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Cultuando respeitosatnente a memerfa do grande Lauro, Mu.eler,
;rl linda cidade de Itataí, assinala galhardamente os sentianentos < "patriofi...
ttOS do seu nobre povo.
Céntenas de lagares com 1

I

nomes alemães no B'-r-a-s-ill
MRu�l�umareilib.MU"Prt P�I�A-��V��O�Z���D���O��u�-�p�.�O�v-�-���O-�a��_� ��.������������

ilJica, um estudo :i(j)�n� �oiaras de nomes alemães no _

Brasil. afirmaildo que existem nesse país 34 menta- Preprletarto e Diretor Responsavel J A I R O
�1has, 48 rios, 11 cidades, S municipios, 333 vilas, 78

_ __ . __ . .s . __

co!onias agrtcolas, 43 estações de estradas de ferro, ANO IV I Florianopolis, Terça-feire, 1�. de Junho de 1938
38 fazendas, 5 fabricas e 16 surburblos ou bairros .------------------- -----------------------

que tem rrl!�nU$ alemães, A m�iof8a desses logares:CONSELHOS l.'(J:CN1al 1... dse encoil'!ltr�D1! nos Estad�s do RIo Grand� do Sul e!�OS DE ECONOMIA Itajai. viiU'l.�ou e entu-
Slnta Catdrma.

.

I E FINA�ÇAS

. I Recebemo, do sr. Valentim
siasmo

tl _, I Bouças, ilustre secretario dos Con- A GAZETA publicará amanhã extensa repor-O CÚnluJ.o da ingratidao I s�lbos Técnicos. de Economia e

tagem a reseelto da inauguracão do busto do aran-"

.Finanças, o seguinte telegrama: ri'" •
------------

I Do RIO 13-«A Gazeta s=-Flo- de catarlnense dr. Lauro Mueler e das expressivas
. ., _',. I rianopolis+-A secretaria dos Con- homenagens prestadas ao ilustre Interventor lNerêu

A propósito do procedimento ] RIO DA TARDE. de I, .orlano·1 selhos Técnicos de Economia e Ramos� domingo e êntem em Itajai.havido por parte do sr. Adolfo I polis, intentou recentemente uma i Finanças informa, que o Minis- d d·
.

dKonder pa:3 com o nosso ilustre I ação judicial para dissolução da- 'tro da Fazenda, despachando um
Inseriremos to os os Iscursos pronuncIa os

confrade TIto Carval�10, revelador q?el.a empresa, na qual tom ca- requerimento, declarou que os ex- destacando o do dr. Nerêu Ramos em que s. excia.
de haver, com a mais negra das pítaís empregados. Tendo se ve- tratos de couta corrente enviados lêu uma verdadeira mensagem, dando amplas contas
ingratidões bem depressa se es- rificado a intervenção de tercei- habitualmente pelos bancos aos do s':!u dlnamlco e honrado gowêrno.
"uecirlo dos serviços relevantes ros, entretanto, o assunto se re- seus depositantes ou corren tistas, , . _

que êsse jorualista lhe prestou e solveu amigavelme�te, sem que se destinam a simples acertos de
dos contratempos que arrostou e fosse levada avante a querela nos contas estando isentos do selo

tribunais. ° caso. ,de aspecto um propor'cional, exceto no mornen to
I tanto bar:al; P?del:w passa! sem: da liquidação e quando aj uizado s

i com�nl.anos, .11?O Jossern clrcuns-; ou demandados. At-mciosas sau- sem,tanCIa:3 especiais que o euvolvem.' dações. (a.) Valentim F. Bouças,
! E' que o simpático vespertino da: secretario elos Conselhos Técnicos
! capital, que obedece á orientação I de Economia e Finanças». S;f'illAf'\1>��a-O.do culto e brilhante confrade Ti- II IIVU� iD .@IO'j�.•��: to Carvalho, foi um do" jornais .n� MN�.m� __ � .. __N____ I �""'8�·��1i.V
: que mais ardorosa e sinceramen- O que ante-ôntem ocorreu nes-, tlI Ida ..

'" ii te defendeu no Estado a perso-." '.
rR' d ta, c�pital,_com a falta. �e e�ergia Iln�jUSQ.rlaiinulidade do dr. Adol�o. Kanele!',: Mius uma unlUd � eletJr�ca, nao tem classificação.

I
A 16a. Inspetoria Regional do Mi-quer exalçando ,)S méritos que a ' I N nresento o fato apenas

I
ao rej v U

•

j nísterto do Trabalho, 1!'c.1ú;;uia e
distinguem, quer rebatendo oe

'

maldade, porque fOI uma provo- Comercio, chama atençao (:os srs,

ataques que contra a mesma ss , para o Lloyd cação lançada em i ôsto de toda interes_sados, q�e o prazo �ara apre-! dirigiam, nos ardores das refre-I' a população com o intuito quiçá senta�ao das f.H:ha� do regIstro, m-

I .,.

d h' f I'
,

.

" dustríal, termmara em 3 de Julho
.
gas partroanas, e que 0Je, e IZ-

i de que esta, possuida de uma na- do corrente avo. O não cumprtmen.

II meJltr:
andamos longe. 1 RIO, 13-l\'1nis uma unidade tural indignação, cometesse a im- to desta formalidade, incorrerão os

ASSIm, �'1USOu alguma extra-
mercante acaba de ser integrada prudencia de, em represalia, levar lnteress�dos nas multas estipuladas

! nhesa 3 ,�tJtude do ex-governa-: ar. frota do Loid oBrasileiro. Tra- a efeito qualquer depredação o pelo artígo 70., do_ decreto lei n,

I d E d d i
" '.. .

'

281, de 18 ete fevereIro de 1938. As
i (01:

o S�3 o e ,�x- epllta(�) ?a.! ta-se ?e � Carioca ", cuja .constru- que levarIa lo conceSSlOnano a re- referidas fichas estão sendo dlstri.

i tannense., NI�:l 1.1.0, ha duvIda
ÇRO fOI feIta nos estaleiros da querer a respectiva indenísa- buidas, nesta Capital, pela 16a.

; que na vIda J')rDflhstH"a Rssas sur- Holanda_ ção. Inspetoria Regional do Ministerio

l� pre"','3S sã.o bn,>_slt.a.nt� .Gnmm.ls. Le-, Partiu (.!e h01'C, de Hntterdam, Felizmen,te a nossa gente soube do Trabalho, e nos municipios,
,. I

l
pelos srs. prefeitos e encarregados

n
I "antOs.o-;:; P>J1It.l?()� ao pmacu o

i diretamente para Hamburgo, de manter-se a altura, guardando pa- das zonas de de fiscalização desta
jornalista TEto Carvalho I! da glona e depOIs ... » onde se diriiirá para o Brasil. ra si a repulsa que o fato deter- repartição.

Nesta nota ue A NOTICIA,
ainda vem arrostúnclo pela sua I ba uma resalva a fazer. ° assun

dedicaqão e f,eta sua iealdarle, pu-I to não está srndo resolvido ami
blíca a nossa confreÍta A NOTI-1 gavelmente. A ação jucicial con

elA de Joinvile o fer"uinte to- I tin(w, pondo bem ás claras a in

pico;
''''

I gratidão do sr. Adolfo Konder'
«Estamos informados de que o, para quem, por êle tanto se sa

dr. Adolfo Konder, como acionis· crificou, e ainda {'stá sofrendo as

ta da empreza editora do DIA- i consequenc13s da sua dedicação. I
----------------------------.- mi
,()S I�'''tt ';J(' ; >'"a ,·:d EA:�.{,b!.1,a".!"l '111" ;U' � I

'::-:',

! Wa h1�!QI. n. t,'nh:3 'It}_, (h.,·_,,�'l
t ':'. s ��)! ê :' ).:::� [, � _.�

,

a ",-ta (,3(.)lti'l! afim de: imU:Dj, o

radio fl\.".Jli'))I- cernam!'> ,jHS f rç.!i df"\ur.L ... dl>.,,-
,te de UIIJ pos,iv,'l lein:ci-) das
I Í1o,[,lid""!es. I

O -ldl"O'"f\ê>ltO itere centa '1". I
RIO ,13· FlJl ;;;r,J "a.eu; l,,"""- '�endaj E,llg1\rr1bla Vlf3 a .. ,t , I

gado, pe;a pt ·11' I" flu'-l'mellS'� .

C;U)Hal afim de reso1v, r a�suntos I.

I'......
I r

I:os lIltegra 1�·la, pleSI1S com,o 1m·! particU�(lIe5 que deixou por t�) 1"';'
jllcad.)s no mOVi. CillD SeCl;ClG. '" I wu qUi!. HlJ i ,aráu p�1 ,-. .'S E:,t· - I

.

ri� m,�drugi1da de i 1 de l'ui.lIU. I dos Uni:!),. I
Dentre e"tt's pre: télf1.SU. ,{cclaraçõeó, I I', � (., J'

\

r\rmando S)!nões dr. '. a.striJ e ose' ...._----------- .. --
.. - .. --_.-

l-'reire Frlho que di, ',;;r.\ffi ter o

: ,:nhor BelmirO V",I 'I, rd mard''ld\,'
I o Rio para a sd,:: ,Ja ;'�adlO

:\:��:�!;:;:.! , ,,�-l�f:�;>:�l:n�� � !�:�;� "i:\t; i pelos comu- Iefetlada. •

t
I

IA �eg!J!f, {,UVi to G ;.,. ";d,,,n�e nls as !
<'afJ\I' b (çr.IStJOó', �I. Fre·�" rico ,
·tI.:,; ,ie f''1!)' d -L, I'll qu' SAL�M�NCA, 13-05 circ.-:

. \ los nacIOnahstas declaram que O 1,,' !uzl� 5_ ..1", I>·E· apl,' l wza
B

.

b b b d d
1

. Yapor« rIS ane», om ar ea o I

( a E,· t ;'.( ,'LI < n ,() e m<:wJi! to,'se
no porto de Denia, est.a va f reta - !

; tacad'l p'. r' to i'11miP.'f" rlo' do pelo Partido Comunista fran�:
i1grna. I cez, para o transporte de auxiliol i
•

__ .. _ _�,.. _7 "'� 'para o exercito legalista. I

Estava fretado

a·························1
,

PÓ de arroz e ropge
combinação feli.<l

a venda em todo o Brasil

notadamente na Capital da
Republica.

Adoraeão
ASSUNÇÃO, 13-/\ Ch;m-

�.dar;) '(" .,.,>",.,- _.,,1.... ; :m[lrl'll-•

". .. >,.1 _

' ..........1.. "

• � I : ..
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\

...
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j
E"la a 01a10, ;,.rova de ",II.). alta

IlIulicias seaundo as quais o gene.- qualidad.e.

