
o cheque 1 Zfalso de 140 I ..
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IA V O Z D O P O V O
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e
Ramos. ilustre In- falso de 140 contos, pago pelo

�tor Federal em n05- Banco Borges, acaba de ter um Proprietarso e Dh'ator t�espcnsave� J A I R U � A L L A D O

tstado, que ali foi tra- �:f!:�hG������::�o'c���on�aGoR: i..NÓ-----IVT---------f-ro�i��_;;-p-o-li-s,--T-erç-a.-fe-i��� '21 dr: Junho de 1938 INUMERO 1179
de assun�os de alta tlantic Reifining, por quem o -------.-.----.-.-. --- ------.-------------------------

yar1cia atinentes ao cheque foi emitido, acaba de in-

50 �t��o. formar 80 «O Globo», que o

�,- t lar- Banco Borges assumiu inteira
O !Jota-Iora es eve

responsabilidade do pagamento
ente concorrido, vena

que fizera indevidamente e o

Se ne aer�po;
..to tod!'s indenisará do valor retirado do

altas autondad�t:; ciVIS, Banco.

'Jitares e ecResiasticas, As diligencias policiais, entre-

"'c'lonarios federais, e.s-
tanto, para descoberta do autor

da falsificação proseguem. O in-

duais .

e mumcapalS, digitado estelionatário é um indi

rescido numero de ami- viduo de bigodinho aparado.

5, jornalistas e repre- O sr. Guimarãis declarou que

tantes de Assoeiações. tem mesmo g�an.d� desejo de Prestando o;ignifica�iv,: homen�-
Pareceu ao embar- conhecer tal individuo, porque i gem

ao Ch�fe da Naçao, Pre.sI-0111
• ele deve estar bem seguro sobre

I
dente Getulio Vargas, os ferrovia-

e a banda. de mllllSlca
I todos os seus negocies e meios. rios, representados na pessêa do'

força Publica. I de vida, I seu esforçado Superintendente,
sua IExcia. demorar-se-á inauguraram no Gabinete da Su-

rca de 15 dias na Capi-
--------- , -- ---- perint�ndencia da Hê(�e de ':iaçã'J

F deral, A aseenção �a�ana-Santa Catarina, sábado
I e v último, o retrato de S. Exs. em
----------�---�----------

-

· � t d E t I presença das altas autoridades ofi-

eIra In era O vers I ciais e figuras representativas elos

• I meios sociais da capital pararia-

aclonal de .DARJEELING, India,.2_O --:-,en�i.scursolI o ��', dr. Alf,xlr�dl'e
A ti Cm.co mem.bros da expedição bn-, Guttierrez explicando 03 motivos

mos ras ta.mca chefiada pelo sr. H. yv. daquela cerimonia, dizendo que a

Tilman, empenhados na tentativa I Rêde de Viação Paraná-Santa Ca
.

de escalar o monte Everst, o tarina, não tinha direito de ficar
10, 20 - Ao contrano .do mais alto do mund-, decidiram indiferente ante as justíssimas
estava assentado" o �:ereJto r�a\ízar novo esforço no ,pr�n('i- manifestações de apreço que o
cordo com o secret.an.o do pIO do outono, quando actedItam país inteiro vem prestando á figu- ��B'esideil1te Gatuno Vargasrior �� Seguranç?, del1lberoIJ que as condições do tempo serão I ra máscula do Chefe do Governo ..
a Feira Internacional oe A- mail favoráveis.
tras, seja inaugurada a 12 A falta de noticias da expe- I

lIltubro e n�() a 7 de Sdem- dição, de�de que estabelece� SPI[ IIO sr. Hennque J)od�worth, acampamento a 21.000 pes dp,
mendou ao diretor cfe Turis-: altura, na encolila da montanh'l,
u promoção de todas as fa- em fins de abril, tinha cu II;;ud,)
iides para que todos os Es- grande anciedade. Havia 7 inglê
s e os paises estranjeiros se ses na expedição, que é a setima

_,���r.)���_r:_t_�:_� '" ._� a20tentar e(s)ta façanhI� nns. llltliJ1llls I
.

anos. monte �ver�l fo eV:l

ediante : se 9.650 me.tros acim.a do !liv"l

,do mar e mnglwm alOda l:Oll�\'-1
concurso �_u:lI alcançar-J:_:.c�mr.-----, I

RTO ALEGRE, 20 - Se- Altos postoslalizado concurso na Corte

pelação RiogI'alilden�e para dn Exercitochimento de 7 vagas de, U t3

s de direito, sendo tambl'm,

vido, na ocasião, a promoção i RIO 20 - Foram assinados I
utros, �ecol'renteR de Y��as' decretds, lia pasta da Guerra, nc-Ientadonas que se venh('a-: meando o general de. divi�ão José

1! M Ilria Franco Ferrmra, lllspetnr
---------------.-

gelrl! do 3' grupo de regiõe5 mi-I
I Íitar('s; o general de brigada Se-I
, •

I

:. bas:ião du Rego Banos, Hlspe-II
tOI' Ja Defesa de Costa, e ('0-

mandante d.o l' distrito de arti

lharia de costa l' RegiãoMilitar;
o tenente-coronel Samuel Ribei
ro Gomei Ferreira, comandante
interino do l' regiment'1 da avia-

ção.

terventor
Federal

o repre
sentar o

Brasil
10. 20 - Para representar o

íl na 10a. Conferencia Sul,
ricana de Bogotá, foram es-IC nvocadoidos o� srs. Barros Barreto e O
io Pinotti. diretores, respecti- 'I Iente, do Departamento Na- um generaaI de Saude Publica e De-
aroento d� Saud� Publica do reformadodo do RIO.
---------

RIO, 20 - Por decreto do

presidente da Republica, assinado
na pasta da Guerra, foi convo,

cado {) general de Brigada refor
mado Wolmer Augusto da Silvei

ERLIM, 20 - Pr@lsseguindo r?, para funci?nar no lerviç0 a

medidas preventivas da or- i hvo do ExerCIto.

publica, a policia efetuou O «ener�l Wolmer� que recen

duas batidas, tendo pren-I
temente fOI pro�ovldo a e.Bse

na primeira 339 indivi-I
posto e em segdulda. tr.ansfl�·rIhdo

d 's 317 l'udeus A para a reserva e prImeIra lU a,
, os qual . .

t
- d

ia, nAS investigações feitas,' vae prosegmf n� cons ruça? a

t t que 76 desses indi- ponte sobre o no Uruguai, de
ons a ou . .. .

011 são criminosos. ilua InICIativa.

o dia 16 do corrente, foi fei-
ova batida, sendo presos nu-

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

OIOS individos. entre eles 143 O café e
us, numerosos estl'anjeiroB e

os individuos sem patri� A h
"

ia verificou que quasi todos C a

olieiaalemã proP8-
gue na prisão de
menlos suspeitos

o

criminosos.

nerais no gabi ..
nete militar

Homenagem dos ferrovla-lã profissão de jornalista
,,_

çw OM:Ii!l�.!)2ICQIf�_'.MWliii l!!1i _....!..�� I . _

rios ao Chefe da Nação! RIO, 20 Escreve o JORNAL DOi Só depois, então, virão as leis
... _ __ r=

,

-'- -- •

..,.._.... : BRASIL: I complementares e que visam ex-
-----------.------

i "Já ha tempos noticiámos ser tabelecar o salario minimo para os

� ii '. proposíto do Bovêrno regulamentar I profissionais da imprensa, aposen-
Rep.·esentados na pessoa riu dl"o Alexan ..

'[ a profissão �o jornalista, conceden- tadoría e outros lavores, d� aco!do
dre GuttieleJrez testemunham a sua drati- do ao proflssl,?nal � impre�sa as i com as recentes d�ciaraçoes feitas

_ .'
'

o
• I mesmas SarantIas ja concedidas a I pelo Chefe da Naçao em S. Lou-

dao ao Presidente Getfidl!.o Var�a5 '

outras classes, taís como salarío mi-I renço".
nimo, garantia de trabalho, apo-]

----

sentadorra e�c., complc�a!1do, dessa IA matriz nnforma, a serre de benettcíos em cu- 11";:7

r l�t���o já se encontram os jorna-I Estre
I!I

toi Antes, porém, ao que consegui-I I
� mos saber o 81'. Presídente da Re-
t publica pretente baixar um decre-
,

to lei de regulamentação da orotís O ilustre arcebispo metropolita-
tsão. j.o�n2listic� .no paíz, no qual no d. Joaquim Domingues de

. defn:nra o� dl!,�.tos e deveres dos Oliveira marcou o dia 10 de Ju-
: prcüsstonaís da Imprensa e tambem .

,

: das empresas que exploram a Indus- ! lho p. v., para a solene e impo
� tela jomatístíca, II nente realização do lançamento e

� E�sc decreto será b��eado, ao que benção da pedra fundamental da
; sabemos, no tm�e-p�oJeto. orsamz2: ' majestosa matriz do distrito do
I do por conhecido jornaltsta e

fOI!.
, .

I entregue ao S1'. p':esidcnte Getulio Estreito, que tera como padreei-

I var�!� ·_· · ..

_1
�:;'i��� Seiod�I�:���:!��nta Te-

ITelegl.a�a de agra.. Pela comissão de festas, que
deelmento obedece a dedicada direção da

i exma. sra, d. Jenny Lehmkuhl
O sr. Alfredo Vieira, Iunciona-] Corsini, foi entregue ao revmo.

rio da Secretaria do Interior e' frei .Felisberto Inhorst a impor
Justiça, recebeu em data de ôn- tancía de 5: 131$700, produto da

tem, o seguinte telegrama: feira rC!liZa?8, ha dias, no distri-
-< Alfredo Vieira e demais sig- to do Estreito.

natarios-Florianopolis-Em no-
••.,......Qt8.......e••••••,

me de sua exma. � senhor presi- Raide da aviadoradente da Hepubhca, apraz-wc I .

agradecer as patrioticas expres - ,

t'I sões de llolidariedade do vosso I UrC(jl
telegrama dé 13 do corrente, a I

I proposito
do levante da rnadru-I BELGRADO 20 -- A aviado-

1 gada da 11. Cordiais saudações. ra turca Sabig� Gergohe, filha
'(a) Luís Vergara, secretario da adotiva do presidente Kernal Atar-
presidencia�. tuk, chegou a Belgrado, sendo

I �J;ã;-Ai��nta:ra
--

40-- . re�eb�da �e�0s r�T?res(!ntan�es da

I -,
, . aVIaçao CIVIl 6 mllItar. A aVIadora

t::unha pretende seg,úr amanhã para Bu-
carest.

