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Encont,ra-se nesta capital, desde ontem, o incansavel e ope-
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I mbrar urna das grandes asprraçoes que elimenta o espírito do P O V O .

_

re e . . .

I I" do seu mumcipto , no atua momento. qual seja o da criação • • •

pO'Coll1arca e de unia Coletoria Federal na sêde, de molde a evi- Preprletarlc e Diretor Responsavel J A I R., � A L L A D O

;:,:r�:��:: �::d:i" i;�" t��[��
I ANO -=�_��-Ivf--=-=--!'iorl�����s� T.rça-fei;�, � d';-iUnho de 1938 INUMERO--U68

,cdas a que são forçados todos
tJ '

Il
flS componentes ua I .rescen te e

rosiJfra comuna.
., .r Cr'psci\)m�, corno la tivemos

SI':-:(J ('C (';::r�, não sendo dr'
oca (I ". , • •

n13is repctJl" e um dos mumci-

'os mais 1 icos e prosperes do

P1I'ljt1 Estado. Além da Ier tili-
gtl

I 1 • ,.

ade do s:-u �o o, UDPr�Jm�. e am-

a um rehcano de· rmnerros pre

'0008, que tanto estão contribu

�do para a emancipação de nos

,8 economia,
A pretensão, portanto, daquele

povo, baoria-se num espírito de

justiça, que não pode deixar de

ler olbado com o carinho que

meréce por pari e dos poderes pu
blicas, a quem cabe o dever de

estimular todos quanto trabalham

e todos quantos produzem.
E' de crêr, que o prefeito Elias

Angeloni. como legitimo represen

tante do povo que vem adminis-

Confiscará os objé- Homenagem ao

de "Arte Degene-, fhefe da Nação
rl "

:

ra':..l.il i Será inaugurado na Prefeitura
.

desta Capital, no próximo saba-

BERLIM, 6 -- O jornal oficial do,. o retrato do Presidente Ge

nublica a nova lei estabelecendo I tulio Vargas.
l I A

" ., do confisco independenfemente de I ce.rIlnoma _revestlr-se·a e

pagamento, de todo o objéto de grande imponencia ,

«arte degenerada), encontrado em

exposição pública. Declara que
qualquer objéto dessa natureza
existente nos museus ou colegios
públicos são classificados pelas
autoridades como de'« natureza

depravada» e poderá ser imedia- RIO, 6 - A Companhia Bra
mente confiscado, quer pertence a sileirs de Usinas Metalurzicas do

An ..
particulares quer a a�s .ciação, i Morro Velho inaugurou �eu ter
BERLIM, 6 __ o Hitler conce�! ceiro alto forno, aumentando sua

deu a «Ordem de Sangue», ate! produção anual para trinta e três
nistrando com tanta sabedoria e tanta visão, venha a aproveitar a presente reservada aos partici-' mil tonelados de ferro.
sua estadia nesta capital para transmitir ao ilustre Interventor Fe- pantes ativos do <pútsch de no-Ideral os aaseios da sua gente e propugnar pela efetivação desses vembro de 1923, aqueles que por -------------- _

dois grandes e iudispensaveis melhoramentos, destinados DO desen-I terem combatido em. pró I do I

P ... #I

voh'imento cada vez maior elo admirável município ,'"]Iino. ; «grande Reicb alemão» foram con-

M b d "l �N reaeltura
E se cr êmos que assiru aconteça, �an,b('lil ROt);()', ccrt os, que I

denados á morte. e tiveram mais eln ro a eglao D #I

eminente dr. Nerêu Ramos e o nobre Delegado Fiscal em nosso tarde S�laS sentenças comutadas MU:iJilc:lnal
,'stado, tudo farão no sentido de atender a esse justo apêlo de uma para prisão perpetua. de Honra r

��[l�:;eã�ui�:o t:�r�s d�l��� p;::�� �raf�i�.uro da sua terra, pelo �fK-7jijJ���dJ:�� _"_,m���K.,_�__

�I�'r{��§o�� OS �loi.s 1)�[hrllnlist:as"
DiSp:tíZlndO aueeres dos "cenecs"
nla erança 'm�f \�i�'r�';{"1:�����-;����(.�\1lF.�\ n*�.�ilr"'l�dos
Vli Itosa I_LIl.

...I1i!.l!.�L""�;#&."'...... r!tl. ..............

De ha tempos a esta parte que autoria de todos os recentes <con-

RIO, 6 - Na jus tiça de Mi- se vinham registrando nesta ca- t,JS do vigario . praticados nesta

tas trava-se atualmente uma lu- pit al, as atividades de uma pare- capital. explicando, com um ci

a intensa em torno da vultosa l lhn de «pungistas », que, audaci- nismo deslavado, o modo de co

ortuna deixada pelo capitalista 0.8amcntP, conseguira .l,udibriar Vil- mo atua vam para ludibriar os in

'elicio Roxo avaliada em v ários rios colonos, com o la velho e co II tOR,

ilhares de contos. Tendo fale- decantudo estn1t'lge:'11 ("1 'conto Pejo Delegado di! Capital foi

ido Felicio, seus herdeiros pro- 00 \ igiHi(l ", deixmOI) Pnl pod er abert o o respetrvo inq ueri to, para

ioveram o inventario e a parti- das vitimas um i'ôlo de rapeis. as devidas contas com a Justiça,
ha de seus bens. O processo ia velho�, ern troca de ;n!po! lancias I dos «contos» que passaram e das

á longe quando surgiu o primei- relativanwnle avult;ldas. contas que fizeram ...

o embaraço. Apresentou se, tam- A policia, posta f'!11 C:llflj)O, por
----------

em, como herdeiro, dí�putando mais 0S!'OI'Ç";l (1<.:e emplf'g:"se,

posse de parte da flll'tuna, Ma- noo lograra localisar os c.,pcrta- festa
ia Rosa Wilson, que se diz filha ihõf's, <IS qUêll��, n:í í obs:anl,', se

aturaI do extinto. Os herdeiros elllpenlwvnrll em fppct.ir é1 f lça

egitimos e Mana Rosa passaram nha levando assim no paro: e, em

nlão, a discutir o caso, assisti· troca dos seus «pUC:lt",,,,, "$ in- Realizaram-se, domingo último

os pelos mais habeis advogados genilo�, que, corno patus, :,r' dei- e ontem, na vizinha cidade de São
a capital m�neira. Os patroci- xaVD111 cair T'd ratoeira, 'lU!: Ines Jo�é imponentes e briihantes fe� I

ac!ores da causa de Maria Rosa Erd armad", peles proprius <ra- tividades em louvor do Espirito Oleiteiam a anulação do inventa- tos», Santo, que decorreram animada-
io. Na audiencia da proÀima se- An!"·ontelll, poré:n, foi (l co- mente,

unda-feira, do juiz da primeira missaria Fulvio Silva cientificado O distinto e conceituado co-

ara, Maria Rosa deverá provar da prcsellça nesta capital de dois merci�nte sr. Mario Vieira da

Iua aleijada filiação. E, se issLl individuas suspeitos, pondo-se em, Rosa foi o festeiro que procurou . .

onseguir, receberá nada menos eampo' no sentido de localisal-os. dar grande brilhantismo ás festi- Num r�qulDte de gentIleza o

ue três mil contos. Cêréa das 19 horas, o referido vidades nr)sso estimado conterraneo sr.

funciona rio policial, conseguira' Jo�é Galiani, ativo e diligente
entrar no rastro dos meliantes, que O m;n;stro d:::!l I:uor_ representante dos afamados econ-

.,e encontravam no cinema, cer- U U U U \: ceituados rádios'Westinghause,

ulberos como co- tamente dispostos a aproveitar-se • • colocou um possante receptorc!es-

b ....nde'""
da ench'mte para renovarem as ré! viaJou sa marca na sacada dd Confeita-

rRdoras DO .. .,. ria Chiquinho, durante a tarde
suas proezas.
Afim de evitar qualquer reboli- ele ontp.m, dando-no� a oportuni-

::�;:F;:.;;����::es��:;on:�: ;r;:!�:;���o��:m���l�e�;�j�i; -'<� 0��:������::d::i���:���i�:��:�
aqui, afim de substituirem o� Silva telefonou para a Policia
omens, que foram mandadm Central, solicitando do seu colegi:i
.rvir no exército. Ainda estão I ali de serviço, comissario Harol
!'aticando esses serviços mais 250 i do Reis, o envio «incontinenti»,
ulheres. E' esta a primeira vez I de um auto da Secre�aria e duas
ue as mulheres ocupam logares praças, afim de efptuarern a ca-Ie serviço nos bondes de Ma- ptura, quando, terminada a ses

rilt são, os «pungistas» chegassem á

Pl"(�ieito JEHas

�ell.o.illli

Siderurgia

ITelegrama do g��Mei;;l
de Vasconcelos ao jor
nalista Mimoso Ruiz

João Carlos Machado

do lt=sg-';r;to I RIO, 6 - O govêrno francês
!L Jrn I condecorou o sr João Carlos Ma-

S � cbado com a insignia da Legião de

anLO Honra.

desenrolar
lide

Adoração

Do ilustre general Meira de Vasconcelos, digno coman

dante da 5a. Região Militar, recebeu o redator desta folha,
jornalista Mimoso Ruiz, o seguinte telegrama:

-«Mimoso Ruiz-Redator-Chefe de A GAZETA-Flo
rianopolis=-A escassês do tempo não me permitiu retribuir a

visita que me fez e agradecer as bondosas referencias do
destacado orgão de publicidade da béIa capital catarinense.

