkopp
Bioicletas: .. NSU � Duerkopp -

Opel - Bauer
Radies: - Ametican-Bosch e Loe

we-Oota

Mo'ore.: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas.-Elpo-E
clipse-Evenrude para boles.

Aeessorioli: -para bicicletas e motocicletas.

Importadores � Distribuidores

João ProsdocinlO & Filhos
Curíti ba Joinvile - Blunlenau

Uma organização completa no ramot estabelecida
ha vinte e cinco anos.

Floriallopolis-1938 ==
·;-00'>.. ,,,)'-= ';';;'w ·íí�t· 'I�'l. _

GAZETA NOS MUNICIPIOS
'Pôsto telefonieo

Os habitantes da povoação de
São Carlos, ha tempos vêm plei-

h-I d
.

b '1'
. teando a instalação de um apa-compan OU-li nessa excursao, os ta gran e patna rasi e.ra, pOIS

I

Ih I f' êd
.

d D I d
.

I _I 'do I" d
re o te e ODlCO na se t, para IS·

srs, rs. e ega o especra rIO em iversas esco as VIsita as, OS'f .

municipio, tenente Mauricio SpaI.1 srs, prefeito e o inspetor, não Io- s, �r�ntl IcÜu.se
o�o�eídlante e

dil�g e SI. Antonio Lucia, esfor-framcompreendídos nem no «BOA
e etncista scar

Ih
ux e t" que

çado Inspetor Escolar EstadoaII T t\RDE •• E ainda, pelo sr. pos:r _

um

tpar�
o e� 0:lm88

com sé de em Cruzeiro do Sul e
I Lucia. que ag u com demasiada coo. lçoHes, azen o sua mstaMação. .

di -
. ..

O I J '

f' d
' graus. a tempos o sr. , ux-

[uns içao neste mumcipio. sr. preoencia, OI ad.J o prazo re- f ld idL· fA , d I I I I I' d
e t apresentou nesse senti o, uma

UCIO que ora a zona o Vil e gu amentar para ega isação e

!�io Uruguai, a serviço de. caro
I todas escolas visitadas, sob pena

proposta por escrito, ao sr. pre
feito, que encaminhando-a ao sr.

forme estamos informados, serà go que dignamente ocupa, teve de sofrerem as consequencias da dr. Interventor Federal do Esta-
. inaugurado no dia 11 de Junho I ocasião de verificar, nas diversas lei. d I'

. .

d' I
.

f 1- b dI'
.. o, soncitou sua ln ispensave m-

p uturo, no sa ao no re a esco as que VISitou, em sua mala-
f

..

Prfff':tura. ria, ministrando o ensino sémen- Séde de distrito
ter

dcrenfl8 rntd aos �om'petent�'
Para esse ato, que é expres- te na lingua alemã. principalmen- po e�es, _ a.lm e

cons_egmrJ m:lSsiva homenagem ao primeiro ma- te a da séde de Itãpirange, que Por uma comissão dos elemen- be�ta )Ustldsslma PlretedoçaoS_« oS,.....a-
d d N

'.

b bdeci
.

- d
.. . .

d
itantes o nuc eo e ao \...tu·

g:,lra o _8 açao, r rece emos o ecia a onentação e vigane tos mais repre-entativos o nu-
J E _ .,

amavel convire, e, sobre êle; o- Xavier, paroco daquela vila, qu�lcleo colonial d� São Carlos, de dOS.
ssa creaçao, sena

ae.gdran.,I b I d b
' pies vantagens, tanto aos 10 U5"

portunamente, daren.os outros es- tornou-se ce e re pe a (!SO edi- passagem ali, o sr. prefeito e- .

r
.

d Iclarecimentos. encia ás nossa; leis no ponto d."! dro Maciel, recebeu um pedido 'I
tna lIstas, comercbamks, aque,·:

.

d
'

I
.. nue ee, como tam sm as auton

vista e ucacionai, entretan.o, pê· para que interceda Junto ao �o· d d d id d
.

Naeionaliza.;ão las providencias energicss toma- v@mododr.NerêuRamos,a.llaes . es� CI li e, que t�n�dldo ensino das. pelo sr. Inspetor, pró-nacic- .fim de conseguir dentro em bré-
um m;lO I

e comunicação rapi I

Para aque a movimentada zona.

, ,,�,isação d� ensino náquela re- ve, a c�iaçã�, do distrito São IHa poucos dias, regressou de g!i'\o, de acordo com o sr. pre· Cal los, visto )a haver promessa P tI -

I' f' M
.

