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� A guerra do P?ragu�i estava no começo. Os grandes I.
� dias sangrentos, porem, ainda aguardavam o dealbar de no-

ti)
(! vas auroras e a.,a�oni� d,e outros crepúsculos•. López, deliran- e

ANO
�5 te de orgnlh0, la Da VFl con Ludo passado das simples demons- ::
\J trações de pre.P0t�nciu,-apl'isionand.o navios e dirigindo :
� ameaças-á rcaliznção dos planos de domínio da América do I

A
A

Iu -Bul. • pe O aos� Invadíra Mato-Gl'o3S0, atacara o Forte de Coimbra, :
g tomár« Domados-aquela minuscula vila celebrizada pela i -

� bravura homérica de Antonio João-penel.rára na Argentina, : concesslona
IJ apossúrn'5c de Corrientes, atravessára o rio Uruguai e ruma- •

� va para a cidade de S. Borja. _@!lriosda'luz:: Parecia-lhe, devéras, nesses primeiros momentos, que ...
Florianopolis, no dia de hoje,

" iria empalidecer os feitos de Napoleão... .. '

voltará a afirmar o seu alçando-

! Mas, no rio Paraná, flutuava a esquadra brBsileira.: Realizando-se, amanhã, duas rado patriotismo, com as brilhan·

O Ela representava temível ameaça ao flanco direito dos para- : competições quais sejam as do tes solenidades promovidas em

•= guaios. E Lopez, para poder movimentar-se com absoluta :: "Circuito da Gavea" e o encon- homenagem á nossa gloriosa Ma-

• independrncia e executar em brevfl tempo seus desígnios imo G tro, em Bordeus, entre as equipes rinha de Guerra, pelos briosos

: perialistas, resolveu destruir ou capturar a nossa frota de :: do Brasil e da Checo-Slovaquia,a oficiais do 14 B. C. e da Força

: guerra, preparando então a batalha naval do Hiachuelo, : população de Florianopolis, movi- Pública.

• Cercado dos técnicos estrangeiros, o Ditador estudou • da por um natural patriotismo, O feito heroico de Barroso en-

•
= detidamente em Humaítá, o lugar em que, a seu JUIZO, os ! aguarda ansiosa o desenrolar des- contrará no corações dos catari-

• brasileiros seriam fragorosamente derrotados. Mandou em se- Gl sas duas grandes provas despor- nenses, uma invocação ao passa- O
• gredo artilhar a barranca situada ao norte e ao sul da con- e tistas. do glr rioso da raça, assinalado

: Iluencia do Riachuelo com o Paraná, instalando ali 22 ca·: Assim sendo, espera a popula- por um dos fe�tos �ais ;alorosos,
I nhões, dando o comando da posição a Bruguês. ! ção que o concessionario da luz que a nossa historia registra,
I Na noite de 10 de junho de 1865, segundo relata o • SI'. 'dr, João Acacio Gomes d� I As cerimouias cívicas, que se FOI- encontrado o sellllll ca: General TASSO FRAGOSO, citando Thompson, Lopez, l'a- : Oliveira, tudo fará no sentido de revestírão de um expressivo cu- �fI

flI

, diante e jubiloso, montando belo cavalo, passou em revista ,. manter a energia elétrica durante �lho de brasilidade, _terão inicio

I os soldados que iriam tripulando os navios que arvoravam a ! o dia de amanhã de molde a não as 9 horas do manha, quando o daver e prê50 o autor da
t bandeira paraguaia. Nesse momento «os soldados fanatizados • privar a população de, enlevada i Bata�hão do 14 B.C; e. uma Com- ,- Y

,

: prometeram volver trazendo consigo a esquadra brasileira». : pelo seu alcandorado patriotismo.] p�nh18 da Força Pública, presta-
-

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

• O ditador ordenára ql'_ <cada vapor paraguaio deveria: assistir ás irradiações, que já es_lr?o. a·) ilustre comandante Cris-'ca"",.t.ita pedíndo! colocar-se ao lado de um brasileiro e, descarregando contra • tão anunciadas. tíníano Aranha as homenagens U

: ele toda a bateria e a da chata, saltar á abordagem e se- :, E porque, estamos certos de devidas á briosa corporação d.e1---·
&l nhoreal-o>. (THOMPSOl\I). De tal modo «que os paraguaios : que a providencia que vimos de que é, em nosso Estado, o mau!

: ficassem em condições de lutar com os brasileiros braço a : I enunciar será tornada em Floria- alto representante. PRINCETON, 10 - Anuncia- I WASHINGTON, 10 - Agin
• braço, na certeza de flue levariam sôbre êles incontestavel :! nopolis, tornamos o apêlo esten-/ C:0,nforme já .tive.mos ocasião se que em seus esforços para des-I do em conformidade com a so

I vantagem ». (CENTUIÜON). : sivo aos srs. H. Fett & Cia.,para noticiar, pa CapltaOla. dos Por- cobrir o autor ou autores do rapto [Iícltação de Hooselvet. aCamara

: Os inimigos sonhavam .. .Clareava a manhã de 11, quan- : que, de igual modo, seja benefi- to:",.. apos os cumpfIm"entos da do menino James Cash Junior, ,aprovou o aumento da verba. pa

• do se defrontaram as duas esquadras, no ponto exato pre- • ciada a população do Estreito. I
oficialidade da� duas forças de 011 agentes federais-G·Men-in-, ra custear as despesas com ta ca

: visto e desejado pelos nossos adversarios. Tudo favorecia os: - . __ . guerra, t.endo a frente o tenente- terrogaram nesta localidade seis I ça nos raptores de crianças, �de
: seus projetos. ., Aviõe§ alemães sobre coronel Candido Caldas, comte. hamens e em Miami alguns ou- mais duzentos mil dolares,

: Alinhavam-se, dum lado, sob o comando do Capitão : O territorio polonês do 14 B. C., o sr, com ta. Arst tros.
--------------

• Meza, oit.o vapores e seis chatas artilhadas e municiadas: do : nha içará o sinál do invito Bar- Acredita-se que o Bureau Fede- Serão J·ulgados se
Qutro, o almirante Barroso, com nove navios, que se chama-: VARSOVIA, 10 _ Os jornais,

roso - «O Brasil espera que ca- ral de Investigações s01icitou a
-

vam: _AMAZONAS, BELMONTE, PAHNAI'BA, JEQUITI- : em grandes titulos, informam que
da um cumpra o &eu dever», ao cooperação da policia cubana.

d f·NHONHA, IGUATEMI, BEBERIBE, MEARIM, IPIRAN- � dois aviões militares alemães fo-
som dos tambores e cornetas que A onda de ansiedade cresceu �gun a- e�ra

GA, e ARAGUARI, ostentando garbosam6Dte o pendão au- ! ram assinalados !lobre Roda, nas
tocarão alvor�(�a: que representa quando f�i anunciado que uma

ri-verde. .,' v,izinhanças de Kattowitz, voando
o toq?e da vItona.. , not.a de Clnco dolhres das que

_ .� .

Visanoo. de inicI'o, COl'tar a ret.il'a,Ja da .e_.squadra bra- .. ,

I'
..

I" Apo8 esta solemdade havera fazlala perte da soma dfl resi'ate RIO, lO-,-Segunda-fel1a proxl-
tl � ,para este-, no terfltOI'lO po ones.
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sileira, Meza desceNdo o rio, passou por eia e foi colocar-se QJ

Reina graÍlde excita ão entre a
o �s I e as orças: em que t�- apareceu em, u?l posto de gazoli- .ma•..0 • •

.. , lU �ara. .co-
sob a proteção da barranca onde os soldados de Brugllês I

_

I
-

J I
ç marao parte os luzIdos Aprendl-j na das proximidades de Jacksoll- .muru.stas e 162 marInheIrOS Im-

guarneciam os canhões. Porém Barros0 não se demorou em :: popu açao oca.
zes de Marinheiros e os garbo-' ville. mas o informe foi desmenti- plicados na integra!istada.

! tomar identico rumo, buscando o combate. Começou o du�lo. : R:'ecorde do
sos E�coteiros do Mar, pela,il ruas I' do. C f

·

• O AMAZONAS, navio-capitanea, entre outros sinais, : cent�aIs.. ,I on erencla
: transmitiu as ordens de Barroso: « Atacar ° illimigo fJ'lC a

�
•

A nOIte, as 20 horas, no Tea- i MIAMI lO - Foi encontrado

',_ gloria é nossa». «O Brasil espera que cada 11m ('urnpra o : aVladorRossi tro, Alvaro d� C�r:alb?, realiza�- i
o cadaver do pequeno James Cash I' seu devep. E os no�sos vapores lançam·se á. batalha. Vai • se-a a I!ssao CIVIco-htero-muSI-! Junior, raptado a vinte de maio

• na frente a BELMONTE, seguindo-se-lhe de prrto a JEQUI- : cal, de acordo com o programa último.

: TINHONHA e a PARNAI'BA. A primeira, recebe em cheio lISTRES, 10-0 aviador Rossi t�mbem por pós já. publicad? Foi prêso Franklin Peipe Caeil,
: os fogos partidos de terra e da esquadra, ficando avariadis- I bateu o recorde mundial de ve- fIcando a plateIa franqueada h· de 21 anos, natural de Princep-

:' lIima; a segunda, desviando-se do canal, encalhoil. Sôbre a : locidad�, em cinco mil quilôme- vremente a todos quantos dese- tl)\vn, implicado no rapto. O acu-

terceira dirigem se a TACUARl, o SALTO e o PAH,\GUA- • tros, CIrculo fechado, com car�a sado confessou ter sido o autor
: RI. A PARNAI'BA enfrenta-os. Com violento golpe de prôa : i de mil quiios, alcançando uma

._- cla carta exigindo o resgat.e de dez

: põe fóra de combate o PARAGUARl. Entretanto, (JS dois : I vel�cidade média de. q_uatrocentos mil doJlareil.

i �rli:�ir�:oa�o��!���-��oO:r!:���Ll�i�Se��l���a��l en�u;;��i��Ot,7)��� ! �o���enta e nove qUIlometros por A tragédia da fra- PRINCEPTON, lO _ Os dez

: quetes e baionetas. Trava-se a lula CÔl'pO a CÔl'po. O..; bra-: O avião utilizado pelo aviador l

S·" mil dolares pagos pelo resgate do

: sileiros rt'agem h�roicamente. Marinheiros e Baldados do 9. I francês. foi um "Hispan?-Suiço:', gata
·

armlento pequeno James Cash foram en-

t de Infantaria, que se achavam a bordo, balem-.,;e com de- I!D de dOI� motores, constrUIdo OfI- coutrados enterrados num poroor,
: nod0. : i ginalmente para o vôo diréto en- a uma milha dcsta localidade,
• O 4. rodizio raiad() era chefiado pelo marinheiro de la. I' tre París e Nova York. CARTTAGENA, 10 A impres-

pro'xl'mo ao local onde fOI' encon-, ...
sionante tragédia do navio-escola

classe Marcilio Dias, Já se distinguira em Paisandú. Agora, fi
• �m __ A __�. .. .. __ •

argenUnoCOMANDANTESARMIEN- trado o corpo da vítima.
imortaliza-se. Não abandonou o seu posto senão « para sus-: Crime de TE ainda não chegou ao seu áto Os pais reCl1saram-se a ver o

tentar braço a braço a pugna de sabre com quatro para- :
I
fin�� ser pescado na pra.ia de Bo- corpo, t3evido ás condições revol-

guaios: conseguiu matar dois, mas sucumbiu aos golpes dos : abuso de au ca Grande um car1aver em extremo tantes em que ille foi encontrado.