Dr. A�exaJt!dre GuUierrez

Em seguida historiou os inconta-I mente, notando-se tambem, a pre
veis beneficios que a classe ferro- sença do exmo. gal. Meira de
viaria vem recebendo do atual Vasconcelos, corote. da 5a. R. Mi

governo, justa portanto a home- litar; gal. Raimundo Sampaio, do
nagem singela e expressiva que se 9' B. 1.; seeretários de Estado,
juntava naquele instante. altas patentes do Exército,funcio-

A convite do dr. Alexandre nalismo público, representantes
Guttierrez, descerrou a bandeira dos ferrovi'lrios, imprensa e pes
brasileira que cobria o retrato, o

I
sôas do mais elevado de3taque no

snr. Interventor Manoel Hibas que meio social curitibano.

compareceu á solenidade pessoal-
--------------------------------------------------------

MO TO PELAS COSTAS
Dr. �arlo8 Gome. de

Oliveira
RIO, 20 - As autoridades de combinação com os detidos, por

Caxias estão ás voltas com um ordem de Joaquim 4a Silva Pe
barbaro crime; queno. Americo Soares teria sido
Foi assassinado, a tiros, pelas o principal executor. Acha-se isse

costas, quando procurava encon- individuo, no em tanto, foragidQ.
trar na sua residencia á rua lla· I A vítima, que exerceu até bem

tiaia. esquina com a rua Duque pÜUC0 o cargo de comissario de
de Caxias, o sr. Francisco Ferreí- policia, era imensamente comba

ra, fiscal da Prefeitura em nova tido pejos partidarios da Ação
19uassú, solteiro, de 38 anos. Integralista uma vez que não con-

Os disparos, ao que ficou apu- cordava com as suas Idéas' To
rado, em numero de oito, parti- dos os présos como suspeitos no

ram de trás de uma cêrca que crime são membro� do integralis
txiste em frente á casa da víti- mo e antigos inimigos do assassi
ma. Seis projetís alcançaram o nado.

alve, ocasBiooando a morte ime-
--------------

diatq de Francisco Ferreira, quo Exila-dos vanão teve oportunidade de tentar

rios lideres

P01' ter de seguir, amanhã, pa-
ra São Paulo, pelo aVIa0 da

I
<PanaÍr», esteve. em nossa :ceda
ção o nosso ilustre cODterraneo

sr. João AlCSDtara da Cunha, PRAGA 20 F'c' I
.

I I"
.

I
' �,- I ara conc lIl-

I que a I vai assumIr:) a to cargo I da ho'e a' lo'te a d b'l',-
d d·

.

I d' C'
• I 1, I 1 esmo 1 Izaçao

I e, uetor reglOna os --,u:rrelOS I dos reservistas convocados em -31
i
e 1 elegrafos, par? o qual fOI acer- I de maio, devendo os mesmo� re

i tudarne�te escolhIdo pelo chefe I gressarem a seus lares.
do Go�e�no. . . I Os reservistas convot::adus de-

O dIBt;lI�O patl'lc�o expressou a I pois de 31 de maio serão, de�0-
sua grahdao pela forma com que; bilisados, no decorrer das pr6xi
«,� Gazp.ta» seml!,re se expressou I

mas semanas.
sobre a sua pessoa. I

e.O••(!).419••••••Ge.H•••••.,
Os pre3ado amigo fazemos os P tmelhores votos de bôa viagem e ara pro ellll!l

feliz permanencia na capital
paulista. Iger OS extra�
centr�n�:II::nparo num.erarios

RIO, 20 Noticia-se que, levan·
Com II humanitnrio fim de do. em conside�ação que existem
,..

I
maIS de dez mIl funcionarios ex-

amparar a �nfa�lcla o Centro .de tra numerarios nos Correios e Tele.
Ampar@ blf8ntll, coletou, domm- grafos, o mjnistro da Viação re

g0' no Café Rio Branco, das 10 ás solv�u submeter ii apreciação do

12 honu, a importancia de.,. pl'es!;Iente da Republic�. um de�!'e.
?36$"'OO

to-leI, d�terminando ,-que seJam
... a . êles incluídos, a partir de jl1-

Ilho, como contribuintes do Insti
tuto de Aposentad'lrias e Pensões
dos Imlustriarios.

----._--_._.__-_. _ ....

Desmobilizados 'OS

reservistas eheeos

a menor reação.
NOVA YORK, 20-A luta de O sr. Tenorio Cavalcanti, fiscal

competição entre o café e o chá da Prefeitura, foi quem, na au

manifestar-se-á abertamente na sencia do delegado, iniciou as di- BUCAREST, 20 - Em con

semana que começa a 26 do CGr' ligencias policiais. Foram prêsos lequencia dasupressão daGUARDA
rente, quando os produtores de

I
pura averiguações, Tiago da Silo DE FERRO, cincoenta e dois de

. café e chá promoverão, simulta-! va, vulgo JAU', Sebastião de seus mais pr08minentes membros,
lIO.20 - O ministro da Guer- fteamente, uma semana especial, Alcantara, vulgo VELUDO, e um ínclusive Nae H0ne8cu. professor
fecebou em objeto ·de serviç,o" destinada a intensificar a venda (1�tro individuo cujo nome não de Filoilofia da Univer,idade do

irentlrais G6es Monteiro, Mau- I do eafé e ehá como bebidas gf'-' fOI dado conheGer a reportagem. Bucarest, foram exilados para as

� Cardoso, Colatino Marques i ladae de verão nos Estados Uni' � Desconfia a polida de que o

I
pequenas vilas de Transilvania e

�cio Esteves.
'

dos. I crime tenha l3ido praticado de Mierburea.

Campanha
anti.-judaica

A ilerviç. do Departamento dei
Administração Municipal, a que Isuperintende, seguiu para os mu-

I

nicipios sulinoll do nOf.lSG Estado, i
o sr. dr. Carlos Gomes de Oli- I BERLIM, 20 Nota-se uma no

veira, que deverá elltar de regres-' va int�l!sificação d.a
•
.:ampanha an

.

.

I I d b tt·semltIca, e,ldenc!ando' se por
80 a �lIta capIta {entro e re- medidas tomadas pelas autoridades
ves dIaS. que abrangem todos os terrenos da

vida nacional, principalmente o co'
mercio.

A policia tem efetuado numero
sas buscas, não só em casas co'
merciais, mas tambem em residen'
eias particulares de judeus. Foram
detidos numerosos semitas, Em aI.
guns parques da cidade foram colo.
cados bancos COm a inscrição "Só
mente para judeus", a alguma di�
tancia dos bancos destinados ao pu
blico em geral.

Apresentem. os

documentos

A 16a. Inspetoria Regional do
Ministerio do Trabalbo, Indus
tria e Comercio, solicita aos sin
dicatos e Ils5Iociações de classe,
que Qlp.ger·olll vo:ais e 5lUplen tes
para as Comissões de Salal'Ío Mi-

Novanimo, para aprellentarero até o

dia 30 do corrente, os documen
tos exigidos pelas alíneas a, b,
e, d, e das inatruçõe!! baixadas
pelo senhor Diretor do Departa
m�nto Nacional de Estatística e BERLUI, 20 Uma agencia te

Publicidade, publicadas em edital legrafica oficial do Reich informa
desta Inspetoria,. no Diario Ofi- sobre no!� violação da fronteira par

.

I d E d d 26 -1' • doutro aVlIlo Tcheco-Slovaco, nas pc-Cla o 9ta 0, e ue maIO e

1 quenas cidades nas proximidades
1938. da referida fronteira.

viola
ção

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Grende J'::r'�i j-.u��àr�, �ojefr CARTAZ.ESurn cagc de �s�.Jlc)n.�,gç;rn I DO DIA
NOVA YORK, 20 - O ncana, ,na rea,l.�ad� foram

I PROGRAMAS DE tUUE:
Grande Juri se reunirá ama- construidos na xussra, �pre-!ODEON ,"der dos

S O nhã terça· feira para iniciar sentando menos aperfetçoa-l .!. I

Ã p,\,ULO. 20 --

Norno encalço da criminosa que se" I
" cluemas

O processo do julgamento mento do que os egitimos
Imunicipio de Prata, Rafa:l Mc- su:'õe esteja homisiada nas pro- �,

nezes viveu maritaln.er.te com a ximid:ld -s do hotel, pois serlhe- relativo ao COMPLOT de americanos. i A'S 7 30 HORAS:
h I C d I

.

d f' 'I d
'

d d ' I e s pi 011 agem, recentemente
O

·

ddi'espan o a arrnen e til, por la llCl eixar a ci a e aque a
descoberto, pO rtu n I a es I, Um filme akqre e divertido com

espaço de mais de 12 anos. As ho:a da noite, mormente tendo- T I
I S ... eUI conta a dif Id d d Esperam-se sensacionais

COm e rcta I·S i; Jo.hn Boles, D�ris Nolan e a a

rusgas entre o casa eram cons- '"' I ICU a e e rrevelações, entretanto, não i Blrell
tantes, dando azo a varias sepa- transporte e ter Carmen dis- OS' d I b i d Iha confirmação da notícia di- erviço e ntercam 10 a

tacões, uma delas por mais de pensado o automovel que a con- L' de' I I PROPOSTA TENTADOI"<f\,
"S vulgada por um jornal local 19a' o ornemo eva, por n05-,

tres anos. Depois, voltaram a duzia, até Andradas. .

di h' i <l1> Ode que se acham envolvidos so mterme 10, ao coo ecrmento
I Preccs-2$500 e 2�OO .

coabitar sob o mesmo teto, para, Ligando o fato do subito de- d' d
'

t
�

funcionarios do govêrno ale- os interessa os as segUIn es ,

decorridos tempos, dar-se a nova saparecimento da criminosa com id d
' .

, I � .... RrIi .. ""DO.mão. Sabe-se que, nas ses- oporturu a es cUl�tCW1.IS, �
,CINE.. '-.10 'U'..t1l

separaçãe, sua promessa anterior de se ma-
sões secretas, o Grande [uri -O sr, Ferdinando Z�ndo-Ha uns, oito meses Rafa.,l e tar 10�0 que eli-ninasse sua vi-
C O n se g uirá conSideravel1 nal, de P�rto Alegr,e, deseja re

Carmem viviam em aparente paz. tima, presume-se que Carmen,
quantidade de dados e tes presentar Firmas. labricas d� apa

Subito, nevo atrito surge e mais escondendo-se nalgum ponto me-
temunhos, tendo apurado que relhos de Radio que não tenham

uma vez se separaram, deixando nos habitado nos arredores da
O motivo basico do COM" representantes naquela praça,

Rafael a amante naquela estancia cidade, tenha levado a termo o

PLOT foi desejO de um -O sr. A,ndrés Salgó, de B,u-e seguindo para a vizinha cida- seu desejo, suicidando-se. d d t t •

grupo europeu não especi- apest, eseja en rar em ccn aro

de de Aadcadas, no Sul de �Ai- .' ( b
. I '1' J I

F tel d ficado obter os nlanos exa- com ra nc.as ,HaSI eiras ne a g'.)'
nas, levando em sua companhia es eJos a

I
tos d�s aviões dê bornbar- dão, sêda artlfi�ial que fnem a O MOf�T(] VIVO corr

seuZs ,f�lhos: Lóôirnil, do; 17 anos,

S S T
�

d d deio e reconhecimentos para estampa no tecI,.:h,
.1
Granl E:íCh,,: rj, e Karen JV\, ,;I v

e osimo, de 14 anos rin a e ' ,_

d
..

I
A C· rnat a do CO'fJerCI' ') l

,
.

.)" 1 110r\0
, � .""