A Z E T 1('
CALLADO

I NUMERO 1174

Um gésto
elas-

I minou, não sem que ficasse com

o seu [-rizo feito sobre a mal da
I de, e a falta de patriotismo do
I
l' íd! respousa \ e peto ocorri o.

\
i

1--------------------------

BORDEVS, 13 A imprensa d.�·
ta cidade informa que o técnico
Ademar Pimenta, dado o curto es

paço de tempo que mediar! entre
o jogo de hoje e os ítaítsnos, caso

vença os checos, o que provocará
certamente grande esforço dos nos
sos craques, se acha na disposição
de modificar grandemente o esqua
drão brasileiro, de molde a empre
gar elementos que estejam descan
çados,

E' que o quadro italiano é consí
clerado um dos mais perigosos, de
vido á sua técnica e aos elementos
valiosos de que dispõe.

Ultimas notl'
•

eras de

deus

BORDEUS, 13 o jogador bra
sileiro Peracío, foi procurado, hoje.
pelo representante de um clube fu
tebolista local, que lhe fez a pro'
posta de �6 contos de lusas e ••••

2:700$000 mensais, .,ara ingres.ar
no aludido Clube.

Peracio recusou a oferta, decla.
rando achar-se cornprometíde com
o Botafoio.

BORDEUS, 13 Sabe·se a.,ora
que o juiz que arbitrou a partida
de ontem, entre checos e brasileiros,
viveu no Brasil até ao 8DO de 1928,
havendo quem afirme haver sldo
expulso daquele paiz.
De positivo podemos informar

que o referido Juiz em Los Angeles,
teve uma grave l esavença com um

jo"ador brasileiro, nascendo dai a
sua animosidade e parcialidade eon.
tra o quadro brasileiro.

o CRIME DA LIMOUSINE AZUL

o corpo de U@leoa No�ueit·a'!l na pos1eao e_ que caia de allt.moval; ao lado sua"
irlnA lolauda elltreJ,fue a eopioso pranto. Esse eri�e ocorre'!l ha eêrea de

DIU lUês na Capital da Oepublica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vinte rril con- Caixa de ApasentadorialA G R A D E C I M E N T O

tos de notas
e Pensões dos Operarios' Q,earS.P"ci ra ,.ind.eo",pungidoeomop.".mentodc

E$tiv.dar-es sua amantissirna esposa MARIA LUCIA SCHUMANN Ptf.

fa Isas
REIRA, vem, por este meio, agradecer sinceramente a todos que

Ed I'ta I de'
o acompanharam nesse doloroso transe, confortando-o com a sun

S PAULO 13 Inscrição
• , '

_ Antonio I Garofalo avistou-se com o
presença e com palavras amigas e aos Que enviaram corôas, Ilôres,

qarofalo, estabelecido cem ofi- dois malandros � acertou dita C
cartões e telegramas, be:n coma aos que assistiram á querida exti-a

CIDA de gr�vura de clichés, á !combinação. para ultimarem o
arteira Predial ta durante a sua enfermidade e aos que a levaram á sua ultima

rua Fl�renclo d� .

Abreu n. 2'lltnegocio». No dia aprazado apa-
morada.

denunciou á policia a trama qUI" receu no largo de São Bento o

De ordem do sr. díretcr-presídente, faço ciente aos

assOciados, Estreito, 11 de junho de 1938.

d
.

I d I
desta Çaixa, que a partir das 14 horas do dia 4 do corrente estão aber-

������������������������
"

.11 ma an ros estavam prepa- i eub-chele Marques, com dois in- tas na Agencia da mesma, nesta cidade, á rua Padre Roma' n. 15, as

11'":'-
-------- ----

rando, rara conseguir falsificar

I vestigadores
e prenderam Húra- inscrições para os planos A e B da Carteira Predíal. I IIcedulas de 500$000, num to- cio de Luca, TuHy Farah e ,Outrosim faço ciente que tanto na Ag-:ncía referida como na do I A INSTALADORA DE FLORIANO-

t�1 de 20 mil contos. que ,�'riam I'\ntonio Garofalo. respetívo Sindicato de classe (Sindicato dos O�era:íos .E�tívadores de. Flo- i II POLIS!!, possue sempre grande stock de materiais IIderramadas na d R
I ríanopolis, rua Padre Roma n, 15) se acham a dísposição dos associados, elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

d S
s praças o lO e

C-HARLAUT .i instruções e os formulados que devem ser preenchidos.
o

e lo P..ul�. H ' Os associados que já se inscreveram no plano A devem confirmar especiais para revendedores.

IIDa denuncia resultou que a é I" I' suas inscrições afim de manterem a sua classiíícaçãe.
palicia poude prender OI doi, °d crem1he que, revo

UCIIO?OU
o Flcrianepelís, 30 de Maio de 1938

-----

(al,arios' H
.

d L
mun o ve o, e, ora revo uciona a

' ��-

.

f ls .

oracro e uca, an- America do Sul. FULBERTO PES MACHADO
----------

tlio a ano, e o negociante si- M O' V E' II S
rio Tuffy Farah, da rua Santa

Agente
'.'

, fi

Efigencia, 186. CHARLAUTH Vende s dUJS

casasl
VENDEM - SE: na rua Presidente Coutmho

não é um creme comum

. - e d I f\T, 76
.' r ,1,'1\),

'. •

}

'1�1f'III"D"R!'3K!!B!?flI!��E;t��
r=munM_ �

'Telhas eonlleeldo.
eH R L �.j, 'J !,� agua b�a � mu.t as ;'fv:)reS fru-: 1---'-

-------

,----------- ---II
est�c gr:::�I;id�nt::io f���:��: lhe extinguirà ., ,. :��;��!,�'�',I:,;':L' "UI �,' :, c,: i Curso dr. Maquinas e Pilotagem II

d b d 1 I'
:>íi:lVOS e espinhas, t, • "" '/., "

os onus a revo ução pau Ista irritação, deixando-lhe a cutis
de 1932 e, tendo lido condena limpa, macia e fresca.
do a cumprir a pena de 5 anos,

foi recolhido á Cadeia Pública.
Nesse mesmo presidio, Garofalo
travou conhecimento com outro

lalsario, Horacio de Luca, que
para là foi cumprir uma pena

por falsificação de estampilhas.
Os dois homeos tornarem-se

amigos. Terminada a pena, am

bos foram postos em liberdade.
Antonio Oarofalo estabeleceu-se
á rua Flotencio de Abreu n. 2
e Horacio foi correr mundo.

IM P O S TOVENDE-SEI OS INTEHESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.

.......E �ENDA o prédio á rua Conselheiro I EULAMPIO DOS REIS VALE

..., �
..

,

Mafra rr 50. em frente ao ,II RUA GENERAL, BITENCOUT, 98

���C:�esl�Ú:��Z'n:���o t;�:L_....::'=�':.-, II
I

'
,Estravio de valores

Dr. S á u I o R a mos IperteneentesáNa�ãO
RiO, ) 3-No periodo de

i ) 2 de fevereiro de 1930 a

130 de novembro de 193) I
em que o tenente da reserva
da I a. classe, Raul Alves
da Rocha Paranhos exerceu
as funções de comissario do
contra-torpedeiro <Alagõas
houve extravio de bens e di
nheiro, pertencentes, á� Na-

._.
.

( .'Í ,�

çao, no valor de 48:5U2�925
e 271$900, respecnvamente
por esse motivo o : eíer.do
oficiai está sendo processa
do convenientern; te pela
Justiça de sua classe.

•

�"------------�--------------------------------------------------------------

EDITAL

Para ciencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes

te Estado, torno público por mero do presente edital, alguns dis

positivos regulamentares em plena vigencia: (Dt"créto 21.554, de
20-6- I 932). .

.

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

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

a multa,ide 500$000 a 5:000$000.
'

Artigo 88.----Até (30)-trinta de junho de c'ld3 ano,

pódem ser leites as declarações de renrliment os. independente de
multa. A pessôa fisica--(particular)-1ue pos-uir mais de
10:000$000 de rendimento bru'o, fica sujeita á apresentaç ia d.
sua declaração, ainda que, pela; deduções de F.!IlCiHg05 d� Iam.
lia c outras que o regulamente perm te, venhan a ficar isent as
Caso não apresente a J,c1aração fic'\rá sujeita ao 1-l(1ça:u::l1to � �1(

ofic1o» e perderá direito ás deduções r.,gulamentares, incidindo
tamb�m nas multas de 30, SOnlo ou ain:h treís veZes o valor do

Garofalo ouviu Horacio, que impusto, ou seja: 30000)0. As firmas corn'!rciais coletiv'15 ou in'

lhe propoz fazer o cliche dt'! Jividuais. ainda mesmo que tenham prejuízo, ficam ot.�a hs ii

uma cedula d� 500$, o qUl.! ��resrentar á sua declacação os docum�nto" qu' próvc:n (' s�u pr""

slr'firia depois para a impre�.lo JUIZO.

dOI 20 mil tontoI deuas cedu- Artigo 175.-As emprezas que pagam jUlos de deben'

lal. O trabalho de Garo{alo li- tures e obrigações ao portador, descontarão semprtl independente
mítan-se, apena., & fazer o re-

de saber a quem são pagos êsses juros, á taxa de 8010, QHllt,)
ferid. cliche. Horacio prQPoz-lhe ao!' dividen30s de açõe� ao portador, a taxa a descontar ,Jo1:1

O pagamento de 10 contol de mesma fórma será de 4010, independente do imp')it.) pag'l p ?Ia

réil ou mesmo 20, por @Ie e
lociedade.

ainda uma boa comissão nos Artigo 1820. - 510 passiveis do imposto de ren h 01

G.lucrou da fal.ificaçlo. vencimentos de. to�os os membros da f�ligi�tratura da Urlli'!o, dos

Caarof.lo ouviu a proposta e E$tados, do Di�tnto, Fe,jera� e, do Terntono do Acr,�. b<::n co

pediu prazo para responder em
mo os do fUnCIO!l&hsm;> publico do Estado e d03 municipio5

definitivo. T(Der;reto )9.723). '!lo

Outrosi�, torno publico que de:- acôrdo rom a lei 183, I
de 13 de JanelCo de 1936 e Decreto 21.033, de 8 reveirJ de!
1932. o regulamento acima citado, sofreu as seguinte; alterações: ILei 183o.-Artigo 10.-A partir de 1936, as s�cle-
dades em nome coletivo, as de capital e industria, as em cornal) ."dila e as firm,'1s individuais, cujo capital exceder d" 50:000'liOjO,
ou cujai vendas mercantii cu receita bruta excedere;n de . .

mClo e nOI anos que passou na .