outros, crivado de cutiladas». (Parte do Cap. Ten. GAR- • - estado de decomposição, que se suo

CINDO, comandante da PARNAI'BA). Toda a guarnição : punha ser do marinheiro Ricota, NIAMl. - Franklin Me Call,
do 4. rodizio pereceu &em esmorecer. : tor.Bdade desapareCido de bordo, seu compa· que é filho de um pastor, confes-

, d f I 'd • I nheiro Jara, quando deparou com

: Em virtude dos ferimentos recebidos caJU es a eCI o ., o corpo, caiu fulminado por um co- sou haver pedido e recebido o

:
-

o ind.;mito Tenente do 90. FelicianoMaia.: lapso cardiaco. resgate de Qez mil dolares pelo I;• Os paraguaios queriam o pavilhão do Brasil. Um ofi- I RIO, 10-0 Supremo Tribunal Um exame detido do cadaver en- rapto de James Cash Junior,cujo
, eial inimigo decepou a corda que mantinha o labaro nacio- .. Militar determinou que o COFlse- contrado revelou, com surpresa, cadaver foi encontrado esta ma-
, • Ih d

_.

ba que o mesmo não era do marinhei-
• nal erguido no mastro. O guarda marinha Greenhalgmatou-o.. o e Justiça rece a denúncia

ro desaparecido e sim de outro in. drugada num pantano, mas nega
: Aproximou-se o Cap. Pedro Afonso, para auxiliar o eompa- I contra o capitão Osorio Tuyutí dividuo nã� identificado. insistentemente que tenha parti-

.,,::
nheiro que tão bem soube repelir o ultraje. E ambos, uni- de Freitas, por crime de abuso Continuam as pesquisas em to cipado do rapto e assassinato da

dos, sintetizando o sentimento devotado do Exército e da ; de autoridade, quando para apu-
da a baia de Cartagena, para en- criança.

"" f d
'

7' contrar o cadaver de Rigota.
Marinha pelo simbolo querido da Patria, morreu gloriosamen- • rar o urto e um mosquetao, A tripulação da fraga tI! argenti. Cal! está prêso á disposição do

,
te defendendo a bandeira do Brasil. ; submeteu o soldado ProtasIO Fer- (na realizou apenas as cerimonias governe> federal.

• O transf' era cada vez mais terrivel. Chega novo refor- I reira a torturas, proV"ocando feri- funebres do marineiro Java. Edward Ghomaer, chefe dos

I ço aos ilJimigos pelo MARQUEZ DE OLINDA. Na iminen- : mentos por armas perfurantes e o ". " I
«G-Men» está crente na pos'li-

• cia da derrota, o imediato da PARNAI'BA, lo: Ten. Firmi· O esmagamento das glandulas geni- Um milagre na bi�lidade de prender outros CUlll-

,. no Chaves, ordenou ao escrivão Corrêia d'l SIlva que lan- : tais. phces.

I, casse fogo ao paiol de polvora. A Grdem ia ser executada I l·greJ·a de eh tk·
:�

quando Be ouvem gritos de «viva a nação brasileira». •
o US I - .. .. .

� E' que, a toda a velocidade, vinha em socorro dos :
brasileiros o AMAZONAS. Momentos antes, Barroso il'lutili-: �.uardas s8nitario8 VARSOVIA, 10 A popu'ação Navio francês meti-

Ia zára com uma pancada de prôa o navio adversario JE JUI'. ., do Centro de Saúde I
da região de Radom está vivamen- do a pique

• A b
' . . fI L. te impr,!ssionada ('om o MILAGRE

:
mano ra propiCIa encoraJo li-O a repe I -a. ançou-se como

i que acaba de verIficar-se na igreja
uma bala eôbre o MARQUEZ DE OLINDA e obteve igual Realizou-se ôntem no Restau- de Chustki.

resultado. Arroja-se a seguir sôbre o SALTO e aniquilai-o.. t E I' 'h' d
Um desconhecido teria batido

Destrof>a, de modo semelhante, uma chata. Era o triunfo. Os •
ran e. stre a, uma. c urral'lca a numa imagem da Virgem. existen-

"

E
.• ofereclflo pelo� candidatos a guar- te num baixo relevo daquele tem-

brasilf'iros deliram. Nada mais podia conteI-o. os paraguaIOS • das sanit.arios do Centro de Saú- pIo, fazendo cair uma das pedras
fogem lançando-se á agua. Os navios que sobram, o TACUA- :: de, ao dr. Barca Pellon, ilustre que compõem o sem�lante de

RI o PIRABEBE', o IGUREI e o IPORA' dabandam II. .1 f'luperintendente daquele de a ta-
Maria. Segundo declaraçoes de .tes

bom correr, remediando a custo as avariae. ..

c

• pr,. temunhas de vista, reproduzIdas
L'dI'" mento e aos abalizados facultatI- pela imprensa poJonêsa, teria apa-

Os brasileiros cumpriram o seu dever. m a e empo - : vos drs. Jorge de Barros, Rui recido um sinal vermelho, justa-
gante vitoria. <!.A Batalha naval do Riachuelo estava ga- : Gomes de Morais e Madeira Ne- mente nf) ponto em que foi batida
nha graças á inspiração oportuna de Barroso e ao denodo QI b d b

. a imagem,sinal que reaparece cons- LONDRES, 10 - Por motivo
d()s Brasileiros! Dos oito navios que Meza trouxera, só qua- .1 ves, �em ros a, anca examma- tantemcnte, cada vez que os auxi-. .

f) • : ' dora. liares da igreja lavam o baixo rele- dos. repetIdos ataques dos nacIO

� tro lograram escapar-nos; elas Sll�B s{'i� :hatas, �mco ficaram
� I Falou, em nome dos ofertantes, vo em questão.

. nahstas espanhóis aos navios bri-
(l em nossas mão,> e uma fôra m!'tHh a pIque». \.Gefl, TASSO ! o "r. Marciano Teixeira Filho,que E' elevado o numero de fiéis que tanicos, reina grande agitação em

� FRAGOSO. ; d' b 'Ih 7'

I'
acorrem ao templo para observar o t d

'

(l CONTINUA NA 8a. PAGINA : pro UZlll rI ante oraçao.
. i:stigma.

o o o pal�.

� ... O c�urrasco. d:correu em meIG
_

As autoridades
_ eclesia�ticas .es-

O fato parece ter motivado uma

....................................................llda maIOr cordIalIdade. tão procedendo a ngoroso tnquento. crise no parlamento.
,
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As comemorações cívicas'
de hoje

NOVAS BASES
AE'BEAS

PARIS, lO-Pelo governo
ordenado o estabelecimento de
novas bases aéreas não só na

fronteira dos Pirineus. como ao

longo da costa.

foi

jem assistir a brilhante sessão.

Tambem, 0'3 estabelecimentos
de ensino desta capital, reunirão,
hoje, ás 8 horas, os seus alunos,
afim de ouvirem uma preleção
sobre o monumental feito dos
nossos bravos marinheiros, du
rante a grande epopéa que foi a

Batalha de Hiachuelo .

SÃO PAULO,lO-Acha-se nes

ta capital o Chefe de Policia do
Estado do Rio.

RAPTO DE SH

o resgate

de ministros
RIO, 10-0 sr. Osvaldo Ara

nha esteve no gabinete do gene
ral Eurico Dutra, ministro da
Guerra, com quem conferenciou
demoradamente.

RIO, lO-Na reunrao de hoie,
o T. ·S. N., procederá ao iulga
mento das exclusões e arquiva
mento de denuncias contra co

munistas e integralistas.

Processos contra

integralistas
RIO, 10-0 juiz da 3a. vara

de Niteroi recebeu varios proces
sos contra jmplicados na integra
listada, no Estado do Rio, afim
de instrui-los e enviar ao Tribu
nal de Segurança Nacional. Entre
os processados, figura o major da

policia fluminense Pedro Otaviano
de Oliveira. Os acusados terão o

prazo de dois dias para apresen
tar'em a sua defesa.

·'FILME�' INTERDI ..
TADO

Ainda os ataques aos

navios britanieos

Pelo comissario Haroldo Reis,
foi interditada a passagem do
filme «Festa da Bandeira na

Baia».
O referido filme foi apreendi

do achando se atualmente na De
legacia de Ordem Politica e So
cial.

PARIS, 10-013 nacionalistas
acabam de atacar e afundar mais
um navio mercante francês.

NOVO fJREI?E DO
GABINETE

RIO, lO-Tomou posse ontem,
do cargo de chefe 0.0 gabinete do
ministro da Guerra, o coronel Al
varo Fiuza Castro.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Iormidavel batalha naval desenrolada a i 1 de junho --Barroso empolga., genio do perigo��. Milrci!io Dias, tal era o nome desse bravo, que sirnbolisa-

de 1865, á margem do Corrientes, abaixo do Riachuelo, rep..e- rá em todas as épocas, o valor e a bravura do marinheiro nacio-

lenta um dos mais brilhantes e memoraveis Ieitc.s de nossa glorio- Ele vai ao encalço do audicioso Inimigo. A corvêta nal e será em todos os tempos. orgulho de sua raç,L

sa historia militar que tem registrado, em todos os tempos. desde AMAZONAS, -.Iode o chefe tem hasteado o seu pavilhão, é Chefe d • peç'!. da PARNAlBA, Marcilio Dias, já sa-

I I, os primórdios de nossa organisação nacional, ações extraordinerias, um invulneravel espadarte, que, com o formidavel ariete de prôa grado heróe nos ataques de Paisandú, quando não poude mais rua

por onde se evideciam a bravura e o heroismo dos nossos solda- a tudo anuuila e destróe. A AMAZONAS investe a sua afiada nobrar o rr:)(lisio, péga da machadinha e investe valoroso c d'�ste·

dos de terra e mar, -- feitos heroic05 e d;gnifícantes, que têm prôa, contra um dos navios paraguaios, furando-lhe o bojo e, mi- mido contra os ousados ofensores dt� Patria, em CIJ)O se.o êle se

enchido de admiração e mundo inteiro e feito vibrar possuído do nutos 3pÓS, êi-lo no fundo abismador do oceano. Usa a terrive] sentia feliz, vendo embora com amargurado sentime it », quo: os seus

mais justo orgulho, o sentimento patriotico de todas as gerações. manobra contra outro e mais outro, e os inutiliza por cornpléto. infelizes irmãos de raç" viviam naquela eterna e �enoSlS'lma in-

::"'uta de heróes e gigantes, éla só teve rival na colossel Invéste contra o quarto e o faz fugir vergonhosamente e encalhar sonia, não pcriiaro n-rn ao II enos conciliar () SO'10, naquelas noi

batalha, de Trafalgar, em que Horacio Nelson. o maior marinhei- sendo logo abandonado pela tripulação, que deserta espavorida. tes horrorosas da escravidão, cheias de sonho; dantescos e de tris

ro do mundo. pagou com a preciosa vida, Q premio de tanto he- Procura ainda investir contra os restantes, mas, eis que, evadem-se tes pesadêlos ...
roismo, tamanho sangue frio e tanta abnegação patriótica. todos, rio acima, cheios de temeridade, vendo-sr, acossados por A PARNAIBA está quasi em poder do in.migo, que