Guardo dessa terra as mais gratas recordações, tanto
mais que elas se soldam aos momentos decisivos da nossa

vida, demonstrando o povo desse Estado, o seu governo e ae

classes intelectuais haverem-se alistado, com alevantado j ci
vismo, na cruzada educacional e manutenção da nossa inte
gridade. Cordiais saudações (a) GENERAL MEIRA DE

IVASCONCELOS. »

---------- --.- m__

VIOLADO O T�R
RITORIO fRANCEZ

Tendo seguido, ante-ôntem, pa
ra o Hio de Janeiro, a bordo do
avião da <Pauair », o operoso pre
feito desu, capital sr, Mauro Ra
mos, o qual solicitou 45 dias ele
licença, foi designado para subs
titui-lo no cargo durante a sua

ausencia, o nosso prezado amigo
e brilhante colaborador dr. Osval-
do Rodrigues Cabral.
Espirito culto, dotado de ex

cepcionais faculdades d� trabalho,
com larga visão e invulgar capa
cidade, o dr. Osvaldo Cabral se-

rá, certamente, um digno conti-
,

nuador da obra zrandiosa do pre-
KANSAS CITy, 6 VIOlenta tempes-

.

"

I
tade de vento e chuva desabou so

feito Mauro Ramos, durante o bre a parte sudoeste do pais, ma.

período da sua gestão em razão tando quatro pessoas e causando
dessa mesma a�sencia. I prejuÍzos considera�eis. Sobe a viu

Ao dr. Osvaldo Ca.bral envia-I
te o numero de lendos.

mos os nossos cumpnmentos que ' .' _

têm tanto de amistosos como de

I

PARIS, 6 - O Ministerio da
Guefl'a acaba de receber uma

comunicação da fronteira, com a

informação de haver sido nova

mente violado o territorio francês,
por 9 aviões desconhecidos'

Tempestade nos Es
tados Unidos

sinceros. OUTRA QUADRI
LHA P �RA ti FAL
SIFICAÇÃO DE
(;ERTIDÕES

RIO, 6 A'policia�do Estad. do Rio
descobriu uma outra quadrilha de
faisificadores de certidões de nasci'
mento, para 'efeito de habilitação
de casamento. Um oficial do regls.
tro civil está seriamente comprome'
tido.

Associação dos
Construtores Civis

Reuniram-se, ante-ôntem, em uma

sala do Clube dos Funcionarios
Públicos, gentilmente cedida pela 'I '

sua diretoria, os construtores ci·
vis desta capital: a!im de flln�a-, SO """"'n::OAf\�rem a sua assocwçao, tendo sIdo, L. L UIaclamada a seguinttcl diretoria: Ipresidente: Teodoro Grundel;, BRASI LI=IRA DEse�retário: .Estanis�au M�kowie-I l.

â��ç!�SOUrelro: Joao Jose Men-. MEDICINA VETE-
RINARIA

SUL-

.a . . •

Fuzilados! Foi fundada em Porto Ale�re a

Sociedade Sul Brasileira de Me-
. .

dicina Veterinaria, que abrangeráLONDRES, 6 - NotiCias che- 08 Estados de Santa Catarina e

gadas -:Ia Andaluzia informam te- Rio Grande do Sul tendo sido
rem sido fuzilados, esta manhã, I eleitos paI'h membr�s como re

no, ('e�Ít�rio de Sevilha, vár�os I prese.n.tantes ne�te Est�do os drs.
do� caoecllhas da malograda lD- OtaClho Camara Martms e To
tentona subversiva que se regis- mas Woods.
tf0U naquela cidade na madruga-
da de sábado.

RIO, 6 - Expulso do Brasil
varias veze3, Samuel Rappaport.
que tambem é conhecido por Sa
muI Rappttport, ScheOluione Rapp
Chon e Samuel Salomão, aqui se
acha novamente aguardando mai
uma vez expulsão.
Rappaport era membro da cs·

lebre «Zwi-.\1igdal» e deu um

<tiro» na praça de milhares de
con tOB de réis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



florianopolis
------_._-------------

Casas para rrH"""H"�-�"H"-"·······-·luma �D�rln� �il�I��I�����������������- -Ioperarios : Bar e Restaurante "E L I TE" i CircnitodaGavea Sindic;eto dos Bane•• I
:

P 15
'

3
: RIO,6 - o AutomoveJ11 rios de San1!ta Üatarina IIRIO, 6 - Com a pcsença I raça de Novembro, -Esq. Rua Tíradentes I Club acaba de receber um! A

.10 ministro ir terino do Traba': Diariamente Almoeos e jantares com : extranho pedido de inscrição 1 Assembléa Geral Extraordtnarta Jlho, foram iniinglJrndn�, o ntr-m I 8 Menús diferentes á escolheI· com I para a Cavea Internacional,
na Ilha do G_overnê,d lr 3S �<1�VS I:

{;INCO pratos cada um á 3'000 (tres : formulado pela senhorita Te- COn V (.')C �� 9ãO .1
mandadas edificar pelo tItular: mil réis)-Pasteis de Camarão : reza Albuquerque, residente
Waldemar FaL.:,ào, para os ope- : Cosinha ótima e á vista do freguêses : na. cidade fluminense de ?

rarios trabalhadores nos treoiches : : ralha do Sul. Na carta que
e armazena, que são mobi'liadas I MAXIMO ASSEIO-Exclusivamente FAMILIAR II endereç�u ao,. �utorn�vel:
com instalações completas, não , I Club, Tereaa dto pOIS de dizer

faltando iH.H) mesmo radio. I' que é -chauffeuse» ha mui-
tos anos e de pedir que sua I

Recebidos pe- A m O r t ElI z a ç a- o inscrição seja feita a preço!
rr.odico, em homenagem j:

lo Papa mulher brasiliera, solicita con-] João Batista Rodrigues
de 31 de Ma io d e 1938,� selhos de ordem tecnica,; PRESIDENTE

• pois vacila quanto á marca: Ide carro em que deverá cor-: L;;;;;;iiiiiiiiiiiiii_iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iIiiiiiiI;;;;;;;iiíiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií
rer, de vez que é proprieta-]
ria de :.1111 Chevrolet e de um' �����������������'---II B�ic�. O ultl,!llo, �'sclarcce a; I A ,INST:'Lt\DOHA DE FLORIANO. I! rmssivista. e mais novo e! I POLIS, possue sempre grande stock de materiais IImais resistente (: nele colo-: elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos
cou uma carrosserie de cor- f

II especiais para revendo.edores.
_ IIrida, comprada por seu pai

\

do corredor J. Martins.

Convoco os srs. associados deste Sindicato, para a ses

são de assernblêa geral extraoi dinaria, no dia 7 do corren

te (tet,ça.feira ás dezenove (19) horas, afzrn de f'Jegerem os

b"r;carilJs � COMISSÃO DO SALARIO M!NI\10 desta
capitel, de acôrdo com as instruções baixadas pela 16a.
Inspetoria Regional do Ministerio do Trabalho, Ín.Íustria e

Comerci, .

CASTEL GANDOLFO, 6
- O Papa recebeu o conde e

condessa Pereira. Carnei.o. do
Rio de Janeiro, e o sr. Moura
C

. r'

pampos, de oào aulo, acorn-

panhados pelo conselheiro da
embaixada brasileira na Santa Sé.
O conde Pereira Carneir,) é pro
prietario do «Jornal do Brasil».

No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistcncia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulas e do
publico em geral, foram sorteadas as seguintes
combinações:
Plano Antigo Plano Novo

"A�� "B��
Do 1.· ao 6·.

