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S Um velhinho ele oitenta e um anos, que sucede a uma :
: série de homens distribuidos ao longo da historia até alcan- : :TOm ...__�- :.a�_,!",,_"""';��������_"!L�_':"'"."=�LCUQ",,!,,,���.

: ça� um pescador a quem foi dito que deixaria de pescar : A V O Z D O P O V O: peIxes a fim de pescar almas, declara ao mundo de vez em :
• quando, as dôres que lhe tocam o coração, sabendo como os Ie

: homens se insurgem, aqui e alí, contra a verdade que êle : IF'roprietario e Diretor Responsavel ._J A I R fJ (: A L L A D O

i ��r��:���a���oa�(�lo��d�a��a��ioc��sO :a�x�:a J��['eh��e:s� i ÁNO--------
..

·-----IVI------fio;i;�_;p�li-s�--:·Q��it-a---feir�, -is de Junho de 1938 INUMERO

: segundo ,uma compar�ç�o que êle mesmo empregou,-vê a :
-.------------..

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

• revolta dolorosa e trágica dos homens que ee afastam. Mas, •

: vê tombem a marcha tranquila e esperançosa d08 homens :: f.onr"el'or!:JId.,o D 10 «ffovêrno fran"-e-s adftta r L,·ndberg: qlle se aproximam, vindo de todas as regiões do mundo. E : - U M: � lü _ • � � V,'�.. deve ser um complexo e palpitante espetáculo o do encontro:: C ,,, S·"f'Oo/ l
I� ..

.. t dI>dI dêsses grupos contraditorios e contrários. : JeudSlIao, eme (I �por�an es Dl.e lUas
• Desde } 922, quando assumiu a chefía da Igreja mon- : I �
e.C! senhor Achilles Hutti, com o nome de Pio XI, até o fimDdo: RIO,] 5 _ O cardeal d.

se-,
de defesa

ano passado, nada menos de duzentas e oito circunscrições o
0. 1'" CID bastião Leme acaba de ser agra-

ec esiásticas novas, a titulo d0 vicariatos e prefeituras, foram
: criadas nas terras chamadas de missões. São terras ende o := cia�o, �elo g�vê�o .0·ansês'I-fom! PARIS, 15-A França está preparando um exército de 1 PARIS, 15 - Comunicam de

; catolicismo Dão pôde ainda instituir-se de um modo social- II �Ia ran- rIuz a. e1!i(l3o e on- ! milhão de Homens, em vista da tensão na Europa. O gabinete

anun-I
Saint Brieuc: Sabe-se aqui que o

...
. I t '1 l"

... ,urna (as mau; ronrosas con- i .

d t t d d ficiai Id d I L' db f '1'
• menre comi) f 0, 50 n e uno por causa oe sua chegada recen- e r . _ .

t d ,CIOU um ecre o aumen an 0 o numero e o IClaIS e 80 a os, sen- corone 10 erg, e sua annna,

: te. Em YCZ de um govêrno em nome próprio, como acontece : (jeCO�'3çoes eX1S eJ)�es no m_ut o,
I do este o terceiro grande aumento efetuado nas forças armadas da tomaram posse da ilha <Alice»,

! nos Bispados, essas Igrejas novas governam-se em nome do � el, (,'UlO �llmbero e 'p0�SUl( ores I França em 3 mêses. Além de renovar o recrutamento dos soldados no Canal da Mancha, em frente
.. P

. '.l']" fI vez nao c egue a cmcoenta. Iissi '1'
- - P

-

e apa, por intermédio oe viganos e prefeitos apostólicos. ®
O t d

A

f A' pro tssionars, 4 mr capitães, tenentes e segundos tenentes serao ao crto Branco. Atualmente, sao

� Mas, espiritualmente completa como está sempre a � ",' gr'�. o) °d g�vbern�_ raLDces" transferidos da reserva para o exército regular, devendo servir nas hospedes da senhora Alex Kar-
«l I' -, h'

.

tã
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@ .nsunzum. o . oe astiao erne : I d it d b bê d U I I d I 'Ih
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h d S' Sil
éJ greja, once aja um cri- .ao umco que sej a, em cornun ao ® �_

lt l
. .

c asses e conscn os as« e es a guerra ". ma c asse norma e ra, na I a vism a . e aínt L I -

"" S' � tóli '.l l � CPiD tao a, a icureuazem. slgm-'t di I 250000 h 'r'\.T' 1 •

f'
i cem a e Apos o ica, essas cristandades representam, senão (I;G f' , _'''

d
conscn os compreen Ia norma mente . ornens. ��QS üítimos va, enquanto a sua utura rssi-

(j oficial ao menos praticamente, verdadeiras dioceses em oxt en � dl:8. u�a (I�:l1o�str�lç�o e slm- 4 anos a8 classes têm sido de 140.000 homens, devido á diminui- dencia não está preparada para

Z são c intensidad0 de vida. com as "uas pal'oquia3, suas igrc- ; patt:a a. raçao �asl/�l�'a, .

a que ção do numero de nascimentos durante D guerra mundial. o receber. Toda a região da ilha

" .ias, suas capelas, seus hospitais, suas escolas, - tudo Hquílo 'J �'-' a� q�I� � por ra( lClOllUlS laços No próximo ano as classes voltarão ao nivel normal. Por- é objeto da vigilancia especial da
..

f'
.

j d I � ue ctfWZ3ue. t t "t f A � I 800 000 r' d 'J d
.. em que a e e a can( a, e se reve amo ®

an o, o exercI o rances, que conta agora com cerca (e . po JCla, e as aU�OrI a es, porque

� Nê::.ses mesmos territoriDs de missão ao dado das n�, 4;l homen., terá 900.000 em 1939 e 1 milhão em 19'10, quando ficará o ceI. Lindber� e apropria se-

� giões administradas diret.amente pela Congregação Rornanf1 �
------ ------.-------. - - -.

estabilizado nesta cifra, a não ser que seja aumentado o atual pe- nhora Carrel, têm recebido car-

: de Propagação da Fé, através de seus prefeitos ou vig&rios. � riodo de serviço militar, de 2 anos. tas de ameaça da Inglaterra e da

� existem dioceses já constifuidas nas quais, f'm 1922, não exi'i- � ffetivado O chefe
-

..

--

, ------·-----·1 Bel�ica, sobretudo dos Estadolil

! tia nenhum Bispo indigena: mas, Pio XI já consagrou para �{ =-

•• ,

A pend·'lnc-a entre;. a I,
Umdoi'l.

• a administração df'ssas diocesps vinte e seis Bi�pos filho ,:'; .-L. ii) de I d P
t_, I C f: terra onde elas se situam. Numa época de nacionalismos ir- � \UI pO Ic�a O a ..

o Peru" e o Equa- i on erencla - !,' � .....

: l'itadiços, êsse fáto assegura ao catolicismo vida autonornfl � ,.,. 5 I
-

: que dolorosos exemplos anteriorcs reclamavam. Ii: a circuns- � rana d
ram com GI! mi Japonezes tra-

I tancia de ter podido o Vaticano encontrar nessas crlslanda- @ or
• dos elementos para essa transformação, junta-se á necessiJn- :: mllln;stro da 'gados pelas !:1guas: de n8 instituir mais de duzentas cristandades novas.

In CUHITIBA, 15 - Por decre- • UI

: Há os homens que se afastam--é certo. Mas, ha 0S ! to de ôntem do interventOl fe- WASHINGTON, 15 - O sr., G4.l que chegl<Il1 tambem. E no revesamento da3 ovelhas, pO!lCO li!I (;,�ral, foi efetivado no cargo de Cordel! Hull. secretario de Esta-I uerra SHANGAI, 15 - Ai autorida·
: a pouco se vi'rifica a profecia de que haverá, llm (jia, Utn :li chefe de policia, que já vinha' do, declarou á imprensa ter 8a-/ des militares chinezas informam

: só rebanho e um �Ó p<1stor, como símbolo do Corpo de Deus_ � (lI'upando interinamente, o sr. bido, de fonte não oficial, que a

I que cinco mil soldados japonesis
; :: Fausto BittencourL divergenci? entr.e o Perú e c E. RIO, 15 - O ministro da

morreram tragados pelas aguas
13f)0e.Q).�@"'f1l@9@�Dile�4'9'�t9�0•••e�@®�<i'®GQ)*®tJ>"e,.a0��CrI.;;; I - --.---... -.- .. --------- ----- .. ---- -- quador fOi amigavelmente solu- I Guerra recebeH, ontem. em con- d0 rio AmarelQ, enquanto que

(OIt.rl.JO ....�e n,.nus 12 m· �Ill meo�,�.,�,__ ..
, �..•. ; §:t... ta� em f cionada. Entretanto, o secretario: ferenci�, em �oras diversas, os sete mil outro!! encontram-se cer-

I �'" li UI(" lI!I g I � "".>,_ :,. .. -.,;;;}J U - ,de Estado recusou-se a comentar I g(:lO,eraIB Al�erIo de Moura, qu: cado!'! pela enchente.
I a 'Situação antes de receber con- i esta d.e partIda p�ra�, Un�ual, Acrescentam ainda aquelas in-

@'arum (:� aI> frança firmação oficial do informe. I te� mlshsafo (_d'speEclaM; Eoe51 M o�- formações que enorme quantida-
� . , -

I
eIro, c e e o ;. . .; aun- d d

. -

rido Cardoso chefe da D. P A' � e. munflç?e.s pe.rl�endcentesl aos

.

--, C I t' M' f'
. ., mpomC08 OI InutI Iza a pe as a-

CASTELON, I5-Esta cidade do instaladas na fronteira cozi- 2rl d t
· o a mo arques, que ICOU no

I gU8Sapresenln um aspeto festivo. / nhas de campanha para servir � casas es rUI- comall(;l�. interino da l' R. M.,
' .

Depois de
_

uma noite de fero-; alimentos quentes aos refugiados � I e por UltImo, o ceI. Samuel Go- I �a�_D __ ,. __•

zl.es batalhas, 0j soidajdos nac�ona-: dos q�e �epúdis .

de ,sua PFcnosa das.. 3 mortos e; Rmee!l'mReíbnetoirod'e cAomv·aaB�oante do l' i
PR�fERf A CADf'-1lstas exteullauos pc o grande es- . perignnaçao €-vem rnegar a 'rao- � '" I ça .

I, _

forço dispendido, puderam encon- ça mortos de frio e de fome.
'

21 f'e ·dotrar um pouco de repouso nesta
----- ri S -

.. li, RA ELETRICA A'cida�e conquistada depois de en- !Instrutores ..-

carmçadoB flombates. il V.\LENCIA, 15 - Neste mo· ConselhoTe I AI

soldados Nove mil homens da milicia. .eI til
-

d mento, os aviões nacionalistas,
- i PRISAO PERPE-legalista e 3.000 camponêses que! Ue Iros e estã d b t C 't I !li

d Ed B "'I!
.

t
'

f dElI' I ':,0 voan o so r� esa aPla'ICnICO e c�- TUA!O 9N��tI '\m:�g!Il se .lllll aram as orpas e« �s-, �
e Ja lançaram vanas bomba& na I.m. g�a �u qlllnaz?, numa retIrad�_vagaros�,! Uuerra

.

zona de Orzo. Os aparelhos rebel- II

$l

I
['Uli " a França, da regIao de BleI- 'des voam á grande alt�ra par.a nom Ia e F ....