. :'" _

••. 'a aqUlslçao os qU31S c ne- '-.'40. d '''.'_
, . .

reço
--

iP. I, ..
Isto O.,O" .... lI nos pnmeiros me .

d � I de Port A<t"T dQ Texas dese- r -------,----,------.--.- ... -- ---,

.

_ cessarlO gran e enlpregü üt: ' "" ,v ''«0' I ...v.
,

ses deste ano, quando Rahwl O f
'

S ,-.

'f' d di h
'

trani D' 15 jo entrar em contáto CO']} "xpor-
I

. , �,.'. ara estelar a ,_, .), nn a� In eiro es rarqell'O, as
,

,. . " iH ,. !V � (l. Cd sa
adqutrlu, pur �oulpla, ali" o Ho· de, no ano de 1939. foram pessôas, homem; e rnuiher,;s, tfl.ClOrç5 do mogno e outras ma- i enUe'-lllse 8. .'-\ Ve'
tel do ComercIO, conqu:stan�o, escolhidos: definitivamente a r r o ladas dciras de construção para os E�- i nlda Rio Branco, 11,60 A' tr 3ta1'dentro em pOllCO as simpatias I d f' b d 14 t d ' U 'd I
d d d '1 'd mpera or esteiro: No erto como envolvI as no caso, a o� mos,

\
na mesma,

os an ra enses (. ev. o ao seu D' d 5'1 I
_ -A fI' ma Footo M.·IlecaJ

�
? ommgos a I va, possuem nomes a emaes, r

..
_

'

modo lhano e afa',el. I'
' ,

, dI' L b I
r.i(' d 30

A

'á f Company lncúrporated de FIla- VENDE SE uma maquma PIANO�""vende-se �Hn, de
S d

•

- JUll, r, r tamlro o o vlalS e pessoa� ] 0- , ,
d' 'VT d" ........

egun o as verSoe5 correntes, G' - 1
"

D M
' .

t . d C e ta delfia de-eJ's entrar em c'intáto I e escrever «w 00 �to- marca nZlmer-
R f I 'r d "d C \umaraes; a, JUIza: , ana ram In erro ga as, om n' '." ..'

.

\ 'k 600 . \00 f1 " f
'

t da Ile tena .ea mltt o armen. E I!' S I 2
..

d I f t d- UI'tO" com fumas brôsIlelras exportadí)-I C,», por f/:v., ,ua man;) em pn elto rs E o,

I
' u a Ia :1 e.;: 0. JUtz: r, 'lO se o a o e que flJ " .

S ld h l\� j I 10 dna u hma -ve'i., para obt�r a ne" d'A
'

,2
"

, De' d '
'_

gados na ras de minerios. I
a an I) 'jar.l1lO 11" Tratar nesta re açã'O,

"

d qUlao, a. )UIZa, , eCI- os aVlOes empre �

1--
=--

C�S5ana �utonzação para ven �r lia Belo Wanàerley. guerra da E;:,panha: passan- --� L, A, ,5mb &: �ompanz, I I
-

IIum predlO, que Carme� pOSSUla Mordomos: Carlos Sada, He- do com\.) de fabricação ame- da Cahforma, desela entrar ea� II "ELITE" P 15 d N
·

3em CamplDas. ConsegUido o seu ,.

A 'I Ot' R contáto com firmas expottadora, raca /) OV n Ib'
, .

'd
ronomo VI a, aVIano amos, I � \: •

o JetIvo, ter-se-la apropna o N b O t S'l P d B Dr Padro de Moura Feru dI.! madeirá de lei, '

d' , , a uco uar e 1 va, e ro e· •

ia dlmpordtanc:8 coolsegulda lcorflda li, Henrique Ferra,j, Omi Orti- Advogado -A fama Zandonai & Bri- I Ora bola!>, porque V, S, esta gastando o seu dinheiro a tóa �
vell a o Imove, expu san o J - M h d � L . Rua Tral'ano 1. (sob,) gidi, deseja representar bmas

'\
Vá ao Bar-eRstaurante »ELITE» ahnoçar ou J'antllr por

C
' -

'd I
ga, oao ac a o, ;-.yres li<

arinen c: vmdo para aqUI a -, d S'l -. I C 1

*�._
..... _ ..... _ ..

:
..m_,:,_ ..

n"M __�_�'

nalêionais em Porto Aleg:re, Rio três centenarÍos,
, ,

d h I d' 'h' clano a I va, ",e 50 ampellJ d I
�

d
�

Cd'· d MJUlrln
o o ate com o 10

elrOrDaniel
Faraco. ; e a I e Grande do Slll.

I I
ar aplO varia o - aximo asseio .

aOamante·d 'd ' Mordomas: Tarcilia Godart, Cardoso rh-� Ir
firma TdheN Repyublkicli 11 Exclusivamente familiar ,j]e acor o am a c;'lm essa L' Am' I C' - ........ el,Dlca .....o ml)�ny, e, ova or., IC I'

U1za . Im. raCéma arreICaa
.

d:::j:�de a::en�io�:rmd�o ::��;�� ,�:ti�7;�EaA�;�:ta (������'-, O:!�-., � A I;;:,f!,ili.:, l ::;)ab����:�'a�m ::i�:��:ii��: f:;;; �'Bl'��d--=-;-:����-:-·:,,-.- ---�7���
.

- . I I J ii.J i"d I
. . ,��cm,l;�·�f�" .IR'Mttd�.� � I ..a;�_�-�,-.�,.rl�_�':�fQÁ"'la_:·::,�,',·'·_ .."u p�'r ';ll{,S{Oe, '�"ú "dI" I" 1 t\.T'· - f!!-...-!e,�!..•

e fVlmen03. ',<s."",U·",-,$' .."" Ii{}[!.1jU�"· �� . ��f.,���/��'1",
mmo�a.s, �e�i3 <11'�d:::�:< o[t)ltra ra-IS';�::jdt�é'��:"i;·:;:��n'lA:l���c�I"1

� .• _ Cardo:;'.)

a",
-Osr. Gustavo Lurça C .. I, auq Lazar'�� n.m.eíl!"'��azão - a pecumana. ",?Oia.-lf� .

Act' 'I'. PI '1' 's I�'·-� I!ra.ch<.:e:\to- ,r-!,-',a Co!omb,;')', deseJ·a
.. !eOlt:�e,n!la.. I,

.... '"

.,.�. '

�.. e U�g� ... .,

da ?e' sua propriedade � do di' z.':,rl'C::�li�l.a e(!:.br�laF(�I�i�a L;�II .
dos que 3imma'1 b,all�ir�s, CU)U !;�pec:�'l-i C&t"J}ntra � �->C:��"i2nherro da venda, resolvera di- r,1! 1 [\If r: lo" au!rnp::lüba -: d'""l"o S",'�i �:!J(.., ....;:.!:neí.tc, teciJv

I'

R' I P . ma e nada oe I 'Ioura '.' errn, t;;I
Ullnaf atae. ara tanto.. :>IU' ti ram durante de algod�o. , B I t� t=>.

.

--
_

�"'I.I Ulí.i "'\1to e diúgiu-'Õe a sua enfermidade e que enviaram Para mformações mais deta- a:3 n ce t....... do 'I")e.o de rn a io
noite de i 5 para Andradas. Co.certos e limpeza corôas, cartas e telegramas, lhadas sobre estas o outras opor- de 193a

Em caminho, externando seu Convida tambem a todos pa- lImidades comerdais, poderAo os

desejo de vinga' -se, disséra «que de maquinas de escrever, ra 1\ missa que será celebrada ns

I
interessados dirigir,-se á Secretaria

ia a Andra?�s afim de m�tar rádiofj e apar�Ihos em gera!. igreja de S. Francisco no dia da Liga, á rua lo: de Março, 1-
Rafael fi sUlcldal'se em seguida, Roa Conselheiro Mafra n' 66 22. ás 7 hosras. 84-20. andar-Rl\) de Janeiro.
tomando uma dóse de veneno» .

A' entratla de Andradas, no

lfilcal denominado «Morro da
Santa Cruz», Carmen dispr.nsou
o automovel. cobrindo a pé o

percurso de quasi 2 quilometros
existentes entre o ponto onde
deixára o carro e o Hotel do
Comelcio.

Atravessando quasi teda a

cidade a pé, e sem ser conhe
cida da população Carmen che
gou á Praça da Matriz. ás 22,30
h.ras. indagando ali onde ficava
o hli)tel. De posse da infol'ma
çlo. pata lá se dirigiu e quan
do se aproximava do local avis
tou Rafael Meneses, á porta do
estabelecimento. Sem que se pu
desse deter-lhe o gesto, a es

panhola saca de um revólver
.

e

detona-o tres vezes con�ecutivas
contra sua vítima.

Dada a pequena distancia que
separava a criminosa do hote
l ciro, uma das balas alcançou
Rafael num braço, a outra pe�
netrou-Ihe no peito atingindo o

coraçio, e a terceiraS Cravou-se
d ''''!iiI1)a pare e.

. "."'.;.!;��
Rafael Meneses tombou en�

sanguentado, falecendo minutos
após.

Cometido o crime, carmen,
em meio à natural confusifl do
momento, evadiu-se, embora

01fato se passasse defronte á ca-

deia de Andradas.
.. A policia, assim qut:� teve co

hecimento do ocorndo, pós�se

Com um tiro
no coração

Remesa da Secção de BJu-
menau relativa á mensalidade
dQ mês de março

I 5 -Oferta de Grande Oriente do
.ecasil para auxilio à cons-

trução do Preventorio t 1:500$000
«-Àuxilio mensal da Prefeitura

de Florianopolis ::'>·�t;.�;o!F�:� 166$600
10- ContribuiçãO de um anonimn 1 :000$000
2. )-Meilsalidades dos socios de

Florisnopolis '.:orrespoodente
ao mês de abril

«-Comissao de 1 00[0 paga á
cobradora AdeJair!e Tomás

. 23-Produlo da venda de 27
livros «Farrapos de ideas, á
cllrgo ria senhora Otília
Blum

29- í�emessa da Secção de 8111-
menau de mensalidades do
mês de abril

30-Mensalid'ades dos socios de
São José e Palhoça, entre-

gues pelas senh0l!8s Amelita
Richard da Rocha e Ccm
ceição Coimbra

3 I-Saldo para balanço

REX, ás 5 e 7,30 horas:

PRIMAVERA com ]"8nette
Mac Donald e Npo)'on Eddy,

Preços-2$500 e 2$000,

ROYA�, �s 7 f 8,30 horas:

floriano.polis,
-_'

H O rne r"1 ag l'Y'l e.
á Imprensa a'
bar-do do "Co ..

pecab::3na"
RIO, 20 - Os diretorl!s do

L'oyd Rc·ai eíereceram, a bllrdl
do luxuoso navio CUPACA
P,f-'.NA. que deu entrada pela
fj! imcii a vez na Guanabar a. uu

(legante COCKTAIL aos ).e
prescntantes da imrren�a,

o�. teiegratis_
'ti-'�J,s 5.6 tr····abe
Iharâo 6 ho-

e 'l!/�'�!I/'\ �t ,', '!.1
I, '11 f

.;1 �' 11

5
�.��"

E, por excesso de trabalhos e .preoccupaçõ�s de espi
rito, ou por outras causas, seu mal'ido chega em casa tão
esgotado que só pensa em deitar .. se e dormir, a senhora
,deve aconselhai-o a tonificar-se com TONICO BAYER.