'I'
. .

d' id O P f'
ou es

u )18 VJagem (" e inspeção, nos eito sele, VIstO existuem I" nesse senti O. sr. r e eito pro-
d stritos de Guatambú, Passari-] versas escolas subvencionadas pe- meteu interceder imediamente jun- Causou ótimah M d I

. L' . .

d Impressão neste
nos. 1 on í e tapuanga, o sr. � ,. mumcipio, estamos cértos o tu ao govêrno, para que seja sa-

f
.

I"
.

f' id municipio, o ato do dr. Inter-
pre eito municipal, que regressou

I

comp elo exito, para que muito tis eita a Justa e merecma pre- F d I d N .. R,

c
.

I
. _j 'I

"

d ,I ,

d h bi d I i
ventor e era r. ereu amos

sansteito por ter r eso VJ.:]I) sahs- ogo, visrtan O aquelas escolas, tenção os a itantes aque a 0-
d d

. A'
f

.

d b ·1' Iid d
man an o construir a ponte sc-

atonamente casl)s pen entes a teremos prazer elD Ver ras\ eaos cal! a e. I b
.

L b d d"d
. -

d
' ..

A f I d I I· d
re o rw am li: or, no Istnto

a mlm�trllção o mUOIClplO.
- a an o c aramente a Ingua es· 1 d C b'

, ,

��"���:W;�92���('�����������AW�A; .e. axam u. que )a Aes�ava qua

�
""'"' ... """" ;;: � 'f" ""'" ".���'" ""..., ......,_ _.._,.,

,_.."""� SI m'errompendoo�
'ranSl'o.

�
Cálculo de qualquer Planta,execução, tis- � Esteve nesta cidade, indo a-

gj estrutura em con- caiização e direção I.· té o distrito de ltapiranga, a

� ereto arrnado de ob. as
� se.rviço de: seu cargo, o dr. Raul

�. e ferro Apare I hamento com � Bastos, Inspetor de Estrada5 Es·
�a r:\ I eto para const r- U. taduaI, residente em Cruzeiro do

� ções de pontes anl � Sul. Causou ótima impress�o na-

.� concreto armado � quela zona colonial, a viajem do

� � dr. Bastos ali, visto ser o dt'

.� § tomar as providencias no sentido

� �. de serem .:econstruidas as pontes
� sobre os rios Fortaleza e Doura
ell do, faltas que vem prejudicando
� áquela zona, e ainda a d� ser-

viços de estradas, diversos t.rechos

� que não se acham em boas C01l

,}: diçôes, principalmente de Mon
r1 daí até a divisa coro o distlito

, � d� Itl\pirang" e de Guatambú ;l

�� Chapecó.
-.. 11.9

.�.'�.t\":U Intendeneia exatora

�

Chapecó

RETRAro

o SI. prefeito deste mumcipro
acaba de receber do Serviço de

Divulgação C!a Ilolicia do Rio,
um retrato oficial do senhor Pre
sidente da Republica, que, con·

Omar Carneiro Ribeiro
iUVGENBlElRO GIVIL

S.f.\LAS 12: e 13
l' ANOARNiJ",verr'llb ....

o· 4�!�o,,} � �, �vHua '15 de

Estamos informé)dos� de font�
oficial, que dentro poucos dias
será nomeado para o cargo de
intendente exator do distrito de
Passarinhos, o sr. Emitio Ger
mano Friedrich, em substituição
ao dr. Carlos Culmaí, que aca··

ba de solicitar exoneração por
motivos justos, apezar de ter

hípotecado franel:) apoio a admi·
nistução do municipio.
�. __ ._----_._------------

��
�
�

I�

I�
��
��

I � 'donte em concreto arm<1do sôbre (I Rio Passa '�rês (Estr. Curitioa-S. Mateus).� Pome de ccncreto armadu sôbre o f�io S, João (Estr. C"_ur:tiba-Iol'nvl'le)
� PrefeItura e Forum de lV\afra

'

-;� rupEscolar de Mafn

� Grupo Escolar d� Rio Negro
'II Grupo Escolar de lrati

��� �'�
Maternidade de Rio Negro ,....

t1
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) ��
Diversas construções de residencias �

l�;f\�.���;YÂ��"&���������

Tel. 1503 Curitiba Paraná

Obras Guntrafadas no I- semestre
de 1937

PIANO�""vende-se!l� de
marca "Zlmer

manou em perfeito estado.
Tratar nesta redação.

J"
,

� ',' \ �" : ' I'. .,"
•

""
'

\ •
II •

I ••
�

•
.'"