Cadeia Publica, achou mais bem 300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, de

avisado comunicar o fato ao sr.
acôrdo com o respectivo balanço, ficando equíparadas para o efei

Cisalpioo de Souza e Silva, de. to da tributação ás Sociedades Anonimas

legado de Falsificaçõ�s e foi Decreto 21.033.-Artigo 10.-Nenhum livro Oll docu-I

procurar l1'luela autoridad,.. eon-
mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei

tindo-Ih. O que sabia sobre o
de f.al�nci�s e �!)r quais�uer ou!ras leis, terá. efeito juridico ou

prelenso derrame de 20 mil.on- admlntstf8hvo, SI não e�hver aS$lnado por atuano, períto contador, I

�os, em cedul(:�' de 5000$, que
I cont�dor ou i�arda-livros . devidllme�te ugistrado

.

na Superinten-I
Horacio de Luca estava prepa-

denela do Ensino ComerciaI, de acordo com o disposto no artigo Irando. 53 do Decreto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Portanto,
Pr.... no decNrer de Junho até 30 do mesmo mês, a Secção do Im-1

posto de Renda nesta Estado. está habilitada a fornecer quaisquer
O delegado de FaJlifieações, outros esdarecimentos, bem como a receber as declarações de

de posse da denuncia. resolveu rendimentos referentes ao correalte exercicio.

agir com rapidez e combinou Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fiscal

c.,m Antonio Garof.lo qu� este �o Tesour� Nacional do Estado de Santa Catarina, FJorianopdlis,
deveria lev&r Horacio e TuH, _5 de M..lo de 1938.

a um encontro, no largo de Slo

Bento. em dete(minado dia e

hora.

�••vit.

Agera, H.ratio 'Ide Luc� vol
tou a aparecer procurando Ga
rofalo, para lhe propôr um da
queles «negocies» , em que é

especialista.
Horacio levou comsigo o ne

gociante turco Tuffy Farah, que
ere a pessôa que, no plano por
�le Ioengendracio, ia financiar a

«industrie»

O••au.i.

Antonio Garofalo, que agora
vi.e do trabalho honesto. pen
unjo bem na proposta de Ho-

(:arlo. Coneeleão
Gh.fe d. h9h

florianopolis

P: opnet ii (1(,
Souza.

V __ lí.tl Pl;EPAf{Al\l·SL ALUNOS PAHA EXAMES A 3(,. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE lVIAQUINAS, MOTO

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

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

Especialista em mo/estias do aparelho genito uttna
rLO do homem e da mulher.

Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgia e

ginecología "do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex· Sub Diretor d, Sei vi ço Médico: da Assistencta
Dentaria infantil do Rio de jarleiro." , ,�
Curso e prática especialisada na inorog!a.

"�

Chefe do Serviço de Higiene Pré Natal rlo D. S. P.
do C. S. de Ft.manopous.

Doençcsde senlwras,'f.. Vrofogw
Partos e Cirurgia.

I
Vende-se � l���
nida Rio Branco. n.60 A' tratar
na mesma.

'·ee5*!"·W@'WnM"'" " iJ�l'l!:'1.'!�IIi!_'Il'I'IliIW!:IIJ'!�*"I!'__lIsr

Consultorio e Residenda, i:Í f<ua VIsconde de O\JtO Pre
to, n·. 11 - Tel.-: 009 - FLORIANOPOUS.

,Ale_! .•'a; k

�? se t?rnarem �<?mens, quaes as creanças
que tem malS probabdldades de victoria na luta
"" pela vida? Naturalmente as que, além de
...

possuir boa educação, sejar:'l sauda-leis,
fortes e �ner�icas. Para que as creanças cresçam robus
tas e sadlas e nec�ssario proporcionar-lhes de quando
em .quando, o valwso auxilio do mais scientifico dos
t<?OlCC;>S, o TONICO BAYER, que enriquece o sangue,
V1gorlza os musculos, fortalece o cerebro e os nervos�

TONICO
BAYER

Dê Tonic:o Bayer ao seu filhinho.Que é o Tonico lI'ayer. o Tonico
Bayer corttém vitaminas, ex.

tractos de figadn, phosphatos,
caldo e outros dementas de
grande valor reconstituinte.
Sua formula resultou de lon.
gos annos de estudo nos fa
mosQS Laboratorios Bayer.

,

Pará que serve o Tenico Bay�r
Contra debilidade, esgota
mento, depressão nervosa, fal
ta de appetite, neurasthenia,
dyspepsia, anemia" enfraque,
cimento. Ê tambem ideal pa.
ra aPressar a convalescença
depois das enfermidades de.
bilitant<:s.

BOM PARA TODOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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····ijA� A palavra do Presidente i:
l'll� ®
ú)

- �����:r-� �

� v �=we�����������..��,..mm������--89·RWK����������������������
� RIO, 13-N� inauguração das novas instalações das Es- � A VOZ DO POVO Propri'etario e Diretor Responsavel

.1 ���:��opr5&n�daR�u��pron�c�uo�gU�� !I�����������������_���_����J��A��I�R��O����C��A�L��L��A��D��O��
,.\-t@MIOl\inheiros do Br[,�1!! �.1� e

�:J As pl l:lV139 que acabo dto �� IVAI
(; ouvir, cheias de lealdade e �
� sereno patriotismo proferi- ®
'" d t .] .

®
,.. as no momen o I!\� maugu- �l,I
� ro
(iii rarrnos as novas instalações �

� da vossa ESl:oL, enu e rua
O

�, (>� MIAl\H, II - O senhor Ho-
,:\� nitestações de jubilo (1:1 bri- � h f' d R I d_ o v er , c e c . () • ureau Federa e

.., � lhante oficialidade da Mari- �� I
'

I.l nha Nocional e dos
. nvestigações, declarou ontem:

()
jovens 0 «Já consegui de McCall a com-

� que se preparam para con- :E pleta confissão da autoria do
ao tinuar as nossas íiioriosas tra-
�,J)

lliI rapto, da morte do menino e da
dições maritirnas reconfortam- 9

� ! col-ocação do seu cadaver no la-
vo se o animo e oferecem a cer- ....

� c cal onde foi encontrado pelos
t9 teza de estarmos a serviço 9
� @ funcionarias da minha repartição>.
� do mesmo ideal, trahalhan- fi)
al @:I Acrescentou o sr. Hoover que

= do pela causa comum do en- ! McCall insistiu em afirmar que
grandecimento da Patria. ....

$ I» a morte da criança não foi inten-

i O dia de hoje é mais que : cional, Explicou ha ver apenas co-

@ qualquer outro, propício ás : locado um lenço sobre o rosto do

= recepções sôbre a vossa ar- !e I menor."'" d
. �

d d f d Dr. Getulio Vargai, nre-'" M C II
'i ua mISt;30 e e eusores a T c' : c 8 será processado pelos

� integridade nacional, na vas- sldente da Republlca @ I crimes de asaassinio e rapto, pu-
,.ÍJ ta extensão das costas marítimas e aguas fluviais. : niveis com a pena de morte.

: Seria méro formalismo comemorarmos esta data histo ,
� I

Os agentes federais interroga

I rica deixando de resaltar o seu alto significado e exemplari ,
: ram, esta noite, a esposa e a so-

(9 dade. fi gra de McCall as quais uma
GUSTAVO PEREIRA

o Ilil
d

'

d 'd' Secretário
G O feito da nossa esquadra nas aguas do Hiachuelo não ($ 'feZ ten o presta o o seu E:1POl-, ....

: constitue simples demonstração de bravura pessoal e acerta- I menta, foram postas em hberda-;: •
•

-

: da manobra estrategica; exprime e ensina mais alguma cou sa. : de. I! e I Anita Horizena che-
• A M

.

h d G d B'I 1 ., A.s autoridades receiam o lin-! y
'" .. U

• arm a e uerra o r38I, naqueie tempo, não e
...

p I r �.'�'" n··c.
.

gaI �!�punha apenas de equipagem adextrada e comando eficien- I ��,a�:�t�01�r�:��!����OdgCI{�i���, i �� .

. i gou ao Rio
: Homens e instrumentos de luta sentiam-se perfeitamen- : dar de um arranha-cêo para o': •

: te conjugados. : predio igualmente alto da cadeia � :

: Brasileiros pelo espirita e pelo coração, os combaten- :: da comarca. : Tintlls-Esmaltes-Veruizes-Composieões I
• tes t inl.am ainda o orgulho que só lhes devia exaltar o pa-. Teve lagar ontera os funerais : :
: tri: ismo, de lutar em navios por êles mesmo construidos. : do corpo decomposto do inditoso : Tintas para impermeabilizar - tel has, ..

: DL" porões aos mastros, encontrava-se por toda a parte, nos : IJa�es Cash Junior. O pai .do in.- : ferros e parede de edificios, expostos ao
:

! homens corno nas cousas, pedaços vivos da propria Patria, !. fehz menor, consternado, identi- G :: faml·I·la.,.
...

, f' d'
.

C ct ar salitrado etc. .,.

: votados a tudo empreender e sacrificar na defesa da sua : ICOU o o corpo a vítima. ur-. O

I soberania. " : vado, com � face voltada para o: C d -I & P" S
:

i
Por isso, êsse feito glorioso que ainda hoje nos comove : i lado, aprOXImou-se lentamente do!'! : on oro. alnt .A."

não é uma tradição morta, mas, sim, exemplo e estimulo : restos mortais do seu filhinho, • :

.. da!;! nossas energias. Estamos numa fase de reconstrução, : até que, finalmente, vendo-o,l: DISTRIBUIDOR :
fi empenbad"s em resolver os problemas primfldais da vida I!j murmurou: cE' ele. Sim, é ele». : :

I brasileira e entre êles figura precisamente o da reconstitui- : A progenitora do menino perma- I: H A V I L A 3
• ção do nosso poderio naval. : neceu em sua rei'lidencia, haven- : - f,)

: Haviamos perdido em longos anos de estagnação apre : : do evitado a tragica cena do re- • ::

: ponderancia conquistada com duro e pertinaz esfôrço e até I' conhecimento 6la vitima. I CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Postal 140 !
: o reparo técnico em materia de construção naval. ::I: �
• Graças ao impulso renovador imprimido á vida do @I' A confissão sob titulo � F L O R I A N O P O L I S til

! País, desde 1930 e á dedicação dos valores ill:lis significa ti- .1 i I �

: vos da nOS:5a corporação, vamos rec(lnqlli�tand{l () terreno :: MIAMI, 11 - As sessenta i .@� 8 0.

� perdido. Nem as dificuldades de natureza financeira oe: aba- : horas de interrogatorio sem tre-:
: los de ordem social e política conseguiram deter a obra al- : gU3!! a que a policia submeteu'

= tamente meril.oria a que nos achamos devotados. @ Franklin McCall acabaram por'

• Já lançamos 80 mar alguns navios enquanto outro'> se : quebrar-lhe a resistencia dos ner-!