Dlenaglalil :'.8, cctde l'e encontravam quasi I evitar o fogo das batenas anti-
C9C: rraladas no vale superior do RIO, 15 Foi exonerado de ins-'

aereas. De manhã, 8 aviões lao- nanças doft� P
II�ye���

rio Cinca. trutor do T. G. n. 5�6, d�sta ca�i' çaram 48 bombas, que dest.ruiram
U� IIg m. �� S'b 12 000 b

. tal, o 1'. tenente Fand Eh'lS KalIl,
o e a. os repu IIca-

1 do 1". R.I , apedido. e nomeando em 22 casas, fazendo 3 mortos e 21

Parana.Tão logo foi conhecido o resul- }lOS, que, em fuga, rumam na di·
.

sua substituição o 1'. tCJilcnte Rai- feridos. Muita� dessas bombas

tado da vitoria do selecionado rcção da fronteira francêsa. mundo. �erreira de Souza, do Q. S.,
'

caíram no mar e 3 projeteis cai-
Em sua retirada das povoaçõ 'S

e auxilIar da E. I. M.. n·. 338,' -

brasileiro sobi'e o scratch cbeco
d I f'

.e tambem ilesta capItal; o 3'. saro ram em terra, ma!] nao causaram

I) ilustre coma.ndante do 14 B. ameaça as pe a o enSlVa franqms- gento do Q. M., Nivaldo Pereira vitimas. CURITIBA. 15 - Em obedi

C., num gesto que bem define ta, os camponêses estão levando dos Santos, empregado na D. R.,
._�------------ ......_----_._. encÍa ás deliberaClões do Congres-

o seu elevado espirito patriotic;) objetos e roupns dos lares que s�It_l"P!;t�.!�oQ�!!!«;!!i§?':..n fi_�_ SUI·c;dou.�se O !:lIstro-
so dos Secretários de Fazenda

e seu alcandorado sentimento de abandonaram. A sua frente levam _
D li dos Estados, realizado nê Rio,

brasilidade, ordenou que o bata- tambem o �ad,), pr?cllrando uma Em viagem C b II
foi �ssinado decreto, pelo inter-

Ihão em fórma cantasse o hino passagem pelos Pynneus, P0� on· I
• _

norno amp e ventor federal, criando o Conse-

nacional, numa hOrDpnagem to �e pOisam e�capar dos naclOna-1 de Inspeçao
lho Técnico de Economia e Fi-

cante ao onze pátrio que tão' lIstaR, que nao cessam de avan- I nanças, do Paraná.

brilhantemente acabava de hon- çar.
A _ I

S. FRANCISCO, 15 - O as- O Conselho funcionará sob a

ral' o Brasil em terra franeêsa. .0: camponeses podf'rao ter per- RI!l, 15 O inspetor regio�al tronomo dr. William Cal1'lpbell, I pr�8idencia do interventor Ma-

R'd
' f'

. . ITIlSSaO para permanecer em Fran- dos Tuos de Guerra da la. RegIão de. 73 anos de id�de, suicidou-se I noel Ribas, e terá como vice-pre.
. eUlll O!'l, apos, os n IClaIS no

I
. Militar partiu para o interior dos atuando-se pela lanela do depar- I sidente o sr. João de Oll'vel'ra

ea.ino falou eloquentemente sôo,
ça, por a gum tempo, mas assl:n Estados do Espirito Santo e Rio de

bre o feito dos nOSS08, o tenente qu� as tropas do c?r?r:el Antomo Janeiro, afim de Inspecionar os T. tam!)ento em que residia. Franco, secretário da Fazenda, e

Janary Nunes, que em palavras I Bmtran, _da 43a. diVisa0, chega- G. 105, de _v_itoria; 389 de Cachoeir�
revaleceu-se de um momento como membro:\' os srs. Caetano

. .

I I rem, serao forçados a voltar para de Itapemmm, e 429. E. I. M. 2\}" em que sua esposa estava ador' Munhoz Rocha, Algacir Mader e

�Ivadas Ide ent?siasdmo resa tou
. a Espanha, por Hendaia ou Puia-I e 259, de Campos! ficando respon- meeida, plua pôr termo á vida, Lauro Cordeiro.

.l notave conqUllita os craques i d f d Ih'" ,dend� pelo exp:.dlent� daquela Ins- tenda deix"do notas €m que de-
bra '1

.

Oi! I
cer a, con orme ca a um esco er.

J petona o capltao D]alma Guima-
a

,A81 elr d' C I B h _
Mffu grado a chuva e a neve, 'I rães da Fonseca, chefe da la. :.' clara que tomara esta resolução ._._-

O sr. r. aste o ranco, c e I •

,. d I
- ; de 'd f t d

.

f'
f d b· d d B '1 f' ,os naclOna Istas re uzem enta-- secçao. I VI o ao a o e recelar Icar

e a em alxa a o - raBI , OI - i • t d
.

f
d'

.

'd
.

t t!
mente as proporçoes da bolsa de I �_ ...... M .... �� __.. m __ ,., � ..

1
cego, ornan o-se aSSIm um aro,Brl'"nde dUI"CO'I o OI sBegmn eC e egrjamdaB: Blelza, onde se acham cercados I t

_ do para sua esposa. O dr.

campo,'
S a

« aste o ranco onsu a ora- . . . n ervençao no mu b II I
.

d U'
\, sil-Marselha-Fran a. Aos lorio- 9.000 lega!lstas!. que hOJe atraves-'

_,.e '.
era ente e'?1eflt� a ,m-

. .

ç g
saram o no MIJarss e tomaram versldade de Cahforma, de que Brah"'asos patrIclOs al�3.mente. elevam Vila Real. n"C·lpl·O flum· foi reitor em 1923. Di!lse ele nas

•••

nome nosso querIdo Brasil calo- A - I Inense t d
.

f I·'
- I' I ·Pelo governo frances estaosen-' no as que elxou:

rosas e Icltaçoes g ona3 li cança-

d S
- «Perdi uma vista em 1932.

da� certeza regressam c�m� i=ngull·u um
e aquarema A outra está em vias de desa·

peoes. (a) QUATORZE BA1A l prego . ,. _ parecer. Não quero ser um far-

LHÃO C \ÇADORES EXERCI- RIO, 15 - De".I�o a �Ituaçao do 8 El b h

TO
l

torto de desordem admInistrativa em ��.:J ysa et .

.

I que se encontra o municipio flu-

p
--------

• S t ,minense de Saquarema, segundo Os Bancosassou. pOR 311?S a, RIO, 15 - Informam de For- I ficou "pura do em recente inque-
�mb;rlixada cbeflad.a taleza que « O POVO» publica in-' rito alí procedido pelo Departa- nas

, ti. Bielo gene..:d ./_\.Imerio teressante cliché da radiografia / mento Estadual de Administração não funcio...
ti SANTOS, 15 - Passou, hoje, de Raímundo Batista que engu- dos Municipios, baixou o inter'

por este porto, a emba!xada bra- liu um prego torto e passou oito ventor Amaral Peixoto um decré- narão hOJ-eEileira que vai representar o nos- anos e 3 meses, com esta objeto to submetendo aquele mumCIplO
BO pais na posse do novo presi- e9tranho enkistado no pulmão. regime de intervenção, pelo prazo
ciente do Uruguaí. Graças aos bons oficios do Rota- de 30 dias. De acôrdo com a lista de fe-

A embaixada, que é presidida, rí Clube, esse menor foi operad,) Para interventor foi nomeado riados bancarios, organizados pe-

pelo general Almerio de Moura, com exite e agora acaba de pas- o sr. Antonio Francisco da Silva ,la Associação Bancaria do Rio de

fui muito cu�prilllentada durante I s�r em Fortaleza ?om �estino a Leal Junior, ex-chefe �e P?licia. Janeiro, os Bancos desta praça

a permanenCla du �Arlaoza» nes-, �ldade de Ipu, onde residem seus do Estado e alt.o funclOnano da I' não 'funcionarão hoje, dia de

te port.o. í pais. administração estadual. Corpus Cr;sti.

G ZET
o II � ,I

� I! I I

�:A
"

�

'.
:A .

I I
;

I

1
I

___ . �������77�����������!������:=.!!!�-,���

..
-----------------------------------�--------

Os

1178

posse
"Alice"

tomou
da Ilha

Tr�m5{;OrnJndCJ� hlOje�
um dos dGas que a lI'eU�
gião catoUca assinaaa CO�

mG um dos ma!s 5JllJ�tifi

cados, nãCl ha'iferá tralha
�ho nas oH�im�s de uA
Gazeta9? � dei1{�;Uld@� por i$�

so, esta fomha de �h'(;uear
amanhã.

MIAMI, 15 - Franklin Pier
ce Me Call, acusado de ser o au
tor do rapto e morte d0 peque
no Jam€z Bailey Cash Jr., de 5
anos, declarou preferir a cadeira
eletrica á pena de prisão peroe-
tua.

-

..

Pó de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.

I:sta a maior prova de sua alta

qualidade •

da importante Cia. Cervejaria
Brahrna,um dos orgulhos da indus-
tria brasileira.

'

O estimado cavalheiro que
manteve concôsco interessante pa
lestra teve a gentileza de nos
oferecer varios brinde da' Cia.
sua reoresentada.
Agrãdecendo penhorados

.

dese
jamos ao �r. Jorge Klein, feliz
permanencla entre nós.

Del,l.nos o prazer de sua vi
sita o nosso distinto patricio sr.

Jorge Klein, dedicad.) inspetor

Plano nazí-f�scistizante
republicas

ricanas
sul aane-

if
,

MONTEV!DEU, �5-Registrou-se na Camara dos Deputa
d?s um deb�te a pl'OposIto da alegada intromissão de ideologias na'
Zlstas e faSCistas.

? dr. Emile Krugoni, deQunciou a existencia de um plano siq
tematlC� para transformar as republicas sul-americanas em colonia
Geog.raÍlca da Alemanha Nazista ou provincias especiais da Italia
FaScIsta. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nuacão mais forte. O outro sis- 39.)--TIBD;
I d E t as

::t

c S)BSC . Este lance facilita o Jogo dasR O
� -

de naugura o na n re
-

tema: 4) C3BD, B2 ; :r clssao
Prefeitura de torres

P2TR; 6) B4T. B5C nãodda bra��::�rivei seria a continuação-C C
·

t
� I

vantagens ás brancas corno e-

d10 K�pUS riS f Bíguassú orA- Imonstrou a partida Flohr-Bor- 39) ....T(!T)IB; porque epois� ,
-

winnik, no 3' toneio internacio- 40)DxT, TxD; 41) TxT, D3D
l t t d P

. Empate' I e as pretas leriam alguns contraFaço público que, domingo, 19 do corrente, ás 16 ra O .. O res.l-
.

.

1 naI4�)��:cB2C, 5') _ B2C, ataques.horas (4da tarde) realizar-se-á a solene procissão de dente Getulio As aparencias enga�am, SU� B2R. 40.)-078, T2T, 41.)-Corpo de Deus, saindo da Catedral Metropolitana, e obe- bretudo quando s� analisa super) Aqui a melhor continuação é DxD, T(P"{}xD; 42.)-CST,decendo ao seguinte itinerario: Praça IS de Novem.brO! Realizou-se, na pretérito di.a fícíalmente as posições. O exern-
I t 5) O I B e se P6D; 43.)-CxP xéque, R2C;P R A t t B 1·· ... ', provave mel'} e ... ,

C51 '(lado do Palacio). R. Visconde de Ouro reta.. . r IS a, 11, na visinha cidade de I- plo desta. igeira cre.m.c� e uma

6') O -O, P4B (ou 6) C3BL. 44')-1 .xeq�e....
e' 44)

Bitencourt, R, Saldanha Marinho, Praça �etulto. V.argas, I guassú, a inauguração do retrato prova .curlosa e defI�lllva. B5CD. Ainaa mais simplesR. Visconde �e Ouro Preto, Praça Pereira Olivelra,

R.I do PrF.�idtnte Getulio Va�gas, Posição das peça�� 6)-C38D, P3D; 9') D28. C4R ..Arcipreste PaIva e Catedral.
A ••

no salão nobre da Prefeitura Brancas: P_3CD, B7JR_� C( I C)2D; 8') P4R. P4H. ,44.)- ....RJB; 45.�--C4B,Como de costume, haverá tres al�ares artistica- Muncipal. R7CR e B8CO,
. ,.re���. Este !ance não liberta e jogo P7D; 46)-TIO, T _D;

.....
47.)mente preparados: um na frente do Colégio Sagrado Co- A solenidade teve lugar ás C IS? �2�D, _D4CD e .

das retas. O defeito essencial -P6B. RIR; ,,48) - ",6C,ração de Jesus, outro, no adro da Ca�ela de, �. S. da 20 horas com a presença dos A pnmeira vista parece--l,e de s�a posição é qu-, pela de- T28; 49.)-:-P7o xequehT:xPB;Conceição; e o terceiro, na Praça Pereira Olíveíra, em
i srs. Prefeito Municipal, repre- parece mesmo ...�que a�. _pre,las lesa escolhida, as pretas não po 50.)-Px1; xéque, Rxl; 51.)frente à rua Arcipreste Paíva. onde serão dadas as ben- sentando lambem o eminente ln- com a dama de supenondace, de ncontrar urna colocacão 58 -C4C, T4D. 1\5 pretas abano

dili 1 I ] em e. , :tçãos com o Santíssimo Sacramento. terventor do Estado; r-everendo não terão mcurcaues para ga-I·( t
.

a O donarn ...d trlas Orla para .Para a procissão fícam convocados e nela tomar padre Roberto Wirobeck, repre- nhar' entretanto, se

ern,on&tr.al 9) -O-O· 10') _ P3C:parte, além do Revmo. Clero, tanto secular como reg.ular, sentando Sua Excia. Reverendts- que elas não ccn�,:rterão prnm. 11.)·-B2C. SI BR; 12') - '!todas as associações e entidades catollcas, as quais se sima o () Senhor Arcebispo Me- a vantagem materia] em ganho.
I fi B) 1 R P4TH. 13)-T( I 'I )reunirão no adro e dent: I) da Catedral, um pouco antes tropolitano: representante do Pre- O lance inicial ri das brancas
1 D P p. 14) -C \' C4B. O xadrês não admite certasd

.

I deve I d 1--1 d . 1\- B4BD. D I R. ' x
'. _

x . J ,

Q d !daquela hora, e pela ar em, quanto pOSSIV�, que v feito da Capital, r. iero ato que jogam! . , A' plllnCl,a vista poderemos atitudes. uan ° gannar umarão observar no. prestito._ a qual sr�á a seguinte.