• Em duas ou tres semanas eIle se transformará num

homem de aspecto saudavel e optimista, com vigor
juvenil e radiante vitalidade. E que O TONIC0
BAYER enriquece o sangue, vigoriza os musculos,
fortalece os nervos e o cerebro. Saldo do m�s de maio S, E.

ou O. Rs, J 4:357$800

rae

RIO, 20 - O rmmstro in
terino do Trab.dho baixou uma

[lO! taria "firmando que os tele.
._

{ ..

g!8!JStd5 ue estaçóes sujeitos ape-
r-:asa seis bares de trabalho,

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

Itaceit. Despeza

153$000

876$000

87$600

525$000

154$800

70$00J
.

14:357$800

14:445$400 14:445$400

Demonstração do saldo total
---

D.::posiio no Banco Nacional
do Comarcio
Deposito 110 Banco Popular
e Agrícola

156:678$400
florianopolis, 31 de maio de 1938

1
VlSTO

()a..m�n L. �olonia -- Presidente
Maria Luiza OoUmano --la. Tesoureira

Que é o TG�ico Sayer;" ,

E um preparado ..cientifica-·:
mente do,;ado que contém toj-

'

tamina.', <'Xtractos de. figado,
.

calcio, pltOsphoro assimila"el
e outros elementos de compro
tlado valor the:'apeutico, Sua
,formula é o resultado de tia.

Tios annos de estudos, invest�
.

.� gafões e ensaios 11'oremiaetltes
,i. homens de scicncia nos fama
�. Sos Laboratorios BayeT.

nesta data

106:678$400

50:000$000

BOM PA.RA TODOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO, 20 Informam de Itabi
ra que o lavrador Joaquim Paixão,
q�ejáfoi absolvidotres vezes pelo MELRORftMENTOS ['Va-o ser

..

I 'NIB n;�t� decrrme de homicídio acaba de praticar URBANOS JU ou !MI r � 0lr.III!' IP'
4'. assassínio, abatendo a facadas o

p
'2 tancião José �ento. d 73 ierro

Em seguida, com um pasmoso ga ,.nS CO ..

cinismo, o criminoso dirigiu uma
V

carta ao delegado de potícía local, Segundo apuração efetuada pelo -

tIna:r,rando de talhadamente a sua ta-I Departamento de Estatística e munis as B, HO.RiZONTE, 20-

çaI'lh�. I Publicidade. o Estado contava,em Conseguimos apurar que

,
Nao contente, foi a resídencíalda I 19')6

.

Ih Y C L o:
vitima, esfaqueando as filhas da I

.J, com os segumte� me ora-
. . ado

vone oUlourger, a «, ler-

I
mesma, que roram recolhidas ao mentos urbanos, atravês de seus ��<?'- 18 � JUIdZ Rfillfll Macd� rot- passou flor esta capital
huspítal e t d rl 4

o • ••
• preSIGUa, na se6un a- e ra au len-, � � ,

c
•

m es � !! grave. ,j mUDIClpIOs. cía para julgar mais um processo, ha cêrca de 2 mêses acom-
,

r'
Joaqull!l Paíxão, perllet���(J e 9 mercados públ!c?s; 52 ruas oriundo do Estqdo do Rio Grande

I '

. )
.

o.

I
c ime, fUgIU, estando a pOlICIa no calçadas a paralelipípedes e 2l do Norte, o qual tem como prtncípal panhada de um cavalheu U

I
seu encalço.

__ o I macadamizadas; 9 praças e 321 acusado o extremista Benilde

Dan-, francês, tornando o rumo da

r Guardas - marinha I aven�das e r
...

uas arboriz.ada�; uma tasos denunciados em questão, vizinha cidade de Sete La·
i avemda e 3;> praç.as,

�]ardmadaS:IPor
ocasião do levante extremista de I gor S.

• •
I 31 monumentos histôricos e 6 ar- 1935 assaltaram varias localidade51

-

A I' .: i,,·..'· d.brasileiros em , t' ti 34
. , .

'1' do íntertor do Estado nordestino po reia rmneu a arn 1
IS lCOS; mumclplOs com 1 umI-

" ,
_ "

I J

[nação pública 35 '1' _ locupletand.o-se rt�s dinheiros dos nao conseguiu, porem, loca-

I
I e com I umma bancos e teíras varres comunistas. . ..

II Havana ção domiciliária, 2,2 municípios Com a vito�ia das forças legals, lizar, defí-iitivarnente, Yvo-
SI I dispunham de serviços de limpeza se homisi.aram nas cidades Iongtn- ne, que, sem dúvida, não

I
pública e 4 apenas tinham esgôto I quas do �IO Grande d? Nor!e, onde sai do Estado

HAVANA, 20 Os cadetes do sanitário. foram presos, cOl1duz�dos a cidade � ".
navio escola brasileiro ALMIRAllTE IdA' -,

. d
e processados como Incursos nos I Espera-se que .:pu:rrot»,

SALDANHA desfilaram pelas ruas .

êntica apuraçao esta sen o termos. da Lei de Segurmnça.
_ se'a enc .mtrada com o au-

desta cidade sendo muito ovacío- [feita, presentemente, pelo D.E.P., O Julgamento desse processo e • J L ,

nados.' 'referente ao ano de 1937. aguarrlad» '2_om grande interesse p e- i xilio da turma de investiga-
! �ori�.PUlaçao do Rio Grande do, dores cariocas que. segundo

�e@••••••••••e e•••••••••fII"••••••••: I Os marinheiros comunistas, em I noticias procedentes do Rio,
• -I numero de n, que tomaram parte, I ., , A

f'" _, no levante da madrugada de

no,)
VIra aqut para esse rrn.

: Y
. : vembro de 1935, vão ser julgado

S

I P Iranga Ilna_�·:;::;1:�;�� do II : •

II Exé.·cito

II : i RIO, 20-0 ministro da Guer-
o Thut"ls·-E§ma��e§ ..Vel·uizes ..(;omposi�ões .. ra assistiu a demonstração de um

. : : i automovel especial próprio para
, ,: Tintas para lmpermeablllzar - telhas, : I reconhecimentos em terrenos aci-
.

i: ferros e parede de edificios, expostos ao : ! dentados e a seguir visitou o

i. ar salitrado etc. • í Quartel do i: Regimento de Ca-
. : : I valaria Divisionario.
g Condoroil & Pa.-nt SA::· O «Salão Progresso» tem o pra-
ê II • ..;Precisa-se �Iugar uma) zer de comunicar aos seus freguezrs
i II! casa de material;' no Estreito. I e ao publico em geral. que jà" se

:
DISTRIBUIDOR : para casal sem I.lhos. acham á venda os bilhetes da NOS-

G

A V I lA·
.-- .... ------ ..... ---- ..---- ......

SA LOTERIA para a extracão de S,
e H 81 JOÃO!'

O CAFE� .'IGUnA""i" I REMOVIDO O t::ON- Serão di!'tribuidos 1.840 premios
COM 67010: 41B-TELEFONE 1561-C, POBt�1 140 : SUL ARNO KONDER 111�m !otal de 119;7?0$OOO sendo o

RIO 18 - lnforma-sn que o·"
CONS. MAFRA, • RIO 20 O I 1 A prlmetro de 50:000$000.

, v' (j) • ,- consu gera rno O b'lh t 't·interc8mbio comercial entre o O F L O R I A -.." O P O L IS. K d f' 'd d E b
. I e e ln elro custa apenas

. . 19
n • on �r, 01 remOVI o e m 31- J5$OOOBraSIl e o� E�Lados pmdos, n(ls 6 : xador em Berlim para a Secrcta-I ._

quatro pn,n:eJros meses do c(,�- �1f.eCD.e ".eeO••Me•••c ecC!U!lee00e��chl... ría de Estado.
. � SALAO,. �ROGR�SSO

rente ano fOI favoravel ao BraSil 00 11
gNao t-!mos fdla!;)! Nao temos te.

na importancia de dolares ...

'1""
- ictone!

$12.505.301,00 centavos. A ex-
' RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

portação do� Estados Unidos pa- ,

ra o Brasil f(;Í de dolares . . . '1 C HAS Agrad· t$21.052,022,00 centavos, enquan- eClmen O
to que a nossa importação para I Eugenio Beckert e familia, OUo

aquele país filcançou ,. ./
� Richter e familia, (ausentes) Carlo�

$35 55 6"3
Kuenzer e famIlia (ausentl"S), Otto

. 7." ,00· Selinke e lamilia (ausentes), Julio
Só 0 café representou naquele Voigt e familia, Henrique Selink e

j�'::�sd�r�:���r�sO ;:�orAl��:d�;�;;
"

LAQUE A" O' S �:�m: (::s�����), �i�deac �:o�:n:
norlp-americanas,

damente compungidos com o pas·
samento de sua querida mai, sogra
e avó BERTHA SELINKE, vem aBra-

CO�lselho ao"" trl·stes decer a todas as pessoas que os

I � acompanharam no doloroso transe,
bem como os que enviaram tele
gramas, cartas, cartões e flores e

aqueles que aC9mpanharam o fere.
troaté á sua u'ltima morada.
--��----�_Q �__GgmQ �

o Brasil na Conteren ...

-

,

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

Ci3 do Trabalho

(Comunicado da Agench� Nacional)
A escolha unanime do representante brasileiro, ministro

Valdemar Falcão, para presidente da Conferencia Interna
cional do Trabalho, em Genebra, é-nos muito honrosa, sem

i."dúvida alguma. Alí (lSe. reune tudo quanto o mundo contem

poraneo poude produzir como capacidade e excelencía espiri
tua 1, especializadas nas problemas que impacientarn as clas
ses sociais.