: constróem, provando de sobejo a nossa capacidade fP3liza- 3 vos, vindo êle a confessar que

: dora; üdq uil'imos unidades modernas e renovamos de flH'ma : i
havia raptado e morto c peque-,

: eficient� parLe da nossa Esquadra. E' essa a grande tarefa � no Jameil Cash Junior, com,

• que eltemos executando e que põP em jogo não apenas a 4& quem muitas vezes briDcára em!
: responsabilidade do governo, mas, a ca prupria \Tar'ish::t Bra- : c/na do sr. Cash. II
.1 sileira, atrllvés dos seus influentes de capacicl:1dr profisslomll,: Embora diga que a morte foi

eonscientemente dispostes a servil-a, animados de verdadeiro � devida a uma sufocação aciden-

:•
ardor patriotico. � ,

tal, causada por lenços �Il'l que
Senhores: @

I
procurava tapar a boca do pe-

.

I Continuemos a trabalhar com o mesmo afinco e a mes- I queno Jimmy, a pena que espera I: ma tenacidade em pról do soerguimento do nosso poder na- : I McCall é a de morte.

: vaI. : I A confissão do rapio e da ex-INão vos deixeis impressionar pelo scepticismo de algun.., $
.0 .., :1 torsãl) dos 10.000 doIares de res-

nem pelo desencorajosamente de outros. Que os derrotistas til f
.

: espalhem boatos e os descontentes malsinem; que os profis- ,. gate 01 completa, nãl9 ínplican- I

• : I do a cumplicidade de ninguem, o
: miollais da conspirats. e da cisania persistam na faina crimi-

• que levou o sr. Hoover, chefe

: nosa de tentar contra a ordem; que os fanaticos e irrespon- : dali 4: G-Men », a declarar o' caso

••
saveis planejem «olpes .inistros e assassinios frios-não nos : I encerrado. Disse o sr. Hoover
atemorisamos.

: O momento é de decisão e de luta, e impõe a cada : I que o raptor procurou compro"

•
8 ,meter o sr. R. A. Cash, tio de:

: brasileiro a respoHsabilidade de uma parcela dos destinos da :. Jimmy, que, todavia, nenhuma

! Patria. : culpa tem FIO caso.
... Saibamos todos, saiba cada um de nós seguir e aqui-. S d
: latar � alcance desse comprornisiio sagrado. o egun o declara o sr. Hoover,
• d f : McCall disse que havia raptado
: Neste palso decisivo da nossa vi a açamos tremular

• Jimmy porque a sua vida corria
• n0S mastros as flamulas de Barroso, na manhã historica de. 1
•

• ma e não conseguia encontrar um

: Riecbuelo: : I emprego estavel. Acrescenta que

• «O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever».
: I conc�beu o plano de rapto quin-

I
Sentindo na alma a resonancia daquela heroica procla- • 1

ze dias antes de o praticar. Con
mação eu vos asseguro que cumprirei o meu dever, seia a : � fessou que, no principio, pmsára
que preço fôr, e reafirmo perante vós o meu ardante desejo : I

em raptar dois outros meninos,

: de vêr a Marinha Brasileira acompanhar e impulsionar o for- : tendo, afinal, escolhido o filho do

• talecimento da Nação, e com ela renovar, progredir e en-

: prospero proprietario de bomba.

: grandecer». 8 de gazolina.
� : : O crime de rapto é punivel
1 00•••• com a morte, em Florida, e o

I ALUGA-SE lIma esplemlida sala procurador do Estado, sr. G,�.
" I para escritorio. com 2 janelas, Worley, vae convncar uma l'!essao

��::��::;�:.�[�{#J�)(:!I;:X� , "�1 nos altos da L.ivraria M(j)derna, I e�pecial do gran.de iuri, na .pro-
� �� de Pedro Xavier & Cia. Xlma segunda-flma, para OUVIr as

� Contrato de casa- IHJ Tratar na mesma Livraria.

I'
aCUlsações de rapto e 8ssas.inio.

� mento � Está. assim, solucionando o

J� � Agradecl·mento . crime que despertou maior emo-

� WALDERLEY JUNIOR M 'ção �m �oda a naçã?, desde que

� e senhora participam aos i
« babl» Lmdbergh fOI raptado em

�W seus amigos e pessôas �e � .

EugeniO Be_c�ert e familia,Otto l' de março de 1932.
_

.� suas relações que a sua Íl- .� Rlchtel' e famIlI�, (ausentes) Carlos O rapto do pequeno Jlmmy
'�, Ih LILIAN contratou

�f Ku�nzer e fa�l�la (ausentes), Ot�o foi o terceiro sucessivo em que
•.4 a , �� Selmke e lamlha (ausentes), Julio.

'

�� casamento com o senhor � Vaigt e família, Henrique Selink e I as cr�anças. for�m mortas.

�] CARMELLO PRISCO. � famllia Augusto B u e c k I e r e A myestIgaçao, coroada de e

�1 CARMEL- 'if familia (ausentes), ainda profun· xito, na qual os federais tiveram
nl LILIAN e �� damente compunBid�s com o pas- eficiente colaboração das autori-
U LO t o prazer de comu ,�11 sarnento de sua quenaa mai, sogra ddI'

., d
c 'j 'em

-

� e avó BERTHA SELINKE vem agra- a es ocaIS, constItuIU uma as

l'J nicar aos seus amigos que �I decer a todas as pesso�s que os maiores caças ao homem da his-

�� são noivos. � acompanharam no do!o�osO transe, I toria do Bureau Federal de In-\: I • � Pij' hel!'! como os que e�vlaram tele- I vestigações tendo ficado sessenta
,"I F'pohs. 3-6-9;)8 �: gramas, cai 'as, c::-rtoes e flores e I «G M '. 1 cl I�.j1 � aqueles que aCllmpanharam o fere. , -1. t'rI» concentrados no su a

������� tro at� á sua u'ltima morada. I Flonda .

GAZETA
Os duques da Wind
sor vi�itarão os Esta

dos Unidos

LONDRES, 11 O "Daily Ex
press" informa que o duque e a

duquesa de Windsor pretendem visi·
tar os I Estados Unidos na proxíma
prímaveíra.

CONDENADO'
MORTE

SER
A'

•

Dr. Pedro. de Moura Ferr.l
Advogado

Rua Trajano I. (sob.)
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significaI
�®�•••08··················1 CDARLAUTD

usando o creme
Irmandade do Senluue Jesus Ilos Passrlls e
-, __ ----------_. ---------------_._---,-._.__ .. _- ---- ------------

Hospital de Caridade
CHARLAUTR

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso I

Procissão de Corpus Cristi ------_._----

De ordem da Provedoria desta Irmandade e Hospital, convido Negocio oportuno
todos os nossos Irmãos, para no dia 19 do corrente, domingo, ás 15 ho-
ras, comparecerem na Sacristia da Catedral, afim de revestidos de ba-

Vende-se por preço de ocasião, á

landraus, acompanharmos a Procissão de Corpus Cristi, que sairá da- rua Felipe Schmidt, 48, os segumtes
quela igreja ás 16 horas. moveis;

Irmãos.
Pede a Provedoria, e comparecimento de todos os nossos Uma mobília ,de sala com 12 pe-

Consistorio da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospi- ças, um lav�torlO com pedra mar-

tal de Caridade em Florianopolis, 13 de junho de 1938. I more. um bidet com pedra marmo

re, uma maquina Sínger, de pé, com

três gavêtas, um guarda-louça, um

guarda-comida e uma mesa.

RW, 13 - Chegou a esta capital
a atriz do cinema italiano Anita H,,
rízona, que aqui passará as suas íc
rias.

soterrada
CLYDE, (Texas) - 13 Em conse

quencia da tempestade que caíu sô
bre esta reR'ião, ignora-se o paradeí
ro de uma familia de 5 pessôas,
acred!tando-se que a mesma se te
nha abrigado na ildega, de onde não
poude mais sahir.

1

Os 800 habitantes da pequena le
calidade ficaram parcialmente isola.
dos, durante horas, em consequencía
de terem sido destruidos os fios te
lefonicos,

LAQUEADAS
eDl Pinho

desde 250 000

MOVEIS
-

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
Dr"

Dr. Camará Martins
�xe-.P:MIA:U:IT" _ IltiH,,1iiTIAS DO ESTO

=-,.M, INT-.TIl'(e, FIGADO E R:i<CTO

.... :aA.I6\ü DAi lI:&MOltRHGIilAS, S�M QPE-

1\AÇ-i. 5 lill\1 DOR

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

� , �
-� .... _ .. - - •• ,.. •• 1:.__ ... .,....-_.,. -�_._' ••_-_ .... ""'�" ,� ;:- ... ,..."...-

...
.... ....' o,. �_ .......__�- ";"0;, ......"4 ..-.-1.... ..... .......""'� 9It.._�or'

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

".rm.10 pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-ftARTOS

,

..\':..,.'����

Operações

IA�S.�;:��t�:� :i:::
Rcsidencia: Rua Vis-onde

de Ouro flr.to, 42-
Telef.ae 1355

��--�--------------

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

altigos constituintes que
reabriu seu e5critorio de
advocacia e continua a

aceítar çhamados para
trabalhar em qualquer
comarca do I!stcado.

1 E1critorio: R. Deodoro n· J5
.

FONE 1.665
.

. " " I

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Rua TrajadG no. 29

Floríanopclls, -193�
�

, ..
"

. ._�" _.=- _ '-:' . ..,. ... �. f'

Dr. Migl..H91
Boabaid

R A 10 X
GABINETE DE ELP.:Tr�OCARDI()GRAFIA

CLlNiCA
Curso de aperíelçeamento em doenças QO coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electricos)
CLlNICA IDE CRIANÇAS DOENÇAS no SI�TEMA

NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Anã ..

lisas C� nicas

MEDI(:;O
S.iMiali,ttil em·m'QIMtia� de sreanças, nervos

ímlulludismo e mo/estias da pele
Trata.ll1_to dft eJl6p.hl(.ism� e das molestias da i.t�

le e nirVOS3S pela .J/utilhemf!ltherapia
CIH1MIJ(Jf"ÍQ e residencia-Pra,a 15 de Novembro, 13

t Telefese, 1.584

.c�.sulta$:-Dis 8 às II e das· 14 às 16 _h_o_ra_s -,

..--------------------------..·r�������

I
' Dr.Pedro Cataíà.,

" Diplomado pela Facul-
dade de Medicina da ,

I Baía

I f!x-int�rno e assistente do
Serviço do prof. Mr)l aes

1:'.•,Ex-int�{Co dei Disl'lensario
Silva Lima �

Ex-adjunto do Hospnal .