I
Guimarães. Promotor Público .�a Analise ? leitor 3�lg� e v�ra pensar que as pretas suderaram partida, não faça observações sôol=-Colegio Coraçao de [esus Comarca, Jorge Rosa, Tabehao uuea dama preta nao rem pala

1'" ld d d
,., bre o j'ogo do seu adversário,- ". S' '. 4TD l11s dilicu a. cõ o IniCIO, maslI-Grupo Escolar Arquidiocesano São José

.
l Públicc: José Sartorato, Coletor onde jOgC' e �aBd)a;a .

as brancas desfazem Imediata- nem comente () seu. quando p-r-III-Grupo Escolar Arquídiocesano Padre Anchieta Federal; Luis Martineli. Agente 5CD, 3 D ou
I

' eva se�J-1 mente esta ih.Ao. der. Nn primeira hipctese pode-IV-Pia União das Filhas de Maria postal telegráfico; Egidio r=: pre um xéque duplo de cava o, I
15) _ CjD}, esc; 10') _ rá passar por pretencioso e naV-Asilo de Oríãs rim, Secretario da Pcefeltura de sorte que �. UnlCO recu�sG I P3TR. C4R; 17)-P48,C313; segunda por um despeitado queVI-Congregação de Nossa Senhora das Dôres Municipal; Eugenio Amaral, Es- que lhe resta f'

Sir mlestn� p<A�a I Auora compreende-se a finalt- procura diminuir o mérito do SeUVII-Associação Santa Terêsinha crivão do Crime e Feitos da 1 R. Então, o 4C�() to J()�.in O! dade
o

da viajem do cavalo. Mas vencedor.VIII-Damas de Caridade Fazenda; Modest,) Amorim, Juiz 2) B7BR, 1) . OI

-sta- as brancas não sonham com a Um principio económico apli-lX-Apostnlado do Mont Serrat Distrital; Alfredo Schrõeder, Co- para a dama é o mesmo e es a-

d C4D cado ao xadrês determina que.

I
. . troca o .X-Apostolado do Menino Deus � letor Estadual; Diretor e proles- mos dentro d', CHC,U Q VI,CIOSO. 18)-C5BI,... não se deve dar um xéque inu-v( A ostolado do Parto d G E I Professor 3) B4BD e a partida esta em -

'1 Q d
'

le
A
_

P
.

(
soras o uupo sco ar

". d I < Agora as pretas se se encon- tI mente. usn o o seu rei -XII Apostolado 5 LUI'z J ' B '1" Escola Normal patada pela r e 'Jettçao e ances.
d f 'cure retir a lo

- ,., . ose '{asl ICIO e �
.

- ',-
.

_ , d lram expostas a I erente3 amea- var um xeque, pro _

-XIJI-Apostolado S. Sebastião Primária anexa; !:orpo discente Em xadre·1. a pos!çao e t�1 o"l' • 19) P5p. 19) C6T ou cobri-lo de modo a não ser, , _ ças como., ,
.

XIV-Apostolado da Catedral da referida Escola; grande nu' A. s vezes, comél Il-:ste caso. a,
. 20) C6B x�nu� con- atacado nos lances segumtes:S h d B C Ih .

'd d
-

I d I xeque, ... , . i ,XV-Congregação N. en ora o om onse o me.:o de Familias e rep�esentantes SUperlOrI a t;! maten8 na a va e.

tra o qual não ha defesa sufici- ES:la é a fP-gra geral, gue ás ve ..XVI-Congregação N. Senhora do Desterro da imprensa.
A t'd br 'nos hoje ente zes não se pode observar ...XVII-Congregação da Imaculada Conceição Aberta a sessão pelo sr. Pre-

b
par I' I tj�c Pldl Icab, I 1'8) RIT. 19 )-C6T �a Secletaria do Centro Eo-. . .

o teve o premIo e e eza no .
--

... , ,. '. . , ° d
XVllI-Liga de S. Pedro feito MUnicipal, pedIU aos pre-

f ,"o, d 1936 D'lD' 20 )-C6B! I xadnstlco, ate o dia 2 o cor- IXIX I d d d M t S t H· N campeonato fan ...e" e .

'I
-, .

b' 1 '

'"

- rman a e o 0n erra sentes que entuassem o mo a-

N I d t' a um a- Os cavalos são terriveis! rente, serão rece lOas wscrlçuesd d d N S h d C
.

ã .

d f e e po emas assls Ir (.
.

b
XX-Irman a e e .. en ora a oncelÇ o ClOnaI o que to os Izeram com

d l' I" 20 )_ PxC (6B). 21.)- para o torneIO que em teve se-XX' I d d d N S h d P to .. taque a «cava.afla Igelra»

re-I
. . .. , ,

" 1 d' d'
-

- rman a e e . en ora o ar Viva, entusiasmo.
I' t BxC xéaue 82CR. 22) _ ra reahzaoo. em lsputa eva-XXI I d d d N 5 h d R

.

, d I a mente emoclonan e. •
. S "

• •

I - rman a e e . en ora o asarIa Logo alJos, eu a pa arra 80

D f O' I d' D3B C3R' 23 )-PSBR C nos premlOs f\d E "t S t . . e e;;a e1te n lana .,. I

d' JXXIII-Irmandade o spm o an o sr. Egldl� .AmorIm que, CO�� Brancas: V K,l'-ln (3R) 5D; 24.)-8x8 xéque. E' de 3$000 a taxa e Jn�-XXTV-Irmandade do Senhor dos Passos orador ohclal, produzIU, patrlo
P B E

' Rx8' 25 )-1 xC CxT. 26.)- crição, e até agora 15 foram oV T· d S F
.

.,

d - d' retas: vraHI - ,. . - ,XX -Ordem erceIra e . ranCISCO hco discurso, sen D entao.' �.�-_ J')-P4D. C3BR; Z')C3BR, DxC, P38R; sócios que deixaram os seus noXXVI-Irmandade do SS."Sacramento, sob a dire- �errada. s�b a�lausos,_, a fot.C!g r a
_ P3CD; 3') PtBC... Evidentemente, se 2é} ... , mes 00 livro de registro.ção do Revmo. Cura da Catedral e auxili�res que de· ha do emmente Chefe. d� Go

5e 3 (P3CR, B2C e se 4) RxC, há rnate em dois lances. Fpolis, 1016138signar a Irmandade do 5S. Sacramento �egU1at-Se-� o Pa- verno que se achava ar!lstlcamen . B2CR P4BI; 5) O-O, PxP; 6) 27.) -C4C, D2B; 28)-lia, e, atrás, o grupo de cantores do Asilo de Orfas, Ban- te .�rnamenta?o �om flores e ban-
':xP 'BxB; 7) RxB, P3CR; D3R, RIT; 29.)-03B, TIBRda de Musica e Povo. delllOhas. naclonal.s. A. oraç3.� do
8) 'P4BD, B2C; 9) C3SD, 30.)-PSR, BxB; 31.)-P6H,.

Le-ila-o
Aos moradores dos referidos lugares, por onde sr. Eg�dl.(j Amonm fOI. ao hnal.

DI S' 10) P3CD. D2CD vé- Este peão passado compensa Ilha de passar o 55. Sacramento, onde se encontra o v�r- aplaudlsslma. Te�do dado a pa- .' 11) P3BR(11) C3BR I largamente
a qualiJaàe. O. 20 d -f

.

sera
dadeiro Corpo e Sangue de N. Se!1hor, sob as especles lavra a quem qUlzesse fazer uso I que, ,. PCp. 3l) D2R..... 2) -R 8 Ia. seg.un a eua.'ou aparencias sacramentais, recomendo os ten.ham. limpos d 1 J Luis Mar C5RI) P4D. 12( Px, x. .

-
... , ,:1. 3x4' vendido em JeJ!ão moveis para.e aI! evantou-dse �l

sr.
-

-

parltda Capablanca.Botwinmk.em I R2C; 33.) -C3R. P3B; .)
quarto sf\las de jantar e de vi-e alcatifados de flôres e ornados como lh'o InspIrarem a tlOe 1, que pro UZ1U onga oraçao

N
.

h -P4CR, P3T; 35.)-R2B,. .

. .

d re-
sua piedade e devoção para com o Nosso Divino Mestre e tambem coroada de prolongada o��)ng

amo

P3R. 4') P3CR ... R2T. 36.)-C2C} T(lB)lD; sdl�asde rllltos i�u JzasMn? Pn'Reden10r I d almas Não havendo -"'1' i
. ''''48 P4D �8 ) P p

10 o Jargo e aio.
•

sa �a e p
f

"

. d . I Considerando como a contt-13 7 .---\..." ; J ,
- X , 49 ás 19 horas.Florianopolis, 9 de junho de 1938. mais oradores -OI encerra .a. a se�-I ...... _ .. ! mim' w' &,são, com o canto do Hm� Na-

cional. A ornamentação do SI-

Vigario Geral Ião, esteve a cargo das e-

�
-

---I
ducacionistas do GIUpo Escolar

I I «Professor Jo,é Brasiiiciu.»
.

"ELITE" Praça 15 de Novo 003 I
--

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

ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdenda Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor du SeI viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada na inologia.
Chefe do Serviço de Higiene Pré·Natal do D. S. P. Vende-sedo C. S. de F1orianopolis.

Doenças de senhoras.�Vrologla UMA MAQUINA DE ES-
Partos e Cirurgía. �CREVER USADA

tipo standart por preço vanConsultoria e Residencia á Rua Visconde de O�ro Pre-

I tajoso. Informaçijes na Ta-
to, o'. 11 - Te)'-�009 - FLORIANOPOLIS. bacaria Baiana, Rua Trajano,

&. ---aJl-..--------- 4 ou Caixa Postal 59. r.. --

P. Frei Evaristo Shurmanu

Ora bolas, prn'qut! V. S. esta gfl .. t?ndo <) [,�1l dinheiro a t6a P
Vá ao Bar-eRl!!taurant.e »ELITEl> almoçar ou jantar por "trêl!l �entenarios.

I CiJrdapio varnado - Maximo asseio
!

11 Exelusivameote familiar
__

I

I Dr.
iVende,..se du-::s ca�·,'

de tijvlos,
agua bôa e muitas arvores fru
tiferas de diversas qualidades. ao

lado do quartel do 1 4 B. c.,
no Estreito. Para tratar com o

ptOpriet8rio Vldal Antonio, de
Souza.

Sá u I O Ramos

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e ela mulher.

V dum' ter'

en e-se reno Sl�

tuado em João Pessôa (Estrada
ge.ral) em frell�e ao BALNEA
RIO.com a área33 x250-tratar
nas oficinas "da Livraria Central â
rua DEOdoro, com José Dr,__;her.

CONSELHOS

Ag

M.F.M

Crédito Mut uo P r e d·i a I
.."-' ,- I --, Sa-oJoão!�ao -...Joaoa _

18 DE JUNHO
I PrelJ!lio do
I Pre:.: ..do d8
I Pa·emi@ de
I Premio de
I Premio d9
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I Premio de
I PI·emio de
I Premio de
I PI·emio de

10 Premios de
10 Premios de
IS Premios de

5::350$800
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

MUITAS ISENÇ,õES !

Mais dez bilhetes da Loteria Santa Catarina, extraeãe de
23 de junho, eom os numeros seguiates:

1821-1829 -13744-13749-5610 --5615-7622-7624--9293-9296

INSCREVAM-SE!HABILITEM-SE!

Não ha como a "Credíto fv1utuo Predial"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ ETA Adoração a solidariedade o\.. ;�1daial in- vica. Prestigiemos hoje, o

teiro, ao grande brasileiro, nosso preclaro Chefe. e de
é a marca que domina na atuali- que drrlge 'S destinos de diquemos o nosso dia, .com
dade e dominará sempre.Qualque- nossa patria. todas as nossas forças,

JIIU3i - "M ...

_-"!I'Pfm<.......".������������������ que seja a sua necessidade de I d
... VO-Z DO- P----0-V·-0- --P-- .

t
-

.