O Brasil teve no Almirante Barwso, o heróe do Ri&chue- aquele cetaceo gigantesco de mandibulas de aço, que II bravura investe ago�a contra as sentinelas do pavilhão nacional, na doida

lo, um verdadeiro emulo de Nelson. Nada faltára ao glorioso leonina dos nossos soldados do mar tornou invulneravel e lenda- avidez de arrancar do mastro o auriverde ceruleo pano estrejela-
marujo da America ,para ser comparado ao maior leão dos ma- no, do, que simbolisa a nossa Patria estremecida, mas, precrso se

res do velho mundo. Si N�ls()n íez cair por terra o arrogante or- Mas, antes daquela genial manobra do glande almirante, torna
ü

anspôr duas muralhas colossais! São elas: o guarda-rnari-
gulho de Napoleão, destroçando em Trafalgar, a famosa esqua- a ofensiva do inimigo tinha tr msdo proporções tão gigantescas, I nha Urécnh-,Igh e o capitão do 90. Batalhão de 'nlanteria, Pe'
dra com que o grande conquistador pretendia atacar diretamente a o vigor de sua fusilaria era tamanho, os paraguaios eslavam tão I dro Alonso. So,",?el1te de'pois de demba',em a custo, aqu -I 's dOIS

Inglaterra, afim de submete-Ia ao seu prepotente jugo, - Barroso encarniçados na luta, que, não fossem os brasileiros tão briosos e vultos cxtraor dinarios, fOI qu� os paraguaios con-e gurr arn apode
abateu a petulante vaidade do ditador Solano Lopez, que tivéra a' aguerridos, não tivessem êles tanta tenacidade e braveza, por certo rar-se elo pa vilhâo bras.leir o, e, assim mesmo, para restitui-lo logo,
irrisoria ousadia de promover uma cilada á nossa divisão, anca- não teriamos tido uma vitoria gloriosa, orgulhando engrandecendo oorqu-, quando os marinh -rrcs e soldados que lutavam na pôa,
rada em Corrientes, com a intençãode afundar todo. os navios e a nossa nacionalidade. se aperceberam do que se passava na PÔP'l da PAR'�AIBt-\. ()

fazer conduzir para a capital do Paraguai, o maior número pos patriotismo aSS0r110U proporções descomunais, a bravura chegou ao

sivel de prisioneiros, - desbaratando por completo a esqua Jra pa- -'Rasgou-se o rio em hórrida d. voragem apogeu e numa colossal investida, à mach vdmha e á baioneta,
raguaia, afundando a maioria dos navios inimigos e fazendo com E sedentos travaram-se no abismo aniquilaram o inimigo, e o pavilhão nacional içado novamente,
que os restantes rugissem vergonhosamente, indo levar ao ditador A hiena e o leão"" recomeça a tremular airosamente aos ventos galemos que vinham
a triste noticia da mais formal e d .primente derrota. da Patria, ciciando as doces saudades dos entes queridos e inci-

Toda aquela maravilhosa e singular ação. todos aquele-s Agora é a BELMONTE que recebendo diversos rorn-] tando a todos, maior abnegação e sacrilicio pelo nobre dever que

edificante� e i.nsignes gestos de Bar 050, foram moldados nos exem- bos abaixo da linha de agua, é levada a encalhar para não ir a I dignamenk cumpriam, naquele momento augusto para o nosso ca

plos admiráveis do grande heróe de Trafalgar. Nelson antes de pique, depois, o JEQUITINHONHA, que encalha em lugar ex- 10 e estremecido Bra�il.
começar a batalha proclamou aos seus valentes soldados do mar: posto ao fogo das mais possantes baterias de terra e em seguida d

I -O-0-
«A Inglaterra espera que todes cumpram o seu dever», e Bar- PARNAIBA tem o leme partido e precisa ser rebocada para A' hora magestatica do arreból, quando o 5,,1 mergulhan
roso não teve naquele m�mento solene, outra mensagem inicial. alcançar a linha onde ,se encoatra a esquadra. do se no poente, deixava ainda retratada nas aguas cio Rlachue-

'

-. senão �quela de q�e fOI anunciadora a hagat� AMA�O�AS'I A IPIRANGA procura ajudar o .lesencelhe do jEQUI- lo, brilhante restea de luz de sua cabel.ira aurilulgente, como

por �.elo dos coloridos galhardetes do seu código de Sinais: O j TINHONHA e �ncalha tambem.
.

que ungindo na extrema unção, CClffi os santos oleos de sua di·
Brasll espera que cada um cu.mpra com o seu dever«. I. E élS .bate�las de terra, secunda�as por. �als de dois m.i! vina c1arid�d.e, os bravos já moribun�os,-o anjo da, vitoria so-

Achavam-se 05 nossos navIOs ancnrados na embocedura mfantes, a castigar Implacavelmente 05 navIOs braSileirOS, com a maiS, bracanrlo vmdente ramo de louros, vmha palmilhando vaporosa
do Riachueio, quando Barroso fôra avisado da que a esquadra diluviana chuva de projéteis, com trovões ensurdecedores e !'!Iam-: mente, aquela esteira luminosa f! chegando ao lugar onde se en

inimiga descia \elo:t:mente o Paranà, trazendo a reboque intlme- p'lgos infemais! Icontrava a nossa divisão, o desfolhou sobre a cabeça do� [JOStOS

ras chatas artilhadas e guarnecidas por grande nÚlIlelO de: solda- Vendo os paraguaios que a PARNAIBA se achava cum ! bravos guerreuos,
dos. o leme partido, ao descer o rio, é a canhoeira furiosamel'\te ataca- I -0-

Era em uma radiosa manhã de domingo, à hora em que da por quatro na vios inimigos. O bcav1 comandante apr.h o navio Dizem que as vagas dos 1105505 mares, vIvem desde te�-

a maruja nacional preparava um altar para o santo sacrifício sôbre um dos atacantes e com certeiros tiros o i�utilisa; outro não pos imemoriais, cantando uma canção sem metro. canção indefi�
da missa. consegue aproximar"se:lo na\Ío brasileiro. dadtt a tormidav"!l re- nivel, musica confusa, 'lue somente os buzios das praias sabem

Dentre brevez instantes todos estão a postos e o InImigo pae- sistencia por parte dos nos�os marujos e soldados, mas, os dois entendê-Ia ...
sa arrogante e provocador, pela frente de nossa divisão. O seu restantes conseguem abordá-lo pela pôpa e despejar no convés, Impatriotica mentira!
intoleravel remóque, é logo correspondido com uma saraivada de um troço colossal de feras humanas, sedt'Citas do abençoado sangue Os que pOSSUt�m os sentidos educados no patriotisma mais

projéteis. Ele retruca de igual ,nodo e trava-se então madonho e brasileiro. O� 005S0S bravos leões do mar, sacudindo as jubas eri- salutar, perceberão claramente, no dia de hoje. quão suave poesia
infernal duélo de artilharj;_ Por detrás dos barrancos do Riachue- çada� pela colera mais jU3tificada. defendem galharJamente a encerra aquela eterna canção das vagas marulhosas dos mares bra
lo, surgem inopinadamente colossais bocas de aço, que vomita'1l honra e soberania nacionais, mas, <iS hienas matam um punhado sileiros.
fOllo. dando a impressão de se achar uma esquadra invisivel au- daqueles bra.vos. que foram orgulho de nossa raça e gloria do nos- As que se vêm quebrar junto aos rochedos das pmias,
xiliando poderosamente o inimigo. São as baterÍas masc,aradas que so país.

•

cantam uma elegia e pranteiam .a morte de um'l centena de bra-
Lopez fez colocar alí, com milhares de soldados de mosquetaria, Foram precisas centenas de féras para matar um punhado vos, que tiveram C0mo sepultura as aguas tintas de sanglle do Ria
para auxiliar a ação de sua esquadra. E os navios inimigos vão de bravos! pois, era tão avultado o numero dos inimigos que. um chuelo e a6 que marulham l,á fóra açoitadas pelos ventos, cantam

tomando posição próxlmo ao Riachuelo, protegidos pelos barran- marinheiro nacional, de machadinha em punho. lutou heroicamen- alegrêmente o epinício daquele feito extraordioarios. orgulho de um

cos, de onde sae impetuosamente o fogo malefico, mas, te nl) convés da PARNAIBA com quatro paraguaios, matando povo e gloria de urna nacionalidade.
dois e caindo mortalmentp ferido, quando fazia tombar o ter�eiro.1 Tte. Farm. Ildefonso Juvenal

•

I
•

e
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AO SR.

Festa de São João---IrCA T ARI NfNSEl
I II CfRVEJARIASanatorio "Santa Catarina"

_II

Lira Tenis" (Iub florianopolis•

Dr. André Kiralyhegy Pão liquido?
Cerveja Bock!

QUINTA FtlRA, 23 DE JUNHO Dl::. 19�8
-A'S 21 HORAS-

Grandiosa Soirée das Chitas
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI

DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA
Cervejaria Catarinense.

EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'
SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
itESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.

I ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

1�1__�..
F

__L_O__
R

__I_A_N_O__P_O__.L__I_S �11 PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

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

DISTlNÇAO! AL�GRIA! SURPRESAS!
FESTA Tl'PlCL\'-i REGIONAL

e melhor estabelecimento, perfeitameBte aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicot@mia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paul<il - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima saJuberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalaào com aparelhos mo

dernos de Raio X Heli0dor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado post0perativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

,��'
_ --

_ I Professora Maria Liguori Manganeli 'I
r: :-- A INSTALADORA DE FLORIA�O- II DIPLOMADA PEJ'� p%�����i�J���O DE MU'SICA

Ei POLIS� P . stJ '" 'I lt' grarde stock de materiais I 'J
LECIONA PIANO-TlIEORIA-SOLFEJO-HARMONIA

�I elétricus. VenJas a VaiejO e por atacado. Descontos Rua Esteves Junior, n" 129 M O
��eCiais para revendedores. I�".'iiiiiiiiií iiiiíiiiiliíiiiiiiiíiiiiiííiiiiíiiiiiiiíF_:Oiiiii._:iill:OiiííDiíllttlllill:IiZP;;zO_I_i_Siiiiíiliiiiíiiiiltiilii_ilit'tl.leliiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii�1 N'. 76.VENDEM

e Pilotagem IIMaquinas

OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 98
FLORIANOPOLIS11-
V E I

- SE: na rua Presidente
S

Coutinho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pois Íi�tegralistas ataeam Futura�fabri-IAa .neos uen policial ca de aviões)
PORTO AL�RE. 10� andavam com unl� lata nal _�A����.�fr�����������������������������-������

f,peZar de .s�r ngorosa a VI' mão. demonstrando a inr-n- i RIO, 10 - O sr, Henrique A . VOZ DO POVO Proprietario e D�e�rLR�s�n::v�; :iânciB. polIclal em torno da ção de quererem pintar qual- 'Lage ofe:e�eu; na Ilha do yiana, .'
J A I R O

: tividade c' s p cruentos ex '-jU·,'f c is 1 os muros. I oIl�e sera insialadota fabnca de 1-
,

'stas aI; Ui S cau.is as- E '1 f �C.' : ia intormacão avioes, um almoço ao sr. Renato
rir Peel",'" d'" M ra F''''''''ro' �6»••••Cl••••••8e ..

ireml '". b," ,_, "r..