- _em ai

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

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

U [ U Z U H
I
L[ 1 RS 32 YQ32

! P U l Z s p IfQ 27 OA 32 GR 26

freud abandonou
a Austria

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

PIANO vende-se um de
;IlIIstlii1arcl "Zimcr-

rnann" em perfeito estad c ITratar nesta redação. MPOSTO
OERENOA

EDITAL

VlENA, 6 - Sigmund Freud I

deixou. ontem, esta capital, por
via ferrea. Declarou aos amigos
que se dirige para Londres e,
mais tarde, seguirá para ��ova I

YOi k. O celebre cientista leva I
comsigo numerosos manuo,critos.!O orgão oficial nazista. de
Viena,« Voelkischer Beobachter», i
carateriza a escola psícanalitica
de Freud como «uma especiali
oade pornográfica judaica». A
escola psícanahtica de Viena l
de,envolveu proJagand" contra (I Il�eich, darante o regime anterior . :

Não illtere�lIi2
i

SR aos 50-
viels

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

Mais 19 cnn-I
denações

BARCELONA, 6 -O pro
curador do Estado pediu a pena

l de morte para 19 pessêas.
1_ "M·f!'D5P""B'" M!iiW�.l1

Para ciencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes

te E�tado, torno público por meio do presente edital. alguns dis
positive s regulamentares em plena vigencia: (De'créto 21. 554 de
20-6-1932).

'

Artigo 78.-Todas as pessôas fisicas ou juridicas que por
I si ou como representante de terceiros pagarem ordenados. gratifica.
ções, bonificações, interesses, comissões, percentagens. juros, divi
dendos, lucros, alugueis e luvas; prestarão inform rções à Seção do
Imposto de Renda, anexa á DcleRacia Fiscal.

,

Artigo 86.--As infraçõ;; do artigo 78 serã i punidas com
a multa de 500$000 a 5:000$000.

���'C::r:Joo�rc�r�� t Artigo 88 -Ate' (30) trinta d .

h d d� • • � I, _.' _.
-, � jun 0, e ca a ano,

·

� Elpldlo Souza
� podem ser felta� as, ?eclaraçoe� de rendimentos; md��e!ldente de

�
e

� mu�ta. A pessoa flSl�a .-(partlc,ulilr)-�u: , pO;5ulr mais de . .

�
Nérica Souza

ij 10.000$00� de �endllDellto bru o. fiel �uJelt'l:' 'l.pr�"�'lt'l.Ç1l 1:

�.• d �. sua declaração, ainda que, pelas d .du 'Õ '5 ,j � �O" r ).� , t , r1 11 •

,ti' agra ecem aos que compa-�' ,
� -

-"'" ,) J " '

� receram ao seu casamento, ij lia e outras que o regulamento permite, venh 111 ii flC'H IseltH

� bem como afos que enviaram ij Cf?S_O não "predse�ted� �ecl�raçlã�l ficlCá sujeita ao h lÇl n � lto �:X

· 'it1 presentes, onogramas, etc. �� o ICIO» e per era lCelto a, 1.l�C1U�õ�S r-:guLl n ,nLif�3, i lCdlldl
,�� e oferecem aos parentes e 1ft tamb",m nas multas d, 30 501!0 ou ai,d t

'

I d

"� conhecidos sua nova residên- � I'
'

,t
.. 300-0 'A' f'

"' 1 :e�s veze� o Vil or
.

o

�. P' C 'd (S r.� Impus o, ou seja. 010.; Irmas C'Jmerc! 'iIS coletl V'iS ou 10'
," CIa na raIa ompn a . � J' 'd "

.

d h'
"

.;

r.� José). ' ��
IVI ualS, alO, a mF:smo que ten 1m pre)UIZO, flclm obnga:Jas a

· � J' 3 � r t' dI' - ,I ,

'� S. ose 30-5-9 8 � �c. eSC'en ar a sua ec acaçao o� uocumentos que provem o seu pre
���������]�� JUIZO.

INFORMAÇÕES PROSPECTOS

& Cia.Machado
Rua João Pinto o. 5 Florianopolls

.;�i.

I,
GENEi:3R '\, 6- A confi'- [C.

renda luternacional do Tra- i
'

balho foi inaugure,da sem a Ipresença da Russia. Diz,se
I

que os sovieticos estão sen

tidos com a repulsa do Con

gresso de Oslo, recentemen
te, não permitindo a

presen-Iça das Federações de Traba
lho da Russia na Federação II�ternac�n�l. I
DESCOBERTA UMA
(;ELULA (;OMU

NISTA

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SAO PAULO

Ar�igo 175,-As empreZ3.5 que p :g'l'l1 jmos de debefl'
tures e obrigações ao portador, descontarão sempre inJeperldente
de sa?�r a quem são pagos êsses juros, á taxa de 8.lI0. Q laoto
aos dIVIdendos de ações ao portador, a taxa a de;coatar pela
me�ma fórma será de 4010, indtpendente do impo;t.) ,pago pela
sociedade.

.

Artigo 1820. -- São plSSiv:!is dq imposto r:le ren�a 01
venCImentos de. to�os 03 membros da IVl1gistratura da União, dos
Estados, do Dlstnto Fer:leral c do Territorio do Acre bem co
mo os do fuacionâlismo públieo do Estado e d03 'municípios
dDer;reto 19,723).

.

Outrosim, torno publico que d� acôrdo com a lei 183,
•
de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro d�

i 1932, o r�gulamenlo 8ci�a citado, sofreu as seguinte', alterações:
I Lei I83o.�Artlgo 10.-.-A partir de 1936, as SOCle

i d�des el':l _?ome �ol�h�o, .as de capital e industtia, as em coman'

I
dita � as hrmas mdlVld�als, cuj() capital exceder dI' 50:000$000,

I
ou cUJa, vendas mercantIs ou receita bruta excedere;}} de .

.

I 3�O:000$OOO, dever�o pagar o imposto peto lucro liquido, de
acordo com 0_ reS?eChvo. balanço, ficando equíparadas para o éfei
to da tnbutaçao as Socledade� Anonimas

Decreto 21.033.-Artigo Io.-Nenhum livro oU docu
mento de. contabilidade. previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de f.al�ncIa.s e por quaisquer outras leis, terá efeito juridico OU
admInIstrallvo si na-o t' .' d " df

•

e� Iver a��,lOa o por atllano, perIto conta or,

cont�d(\r ou g�arda-hvros devldam<?nte registrado na Superintendencl2l do EnSInO Comercial, de acôrdo com o disoosto no artigo
53 do D'creto 20.158, de 30 de Junho de 19'31. Portanto,
no dec('[[er dé Junho até 30 rio mesmo mês, a Secção do Im
posto de Ren�a neste Estado, está habilitada a fornecer quaisquer
outr�s esdareclmentos, bem como a receber as declac"ções tde
rendimentos referentes ao correalte exerci cio.

,

Secção �o Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fis�aIdo Tesouro NaCIOnal do Estado de Santa Catarina Flonano')obs,
25 de Ma.io de 1938.

,.

Mutuo PredialCrédito
São_João! São_João!

18 DE JUNHO
S. PAULO, 6-A policia

d�scobriu �ma celula comu-Intsta aqUI, prendendo al-
guns cabeças.
---------------�---------

5:350'000
100',000
50'000
50'000
50'000
50'000
309000
30'000
50'000
50'000
50'000
50'000
30'000
20'000
10'000

I Pr.mio de
I P__remio de
I Prendo de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio d.
I Premio de
I Premio de
I Premio d.
I Premio de

10 Premios de
10 Premlos de
15 Premlos de

EPISODIO BRUTAL

RIO, 4-As autoridades
policiais dJ 21' distrito po
lícial estão ás voltas com um

brutal ppisodio de sangue,
que seria revoltante se não
ii ve�se a justifical.(l um ver

dadeiro acesso de loucura de
parte de seu executor. Este,
o menor Graciano Marques
:_;ouza, com 16 anos, foi re

preendido por sue pai, o ne- i
: :,ociante Vírgilio Marques de r
:�ouza, encheu-se de furor I
(', armado de faca, vIbrou I

tres golpes certeiros, tendo
atingido seu pai no rosto, na Inuca e na região lombar. O
.: �rido foi recolhida ao HOS-!pltaI promto Soco�ro sem es

;)�ranças que reslstél aos fe- :

�imentos. O menor Graciano.
preso em flagr�nte, t�ve na i
propria delegaCia maIs um

de reus costumados ataques
t:�ileticos. 1-------------------------------

MurTAS ISENÇ,õES !

Mais dez bilhetes da Loteria Santa (;atarina, extraeão de
23 de Junho, eom 011 numero. seguintes:

1821�1829--13744-13749-5610--5615-'622-7624-9293-9296

INSCREVAM-SE!HABILITEM-SE!

f\llutuo .Predial"Não ha como a "Credíto (;arlos Concei4:ão
Chefe da Seeão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



União dos Ma
deireiros

Viuva Egidio Noceti
A família Noceti manda rezar, amanhã .ás 7

horas, na capela do Ginásio Catarinense, urno ceri

� monia religiosa em intenção á memoria de sua sau-

dosa genitora.
.