Vísta BEM SEUS FILH'OS
Lindas e graciosas confecções para menin'.s'� 'g.rilos só

na A CAPITAL.
Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervcja.·ia t::atarinense.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E

RESTAURANTES.
REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.

I 'f
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.
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I eeãares ANIVERSAIUOS

I
O sr. Interventor, em decreto'

assinado,. instituiu em. todos os I A efeméride de hoje marca a
estabelecimentos de ensmo no Es- data natalícia do nosso distinto
tado, as férias de, inverno que conterraneo sr. Solon Vieira, 10.
compreenderão (J período de 16 a escriturário da Secretaria de Se-
30 de junho. !;llrança Pública.

Nas Escolas Normais, as saba-
tinas de junho passarão a reali- Faz anos hoje, a exma, sra. d.
zar-se na segunda quinzena de: Olindina Mendonça Mira, viuva
julho; e as de agosto, na segunda I do nosso saudoso e incsquecivel
quinzena de setembro. conterraneo iorualista Crispim

Mira.

Um dos problemas mais im- Em Santa Catarina propriaçao, por conta do govêrno
portantes do momento atual, pe- do Estado. Tão logo essas demar-

A
·

lo que representa como coefieien- -Em Santa Catarina ha feita ches estejam ultimadas, apresen- '1' qUIte de grandeza e de pujança de alguma coisa coisa nesse sentido P tarei ao Departamento de Aero-

Mum povo, é certamente, o que se náutica o projeto para o aumen-
-perguntamos. á 1-refere á aerouautica. Daí, todos -Muito.-respondeu-nos, -Em to do campo, junto 8 insta açoes

os países do mundo se empenha- Santa Catarina já foi construido da Base, ficando o atual para a

rem em desenvolvel-o, não me- pelo Departamento de Aeronau- aVTiaeÇrãmOI·ncoanmdeOr,ciaol·d·r. Faria Souto,dindo esforços, nem sacrifícios, .

I did
d di d Ih tica, um exp en I o aeroporto na

observa:e ican 0- e mesmo as mais im- '"

portantes verbas dos seus orça-
cidade de Porto União, cuia pro-

-;( Como vê, trabalha-se ativa-
mentes. jeto foi meu e cuia construção

mente no sentido de realizar

eil-Iobedeceu á minha erientaçã•.
Encontrando-se presentemente Minhas vistas, porém, não podiam sa grande, obra, que está intima-

em Florianepolis, o dr. Faria deixar de estar voltadas para Q
mente ligada ao progresso do.

Souto, engenheiro chefe da 9a. litoral onde se torna necessaria Brasil. O auxilio que a essa obra
Hegião do Departamento da Ae- vem sendo prestado, em Santa

.
Está em festas o lar do nosso

.

Civil b
uma série de campos na costa, C' 1 I t t N Recebi dos srs, mar::hado li na., agentes geraIS da METROPO- conterraneo sr. Mario Rovere,ronautíca IVI, que a range os não só destinados á aviação co- Aatarma, peio n erven or e·

LE _ Companhia Nacional de SegurQs Gerais, a quantia supra de quinze
Estados de Santa Catarina e Pa- mereial eomo naval. Assim sendo reu I_l.am03 e pelo somandante

I
contos �e r�is : 15:000$060_ - pelo .sinistro e consequente� danos havidos com o nascimento de um robusto

raná, achámos oportuno, ouvil-o d d
.

d d d
'

Epaminondas Santos, e de molde no predío SIto a rua FlonanopolIH, sem nu'mero, na cidade de Lages, garôto, que recebeu o nome de
ôb b f'

,

f
es e mem. _?s o. ano passa o,

a er etuar-se e 8 im ôr seus Estado de Santa Catarina, em consequencia do incendio verificado em Maria.so re o que a eíto e se (JRsta .!- com o auxilio valioso do coman-, pp. . dP f t 12 de março de 1938, prectio êsse segurado pela apolíce n·. 7123, de 1 de �:B__4:U!__'!lI"_IIII__m_P_.•-2)1zendo, a tal. respeito, na egiao dante Epaminondas Santos, ve- n0rt;les, como pIOneIrOS o u u.ro II janeiro de 1938. �,
I'

a que superintende. nho-me empenhando na constru_lradIOso
da nossa grande Pátria. Em virtude do recebim�nt� sl�p.ra, dou plena e. �eral quítação, C redito Mu-Fomos encontrai-o, no « Café -

d t d Joinvil
. -. ._. --'--'--

desistindo de qualquer reclamação judícíal ou extra íudtcta], remota OU
.