'

.,
I Paquet, estando presente nume- U • ....... "'.... ...

ato e.,�rdes au.ia..» S� 11a p: o 284 co.neç �1 â exercer I rosas oficiais. Foram trocados Advogado:. :r :

,!,m a O;'Ü<!Un'd2",2. r'c rn>- " " vcrancra mais rogO',,,a'bnnd" diversos.
I

_

Rua Trajano... 1,_'(sob.) __ I: Yp I ranga ..·:I I J!,fest�r 3S suas i '.,3.' por ,1"I'lr,/ ,'(1 �PU quadro, quan-I___ _

_Ii�eio de prOp(lF�andél escrita do, quasi Ci iCO h.nas d,j I E�� ft8Onu 1 I O Ir I ,. los, I. ' .

••1:1.1C,. de quanuo en ve-z, sur manha. aparv.erarn os dois a...::II, �....

I1:.� nos mures e pare.ies IC !r:d\vÍLuos com a lata na mão, _wa_ :
i

-
:

','ad( s p0ntos da cidade. ,\ Inh,)<; I'" Dois 'de olha em _ Oueam. -hoje pela I: 'rfnt�ls-Esmaltes-Vel·uizes-(:olnpos lCoes I
As autoridades exercem. p-ra tr do s os liHjIJ'i. e na � PJIE-8� Sociedade: Tintas para impermeabilizar- telhas, •

nor íntermecilu dos gUClI das iura.me.r.e, s- llí Ln rn v.sto

I
,::::::::::,:::,::,::"::, Rádio Nacional I ferros e parede de edificios, expostos ao I

civis de serviço durante a o polieial, Pt'í;( ll'<i.;_;m num do Rio de daneiro. : ar salitrado etc. :
!1i)iíe, severa fiscalízaçào terr-no bard o e -istenre na I Programa diurno : :
nesse sentira, afim de evita rua ),_:b st.ã» Li;-&'} t' prin De 6.15 ãs 18.00 horas I: Condoroil & Paint SIIA. IIoue OS muros e paredes de ctptaram a rar-Ia. Enquanto
r��sidencia:; ;, particulares apa- um deles permanecia af..sta- Programa noturno I DISTRWBUIDOR Ircçam pintadas com pixe e do da parede, o outro, de Das 1800ás2000edas2lás2400hs • •

tintas de todas as côres. pincel em punho, escrevia:
... .

I H- A V I L A I
Na madrugada de optem, �"Viva o in ... " : Icontudo, a intervenção poli- Num plano Iníericr {a pa:e Nuno Rolandp Mauro de Oliveira': CONS. MAFRA, 41B--TELEFONE 1561-C. Postal 140 :

c.ai num desses casos, por de o sinal co "sigma", Alvarenga e Bentinho, Almirante I F L O R I A N O P O L IS' Ipouc.o .

não
. d�generou

e:ni
Os pintores verdes não com. •

grav!s,
strno ,JnCH,1ente, pOIS tiveram, tempo de Carl, pletar Or-questr-a ÔI2 Dansos r•••••••••••••••••••H H•••:

dois extrern.stas que dese o trabalho. por que o guaro Regional
õ

z Pereira filho

Lhávam O sigma no muro de da-civil 2R4: com (l revolver �������s Pea�a�II2S��r� Tipira Corrientl2s
CaHxa de Aposentadoriaum predio à rua Sebastião I

no bolso, por precaução, Romeu 6hipsman rem a Orquesh'a ôe

Leão, no 2' distrito, não va- aproximou-se dos dois ho Concl2rtos
e r1ensões dos Operariascilaram em agredir a tiros o rncns sem ser visto e lhe deu A's horas cer+ca, jornais falaôos mm na-

Est'.v�'�'"dar-�sd
.

'I
' , ti rias 12m primeira mão. tornectõns p121a FI N01- ,�: I!-.:!guar a CIVI que surgiu Ines- a vóz de prisão. TE, 12 oferta ao Casa 6uimarães Ltõc,

I. ppradament� no 10C2.1. O individuo que se acha va A'a 18.00 _ PR06RAn1A VITORIA _ AuOiçãoTravou-se ?, seguir, violen- mais afastado correu em di- ae futuros astro' õo mlcrotonz, I

to tiroteio,' sendo feitos mais reção á rua para rugir, en-

de vinte disparos, em COl1- quanto seu companheiro sur

sequencia de qual o policial giu dr revólver na mão, ía
saiu ferido numa das mãos i zendo fogo contra o policial.
e tendo, ainda, arpl1cado da: Ato cuntinuo guarda veri-
cab, ça, com um.} bala, (:' fkcu que () outro integfi:Jis,
seu proprio kcpi. ta tar.,bem atirava, motivo

O fato por que enc'll1trou ciíficulda,
Procurado pelos jornalis- de em atender os dois ao

.ta� o tenente Adi!, d.;t Or' mesmo tempo. Eutretanto,
dem Politica e Social, este fa o que poude, atirando
oficial, que reside nas i::1C - contra os 2gressores. Um

diações"do local onde se tra- dos pmjetís já havia ar,

. ,!:you .o tiroteio entre elemen- rancauo o quepi da cabeça
tos integralistas s a po;icia, do guarda, SI.'l!1 CO:l1tudo,
declarou q'!e fc..i (1 .. tadq fuil-,., Em Sc(;uld'C1. porém

,::,ç?m .os SUCesSívu:- JI:-.partls lW Inomento em que u:n dus I
de _revolver. Levantanl o-s,� IIcamisas v,er,desll saltava ��la IrapIdamente, procurou saber cerca prOXllTIéI o pollcla!
do que se tratava, vindo a quiz scglJ lo. '::.c,:do Entã()
ter conhecimentc de que d(\is feri 10 na mã(), E' que o

integralistas, que pintavam I agressor, ,depúiS que !,ulou
a parede ie uma casa na a cuca, ficou cs��r,lnQO do

.rjcferida via ,pu�iica, alveja- II' lado ()',.ôs,to 1_' li:! cca:-:iãn em

ran o gU3lda Clvll:1, 284 que () ,--uMda proc\l1'( va SE'- i.'
Dario l-\udr1f!:ues FJiho, nOlgur31- c liaS L:,,)(:15 n :va-:"
momento em que este prd- ll1�nte o alv 'j!,U I
(ura'va intervir no caso para St n!indo-st" fc:ndc IH ,,. ão

efttuar a prisão dos infratv- csqu::'rda, o poiicia\ a:r-;da
ffS. fcz tod i (i empenho para
O tenente \ Adyl tomou. não Pi Ider o::; dois 3gresso

então. "'as providencias que res de vista, mas de Il3dd

se faziam nccessarias, nã i adeantou, perc:uar.to estes

senda possivel, no entrdôn- desaparecera:n rapidamente.
to, alcançar os fugitivos, que
(:iesapareceral1l dep(lis de sal- As providenei�s
lar algumas cer, as das ime- O c!eh gado de plaJ!t3( 11;{

dlaçõ,:s, abandonandt) no íO-lrepart�ã() --:entral da PU!I IIcal a lata ch ia de tinta e cia dr. Carlos Machado
,

,

,\ pinceL I assim que teve conh,;clmento

Declara«:ões do

ida
fato, comparec u ao lo, ..

guarda cá!, onde encontrou o guar-
O guarl1a CIVd L8..J., Da, da civil f( rido, provldenc:an- �

ric Rodrigues ,Fi h I, qU,e. re-I ds pai a LI e o rTIé,srn? fos�e
(ebeu Ur'l f(�nmento a o,da !'leVddu pan a ASSI�,tencla

[la mão esquerda, foi ouvidQ Públi 'do l..;,�ste departame,nto
pela re�)OrL.igem lugu apó.s I foi ele de'lldarr:ente �Jedlc.a.
;lélver prestado seu depo!· do, recolhendo se, asegUlf,
menta na Delegacia de 01- á sua residencia, a rua 24

dem Politica e' Social, a de Outubro e' 1311,

quem estão afeíds as díllgen' No local onde se ve:j�l
cías sôbre a ()currencia dl'sta cou a ocurrencia, a POhCI3
madrugada. apreendeu a lata com

O policial. que escapou I tinta e o pincél, vindo a po
•. .por ur!l triz de rec€ber gra' .licia a saber que o muro
..

.

,w:e feJimento na' cabeça. já I p "10 qual os carr,isas ver

,�:stétva co veniel t 'l,enL ' e-· les "8 taram p,'�ra fug r ::.

.dicadl)� mas ainda cO'lsnvava do prédIO 11. t 67.
o kepi furado a bala pelos in- A Delegacia de Ordem. e

iegralistas. Social, fez varias diligenc!as,
Disse o 284, alI cerca i de�,tm;ldos a esclarecer (\ I

das 4 hei a� da P ('\ rLlgada, I casu� �''':I'IJ como para efelu.ar I
q.lUando se achava .: se: VIÇO I a nrlsao dos rrSf'\onsavel"',I
:t� rua S,;,'b"'stiã" Leã. i, f i I O �u3rda ri. 2"'4 foi dI' I

éívisado pdo \:oiega que f�· J m<Jréldamente ouvido pelo II ),

zia o policiawenk da. ru� J 41 deieg:ido de ordem pol!tica
(:e JUlhr), de que d:Jl<:: Indl.-I. Si'CI;�1, pari ('S l'eVl.4ps:
vidl.los, em atitude suspeita, I fins. I

G���A Z E T A

A's 21,30 CAHCÃO 00 DIA - - por La
mcr ãne Babo, _l2srrita e interpretaôa; uma
oterto ÔO DRAGA0,

Edital de Inscrição
Carteira Predial

A's 22,00 - o TEATRO EM CASA - lrroõlcção
õo reml2dia 12m 1 ato ÔI2 Olauo ae Bar
f'05 O Irresistivel Valentino, intl2rprl2ta
ôa por; ml2squitinha, Ismenia'ÔGl San
tos, C121so 6uimarã12s, Abigail maia e
Violl2ta fl2rraz.

De ordem do sr. diretor-presidente, faço ciente aos associados
desta Caixa. que a p"rtir das 14 horas do dia 4 do corrente, estão aber
tas na Agencia da mesma, nesta cidade. á rua Padre Roma n. 15. as

inscrições para os plJnos A e Bd ..'. Carteira Predíal.
Outrosim faço cieníc q:!:,: tanto na Ag�ncia referida como na do

respetivo Sindicato de chss� (Sindicato dos Operaríos Estivadores de Flo
rianopolis. rua Padre Roma n. 15) se acham á disposição dos associados
instruções e os formulados que devem ser preenchidos,

Os associados que já se ins;:revenm no plano A devem confirmar
suas inscrições afim de manterem ;J, sua. c1as<;íficação.

Floriafi(�poJís. 30 de Maio de 1938

A's Z3 hs. t'LLlB DOS fr�HrA5mA5 mm La·
martinl2 Babo e Silvina Nl2to

5p12aR12r - Oauvaloo Cozzi

AMANHÃ-Nestor Amaral-Linda Batista
Alzirinha Camargo .