I
GraHée Guilllt' e Sanatorio ;

Manoel Vitorine
..-___________________ Clínica médica cirurgtca das' Exame de sangue para diagnostic<,> da �ifii!s (reaçõe, de

.. ...__� I
'

molestías da i WesSermal'lD, de Hecht Tzu, Kah;"i t' 5i1chs Zorge) Diag-

I CABEÇA E PESeeç(D nostíce do impaludismo, Dosagem de uréa no �angue s.tc.

Mo!es t ias·e Ope raçÕeS I Especialista em
, !xame de urina (reações de Aschein Z0udeck, para dia- I

dos NARIZ, GARGANTA E gnostico precece da gravidez). Exame de pIJZ, escarro, li-

OL.HOS ,..
<l.lUVIDOS

quido rachidieno e qualquer pesquiza para elucidação de
C6NSULTORI.

18- Rua Trajam.. -18 diagnosticas.
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA RESIIi>ENCIA! F"ernando Machacio, 6

IIr. João de Araujo I
Hotel Gloria TELEFONE 1.19

I
DiariameBte das Hiás 18 hil·1 F L.O R,I A N, Oe P 0. ,l '

..

S
.

.

Assístente do Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe .

.

tle serviço .e <ilh�� ��������li�o Centro de �aúde

IIWdtot'
..

s:".... ·'·pedro cf'aS'mara Si·mões I', A.,ccacio fVao-1Memklro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
ftua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

I
rei ra .ern seu eSCfI,J

CLINICA MEDICA

Ad.egada
J. Bayer Filh.

Rua Trajano. 11

[esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

CUNJCA GFRAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
motesttas do Pulmão

Consult.-R. joão Pint�. I 3
1 elelone, 1595

Reli. Hotel Oloria-Fene 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,

I N S T I T U T O D E O I i�
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma MoeUms.nn

Com prátca nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E \1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e tias 16 ás 18 horas .

I tÓJ io de advogada á rua

-vsrna, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Neeralgiss em Geral. +Doenças Nervosas e Mentaes

Dr. A, rnin .o

T f:íV�!H' f. �.

MEDICO-ESPECIAL.1STA

Ouvido - Nariz - Gor
, gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 �) 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7·-- Te!. 1456

I
Re�. Rua Bocayuva. 114

Te!. 1317

I

Advogado

I
70 -, PhorlP' 1277.- r Ru& Trajano, n' 1 sosraãe

I Cai" Postal, no. I I Telephone rr 1458 I�ç iM,a.!.: l!!4i!f.lzt;l!!i&i.;. rlEiíi.hi_;Úi.:"êiííg9
�. .

i Df. Osvaldo Wanderley da
I

Costa
Bacharel em Direfto

Adv&ga na capital e no interior deste e do Estado de San
ta Catarina.

[scritorio' Rua MareehalFleriane Peixoto, 131

� sobrado sala n' I

11;!�R:;t'�' iNE7GtF?3r SANTA CATARINA

Companhia Nacional de Navega
çã-' Costeira

Movimento Maritimo··Porta Florianapalia
Servix<7!s �aT ISr:t!.f('ea eir-os e de Car ee

Vís zonoe de Ouro Preto

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

Cura insuJinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestías da nutrição

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 tJ ás 12 e das 4 ás 8
Atende a chamados

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

rDr. RiCl'!trc�o I
aetternann.

Ora Carlos Corrêa

Partos - Melestias de
Senhoras e

Moléstias de crianeas
Diretor di Maternidade;
MeaUco do HoapílaJ

(Curso de eepecializaçâo em

melestias de senhoras]
Atende na Matemidaãe
até ás 8 112 da manaã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

fiara o Norte

Fretes

I� R.Aderbal
da Silva
I\dvogado

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

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

C.e. ti. aperfeiçoamento na especialidade, CQm o dr. Pau·
I. Filh., n. Serviço do Prof. Davíd Silllion, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinlc do Rio de Janeiro
C.mll'eta aparelhagem par. a sua especialidade

II.tre.idade Médica, Cllnica Gera,1
Consultas diariamente das 15 ás I a

CONSULTORIO Rua Jelo Pinto 7 soo. Telelone 1456
fti.IDIiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

&·,�e tia clínica do Hospi
ta] de NtlrnbeFg, (P• ...rtreSOI

Indórg 8urkharGlt e Professor
E.rwin KJder)

&apeoI....18 em oIru....
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senheres] e partes,
cirurgia do sistema nerveso e

open.es de plasti.,.

CONiULTO�IO-�·Rua Tra
aRO N. I � das 1. ás I 2 e

das 1 5 ás J 6 1(2 horas.

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Rste-

II
ves Junior N. 26

Tf:LEF. 1.131
__...__

.

Verde-se as

seguintes
prt":"'priedades
Uma casa na rua Conselheiro

Mafra o'. 51, outra na lua' João
Pinto n·. 53, e pequena casa e

ehacara na rua JOlé Veiga. Um
grande sítio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.
r·�\i� C3.n J>ão Slubrd
Pene t16&.

I Dr. Pldr. de !�!"'. Ferr.1

Para o Sul

de
. .

cargueiro:
o Paquete ITAGlBA sairá á 18 do cor- O f'aluete (TAQUATA' aairà á 15 do
rente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de [aneíre,
Vitória, Baía, Maceió,

I Recife e CabeJelo
r Cargas e passageiros para os demais por
tes sujeitos a baldaação no Rio de Janeiro.

A i RIilCibe-se largas e enc0mendas até�! vilpilra :du;saídai do� paquates
V &0 e emite-se passagins, nos dl8G das 8aídas dOi mesmol, á vISita do a·

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser �ntregue, nos �rmazeni da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, p�ra �er condu.lda, gratuita
mfnté para bordo em embarcações e:!!peciais.

Irnaltuba
Rio Grande

. Pelotas·e
Porto Alegre

ISORITORta-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 St)Iil� (PONE 1250)
ARMAZINS-CAIS 13ADARÚ N. '3--(FONf'1666) -·END. TI!LEO. C )STEIRA

Para mais informacOss com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Salinas Perynas=-Rio
P"�Jlrg Torres & Cia. Limitada +Rio

Nangação Brasileira Lhflitada-Rio I-

Navegação Cabofriense Ltda. -Cabo Frío i#
Vandenbrando & Cia.- Santos r
VIAUNS DIRETAS PARA O PCRT() DO RIO DEJAN�IRO �
N!ytg8ião entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAN10S,
ANGRA DOS REIS e PIO DE J {\NElRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tim sempre vapores em porto, carregando

EElcarr�ga-le de cJl1ssificaçâo, medição e EMBARQUE de

I,��as as e$�.ciile. de madeiras .serradas. beneliciadas e ern

Í{�-'..klrQ& 41tC. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
;��to do N.r��. ��_, do Sul do País, b:m com� para o Ex:t.:rior
Recebe cargas de ímportação.] do Pais ou, do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

Dl!'iVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP�IO

SE.VIÇO QI\RANTID' \ E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

DEPO.ITARIOS EM Si.TA. C,A r <M·tSN,A.

'1-1 O E P C K E S.

Filiais 81n:

Blumelil.U, Çt1'�II.�i"ft. ��,�� Sul,
Joln,,116, LaIJGs, l.-fiun., 56•
Fran.h••• ". Sul

M05TRUARIO EM�

TullarAl.

Em loteria. a sua favorita

Rua Felipe $chmitd n: 7 e 17 a

EI I L M E T E"S""""

Federal e Santa Catarina

NOS CLA.S5ICOS ENVELOPES FECHAO.QS

Grande vendas estio sendo feitas das maqul
nu de costuras e bordados marca ME [EOR. (In
dustría alemã). Não adquira sua maquina sem eo

nhecer nossos preços e condlçêes de venda.
Líçses de borda.o. gratís

Informações som o representante J. Braunsperger.
i [osé Gallísni.

Ruét{iConsilheirn Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

Formidavll !

I
�

���.. .. �__"""1--"""�"""""""""""'�t_í�_."--�----- __

,Banco do Brasil
8apltal

r.adl d� reserva

106.000.01$808
'211.74811.0"01

IXfCUTA TUDAS AS UPERAÇOES BANC.\�IAj

...8:INCIÂ.1 PJ: COltRUPONDJ:NTEi EM ITODO O PAII
"MNCIA. LOCAL )l\UA TRAJANO, N" 13

Abana. em canta corrente. OI segúintes juros:
Dep. com ]Uf>S (CO!IiE�CIAL S�M LIXIT�) 2% aI!
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$)
.

4% ala
Dep, de aviso prévio (de qu .. Isquer quantías':Jcom rehra.das tam-

bem de quaisquer ímportandas).
com artso prévio de}O_dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3.5T9.�ala
4'Jct ala

4.5% ala
p-,-·"i;l!'--;-·:;"ir;.
D'EPOSITOS A PRAZO-FIXO:

PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 rr;�:� .�

S jí: l' ,1.. sêlo pn p reio .al,

Expediente: oa s 10 ás 12 ,e das 14 ás

Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Eiideré';o teleg afico: SATELLITE
l:.o ,�--�"

,TF.l EFONF. 1.114

4% a. a.

,% «

15 horas

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

INVERNO a 18$000
Sande.i•• II 10SOOO,
de vernlz da todas as côres,

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

'cr"él ças, ltardZ\lia" eh neles, TAMAN
COS de to.Ia qualidade, cintes. etc., aos

rnencres preços diretamente da FABRICA
BARG..dROS

Seccão de venc s varejo e � tacado
RU ,_ CONSELHEIRO MAFRA, 39

Velas e Magn

D. Fàma Mundiall

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

Sr. Criador!
Procure conhecer os produtos do Inst bl

Biologico Catarlnense. vacinas. sôros, desinitfea e

�RESITA e :t"'OBMION� carrapaticida, I q e c

VACINA CONTR t\ A

PES1'E DA MANQUEIRA
H.. Aquin. li CiB.