Seus filhos, nóra e genro confessam-se gratos
a09 que comparecerem ao áto mencionado, para o

qual ficam convidados seus parentes e pessôas de

amizade. I
s:v T'"""'"CiT'fC!Z'li,'7Y' 11m'" a _FiIW

..:__ ssoaara( I

I Sanatnrin "Santa Catarina" I
__ I

Kiralyhegy
I

. o sr, dr. Ne:ê<l Ramos, Interven-j
tOl Federal no Estaco, recebeu o se- __

guinte telegrama: I'PERDIZES, 2 Comunrcamos, com

o' máximo prazer, a fundação, hoje,
da União dos MadeIreiros, de Per-
dizes e Vitoria, com séde na esta

ção def'erdizes, com a finalidade exc'u
siva de tratar dos interesses dos pro

dutorcs, de conformidade C0m a lei.
Confíautes no vosso apêío, enviamos
cordíaes saudcções. Rene Frev, pre

s\1.ente; Vitorio Alovise, secretário;
e 'Olestes Formlghieri, tesoureiro. AndréDr.
Exeesso de partida

rismo
RI('. 6 - Informam de Belo Ho

rizonte que Ibraim Nassed, apezar
de sírío de Nascimento, formava na

fíla entre os mais ardorosos adéptes
do Iutegralísmo,

Para gravar perpetuamente sua

crença de corpo e alma na doutrma

��rde, Nassed mandou tatuar em seu

braço fl sínál símbolíco do Sigma.
Ac,mteceu porém, que depois o

Integralismo foi posto fóra da lei e

o sírio achou conveniente não mos

trar assim .ão ostentirz e eXl'ress�va
n.ente suas convicções partídarías
Teve até vontade de arrancar G

Ibraço fóra... Afinal resolveu a ..itu.1-

ç?-o procurando um zspecíalista em

It1rt>rgta plastica que, com uma ras

pagem em regra, arrancou a réle e
I'o sinál do braço tatuado. �iIiiiiiiii_iiiiiiiiliiiiiliiíii_iiiiliiíii_íiiiiiiiii_iiiiliiíiiiiiiliiíiiiiií'íliii' iiiiiiiiiii_iiiiliiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiõ;.· f

DIRETOR PROPRIETA.RIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o +ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotornia, toracotomia). Este Sana

torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

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

metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarre, sangue, fezes, etc.

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

Para ter saúde
alegria

e

Será demitido

COPAS

UEAD

e inho

desde 450$ 00

MOVEIS

s
l'iIlII

LOM AO GUELMANN
------_ ---------

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná
------_._---------_._-------------

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Gi\.ZETA-----------------------------------------��--------------------------------------------------------------�----------------
Floiíanopcíís, -1H'i

Dr" Alfredo de

A E T A. -1.r:,JtM>_I(;;
I

'

Dr, Mig'-:lel I N S T I T U T O O E O I A-Boabald
GNOSTICO CLINICOCLINICA GERAL

OOVias Urinarias
Dr. Djalma Moellman.n

1\11 .".-D ' .� ("�i! ��. I .-.., ..6' ._
. ...",.E

Especialista em molestias de creanças, nervos
impatudiemo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molcstías da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, J .584 _jCensuttas=-De» 8 às J 1 e das�14 ��� horas

P.

1ratamento moderne das
motestias do Pulmão

Consult.-R. ,joão Pinto, I 3
1 elefone. 1595

Res. Hotel Gtoria-Fene J 333
, C()l1�ultas das 13 ás J 6 hrs,

I �':I:O �S�E-C-�-L-I�-T-�-:-�-M-�-L-E-:-IA-�·-:-i-:-T-�
.,MAGO, INTESTINO, FIGADO E RE�TO

CWRA :RADI€:AL DAS HEMOIU'tHOIDAS. :aDI OPE

RAÇÃO J!: SEM DQR

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

Mo!estias e Operações I
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolís
Membro da Sociedade di: oto-rhíno laryngologia doRio.

fi Consultas diarias das 4 ás 6 tl2 - Fone 1009

II Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - fLORIANOPOLI5

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDiCO ..··OCULISTA

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

!. Dr.Pedro Catalão
I Dipl.maclo pela Facul-

I: dade ele Medicina Gia
BaiaI Ex-interno e assistente de

Serviçe de prof. M�I UI>
Ex-interco cd" Dis[3eDsario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospuel

Gralfée Guiult' e Sanatorio
Manoel Viterine

Clínica médica cirurgtca das Exame de sangue: para diagnostico da sililis (reações de
l10lestias da Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Oiag-

.AB:KÇA I: PESagçQ nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Especíal.sta em Exame de urina (reuçõee de' Aschem Zondeck, para dia-
NARIZ, GARQANTA li

gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-
OUVIDOS

�N8lJLTORI8 quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

18- Rua Trajano -18 diagnosticos.
RESIDENCIA Fernando Machado, 6

.

Hotel Gloria TELEFONE 1.19

I' Il::::;te �a, l::";,I_iiiiiiiiíiiiíliiiiFliiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiã°iiiiiiiiliiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN�O��P�o�,.-.����_�I�,�S���
I

,Ao

I IAceacio Mo-I
I
Dl. Pedro Camara Simões i.

I
re I ra tem seu escrip-

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

CLlNICA ME'DICA - Cirurgia das Molesffas da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações
Molestias Venenosas - Cma insulinica da magre.
za, obesidades, diabetes e molestias da nutrição

T Z Qi4 2i$ ! 2 " '. o,. o • ,g Agi"

CLINICA

Advogado
n. 70, --.' PllOJ'P' 1277. I RUá Trajano, n: 1 sobraão

I Cal> 1 Postal, 110 _j I Telephone rr 1458 I

Com prática nos hospitais eurooeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Censultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUl'JICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças (10 coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados f lectricos)
OlINICA FlE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Anã

hses Clínicas

MEDICA

1
J Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Dírelto

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San
ta Catarina.

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 13 J

·1 sobrado sala n' I

fi' I���!�N,\' [ f

SANTA CATAHINA

I tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

TE3?? i r t fi .! , E'

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 Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Cllnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 67 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS

Operações
Consultoria: Rua João'

Pinto, 13 - Telefone 1 595

Das 2 ás 4

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

Telefone 1355

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escritório de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E'3critorio: R. Deodoro n· 15

FONE 1.665 '

1: i

Desemba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

ELETRICIDADE 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, 1167

rDr. Ricsrdol
Gott.smann.
Ex-chefe da dinic... do Hospi
tal de Nürnberg, (P• oreesor

lndérg Burkhardt e Professor
Erwin Kr.euter)

Eepeel.'lIla em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, [de
enças das senhoras) e partos,
cirurcia do sistema nervoso e

operações de plastiol\

Companhia Nacional de Navega
çã-' Costeira

Movimento Maritimo ..Parta Flori.napalis

r 6.r�::: :o:ePB:Liô;; ;::r:: s�7rge5
I
••

"Frêtes"'fide cargueiro:

Dr. Arrnlnlo
Tavares

/MEDICO-ESPECIAL15TA

Ouvido - Nariz - Gar-
ganta - Pescoço 'l

Consultas das 10 ás 12-
das 16 '1<; J 8

Consultório: Rua [oão
Pinto. 7·-- Tel. ) 456

Res. Rua Bocayuva, 114

I
(

Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Advogado
J. Bayer Filho

Rua Trajano, 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686 CONSULTORIO--Rua Tra

aae N. I S. das 1 tJ ás 12 e

d.. 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28,

RESIDENCIA-Hua Este-
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131 _.
Ver' de-se as

seguintes
prt"'1priedades
Uma cesa na rua Conselheiro

Mafra n', 5 t, outra na lua JoãO
Pinto n'. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um

grande sitio no Rancho Queima-
d. e outro no Estreito.

Trata'se com JOiO Sauford
Fone 1253.

Partos 0- Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor ds Maternldade�
Medico do Hospítal

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde ... Consutiorio.
ANITA C.ARIBALDI, 49

I Dr Aderba�R�1
da Silva
Advogado

P. J 5 de Novembro, 3 sob.
Fon� 1631 � 1290

EljXI.R DE N06�Bmpregado COJll.�.o ..ICIIIl mole!'t1aa pro�cmM da
• Jmp"re%WI do laDáíí"

.

�
-

I Dr. Pedro de Moura Ferro I

o Paquete ITAQUE'RA sairá á 11 do cor.' O Paquete ITAGIBA sairà á 10 do
rente para: corrente para:
Paranagsà, Antonina.
Santos, Rio de janeire,
Vitória. Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para os demaís'por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Aviso Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
. e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da
Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
menté para bordo em embarcações es pedais.