FI'S 20,30 - A PRE-8 Em BUSCA DE TA-IL!:',Hr05 - Um programa para ra-

louros.
'

FULBERTO PIRES MACHADO
Agente

rR-e-g-U-Ia-..-e-n-ta-d-a-a-e-x--pulsão de estran
jeiros

RIO, 9-Foi assinado decreto
tornando passiveI de expulsão o

'estranieiro que atentar contra a

vída de personalidadt} internacio
nal, contra o estado, a ordem
politica e social, a tranquilidade,
a moralidade pública, a economia
popular, flnumerando .os demais

i crimes que iustificalll a medida,
inclwsive a dignidade da Patria.
li! segurança da propriedade, a li
berdade do trabalho, os crimes

I eleitorais, o contrabando, o leno
cínio, a falsificaçãó de titules A

documentos, estupros, peculatos,
falencias, entorpecentes, vagabun
dagem e outros.
Não serão expulsos aq1lelea que

tiverem mais de 25 anos de re

sidencia no país, nem pais brasi
leiros vivos.

COPAS

ADASu

etn Pinho

de de 450$000 LOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
CATARINA

'iOVEIS
Resultado dos pre
mios maiores da ex

,traeão de quinta lei
'I ra 9 do corrente:
I 15868 50:000$000
8602 4:000$000
11570 2:000$000
5514 1:000$000
9704 1:000$000
2484 500$000
3580 500$000
9070 500$000
9762 500$000

s GUElMANNL.O M o

Caixa Postal, 19

Est. do Paraná
O numero 15868 em Tubarão;

o numero 3580 em Araranguá e
e o numero 24·82 em Herval .

I Os demais numeros sabe-se terem
sido adquiridos pGr pessôas re

sidentes na cidade do Rio de Ja
neiro.

uritiba

Negocio oportuno
Vende·se lor preço de ocasião. i

rua Feli!)e Sc,hmidt, 48. os segumte.<;

Bepleesentantes nesta capital

MACHADO Cia. moveis;
Uma mobilía de sala com 12 pe

ças. um lavatorío com pedra mar

ill.ore. um bídet com pedra marm!'!·

re, uma maquina Singer. de pé. com
três gavêtas. um guarda-Io'Jça. um

1 guarda-c-omida e uma mesa.

Rua PintoJoão Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,I Dr. Pedro Catalão

I Diplomado pela Facul-
I dade de Medicina da
I

B
'

I saia

I Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. Mr11 aes
Ex-intcmo do Dispensario

Silva Lima
Ex -adjuntc do Hospua]

GraHée Cuinle e Sanatorio
Manoel Vitorino �

Clínica médica cirurgtca das r Exame de sangue para diagnostico da �jfiiis (reaçõe: de
melestías da �'Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Di"g-

I\. ,l'\j I I CABEÇA E PESCOÇO nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
nlN O ias ti SiS e Ope r'açoes Especial-sta em Exame de urina (reações de Aschun Zondeck, para dia-

dos I NARIZ, GARGANTA E enesticc precece da gravidez). Exam� de pUl, e�carro, ii-
I 1-1 ',OUVIDOS l>

_

�...-rI _

CONSULTORIe quido rachidianc e qualquer pesguiz I para elucidação de

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA 18- Rua Trajam) -18 diagnosticos.

Dr. J o ii D d e li r a u j D
RESIDENCIA Fernando Machado, 6

�;s�������dgt�y;�;a;���:r�?noR�o dUnat��i��. ia��: IILDia���!!:.�1::::1::.J� . � ��KI:!_.�1:.!.lH�Y'I�, -r
de Florianopulis

1-·
-

-- IMernbro da Sociedade de oto-rhino laryngologiadoRio. I Accacio Mo-
í Consultas diárias das 4 ás 6112 - Fone 1009 Dt. Pedro Camara Simões ·

II Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLOR1ANOPOLIS rei ra tem seu escrín-
�--,-"'-=�::.='.=,"'=.=.=-===����i'; I .' C LIN ICj� IV' EDICA I

I tÓJ ia de advogacia á rua

I

Dr� Altreco P. de Araujo
r\/2 f;:::': D I i. ::; 1'�)

Bspeeiatista em molestias de creanços, nervos
lmpaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empalud-l".mo -�-das melestlas da pe
Je e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consultoria e residencia=Pree» 15 de Novembro 13

l Telefone, 1.584
'

CtJFlsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
� ..._--_.__._-------:__-----

I Dr. Camalllá artins
.------

).Y1E'DLQQ-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
_:MAGO, INTE$TINO, FIGADO E RECTO

.'ItA �RADI�AL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONS�LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Dr. Joaquim Madeira Neves
M_EDIC;O ..-OCULISTA

Ferma--l.o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurglco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau

�
lo Filho, no Serviço do ProL Davíd Sanson no HosDi!al

.

da Fundação GdHrée-Guinle do Rio d,� Janeiro
'

'�j' Completa aparelhagem 1'311'3 a sua especialidade
Eletreddade Médica, Clinica Geral

1 Consultas diariamente das 15 ás 18

/ CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456

.t.::=CIA: ;:�ne=n�:::t 57_Telef. 162151
Desern be rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
MEDU:O

Rua Trajado no. 29
DOENÇAS DE SENHO

RAS-PAHTOS

Op���ç;ões
).••._-:,.1.... Advogado

J Bayer Fi I he
Rua Trajano, 11

(esquina Felipe Srhmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Censultorio: Rua Vitor
Meireles 10

A's 10,30 e das 2 ás 4 hs.

Resldencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-
Telefe,ne 1355

} j ..;._.----_._-------

Dr. Clari bal.,
te Gaivão
AoDVOGIJ.DO
Avisa aos amigos e

antigos, constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

a<:eÍt?r chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

Escritorio: R. Deodoro n' 15

FONE. 1.665

..;._---------

Advogado
n. 7t'J. - Pnone- 1277. - II RUIi Trajano, n· 1 sG�raj•.

I Caix r Postal, IIO. I Telephone n' 1458 I
I
J Dr, Osvaldo Wanderley d.8,

Costa
Bacharel em Direíto'

Advoga na capital e n'6 interior deste e do Estado de San
ta Catarina.

Escritório' Rua Mareehall'loriano Peixoto, III
sobradQ sala n' I

SANTA CATARINA

ETAI
I i Or. Migue I

. �,I�I�N�S�"�T�I�T�·--�U�T�O�D�E D I ABoabaid
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann-

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

CUNICA GF.RAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pintç,. 13
1 elelcne. 1595

Res. FloteJ Gloria-Fene 1333
Consultes das 13 ás 16 hrs,

Com prática nas hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E,\l GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

RAIO X
GABINETE DE ELETROCA�DI()GRAFIA

CLlN!CA
Curso de aperfeiçoamento em doenças QQ coração
(diagnostico preciso Cil3S melestías cardíacas per

traçados f lectricos)
CLINICA IDE CRIANÇAS DOENÇAS DO SI�TEMA

I, d
NERVOSO

On eIS curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorlcs de Microscopia e Aná
lises Clinicas

Vísconne de Ouro Preto
I,�ma, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgias em Geral. +Doenças Nervosas e Mentaes

Cl;-INIC� _ .ME'DICA - Cirurgica das Molestias da

II', Pele.-Slflhs- Blenorragias e suas complicações
Cura insulinlca da magreza- Regimens

) obesidades, diabetes e rnolesttas da nutrição

EtE.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

PARANA'

Companhia Nacional de Navegai.
ção Costeira

Mc'vimento Maritimo ..Parta Flarian.poll.
@'!!IIIS.;.e_-!l!!!r_v_i_0!!l!ls_.d�e•.�.P_a•.•s!Bs_a....e.etr-!!!!!!?e:.I!�!!'!'!II...eI!l!!lA.d!'!!!ll,!II�!!L!!!J(I!!PiCill!le_r••,.-_,s.._

I 1

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

t(ua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, I 167

ror. .

RiO t;;dO I
Gottemar.) n.
Ex-c;:hefe da clinies do Hospi
tal de Nürnberg, (P.'lf0eSOr
lndórg 13urkhardt e Professor

Erwin Kr�Uler)
Etlpeclallc�a em clrupgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, [do
enças das senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastiilA de cargueiro:
Para o Norte

I Dr. Arrninl.o
Tavare$

�DICO-fSPECIALmA

Ouvido - Nariz - Gar- f
gfInta - Peseoç«

Consulta. das 10 ás 12-
das 16 �'i 18

Consultorio: Rua [oãe
Pinto, 7,-- Tel, 1416

I
Re$. Rua Bocayuva, 114

I
i\

Tel 1317
-- -

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- M�Jestiai de
Senhoras e

Moléstias de crialltàl
Diretor di M.t.rnld.d.�
Medica da HOlpHaI

(Curso de elipec;aJiza�o em

melestias de senhora.)
Atende na Maternldaée
até ás 8 112 da manlã
e á tarde - Cnnsultorkn
ANITA GARI8ALDI. 49

Aderbal
da Silva
I\dvogado

P. 1 5 de Nevembro, 3 sebo
Fones 163 I I'! 1190

I Dr. 'Pedro dI; Mour. ferro

Para o Sul

Fretes
CON5ULTORIO-··Rua Tra
ase N. I e. das I 6 �s 12 e

das 1 5 às 16 112 horas.

TELEF. 1.28;

o Paqlle� rrAGIBA sairl á IOdo
corrente para:

O Paquete ITAQUE'RA sairá á 11 do cor

rente para:
paranaguà, Antonina,
Santos, RífJ de Janeire,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabectelo

Cargas e passageiros para os demaistpor
t0S sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AV.ISO Recebe-se aargas e encomendas até 'a vespt:ra �da,�slídai dOI paqu.nll
e emite-se pasfag�ps, nos dlaG das saldai dos mesmos, á viata tio a

testado de vacina. A bagagem d� porão deverá ser entregue, nos Armazena da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, grabita
menté para bordo em embarcaçõei e�peciai5.

ESCRITORII,-PIV-\ÇA 15 DE' NOVEMBRO, 22 S®El. (fONE 1250)
ARMAZENa-CAIS BADARó N. '3--(FONE'1666) -!.NO. TI-LECii. COSTEIRA

.

Para mais informacões com o Agente
..J. SANTOS CARDOSO

!
I

RESIDENCI�- «ua Este- i .

I
- ves .Ju�llor N. 2õ

ITELE,F. 1.131
--

.

Ver' de-se as

seguintes
prr"�priedades
Uma Casa na rua Conselheiro

Mafra n·. 51, outra na lUa Jeão
Pmto n·. 53, e pequena casa e

c:hacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.

Trata·se com JoãO Sauford
Fone 1253,

Imbituba
Rio Grande

Pelotasle
Porte Aleare

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BluinenliJU, O,�u•• lr. �i. Sul,
Joinvil., Lages, L••una, Silo

Fra,'cjs•• �<.• Sul

MOSTRUARIO EM:

Tull.rãe

�------------------------.----------

àere,o Telegr.. DOLI "
- Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- S'TA. CATARI�A
,A0INCIA DE VAPORE$t

ompanhia Salinas Perynas=-Rlc
o fiMg Torres & -Cia. Limitada -Rio

avegação Brasileira Limitada-Rio
avegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frío
andenbrandn & Cia.-Santos

IAUNS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANI!IRO

Iv.gação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS.
NGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, díréta

mente, sem transbordo
Tim sempre vapores em porto, carregando

ncarrega-se Ele classificação, medição � EMBARQUE de
",oIas ai especies de madeiras serradas. beneficiadas e t'1ll

:�'tóros etc., cereais e mercadorias em gelai. para qualquer
.

to do Nsrte eu do Sul do Paí�, bem como para o Exterior

Recebe cargas de ímportação.] do País ou, do Ex-

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

[)t!<)VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERViÇO OARANTIDO E R APIDO-PREços MODICaS

Banco do Brasil
lapltal

IlIdo d. r.SIrVI
10G.OOO:OOOSOOO
·211.74111.0taoo

IX!CUTA TODAS AS OPERAÇOES BANC.'\RIA�

.�CU.•• CORPlUPONDJ:NTU JEM':TODO o P�II
MNCIA LOCAL RUA TRAJANO, N. 13

Abona, em conta corrent•• os s8gúint.s j�rQs:
cp. com JUr-lS (COrtlE'RCIAL SEM LIMITE) 2� ala
c,. límltaíos (límíte de 50:000$) !% ala

,. populares (idem de 10:100$)
". .

