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nacionalização o ensino no s.ul á
---

Objetivos da viajelD do interventor catarinense e suas declarações a "O Jornal"
-----

_.

RIO. 21 -=- Procedente de Santa Catarina, chegou, !!lo Rio, 'moral, demonstração dos meios de mantença da escola, para evitar seres brasileiros natos para os mesmos. O govêrno providenciou
interventor Nerêu Ramos, que, procurado no Palace-Hotel pel'O as subvenções estranjeiras. imediatamente para a assistsncia escolar dos alunes matriculados

�ORNAL, info.rmou: A Ordem das Irmãs da Divina Providencia, que mantem nos estabelecimentos fechados, criando novas escolas .

•
_- eMinha viajem ao Rio tem por objetivo tratar de inte- os mais importantes colégios de educação particular primaria do Tera sido fechadas muitas outra'! escolas particulares por

ses do meu Estado, entre os quais pleitear junto ao govêrno fe- Estado, já regularizou a situação de quasi todos eles, tendo comu i não terem satisfeito as exigencias do decreto baixado, tendo sido

�e�al o maior auxilio da União para a obra de nacionalização do nicado ao govêrno que fecharia apenas quatro por não ter profes-! criadas novas estaduais ou municipais para substituir áquelas>.
csino, proseguimento da Estrada de Ferro Santa Catarina em di

ellção a Itajaí e do porto de São Francisco. São estes os assuntos

��íllcipais que me trazem ao Rio, onde permanecerei durante 15

diw,

A naeionalizneão do ensino

TASobre o ambiente no seu Estado, disse-nos:
- «Santa Catarina vive e prospera num ambiente de tra

balho e de civisme, integrado no Estado Novo e procurando dar o

b18xilDo da sua colaboração á obra do presidente Getulio Vargas,
ia ação governamental está prestigiada pelo seu povo e por tedas

as classes). A voz DO POVO

A respeito da nacionalização do ensino no seu Estado:
- «A obra de nacionalizaçãe do ensino ccntinúa cada vez

COlD maior entusiasmo, sendo bem acolhida pelo povo catarinense,
que não tem negado aplausos á ação do govêrno, como ainda ha

pouco demonstraram as populações do Vale do Itajaí, por ocasiao

da vj�ita que ali fiz para inaugurar o grupo escolar de Hamonia,
que é o nucleo mais fechado de colonização germanica no Estado.
ror ocasião dessa visita, oferecerem as classes conservadoras de Blu
rnellau a mim e ao comandante da Região, general Meira de Vas
concelos, insigne patricio e brilhante oficial do n088'1 Exército. um

banquete de 450 talheres que foi o maior que já houve em terra

catarinense. Foi, devéras, uma bela e expressiva demonstração CIVI- BELO HORIZONTE. 21 -

ca de hrasilidade». Realizar-se-á no próximo dia 2L
E, por fim: I o sumario de culpa de diversos
- «A legislação catarinense que deve prevalecer, quanto ii acusados corno comunistas e im-

nacionalização do ensino, na parte em que a legislação federal não I _

regula, deu ás escalas particulares o prazo de 90 dias, fi. extingu i r

se, para proverem com documentos, o preenchimento dos requisitos
legúig para não serem fechadas, Entre esses requisitos estão o ele
lerem brasileiros natos 1)8 professores da lingua vernacula, geografia,
Historia do Brasil, Historia da Civilização e de educação cívica e

ANO IVI

f'roprietario e Diretor Responsavel J A I R" e A L L A D O
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o MAIOR Q�SAST

Arrolado entre as Interventor [O Interventor catarlnense
testemunhas o go\.. NerêuRamos teve longa conferencia

d ,.,q g:: t d
RIO 21- B B rio d J tilverna or uo LS fJ o Ach;-se entre nós desdeôntem, com o muustro a us Iça

o sr. Nerêu Harnos, interventor .:»

federal em Santa Catarina. O sr.