Todos êsses problemas vão ser expostos e sujeitos a

sxamee, para decisões generosas e altivas. Já agora o traba
lho não poderá ser considerado mercadoria, entregue á" leis
da oferta e da procura. O trabalho é esforço nóbre, que não
se compra. Retribue-se e as retribuições perdem êese carater
mercantil que sempre obedece aos intuitos de lucros. Os re

presentantes de todos os povos contemporaneos foram para
Genebra inspirados nessas doutrinas altruisticas. Certo o re

presentante brasileiro levou para ali mais cio que doutrinas.
O ministro Valdemar Falcão poderá oferecer fá tos e exemplss.
A legislação brasileira atingiu a extremos liberais que lhe
concedem aspêtos audaciosos. As leis das oito horas, das fé
rias remuneradas, das pensões e aposentadorias, da seguran
Ç& aos trabalhadores de todos 013 gêneros com mais de dez
anos de exercicio efetivo e, por ultimo, do salário mínimo,
formam cadeia de conquistas pacificas, que todos os govêr
nos do mundo podem contemplar com respeito. A obra de
ossistencia coletiva, de auxílios mutuas e de cooperação re

ciproca, estimulada e imposta pelo govêrno do presidente Ge
tulio Vargas é formidavel. Quem examina a legislação social
de dez anos passados e a compara com a atual calcula bem
a ação magnifica do Ministério do Trabalho. Podemos citar,
hoje em dia, as leis trabalhistas, triunfantes entre nós, como

exemplo á maior parte dos países. Tudo isso foi levado a ter
mo numa atmosféra pacifica, de confiança, que fortaleceu, de
modo imprevisto, a ação do govêrno. As classes trabalhado
ras, por isso mesmo, estão satisfeitas e fieis ao novo regime.
As classes patronais do mesmo modo. O Brasil comparece
em Genebra não como simples espectador, pedindo exemplos
e lições. ° ministro Valdemar Falcão apresen tará acervos

de conquistas dignas de análise e aplausos. Sua escôlha para
dirigir os trabalhos da Conferencia Internacional é honra pa
ra o Brasil. Acreditamos que os delegados que o elegeram
verifiquem que concederam premios a um país em dia com

as conquistas generosas, além da honra que lhe atribuiram,
na pessôa de seu representante.

iminoso indulta
pelo presidente

�da Republica
. PAULO, 18 - Ainda está

lembrança oe todos o eensa

aI julgamento de Nabib Cons
tino Adad, o autor do crime
rua João Bricola, do qual foi
ma um seu patriciJ, o sírio

y Khoury. Foi lima sessão
oravel em que foram relem

dos todos os detalhes do de
, empenhando-se as partes no

alho exaustivo de analÍse do
ortante processo, terminando
19amento com a condenação
éo a 10 anolJ de prisão celu-

Jagib já cumprlu 7 anOil de
ão. O seu advogado, sr. 0"1-
Pedroso Horta, de acôrdo com

i, requereu o perdão perante
ovêrno da Republica. O pre
nte Getulio Vargas, atenden
ao pedido, concedeu o perdão
acusado.

Devem os tristes f17.er um auto
exame pua descubrir a causa, ou ;;:5 Icausas (j_ue os acabrunham. Muitas
vezes o mal consiste em simples pel -

turbação que, removida. dará em re

sultado o desaparecimento da triste
za, No estado normal ha s.:mpre mo,

tivo para encarar a vida com alegria
e otimismo. Quando nã0 obtiverem
re.sult.::do, torna -se necessarío recor- i

rer a um medico. que verdicará se

a tristeza e a depressão nervosa re

sultam de alguma doeoça ou de Si TI·

pIes alteração do quimi::mo humo
ral. Neste último ca.5O bastará. muí
ta; vezes. modíficar a alimentação

IAMI, 18 - McCall o rap- e usar um medicamento de base
do menino Jilll?'lY Cash, ini -, fosforica para restabelecer-se.

,uma l_uta tard!a para esca- Simples desiquílibrio da glic-:mia
a cadeIra ele�r�ca. . ou do meíaboasmo do.; assucares
essoas da famIha do preso dIs- causa desordens nervosas. Estas po
m que farão o Jólossivel para de n resultar tambem da falta de'

.

d
A_I J

segmr o governo a com�taçao elementos fosforados no organismo.
sentença, ou da Corte Supr�- A medícin� atual tem recursos

UI�a decisão anulando, o re-
para amhos os casos. Em se tratan

te )ulgaDlento. do de difíciencia de fosforo. a me
esse interim, o governador dida é fadl e consíste em algumas
Eatado de Florida está

_

cogi- injeçõts de Tcnosfofan, que conCQr
do de marcar a execu�ao do

rem para que o paciente apiésente
dEIDade. �a�a um dos dIas da animadores resultados. logo nas pr!
ana a mICIar-se em 27 do cor- meiras vinte e qu;:,tro horas,
te.

.,iii

escapar a

eletrica
er

cadeira

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

LISBOA, 20 Da POlonia che- I
garam Jilelo avião da carreira 4 ce-,

gonhas, destinadas ao estudo de

orientação do sell voo e para o esta·

belecimento do recorde de voo numa
distancia de 2.800 qms. por regiões
desconhecidas. Foram hoje largadas.
no aeroaromo de Cintra, pelo en-!
llel'lheiro Fernando Frade.

de .. Cegonhas
estudo da

para
. -

vlaçao
�apitão
mitido

IUO, 18-0 presidente da Re
blica assinou decreto, na pasta

I Guerra,
demitindo do serviço

itar o capitão de artilharia Al

es Paulino da França Veloso,
� ter sido condenado a pena
�erior a 2 anos.

•

0\
I

GAZ TA
vez

Loteria de
Santa Cata-

-

rma

etn Pinho
Festividades
vino Espirito

do Di
Santo

desde 250 000
Damos, a seguir, a rela-

ção dos juizes, juizas, mor

dorr:os e mordomas par a os

festejos do Divino Espirito
Santo, a realisar se no pro
ximo ano de 1939:
Imperador ffsteiro: José

Afonso Dutra; l' juiz: João
Assis; I a. juiza; d. Vidalia
Outra Fontes; 2. juiz: capi·
tão Americo Avila; 2a. juiza
d. Alzira d� Andrade Coelho.

Mordomo�:

I Manoel do Nascimento
Freitas, Cantidro Alves de

! Souza, Arnaldo Dutra, Edu-
ardo Nicolich, João de Cam
pos Maré, Osni Raffs, Ro,
mão Julio Borges, Egidio
Abade Ferrerra, Alfeu To
lentino de Souza, João Ore
gorio da Costa, Alvaro da
Costa Ferreira e Acacio Luz.
Mordomas: Arlinda Felix,

Edmita Conceição, l-.Jair Sou·
S;), Isaura Lobo de Oliveira,
Leon Katicípes, Lorena Di·
bernardi, Adelia Simas Bo
net, Edith 'ie Almeida Bernar

I des, Cecilia do Espirita San
to de Paula, Ivone Brugg·
man, Clotilde Bernardes e

Luci Gainete AI ves.

MOVEIS

s GUElMANNoLOM

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

RepreseataBteli nesta capital

MACHADO Cía.
Rua João Pinto (;aixa Postal 87

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MPRKE.ENTANTES E
· C �L. O S

e Buzinas'
BoseH

••• 6 ".Pato, p••"" 6

.....h un"•

DEPOIiSITARIOS EM

M PC�

��LO Iatriz POll�;

BI.lRen.u,. �',CfPiu•• i... �D Sul,

Jelllvile, Lag.s, La.UA., SãD�
Frall.i••• d. Sul

Filiais em:
.... - II. U.. _l1li 100 .

.......... lIA IIl. IIote.l. 62,S )
........... dll ' .

•

....da em t.da .

••••• d .

• a••

M05TRUAAIO EM:

Tub...Aa

Velas e Magn

=:Adolar Sch
• c __

EIl,*,� TIÜW.: DOLa •
- Caixa f&oMtiJ, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI'NA

�A.ENCIA DE VAPOR&St
Companhia Salinas PeryIias-Rio
PáM,g Torres & Cia. Limitada �Rio
Mavtgaçã0 Brasileira Limitada+-Rio,
Navegafio Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandeneraadu & Cia.-Santos

VIA.�S DIRKTAS PARA O peRTO DO RIO 0EJANIIRO

Navegação entre BUCAREIN (JoinviJe) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em parlo, carregané«

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

;< todas as especies de madeiras serradas, benelieiadas e em
-. tórcs etc., cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte 01:1 �o Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe 6:argãs-dêTmportaçã�.Cdo País OUl dQ Ex·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
i)E,SVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPftlO
SI!.�VIÇO aARANTI�O E RAPIDO-ftREÇOS MODICOS

Em loteria a sua favorita

flua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

• _ ..ww

.ILHETE..

Fedaral e Santa Catarina

NOS CLA.SSIC05 ENVELOPES FI!CHA:OOS

D. Fama Mundlall

Banco do Brasil
Capital

FU3do de reserva
101.110."$10'
"251.748:101$08'

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas tie costuras e bordadas marca METEOR. (ln
dustria alemã). Não adquira sua maqutna sem eo

nhecer nossos preços e condíçêes de venda.
Lições de bordaãos gratís

Informaçies com o representante J. Braunspsrger.
e José. Galltani.

Rua�:ConseJheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

EXECUTA TODAS AS OP&�AÇOES BANCA�IAI

....MenAs :I C:ORl\.'P.ND:lNT...M:r'ODO O P,UZ
AfnlN�IA LOCAL "-VA TftAJA.N8, N. 13

Abona. em csnta corrente. 0$ segúintes jures:
Dep. com Isres (CO!I\E�CIAL SlM LIMIT!) 2% aja
Dep. 1ímttaio� (limite de 50:000$)

.

3% ala
Dep, popularls (idem de 10:000$) 4% aja
Dep, de aviso prévio (de quafsqser quantías.�om retiradas taai-

bem de quaisquer ímportaacías).
com artso prévio ,e!30Idias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIX�:
.:,,',,_c_. po 6 mêses

por 12 mêses
Com renda mensal

Formidave! !

, • , � • , �... -, .� �.._� -".. _ .• >-,., . ., ......

o _-,_____ _ -, - -
-

-

,
. .

A Casa Miscelanea
_ ..�-------------------

Eletrtco

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5%
...

<

Sujeito ao : sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás 1i horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

•
_

..� ,�,. _,
-.

JIo1<_"\i024C" ....�'"""V��-"fl,......,.....-:n< .••••--u.r.-.,�. '_,
- "_�'!I���"""J...r.�

�.�- -��

Endereço� telegrafico:IISATELLITE
TELEFONE 1.114

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

A.TRA..JANO N. a
1�lorianopolis

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ. FôRçA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM

t.\ ELE-rRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'trl-lOaRua Joao Pinto n, 14 ..

ACABA DE RECI:-..BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE"CHUVEIROS ELE'TRICeJS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rico �ARANTIDO

Motocicletas:

NSU - BMW - Triumph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp •

Opei '. Bauer
Radias: - Arnerlcan-Bosch e Loe- Iwe-Opta Ir
H....r••:-ILO· para bicicletas e :: .toctcíetas,

para iluminação de CflS ,\�', --- Elpo-E
clipse-Evenrude para D",:('5.

AtMNilJorios: -para bicicletas e motocicletas.
��z;
Importadores - Distri buidores

João Prosdocimo & Filhos
Curitiba - Joinvile - Blumenau

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

11--A INSTALADORA ;;. FLORIANO- I
II POLIS, possüe sempre grande stock de materiais IIelétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

L_::eCiaiS para revendedores.

_... .... II"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;_�iiiiiiiiiii�__iiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii_.1I

�,., _ r
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G
Dr� Alfredo Ps de Arauj�--I

f\l,) F [") I c::o
.J1ijialista em mo/estias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludisme e das rnah-stías da pe

te e nervosas pela .Jllltohemotherapia
Consuttorio e residencia+ Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Coneultas+-De« S às 11 e das',14 ,_�� �,� horas

f� .

� Dr.
�� �'DI.,-11lSP_IALISTA :10M MOLliSTIAS DO ESTO-

'l':·.
�A", INTEfilTINO, FI'-lADO E RECTO

C\JRA :ftA];)IG�J� DAS JlBMORRHOI1')AS, SEM OPE

ltAçÃe :u; SEM DOR

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

MEDICO--OCULiSTA
Forma-to pela Faculdade de Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Cur!0 de apMfeiç�altlp.nto 11a especialidade, com o dr. Pau-
1. Filh., ne Serviço do Prof. Davíd SAn�on, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Cll:nlc do Rio d,t Janeiro . I
Cempleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIa Rua João �to 7 sob. Telefone 1451

-=DINCIA:!� Tenent: :IVe�:"::r::� 1621,J
.