,. ala
cp. de niso prévio (de qUlisquer quantias....c01D rehudas ta.-

bem le quaisquer importancias). .1

com artse prévio dej30,[dias 3,511l.1ala
fiem. de 60 dias

�.._

4::11 ala
14ell1 de 90 dias .,5% ala

.POSITOS Â. PRAZO-FIXO:
•. PI) 6 mêses

por 12 mêses
Com renda mensal

ETl\AS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo propord(,nal.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás 15

Aos sábados: das 10 ás 11.30 horas

Enaereçõ--telegrafí co: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. A.

$% c

horas

-----�....;i

A Favorita
Em loteria a- sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N '.:) Estr�ito Ponta..do Leal

......

a I L H E TE' S-"

Federal e Santll Catarína

NOS CLA.S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

Formidavll !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME 1 EOR. (In
dustrla alemã). Não adquira sua maquma sem co

nheeer nossos preços e condlçies de venda.
Llções de bordado. gratís

lnforrnaçêes com o representante 1. Braunsperger.
e José Galltsni.

Rua��onselheirl) Mafra, 66
�

FLORIANOPOLlS

Sapatos de pelica, sal ..
'to alto, pafa---------

INVERNO a 18$000
Sand�li.s a 108000,
de verniz de todas as côres.

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

\_.f, 8 ças <andaua- eh nelas, ToAMA N-,
OOS d,: tü·�a qualidade, cntos, etc., aos

rnenc res preç IS duetarnente da FABRICA
BAR�tIROS

Seccão de vend -;8 varejo e t=cado .

\ U f lN ....
, l. I.EIR() 'vl!' ;-"RA, 39

Velas e Magn

D. Fàma Mundlall

....................................................f

Sr. Criador!
Procure conhecer os produtos do Inst ta

Biológico Catarinense: vacinas, sôros, desinitíea e

CRESITA ,e FORMION, carrapaticida, ,q e c

VACINÂ CONTR L\ A

PESTE DA MANQUEIR�
HDI Aquin. " Cla.

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. J OS
SANTA CAT A R JNA

.................................................."

qUinta-fei'ra I
16 de JUNHO

0-' • r
o�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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destacados

IV

possuem
cracks internacionais,

dos melhores da Europa. Planicka, o guardião·
absoluto da Europa Central, já atuou em mais
de 70 jógos internr:-3cionais. De 8 prélios reali
zados com a Polonia,aTcheco-Slovaquia ven-

7 e ernpatou um.

A GAZE-"T-.__--OE

Q""ZETA
-------

O
A

tcheco

Cunha

E' fraca a defeza
sileira

bra- seus.trei;lOs,�as,até este mo�ento, ° sr Àdemar Pimenta não �(}ll'rVeteranos solteiros X casados
eeguiu ver satisfeito o seu desiderato.

. Nota-�e aqu.i, que (IS futeb,olistas bras,ileiros encararam muito los d�"!) (.')a den tes e. os ve Ihos
a sério as criticas feitas pelos cronistas esportivos, quanto á sua de-, no )cuteból jogarão urna
Ieza, d 'd

o sr. Adernar Pimenta está ancioso para iniciar os treinos gra'n e pa r t;i '.3

entre os titulares e reservas, provavelmente em suas verdadeiras po

sições afim de conseguir ligação mais perfeita entre a deleza e o

ataque da equipe brasileira.
Gualter
Celio
Joãosinho
ZunI
lrajà
Orlando

Aviador
Pé de moça

Can;ço
Santa Maria
Malabarista

Esqueleto de Hercules

Aproveitando o período de

hoje, os solteiros, em partida re

vanche enlr-ntarão os "pais de fa·

A d � ut.tRl\ II!�o- milia!' em um combate que mar-

BORDEAUX, 10-0 semanario nFutebólR, que se edita gran e pl'\)Dva GI'II �Ilililm' cará (\oca lIO gramado da L. F.

nesta cidade, diz que toda a crônica esportiva da França procura bilit$,·tíca de domingo IF.,PJIS, certamente o campo fica

fazer uma apreciação bastante detalhada e cheia de interesse em I rá denudado devido o grande nú-

virtude da atuação destacada do "scratch" brasileiro. no domingo .

RIO, I O-A Comiesão Espor-r O panorama da empolgante mero de touceiras que os IIpé,

passado. uva do Automovel Clube do Bra- competição automobilistica apre- delicados" dos preliantes hão de

Segundo o mesmo semanario, na peleja de Strasbourg, fal- sil toma as últimas providencias senta-se, este ano, com caracteris- arrancar.

tou, de um modo geral, homogeneidade ao selecionado brasileiro, no para a Gavea Internacional, que ticas novas. Uma quasi que com- _

O Illanquell enterrara o que

que concerne á deleza e, até certo ponto, mesmo na sua linha de será disputada domingo próximo, pleta igualdade de forças existe o
IIArado!' não conseguir revirar.

ataque e "duvidamos que os brasileiros possam sanar essa falha ain- com o concurso de volantes na- entre varias concorrentes. O� cracks Wélltei Lange, o

da durante o torneio mundial. O jogo dos brasileiros é impressio- cicnais, portuguêses, italianos, ar' Se, por um lado, surge Pinta- mais perigoso rival de Peracio;

nante quaato á rapidez do ataque, porém a sua defeza é muito gentinos e um francês. cucla e Taddini, com as mais Morais, que jà lorrnou zaga com

fraca para poder alimentar a esperança de repelir as proezas dos O BVl Circuito da Gavean, a modernas nAlfas" por outro apa- Domingos; Veloso, que atuou no

uruguaios, ha anos passados. despeito de não contar este ano rece Manoel de Oliveira o con-. selecionado brasileiro que jogou
com a presença de Von Stuck, o sagrado corredor português, que l na Cochin-China estarão a postos
conhecido corredor alc"llão, que o trouxe um "Ford" inteiramente di- para o que dér e viér.
aoo passado assombrou a multidão ferente dos que jà vimos. Sua rnà- Os casados estão seriamente

com seu extraordinario bolido quina possante poderà conduzt-lo apreensivos com o <crack» Nelsç>o
prateado, revestir-se-à do mesmo à vitó�ia. No pàreo es�ão aindaTMachado que diz que não jóga
sensacionalismo, pois não serà com Arzam, com o carro !TIalS possan- emquanto não lhe pagarem a de

facilidade que seu vencedor, seja te da prova: uma "Alfa" de 3.880 vida luva, adiantada, a saber: 10 Grande espectativa reina no sul
êle qual Iôr, cruzarà a fita de che- jà nossa conhecida; Nascimento e contos da carochinha e uma ga- do Estado, 'em tôrno da. temps-
gada. Benedito. com carros de igual sosa no intervalo. rarla que o Avaí farà amanhã e

._---------------_.-... ---,. marca e, resp��tivame!'te,de 2.900 I .
depois de amanhã, efetuando duas

e 3.200 cilindradas: o francês Os eraeks solteiros e sensacionais partidas respecti
D II' "M'"

' '- tva

ecaro 1, com um �,aserath �x· seus nomes

jmente,
em Tubarão e Laguna.

celente, de 3.000 cilindradas.Ga- OI'
'

P
O «glorioso» seguirà completo

rabato, com sua possante"Chrys1er" l�plO ega vento " �

especial; Chico Landi, Luís Ta-
TODl Marcha lenta A f It d f- f

vares e Alfredo Braga, todos com lang,a Presépa ! a a e os oro
"Alfas" de 2.300; Domingos Lo- Wa,do, Brabo •

pes e Casemiro de Oliveira, o �':.n..u!>!� .... _u_���'!�� no organismo
outro representante de Portugal,
com "Sugattís", tipo Grand Prix.

Estes são os mais fortes con

correntes que possuem credenciais
para ocupar os primeiros postos.
Outros mais estarão alinhados, no
momento da largada sensacional,
para darem o que fazer aos ocu-

I
pantes dos principais postos.
..........................

PIANO vende-se �lm de V d a casa
......

marca "Zimer- en e-se � Av .

I
ma�n" em prrfeito

•.

esLdo nida Rio Branco. n.60 A' tratar
1 ratar nesta redaçao. na 111t:Sma.

iA G R A D E C I M E N T 0-

Passam-se em nosso cor

po fenumenos maravilhosos
que a ciencia procura desven
dar e explicar. Nos livros
elementares estuda-se a fun
Çã0 digestiva. a circulatória,
a rcspiratoria, etc. Só em
livros medicos são estuda
das certas funções comple
xas de transcendente impor
tancia, como seja a QUIMI
CA DOS HUMOReS. Se
gundo o estado de equilibdo
ou desiquilibrio dos humo�
res, (l individuo apresenta se

respectivamente, ,em estado
normal ou anormal. A's ve

zes, o desiquiiibrio corre por I
conta da falta de um ele
mento indispensavel, como
o fosforo, que tem um papel
importantissimo como ativa
dor do metabolismo.
A falta de fosforo denun

is-se pela traqueza. des:Jni'

Estreito, 11 de junho de 1938. \�o, c�nsaço, n�r�osismo. pai-
pltaçoes e ancledade. Basta

C L U B E I·. II E J U N H O re,stabelecer o equilíbrio qui·
__________________.____

.

mico dos humores por meio
de um preparado de fosforo
por exerr:plo o Tuoofosfan
para que desapareçam, como
por encanto, todas as mani
festações morbidas. Com du
as ou tres injeções voltam as

disposições gerais do erga..

nismo e o contentamento de

Figueirense x

Iria
Uma das melhores partidas de

campeonato sempre foi a dispu
tada entre o Figueirense e [ris.

O (ris vem àe obter linda vi·
tória sobre o Atlético e, com a

moral Íevantada, entrarà na cancha
para a luta com o tri-campeão
do Estadu.

o Avaí para o

sul
-

ceu

. viver.

REDATOR: Osmar

A revista francêsa "Fute
b61" téce interessantes e

judiciosos cor-nentarios
sobre as nossas pos

sibilidades

PIMENTA AGE
BORDt'OS, 10-05 futebolistas brasileiros, concorrentes

á TAÇA DO MUNDO, pahsaram toda a manhã de hoje entregues
aos cuidados do massagista, emquanto que o chefe da delegação, sr.
Castelo Branco, percorreu a cidade, procurando conseguir um campo

adequado. onde a equipe brasileira pOS5a realizar os seus treinos
diarios.

A DIRETORIA
São José 10-6-38."