çao os aeropor os e omvr e, Ifutura.' r fBuby», �?lestrando com o :enen- Itajaí, Laguna, Tubarão e Araran-

I Florianopolis, 30 de maio de 1938. tUO·j "'pred.·alt.e Franklin Rocha, qu� tao �a- guá. Só este ano, porém devido / (assinado) ATALIBA XAVIER DE ATHAYDE �j ��liosos e relevante.s . serv�ços ,:em 1 ao patrocinio e á decidida bôa I T�stemunhas: Healiza-se boi e mais um sor-
prestando. na mmístraçáo da

IUS-/ vontade do Interventor NerêLI I
.
MIguel Malty teia .dêssa popular e acreditada

t :". I dA' O
' .

i Eduardo Horn
,ruçao aos a unos.o ero .u- Ramos, que tudo tem feito para I (firmas reconhecídas no tabelião Brito) empreza, havendo como de cos-
LC de

. �anta Catarina, pelo que, tornar efetiva no seu Estado es-I I turno grande espectativa e afInen-
n prov�Itamos o

. enseJo. para �o- sa obra gigantesca e inolvidavel, I Florianopolis, 30 de maio de 1938. cia de prestamistas aos seus es-
Iher dele as vahosas mformaçoes foi possivel turnar efetivas as de- lImos. Srs. Machado li Cia., critorios. O premio maior será de
que segue�: " . _ sapropriações, deilideratum eete ---------.

d. d. agentes gerais da METROPOLE Rs. 5:300$000, além de muitos
-«O Ml:�ll�terlO. da VIaçao, .pe- para que muito contribuiram as O TEM PO Companhia Nacional de Seguros Cerais outros de menor ;.importancia.la alt� clanVlden?Ia do. seu

tItU-lrespetivas prefeituras locais. .

lar, CflOU, como � sabI�o, o p.e- Em Joinvile e Itajaí, já estão NESTA ALUGA-SE uma esplendida sala
partamento da AeronautlCa CIVIl, 'projetados os aeroportos devendo O d ,. J.. I para escritorio. com 2 janelas,
(·ncarregad<;> de toda a interestru-I b

. . .

d
'.

d d epartameuto e l1l�' E' com o máximo prazer que venho agradecer· lhes a solicitude nos altos da Livraria M0derna,
.

as Q ras s�r ImCIa as alO a u-
r n ti (;ivil 'e prestesa com que a METROPOLE - Companhia Nacional de Seguros de Pedro Xavier & Cia.: ora que lhe co�respond�, com� rante. a mmha estadia em Santa O au eu I Gerais liqui�ou o si�istro da af;l0lice n: 7�23, pela qual se achava segu-

deropor�os, trafe",o, servIço. �e Catarma. Ouanto ao aeroporto . • ., • 'rado o predlO de mmha proprIedade, na CIdade de Lages. Tratar na mesma Livraria.
lcreologlCo, etc., tendo devldldo da Laanna 'o caso está em vias I

Boletim dlarBo da Esta-
.

Tendo rec�bido, hoje, de Vs. S8., a importa�cia de 15:000$000-
o paÍ.; em Regiões sob a chefia d

l:>

l'd I f
. ção Aéro-climaiológica qumze contos de reis, - valor integral do seguro refendo, resta·me exal-

UE! engenheiros, cabendo-me o ser
e ser reSGl Vl o pe apre eItura. tar o criterio com que agiram Vs. Ss. e a sua digna represent�da, que se

torna, assim, merecedora da grande reputação que o pu'blico lhe dis'
designado para a 9a. Região, qlie , Previsões para o período da'! pensa.
compreende os Estados de Santa Base da Aviae:ão 18 horas de ontem ás 18 horas
Catarina e Paraná, com séde em de hoje:
Curitíba. Abordando os melhoramentos a Tempo - Bom, com aumento

serem introduzidos na Base da de nebulosidade.
Aviação Naval de Florianopolis, Temperatura - Ligeira eleva-
o dr. Faria Souto, diz: ção.

-�De acordo com os entendi- Ventos - Variáveis, frescos.
mentos que tive com o ilu�tre As temperaturas extremas de
comandante Epaminondas Santos, ontem, foram: maxima 27.8 e mi·
ficou resolvida a ampliação do nima 17.7 registradas, respecti
aeroporto, deforma a ligar o atual vamente, ás 13.40 e 5.25 horas.
campo ás proprias instalações da
Base. Trata-se de uma obra de
grande necessidade e de largo 81-
.ance, e que, indubitavelmente,
tornará a Base de Aviação Na
val de Florianopolis, uma das
mais eficientes do Brasil. A!!I de·
marches relativas á aquisição dos
terrenos para tal fim, caminham
satisfatoriamente, com o abnega
do apoio do Interventor Nerêu
Rames no sentido da sua desa-
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Gaze Reconhecido peloI

I govêrno catarinense
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.. Pela resolução n. 3.915, de l.OU O I do corrente, foi reconhecide o sr.