Desern ba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Auguato
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS--PARTOS

Operações
Ctnllllt.rio: Rela Vitor

MeirelH 10

A's 10,30 e das 2 ás .t hs.

Re�l.enoia: Rua Visronde
de Ouro Pr.lo, 42-
Tel�f6ne 1355

Rua Trajado no. 29

Adveged.
J, Bayer Filho

Rua -l'rajano. 11
(esquina Felipe Sthmidt)
Telefone 1.172
Residencia I .686

Dr. Clari bal ..
te Gaivão
A.DVOGP1DO
Avi�a aos amigos e

alltigo� &onstituintes que
reabriw seu escritQrio de
advocacia e continua a

aceitar �hamados parâ
trabalhar em qualquer
comarca do Est2do.

I' ,E scritorio: R. Deodoro n' 15

FONE 1.665

'€' ;m.Rl,uiôntQt cm ....
... 1.'I'it:c�� llllja ....

IIWlIl'!e •.

"; . .''''

,,' 'l'iJ�i-liA·�
..

:,".-1<"0;;3 de CU1'!!iàOlll r

_._.i.�;)t Ui':1'UUlIVO II"

1 Dr. Ar�1inio
.�

Tavares

MiBICO-ESPECIALlSTA

(Juyüio - Nariz - Gar- '

gant« - PeSClJt()
Consultas das 1 Q ás 1 2-

das 16 ás 18

Consultorio: Rua J0ã@
Pinto, 7--- TeI. 145G

Res. Rua Bocayuva, 114

'1'Te!. 1317

I N S T I T U T O D E D I ,A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

CGm prática nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 as 18 horas.

F loi íanopolís, -I gaó
-------------------------------�'_-,;:&=- .. ,

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlN1CA
Curso d€ aperfeiçoamento em doenças so coração
(diagnostico preciso filas rnelestias cardíacas por

traçados eléctricos)
CLlNICA OE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Cirnicas
Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reaçõe;' de
We�sermann, de Hechi Tzu, Kahn (' Sachs Zorge) Diag
nostice do impaludismo, Dosagem de uréa no ::angue de. ,;

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li

quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
diagnosticos.

Ferr"lsndo M':9cheGio, 6
TELEFONE 1.19

FLORIANOPOLIS

ii riHf%'4IIB'IlfW*Ntte�J&iiW�t � -.�--�- __',� I ��....:.....,!-m. PW+r.....,...��� ,

Camará M a ri i ns �i I Dr.PedroCatalão ..

III Diplomado pela Facul

I
dada de Medicina da

i ' Baía

��J I Ex-interno e assistente do
, Sf'rviç(') do prof. M">Iae�
Ex·interr.o do Dispensario

Silva Lima

I·
Ex -adjunro do Hospital

GraHée Guillle e Sanatorio
,.

.

, Manoel Vitorino
••-----_.._--- .... JiiZiB!Ia Clínica médica cirurgtca das

molestias da

I �ABEÇA E P1IiUCO
M (:") !es i: ja 8 e Ope raçÕeS I Especíal.sta em

dos I NARIZ, GARGANTA E

O SI OVVIDOS
, 1..1-1O -

"

I CONSULTORIO
. 118- Rua Trajam' -18OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Ib '
RESI�ENCIA' ,

IM r. J OI ã o til e la r ai u j fi I II Hotel Grona

Assistente de l;rúf. Sanson, do Rio de-J-an-e-ir-o-.-C-hefe 1�;:a::�::I:.::�;:Jdo se rv iço de � Ihos e oto-rh ine do Centro de Saúde .dilllilíilililE_iliiiiiiiiíliiiliiilliiiiiiíiiiiiiiiiriiiifi�1
�.�!f!���!!!!!!!l�!ff

de Florianopolis

li����������������������� A
8 i?11/J

Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
D P

.. ccac.1O IY�O"

I'
Consultas díarias das 4 ás 6 112 - Fone 1009 (. . ed ro Camara Simões I · I
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS ., rei ra tem seu escrip-

li CLINIC_A MEDICA I
--r I ii I tór io de advogacla á rua

Dr. Joaquim Ma,del·ra Neves Ir' i, II
-vsrna, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lumbargo,

II
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes Visconne de, Ouro Preto

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da n, 70, _. Pno»e- 1277.-

I ti:
Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

ema insulinica da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e rnolestias da nutrição

I
j

I

Dr. �\liig\"Je!
BC.);f� baid

4 ás 8

CLINICA (if,RAL
Vias Urinarias

I Cai)'. 1 Postal, 110.
I. �I

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

r' ,

, lt D' P' ! ". \...,O,1S1I .-.r\. João mtc :)

I 1 elelone. 1595

I Res. Hotel GJoria-Ff)ne J 333
: Consultas das 13 ás 16 hrs •

• _-- ••.• -._._. __ ,._ ---------- - -_.-.__ - - - ••••__ ._._.. __ o

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestías de
Senhoras e I'Mclestias de crianças];

Diretor dia M�terrudadel
Medico do Hoepilal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde ._, Consultoria
ANITA GARrBALDI. 49

�IPtI Dr, AderltaJ
da Silva
I\dv.ga••

P. 15 de Nevembr., J 5<91,.
Fon� 1631 � 1290

I Dr. Pedro dot�!ra F"'!lI
Advagad@

I Rua Trajano, rr 1 sosraãe
__

Telephone n' 1458 'j
Et�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

c�
1 Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Dlreíte

Advega na capital e no interior deste e do Estads de Sa9-
ta Catarina. •

Escritorio' Rua Marechalfl.riana Peixoto, 1 � I
sobrado sala n' 1

SANTA CATARINAPARANA'

IDara O Narte

CONSULTAS: Das g ás 12 e das
Atende a chamados

Rua Tiradentes, 14 - Sob. I

,' -'

......iiaMiii"'"_$iiiiiiiliiiiiiiãiiDiiiIi:;;;elíiiiiieiiiiiiifOiiiidni_e�iiiiii__iiiiiiiliiiiiiliã!6_7iIiiiiiIi'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiliiiis. iiiiiiiiiii�q
1-��tt�:�I�1 Co panhiaIr=Nia.-a-'-'c-i-o-naBí,.I-d-e-�·-N-a-YI-'g-.a..,..··_

ç,ã-.l Costeira
Movimento Maritimo ..Parta Flori_nep.lis
Servicos de P.u':ii>sa· eir"os e de Car �s

Ex -eheie da clinies do Hoapi
tal de Nürnberg, (P.",reesor
Indórg Burkbardt e Professor

Enfin Kreuter)
Eepeclallula em cirurgia

gera!

alta cirurgia, gina-::cologia, (do
ooças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica Fretes de cargueiro:

Uma casa ila rua Conselheiro
Mafra n·. 51, outra na lUa João
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chaeara na rua José Veiga. Um

grande sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.
Tra�l';: :Iil I)}) JiI');j
Fone 1�,

Para o Sul

----�.�.

22 atITATINGA steir·à á

ImlituiJa
Rita Grande

Pelo1ia�e
PGrto

O Putw.ete rrAGlBA sairá á 18 do cor.. , O Paq\W�
rente para: corrente para:

Paranaguà. Antonina,
Santos, Rio de Jane,inl.
Vitória, Baía, Ma€eió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demaii�por·
t(')s sujeitos a baldeação no Rio de Janiiro.

Av• O
Recebe-se cargas e incomendas até r

a vespl!!ra :das 'saídas dos. pattuetes
IS e emite-se passag�ms, nos dias das saídai dos mismos, á viita�&lo a·

testado de vacina, A bagagem de: porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté parâ bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22�IS(!i)B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--{FONE'1666) �-t:ND;:TELE�. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. S�'NTOS CARD"O'SO

CON�L]LTORIO-··Rua Tra
ane N. I íl das 1. ás I 2 e

das 15 ás 16 1,2 horac,

TELEF. 1.28)

RE5IDENCIA- J:<ua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Ver/de-se as

seguintes
prr'priedades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopnlis, 2' -6--,��------------------------ ---

G I
(�jesportiva

A"
da

I:)
grande

F
notasendo

Sa _João.
� I

día 24, F'lorianopolis as �stírá a primeira
P.::!.':'.\rtir'L�� ;r)�'''''Ar-rV'''\'unicllpa· de "Bo�"�:;� �4C'''""") Cesto" en-� "Y " ,,,,�, ... ,) � -, t,. ,,-' " I J ! ,g I c� C"4 ,/I

·l:\v'iação Naval x Ginas·tic(.)s, de JOite\/iJe.

T

con

tre a

TIVA
Osmar Cunha

�-Q-----------------_.-.-.

F'aleceu com
125 a�1DS

PO,ViTON LAKES, New
Jersey, 20--0 campeão mundial
de peso pesado Jae Louis, està se

entregando aos treines finais para
a luta contra Max Scbmelling,
o tentando fôrma excelente.

O campeão ainda é facilmente
a ngido pelos golpes de direita,
n 1S os observadores opinam que
ê)) suportará melhor os golpes do

que quando Schmelling o pôs a

krock-out.

junto.
Destacaram·se: Chocolate,Sapo,

• guardião, Baldicero e Chambe
ta, do Campinas.

Br,rbinha, BrauFo, Mélnsur, De
bico e o guardião for am os me-llhorcs do Independente.

Atuou a partida o nosso reda
tor esportivo, gentilmente convida
do, que satisfez os anceios de to

dos, que era: imparcialidade.

S. PAULO. 20-Com a
edade de 125 anos, faleceu
em São José dos Campos.
estação climaterica de ex

traordinaria eficiencia, o pre
to Belisarío Braga da Silva.
Conta-se, naquela cidade que'
() Belisario asstst'u, do Ypi
ranga a proclamação da «III·
dependencia ou Morte», de
D. Pedn, L

SPECULATOR, Nova York,
20-Max Schmell:ng impressio
nou vivamente nos treinos fir:;ais
para a luta co »tra Joe Lo-ris _ As
suas condições fi"icas são perfeitas,
A direil" d:: Schmelling, qu� le·
vou Louis a Knock Out, apresen
ta (li mesma potencia. O boxeador
alemão mostra-se confiante.

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

Amanhã� Joe Louis e Max Schmelling, em Nova
IJela segunda vez, o Campeonato Mundial de Box�

York, disputarão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floriano.rolís- 1938 � .

______� • ..;.·":�k\'�{ b ',,;, .1*r'�'�._._,- .. �

Vende0' se juntos ou separados
Magnifico terreno pronto para ed;ficação todo murado

CO,I' passeio e rua já calça.la no centro da cidade, a 50 metrr.s
da praça 15 de Novembro.

Uma grande casa antiga, com espaçoso terreno plano:
para. grande e�lhc�çãO, tamben. com passeio e rua ja calçada
contíg ua ao pnmeiro.