)

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3-(FONE' J 666) --END. TELEO. C jSTEIRA

Para mais informacOes cem o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Imbituba
Rio Grande

Pelotasje
Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'1';1 "II!
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Banco do Brasil
Capital

F'UIldo da reserva

106.000:000$000
-268.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM �TODO O PAII
'.lGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os segúintes juros:
Dep. com JUrlS (C01Y1.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportanctas).
com aviso prévio deí30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

1'tlW..,�t?�
DEPOSITaS A PRAZO-FIXO:

PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4%:'ala
5%"c

4.5% ala

4% a. a.

5% c

s.
Velas e Magn

Blumenau, C!f>}UlZ":;: Ir� �lio Sul,

Join,,�leJ Lages, Legui1HáJ, Sã•

Francisco �. Sul

"':!Ei $-i!�r I!!,*"";; 4;U ;;ri&&l!iE\Aq:; iH ' M; 4:e. �J!o ,� f��l�,JZ��'"Ji o �,�j�
�'.����-------�"E"�

� dolar Schw�rJ.� �,.,' A· Favor·lta'Endereço Telegr.: DOLo • Caixa Postal, 32 f..l
�ÇjJS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf'.:A

liAOENCIA DE VAPORES,
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada +Rlo

Navegação cBraSifleira Limitada-cRbio F' ,r·'Navegação abo riense Ltda.-- a o no

Vandenbrando & Cia.-Santos I

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE J -\NEiHO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e El\tmARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e era

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrior

Recebe cargas de ímportaçãe.] do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e' redespacho para
as praças do interior

'

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPHIO \
Sã �:YI7° Gi\RA�TIP(;) ti r;APIDo'--ri�f�ços MODICOS

r jjj����;;;!ii����!i!�.�ilrJil ii;!ili.�

MOSTRUi\RIO EM:

Tubarãa

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a
. - - -

-

. .�

.

N o Estí�eito Pontaldo Leal

8. LH ETE-S-"

Federal e Santa Catarína

NOS CLA.SSICQS ENVELOPES FECHADOS

Formidave�1 !

". LETRAS A PREMIOS.
I : por 6 mêses

por 12 mêses
Sujeito aI) sêlo proporciona.I.

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10" ás, 11�30 horas."" -.N"�_"'�."

'Endereço"'tãrêg"râfrêôT.;;.SAT��ITE
"".'fr, · .•.. :·L .....

TELEFONE 1.114

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costuras e bordados marca ME rEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co
nhecer nossos preços e condiçães de venda.

Liçães de bordados gratís
Informações com o representante J. Braunsperger,

e José Gallísni.
RualConselheiro Mafra, 66

FLORIANOPOUS

Sapatos, de pelica, sal ..
_____

to alto, para
INVERNO a 18$000
Sandalias a 10$000,
de verniz de todas as côres.

Si3patos para creanças a 8$000
Calçados de qualquer tipo para homens, senhoras e

creanças, sandálias. chinelos, TAMAN
OOS de toda qualidade, c.ntos. etc .. aos

menores preços diretamente da FABRICA
BAR:�fJROS

Secção de vendas varejo e stacado
RUA CONSEL.HEiRO MAFRA, 39

De Fama Mundlall

,

...................................................&1

Sr. Criador!
Procure conhecer os produtos do Jnst ru

Biológico Catartnense. vacinas, sôros, desini.íean.e
�RESITA e FORMION, carrapaticida. ,q e c

VACINÂ CONTR L\ A

PESTE DA MANQUEIRA
H. Aqui�D & Oi••

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JOS
SANTA CATA R INA

.....................................................

qulntc-felro
9 de JUNHO

/'"""
"
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ZETA TIVADESPO
---

REDATOR: Osmar Cunha

Glorificados! Triunfadores!Vit SOS!

ROineu,
a nossa

Batatais, Domingos, Machado, Zezê, Martim, Afonsinho, Lopes,
Leonldas, Peraclo e Hércules honraram, com galhardia e destemôr,
patrla conseguindo, brilhantemente, derrotar os polonêses.

o jcgo realizado ante-ôntern
em Strasbourg, para a conquista
da TAÇA DO MUNDO, entre
as equipes elo Brasil e da Polo
nia, pelas circunstancias de que se

revestiu o seu desenvolvimento, é
de molde a um titulo de justo
orgulho, não só para os elementos
que atuaram no memoravel match,
como também para todos os bra
sileiros.

E' que, não obstante todas !IS

contrariedades que se antepuze
ram ao nosso triunfo, os onze de
fensores das côres brasileiras, lo

graram sair vitoriosos, vindo ates

tu que a técnica é de molde a

s iplantar até as próprias brutali
dades.

Brasil 6 Polonia 5 dos- o seguinte telegrama:
França 3 Bclgica 1 «Na vespera do VI)S�O primei-
Hungria 6-India, Holandêsas O ro embale em campos europeus.
Rumania 3 Cuba 3 des-jo levar-vos, (OlPlO madrinha
ltalia 2 Noruega 1 e como brasileira, a reahrmação
Checo-Slovaquia 3-Holanda O

I
da minha confiança nos vossos

esfôrços. Estou certa de que o

Os pontos fortes do bom nome sportivo do Brasil e5-

quadro tl garantido nas vossas mãos" .

do dia. TarbiLragem. Não era para menos ... 'do gramado.
Os polonêses reagem procuran- Afinal, o tempo é prorrogado.

do desfazer a vantagem e o con- Saida brasileira, Lopes perde _ •

seguem quando Domingos comete bôa oportunidade. Os nossos são A atDaea� dos Brasl-

penalty, rigorosamente apitado pelo verdadeiros azes da pelota. lelrns

arbitro, que Wilsmewski transfQr-11 A torcida é francamente bra- I
B

'

00
.

')
. I atatais fez lir:d:ssimas defe-

ma no empate aos "-' minutos. SI eira,

Mai3 4 minutos e Romeu, em O «Diamante Negro» está sasF, 'I
'

'

db A bi - Leonid b f d d racassou no u timo goal os
oa com maçao com ...com as, assom r080 e az e mo o sen-

I" F
.

h dfaz o �'tento do Brasil. sacional o 5' goal para oBra. po one �s.
d

OI r-iac uca o e en-

Os nossos exercem [orte domi-I' sil, terminando o r tempo da trouD gr:pé' o'f )' E"
- I d B ormngos a nou. stava tarn-

1110 mas a ma sorte os persegue

I
prorogaçao com o resu ta 0. ra-

L
'

d d I d did 'I 5 I) I
'

4 em doente
e mo o crue sen o per I as SI x o ama . M' h d'

•

f
.

,
'

id d ac a o 01 apenas regularvanas oportum a es. ! '

No último instante dessa fase i 2- tempo enquanto a linha ITJed a j ortou-

Peracio conquista, de formidavel! se pessimamente.
cabeçada o 3' goal brasileiro. I O� brasileiros continuam no Apenas Martim foi bom aL-

as brasileiros dominaram Iran- I ataque. Aos lO minutos é, no'
mentando sempre os ataques br a- RIO, 5 - «o Correio da

I sileiros.
I varnente Leonidas, «o homem do

Tada a linha esteve esplen-
Noite» ouviu a cartomante Ma-

I
dia» que conquista o 6 e últi- àame Betty sobre o resultado

dida.cial, �ue, torn<J.n�o o �ampo escor- 2· tempo �o goal d�s brasilei�os, dando
E t

. R -L id
da peleja do Brasil com a Po-

regadio, se veio opor a que a I a sua Pat:la a vitona, nlret,an o. omeu, eom ,as lcnia. A cartomante afirmou que

partida se evidenciasse cem a na - A saida é dos polonêses que I Entretanto a nossa deleza Ia- b�eraclO, fodam o trio endia- saíremos vitoriosos, arrescentanto

turalidade devida, tiveram

ainda1agora
parecem dispostos a tudo: Ilha. Os polonêzes procuram des - r,�

o l):�:fs�e�ci:�spensa a for-
que Romeu seda a pnrneira fi-

os brasileiros de afrontar a par' «Ou vencer pelo jogo ou, se não I fazer o placard, com violencia I mi ave
gura do jogo.

.cialidade do jui� e a brutalidade possivel, pela violencia.» E o jogo illélUdit.a. 011 polonês.. Confirmou-se a previsão: Oi,

dos seus competidores. bruto cresce, MaIS urna vez o seu assem- brasileiros venceram e Romeu
jogando no primeiro tempo Machado, num dia infeliz, faz broso meia esquerda consegue ° guardião fez defesas incri- i destacou-se brilhantemente.

contra o vento, que os fustigava contra os seus o 2' goal dos po- um goal para a Polonia, de modo �

d b d f d d
veis. F.