Nerêu Ramos, que viajou para
esta capital em avião da Panair,
acompanhado de sua excelentissi
ma esposa, está hospedado no Pa
lace Hotel e deverá tratar com

as altas autoridades federais, du-
rante sua permanencia no Rio,de

DR ALIAMIROvários assuntos administrativos I •

no seu Estado.
O desembarque do ilustre In-)

terventor catar inense foi muito
concorrido. :

.

". r Hcnr:quf' Do(l�worth T)�(>-
!

If,il(lUO UHritt; F,d·. I i-'/·se

I' :'P�\�'(o('í)r.' :- tIP"J. L·;rl�'Ú(! [solino
i ri�hq
I -t •

í •. -.
I

JS:.��.:.:. D�·�·'"-.:'���I��it:;.-�� �3 {)

i.U2iijlôri." . Di'IJogi.it�p üe

Melo

RIO, 21-·-Com o sr, Francisco Campos, mhilis
tro da Justiça, conferenciou õntem, Iongemente, o
sr, Nerêu Ramos, Interventor Federal em Santa Ca
tarina.

GUIMARÃ�S
BARCELONA, 21 - Durante os

bombardeíos da noite passada, mor
reram 42 pessõas ficando feridas cêr
ca de 70.
Vari.as bombas caiam 110S quar

t<?jr--:�:;.) 'nHü� r!)p-�lr02,Or, ��(' ::'..:. � .1"....
I .'• .ll •

.,._, l O� t�a?.:':1Ihti;'; de dt:'."1n�."·� � "u�;lit) e
.

HH��lt.Z�:" O-llt começa- ari l11\tC:"1.1 â
ncite, aín 1a n§·_j tt �,lJ. ..C(;J"ánl ..

42 mortos em

eelona

o Supeg'!or Tribuna3 do
Estado, eln sua sessão -de iGovernad�r Benedito õntem, tCo�firmou, por j

MILES CITY, 21--Considcra-: cessa rios curativos. Entre os mor-! Valadares unanimidade, o despacho
HOmo o maior desastre ferro- tos só foram identificados até:

r d
.

t b
. de hn'pronuncia dado pelo

nano acontecido nos Estados agora quatro funcionarias da es-' p IC� os no mbovlmd en1C)°35su versi-
• 3 -'.JI d" "� d

) 1 demai d vo ne novem ro e _. uhegro JUIZ ue IrehO a
Unidos, desde 1887, o que ocor- \ra(.�', sendo toe os os emais e

T dos I h liíi I �onlarCíll de Jaraguá, no
leu hoje nesta região ao despen- passageiros alguns dos quais se

o os la dse ac dam TQu.2.b I v:aj (dOS '" ,..

car.se de uma ponte carcomida atirar�m pelas janelas, emquanlo: e, o procura or o 1:1 lI.na e processo S11uvido contra o

pelas enchentes sôbre o rio Yel- tr s afundartilm dentro dos car-; �egllrança ofereceu denuncI3. maior Trogilio de Melo e:ou o

b _

I Entre os acusados e000ntra-se �

d f
.-.-

p'bwstone, metade da composição ros em que se achavam, 80 relu-I Ih·l· l' t R b das 9 praças a orça u- IJ I d
.. ; a mu, er (O jorna IS -a _ u ens. IuO expreslo transcontinenta, que do nos carros ormltonos. I B DF" bUca pertencentes ao des-Irorria repleto de passageiros. Receia-se que alguns carros es- 'I raga, sra. or.a eqean. .

.a. I I.
.

.

b I I Pelos denunCiados foram arro- tacamenlLo loca 9 em ra-O pavoroso desastre ve�ificou- t�J�m SU, menos na ama, o qbue, ladas díversas testemunhas de zão do «:1rave conlUto ocor-� num trecho agreste e Isolado difIcultara grandemente o tra a- I
d f

.