Informação com JOÃO CARVALHO ';
,--"_ti

Ex -interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e

ginecolJg;a do Frof. Brandão Filho.
Ex -Diretor do Instituto de Previdencla Clinicá do
Rio.
Ex- Sub Diretor d l Ser viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.

.

Curso e prática especialisada em Urologia.
Chefe do Serviço de Higiene PréNata: do D. S. P.
do C. S. de Ftorianopolís.

Doenças de senhoras. Urotogta
Partos e Cirurgia.

. ED�TALEspecialista em mo/estias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher.

�
\,j

;� rna ia h cha todas

Para ciencia dos contribuintee do Imposto de Renda nes

te Estado, 8-'no público por meio do presente edital, alguns dis·
[positivos regu mentaresem plena vigencia: (Decréto 21.5j4, de
20.6-1932).

Artigo 78.-Todtls as pessôas fisicas ou juridicss que por
s ou como representante de terceiros pagarem ordenados, gratifica
ç'ões, 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 multajde 500$000 a 5:000$000.
Artigo 88.-Até (30)-trinta de junho de cada ane,

Consultório e Residencia á Rlla Vuconde de Ollro Pre-

I
pódem ser feitas as declarações de rendimentos. independente de
multa. A pessôa hsica .. -(particulc:r)-que possuir mais de . .

lo, n'. II - Te], -- ao09 -FLORIANOPOUS. 10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeita á apresentação d!

��i'!1"���.����������� sua declaração, ainda que, pelas deduções de encargos de Iami-

II·
- �

--�- lia e outras que o regulamento permite, venham a ficar isentas
.

I Caso pão =p-esente a declaração fic"rá sujeita ao lançamento <ex-

�i CERVEJARIA C 1� T A R I N E N SE oficí()) e perderá direito ;ís deduções regulamentares, incidindo

!'[
ta-nb. rn r.as multas d� 30, 500[0 ou <linda treis vezes o valor do,- �

I imr.csto, ou s 'ja,' 30000[0. As firmas comerciais coletivas ou in'

.

Pão liqillid@ ? Jlvidlltlis. ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam ührigadas a

�'-.re5('<,ntar á sua declerncáo os documentos que provem o seu pre-

Cel�Veja Bock! JUIZO.

ti

�
I
- ..

/',S

QUintas-Feiras
ár-. 10 hilf�� no Corrlio
ás 9 ncras na Agencia Artigo 175.-As ernprezas que pdgam juro. de deben-

ESPECIAL PAHA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI-
tures e obrigações ao portador, descontarão sempre independente

I
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA de sab:r a quem são pagos êsses jures, á taxa de 8010. Quanto

� I' "
(;e:r,,�ej.al·ii'1 (;atll'llrineuse. ao): dividendos de ações ao por t ador, a taxa a descontar pela

�
EXPERIMENTE O PHECIOSO LIQUIDO QUE JA' mesma fórma será de 4010, independente do imposto pago pela

�:-_-: :,' �,I! SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E sociedade.
fi. fj.ESTAURANTES. A' 182 S

.... I dJ

�I REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER. rugo 00 -- ão passrveis do Imposto de rea a os

�; � ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA. I vencimentos de todos os membros da J\-1..lgistratura da União, de-

I_�_,'.� , I; I. .__

f I. O R I A !II O P O L I S

__III
!::�tados, do Distrito Fe.leral c do Territorio do Acre, bem' eo
mo os do funcionalismo público do Estado e dos municipios

Agentes: Carlos Hoepcke 5,1'. ;t.
-.--------." - (Del:reto 19.723).

� V � � Outrosim, torno publico que de acôrdo com a lei 183,
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 _ FJOI ianopolis �,i��....

' ti � de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de

f'lj VENDEM - SE: na rua Presidente Coutinho 1932, o regulamento acima citado. sofreu as seguintes alterações:
, Iirifl"i'l"®iNewaaAm@t#!'i!!OO!l!!Ifl�· N·. 76. Lei 183o.-Arligo IO.-A partir de 1936, as socie-

. !%""Á��DrAT7.A�A���.PdI�7J.�]1iG'?.��!��"""':tJi1�-.:· A�fI.
..

"�"-""� ,,�� '�.J��W@, ,
,,",,--- • d I d I d'Ií.%'��v"'':''V..4"�v.&...-.n...'Y4.'''''''''''4;..�'r��?t''1.&>J�;J;,�;;:;;:,,,�tT;':2:� ;i:../:·),;�:��.;��.;'\lk.. ,�;.,�'»y.;f;,,,;(hV"� aa es em nome co etivo, as e capita e inr ustria, as em coman

� � dita e as finnTJs individuais, CJ.Ijo capital exceder d� 50:000$000,
� Cálcu lo de qualquer P. anta, execução, tis- � ou cujas vendas mercantis ou receita bruta excederem de . o

� estrutura em con- ca,':zfl.ção e direção �I 300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, d,:

� ereto armado dH ob. as � I acôrdo com o respectivo balanço, ficando equiparadas para o elei-

� e ferro f�p,a�'el hamento com '(,.:1 to da tributação ás Sociedades Anonimas

� �;� Decreto 2l.0330-Artigo 100-Nenhum livro ou doeu-
�� pista para constr u.. f'&�1 menta de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei

I
ções de pontes em �� I de falencias e por quaisquer outras leis, terá efeito jurídico ou

concreto armado �11 administrativo, si não estiver assinado Par atuario, períto contador,
(��j I'

��
contador ou guarda-livros devidamente registrado na Superjnten-

���,� Vende -se jdenCia
do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposto no artigo

� � 53 do Decreto 200 J 58, de 30 de Junho de 1931. Portanto,
r� AIfIli, I&l ;li

b
ri) �J UMA MAQUINA DE ES- no decNr.er de Junho até 30 do mesmo mês, a Secção do Im-

� rnar li; Ia r'ne Iro ., I e!i!l ro �� CRBVER USADA posto de Renda neste Estado, está habilitada a fornecer quaisquer
11 ,I • �.

�1 tipo standart por preço van- outros esdarecimentos, bem como a receber as declarações de

l� I tajoso. Informaçijeg na Ta. rendimentos referentes ao correllte enrcicio.

Enger�heir'o Civil �� bacaria Baiana, Rui:. Trajano, Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca

e.�...

! 4 ou Caixa Postal 59. d@TesouroNacionaldoEstadodeSanta Catariaa, Florianopolis
-'l\, 25 de Mô.io de 1938.

.

�
�
�t;J
R:ADiOS

��
�,

Para seu concerto, procurai a
------.

l:1J Ca�a MIIsical, que conta com a Festa
� oficina melhor ml)ntada na

ca-I�
..
'�' pitaI.
r::�1 Rua João Pinto. 1 2

I
Paraná � �ende-se duas mas

� de tijulos,
� agua bôa e muitas arvores fru

� tiferas de diversas qualidades, ao

� lado do quartel do 14 B. c.,
Florianopolis direção� E�Jgro. Or.JIAR RUPP � no Estreito. Para tratar com o

�., � pwprietario Vldal Antonio de DISTINÇAO! ALEGRIA! SURPRESAS!
����������� � Souza. FESTA Tl'PIC�� REGIONAL

--------------------------..--------------1.-

Sua carta chegará
t\1omingo na r.::w'qw

Inforr"Y"té.�çõe's :

Sindicato CO�'iudcr Ltd�J.

ECDnomicaCaixaPalacio da (;arles �oDe�i�ão

....Ie da Seteão
ApartamentoAndar EI

de São João
Postal, 784Caixa

no

Lira Tenis Club florianopalis
híííê....._� Curitíba

� .

�
�

Sucursal:

QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 1918
-A'S 21 HORAS-

Grandiosa Soirée das Chitas

SEUS FILHOSBEM
Lindas e graciosas confecções pal'�a meninas e_ g_ritos só

na CAPITAL.
"

RMa COllselheiro Mafra esquina da Trajano
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N'OTAS RELIGIOSAS IAAs impone��s manifesta.1
çêes de domingo na A V OZ D O P O V O ---Proprietario=e D�reto:r Responsavel

Catedral J A I B o c A_L_L__A_D__O
Com o comparecimento do sr. tenente coronel CandidoCal- São João no Auxilios da I ssa V I-dadas, comandaate do 14 Batalhão de Caçadores, o representante do

Ir. ceI. ,comandante da Fôrça Pública, oficiais e grande numero de Lira França a� Es
'

,,'

militares, oficiando o exmo. sr. Arcebispo Metropolitana, verificou-
ilJII

se domingo, ás 7 horas, a solene Pascoa dOI Militares, na Catedral

panha ver-
A.NIVERSAIUOS Os seus inumeros amigos e ad-

Metropolitana, que se achava repleta de fieis. O Altar Mór, em Estão se aproximando as Ies- - miradores, Ih'} testemunharão, ho-artistica ornamentação de flôres naturais, ostentava entrecruzadas, tas ioaninas, e dentre estas a BER�ANDINA S. PHILIPPI [e, o apreço e li estima em que
as Bandeiras Papal e Nacional. D. Joaquim Domingues pronunciou que VBe ter, sem dúvida, maior melha i A efeméride de ôntem registou

() tem.
vibrante alocução, distribuindo o Pão dos Fortes aos numerosos mi- realce, como nos anos anteriores, I « A Gazeta» Ielieita-o cordial-litares que se apresentaram á Sagrada Mesa, com edificante disci- é a linda noitada regional, que I' o aniversario natalicie da exma.

mente.
plina é respeito. O revmo, sr. cura reciteu a belíssima «Invocação está sendo organisada pelo LIRA BILBA'O, 20-Em toda a Eg-I sj.ra. _

d. B�rnarddina Schdmidt Phi-
ANTENOR CIDADE

á Nossa Senhora Aparecida» pelo Exército Brasileiro. A' saída, o TENIS CLUBE. marcada para o panha nacionalista cresce a indig-jI_PPI, eSPoGs8 [). aCl)aht�l' o .comer·
- .. - ciante sr regorio ruppt, T h

.

dexmo, Arcebispo comprimentou o sr, comandante do 14 Batalhão e próximo dia 23 do corrente. naçao ante as repetidas violacões
D g' d I d t"

ranscorre, oje, a ata nata-
demais oficiais presentes, tendo sido erguidos vivas á Igreja, a s., O pessoal da ornamentação che- da fronteira por aviões francêser:; I o�a _a e � eva 08

•

sen lI1;ten. licia do nosso conterranso sr.
excía. revmo., ao Exército, ao 14 B.C., etc. fiado pelo incansável Alberto, já e o prosseguimento dos auxilios tos crrstaos a Ilustre �mver�aflan- prof. Anteaor Cidade, funcienario

Durante o áto religioso, tocou DO adro do Catedral a ex- se acha em plena atividade com á Espanha vermelha. Os jornais te pela lhan�za e fIdalgUl� no
em desponibilidade do extinto

celente banda da Fôrça Pública. o fim de transformar a aprazível fazem energices protestos que o trat.ar. conquistou vasto circulo Tribunal Eleitoral.
A' tarde a população Flerianopolitana, que dia a dia rea- sêde da colina em um festivo «Heraldo» expressa da seguinte de �mlzaGdes't .