_-

esa ri amente, 50 ren . o repeti as lacos, aos 8 minutos. incrivel, � I conto por goaI!Szesepaniak, Dice, Wostal, e 1

penalidades de que os adversarios Aos 13 minutos Wilsmewski A bola ficolJ dançando o W
:.,

. ' ,. Ilsmewoski foram figuras que�
eram responsaveiS, nem assim mes- empata novamente. Batatms se atIrOu. mdS não pe-· - .

I t
� RIO, 5 - O indUlilrial José

.

"d I f
se loopuz'!ram, pnnclpa men e este i "

'

mo, consegUiram estes, vencer a r\ reação os (lo onê&es foi or� gou.
..

.

'úitirílO que foi o melhor jog ..dor 1 Joa'lul.m �lIto.,num gesto que r.e-
técnica dos nossos bravo� elemen- midavel. mas os brasileiros não 5e Pouco depoIs termmáva a s.e.n-I I A. f-' 3 t t

I percutIU Imedlatam�nte n03 CIr-
. . .

d
.

I 'd I" '. f' pu one" aZÇnao en os. I
I

.

tos. mtlml am, saclOna partI a. �clta e 10505 I- l cu os desportivos, resolveu ofere-
Si o primeiro tempo se reves- Aos 35 minutos desse tempo mavel dos brasIleiros que, ape-I Brasil x Teheco-Slo-' cer um conte de réis por goal

tiu de uma extraordinaria violen- Peracio dá um tirO de 35 jardas z�r de todos o.s fatoces contranos, vaquia marcado contra os polonêses, RAO lOS
cia por p(l(te dos jogadores polo- de distancia, que o guardIão po- triunfaram bnlhantemente com a Esse pr�mio será entregue por
nê�es, o segundo, atingiU, r.esse laco nem siquer poude esboçar contagem de 6x5. O Brasil no próxino domin- intermedio dos nossos colegas do
particular proporções inauditas. urna defeza_ go, dia t 2, jogará em Bordeuax «O Globo».
Reconhecendo não poderem ven- Era o 4' tento brasileiro.

. Apó. a grande I.ta contra a SchfOco-Slovaquia, ven- Assim, Lp.onidas ganhou 3
cer a técnica com a técnica, pu- A Juta assume proporções gl- cedora da Holanda. ,contos, Peracio 2 e Romeu I.
zefam em priÍtica um jugo por tal gantescas. Os meios brasilt!Íros re- Leonidas o idolo da assis- 1
fôrma estranho, que chegaram a c,uam procurando gar�ntir a vito-l tencia, foi �alregado em triunfo. "(;opa do Mundo" : Saudaeão da srta. AI-'
dt"snortear completamente, por ve- na- A nossa defeza traqueia." 'A as�i5te!lcia aplaudiu, delirante- l zira Vargas I
zes, a nossa defeza. Entrementes perdemos Vilnas

mente, os brasileiros carregan' Resultados dos jogos de fute- i ALUGA SE um quarto
Com tudo isso, com a prow.... oportunidades. O juiz irrita. do-os nos ombros. Só' após quasi ból pela "Copa do MundoRno dia RIO, 5-/\ senhorita Alzila -,-_ mobiliado.

�ação do tempo, com toda a par- Lopes vai chutar mas Szese' 20 rninuto� .dd luta é
_

que �s 15 de Junho em diversas cidades �iirga�, e!ei.t� .madrinha d«o t,ta"lll Tratar á rua Conselheíro
cialidadlil injustificavel do juiz e a paniak agarra-o com as duas mãos

nossos patnclos conseglluam sair da Europa, brasllplco. dirigIU aos seus ahlhl'l' Mafra n. 90.
fúria dos jogadores adver�ario', o e o juiz ... não vê, Batatais foi

I ---I��;::;o�:":�U,;�c:�:::�':t:�mc�: m,!)'u�a,�:,k:�c��;:�..0, polo União dos Varejistas d!_ fiorianopolis I CfRVEJARIA C A T A R I N EN S E I
lar, marca:ldo 6 pontos contra 5. nêses' estão dando ponta-pés a

torto e a direito nos brasileiros.»
E, o juiz não vê ...

Já passa do tempo regulamen
tar e o ai bitro com o relogio na

mão tambem não vê que o prazo
regulamentar foi esgotado.

Goal da PoloOla! 1 minuto e

meio já eram passados qU8rdo o

Rumania X l:ubaNo quadro da Polonia, sobre
saem, o triangulo final, sobretu-

,

do o zagueiro Edward lVlade- TOLOUSE 6 -As equipes
jeski e a ala esquerda, cnnstítui-I de football da Rumania e de Cu
da por Err.esto Wilimewski e ba que SI' -nír -ntararn no campo
Gerbard Wodarz. de Pare des Spnrll, em disputa

.:la oitava filiai da Terceira 1 a

ça Mundial, estavam assim cons

tituidas:
Rumena: Palovivi, Burger e

Chiraui; Vintila, 1:hsinaru e Ral
íinski: Binfea, Cocaci, Beratki,
Rodola e Dobay:

a de Cuba: Carbajalez; Bar
quin e Chorens: Arias, Rodn
guez e Borges; Magrigna, Fer
nand-z, Socuno, Tunas e Sosa.

camente.

Debaixo de uma chuva torren-

Para seu c()ncerto, prccurai a

CaSa M'lsical, que! conta com a

oficina melhor Inuntada na ca

pital.
Rua João Pinto. 12

o l·tempo Pão liquido?
Cerveja Bock!

(Asliomblé. geral extraordinaria)

empate veio.

Agora, sim, o jrJiz viu qU?
tempo havia já e'gotado.

De ordem da Diretoria convido a todos os snrs,

ãssociâdos para a t�ssão de Assembléa Geral a realizar"
se no dia 7 du corrente, ás 19 horas em 1 a. convocação
e às 20 em 2a., afim de eleger-se os vogais e suplen
tes para a organisação das Comissões do Salario Minimo.

Tratando-se de assunto de importancia e de in-
teresse da clJletivi.jade, a Diretoria péde o comp .. recimen-

o to àe todos.
Secretaria da União dos Varejistas de Fiorianopo

polis, 5 de Junho de 1938.

A s�ida coube aos brasileiros
que vão ao ataque e furçam se

I: ;:.mente a defeza polonês a , sob
1,5 estridentes aplausos dos espec
tadores, maravilhados com o pa
drão e a técnica de jogo apresen
tados.

Aos 17 minutos de luta Leo
nidas passa bem a Romeu que
lhe devolve a pelota em ótimas
condições. E, o DDiamante Negro"
abre em lindo estilo a contagem

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria (;atarinense.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

1__ F L O R I A N O P O L I 5 --II é
Os brasileiros estranharam a

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

tio Brasil a "Taço ôomunào" àe 1942

Prorrogaeão ,'oão B. Pelulio

2' secretario em exercicio.

Associação de Futeból Argentina, Garcia
(Cuesto, aludindo ao pedido for�ul�do pelos representantes do Brasil de que,!
próxima "Taça Mundial" seja disputada no Rio' de Janeiro, declarou á

�'iavas que, não obstante a prioridade do pedido do Reich neste
sentid,o, a opinião geral era de que o Brasil é quem tem as maiores pro
babilidades de ver satisfeito seu· requerimento.

PARIS, 6,...,0 delegado da

I
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II Em São Joaquim da Costa da Serra 'I
, I

J. n, Cord' va II
I�Estabelecido com escritorio de representações" consigna-õ es ! �

_

e conta propria, aceita quaisquer inoumbencias comerciais r.
afetas ao seu ramo de negocioso '�I Vendem se juntos ou separados

I Telegramas: CORDOVA I j Magnifico te rr-no pronto r31 a ed.licacã« t()'�(, murado,
���;;�����ffi':�';::::'1i��:; ("IIi passe-io (-' fl!:'1 j� t'id(;ar)a pr, \fntlo Hi) cld.�Je. !l. 50 rr etro-
tj � da praça 15 dI." Nev, rnbro1�1 .,'. ,.�

'� '"! U ,. l I O

� t\ Ckl�_�_l��s�eH�., ed ,,:;n·�';�j;[;���:�������:�WA����� ��it;DE:�a��:���::}:
�jJZ ���2�� �������1����� �� �� �""" �� ::c.�.,��: proprietario Vldal Antonio denão precisa de rec'arne. visite SU(lS exposições e
� �vrifique os seus preços � Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �.' ���::. .. ", ... ..,_ .. ...

RAJ A.NO N a � estrutura em con- catlzação e direção Il V d um ter'R ..T .