Diretor Responsavel f' f
Si vos falo, neste momen- àque e, que nos governan o

"..
_

:;p�lela�oOe e A L L -1\ D O
per uma:�aJ� �::�: sempre

to, apesar de em mim não com alta sabedoria, tem sa-

.,_. -- -=____
_

---.. -_" g ,

• Adoraeão reconhecer dotes oratorios, é bido dar a nossa terra o que
•• - N A _ porque sinto que não pode- ela precisa, e aos nossos ho-

atalha do R.ia"-huelo te a .·nau"u", ri� e nem ?�veria, c�mo pre- mens o verdadeiro exemplo
.... ., feito municipal, deixar de do bom brasileiro. que luta

No estads normal ba sempre mo- I�aç�o ";;0 retrato do .:I.. GDJ>tUÉli."O Varf9J expressar, de publico, ao PÇ>' e defende a sua raça, o seu

a U 'LI Ua. a � Jl vo que governo e a tercei- solo, a sua índustrla, a sua
t.vo para encarar a vida coco ale-

\. -

gria e otimismo. Ps tristes devem, 0'3S el11 Indaial ros, O meu fervor patriótico soeíedade, a sua religião, com
pois, fazer um auto-exame para des- i U á minha querida terra e a o sacrificio de sua propria
cobrir a razão do desanimo e com. minha solidariedade politica vida.
batel-o. Quando não estiverem resul- Foram comemoradas nes- A's nove horas foi hasteá- um grande desfile pelas ru- á pessoa do seu ilustre e in- E a data nacional de hoje,
tado, torna-se necessário recorrer a

um médico, que verifíca'á se a trís-
ta cidad... com excepcional do em frente a municipal i as da cidade, tendo sido vi- comparavel Chefe, quando em-que recordamos orgulho-

teza e a depressão nervosa correm brilhantismo a inau �ur:;:Jçã(l dade, o pavilhão brasilerro, vados os nomes dss srs. Pre- vem ela atravessando um sos a esplendente vitoria na

per conta de alguma doença ou de co retrato do dr. ( eturio l ao som do Hino Nacional sidente da Republica e Inter- novo regímen, de politica vaI de Barroso, na batalha

simples alteração do quimismo hu- V;;; rgas, emento Chefe da em presenç. de milhares de ventor d.i Estado. franca, construtora e desce- do Riachuelo. decisiva en

moral. Neste ultimo e-sc bastará, ';açãli e a festa r.acional da pessoas, escolares de todos Ao meio dia, no salão da berta, em que só se pensa (tão, para os destinos do nos

��it:su:::�� �oe�i��:e:toal��le�;:� bata:ha do Riachuelo. os estabelecimentos de en- Sociedade dos Atiradores foi tornar do Brasil, um pais for- ,50 pais, veiu, justamente,
íosforica para restabelecer-se. I

t-". ii o:to e mela hot as, a sino estaduais, municipais e oterecioo uma feijoada aos te e invencivel, onde todos
t

conjugar-se. com o auspicio ..

Simples desequíiihrie da glit:crní,l, população do rnumcipio rece- particulares do rnuniciplo, escolares, em que tumaram os seus filhos. possam, nas 80 acontecimento da inaugu-
ou do metabolismo dos assucares cau-. OI. U na estação da Estrada escoteiros e autoridades. parte mais de mil creanças, suas atividades diversas, ter ração, para despertar maior
sa desordens nervosas que podem W· de Ferro Santa Catanna os Falou, nesta ocasião, pro- A tarde, houve um arnis- o amparo de lei e a confio entusiasmo, na conscíencla
soltar, também, da falta de elemen-:

'

nunciando entusiástico dís- toso jogo de Ioot-batl, en- ança nos poderes PUblicos.l nacional.tos fosforados no organismo. A me- I
díctna atual tem recursos nara amo I curso, o inspetor escolar jo- tre os clubs de Rio do Sul e Realmente, não ha um só Brasileirosl

b os casos. Em se trat':)'� : .1 - sé Joaquim de Lima Xavier. desta cidade No intervalo do brasileiro, neste imenso pais! Honremos hoje as gloriosas
,fcieDC!(l de Iosforc a me i' é ;;3.(i Suas palavras cheias de pa jdgO, o Ciub Cinastica de que, con-cient. mente, passai· tradições

do Brasil!
e consiste em algumas iH). çôc, 'f triotismo foram recebidas lndaial, fez esplendidas exi deixar de reconhecer o reer- Confiemos. seguros, na pa-
Tonosfofan, que concorrem para que I C

I
20m palmas pelo auditorio biçõcs, que foram muito girnenro da Pátria. desde que lavra do nosso emerito he-

o paciente apresente animadores re- E id I
sultados, logo nas primeiras vinte e i

m segui ai teve ugar a aplaudidas. o sr. dr. Getulio Vargas. ela fe da Nação! Cooperemos
quatrohoras.' inauguração. na sala princi- A noite houve Ur:1 gran- nvidcntemente. em hora ina- para a grandeza da nossa

�:::�®:::31�'&.}�r.��_;,;_�*.), ..} '<1 ro""
pai do ediiicio da Prefeitu- dioso baile que terminou alta diavel, traçou pra o Brasil Patria, com a nossa inteli-

�
•

"-r ra, do retrato do preclaro madrugada. ao qual cornpa um novo destino politico: - gencia, nossas forças e nos-

� Contrato de casa- � Presidente da Repubnca. rcceu to.ia sociedade indaia- Uma linha réta, em que o so trabalho, para que In-

� mento � Proferiu, por essa ocasião lense. ponto inicial é o trabalho e daial seja uma parcela do

� �
'.' sr. prefeito municipal, urna Foi e nviado ao dr. '�etu' a cooperaçã ) dos brasileiros, esforço, que os poderes pu-

M WALDERLEY .JUNIOR ;,; belo oração em que realçou .io Vargas. telegrama de con- desafogados dos antigos com- blicos vem encontrando. na

� e senhora participa� ados X ;. fIgura verdaderrarncnte bra- gratulações. promissos politicr. 'partida- grandiosa obra de reconsLru·

�,\ sem; amigos e pessoas e�;.1 sileira do ilustre Presidente. , llOltl.amos abaixo o dis- tios, amparadt)s po; uma le- ção nacional.

� suas relaçõe'l que a !Sua fi- :1 Falou, tambem, apos a urso. 'r nunciado pelo Opi- gislaçãi) social justa e sem Declaro mauguradci o re-

lha LILIAN. contratou

Ir�t casamento com o senhor � 'nauguração, u promotor pú· coso sr. prtfeito mUílÍcipal sr. similar no mundQ e o ponto trato do Exmo. sr. dr. Ge-

� CARMELLO PRISCO. �, t

blico da comarca dr. Sal via r'redenco. Harat e o telegra- final é a felicidade da Pa- tulio Vargas, Presidente da

i
--

'if I Cunha, que se reportou a ma enviado: tria. Republica dos Estados Uni-

�� LILIAN e CARMEL- �� frederh�o Hardt operofo ,lata historica e as persona- E é o que estamos vendo. dos do Brasil. Que ele seja
�. LO tem o prazer de comu- l'tl f,uefeito de l"daiaS 1 d d '1 'd

.

�.' nicar :'lO! seus amigos que rij I
.

. : a e� 1 ustre.s o

preslden-I
O Brasil segue a sua mar- o estimulo dos que traba·

� são noivos, � I. " . ,_... _. \ .

,

1c da Republica e do dr. Ne· 1 cha gloriosa, sem empecilhos lham !1esta casa e um fxem-

�� �� es\ ,ddfl:S do ,ntellur lH 11id' reu (amos Interventor no Il'rometendo-nos um futuro pio a todos os que querem

� Fpolis. 3-6-938 � r.icipi.), que vieram pa rt c' -

Estado.
'

que só os grandes paisei po- ser verdadeiramente brasilei-

t;'������t:J�:lr�{;i;:::;;�-h I par �as humCllaW'l1S dI) gr,! .- Em se6uida foi realizado dem ter, um futuro cheio de rosl
I rle �11,;,

! conquistas, força e poder, Tenho dito,
I um futuro vitorioso, em to-
'das as atiVidades da vida hu- Telegrama do (:hefe
mana, que nos tornará um da Na�ão
povo respeitado.
Todo bl asíleiro, dentro da Dr. Getulio Vargas. Cate-

, no ..... a vida politica, tem que te, Rio-Brasileiros, inteira
i contribllir. mesmo com a mente integrados dentro do

I menor parcela, para o en- programa patriotico, traçado
. grandecimento do Pais. por V. Excia., coJ11 o nossa

! Descubramos, pois, ao Co- rumo politlc0 dado ao Bra"n
i vemo, 05 element(,s que I' não poderíamos deixar de

I procuram, por meios insus- congratularmo-nos com V.

Pedro Ferreira sêcretario te�tayeis e perniciosos, di-· Excia., pela gran�iosa hom�
da Prefeitura de Indaial mmulr. menospresar e deso- negem de que fOI alvo, hOJe

bedecer o programa traçado nesta cidade, por ocasião da

Diseurso pronuneia.. pelo e�inente Presidente da inau.gu�ação do retra�o. de
do pelo Prefeito Fre- Repll?ltca. _

V. t:x�la .

.'
na sala

.
pnnclpal

derieo Dardt A mau�uraçao do r�trato d? edlflclo da prefeItura mu-

Meus senhures. Minha� se-
de �. Excla., que nos fOI pro- ntclpal.

.

nhoras. Sincera. justa e eio- porclOI1ado por �m dos de- Autondades, gr�nde ma�
quente homenagem, presta- p�r�amen!os pub,ICaS de ad- sa popular, ��cotel�os e mi

mos hoje, ao Chefe da Na- mlnlstr�çao! te� o s_eu cunho Ihares ,de esco,ares formaram

ção Brasileira, Dr. Getulio de real s:gntflcat;�o. �stá e. desftlar�m pela .ruas da

Vargas, com a inauguração demor:�traçao de sImpatIa e clda.de, vlv�ndo nu:ne V.

do retrato de S. Excia., nes d� apoIo ao .Chefe da Na- EX�la. At? .mauguraça? pre

ta sala, deante os olhos do çao, vem de Cima, para exem· feito lJlumc:pal pr�ferlU br.

.
povo deste municipio, ao pIo d� tO?OS; dos chefes para Jha�te oraçao, conCItando po

'prestar o seu apoio a esta os ,serVidores do. homem vo a coop_erar a. obra de

solenidade, que reflete a ad- publico para o partIcular, do reconst�uç�o .. na1clOnal: por

miração, o espirito civico e
homem cu.lto para o .c�lono ..

V, Excla: ImClal';l a ;; 10 .de
. Apro veltemas a hçal) CI· Contmua na 8a. pagma

Alegria e otimismo

co AS

LA�UEADAS
elD Pinho

desde 250$000

acaba
com as·
coc�irZJs

MOVEIS
".

SALOMAO GUELMANN

. ._....... t

.r �
.

,

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Representantes nesta eapital

MACHADO � Cia.

Rua João Pinto :; �aixa Postal 37
�\�� ,

• •
_ '01

'" ': '�If'" ,� "'>1,
•

/4 � ,�!;r> ,', I.!�I� ;T� '�,; ,', I' ,,:� I '.�;'-"'l""":,� ,_��".�
_-

.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ii

___�ca�'��:�!��"E�T�,�� _
-_

,,-
..�----------------

A GAZETA I
Dr. Alfredo P. de Araujo I

.

D-':'-,Miguel ��I�I�N�S�'�T�I�T U T O D E D i A�
---

MEDICO c��:��:� GNOSTICO CLINICO
'I" lisp"ia!istlíl ,emd.mo/estias dzt t,!eandçus, nZerVQs Vias Urinarias DOtmpetu tsmo e motesuas a pete

Dr. Djalrna MoellmannTraiamuto di empalaãisme e das melestías da pe- Tratamento moderno das
le e nervosas pela .JIutfJhemotherapia mo/estias do Pulmão

I Consult.-R. João Pint:;" 13ConSJi.ltQrüJ e residencia ......Prata 15 de Novembro. 13 1 eletone, 1595

I Telefsne, 1.5$4

_j Res, Hotel Gloria-Fane 1333
CWiSullfls:-D2s 8 às 11 e das' 14 às 16 horas Consultas das 13 ás 16 hrs,�._--------

Dr. Camará Martins
p••-IfSP_IAloI8TA aI .un.•TIAê 00 ESTO-

,

�.. , INTDTlN., FI.A.DO E ,niClITO

.ll� :ltA.I� DAS JI:lMQ1tRH.IDAS, SBM QPE
ltA�I. II Si1M D�R

CONSULTORIO á Rua Trajano n. " sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

.

M�!e5tias e Operaçoes
dos

OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo
Assistente d. Prof. Sanson, do Rio de janeiro. Chefe
th> servíçe .e slhos e oto-rhine do Centro de Saúde

de Floriancpolts
UernDro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I
Consultas diárias das 4 ás Ô 112 - Fone 1009
�ua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

pr.rma�o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeíre

Tratarnente clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Curs. de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. PaY�
lQ Filhe, ne Serviço do Pr.f. Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio doe Janeiro
,

Completa aparelha,em para a sua especialidade
Eletrecidade Médica, Clinica GeraJ
Consultas diariamente das 15 ás I i

CONSULTORIO Rua Jeão Pinto 7 sob, Telefone 145i
"iSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

2 ' UfMeeu*PSM'*t'HWi5ii5R'5" 5 ;; idE'
..

f FI! $ I t

Desembargador
Satvio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-flART05

Operações

Rua Trajada no, 29

Advogade
J. Bayer Filh.