t
O aniversarianse, que durante

firma seus brilhantes fóros de catolica, edificou-se com sua imponen- terreiro de sitio, e o Orlando, com maneira:
« ,'l. azeta> prazeirosamen e muitos aROS exerceu o magisterio

te, soleniesima Procissão de CORPUS CRISTI que contornou aa áquela sua assombrosa garganta I <{ E' inacreditável que um país apresenta-lhe cumprimentos. catariuense onde se tornou um
três Praças principais: Oliveira Belo, Pereira Oliveira e Getulio Var- liresca, já afirmou nas rodas ju- que se pôz tão nervoso quando mestre acatado, será, hoje, pelo
gas, num extenso prestito em que tomaram parte os Colegios cato- venis, que a fogueira do Alberto os aviões soviéticos violaram as A data de hoje, assinala n ani transcurso cio seu aniversario mui-
licos, Congregações Marianas, Centros de Apostolado, Associações 'fae lançar as suas labaredas elê- fronteiras, opine agora de sua par- versaria natalici» do nosso ilustre to f�licitad(\,
Heligiesas, Irmandades, e numerosos membros do Clero Regular e tricas até o firmamento. Claro te poder violar a fronteira nacio- colaborador sr. Osvaldo Melo, al- TIJLIO F ER B .\RISecular. Sob o pálio, conduzido pelas autoridades, ostentava a Sa- está, que o Henrique não quiz nalista espanhola. Isso significa to funcionario estadual.
grada Custodia com o SS. Sacramento, o exmo. sr. d. Joaquim Do- ficar atraz na sua torcida, e de-I uma violação do direito interna- Espirito culto e humanítario
mingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano. c1arou em pleno CAFE' RIO cional, ante o nosso país que se dotado 'de excepecioaais dotes de

O percurso, isto é, as ruas, achavam-se garridamente enga- BRANCO, que ri stock de f.len- acha em guerra. A França deve coração sempre afeito a pratica
lanadas de festões, galhardetes, bandeiras, disticos, emblemas e gra- das de chita desta praça iá está cuidar de si . .\ Espanha não es- i bem, o aniversariante goza no
ciosos tapetes ao natural, realçando-se o trecho da rua Arcipreste esgotado, devido á enorme pro- quecerâ nenhuma ofensa, nenhum I seio da sociedade eatariuense de
Paiva, �m frente ao imponente edíficio ?O Colégio Co�açã? ?e Je- cura para a �Soirée das C�itas •. O

I
menosprezol » reais simpatias,

SIIS, aSSIm como o adro da Catedral, cuja ornamentação dirigida pe- Moraes, então, na qualidade de -

lo incansável cura revmo. conego Harry Bauer, foi simplesmente <festeiro» vae sofrer um terrível

�r�ndio�a. Em q_,uatro belissimos altares, arma?os em vários pon�os, rombo no seu «caixa� e, .�e tanto Dr� JOSm:pNINA SCH·W' I=IDSONfOI dada a Benção Solene pelo exmo IIr. Arcebispo, sendo o ultimo contratar CHORO::;, ja anda u. L L
no Altar Mór da Catedral. <chorando>, que a sua conta cor-

Durante o trajeto, além das duas bandas musicais, que rente no "Banco da Miseria> vae
,

abrilhantaram o ato. foram entoados hinos e orações, e á entrada acusar saldo devedor depois da
as Congregadas da I.C" postadas em ala no adro, despetalaram festa.
rosas sôbre a Sagrada Pixide. Ao exmo, revme. sr. Arcebispo Me- Mas isto é assim mesmo, por
tropulito, ao esforçado Cura da Catedral e ao zeloso clero de nossa que quando o vitorioso CEReLE
Florianopolis, apresentamos ai mais calorosas felicitações, pelo bri- da colina anuncia as Selas incom
lhantismo das solenidades de domingo, mais uma prova da acondra- paráveis rellniões sociais isto

Sig-,da catolicidade de nosso povo, cujos sentimentoi julgamos interpre- nifica sempre motivo imperi030
taro de alegria e entusiasmo.

J I
,I
I

, 1

I I

TA

Che�ou, ôhtem, de Lage>l, o sr.
dr. Jorge Maisonette, acatado ad
vocadQ e lente da Escola Normal
Superior daquela florescente ci
Idade.

I Está nesta capital o sr. Aldo

I
earuso, comerciante em perrliZ.e. .Regressou ôntem, para Santoij·

,o sr. Miguel Savas, fiscal do Im,
posto do Consumo naqtlelll ci
dade.

JOAQUIM WOLFF
Florianopolis hll!!pcda d e li d e

ônttlm (t acatado industrial sr.

Joaquim Wolff, operolo (jj dedi
cado prefeito munieipal de Join
vile, á cuia comuna vem pres-

'.................................................... 6l" tando inestimaveis serviços.
.' I I • ENFÊRMOS
:

I
!í) M

·

d gr'ande f!3brelc I Acha-se enfêrme recolhiclo li: � oveis a lU a :. quarto rel!!ervado �no Hospital d.

i· � SALOMÃO GUElMANN Caridade, o amigo sr. Agapito

OI
: Mafra', esferçado comissario de

LISBOA, 20 - Passou em Lis- I" g Policia P, cavalhç,iro muita ealí-
bôa, intenaa onda de calor, tendo II I = m�do, inspirando cuidadGs o seu
os termometros registrado 34 á

_18
AGORA, SIM % I. e::.L,,d,) de "aude. Fazemos votOI

lombra. Est� �a�ontecimento su- I CIGARROS "SABRAT1" II MOBILIE SUA CASA COM CONFORTO,
° de pronto restabeleciment,).

cede p.lll prImeIra vez neste ano

'i
II

I
MODERNAMENTE, E EM CONDIÇÕES : I FALECIMENTOS

QUE SO' NO'S LHE PODEREMOS : I Faleceu ôntem, a veneranda

Or·g· I p ded d DE LUXO •
•

OFERECER! :' sra. d. Julia Lostada. O seu le-I ,na e I o e I I Da fabrica dirétameute ao comprador • �ultamento efetllou-se. ônt�m, no

"habeas-corpus" I
SAVOIA- EVA - MACEDOMiA -

II SAL����it:'��R E DE VISITA li
Cemiterio das Tr�s Pentel.

•

FINOS

I
DORMITORfOS (para casai, o M ISS A

I
AGUIA- tORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS

•
solteiros � crianças) I Martino Queirós Nj...

UVI - .�UGUSTA - MONOPOLIO - LEDA
I COSINHAS I colich

..

DIVERSOS •
CO'PAS • Eduardo Nicolich e faIJll�ltl,

i · PEÇAS AVULSAS

I·
Irene Nicolich, Adelia Nic<ll.ch

POMPEA-SABRATI 500 -VERA OVAES--VERA

I· EM IMBUIA, PINHO E LAQUEADOS Chaplin e familia Leonor TeixeIf.a

I-BRASIL - HELIOS - GITANA _. Belíssimos modêlos e familia, Osvalon Silva e faIJlI.

AGUARDEM A ABERTURA, DENTRO DE POUCOS lia convidam aos parentes e p�s

I Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade, os afa- : DIAS, DE NOSSA MODERNA EXPOSIÇÃO, I soas de suas relações para assr
Illadoil cigarros SABRATI, que além de conterem .héques, IID A D O & I"i

• tirem á missa que mandam cel�2.

i
M A � D '

'-' H. i br&.r no dia 22 do Gorrente ás 7
: desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosol!l brindes.: PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, No. 3 horas, no altar de S. José na

18
Domingo .na matinée e a. n?it� _

nos cines REX e
:

I
TELEFONI:: 1658 - CAIXA POSTAL. 37 • Catedral Metropolitana em .8�·ROYAL 8�rá feIta uma grande. dlstnbUlçao aos cavalheIros.

i MATRIZ - Rua João Pinto, no. 5 I frá ia á alma de Martina Quelro-O. CIgarros SABRATI lá se encoatram a venda na
F l O R I A N 'O P O L IS· N·g I· h

i CONFEITARIA CHIQUINHO. !
ICO IC

:

_,_ AnteCIpam seus

� -,:::i:,'�-::a '!!C!!.!!!..··I Itt' �� tOA.

fEspeeialista em dDell�as de Sen.horas
e eF'ean�as)

Rua Felipe Schmidt, 39
HO'RARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

2 milhões pelo res

gate do barão de
Rothschild

"A E 9'MO
familias uma VISITACONVIDA

..

as paraexmas.
• LONDRES, 20 - Os captGres
nazistas do barão Louis de R(jths
child, segundo se notícia, preten
•eJll peàir pelo resgate do chefe
da fam.osa firma bancaria am.tria·
ca uma quantia de cêrca de dois
milhlSes de libras esterlinas.
De acôrdo com o que foi noti

ciado, as autoridades do Reich,
teriam informado Oil membros da
família do barão de que C) desti
no do rico banqueiro depende do
pagamento de < uma compensação:>
pelo c6laplo do Credit Anstalt
Bank.

Grandiosa
DE

tinosMoveis e tapetes
Coofetarlo Cltiquioh."

ás 9 horas
.0 I· andar "da

noite, 7 112dasáfranqueada, diariamente,

Onda de calor

BELO HORIZONTE, 20 - O
Tribunal de Apelação jul,ou hoje
um pedido inedito de "habeaB
corpus:>. Internado na Colonia Sta.
Izabel, um jovem enfermo �e in
compatibilizou com 08 seus com

panheiros de asilo. E, por iIiSO,
foi transferido para o «hospital
prilão» de Sabará.
Sentindo-se coagido, impetrGu

({ habeas·corpu8:t, no sentido) de
clÍdados medicoi e com assiaten·
t:Ía oficíaI. O Tribunal por8m, á
vista das inf9rmações prestadas
pelo diretor do hospital, declaran
do ser o paciente um insubordi
nado, indeferiu o pedido.

Pa��(Jll o;item o aniversarie na

talici« dl,1 S!'. se. Tuli. Ferrari,
dist.i n to oficial maquinista da
uossn il1arinha Mercante. e mui
to estimado no seio da sua classe.
Ao prezado conterranee apre

seatamos felicitações.

I Terezinha Machado, aplieada
aluna do «Ginási0 SãGl José» em
São Paulo, e filha do prof. Ari
Machado, vê passar hoje, () seu

11o. aniversario na talicio entre
Ilôres e festas.

Faz anos heje, o sr. Lauro
Vieira, babil grafico desta folha.
CH.EGAlll UNS
CEL. FRANCISCO PIMPÃO
Pr«Jcedente de Porto União

chegou, ôntem, a Hsta capital o

sr. cMonel Francisco Pimp':;o, que
durant.e largo periodo exerceu as

funções cJe prefeito daquela linda
cidade serrana.

Não use lDais fóssas anti..higienícas
o problema da dep.raeão da. a'Das de esgotos e!iitá definitivamente resolvido.

Se V. Ex.ia. qDizer re.guardar a sua famUia de doen�as infeeeiosas intestinais não deve descurar umIMo meuto.

Compre imediatamente uma instalação OMSi para a depuração racio'
nal e cientifica das suas aguas domesticas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