1?lorisllopolis
• � ereto armado de ob. as

?�
en e-se reno si-

, � e ferro Aparelhamento com � tuado em João Pessôa (Estrada�fli4iM\\!i\U�� � pleto para co.nstru- �lgF.ral) em fr;ll�e ao f3ALNEA-
- _�� __ � ções de pontes em � RIO,��m a area�3 x�50-trata�--------

, � concreto armado � nas oficinas da LlvrarJ� Central a

MOtoC IIC Ietas· � � rua DéOdoro, com Jo:;é Dreher.
• !;� � Irmandade� � do Senhor

� Omar Carneiro Ribeiro I ..J�:�:o�o:
�

,

Hospital de
Caridade

I' ENGBNHEIRO elVIL

�� Edi'tai

� flua 15 de Novembro, 416 '$
SALAS 121� l�.OAR FORNECIMENTO

� � De ordem I da Provedoria
� � rda Irmandade do Senhor Je-V- Tel. 1503 Curitiba III Paraná � sus dos Passos e Hospital� de Caridade, nesta capital,

até o dia 19 deste mês, ás
12 horas. receberá esta Ir
mandade

.

e Hospital, na sua

secretaria, propostas em car

tas fechadas, de todos os

artigos necessários ao seuI ��1
t�

t consumo, durante o semes reI
lTh� Obras con.:tratadas no I- semes re de junho a dezembro do1(4

d 1937 ' corrente ano.� e gJ Os proponentes poderão� � obter as listas completas de
� dOl1te em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltloa-S. Mateus) � todos os artigos aos quaes� Ponte de concreto armado sôbre o mo s. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � se refere este edital, no

� Prefeitura e Forum de Mafra
� Hospital, ou com o Irmão

� rupEscolar de Mafra
� S�cretario� á rua Felipe Sch.

Qà Grupo Escolar de Rio Negro
�, rnidt rr 30 .

•"1 Grupo Escolar de Iratí � Cor.sistorb em Floriano-� Matermdade de Rio Negro .

.� polis 4 de junho de 1938.r Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � I
'

� Diversas construções de residencias � tiltlstavo Pereboa
I��������t���1!'A.���������������. Secretario

&u ,,.,.. 51 M".'*H�

-::::::A�GAZETA
::-

..

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

I IÔ, t::::. L E
.

1'·' R i (:! A
I TEM SEMPRE EM STCCK E A' Vf�NDA, POR

'I' :.:f����,�E�LF�r��g:D����;�� �R:{'�'r_
jC:URS E�"EG!\NTES E MODER:-�OS

NOVID�PES.! VISITEM A Etbt�,!i4J."8aRua Joao PlIílto no 14 Jl.� .IA,.III..

ACABA DE R' C�BER UM FINISSlMO SORTi-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'THIo.JS, NO\'1
DADE NO RAMO-AR rIGO ... !-\RAr·'-l rIDO

. ,

NSU -- BMW .. Triurnph - DU81'kopp
Bicicletas: .. NSU "' Duerkopp -

Ope: .. Bauer
Radic)s: - American-Bosch e Loe

we-Opta
Motores: -ILO para bicicleta s e motocicletas,

para iluminação de casas.e-Elpo-cE
clipse=-Evenrude para botes.

Aeessol·ios: - para bicicletas e motocicletas.
��-��ffi�tl��'\!r,i\t,%

Importadores -- Dístribuidores

João Prosdoclrno & Filhos
Curitiba· Joinvile - Blumenau

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

r

Vísta BEM SEUS

FlorianopoIis- 1938 ==

,-------------------------., CARTAZESIVENDE-SEI
I um sitio, COI"1 ótimas terras para I DO DIA
i plantação. com 5 50 de lrente por II 1.500 de fundos, pcssrindo cêrce I PROGRAMAS DE HOJE:
de 1.500 metros de lenha, tendo
ainda boa chacara e muitos caleei-

ODEON., O lider doa
ros. cinemasTratar á rua Tiradentes n. 7

I

com João José da Costa.

O magnifico filme com Anna
belIa e Conrad Veidt

A'S 7,30 HORAS:

Vende ..se

UMA MAQUINA DE ES-10 PODER DE RICHELIEU.

CREVER USADA I Preços-2$500 e 2$000-.
tipo standart por preço van- --

tajoso. Informações na Ta- (;INES �OROADOS
bacaria Baiana, RUê Trajano, REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
4 ou Caixa Postal 59.

O FANTASMA DO AR

----------1 com Frank �awh e Dorot�y �e.Coneertos e limpeza

I'
bastian-c-continuação - episódios
6 alO.

de maquinas de escrever, Preço:-I $000.
radies e aparelhos em geral.
Rua Conselheiro Mafra rr 66 ROYA!...., ás 7,30 horas:
�C!dCg� SUZY com Jean Harlow,Ga.

; rry Grant e Franchot Tcne.

.�, 1 'I Prtço-l $00_0_. _

.

Vr"'::},nr{i� ... sg:::.:r. duas casas
_& liL.;i '.._.' "',' d

.. I
e t;JVIO�',

FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtos só'

A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

na
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Nossa VidaA GA
ANIVERSARIOS

ROBERTO OLIVEIRA

.""

R';;i;t;�d-i��<:d�<-'h�j;-:" o ani-
versario natalicio do nosso con-I
terraneo sr. Roberto O!iveíra, d.o I
alto comercio e cavalheiro possur-.
dor de fino trato. Dai, o nume

ro de felicitações que por certo
I

reeeberá hoje ás quais «A Gaze- i
ta>, se associa cordialmente.

I
TTE. LEONIDAS HERBSTER
:::;rJ�'
f:�Passou, ôntem, () anivers�ri()
natalicio do sr. tenente Leonidas

Herbster, brioso oficial da milicia
'0 Estado, e diligente prefeito
municipal de Jaraguâ. O ilustre
militar e administrador recebeu
inumeras Ielici tacões ás quais,
embora tardiamente [untamos as

nossas.

DORIS MIRIAM

Doris Miriam, o encanto do
lar do prof. Henrique Bruegge
mann, faz anos hoje. Em regosi
jo á data a inteligente e gracío
ia garôta, oferecerá ás suas inu
meras amiguinhas uma lauta mê
III de dôces, artisticarnente r.rna

mentado pelo casal Felix Bran
dão e que representará um arraial

baiano, enfeitado para as festas
de Nosso Senhor do Bomfim.

Fazemes os melhores votos de

raidoso futuro á linda creaturinha.

f: Deflue, hoje, o aniversario na-I
talicio da exma. sra. d. Julieta

Hichard, eflpo�a do sr. dr. Alfre
do Richard.

Ocorre, hoje, o aniversario na-Italicio da gentil senhorinha Zoa
dia Pereira, filha do sr. Berlino

Pereira, funci.nario federal.

Ailsinala o dia de hoje, o ani
versario natalicio do nosso con

terraneo sr. Roberto Moritz, sub- i
diretor técnico, do Departamente
de Educação e figura grandemen
te Illtimada nesta capital.

ALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorio. com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

Credito Mutuo
Predial

i
I
i

CHEGAM UNS

A
ANTONIO RAMOS

Florionopolis hospeda, desde
ôntem, o distinto e conceituado

I
industrial itajaíense sr, Antonio
Ramos, competente e diligente
diretor da Cia. Itajaíense Fabrica
de. Fosforos.

DR. TARQUTNIO BALSINI

Procedente de Curitlha, acha
se entre nós o académico Newton
Gandra Brueggmann. �

I DflJpai�taii1Dento (h� A s:
A

ronautica Civil
. Boletim dããrio da Esta-

Foi-nos dado, ôntem, Q prazer 19 anos, é nata. N urna lhe foi n- � i'
.

E tâ t it I di d eão Aéro-c�tim�hO ogscasanes a capi a o nosso 18-
de apreciar uma primorosa cole- ministrada qualquer lição?e �- -

tinto patricio sr. dr. José Tar-
cão de quadros, a pastel e agua-, senho, sendo os seus adn:nraveIs

quini? Balsins, abalisads clinico
rela trabalho magnifico do nosso trabalhos produto exclusivo do

em Cresciuma, que se fez acom- jovem conterraneo Aldo Beck, fi- proprio génio. .

panha de sua exma. esposa. lho do sr. Artur Beck, conceitua-', Apezar da sua grandemodéstia

ZEFERINO BURIGO I do comerciante da nossa praça. atendendo a solicitações de várias

Todos os trabalbos que nos pessoas, que não têm podido es

Encontra-se em Florianopolis foram dado vêr impressionaram-. conder a sua admiraçã? na pre-

o nosso ilustre conterraneo sr. nos admiravelmente, sobretudo 1 sença dos trabalhos do jovem ar