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

,

I� C.nsulto�io: Rua Vitor

.1 Meuele6 10

:1A's 10,30 e das 2 ás 4 hs,

Resléencia: Rua Visconde
de Ouro Preto, 42-

Teleíeae 1355

Dr. Clari bal ..
te Gaivão
ADVOGADO

CLINICA

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA ME DICA E/\1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e i.as 16 ás 18 horas.

.�--�

I-��;í��-A� i1llf: i,(1T t:,' V (t :;;;; �,:

MEDICO-r:.sPECIALISTA

Ouvido - Nariz' - Gar

gania _, Pesc=ço
CO!1stlltai das t Q ás 12--

das 16 �<:; 18

Consultoriu: Rua João
Pinto, 7 ._ Te1. 1456

Res. Hua r�o('ayuvtl. 114-
Tel. l317

MEDICl�

-vsrna, Reur.natismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,
Nevralgias em Geral. -Doenças Nervosas e Mentaes I

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

Cura insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestlas da nutrição

...

�_�.;...
k �'�l,.:"""'_"'·' .. ,," �,:.'"?'-.�.....,.;: ;<:,.-4!' " .... 'W''''_'

1('••; 't:J/II\;'I""t: r-�l"t';·;t:'l..,.", .. t'�_.'t\.:�l"'''''''����;''�''�''"':MWI'' .� .. ,...,..,;<, --_ -..--,_"" � 'I 7

I Visconue de Oure Preto

ln. 70. - PhoJ1P', 1277.
I

I Caíx 1 Postal, 110.
I

Partos - M"Jlestias de
Senhoras e

Molestias de cri.ían,�u;

Diretor ás Matarnidade=
Medito do Hospital

(Curso de e5l?ecíalizaflo em

molestias de se\'lboras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da maalã
e á �3i'c.e _. Consultoria.
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderba�R�1
de Sd"a,
i\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon� 1631 � 1290

I Dr. Padre de Moura Ferro I
Advogado

r�u� Trajano, rr 1 sosraãe

I Telephene n' 1458 I
ELE.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

. �
) Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
I '

r-Dr. �ic�r�:iG> I
aott$rneAn.
fix -eheíe da clinica do H05pi
tal de Nürnberg. (P.",reesor
lo.iárg 8urkhault e Professor

Er'fin .creuter)
Eapeelafllla e111 Cirurgia

garal
alta cirurgia, ginaecologia, (do
eaças das senhoras) e flartos,
cirurgia do sistema nervoso e

operaçêes de plastic.a

Uma c ..s;;[;� rua Conselheiro
Mafra n'. 51, outra na lua joio
Pinto n'. 53, e pequena casa e

checara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Queima
de e outro no Estreito,
\' 1 I ; � � ) II J) i J 3 1 J

(
) r d

Pane lJ5i.

Bacharel em Direíto
Advega na eapital e ne interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escritori()' Rua MareehalFloríano Peixoto, 1.1

sobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATARINA

Companhia Nacional de Navega
Çãd Costeira

Movimento Maritimo"Parta Flarianapalia
eerviços de Passa eiras e �je Ce,.. ae

IDara o Norte Para o Sul
.

CONSULTAS: Das Q ás 12 e das 4 ás 8
A tende a chamados

Fua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, I 167

Fretes de
..

cargueiro:
kI' 53 em

___--...........-.-.....'---�----_-_......7_·'-' _

o Paquete 1TAQUATIA' sairá á 15 do
corrente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelota&le
Porto Alegre

CONSULTOI'UO--Rua Tra
aae N, 1 � das 18 ás 12 e

O P su",L> ITAGIBA sairé á 18 do cor-�as 15 ás J €> 112 horas, ,a.,_,1{;; o

rente para:TELEF. 1.285 P'aranaguà, Antenlna,
RESIDENCIA- Rua Este- Santos, RiQ de Janeiro)

ves Junior N. 26 Vitória, Baía, Maseié.

I I Recife e Cabe.íelo
. TELEF. 1.131 � Cargas e passageiros para �s demais'�or-
Ver de-se as tos sajeltos a balãeação no RIO de Janeiro.

. seguintes
pr(""tpri�dades

,,';�,';_;::' '", .

A• Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera :das;saídai dos paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a�

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arrnazens da
Companhia, na véspera das saídas ate �� 16 horas, para Sir conduzida, gratsita
menté para bordo em embarcações espectais.

ESCRITORIO,-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22;jS@B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -'END,:"TELE�, C ')STEIRA

Para mais inforrnacões com o Agente
_J. SANTOS CARDOSO

•

,
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RPREESENT;S'".NTES E

C A RuL. O S
, Buzinas

aoscu
•••••••1. ba.at., por'...
•••Iho. d. ",undo

- ...... - d. u...0....a.lo••on••0 1 .

.....1 qu. ..ao oon.o.... b.t••la <8,5 .r)
I.......n.•• dur .., ...

A

..nd tod .

••••• d .

DEPOSITARIOS EM STA� CATARINA

t-t O E P C K E S.
FLO I NOPOllSatriz

Velas e MOogn

,
'I

1

Blumen.u, Cru.eire d. Sul,

JCiI1Vil�, lages, L#lguna, São

FralllCUSCO ,:' 8' Sul

M05TRU;ir�AIO EM:

Tullar·6.

�--- �g,.
. ..

� dclar Sch�_�_.;1 ti� 'l'__i � A F
· Sr. Criador!

tfJ avo r Ita l'fJ Procure conhecer os produtos do Inst •

�.Qt;retÇQ Tclegr.: DOLI'. - Caixa Postal, 32 �, � Biológico Catarinense. vacinas, sôros, desínitfea e
S. FRANCISCO DO 5UL- STA. CATARIi\A

1."'",_,,,
C.EMITA e FORMION'!!l carrapaticida, ,q e c

:,AGENCIA DE VAPORES!
(ompan.hia Salinas Perynas=-Rio VACINA CONTR à. A

Pri'g Torres ir Cia. Lieiitada -Rio Em loteria a sua favorita
Navegação Brasileira Limitada-Rio � __ . .

PESTE DA MANQUEIRA
Navegação Cabofriense Ltda.--Gab0 Frío

H Aqul-... e, C.aa.Vandenbrandn & Cia.-Santos Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a • !lt_

VIAMN� li)IRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

N'av.ga,ão entre BUCAREIN (Joinvile) E': SAN105,
ANGRA DOS HEli e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sen transbordo
Tem sempre vaperes em porto, carregi ndo

.I!.carreca-se dt=>. elassilicação, medição e E.MBARQUE de

�.t(l.as as esptet\ies .e madeiras serradas, beneficiadas e em
.

- lGr.s etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
perte d. N.rtc GlU de Sul de País. bem como para o Exterior

*Recebe "cargas de importaçãe.f do País QUI do Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE fERRO ARMAZEM PROP�IO

SERVIÇO GARANTIOo E RAPIDO- PREçoS MODicas

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ali sêlo proporcional.

Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos sabados: das 10 ás 11.30
.

horas
_

Enderet;o telegrafico:..,N'SAT���'f!.!.�--�
''lji;t�� �

..'�---------------------

Banco do Brasil
la,ltal

Fiada de reserva

10G.080:00l$100
259.746:100$080

EXECUTA TODAS AS UPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS B CORltliPONDENT.i 1LM�TODO O PAli
!GENCIA. LOCl..L RUA TRAJANO, N. 13

Abena. em conta corrente. 05i segúintes juros:
.e,. com ]flr)S (CO!V1E'RCIAL SEM LIMITE) 2% ara
De,. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. ,opulares (idem de 10:'00$)
.

4% aja
De,. �.:. aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas ta.-

bem de quaisquer ímportaacías).
com aviso prévio de 30 dias 3,5%�aJa
idem de 60 dias .(% aJa
idem de 90 dias 4.5% aJa

iIll'IM'JlIiltW
••POSITOS A P:RAZO-FIXO:

pt;) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% a. a.

5% c

TELEF()�F

De Fàma Mundlall

COQUEIROS MUNICIPIO DE S. JO�
SANTA CAT A H INA

••••..• U flQJ

B m L H E T E-."

Fedaral elSantíil Catarína

NOS CL ...S5IC05 ENV�LOPES f'fCHAJ;lOS

Formidavel !
Grande vendas estãe senda feitas das maqui

nas àe costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

nhecer nossos preços e condlçêes de venda.

Líçães de bordados gratís
lníorrnaçães com o representante J. Braunsperger,

e José Gallisni.
RuatiConselheifl) Mafra, 66

�

FLORIANOPOLlS

I

quinto-felro I
",L

16 de JUNHO

Sapatos de pelica, sal ..
- 'to alto, para
INVERNO a 18$000
Sandalias til 10$000,
de ver niz de todas as côres.

S$�)stos para creanças a 8$000
Calçados d- qualquer tipo rara sornens, senhoras e

crea ças �:a'\d�!,a'" cn.nelos, TAM A.N
,{'��..-. $� d� to 1;.; qual'dade, Cintos. etc., aQS
'-=õ' � �_i'1i' 1-: ,�� 'C A

menores preços di. etarnente dí'l ! f\,l;l�J ,'o,

BAR!�EJROS
Seccã;� de vend3S varejo e ��ta.cado

,

.

--jt'" '-"""'l""", 1_,:rIDf'" ,'"., F�r';', �o
�" .! ,(.1: �... �_Ji' �')::.,L�. ,t�1.r�,\') I.�,.':·�"" I. \./"!.., �'J

\

.,

j

I
.

...

I

�.
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Devido as características que o envolvem, o jogo de hoje emocio

nará o mundo, Frente a frente, Marselha apreciará os representantes máxl
mos da América e Europa. Si vencedores, os brasileiros terão conquistado,
virtualmente, a "Copa do Mundo" pois, neste caso, serão abatidos os "cam
peões mundiais" de 1934.

"O Brasil espera que os seus representantes cumpram com o seu

dever" fazendo içar, galhardo e impávido, o nosso �,?r�o��.p�ê!vil!-ão _�_r�silei!o!
A AZETA DESPO TIVA

REDATOR: Osmar Cunha

,

r cabe na síual fatigante r'lrad'i ;&té arquibancadas I ';'1S"'''' p"uc"" """''' v;'!o Um

de-r.oruva, Ilda co-iquista d,1 r 1\- instalaram na loua I p ,U;<l"'" Ln iH, caiu

ç i\ DO 1'Y1U\lDO. FI·ei Caneca

I
com uma "inco,Je na Praça Mo

RIO. i 5--NI! rua Fi-: Canc- nicipal ConduIido para a Assis-

RIO, 15- Telegramas de Bor- "M a n ten h am ca, defronte á Riachuelo. fOI ins oi ter:�ia e resrunado, o°'\g�nor Pal

deus informam que os brasileiros I- ntang2vel O no ..

talado possante alto-falante para meira teve co-no pnmerras pala-
queixam-se da FIFA, qUI! escalou U a trnusmissão do jogo Brasil Tche vras: "Viva o Brasil"

os jógos brasileiros com a visivel m e do B ras i I" coslovaquia. Nesse trecho até ar-

intenção de fatigar os nossos era- quibancadas foram instaladas na

ques. RlO IS - Os marinheiros, via pública, disputando os popula-
Salientam a circunstancia do operarias e Iuncionarios da no ssa res os I!lgressos.

Brasil ter que intervir em jógos armada de guerra enviaram paI,) T
- -,--1-- d �i'

ao elnoe una o lI.-

em datas tão aproximadas exigrn- Bordeaux um expressIvo te!r>glil"l'Ji:} t
brilbll(j atuaçáo II" j<'IFI,.j t,'r-

d J b oI
o

d f d' eOD� que eve uma
f

o r-,

Tdo um esforço e um ispendio ex- aos rasi erros que e en emo.. ça
- eira, entre o !in,,'11 � li : he-

d d d
-

lB 'I d
o

I slueope I' J
traor inario c energias os joga- Jogo entre o 'fim e os emars I COS ovaquia, o coraar daate 5"1

res, Esses comentarios rccrudece- adversarios no luteból, assim con- CIDADE DO S �\LVADOR, Policia Especiill do RIU, �Iamo'

ram nestas últimas horas, pois, os cebido: 115-No memento em que fCI veu o player Roberto EmiEo da

craques bem compreendem a ex- «Mantenham intangível o nome anunciada a vit�ria dos brasileiros, Cunha, a sub-chefe daquela 1:0'·

cepcional responsahihdade que lhes do Bn�ll,), I todo o povo vibrou de um entu- D(l';;ç�n.
e erA imp =n.....,N'@ eee • "MA

Seguiram pa-l
ra Marselha Ios jogadores
que enfr"enta-
rão os ita.. RIO, IS-Em frente á Gale-

I i a nos
!
ria Cruzeiro foi instalado um alto
lalante. Justamente por alí passa-

BORDEAUX, 15-0s joga- vam os bondes da linha JARDIM
dores brasileiros embarcaram ôn- BOTANICO.
tem para fllarselha, dS 22,30 ho- Ao passar por aquele lacaios
raso O time que seguiu é o mes- elétricos, a multidão fazia os mo

mo que jogou contra a Polonia, I
torneiros pararem, para os trans·

cem excepção de P<'Itesko, que formar em arquibancada. A situa
substituirá Hercules. Segue junta-I ção assim permaneceu até que um

mente com os outros "players", o! inspetor de tráfego, atendendo a

jogador Tim. pedidos, determinou que todo o

Os restantes jogadores seguem tráfego fosse desviado daquele 10-
somente amanhã. cal.