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. J OS
SANTA CATA R INA

41..
=

' , .- "

litE.......,.t .• , .. 1 me» o'" .; i' : Si

I

qulnto-felro I

16 de JUNHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVADESPO'
REDATOR: Osmar Cunha

Brasil x Tcheco-Slovaquta �rl�1�������-... -,IrA CORRIDA DA GAVEA
A partida é iniciada com uma rompida. cem a entrada do mas- "EL ITE'" Praça 15 de Nov. n' 3 I

perigosa investida dos brasileiros. sagisla. IPintacuda Arzani M
Peracie, Leoaidas e Lopes con- O público vaia, com indigna- Ora bola!", povque V, S, esta gastando o seu dinheiro a tóa il

,,_-I � a'"
fundem com as suas arrancadas a ção, o juiz. Este faz ouvidos de Vá ao Bar-eflstaurante .ELITE» almoçar ou jantar por I Doei Ol.·vel-raJ h

três eentenarios.
retaguarde c ec•. Lopes escapa "roercadm". Leonidas ergue-se e Cardapio variado - Maximo asseio
e. centra, Leonidas escora e Pia· o jogo continúa. I I II
mka defende. Os checos, rompendo o cêrc«

I I ExelllsivBlDeute familiar II
A Corrida da GáVe::l. prendeu'[tacuda passa em primeiro lugar,

I
.

A rdapidez do jogo dos brasi- I investem, produzindo Walter uma 1__ dudrantde, a manhã de ante-ôlltem; I s:guOidl� �e Arzani, ind�T Manoel

erros esorienta os adversários. extraordinaria deteza. pe c izer-se, a atenção não 50, de rveirn em quarto Nascimen-

Ha uma série de ataques da van- Novamente Lopes é trancado, de país, como do estranjeiro, em-
I

to Junior em quinto.
guarda brasileira. Segue-se um O juiz não vê e o público vaia Proc issa-o de penhados todos em que a con- Tad.m pára afim de trocar

ataque dos checos, que Machado a atitude do arbitro. i quieta da taça, [ôsse alcançada as. velas, passando Nlanoel �
SAlva, em grande estilo. Os checos Ao inicio do 2 tempo, o JUIZ CO r,.I,pUS C r IBstJ· I' pelos

seus representantes} ou pe- Oliveira para terceiro I\: ficando

sobrepõem a brutalidade á técni- aplica. sem nenhum motivo, pena � .

los preferidos pelos <torcedores.> Nascimento Junior em quarto lu-

ca. O juiz assiste impávido, não máxima aos brasileiros, conseguia- I A prova desenvolveu-se repleta gar.

punindo as faltas da equipe con- do, deste modo, os checos mar- Faço público que, domingo, 19 do corrente, ás 16
de [ances empolgantes. A diferença entre o primeiro

traria ao Blasil. carem o seu primeiro. horas (4 da tarde) realizar-se-á a solene procissão de
O sinal de partida ao primei- e o s -gnndo, é de 48 segundo"

Z.zé entra em Riah, sendo a Em meio de brutalidades da Corpo de Deus, saindo da Catedral Metropolitana, e obe-
ro pelotão foi dado ás 8,36 ho- e meio, ,JI'ltncu la completa a

falta assinalada, com a expulsão í parte dos checos, apenas com 8 decendo ao seguinte itineratio: Praça 15 dê Novem bro
ras, constituído por Arl811i, Ta- decio.a primeira volta em 8 mi

do campo, pelo juiz, do médio 'I jogadores, sob a mats indecorosa (lado do Palacio), R. Visconde de Ouro Preto, R. Artista dini, Pintecuda e Francisco Lall' nutos e 5 J segundos e meio e

brasileiro, aos 7 minutos, sendo o parcialidade- do juiz, continúa o RBi.tencourt, R, Saldanha Marinho, Praça Getulio Vargas,
di. Arzani em 8 minutos e 41 se- ..

juiz ,fo!temente vaiado pela aseis-] jogo até ao fi?al do segll�do, tem- Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira Oliveira, R. Seguiu-se-lhe o segundo pelo gundos.
tencia. I po, para repetir-se na pnmeira e Arcipreste Paiva e Catedral. tão, composto de Na�ciUJento' Ju Em primeiro lugilr está, pois.

Apen.as com dez elementos, j segunda prorrogação com o"score" Como de costume, haverá três altares artistica-
nior, João A. Braga, Mano:! Pmtncuda; em segundo Arzani

Romeu, Joga rec�ado, procu{and�l'
de I a I.. '. mente preparados: um na frente do 201egio Sagrado Co-

Oliveira e Benedito Lopes. e em ter reiro Manuel de OIlvei-
desta forma supnr, a falta de Zeze, ,O novo Jogo est,a ,Ir�arcado para

'[ ração
de Jesus, outro, no adro da Capela de N. S. da

Por fim, foi dada a saída G.' ra, sendo a diferença entre o

controlando admlfavel�ente a pe- hoje, devendo ter micro a ! hora Conceição; e o terceiro, na Praça Pereira Oliveira, em
terceiro, constituido por Marie. primeiro e o terceiro de 7 mi-

lota,que. passa a LeOludas,a quem da tarde, hafa local. 'frente à rua Arcipreste Paiva. onde serão dadas as ben-
Luís, Norberto Yung e os de - nutos.

o zagueiro Burger passa uma ras- D i Uh
-

--

d f
--

çãos com o Santíssimo Sacramento
mais. Nascimento Junior corre atraz

tira imper tiv I Ih dOS m oe. e r_a-
p

. Na primeira volta Arzani COII do terceiro, com uma diferença
..e., .

I'
�ep I e aos o 05 o

ces dejoius roubad.. ara a procissão Iícam convocados e nela tomar
JUIZ parcra IIISlmo t I' d R "1 quista a dianteira, seguido eL' de 5 segundos, achando-se Tar-

,

.

,
par e, a em o evmo. C ero, tanto secular como regular,

Leonidaa é seguro na area, sen- PAPIS 13 _ N todas as associações e entidades catolicas as quais se
Landi em terceiro lugar, Sen,'· dini em quinto lugar.

dilue d t d b ., , o momento .

ã 'dito Lopes em sexto e Pintacu - O tempo melhora considera]-
°l'd d' 8dPesadc

e � as

aSb r�- em que ia adornar-se coa: suas
reurnr O no adro e dentro da Catedral, um pouco antes dta I a es o a versano, os rasr- .. L d' H

'

D' daquela hora e pela ordem quanto possivel que deve
a em nono lugar, fazendo a vol- mente, tomando a pista mais vi-

I', ti dorsinand - joias, a I ennette aVIS, um. ' , ,.
•

ta 9' t 18 d 'I
erros con muam oramenno, nao I

.

h d id rão observar no prestrto. a qual será a seguinte'
em mrnu os e segue) os, SI",e.

b 'f
'

id d nca san ora cana ense, restente. . N t lt N' A d f Po stante a sua 10 enon a e nu- p' b 1- Colegio Coração de Jesus
a sex a vo a, . ascim mto gora a I erença entre in-

méricll
em aus, enconlrou a erto o

II Junior vai em quarto lu5ar l..andi tacuda e Arl.ani é apenas di:!
"

, e.crinio onde auardava os sellS -Grupo Escolar Arquidiocesano SãoJos";, 46O zagu.lro DODclk, cométe b 'lb t I d I d III-Grupo Escolar Arquídiocesano Padre Allchieta
em qumto, segundos.

uma falta, Icintosa, em Leonidall, n, sdn eS5:00POero �slh_
e

vda orf
e

IV-Pia União das Filha� de M"rl'a
A's 9,40 horas, a chuva ca.i landl, pára afim de receber

. .

b -" mais e :111 oes e ran-
.) Oi

t
.

I d ' .

I '

que e JUIZ tam em nao ve e não d d I f I d' V-Asilo de Orfãs orrencla menlc, começon o o po- comtmstIve. (\'a décima segunda
cos, an o pe a a ta e uma

V _ vo a abandonar a pista, sendo lt d'f p' dpUDe.
parte das J'oias, Os ladrões, en-

I -Congre,gaç_ao de NO,ssa ,Se.nhora das Dôn!s
vo a a I erença entre Intacu a

Ha uma escapada perl VII AS' - que, momentos depois, Tadini e Arzanl' 'd )� 9 d
, gosa, tretanto tinham deixado a parte

- ssoclaçao allt,a ) eresInha e e segUI} os.

que Machado repéle, para mo- VIII D d C d d pára, por estar o seu carro fa- Este p�ra o seu carro, para re-

d u mais valiosa do tesouro em u
- amas e an a e Ih d Pmentos epois lYlarlin interceptar

m
IX AtI d d M t S t I

an o. or seu turno, o carro cebet gazolina e tro(.ar uma roda,
total de cerca de 3 milhões de

- pos o.a O O on erra d P d
um ataque vigoro,o dos checos. francos. X -ApostolarIo do Menino Deus

e intacu a passa tambem fa- gastando apenAS um minuto. Da
Um tiro de Peracio, perde-se na )(( A t I d d P t Ihando, defronte do controle de pis!a ja' se acham retirados 5

Ldo roubo das J'oias aTaliado
-

pos O a o o ar i) h d
.

J d Ntrave. eoni as avança, passando d' 'lh-
'

'd XlI-Apo�tolado S Luiz
c ega a, segulUo e ascirnento carros.

a Lopes, a quem os checos tran.
em OIS mi oes, parece ter S! o

XITI Q',_ JIII-:ior em lerceiro IrJgar, sobrepu- Nascimento Junior, na décima
perpetrado por alguma pessoa da -,Apostolado�. Sebashao '

d T d'
.

"

CollII na área, sem que o juiz se
casa que bem conhecia OH ha' XIV-Apostolado da Catedrál

., ((.']a _ °dPor I
� I ln.I, que Impnme quarta volta, marcha em quarto

dê por entendido. b' d XV Congregação N Se h d B C Ih
I glan e ve oCldaae ao seu CRfW lugar.

L'd b I R
ltos e Ladí Henriette.

-

. n ora o 001 OIlse o

I N b t Y B d' L' A deODl as passa a o a a o-
-

XVI-Congregação N. Senhora do Desterro
or �r o ung, ene Ito, 0- ecima quinta volta é feita

meu, este a Peracio, sendo a oren- XVII -Congregação da Imaculaaa Conceição I
pes e CCp?' abdandonam a rl�ta. por Pintacuda em 8 mi,JUtos e

siva desfeita por Gurger. Um XVlII-Liga de S Pedro enquanto mtacu a se sente-Im- 30 �egundos, reabastecendo o

novo abique dos nossos, dirigido XIX-Irmandade do Mont SE rrat 1 poten,te para �esenvolver maior seu carro, OI) temp0 inl.rivel de
por Pcracio, qUf' Dom;' k defendI' XX Irmal'ldade de N ce h de'

_ I velOCIdade, deVido estar a pis- 34 segundos.-

. ) n era a oncEl.;ao I' b
com a mão, dentro da are" pr·nol. XXI-Irmandade de N. Senhora do Parto i

,a

SC�
erta ?e agua. Plotacuda em primeiro lugar,

O juiz pune. como S� fA.,p' fó", XXIl·-Irmandade de N. Senhora do Rbsario I ,o ao fim �e uma hora de J Alzam em sC'Tun 10 e Manoel
da área. A penalidade é cobrada XXIII-Irmandade do Espirito Santo ! cornda, Arzam, e

.