I
.

d d
fl)

ii estiada ficando o telefone lho de remoção dOê cadaveres. I Ee esda, mc tlSlVe tO l?ovJrn; tor. o rido naquela cidade, em
mais próxi�o a várias miihas de

I' -� ·---·---·-··-------I sr�t�o�é eJa���r�:rZchfmi� el'lor,
a noite de 1 de outubro

listancia... Ja podem ----- de 1936, do que resultou
,A,I?comotIva e seu carros se: '0 d"f·· d a morte de doüs adéplos
eclplta�am, quando a ponte ce-; circ-ular I novo e I leiO a da exiinta Ação Integra-parcIalmente. Os Clnco car- I iii i ". _ •

� restantes, o restaura_nt, o: RECIFE, 21 _ A Secretaria de Se' : Escola Tecnlca I lista BlI'as!lelra. _

1Irr0 club, o de observaçao e 2 f\uran�a Publica fez divulgar a se-I Ao major Trogllio de
�lIman! ficaram sôbre os trilhos.' ,aintenota:. Melo cujo espirito de dis-
Os b

.

t t d de "Tendo o antigo chefe do PartIdo RIO 21 R alo a ne
' o'e '" _, _80 .revIve� f'S, orna os.

.
Social Democrarico de Pe�nambuco, ,- e IZ -", .:l J , na cipUna () Impoe a consl-

,,*?to dIanteld,t horr�rosa e. Im- : renunciado ao cargo de.dIretor-pre- Praia Vermelha, em uma das
d ão de quantos conhe-!levlsta catastrofe, nao OUVIram' sidente da "Empreza DIarIo da Ma- areas do terreno do quartel do eraç

"

iquer os gritos das Yít�as que' nhã S. A." para o qual fora eleito extinto 3'. Regimento de lnfan- cem os relevantes servlcos

IItrgulharam com Oi �ros- afun- e� assembléa realizada no dia 3. do taria, o lançamento da pedra nrestados ao Estado, dll-l.J mes corrente, conforme comunIca- II""
_

'1(108.
�ão de um dos seus diretores, feita fundamental do novo edificio rante a sua longa carreira

Avalia-se que o numero de a esta Secretaria, e divl1lgad� pela destinado á Escola Técnica do de soldado valoroso apre-rtos ascenda a cem emquanto I imprensa. cessaram os motIVOS de Exército. A. GAZETA
'

f
carros que ficara:n em cima orde'm leS.al que impediam a circu-

A solenidade será assistida pe. s��ta _

suas e-

t 'lh f lh'd e lacão dos ]ornaes editados pela mes-
lo mI'nistro da Guerra e altas hCltaçoesri os oram reco 1 os. S s-

ma empreza".
•

ta,if sete passageiros fend•.,. autoridades militares. • M __�_ .... � •

T�:n�o�:s s��o�:�t!����nJ��:� Prefeito Mauro v-. �.
- Não é injuria

primeiro s6 chagou ao local ai pagar o premiohoras depois do sinistro. FQ- Ramos .

M'
.

AI BUENOS AIRES, 21 - O tribunal

iniciados imediatamente os SegUIU para mm o sr. varo
competente mandou arquivar o pro,

11 d I d f Pelo 5vião da PANAIR, che- Dias, como representante da a- cesso instaurado peloembaixadorãa
,

a lOS e sa vamento os e-
credida empreza Crédito Mutuo Alemanha contra o jornal democra-os e d

-

d s cadave gou ontem, a esta capital, o sr. ri •

"D t ha remoça0 o -, Predial que efetuará o pagmento ta germallo-ar"entmo
.

cu sc es

Mauro Ramos. operofO prefeito '..
I d Tageblat", por haver publIcado uma

da capital. do premIO mm�r no va or �.. caricatura do Fuehrer. O tribunal

O sr. Mauro Ramos foi rece- 5.350$000 eo felizardo prestamIsta decidiu que não havia crime de in'

bido no aereoporto, pelo dr. AI- Laudelino Pereira Martins. j_u_ri_Q . _

tamiro Guimarães, atualmente

ff'qpnJ'ldendo' pelo expediente da
I O

Intf'rvento1'ia, todos os Secreta-' -

rios de Estado; dr. Osvaldo Ca-I
bral. pfl'feil,(l interino, além de Igrande número de. pessôas de ele-
vado destaque SOCIal. I RIO, 21 -Esteve ontem, ã tarde. em conferen-
Ontem mesmo, o fsr. �audro da com o ministro da Guerra, o sr. Nerêu Ramos,Ramos, reassumiu as unçoes o _

I Interventor Federal em Santa Catarina.
seu carga.