,

Simultaneamente, os "players" tchecos, que se encontram em

Arcachon, deram inicio aos seus treinos, hoje, cuidando particular
mente de exercitar a sua defeza, afim de adatá-Ía d técnica descon
certante da ofensiva brasileira, demonstrada no domingo último, em

Strasburgo, frente aos polonêses.
O treinador da seleção brasileira, sr. Ademar Pimenta, tem

empregados os mais ingentes esforços no sentido de obter permissão
para que o Estadio Municipal, onde será realizado o jogo de domin
go próximo, seja cedirlo ao quadro bresil-iro, para alí realizar os

agua bôa e' muitas arvores fru
tileras de diversas qualidades, ao

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

proprietario Vida] Antonio de
Souza.

C-r é d i to
'São _João! São _João!

18 DE JUNHO

5:350$000
100$000
50$000
50$000
50$000
50$000
509000
:50'000
50$000
50'000
50$000
50'000
30$000
20$000
10'000'

I Promio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de

10 Premios de
10 Premios de
lã PremiolJ de

Oscar S. Pereira, ainda compungido co.n o passament� de
ma amanti'sima esposa MARIf-\ LUCiA SCHUMANN PE
REIRA, vem, por c5te meio, agradecer sinceramente a todos que
o acompanharam nesse doloroso transe, confortando-o com a -sua

presença e com palavras an.igas e aos que enviaram corôas f1ôres
cartões e telegramas, be:n como aos que a3sistiram â querid� extin:
ta durante a sua enfe:midade e aos que a levaram á sua Ultima
morada.

MUITAS ISENÇ,õE--:S
Mal.. dez bilhetes da Loteria Santa (Jatul·ina, extra�ã8 de

23 de Jnnho, eom os numeros seguintes:

1821-1829-13744-13749-5610 --5615 -7622-·7624-9293-9296
Convida-se aos srs. socios e exmas. L miíias para a soi·

rêe derlicado ao sr. José JOã� de Silva, nu próximo' domingo dia
1 :2, com inicio ás 17 horas.

'.

Para essa reunião o Clube não poupando esforços, con

te tou &.-m excelente cQnjunto musical para seu InaiCJr brilhantismo.
HAB!LITEM-SE! INSCREVAM-SE!

"/lutuo Predial"Não ha como a "Credíto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[in São .Joaaulm da C'i1I:rla da Senz li
�

�!J. R. �Oled\fl)V.m
. i

Estabelecido com escritório de representações, oonsigna.õ ea \
e conta propria, aceita quaisquer inoumboncias comerciais i

-----,

d
. '0

afetas ao seu ramo e negocies, IT
Vendem-se juntes ou separados

-- ,---
elegramase CO ifUJOV� . __ ------

r
Ma\Znifico terreno monto nara ed.licac ã:J todo murado.

,-,&;;;;;-1;����"'ffl'''F��''��' '_' I t

Iii _���f'��l:::� c �r, passeio e ma j,q calça�a �(l ((:"11:') ria cd·de. ,,50 metros
c

, ,� d,-, pr;'ça 15 de [\)Pv, rubro,
•• > �I �' � I.��; ,f"'.1 "�}iJ:!.1 � J''''Ii {,1'l; 't�t. :' ... ",,-:; ,j!i1� .I'!�l \

Uma wande casa antiga, corn CSP:'lÇ'lSO tErrf'n,.� plano,
t

rI
. I 1 ):·�.w'fl .... tz�.�; �H.' , ,;:\:: �� t· )�.<\';-;tJ '(\s .' f' b

'

�". ' ....,,):& ,J:' "l'i,If'·,l "',1 """, �" � '.",']f. �J v'r<.1 gran í- c 'ldcação, tam (,U, c rm ['1\s!'el() e rua p calçada,
�. "

____
� conngua ao pr'rreao.

---, f '

,

!nfclImação com JOÃO CARVALHO Festa chica em homenagem à

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e
,.� ,�SS4i�::�!:!�����������VI�&!JA�������. data,

vrifique os seus preços � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- � ---------
R.TR'AJ,ANO N .. e � estrutura edrn COOu cattzação e direção I Vende-se um te�·

..'t«ueianopoUs �,.'.' �/ ereto arma O de ,ob. as '

"

rena IW

fi1 ,(i eferro Aparelhamento com �Ituado em João Pessoa (Estrada
�� I t '

�
I
geral] em frente ao BALNEA-

� P e o para consn-u- � RIO.com a área33 x250-tratar
����������':"'"-��-��-����!!...��-��-�-� � ções de pontes em � nas oficinas da Livraria Central á

� concreto armado � rua Deodoro. com José Dreher.

� �
I �
� mar Carneiro Ribeiro
�
�
��
�'i,

Editai
l\� Hua 15 de Novembro, 416 ��1 SALAS_121�1�DAR FORNECIMENTO

� �, De ordem da Provedoria
51' � da Irmandade do Senhor Je"
� TeL 1503 Curitiba .. Paraná � sus dos Passos e Hospital
�� de Caridade. nesta capital.
�1 previno aos interessados, que

1 \t� até o dia 19 deste mês, ás

I � • $. 1 2 horas, receberá esta Ir-

��' oe
, ••• mandade e Hospital, na sua

r� G.D.... secretaria, propostas em car

tas fechadas, de todos os

� artigos necessarios ao seu
�
OLras c6n'tr�tadA!!!!.'ills no I_ s.llt!Lme·CI!.tre consumo, durante o semestre

\� U UI 1lIiJI.. � iiâII
'

de junho a dezembro do

� de 1937 � corrente ano.

� � Os proponentes poderão
�� �� obter as listas completas de

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curttíea-S. Mateus)
�

todos os artigos aos quaes
,'1tt.t

Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-e-loinvile)
�

se refere este edital, no

� Prefeitura e Forurn de Mafra
I�i' rupEscolar de Mafra � Hospital, ou com o Irmão
:N G E � 5e.cretario. á rua Felipe 5ch ..

g � rupo scolar de Rio Negro lJrI'I

�(� Grupo Escolar de Irati R! midt rr 36.

�� M �'
Consistorto em Fleriano-

�,� dternidade de Rio Negro,. ..' It.
polis 4 de junho de 1938.

e.,:·" ��tação Experime�tal de Vltdenclas em Tljuco Preto (Paraná) �
I

'

�t� ÜIVErSaS c,ll1struçoes de residencias � "DliJtavO Pereira

------, �",':i� ���\�������4�:;.7í��,'f�'�������7�,����aa Secretario

--GAZETA
·_Ii

:l
i�
ri
i�
i!)
il

iI

ii
I,k;__';;;;;;"'�!.";;""�.,y;,��-�_:n�.".ttT.!ltC�:rrr;�U:m��-"'NJOl! ---;.,

_------_.-

\ .....

Motocicletas:

NSU - BMW - Triumph h Duerkopp
Bicicletas: - NSU ... Duerkopp -

Ope: - Bauer
Radios: - Ametican�Bosch e Loe

we-Opta

Motores: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas.v-Eipo=E.
clipse=-Evenrude para botes.

Acessol·ios: -para bicicletas e motocicletas.
"

-;=:--'�

irllpcútadores - Distribuidores

oào Prosdocimo & Filhos
Curitiba Joinvile - Blumenau

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

Víst
Lindas oe

/

�NGENHEIRO

SEUS

r RADIOS T CARTAZES
i Para seu (;uncerto, procurai a I DO DIA! CaSa I\.1 '!SH.. a I, que conta com a

II oficina melhor montada na ca-

i pital.

I
PROGRAMAS DE HOJE:

Rua João Pinto. 1 2

: ODEON, O Ud.r tlOII

VENDE-SE' cinema•
.
un excelente piano, à rua Anita

i Garíbaldi 60. ,a..'S '5, 7 e 8,30 HORAS:
I Preço de ocasião

I O emocionante filme "far-west"

II Vende"5e ,cem
Buck Jones

O RANCHO DAS FEI-

I' UMA MAQUINA DE ES·I TIÇARIAS,
I.

CREVER USADA
.

típo standart por preç:J van- e a continuação do estarrecedor

tajoso. Informações na Ta. celuhide seriado com Scott Kolk,
bacaría Baiana, Rue> Trajano, Mont Blue e Jean Roggers
4 ou Caixa Postal 59. AGENTE SECRETO X-9.

Preço: - I $000.Concertos e limpeza
(;INES �OROADOS

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

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:

��qc'M- .M'-$i O PAVOR DOS FORTES

Tcom Prestou Foster e Jane Wyatt

1_�ntj����URO OCULTO

I PfI"Ç(; 1$000 .

I ROYA!_., ás 8 horas:

�IVIL

Irmandade
do Senhor
...Jesus dos
Pasqos e

Hospital de
Caridade

FILHOS
confecções para meninas e garitos só

A CAPITAL..
alra esquina da TrajanofUi�."(MI iJl

�"""""""",,��"�'.1'm••I "�.M",.Aaum..�,pg* au..�••= fr pp� �..� .
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\\
- -

ao

dos }il,etroí.§
Dias, reacen ..

evoca,r os episo..

bronze da

de, As glorias que coloriraln de louros
Riachuelo, Sifi!1.bolizadas no arrojo e sacrifí(�fto de
dern, no dia d� hOje, o nosso espírito de brasilidade�
dios transce�lden.tes dessa arrancada épicaJ que itt!ortalizo�1
historia o nOlDe de Barroso

Fazendo respeitar
paviillão .oe

fronte
.. 'I ..

arCl.11.0

(Conthn:lIa�ão da Ia. página)
A.

I"

\
,I �

tI
�)
li)
jI

I

I
I
:
i

no

nosso 1
--------_._----_._-_._.�-----

Desde então, a esquadra brasileira tornou-se a dominadora so

berana das aguai! do Paraná. Aprovisionou, municiou, defendeu,
transportou as tropas aliadas, cooperando preciosamente para o

sucesso final.
O general Gelly y Obes, dirigindo-se ao Ministro da Guerra 1·""""""'I�""'��'''i_''.:'"1111ncentlvandode sua patria, assim se expressou: Festa da T:m.·iudade

I
lU

.

ii

.

V

«A vitoria naval dos brasileiros foi explendida. Felicito-me por I
II ri �. .<r>I n � 1í,1

ela mais do que ninguém, porque, como o senhor sabe, sempre sus- A �ns�etoria Geral

/1'11'
�as gearias \BJO �a&StaH{WOtentei que 09 brasileiros haviam de ser herois em terra e no mar, de Veiculos eemunt- ,

como qualquer que, tendo sangue nas veias, sabe morrer e pode ma- d
..

d b ilid d ·1 HELIO JOSE' OLIVEIRA
tapo Ca-�1@)S que a parada' Inspirado pelo seu gAran e espmto. e A,a.slll ar e, 0.1 �stre

.

E des enlbus nara a een-. l! ! Interventor Federal, dr. Nerêu Hamos aS5JilOU ontem o seguinte: Do almirante Barroso, comandante daqueles bravos que pro- OS 011''11 us para a ecn-

I
.

ecorre hoje o aniversario na·
varam ser patriotas, podia dizer orgulhoso, na parte relativa a refre- dução de passageiroos t �ECRIE1fO: talicio do talentoso jovem Helio
ga: _ F ii: ri T José de Oliveira, aplicado 30.

«NAO FIZEMOS TUDO MAS FIZEMOS O QUE PUDE- para a �s a ai nn- I O doutor Nerêu Ilarnos, Interventor Federal no Estado de anista do [!Ginásio e filho do sr,
MOS". E mostrára sua alma de marinheiro legitimo, quando afir- :! dade, hc�e e am�nhã, I Santa Catari�a, no uso das suas atribuições,

..
maior Flodoaldo de Oliveira.