Pintacuda, de Oliveira e�n terceiro, mantém
�

por Romeu, que, passando a Her- XX1V-lrmandade do Senhur dos Passos I cons7g,uem fazer a, Oitava v�lt�. suas posições até o final d!l pro-
cules, centra. Nova investida de O ga I. eha va r- XXV-Ordem Terceira de S. Francisco I Tad.OI, em tcrceHO, contmua ViL

Peracio, qu� passa a Leonidas, ria fo i expu Iso XXVI-Irmandade d') SS.III'Sacramento, sob 2. dire-I �om o carro falhando� estando

que, entrando na àrea checa, assi- do Exér�l'to ção do Revmo. Cura da Catedral e auxiliares Que de- a� 9,58 horas, NaSCimento Ju- WW,:;C;;;;'.W4!.ii!ia"

nala aos 27 minutos o l' ponto
- s,ignar a Irmandade do SS. Sacramento seguiar-sp-á' o Pa-I mor, em quarto lu.gar. " FIpLTROS!'••

do Bralil. I
- I No lt d S ara motores trifasicos e mo-

Afonslnho intercepta uma 10- ME'XICO, 13-0 plesidente ��' de� a��:ic� �r��:e cantores do Asilo de Orfãs, Ban- i f�rença
a

:nlr: Pi��::�;:meO �r:�: :�::c�s� ��9�ais eficientes, por

velti"a checa, punindo o JUIZ Im-
Cardenas ordeaou a exdusiln dos Aos moradores dos referidos lugares por onde I nl, �daPlenas de 51 segundos, A MUSICAL

d' t d L '1uadros do Exéic;tO do general ha de p 5S S
· este ec ara que o premi' f' I R J-pe Imf.n C) e opes. assar o . acramcnto, onde se encontra o ver-I, o Icala

__u_�_. oao Pinto, 12
Registra-se um ataque checo dt: brigada H '. \ ,;é Espejel Cha· dadeiro C�rpo e Sangue de N. Se!1hor. sob as especies i

na �meflc� do Sul. ---------

que Machado salva. Leonidas �om
vania, acusado de pactuar com o ou apa�en;las sacramentais, recomendo os tenham limpos I Pmtacuda, �ue faz a nona Ap ris jonada

(l pelota, passa a Peraciu, que general CedilQ. e alcatJfaaos de flôres e ornados como Ih'o inspirarem a
i volta em 8 mmutos e 48 segun- U rn 9 b r igad a

perde uma excelel'lte oportunidade. d'
O general Cdhavauia será, além sua piedade e devoção para com o Nosso Divino Mestre e I dos� declarou aos representantes repu b! i �:;.a na

Leonidas, ccnstantemente visado ISSO, processa o. Reúen10r. da imprensa, que se a pista não

pelos adversarios, é trancado pela') V-ENDE-SE uma maquina I Florianopolis 9 de j'unho ue 1938. estiv7esse molhada a teri8 feito SARAGOÇA, 13-Noticia-
.

I I' d
'

em mmutos fi
.

I .

I'costas, VIO entamente, pp os zaguel- e escrever «Woodsto- I '

. ae o cla mente que os oaclOna lStllS

ros checos, caindo no gramado ck», por 600$'000. Rual
P. Frei Evaristo Shurmana I �rzam fez a nona volta no aprisionaram uma hig.ada lf:galis�

desacordado. A partida é intec- Saldanho Marinho n. 10. j me,�o fempo de PIn�acuda" ta completa, na fr�nk de Castel-
Vigario Geral A s 10 horas e 7ml'nutos, PlD- lon.

-
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�
;��I��
�I;j De ordem da Provedoria

�rda Irmandade do Senhor j-
� I sus dos Passos e Hospital
� de Caridade, nesta . capital,

previno aos interessados, que
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 necessarios ao seu
I 1: .. i consumo, durante o semestre

!� Obras contratadas no I· semestre .'Ide junho a dezembro do

ll��� de 1937 � corrente ano.

� � Os proponentes poderão
! � � obter as list�s completas de
.

�
donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Este Curttlea-S. Mateus) � todos os artigos aos quaes

I

�,,;'..•
I Ponte de concreto armado sêbre o Rio S, João (Estr. Curitíba-Ioinvile)

� se refere este edital, no

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

\ ';N
rupEscolar de Mafra � Secretario, á rua Felipe Sch-

: � Grupo Escolar de Rio Negro
� midt n' 36.

n Grupo Escolar de Irati �. Consistorio em Floriano-� Mdter�idade d� Rio Negro.. ..

.;A oolis, 4 de junho de 1938 .

• � Estaçao Experimental de Vl�denclas em TlJuco Preto (Paraná) � •

�
..

Diversas construções de residencias
.

.
,� Gostavo Perehoa

__e;;;;;���e=_=== 7�:eI:.�Q;f��fft��,��u���A';,�·���'.t��7AVA�i0..��.. Secretario
tó!:�E�

A Eletrica
�PA���A�I�[\i�:3T�P�-,�L�/\�Ç�Õ�E;�O-E LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS DE Er\DID, CONSERTOS E AUMEN.

TOS PP.0CUREM

t� ELE-rRI(�A
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATLRIAIS ELETr::COS, LU�TI<ES [ A8AT·

JOURS ELEG \NTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'�tl�l·caRua Joao Pmto n, 14 1... ....

ACABA DE RECI::.BER UM FINISSiMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO ".ARAi''-lTIDO

nã» precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

Motocicletas:

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Sic icleta s: - NSU w Duerkopp -

Ope: - Bauer
Radiaé: - Arnerican-Bosch e Loe

we-Onta

Hotore.: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de câsas.-Elpo-E
clipse-c-Evenrude para bo1�S.

Aeessorios: -para bicicletas e motocicletas.
�M�'_� .

Im'portadores - Distri buldores

João Prosdocirno & Filhos
Joinvile - Blumenau

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

..

TRADIOS
.

r CARTAZESI Para seu concerto, procurai a

I CaSa M'liical, qUI! conta com a DO D IA
I oficina melhor montada na ca-
I

,

I pital,

CINES {;OROADOS

Rua João Pinto. 1 2 PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, O lider d••
VENDE-SE ciuemas

I u n excelente piano, à rua Anita
Garíbaldi 60.

Preço de ocasião vs 7,30 HORAS:

Vende-se A estupenda apresentação líri
co-dramática do Programa EUlO
pa, com Camila Horn e Alexan

ES- der SvedUMA MAQUINA DE
CREVER USADA

tipo standart por preço van

tajoso. Informações na Ta
bacaria Baiana, Rua Trajano,
4 ou Caixa Postal 59.

Maria.

Preços-2$500 e 2$000.

-

.

Omar Carneiro

Irmandade
do Senhor
Jesus dos
Pas�os e

Hospital de
Cat-ídade

Ribeiro
I\NGENHEIRO �IVIL

Editai

SALAS. 12;e 13
":

l' ANDAR
FOf<NECIME:NTO

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

SEUSVísta
�������������������������������--

confecções para meninas e garâios só

A CAPITAL.
Rua Con�elheiro Mafra esquina da Trajano

Lindas e

FILHOS
III

graciosas

na
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Sa?ta Catarina .homena..

1Agela, COIll entuslaSlDo, o

Chefe da Nação
Nem.6 nllsta capital foram

prestadas ao eminente dr. Getu
lio Varras, expressivas homena
gens de apreço e solidariedade,
com ii. inauguração de sua foto
grafia na. repartições publicas,
Tambem nos municipios, iden

tico. testemunhos de admiração,
conforme rezam �s telegramas,
que leguem foram prestados a

Sua Excia.:

EM (;AMPOS NOVOS

De Campos Novos 12 - GA
ZETA - Florianopolís - Tenho
a grata satisfação de comunicar a
esse brilhante matutino, ter sido
inaugurado, ontem solenemente,
no ialão nobre da Prefeitura Mu
nicipal, o retrato do eminente dr.
Getulio Vargas, tendo compareci
do na cerimonia todas as autori
dades, e.cola,> publicas e grande
malia popular (a) Gasparino Zor
zi, preíeito.»

EM (;IlUZEIRO

De Crazeiro 12 - GAZETA
Fhtrianopolis-Realisou-se, ontem,
no salão nobre da prefeitura
municipal uma sessão solene, para
inauguração do retrato do grande
Presidente Getulio Vargas. O áto
teve a presença de todas as au

toridades locais e grande numero

de pessoas gradas, tendo sido
presidida pelo prefeito Luiz Dal-
canale. (

Fci orador oficial o dr. Edmun
do Moreira, que enalteceu a per
sonalidade do eminente Chefe do
Governo. Faleu em nome dos
funcionários, o sr. Genesío Paz.
As crianças das escolas cantaram

hinos, aclamando o povo deliran
temente os nomes do Presidente
Getulio Vargas e Interventor Ne
rêu RaDiA.s.»

EM TIMBO'

II

E A
A POVO
����������������-.�.����������������

Proprietario e Diretor Responsavel
_- _ -_

J A I R O C A L L D

Faz ,mos., hoje, essa esforçada O.;,,' V Id' f'lh d I

.J 1 AS
menino a nr I o o sr.Os exames para pilotos, ma educa, i1JI'a do grupo esco ar DI E

.

d c t'VJ��
e 'J EI d 1 vpamman as oan os faz anosquinistas e motoristas da nossa :!..t'_'i', ; emento e destaque h

.

'

Marinha Mercante, deverão ter entre as figuras do magistério i,
oje,

lugar no proximo mês de agosto. prim�rio em Santa Catarina, a, Passa, hoje, o aniversario na

.

Chamamos, pois, a atenção dos I�bonosa professora, � amversa- I talicio da �elltil senhorinha Ma
interessados, que o professor Eu- riante desta data, vai receber de i rina Schut.el orofessora nor _

lampio do Vale, prepara alunos colegas, admiradores e alunos I
lista.

'L ma

para estas provas, para o que 'I )1 rte do prêmio a que faz iús a

está devidamente habilitado. sua atuação educativa, intensa e Fez anos ôntem o nosso con-

terraneo sr. Gustavo Lehmkhul,

I escriturario do Tesouro e cava

!heiro muito estimado recebendo
,

por este motivo muitas felicita
ções.

<A Gazeta» cumprimentada.

VOZ DOexcepcional. Os patrioticos discur
sos proferidos pelo integro Juiz
de Direito, dr. Alves Pedrosa e

prefeito municipal sr. WalterMul
ler, por sua oportunidade e su

bstancia, produziram excelente
impressão, evidenciando a inteli
gencia e a proveitosa ação dessas
ilustres autoridades em defesa
das instituições.