.:.Ü-fiiil(i1-iíH, 21 • segunco mzur
mações rte fonte japoneza, o nume
ro de pessoas desaparecidas 5, no

minimo de 20.000, :enquanto sobe a
1.000.000 o daquelas que se acham
sem têro devido ás inundações do
tio Amarelo.
Os peritos opinam que o pertodo

crítíco das enchentes passou e que
os caes do rio poderão ser breve
mente reconstruidos.

Vae a S. Paulo
RIO, 21 - Embarca hoje com des

tino a São Paulo, o chefe do gebi
nete do ministro da Justi�a.

O eminente sr. dr. Nerêu Ba·
mos, . prel!lentemcnte no Rio de
Janeiro, onde foi, como noticiá
mos, tratar de importantes assún
tm!'! n�lativoSl ao nosso Estado,
dirigiu ao dr. Altamiro Lobo
Guimar';es, Secretário da Fazen
da, em telegrama, em o qual lhe
transmitiu o encargo de respon
dm' pelo expediente da Interven
toria, em quantQ durar a sua

permanencia na Capital Federal

Tanks para a

gentina
BUENOS AIR1!:S, 21 - Chegaram

os seis primetros tankes comprados
ás usinas Vicl.ers, e Similares aos

adotados no exército brit'mico. Os
carros de assalto pOdem desenvoher
a velocidade de 50 quilometros ho
rarios, e são dotados de artilhari.a
anti-aérea.

Ar-

�nterventor Nerêu
rendou com o ministro da

LAGES, 20 - Têm
Nesta hora, em que ai respou' sido muito BRotada'

sabilidades, como consequencia eausando estranhe:!ilu.,-

do Es�ado Nov�, se reves.tem de
a auseneia d.o Juiz deRa -,:n.os (4!Vlfe- uma ImportanCla excepcIOnal, a.. .. A

iH \J! � honra com que vem de ser dis- .Duoelto sr. dt·" MiIllrJO

GLlerg"a tinguido, assume, por sua vez, ITeixeira Cal-rUho em

a rroporções destacaveis, .aliás, bem 1\ todas as comem@ra ..

lusta!i e. bem �ereCld8s, para �ões eívic3§ e de
quem tan.as e ta,) exuberantes

mODstraeões de bra-
prova'! tem dado da sua compe- •• •

tencia e do seu amer a Santa 81hdade� reabzadslil
CatariaR. Desta cidade.

As consignações
não serão des

contadas

.

.\té o momento foram recolhí
vinte e oito corpos, muitos
uais mutilados e dilacerados.
gue o trabalho das turmas

Socorros; mas acredita-se que
III neceilsarios vários dias pa
• remoção de todos os cada
es. Os hospitais de Mijes City
heram-se com os feridos trans
ados do local do eesa8tre por
doq trens de socorro.

Oram mobilizados todos os

'cos da localidade para os ne-

Não é a primeira vez que o RIO, in - O ministro da
dr. Altamiro Guimarães, se en-I Guerra em aviso á D. P. A. de
eo.tra investido de tãQ altas fun- clarou que ainda no corrente m?1I!
ções. Por varias ve�es, com0 pre- não serão feitos nos vencimen
sidente da extinta Assembleia Le- to� dos militare� os descontos, rc
gislativa, e nosso distinto con- lativos ás consignações excepto
terraneo ficou á frente dOIi! des- as que se referem a alugueres de
tinCls d�) nosso Estado, havendo- casas e associações de beneficen
se sempre com uma clarividen- cin.
cia, que bem se ajusta & sua ex

traordinaria capacidade e com

uma lealdade que é bem um

exemplo maioifico €Ia nobreza
moral dG seu cara Ler.