é indice de

da, de dar um dia de gloria á Nação, FAZENDO RESPEITAR tedJra=� bem como que i sadio patriotismo e fator precípuo de educação civica;
NOSSO PAVIL�ÃO». 156 poderão fazer e

.

I
,. �o?�ideranclo que _é niistér, para »erpetuidade das nossas

Fazer respeitar a Bandeira Nacional, elevai-a e glorificai-a, é d6to transporte os onl _ I � I glórias hIStoflca:_, a evocaçao dos vult.()� Jo l10".3,: passado, ,m(�r,nen-
o dever sagrado de todos os brasileiros. .e

I I m te quando tem ele" o nome ligado a fe t,)" der:Hv03 na nde,a do

II bus matuculados na- 'mlno9so patrimonio territorial e de nossa c vi,i..:açJo;

II
quete departamento e III' Considerando que, entre êsses vu. tos de justo relêvo no his-

e da Capital. 1 toría pátria, o almirante Francisco Mane i Barroso é dos Q'l0 lcm-
I I bram a bravura indômita e a altivês i .s.rpcrável elo Marujo Bra
I
""""""'"'",,_-""'"""""'� aileiro:

i Clube Doze 'Considerando, finalmente, que pelas sugestões, que oferece, F . hei
.

I
. , _ . I

.

da confiança do Brasil nos seus filhos, o nome do srande Marinhei- a.z anos 01e. a g:�clOsa se-

naugura-se hoje, as H horas, no salão nobre da Prefeitura 1 r d doa jn:
•

I'
.

feit d. '", IV! ,. h d _

nh or inha Evangelia Siriaco Ka-
Municipal o retrato do Exmo. Sr. Presidente da Republica, Dr. ii eh-eMito da Gavea e .TGO, iga o a .um t'os mal> gton�sos e:,,:'08. na � nO'd,o,a J

arm a·de Ilaht as. diléta filha do sr. Siriaco
G t li V

.

,uerra, nrecisa es ar presen e a consciencia (te e ucauores e e u -

J
_

K I f
.

e U 10 argas.
'.. . A I jugo i·b.asU X Ch.e .... candos,

•

oao a a atas, comerciante,
Para o ato, que sera presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ra-, ��. DECRETA· AtI· O E I d id d d :

mos, Interventor Federal, são convidadas as associações, o

funciona-,
eo �lovaquU.!i

C. h
.

d'
-

;r. -G gru�o l·scoAalr. atcI 3D e e' Faz anos hoje, a sra, d. Maria
I·

.

di t I
anoin as passa a enommar-se « rupo .c,SC0 ar miran e

.

arre- de Lourdes MachadoIsmo, 0'1 Bm lCa os e o povo em gera .
'-' .

No Clube 12 de Agosto, por
so >,

------·----------------------1·1 J S Art. 2' - O estabelecimento de ensino a que se refere o

I genti
eza do sr. aques weidson ,

proprietario da conhecida casa artigo anterior será considerado grupo escolar de la. classe, lt par-

I til' de 1· de Janeiro do ano vindouro.
« Modelar» será instalado um po-

I tente radio marca GARTONE Art. 3· - O presente decreto entrurá em vigor na data ele

'para a irradiação do Circuito da sua publicação, ficando revogadas as disposições em CJ ntrário,

Gavea e jogo Brasil:x Checo Palácio do Govêrno,em Flor ianopolis, 10 de junho de 1933.

Slovaquia. (lJs�_=�EREU HAMO�2.�S��AVO �EVE�
.

. ,OS bl"asUeb·os estão

ALUGA-�E .uma esplendi�a sala \,F:,JD::-SE uma rn2.quina: dispositús a ve-ncel·
para escntorlO, com 2 Janelas,. 'it de eSCfeV'. .:'f ,,'Woodsto-

I

nos altos da �ivraria. Moderna, 1 C k», por 600$'UOO. Rua BORDEUS, 10-0 tempo me-

I
de Pedro XaVIer & ela. Is)' 1 h � J!

•

1 ' O lhorou consia'eravelmente tudo le
T L·· a (lan () lvlarpl10 n. I •

'
-

ratar na mesma lvrana. vando a crêr que assim se con-
---------

serve até ao próximo domingo.
" Os brasileiros continuam afir-

llIando que esi,ão dispost:Js a ven

cer.

VOZ DO A D o

Vi da
---------_------_

lW.�_""""....._....._

,\,NIYERSA nros

GUILHERMINA URBA�O

Con
•

I t

Fez anos ôntem a exrna. sra.
d. Guilhermina Urbano, que com

pletou o seu 93o. aniversario.
A aniversariante é avó do nos

so prezado amigo Si'. Artur Etzel
proprietario do preferido Bar�
Restaurante Elit.

•

Ocorre, hoje, o aniversario na

talicio do sr. dr. Marinho Lobo,
advogado em Joinvile.

•

A Dra, JOSEPtHNA SCHWEIDSON

CONSULTORIO

Transcorre, hoie, o aniversario
natalicio do sr. tenente Francisco
Barnabé de Brito, oficial refor
mado da nossa Força Pública .

(Especialista em doelll�8s de Sellluu·as
e ereauC)üs)

CONVIDA
I»

as uma

OUTROS PARTEM

Rua Felipe Sehmidt� 39

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

Assinala o dia de hoje, o ani
versario natalicio do sr. Barnabé
Dutra, proprietario da Farmacia
N. S. da Aparecida.

" EL
O dia de hoje, regista a pas�a

gem do aniversario natulicio do
sr. Oscar Capela.

exrnaslI familias
Seguiu ôntp.ID para a Capital

da Republica o sr. Otavio José
Lopes, funr:ionario federal.

Faleeeu, ôntem, á Avenida Rio
Branco, a veneranda senhora d.
fkrt.a �)elink, genitora dn sr.

Oto Selink, acatado gerente da
filial da important.e firma Carlos
Hoepek S. A., em São Francisco
e sogra do ir. Julio Voigt, dedi
cado agente da Empreza .aarius.
A RQtÍcia de sua mórte eCGOU

no I· andar "da Confetaria C"iquhllho�' .

doI0rosamente lletlta capital, onde

f'"
.

A conVIte dos SlS. machado ti: I a p-xtinta gosava de geral estima.

ranqueada, diariamente, a noite? das 7 112 ás 9 horas �:��� l'��r����a��:l!�!��l�t:e��; I o se��ltament2 do seu cad�-
IQI} O.8G."••••o.tDeC!loeeG)e.�•••e® �.,�.GI.o••a•••91t••••eG•••••O••••••UltJ.4lIfJ•••eCD*�.E..�&:Y@�$t(;}'1

o prazer de visitar, ontem, a secção ver venfJCou-se ontem, no celm-

® .

@ 0 de móveb, tapetes, espelhos, vi· tel'Ío das Três Pontes, com gran-� �'� .

• EiI d_ros, etc:,. que aquela conceituada de acompallhamento.
0: �_,,',p! !

' 1. Move;s da grande fabr 'c::l !.iIl!l fuma VaI maugurar dentro de pou· .,_ - ....----

�' : ,." I lU"'" cos dias na parte terreR dc' confor

O• ..... taveI predio á Praça 15 de Novem- TEMPO
=1

�

il.= SAlOMAO GUElMANN i �:i�sl�·T�I�g�!���).edmciO_ d.osCor·

.. e Estão ali expostos belíssimos e

·1 I: 11. I confortavei::; dormitorios, para ca· , Departamento de Aé·
AGORA. SIM! ....

sal e soI�eir?, sal'ls de jantar, j�gos .·onautiea Civil
" • '" • de escntono, salas de visita, topas: CIGARROS SABRATI":: MOBILIE SUA CASA COM CONFORTO, ., e cosinhas laqueadas, além de uma

• • • l\.IODERNAMENTE, E EM CONDIÇÕES : variedade de peças avulsas, todas Boletim diário da Esta-I : • !. excelentemente conferellc!onadas, I

I II • QUE SO' NO'S LHE PODEREMOS Õ ultr� modernas, emprc!'tando ao! ção- Aéro-cUmatológica
•

'

DE LUXO : I: OFERECER! : ambIente um apurado {lo.�to

artis'l Previsões para o período das
I SAVODA- EVA _ MACEDOMiA __

: : Da f,a!lnica dirétameute ao CIDmprador : tIc�Onteressanfes dormitorios para
18 bo�as de ontem ás 18 horas

I : • SALAS DE JANTAR E DE VISITA : I
creança, laqueados, oferecem ao vi. de hOJe:

: FINOS : : ESCRITORIOS 4D sitante uma agradavel impressão. Tempo-Estavel sujeito a chu-
• 8 : <II : A exposição dos srs. Manhado ti:
• e e DORIWITORfOS (para casai, :. Cia., é um acontecimento diono de

vaso

O AGUIA COuit!AI!r:un ATLANyJCO c·jIDnus. o· t
- D Tllmperatura - Noite fria es-

•
-

n.WI 1\1IU-"" I -.- e e solteiros e crianças) � reDiS o e marcara. sem du'vida êxito

1 UVI - AUGUSTA - MONOPOlBO - LEDA e o : sem preceu<lente. tavel de dia.
: : COSINff!A.S • Chamamos a atenção de nossos Ventos - Variaveis predomi-

I DIVERSOS .1. I- CO'FAS : leitores para o anu'ncio que publi- nando os do sul, frescos.

: PEÇAS AVULSAS : ,

camos em (mtro local. As temperaturas extremas de

1 POMPEA-SABRATC 500 -VERA OVAES--VERA :: EM IMBUI."� PINIIlO E LAQUEADOS : ---.----;------- - ontem, foram: maxima 22.4 e mi-

•
- BRASIL - HELIOS -- GITANA - : : Belissimo§modêlos: nima 14.6 registradas, respecti-

• 8 • • vamente, ás 12.15 e 7.40 horas.
s: AGUAHDEM A ABERTURA, DENTRO DE POUCOS· 12 morto81 � Acabam de scr lançados á venda, nesta cidade, os afa- :: DIAS, DE NOSSA MODERNA EXPOSIÇÃO, ; !

.

s e
mados cigarros SABRATI, que Illém de conterem chéques, " M A C' D O &.,.,. .. 1• desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. .,': ...., D A .'-,lo·@9ferl·dos•• :i: PRAÇA 15 DE l\OVEMBRO, No. 3 !Domingo na matinée e a noite nos cines REX e li ...

: ROYAL será feita uma grande distribuição aos cavalbeIros. O'. TELEFONI:: 1658 -- CAIXA POSTAL. 37 :
• Os cigarros SABRATI já se encontr:J.m a venda na ::': MATRIZ - Rua ._loão Pínto, no. 5 e MADRID, 10 Um navio mero

: v
., . T ® : F L O R I A r� O P O L IS: cante de nome ignorado foi bom-

• CONFEITARIA CHIQuINHO. :: • ., bardeado ao largo de Belicassin.
I � Clt °I Doze pessoas foram mortas, ha·
..@O••O(;•••{iJ.�&.".(j••e"HeO.e o•••••" I :-- a••••o "': vendo dezenove feridas.

:

a p
Moveis

DE

tinos e tes

'I

o general Fi·aneo re
pele s pi·otesto da

Grã-Bretanba
LONDRES, 10 Informa-se Clue

o general l<'ranco repeliu o protesto
do govêrno da Grã-Bretanha con
tra o bombardeio de Alicante, di
zendo que ê'.e constituiu "objétivo
militar".
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