Zeferino Burigo, operoso prefeito pelo seu colorido, que focaliza o i tista, está, .êle presentemente re

municipal de Urussanga. raro temperamento de artista do I tocando vanos que se ac?am em

seu autor. esbôço, para levar a efeito uma

Dentre êles destacam-se as I exposição, que, de antemão, po-

aquarelas «Pon'te Hercilio Luz », demos assegurar, es �á �eSl!a�dll
� Congresso Argentino. e várias a obter um extraordiuario êxito,

paisagens do n0SSO aprazível re- Elementos do v�lor de Aldo
IRINEU BORNHAUSEN. canto dos Coqueiros, salientando- Beck devem ser, nao. �penas es

se, porém, dentre todas «No timulados, mas auxiliados, de

I I'd d 11 t expoentes RIO, 5 N' reunião realísada peloCampo», pe a natura I a e que mo (fl a se .ornarern "

Conselho Florestal, ficou assentado
agresenta. da !IOSSa cultura, uma vez que o

que serão punidos com 2 anos de
Os quadros a pastel, represen gemo neles repllnt-:, a ,denuncIal'os prlsão e 10 contos de reis de multa

tam ur�a verdad.eira revel�ç�o, I como astros de pnmelra grandeza. t�do�_���êles que soltarem balões.

que mais se expnme nas varias

cabeças de velho, em que Aldo IE "t
II

Beck é exímio, atingindo o gráu I
i' Imáximo do seu valor artístico na �

I�:i���t��.
seu trabalho «O Ban-I���������r�··��_a;�. �

E' mister salientar

q.
ue a arte

Iem Aldo Beck, que conta apenas I

InspeçõeS I Simpátiee á causa que de meiro, porque seus mentores são
'dia para dia vaí tomando vulto profundos conhecedores da sua

de saúde ! em nosso Estado, fiz reviver os verdadeira psicologia e, dessarte,

I
velhos tempos em que empresta- manobram firmes com o seu de-
va uma parcela da minha energia senvolvirnento: vencerá, depois,

Nas inspeções da saúde a que no sentido de implantar o esco- porque assentado sôbre base pu
se submeteram no Departamento I tismo no seio da nosso iuven- ramente educativa, terá Iatalmen
de Saúde Pública, perante a jun-I tude, te o apoio dos que procuram dar
ta médica oficial, foram conside- O acordar dessa simpatia, de- um desenvolvimento mais perfei-

Vindo de Itajaí encontra-se em rados em perfeito estado de saúde I vo-o ao que acabo de presenciar to aos seus decendentes: vence

Florianópolis o acatado industrial e aptos para ocupar qualquer em Blumenau, onde o surto inte- rá, ainda, porque tem çomo ver

sr. Irineu Bornhausen, operoso e cargo ou função pública: Hilda ligente começa a levantar o e�- dadeiro escôpo formar brasileiros
dedicado prefeito municipal de Vieira, Maria de Lourdes Rampi- cotismo, firmando-o em bases l aãos de corpo e puros de alma,
Itajaí, neli, Alda Rampineli. Joaquim bastante sólidas. elementos portanto, úteis á gran

Vieira, Olga Pereira, Montezuma A ideia já Ioí ganhando seus deza nacíonal e sôbre quem nun

Guaraní de Carvalho, Maria das adeptos em outras zonas e em ca recairão suspeitas de desor
Dôres Espindola, Zuleide D. S. eonsequencia disso, muitas outras dern, de vício, de indignidade,
Fernandes, Maria de Lourdes Sou- escolas estão se organizando com! Em pequenos traços pretendo
za, Heraclides Marques, Maria a mesma orientação. Idaíal, Ro-: dizer, ao!'! meus pequenos patri
de Lourdes Ternes, Bertilia Ma- deio, Gaspar, Harnônia e Rio do cios, algo sobre as belezas do es

ria de Azevedo, Lacinia Vieira, Sul, são ramificações que. diante, sotisrno, insuflando-os para que
Alua Maria dos Santos, Alba. da dos frutos colhidos em Blume-: levem o seu apoio a essa insti·
Silva Santos, Maria de Souza, nau, deixam prever saus magnifi- tuição, hoie legalizada. por decre-
Cacilda RGdrigues, Horacia Si· cos resultados. to federal.
mas, Alcino Fernanele�, Gilberto A nova escola escoteira está i Em outras notas, pretendo re

Gonçalves, Silvio Wendausen e talhada a vencer. Vencerá, pri- lutar a5 atividade3 dos escoteiros
Maria Alaida Bocha Corrêa. I

em todas as manifestações ulti
mente levadas a efeito em BIu
menau e Hamônia, destacando,
pela sua elevação, as visitas ele

. S. S. Excias. Sr. Interventor Fe
l deral e Gal. Comandante da Re·

Senhoras : gião feitas é Iléde d'a escola.
I Sempre alerta!

DR. ARMI�IO TAVARES

ALDO BECK,
DESCONHECIDO

De sua viajem ao sul do Esta-
do retornou, ôntem, a esta capi"

- tal, acompanhado de sua exma'

eS1')osa, o sr. dr. Arminio Tava
res, abalizado clinico.

BATISADOI

Foi levado ante-ôntem, á pia
batismal o menino Claudionor,
filho do sr. Antonio Novaes, em

pregadQ da Cia. Pfaff.
Serviram de padrinhos o sr.

Podirio Gonçalves, despachante
aduaneif0 e sua exma. consorte
d. Edith Gonçal ves.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamentp na Capital da

Republica.

ARTISTA O TEMPO

maior prova de sua

qualidade.

Previsões para o período das
UI horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - BOlD, com nebulosi

dade. Nevoeiro.
Temperatura -Noite tfia l;gei

ra elevação de dia.
Ventos - Variaveis, frescos

por vezes.

As temperaturas extremas de

ontem, foram: max'ma 21. L e\ mi
niina 14.7 registr as SPt'CLI
vamente, :lJ 13.00 e 3.00 horas.

Punidos os que solta ..

rem balões

A Dra. JOSEPNINA SCHWflDSON
(Especialista em doen�as de

e erean�as)
�ONSULTORIO J. Sá

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Dr. ��edro ;j� Moura Ferro
I\dvogado

Ruf'l Trajano 1. (sob.)

"A

•
).

Só agora se efetivou

LONDRES, 6 - Milito em

hora a guerra entre .: (".ina e o

Japão ssia reconhecida como um

fato, não haviam sido rôtas suas

relações diplomáticas.
Esta medida só na manhã de

hoje se tornou ef/!Liva, com a

erdern recebida pelo Embaixador
Chinês do seu govêrno para aban
donar Tokio imediatamente.

Derrotados
LONDRES, 6 Os egallstas desen

cadeararn esta madrugada uma vio'
lenta ofensiva na frente da Catalu
nha, tendo sido rechaçados pelas
trepas nacionalistas com pesadas
baixas, abandonando o campo de
combate desordenadamente.

o SELECIONADO
BRASILEIRO DO
I\1�NAGIEADO

STRASBOURG, 6-A vitória
do selecionado brasileiro, foi cele
brada nesla cidade com vivas de
monstrações de entusiasmo.
Depois de celebrado um bri

lhante festival, que durou até ás
3 floras da madrugada, no grande
Casino de Strasbourg, a que esti
veram presentes Lodos os membros
que constituem o selecionado e

que decorreu no meio da maior
animação, os jogadores brasileiros
tomaram o trem, com rumo a

Paris, achando-se a gare repleta,
e sendo-lhe feita estrondosa ma

nifestação.
.

O técnico Pimenta, ao partir,
declarou que o mesmo quadro
que atuou contra a Polonia, será
o mesmo que enfrentará a Tcheco
Slovaquia.

II"_II!IIIIIII__I"'_

Prêsos OS

fornecedores
de material
para os inte-
gralistas

RIO, 6-As autoridades apu·
raram que Miguel Bache, socio
da firma Salim Alexandre e Cia.,
que tem autorização do Ministe
rio da Guerra para negociar coro

explosivos foi quem forneceu o

material para fabricação das bom
bas de que se utilizaram os inte
gralistas na intentona de 11 de
Maio.

MODELAR"

., ,.",

exposlçao
DE

tinos

CONVIDA
�

as familiasexn1as. para
�

a(J mai.r e mais acreditado"Clu
be d. Sorteio. efetuou, ontem,
em nosl!!a presença, mais um pa
gamento, do 325. sorteio realiza
do ne dia 4 do corrente.
Foi contemplada com merca-

dorias, moveis e tecidos no va

lor de 5:300$000, a caderneta n'
1.722 pertencente aos prestamis
t'l.l João Edír Souto e Hilda C.
C<illaço, residentes nesta capital,
á rua Vis.onde de Ouro Preto Esta a

r: 2:l. I

Grandiosa
Moveis

uma VISITA

I
alta I

tapetes
Confetaria ChiquiDho��

das 7 112 ás 9 horas

e

noite,

de WETZEL -

no I- andar "da

franqueada, diariamente, á

Lavando.,.se COlD.O Sabão

"VirgelD Especialidade"
& Cia. Joinville MRCA REGISTR�"DA

economisa ...se tempo e dinheiro.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