Transformal·am os

bondes em arqui
bancadas

OS�BRASILEIROS
QUEIXAM-SE DA

FIFA

Rober to pro
r'T'\ovido

r<IO, 15 -Errl virtude dt'

iA ......414;

,

do retrato I
Fo(€m, a revolução d" 30. s.n ia do lu uult» de ance-, gléfl1 ol�', c �itações.

dades e trazendo em aeu bojo Ideologias irreconsiliaveis, levaria i Nunca, mais do que nunca, ,e senuu II unidade br'lsilei-

Nacãe na � forçosam�nte o peliS. á anarquia, si não �ora o uno de estadista I i a que es)eve tantas vezes em riscos d, fr�gm<'ntação.
3 ,q�e reveiou O PreSlC{ente V:lrgas em CUjas mãos se achavam en-I o

A ce�tral1Zaçã() o ;uL �n q':<l:d'[1O e,�i1quan di nossa

Sa-o Bento leixados todos os poderes. }
unidade e (10!!! a ternos r",te'n,J,'r'.l�h p ,Ia cordura do

Tamanha foi a desorientação da vitoria que um àos li-
'

Pr(;�,idente,
deres da revolução pronunciou aos ouvidos do pais li desalentado- Seria cstultice, DCS' a O! eve oração. e.ium rar todos os be-
ra frase: veio-me num deserto de homens e de ideas, neficios do Govêrno sob Getu!io VMg"" C ibena n nu o volume.

Mas, não procedia o �',�ssilllismo do ilustre revolucionar-o. I ;';;(t'1�JA Historia farf.1 a sua iu,t;ça e hoje, a JlÓ� coutempor i
A revolução de outubro. na ex, .ressão de Azevé.io Arn'il"o\i "b:ll!," neos, cumpre apóia, o gl'o n'L::' PH·�iJ'n ,OC pare .jue, num ambiente
de sofrer os efeitos da falta de homens e de pobreza d�: idéas, de p'lZ e conliança, pmsa é!e fazer a rCil lvação naci ,r,.,,1, ,{'10�'

foi imediatamente prejudiclda na realização d:! uma obra r>Jnstrutora sentando amanhã o Br,mi, como uml potencia respeitavd,,� gora·) le,

pelasupedotação do� quadros revolucionario, epela congestão d� idéas, moral e economicament ...u

cerimonia, o dr. Celeto Mourão, icreconciliaveís, que se misturavam em uma ,:oreografia delirante de "'1iI!IIl-1Il!1IIAlI�--_�__�IIIiIIl � _

contradições surpreender.les e perturbadoras". João José da Silva
Getulio Vargas mllntinha porém a mão ao leme e espe

rava ainda salvar a liberal democracia.
Mas esta já trazia dentro de si o mal que a fulminaria

«MEUS SENHOHES. Solidarizando-se a Prefeitura ;'Jlu- no dia 11 de novembro de 1937. Nesse periodo, spezar dos "'5% sr ,*1!l,�II__

h!::l d de Sã\} Bento com as homenagens que o Brasil inteiro:obices de toda a sorte, o Presidente Vargas imprimiu ao Brasil
e:n p

o

� stando aCil Pr�sidente Getulio Vargas, houve por bem o um novo e vigoroso rumo.

sr. Prefeito fazer inaugurar em sua sala o retrato do conspicuo A sua obra social já ence', Ida e que se havia de ap�rfei-
Chefe da Nação. çoar-se com (b Estado Novo, colocou o país na vanguarda das le�

Dizer-se aqui da justiça da homenagem e encarecer-lhe a gi51ações do mundo civilisado. Iranandade do Senhor Jesus dos PassBs e

significação, é sem duvida, fazer rôro, ou melhor o eco de t:Jdas A sua perspicacia, a p lr dI'! uma observação profunda Hospital de �aridade
as orações que, talvez neste momento e em outros pontos do país, psicologica dos homens de S,�ll par, e de suas cousas a. cordura de I
se fazem ouvir com entusiasmo e sinceridade, pronunciadas uni· sua atuação, a sua simphcdadc! a sua coragem civica nos mo·

sonas pelo Brasil, em torno do grande vulto que preside aos des- mentos maí5 gravc!s. co 'o grolode deminio sobre si, a ausencia de
tinoi da nossa nacionalidade. qualquer pare

- h de vaidall� nas suas realizações, fizeram desde
, Guizot, estudando a psícologia politica dos povos, regis- logo r..::pOtiUr e'\! G :Cll!W Vargls a confiança e esperanças da
,,!Ou em suas observações qUe, n05 momentos mais agudos de cri- patríet.
he politica interna dos paises, surge, como por providencias divi- As suas obras testificam o seu descortinio ada inistrativo.

ha, o homem necessario, dos momentos historicos, com a8 fJua- Ungido de prófundo Racio:Hlismo, para este hdo c0uduziu

dades de condutores de destinos, em torno do qual repoisam I sempre o seu govêcno e sob êss� esp:rita sempre pautou as suas reali ..

todas as esperanças e se reunem todas as energias civicas, repre- zações de engradecimenlo e prosperidade do país.
sentando a resultanté de todas as vontades, vendo por todos e Cem o advento do Estado Novo, iniciativa sua, fruto d�

por todos decidindo. sua observação e resultado de sua brasilidade, todos aqueles pro�
Então toma d@ leme a direção, vence as tempestades, blemas desprezados pelo re�imen Lberal, foram logo, desde aquela

desvia-se dos escolhos, norteia r.om sabedoria e orienta, no sen- época, postos em equação 'e res )Ividos com corng!m e efic..Icia.

tido da felicidade coletiva, por realizações de grande monta, os A obrll nacionahta quC! v m executando o Gran�e Presi ..

destinos de seu povo. dente é notavel e não tem precede'ltes n'l historia patria, em todos
O : '\sil, por determinismo historico, não escapou às agu- os pontos, econornico, pedagogico, ao mesmo tempo que melh.,ra

das crises e p, :"'osas que petturbaram em dado momento de sua cada ve� m:l:s a situ,:lçào brasileira junto ao conCé'rto da'; naço �s. I
vida politica, o • "10 de ,sua vitalidade. O Estad. Now, sem exageros do indivjdualismo d) re�i-

O cenario .. Aitíco da nossa patria, de certo tempo à re- IDt'n liberal, tem feito por ande assegurar ao individuo, fortificando

volução de 30, oft:recia ao observador sereno a imprêssão de o Estado, beneficios muito maiores que o liberalismo decaido, por

que o povo brasileiro ainda tateava, á procura da realidade na- isso que' vem merecendo os aplausos da nação inteim e melecendo
donai. o seu creador o titulo de maior estadista da America.

O antigo regime liberal, de derrocada em derroGada, já Sob o seu gevêno, vemos resurgir a nossa gloriosa Mari-

não mais satisfazia ás anciedadcs nascentes e pairava no ar um nha de Guerra que se vinha estiolando aos olhares serenos da de-

desejo de noves e melhores rumos. mocracia liberaL
.

Já o Estado liberal era impotente para as grand�s realiza- A aviação n!icional, com as [!OSiaS p,roprias fabricas cujas
imtalações o Govêrno cuida de fazer, tem�se notavelmente incre.nen

tado, dando ao Brasil azas para a sua dpfesa.
O grande problema da sinderulI�ia nactt)nal, um dos gran

des fátores da nossa independeocia economica, vem sendo abordado III _IIeom il.leligellcia e en�riia, o que, no resiludo �ntigo, ficara á ína,-IIl�-.iií'iiii-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._iiiliii-iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii.:J

Inauguração
do Chefe da
Prefeitura de

Com grande imponencia e presença do Prefeito MUlllci
pal, capitão Ernesto Nunes; delegado de policia, capitãs Atanasio
de Freitas, todas as autoridades, escolas públicas e grande massa

popular, foi inaugurado 110 pretérito dia 1 t, no salão nobre da
Prefeitura Municipal de São eento, o retrato do Presidente Getulio
Vargas.

Foi or':!dor da brilbante

João Dias comunica aos seus parentes e

amigos o falecimento d� seu avó ,João Jo
sé da Silva, residente em Ribeirão, mu·
nicípio de Florianopoli$, e conVida-os a a5sís�
tirem hoje, ás 6 horas da manhã, a missa qUi:!
saá rezada na Catedral, em intenção a sua alma.

que pronuncIOu o seguintê:

Dis�lIrso

Procissão de Corpus Cristi

De ordem <!a Provedoria desta Irmandade e Hospital, cGnvido
todos os nossos Irmaos, pIna no dia 19 do corrente, domingo, ás 15 ho
ras, comparecerem na Sacristia da Catedral, afim de revestidos de ba
landraus, aC(Jmllanharmos a Procissão de Corpus Crilti, que sairá da
quela igreja ás 16 horas.

_

Pede a Provedoria� o comparecimento de todos os nossos
Irmaos.

C�>nsistorio da �rm.ndade do Senhor Jesus dos Passos e Hospi
tal de CarIdade em Flonanopolis, 13 de junho de 1938.

GUSTAVO PEREIRA
Secretário.

çôes.
Estala a revolução de 30.
A vitoria levou ao governo, o Chefe da Revolução, Ge

tulio Vargas, que, desde aquele momento, reul11a em SI as qua

lidades de homem neceslario a Guizot.

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cel·vejaria �atariDe08e.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM ,TODOS OS BARS E
I\ESTAURANTES.

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

FLORIANOPOLIS

IIURVEJARIA CA T ARI N ENSEI
Pão liquido?
Cerveja Bock!

,r

J
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I Sallatorio "Sa nt a (a tar ina "

) Para c:iencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes

te Eotado. tomo público por meio d? pr�sente edil�aI. algu�s dis

ositivos regulamentares em plena vrgencra: (Decreto 21.5J4, de I

�O_6.1932): A • , • , .

I
Artigo 78.-Tadas as p�ssoas flSlcas ou juridicas que por I

.

0'0 como representante d,� terceiros pagarem ordenados, gratifica-jSI.,. ..' .

-

t
'

di
.

I
ões. bOIHtlCilÇO'�S. IClt·:ro(ses, C')mIS:'O�S, per�en agens, Juro;, ,IVI- l

Çd do' lur:íOs, alug .ieis e luvas: prestarão illformacõ2s à Secêo do �
-n . �', ..... _,. �

I�rosto de F{enda, Hn�x� � Del�?�cia Fis.cal.
_. iArtigo 86 ..-{'-\� infrações do artigo 78 serao punidas cem

.

ulta .de .500$000 a 5:000$000.
a m

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

ódem ser feitas as declarações de rendimentos. independente de
P A f" (

.

1 )
"

dulta. A pessoa 15Ica .. - parucu ar -que p05SUlr mais e

10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeita á apresentação de

ua declaração, ainda que, pelas deduções de encargos d.; Iami

a e outras qu : o regulam e-itc permite, venham a ficar isentas

Casa não �pre,ente a Jeclaraç,i:} fic'lrá sujeita ao [ançamento <ex-
<,"ii'_=iõii·_=w__...."""""_-a;·-__lDidSm.iii__iiõii.iliiiiiiiõ",,__iiiiiiiõ_iiiri'iiiõ3iiiii_iili·iiiiiiiiiiii:_êkiiiiij'

ofiei,,» e perder a lireito 65 dedu�õ·;: r,·gula:T.t:ntares, 1'1:::1 d;f)d,�

ta41b"m nas multas d� 30, 50-'io ou linda. treis vezes o valor do

jm�()sto, ou s ja: 30f)Oei ,. A, [,unas com-reiais coletiv-s ou 10

Jlvid,Jdis, ainda mesmo 'lu.' tenham prejuizo, ficam oi'�gades d

acresc<:ntar ,i sua d�cLHaS·i)l) os documentos que pró vem o seu pre- r�U�-·:-d-p.-��a�qU�"""_i;_a;_·i_e_P_;'o_t_ag_e�lli
juizo.

! PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 3v. MA-
Artigo 175.-As emprezas que pagam juros ele d,..b�'1 QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

tures e obrigações ao portador, descontarão sempre independen e RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

de sabr a quem são pagos êsses juros, á taxa de 8010. Qllii .t ) MECANICA MARITIMA.

ao; divid;:nJos de ações ao portador, a taxa a descontar p I' OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
mesma fó ma será de 4010, independente do imposto pa�o p 1.1 EULAMPIO DOS REIS VALE
sociedade. II RUA GENERAL BITENCOUT, 98 I PROGRAMAS DE HOJE:

Artigo 182·). __ o São passiveis dn imposto de ren -la "i II FI.ORDANOPOLIS IIvencimentos de. tc�o; _�s. m-nbros d� \J1.:lgj�tratura da União, di:> 1__ IODEON, O lider das
Eôtados, do DI<;tr!to hr1eri\1 c do 1 er.uono do Acre, bem CC) ��"'7i'K2?!êt';����=-..::::.-:;.:-�;---:..1 cinemas

(D�I:�:todol ��7�3)i.1lis'11) público do Estado e do; munic ip 'l3

i � ..

t f
��-- jl A,'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

Outrosim, torno publico que dI' acôrdo com a lei 183. �

qUIn a r» I rade 13 de [aneiro -:le J.936 e Decreto 21.033, de 8 F,�veir I ,1':

,. I
-

fb:.. i
A estonteaste revista da War-

1932, o r�-gu!amento aci�a Citiido, sofrei! .3S seguintes alteraçõ :!:
..

per
com James Mdton, Jean Muir,

LeI 183o.-Artlgo 10.-A palilr de 1936, as SdCl .•

at O'Brien e Frank Nlac Hugb.
dades em nome coletivo, as de c<1pital e industria, as em CO,) i 1 .

1 � d� J HO
ESTRELAS DA BROA-

dita e as firmas indi.viduitis, CUJO capital exceder dI' 50:000:�O.J:),

j' g �
DWAY.

ou cuja, vendas mercantis ou receita bruta excedere;n d,� . .!
Preços-I $500.300:000$000. deverão) pagar o imposto pelo lucro liquido, de (Na se�são das 5-1 $1 00)acôrdl) com (I respéctívo ba""nço, ficando equíparad3s para o dei- ; i, t

lo da tr:Ioutaçã0 ás Sociedade Anonimas I � I

Decreto 21.033.-·-Altigo IO.-Nenhum livro <.JtJ doeu-'IImento de contab;heladc p;evislo pelo Codigo Comercial, pela lei I
� i

de falencias e P'Jf iuaisqller outras leis, terá efeito juridico ou
I

� i
administrativo, si não. e,tivf" a��inado por �ttlario, perít� contador, I � I
contador ou guarda-hvros devidamente rt'glstrado na

�upermter'-Idencia do Ensino Comercial, de acàrdo com o disposto !lO artigo r!53 do Decreto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Porianto"
Ino decC'rrer de Junho até 30 elo mesmo mês, a Secção do lm-'j'

PO!to de Renda neste Estado, está h'lbi litada a tornecer (judi"quer j I�
I

outros esdarecimf!ntos, bem como a receber as declarações de i
rendimentos referentes ao corre.ile exercicio. I

Secção do fmp05to de Renda anéxa á Delegacia Fiscai � I
do Tesouro Nacioll'.'ll do Est;.;do de Santa Catarina, Florianopolis, I25 de Maio de 1938.

(;arlos Coneeieão

Chefe da Seeão
--------- �- �-_ ... _._----

---------

F ,{".� .�,�...·1'· ''''1,l .'"..
c...•.��.. �'h., ._�.� ..�� il:� J ft•.', ..�. Ill"âo..�I;I:;;' '-�� ��;. '.\�;J - -':1 �;.. , ....",'" :a - os:"" V./'r' ��..

",
. .r'"

Club fl�_�i���p!!li-s
�.f!!;;;Í:.�'l',�W�';rl.
tira TenL

I

I
I I
I I

Chitas, I

-- .....

1918QUINTA Ft:IH 1\. 23 DE IUN,HO Dí�
--A'S 21 HORAS-

Grandiosa Soirée das
;, ;;;,'----irew;... rrr_--·------·-·--

DiSTINÇAO! AL G;\I/\! SURPRESAS!
FE�TA TI'PIe.:\." REGIONAL

-NMtMiSii === ...

Dr. André Kiralyhegy

-=1 ro discurso do
gador

Desembar
Henrique fontes

DIREI'OR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Tendo saido com incorreções a parte final do brilhante
discurso pronunciando pelo ilustre desembargador Henrique Fon
tes, reproduzimo-lo, com a divida corrigenda:

"Meus senhores,
Lauro Muller recebe hoje, em seu Estado e em seu torrão

natal, em bronze e granito, o preito a que fez jus pela gloria que
lhes deu, servindo tão fecundamente ao Brasil. Dizei-me, senhores
meus, Lauro Muller, se vivo Iôra, teria coração ou ardil para re

cusar consentimento a homenagem cono esta, que é produto da
sinceridade e da gratidlo ? Dizei-me tambem se o monumento

Leria mais própria e carinhosa situação: êle se erige em chão que
Lauro palmilhou menino; êle fica próximo ao lar em sue Lauro
viu a luz e em que gozou das meiguices maternas; defronta a igre
ja em que ê�e se fez cristão e cristão de arraigada religiosidade, qual

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para. o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Saaa
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
teria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nível, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de autornovel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

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

sempre f C mostrou: e tem junto a si, a rumorejar, o rio
nunca lhe saiu di'! saudade nem da retina e cuja barra é boca

I
sart : a ! r or lanar qcle Lauro Muller serviu superiormente ao

si], rem sr' d, s'embrur de Sanla Catarina nem do seu ltajai.

que

pos
Bra-

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

T Voando em

chamas sobre
Leicester

LONDRES, 13 - Foí vis
to ontem um avião em chamas
voando a uma altura de mais de
i .000 metros no condado de
Leicester. Os bombeiros, logo
que receberam o alarme, dirigi
ram-se r s pressas ao aerodromo
da cidade. Trata-se, realmente
de um grande avião de bom
bardeio com 6 tripulantes a bor
do. Um dos motores incendiou
se e em poucos minutos o a'

vião translermou-se em uma mas

sa de chamas, devido ao forte
vento reinante. No entanto, o

incendio apagou-se e o aviA0, cu
jo tubo de acesso de gazelína
foi fec.hado pelo riloto. conse

guiu pousar no aerodromo sem

maior incidente. A tripulação
nada sofreu.

Reservatorios de pe
troleo em ebaDlas

CARTAZES
DO DIA

(;INES COROADO ..

Perpignan, 13 - Segundo
informações procedentes' de Bar
celona, nos ultimos bombardeio�.
a que foi submetida a capital
catalã, (oram dtingidos reservato

rios de oleo pesado da compa
nhia conce�sionaria do monopo
leo, reservatnri"s esses situados
nas proximidades de Mcntjuich.

O petroleo arde em grande
quantidade. De todos os pontos
de Baocelona vêm-se labaredas
enormes e já tornou preciso e-

vacuar o bairro chamado Casa
ROYA!..., ás 7 e 8,30 horas: Ántune. O calor é intenso e é

A U'LTIMA TESTEMU· absolutamente impossivel chegar

I
NHA com William Boyd e Ja- perto do imenso bíazeiro.

I
mes Ellyson. I

E' estJ. a segunda vez que e�

ses reservatOlios subterraneos sflo

I Preço-l $000. j atill�idos pC'\as bombas de avia-
I ção m�urreta"

REX, ás 3 horas:

I O AMOR SEMPRE VEN
CE com Buddy Rogers e June
Clydp..

Freço: -·-1 $000.

-A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

ROUXiNOL BRANCO com

Maria Cebotari e Ivan Petrovich.
Precos-2$500 e 2$000.
(N; sessão das 5-2$000)

I iUl!lll!lljt!lllIl'!!!!1!!'-"- - ;W

Vendem"se juntos ou separados
Magnifico terreno pronto para edificação todo muradc.

coeI; passeio e rua já calçada no centro da' cida de, a 50 metro;
ela praça 1 5 de Novembro.

Umn grande casa antiga, com espaçoso terreno planQ,
para gnlnd. edlf'cação, tilmbea! (.om nasseio e rua ia calçadé',

"OH,,:J

cOlHigu?' ÔO pihue,lo.

'nformação com JOAO CARVALHO

*'>15'.'" EDli M

Vfsta BEM SEU-.-- FILHOS
•

graciosas

na
confecções para meninas e garôios só

CAPITAL.
Lindas e

Rua COllselheiro Mafra
------------------------------------------------

esquina da Trajano
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Novos recon- IUm navio Graziela M.IJOÃO AlCANTARA
tros no Me�ifrancês bom- Cabral DA CUNHA

xico bardelade De passagem para Porto Ale-

MEXICO, 15--0 ministerio gre, a brilhante declamadora, poe-
da defesa anunciou que 7 rebel- pela terceira tiza e jornalista Graziela M. Ca-

des e 2 soldados foram mortos e bral, desembarco li nesta capital,
cêrca de 10 homem feridos em 2 vez

afim de visitar a nossa distinta

choques verificados ôntem no Es- conterranea d. Maura de Sena

tarlo (k Guanajuato, Um desta- Pereira Lamote, sua grande arni-I'camento de cavalaria comandado ' MADR.ID, IS _ 4 barcos a ga, e a quem, nos declarou, reco

pelo cel, Manuel Medina Chavez I vela foram incendiados durante nhecer como figura exponencial da :
travou combate com 40 rebeldes os ataques aéreos levados a efeitos intelectualidade Iernmina =='.
perto da estrada entre Dolores ontem contra o porto de Valen- ncnse.

I

Hidalgo e San Luís de la Paz, cia, sendo morta:'! várias pessoas. Quís tambem, a ilustre poetiza, Imatando. 4 insurretos. Os outros São grandes os prejuízos, 3 pes-
num .requinte de gentileza que

foram dispersados: sendo captura- soas foram mortas e 21 feridas no
muito nos penhorou, disti?�uir-n_o� I

da grande quantidade de armas porto, no ataque das 11 horas, c?m_ a sua penhorante visita, dis

e munições. Um outro destaca- sendo destruidos 22 edifícios. O tinção pela qual n?s .confessamos
mento travou combate com um J ataque das 13 horas causou danos profundamente gratíssímos.
bando chefiado por Amador Men- ainda maiores, A maioria das ví
doza, nas montanhas de Florida, I timas são refugiados que se d'lri-Idurante 2 horas, 2 soldados e 3 giam para Valencia, vindos do
rebeldes foram mortos, I norte. Os aparelhos atacantes,____ o I

voltaram a Deni e bombardearam,
Troca de o novio francês :«Brisbane» pela I

terceira vez.
'

.

Vê passa hoje o seu aniverst
rio natalício o [oven Ayrtou fi
lho do sr, Ayrton J ucá da Paz )
esforçado auxiliar da firma Josi
Psdroza, desta praça.

O estudioso menino oferecerá
hoje um vasto café aos seus inu

. _ meroa amiguinhos.
Acham-se retidos na estacao

Itelegraficas desta capital, telegra- Fazem anos hoje, 011 "srs. J� ,

int .

Madaloni Juni
. se

mas para os segmn es srs.: a a om umor, artista, Antúni
Alfredo Vieira, Micholet, E. D. I Machado, Sebastião Coelho.

o

Corrêa, Mandoquern Arruda, Jo-'

I to Carvalho, Frtz Potthast, Ta:n- CHEGAll! UNS
I v a Copules, Armen Vafuntina e
I
Cavft!cante. I

Encontra-se nes�a capital, pro-
cedente de Jaragua, (I sr. Artur

A B2�2t�h� do RI�a- Mueler, nosso brilhante cúnfra-
utul UI de, que durante largo tempo di-

fi.. I
rigiu «Corr-eio do Povo ", sema-

Cnue O I nario que. se public� naquela

(
• o.; à l n c) prospera e florescen te Cidade,

.

,14('ontmuClç,"o a 3a. pagina

" """r
ARI ALENCASTRO GUIMA-

f':J0vembro último: que .infa- I RÃES
Uvelmente, levara o paiz 30 Iseu glorioso destino a for- Chegou .ôntem a �s�a capital

mação de um Brasil autono-Io nosso ,Ilustre _

patrício sr. Ari.
.

'ri f' .

. A. G u 1 m a r a e s, dedicado
Sabemos que, por decreto do mo" UI1!1••o, arte e respeita- e operoso inspetor federal do Im-

sr. Presiden te da Bepublica, assi- do. posto do Consumo.
•• •

PriSiOneirOS
naào na pasta da Viação foi no Queira V. Excia. aceitar

I
S, s., pela sua atividade e re-

mendo Diretor Regional dos Cor-
os nossos mais calorosos tid�o de c�rater conquistou si�-

PARIS, Ifi+-Inferma-ee que O
Deu a luz a qua- reias (� Tclegrafos em São Paulo, • patias geral' merecerendo a e t

Protestos de irrestrita solida- s, SI'

o nosso estimado conterranco te-
.

d d (' rde c,c 1! x ,

ma de todos pela lhaneza de seu

lal. Franco aceitou a proposta tro gema.'los
legrafista sr. João Alcantara da ne a �'. .oi ea,-,) sau(,aç�, s I trato, motivo porque sempre nos

do embaixador dos Estados Uni- j t:..