Siegfried Krappe no cara ter de
vice-consul da Alemanha em São
Francisco.

Foi removido da comarca de
Orleans para a de Tubarão o dr.
Eugenio Trompowsky Taulois Fi

I lbo, promotor público.

r.o

(Espeeialista em doeneas de Senho.·as
e ereane:as)

CONSUJLTORIO

Rua Felipe Scbmidt., 39

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

9allo ilustre engenhelro-dnspetor da
Região do Departamento da Aeronau
tlca Civil diz-nos do que se está fa-I
zendo sôbre as comunicações aéreas

em nosso Estado

A Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON

está mais
E T R O

Companhia Nacional de Seguros Gerais

"'"

uma razao por que
p O L

se impõe á confiança do Brasil!
Bs. 15:000$000

Desejando-lhes os melhores negócios, su�screvo-me agradecido,

de Vs. Ss.
Amo. Ato. Agrdo.

(assinadQ) ATALlBA XAVIER DE ATHAYDE
No Paraná

Consulte nessas tarifas. e confie seu seguro
a uma organização genuinamente brasileira.Para que se possa avaliar dos

n�sultados desta providencia, bas
i ará diier-Ihe que no Paraná, se

1'cham já estabelecidos· 12 aerG

rortos, sendo que alguns se diso
ti nguem não só pela sua amplitu
de, como ainda pelas suas insta·
lações, como «hangars�, depDsitos
de inflamaveis, estações de radio,
etc.

Neste caso se encontra, por
e "(emplo, o aeroporto de Foz do
:I �uassú, que serve de ponto de
apoio não só a0 correio-aéreo mi
rCar, como tambem aos aviõeg da
linha internacional Miami-Assun-

METROPOLE
Companhia Nacional de Seguros Gerais

Rio de Janeiro
Diretoria:

Dr. F. Solano da Cunha· Presidente
Dr. Leonardo Trudda - Dr. Virgme Mélo Franco
Dr. Plinio Barreto - José de Sampaio MoreiraDelegado de

higiene AGENTES GERAIS-

Machado & Cia.
O dr. Abelardo Viana foi no

meado para exercer o cargo de

ldelegado de Higiene no mnnici
pio de Nova Trento.

Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658
Caixa postal - 37

FLORIANOPOLIS.ção.

•

1

SOLON VlErRA

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio rda sra. d. Luci Garcia
GoulartY, esnosa do sr. José Gou
lart , comerciante.

Assinala o dia de hoje, a data
do aniversario natalicio da exma.

sra. d. Maria de Assunção Rupp,
esposa do sr. dr. Henrique Rupp,
prevêto advogado nesta capital.

Transcorre, hoje, o aniversario
natalicío da exma, sra. d. Maria
Sofia Rupp.

Passa hoje, o seu aniversario
natalicio a senhorinha Maria Olím
pia dos Santos, filha de sr. Epa
minondas Santos, da fiscalização
do porte de São Francisco.

a

E

Faz anos hoje, o sr. Lindolío
Souza, funcionario da Imprensa
Oficial.

O sr. Josê Aurino Bruno, tele
grafista nesta capital, vê passar
hoje, o seu aniversario natalicio.

Fazem anos hoje, os srs, Gui
lherme Buck, esportista, e o sr.

Francisco José Vieira, funciona
rio da Imprensa Oficial.

NASCIMEN'rOS

A atuação do
sr. O. Aranha

NOVA YORK, 3 - Durante .I.

grande homenagem ��e lhe fOf ofe
recida ôntem no Hotel Waldorf As
todo, o sr. Pimentel Brandão, em
baixador do Brasil, pronuncíou as se
guintes palavras:

« Minha maior ;;.mbição é seguir
as pegadas de meu ilustre anteces
sor, Chanceler Osvaldc Aranha. ,

minha recompensa será a vossa. (AlIa
boração. I

Considero esta reunião como UIll
simbolo do exito.»

O sr. John MerrU, presidente d.l
SOCiedade Pan-Americana, declarou:

«Póde ser que a união e a solida·

I
riedade de t�do o Continente não
s�ja ainda uma realídade, mas a

I amizade entre o Brasíl e os' Estados
I Unidos está certamente fundada .sô-
bre alicerces firmes, duradour6s1•
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