Salário
ossa"Festa

da Raça"
. -

mmnno
\.NIVERSAnIOS

o sr, Inspetor Regional do Mie
nísterío do Trabalho, neste Estado, SRA. GILBERTO GHEUR

RIO, 12 Realizou se, no Ga- recebeu do sr, Diretor do Departa- Registra a data de hoje o ani-
binete Português de Leitura, a írn- mento Nacional de Estatistica e

d d O di
ponente sessão tia FESTA DA RA- Publicidade, o seguínte telegrama: versario a exma. ara. . n I-

ÇA que foi presidida pelo embatxa- lUO 10. N·. 213 - Confirmando na Simone Gheur, digna eousór
dor de Portugal, sr, Maztinho No· termos minha Portaria, datada 21 t� do nosso distinto patrício," sr.
bre de Mélo. maio, bem como meu oficio 18 re- Gilberto Gheur, alto funcionario

O primeiro discurso fú1 feito pe- ferido mês, além teles rama nr. 13, 'B d B '1
lo sr. Nilo Pereira, diretor técnico solicito vossa atenção para círcuns- 0.0 .aneo o rasi e consagra'

da Educação, no Estado de Pernam- tancía ter expirado, hoje, prazo en- da virtuose do bel-canto. Senho
buco, que traçou um perfil do Es, tidades interessadas realizassem I

ra de um coração bnnissimo e

tado Novo e saudou, com efusão, os pleito constttuícão listas, ,:ogais e dotada de peregrimas virtudes,
portuguêses, "seus amigos e seus suplentes em que sr MInIstro es-

" d .

irmãos". colherá componentes comissões sã- vem sempre emprestan o a

GENEBRA A confer".-I E� seguída, o profe�sor Fidelino lario mínimo, outrosím, dentro valiosa colaboração do seu talen-
,13-

T b Ih
de FIgueIredo, que Iecíona, agora, ordem considerações me reporto, I ti) artisticc a todas iniciativas

cia Internacional do ra a o na Universidade de São Paulo, fez lembro terminará quinta:feira, 15 de caridades tornando-se assim
proseguíu suas reumoes ôntem de uma síntese brilhante da Historia do corrente, prazo entídadcs en,

' ,

" idã
h- b idenci d d Portugal treguem Inspetoria Regionais doeu- credora de enorme grati ao, e

m�� a, so a. presi enea () e
Foram �inda declamados, pela mentação relativo, trabalhos eleito- daí o motivo porque a alta :';0-

mml�tro d? �rasd. sr. Waldem�r: senhorita Ligia Couto, .. ersos por-I raís que realizaram. Recomendo-vos ciedade e a família catarinenses
Falcão. FOI discutido o relatório tuguêses, entre os quais urna com- maior publicidade, afim evitar uuví-

I crestarão hoje a distinta dama as
apresentada pelo sr. Butler, ex- posição lnêdíta-vO pinhal d � D. Di'l das.termos lei. Solicito acusardes este iI d' d
diretor da Repartição Intemacio- n1z"· de Herculano Rebordão. telegrama, convindo consulta ur omAenCagens e que e merefcel. ?ra.

I d T b Ih gente se surgir caso omisso. c azeta » apresenta e icita-
na o ra a o.

I
- ções.

M
·

h Mercante
pnOFESSORA MARIA DE

ann a MOURA FERRO

Conferencia
nacional do

balho

Inter
Ira ..

A . Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Ellpeeialista em doeneas de Senhoras

e ereaneas)
�ONSUJ.LTORIO

Rua Felipe Sehmidt., 39

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

"'A MODELA "

:CONVIDA
�

as familias

A

ida
eficaz, naquele estabelecimento de
ensino.
De fato e direito, os profess�'

res se pagam mais pelas recom

pensas morais que recebem, do
que pelo confôrto material que
a profissão lhes possa porventura
dispensar.
A senhora Moura Ferro, tão

nobre, tão distinta, de tão fina
linha, vai ter hoje o seu galardão
com a festinha que, em sua hon
ra, será celebrada no grupo es.
colar DIAS VELHO.
Felicitamos a digna educadora,

fazemos votos pelas suas ventu
ras pessoais, que se refletem, de
certo modo, sôbre a sociedade em

que vive e de que é obreira infa
tigavel e ornamento de honra.

Ocorre, hoje, o ani versario na

talicio do nosso conterraneo sr.
dr. Abelardo Fonseca, Juiz de
Direito Substituto, e figura mui
to relacionado nesta capital,

VISITA NOIVADOS
.

CGm a gentil senhorinha Lilian
I Wanderley, filha do brilhante
causidico dr. Wanderley Junior,
contratou casamento o distinto
jovem Carmelo Prisco.
Aos noivos apresenta �A Ga

I zeta» votOi ardentes de relici

) dad3s.
F.tLECIMENTOS

exmas. para uma

De Timbó 12 - GAZETA
Florianopolis - Tiveram l.gar,
ontem, nesta cidade, solenes fes
tejos comemorativos d3. grande da
ta de II de lunho, tendo sido
inaugurado. na Prefeitura Muni-
cipal, o retrato do eminente Pre- • DE
sidente da Republica, sr. dr. Ge' M ·5 f·no e tapetestulio Vargas. 08 festejos a qUII ovei· I 5 Em lua residencia, no Sacc,
compareceram todas as autorida-

no I- andar "da Confetaria Chiquinho'" dos Limões, faleceu, ante.ôntem,
dei Joeai. e no qual formaram a veneranda sra. d. Martina
todas ali escolas, além de grande franqueada diariamente, á noite, das 7 112 ás 9 horas Queirós Nicolich, ,enitora do sr.

Mussa popular, tiverambrilho, r Eduardo Nicc,lich, representante
1·..••••....••••........••••••••...••••••••...····...

..-------- -

'comercial, senhorinha Irene Ni-
® • As ao-ressões estranieiras' colich, profesEGra aposentada, d.

i Moveis da grande fabrica i i t9
. _

';I PIANO.-� ��a��� se n���:e�� ��:�� c��:}�7In�i�vaJ�o���e�i��

1:° SALOMÃO 'GUELMANN1:eIDo_h_e_ID__I·_S_f_e_r_i_o_ ocidental mat�r,ll em p:rf:ito :st<!do. �i��icgil�!�v�fi;i�os�ad'hf:�t���
!

1 ratar nt';,ta I edapo.
Regional dos Correios e Telegra-

------------------- fos do Estado. O seu sepultamen-
• AGORA, SIM!. _ _ to foi ôntem realizado, ás 10 ho-

I M.OBILIE SUA CASA COM CONFORTO • WASHINGTON, 13 - O sr. r manutençao de relaçoes.
Loter-Ia de ras, no Cemiterio da Trindade.

,
-

'

a: Maury Mavel"Íck, membro da Ca- « Desejo demonstrar - disse

MODERNA,ME�TE, E EM CONDIÇOES
• mara dos Representantes, lider do o ar. Maverick - como maii

QUE SO NO S LHE PODEREMOS • blóco liberal, irradiou um apelo afortunados somos do que as Santa Cata- O'
._

TEMPO: •• ,oFERECER ! : I a todas ati .açõel dt) Hemisferio nações européas, porque pratica-

I
Da fabrica dlretameute ao comprador I Ocidental, no sentido de IH' man- mente Dão temos serios litigios iii

SALAS DE JANTAR E DE VISITA
:

terem luntu em união de paz, de fronteira e nem idéas de con- rlna
ESCRITORIOS • mas proIltas a le defenderem quieta.

• DORMITORfOS (para casal • C<ilotra quail"que� a�aques, afiI? Go�to. �c empreg?l' a !;>alavra O �Salão Progresso» tem o _

. ') I de tiefender os ulealli democratI- constItUllaCil. Com IstO nao me .
pra

solteiros e crianças .

refiro a um acordo f;lscrito em I
zer de c?�un{car aos seus fre�uezes

COSINHAS I cOConcitou a adoção de uwa pergamiFlho c"m selos, mas a uwa
e ao pU,oIlco em ger�l, que Ia .se

CO'PAS I «Constituição das AIllericas» em constituição gravada no coração �cham a vend.l os btlhetes _�da NOS-

PEÇAS AVULSAS • 4 pontos que determinam: dos povo,,».
_ J;Ã��TERIA para a extraçao de S.

EM IMBUIA PINHO fi LAQUEADOS I
l' - «As atuais fronteira! A?rescentou . �ul' as naçoes a

S �o d'sVb 'd 1 840! nunca serão alteradas pela força meflcanas tradICIOnalmente amam
era (.1!l1 os. premios

Behs81mos modêlos
e não Berão fortificadas. a democracia e o govêrno livre e l1�m !otal de 119;700$000 sendo o

AGUARDEM A ABERTURA, DENTRO DE
_
POUCOS 2' _ As nações americanas se pediu que fosse cimentada ami- pr!mel�o de 5.o:0�O$OOO,

DIAS, DE NOSSA MODERNA EXPOSIÇAO, : comprometem a se defender �ontra zade inter-americana para todo o
O bdhete mtwo Cl1.5ta apenas

I M A C H A DO: & ela. : toda!! as demais nações. sempre. «Del�jamo. manter a 115$000.I PRAÇA 15 DE NOVEMBRO No :J • 3' - AI nações americanas não nossa independencia, não quere- _

TELEFON l:. 1658 - CAIXA POSTAL 37 : farão guerra a qualquer outra mos a ditddura faecista, nem a SALAO PROGRESSO
MATRIZ - Rua João Pinto, no: 5 : nação americana. ditadura comu?ista,.mas juntos

I F L O R I A N O P O L IS,· 4' - Todas as nações ameri· ma�teremos a IDtegndade de nos- Não kmos Íilials! Não temos te.

(I canas, na base de completa iiual- ea hberdade», acrescentou o Ir. lefone! •

,. 4M �: dade, colocam todo o empenho na Maverick. RUA FELIPE SCHMIDT N. 5
Ilr , H nzw

".

a

Grandiosa
�

o
•

Ie po

Lavando.-se COlD o Sabão

"Virgeltl Especial,idade"
,.---_

de WETZEL & Joinville MRCA REGISTRAt\DACia.
economisa.-se tempo e dinheiro.

-

" ;.". -' e;m==y·

D@partamento de Aé·
l·onautiea (;ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-clima1:ológica

Previsões para o período da!
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Iustavel passando

a boro. Neveeiro.
Tp-mperatura - Esta.el. ,f

Ventos - De norde8te a sueste
frescos,
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 21.4 e mi·
nima 15.8 registradas, respecti
vamente, ás 14.00 e 3.50 hOflHI.

sp.."Ã���RC(,1t
EspECIAlIDADE

..,.� ,
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