1 __-_&_- ....
- Cunha, que vinha exercendo com Antonio Bastos de Araujo." é grato abraçar tão ilustre amigo.

dos, IIr, Claude Bowers, para a, L t
·

d
notavel proficiencia e raro des- Pedro Ferreira. Silvio Buri-I'troca de prisioneiros dos Estados 'I LIVERPOOL, 15 - A senhora O erla e cortinio o cargo de chefe do tra-

go, Claudionor Uriarte, Ed- CURT HERING

Unidos capturados na guerra ci- Estér Tailor, de 29 anos, deu á

S C
fego telegrafico na Diretoria He-

HV ff l'
.

'1 h h I O b ld
' 11 d A anta ata gI'OIwl deste Estado. Sobre ser

munal) v 01., Jaco A. :::;il va, i Encontra-se em Florianopolis o .

TI espan o a., s l'e e es ,aqUI- I
uz q.uatro gemeos, ·,os quais trt:s Dl! C

.

1 b t 18 1 t um f'uJ1cionnI'io competentis�imo SJlvio unha, l'\i[casio Heu- i acatado industrial sr, Curt He-
esceram em I er ar pi o os I memnos e uma menma,

v

&overBistas e 10 prisioneiros norte I E estado de saúde da progeni- r-.na de uma probidade a toda á Si, representando o Dir�t:ir ring, cuja vida é de labôr con-

americanos da brigada internacio- I tora e dos recem-nascidos é dos prova, alia, o sr. João Alcantara da E, F_ S. C" Frei Gentil tan.te pelo progresso da terra ca-

nal, em troca da libertação de; mais satisfatorios. ,da Cunha, as qualidades de che- Of'M P J
- "

I d
tannense,

I f d.f '1' 1 d'd
l'i. e. oao t-(o,an '.

28 aviadores rebeldes capturado.;, O �Salão Progresso� tem o

�ra-I
e o ,-am.] ia exemp 3: e e CI, a- I 'J I ; d L' rn'" Y c- I PREF. JOSE' FERREIRA

na maior parte alemães e itBlia;,AgradeCI·mento zer deccmunícar aos seus freguezes clã? prestllnoso, tendO exerCIdo �se oaqJ�"�n e,
1 ,1_� Hj

nos. A resposta de Barcelona a e ao publiCO em sreta! que l'à se ate o �olpe de 10 de novembro \1 d:r, FI edt. rkO SL uwc, .A,.
Fl' l' 1 d d d "

,

" ,: , ,-,' _ f .,-1, H!·' d Ff"\ 81rO onanopols l_ospe a e�.eon-
proposta pessoal de Bowers foi acham a venda os bt1ndes �da NOS-, �,s fun<;.oe� d� pre.sI.dente da nos re\.J..:._ .Lar t; ��

.. \, l. O
.

ac· tem o nosso distmt? patnCIIJ sr.

enviada hoje. Eusenio Beckert e familia,Otto SA LOTERIA para a extraça.o de S. tia Camara MUlllClpal, onde a S�, Lallos Gutz, Nicolau, José Ferreira da Silva, operoso
Richter e famili�, (ausentes) Carlos JOÃO! I sua. palavra era ouvida com ,o Bona, Artllf F, Hoesehl, I

e diligente prefeito de Blumenau.

Negocl·o oportuno
i Ku�nzer e fa�I�Ia (ausentes), Ot�o Serão di.o.triínüdos 1.840 premias I

maJOr acatamento e sendo estl- 0 ,'1 ('> d" CI ...
· t -

._- ,....,.

,Selmke e Iamlha (ausentes), Juho
t • 1 d f H1_700$000 J madissimo pelos seu,;; par<>s.

.....a, os S,"IHoe e:, � e Jen e .

; VoilU e família, Hemiqne Selink e 11um Ola e J U, • sen,lo o
_ .

v,

• J j' I "" V"' C' t . ENFERMOS
Vende-se por preço de ocasião, á' famIlia Augusto B u e c k I e r e primeiro de 50:000$000. A sua nr.rn,eaçao fm, por 1980 ��cer\�, JO,_,ç lClrd ar e,

rua Felipe Sc,hmldt, 48, os segulOtes família (ausentes),. ainda profun· O bílhete inteiro custa apenas �esm_:>, recebida com �rand� sa-I
Joao ,�')ena: Leandrc)

D...,ela.. DAVID SILVA
moveis; damente compungld�s com.o pas- 15$000. tIsfaçao pelo nosso melO .SOCIaI. giUStl:1é-l, lnneu Lopes U0f1-

U bT d 1 12 sarnento de sna quenl!a mal sogra I I
A GI\.ZETA ab·nça o muito ..

.
-

D' d Ih':!ma mo lIa, e sa a co;n .

pe- e avó BERTHA SELINKE, ve� agra- _ �
". la -

zaga, NabucodonosJr Prado,
I '

epOlS e est�r r�co II o aa

ças, um lav�torlO com peara mar- decer a todas as pessoas que os I SALAO PROGRESSO ��et�s(Amente,
.

CarIo; DlI1aít josé fo'araco leIto durante varIaS �has, tendo

more. um blde,t com pedra marmo-, acompanharam no doloroso transe, O ",)) �, '�'VI F. O F (.' r ,,' (' h Si! _I? seu estado de saude chegado a

re, uma maqumaSinger, de pé. com bem como os que e!1viaram tele.,. Não t�mos filiais! Não temos te.,
f. �e,..H.I [!la !�aura elrr ran�!:co,?d._ �un_a,. ,V�l :mspirar cuidados, acha-se feliz-

três gavêtas, um guarda-Io'.lca, um gramlas, cartas, cartohes e nortes e ldoue' Advogr,do ra. Joa,) Slfllao. Joao Henm-' mente em vias de restalecimen-
d'd

,aque es que aCQmpan aram o ere'j
•

R T'
.

1 ( b' , F' q \1 T ' i'
'

." A

guar a-comI a e uma mesa. troatê á sua u'ltima morada. RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 I ua raJano , SO ,) I gs 'lldO,;v alter l'lansi'n, i to, tendo comparecIdo la ontem

I José Pd ters, ArnolJu Hê 11- : no seu. es<.:ritorio,? n?!J30 preza-

I ser Junior Pastor H, Bue- i do amigo sr, DaVI? SIlva,

I L 'C h t'
. I «A Gazeta» deseja ardentemen·

I �r, U1� ec ,e, . naqU1m I te o seu rapido e complet.o res-

I Cavalheiro Menaes, Gt'rmallo

I
tabelecimento,

I Roedel, José Antonio dos

.' I �anto�: A,nt()�iO I !1arbeta,: FALECIMENTOSVISITA I-rancbco \Ve,l. AIVlfTl Ha�- Faleceu, ante-ôntem, á rua AI-
ut, Alexandre Tarnowskl, varo de Carvalbo. a sra, d, Ade-

Henrique Wanke JunIor, Vi· laide Estafania Cardoso. O seu

Ihelm Standkc, Carlos Sei-I sepuJtaIl'!en�o, realizou-i'le ?ntem,
fert. AI tur Holetz, João Ma-: no CemlterlO de ItaeorobI.

ria d'� Ara ia, t-I J[!r]do Iso-, Fahceu na Maternidade desta

Ilani,
Amelio Isolan;, Honora-' t;apital, a "ra. U. Irene Viaaa

to lsolani, Conr2do Tarnows-; F�ITeira, e3p::>sa do sr, Luiz Fer-

lei Alfredo Schroeder Curt I
relra,

,

S�hroeder Bruno H�iLlrich. A e,xtinta, que fô�a sul!met�da
�

•

I
� 'G .

'

.

a melmdroea operaçao clrur�IcaFellolo frança, ermano da naquelE} estabelecimento hosplta-
,Silva, Valter l<einhold. Ru- lar, nãn resistiu á gravidade da

I dolf Rapcinski, Angelica Tar- doença, apezar de t.odos ?s eSLor-
i nowski José França Mar- ços d� seus medicos aSSistentes,
I ' .' 'f'lh d 'Huas-.

l�e!inQ José de Andrade Ma.1 era J, a a .exrr:a, VlUva
., car VIana e uma dos srs. Arman-

nocl d� �nd,r�:de, Ja.cub Tar- do Viana, proprietario dos onibuil
nowskl, Jose Honono Tren- que fazem a linha do Saco dos

tini, Olimpio Cipri�iI1o, Fir. Limões e Arnaldo Viana, sargen-

mo Cipriano Joaquim Viei- to do Exercito lNacioltal,
, A' f 'I' I d esenta

ra Luciano João da Silva aml Ia en u,ta a apr

M K hl C1 P·h' <A Gazeta:>, sentId@s pezames,
I ax u, ara ac eco

dos Anjos, Maria de An- lUISSAS

drade, Irmã Domingas BEr- Será rezada hoie, Da Catedral,
landa, f iiiba Vieira, Sílvia u'a missa em intensão a ai roa de

Brasil da Costa, Arthur Seho- João José da Silva,

enfelder, Otto Schulze, On·
\na Brasil Dir��tt!, Ricard0
Hinde;llIayer, I{.(jsaíia Flsta
, \ ; \ E I 'I' i (R d s Si: i to '-;. \; t i1 tl ;.
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L
_ .. ----------------------

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

MODELAR"
•

asCONVIDA exmas.

Grandiosa

familias para
•

a
dJ

exposl�
Moveis

DE

tinos e

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

: .

: :
· i

:

I
lo TEMPO
•
•
•

I; Deli3l!·�alrD�l!l�1!i) ,d{{� ,\é

I' Jl"'OlllaÕiiit��ü �C;l�'H

i Bôletim diárão da Esta..
• ção .l.\éro-climatoDÓgica
! Previsões para o período da�

•1 18 horas de ontem ás 18 horas

Acabam de ser lançados á venda, nesta' cidade, os afa- de hoje:
mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques,

e Tempo - Em geral instave!.

desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes, .1 Tflmperatura - Estavel.

Domingo na matinée e a noite nos cines REX e
Ventos - Rondarão para o

: ROYAL será feita uma grande distribuição aoE': cavalheIrOS, I quadrante 8ul, frescos.

: O� ('i�l1rTOS S"BRATl ja se encontram 'a venda na: As temperatum� extrema" �e
� r :·�.TF'::'IT:, :rl\ CHIQlJIl\lIIO. Ilo�tem,

foram: ?laxIma 21.6 e m�-
. • mma IS,7 reglstradas, respectl-

.....J vamente, ás 12.•5 e 7.50 horas.

DO I·

Franqueada, diariamente,

CIGARROS "SABRATI"

I DE LUXO

I SAVOIA-- EVA - MACEDOMiA--

i FINOS

I
AGUIA- CORSARIO'- A'Tlt\f\lTECO -- Ci�RUS
UVI - AUGUSTA - MONOPOlJO -- LEDA

DIVERSOS
• POMPEA-SABRAT! 500 -VERA 0\1 l\ES·-VERA

- BRASIL - HEL.OS - GITANA-

aodar
tapetes
Confietarfa (;hiquillho��

7 112 ás 9 horasnQite, das

A Dra. JOS�PHINA SCHWEIDSON
(Espeeialista em doeoC)as de

e erean-:as)
(;ONSULTORIO

Senhoras

ilDa Felipe Sehmidt� 39

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

Quem perdeu?
Pelo guarda-vigilante Felinto

Martins, foi encontrado na rua

C@nsel3.eiro Mafra, uma navalha
de barba, que se acha deposita
da aestaredação e serm. entregue
a quem provar pertencer-lhe.

V i d aRenunciou o bispo'Nos s �
.:\

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

Ji de :lDantzig
"VARSOVIA 15 - Noticias che'l

.

1 d R' di rn que o Faz anos hoie, o nOS30 Conter
sac as e ema ize J

-

A
'

-

"S P tifi
-

it a renUIl- raneo sr, oao SSIS, alto {uncI·O.
uma on I Ice acei ou ,

d C' T
.

d hi d Cid la Livre de nano os orreios e elegrafo· c::t
cia o ISpO a 1 aue

C Ih' di .

o-

lO> D' � h Orurke no- ava erro istinto o anwersa_
u antzig, mosen ar , , , I h' d

meando para seu substituto o rdlante sera, da VOtO ale, e grano

acerdote dr. Karl Splet que con- es provas e es una.

a apenas 4:3 anos de idade.

ANIVERSAJUOS

Telegramas
retidos

i
f

'

.. \;d:J Lobc, Aif ('d\.. G. Hu·
d�, Henrique Hardt, Arthur
Hardt. José von l:h-n;:deck,
JO! g€ Hardi, Max Hoeítge
baum, Gabriel Pasta, Paulo
Hei(henberg, Carlos Hardt.
Luiz Alves Gevaerd, José
Wolff. Err.iIio de Oliveirà
Benthit:o, Díná Menuunça
Ligia Mendonça. Argentina
Mendonça, Catarina CLJelho,
Osvaldo Heidorn e Maria
Cecilía Pereira .

_._-
____.-

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

(;UARLAUTD
usando o creme

CHARLAUTD

dirá logo ilorrindo: que produt.
maravilllolSot

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