Porque será?
._---- ---------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! .

.Julgarnent ·�s I Especialista em doenças de ouvidos, !'. ,

Itom' a Iz A garganta I

ct:eUsslãoa 'I'
O' r _.'. rEi .�. 'lt,

"IAvisa os seus cliente- e amigos. que de volta da �U&:

Recurso crime n. 3.082 da excursão c;'urgiCil ao Hio Cr"nrle e sul da Estodo, r a- I
comarca de Orleans, em que é briu o seu consultorio, á rua [oao Pinto. N' 7·--Sob�ajo. I
recorrente o dr. Juiz de Direito •

. _ _ .______ _ I
e recorrido Alexandre Guilher-I C--H R LAr

....

U T HWr-
....

1- '�me Feldmann. Relator o sr. des.1 A ,nspeçoes
GUI�HE�ME ABRI! lê o creme que, revolucionou o de SaúdeFOI conhrmada a sentença de: mundo velho. e, ora revoluciona a

impronuncia. Não está provado II' Àmerica do Sul. Nas lnsoeções de saúde a

dos autos que o recorrido tives- que se submeteram no De-
se vibrado uma bengalada na

I . CH AR LAUTH pa.tarnento de Saúde Públi-
. .

d I f ca perante a junta médicavitima, ou que e que quer or-
não é um creme comum

ma houvesse prestado auxilio a oficial. foram considerados
execução do crime atribuido ao CH AR LAU TH ,em perfeito estado de saúde
outro denunciade. I e aptos para ocupar qual-

Recurso crime n. 3.090 da r lhe extinguirà iI, sardas, panos. quer ,C<HgO ou função �ubii
comarca de Iodaial, .em que é I :>ravos e espinhas. sem a minima ca: VJ)m�_ de

.

Melo wilker,
recorrente o dr. Juiz de Direito iirritação, d-ixando-Íhe a cutis Jo?na Ba�ao,}Jsa :-\breu. Fer-
e recorrido Hugo Reineicke e i limpa macia e fresca. I rcna, Joan eugenio Uriarte.
outros. Relator o sr. des. CUI- f -

I
Helena F<ubi. tran: Alves da

LHERI\1E ABRY. ! Concertos e limpeza Silva, F.nino Ger.ach, Julie
Negado provimento ao recurso:" Ita :\111s�i ��li.as. Leon.dia Go-

para confirmar a sentença qUi.:: �c . maquinas, de esc�e.ve;, I mes d� '.·..reitas, S�lvla Car-

I
julgou prescrita a ação penal in- I adies, e �par�lhos em �e.ra .. : I nelf.,) ua cynha, Jo�o Camar
tentada contra o recorrido. .Rua Conselheiro Mafra n 60 go j\;\ontelro, Jose DeU'An .

'I Apelação crime n, 5.9]2 da I
- tonio, Clelia Mayvorne, ,·n-

comarca de Palhoça, em que é Vende se
a casa soleta Varel», Ligia Nair

apelante o dr. Juiz de Direito e:
Ia Z Ave- Kcwalski, Ema Hilbert, Olga

apelado José Standnick Junior.
i nida Rio Branco. !l.60 A' tratar: Donadcl, Otilia Couvêa, Ode

Relator o sr. des. TA VARES! na mesma. i te Rocha. Lucinda Machado
I SOBR!�HO., ;

,.------ u __

.!
'

Vieira.
I O Tribunal conlirrnou ii sen- f It dItença apelada que por falta de'

�

Ra
e prova:

. 3,129 _l
..
MaiS uro fe-

I ecurso cnrne n , n ...

prova absolveu'o apelado da au- d H' , iii"" -I
.

d' I ibuid
comarca e amonta, em que e li! �z� rUO' tona o Crime a e.e aio UI o, d J' d D'

.

A I -' 5 Q 13
. recorrente o r. UiZ e ireito

pe açao crrrne n. . j da, 'd S
.

- F
.

.
'(� rf>CO!T1 o ecaplao erreir a.

comarca de São Joaquim, em R I t d SILVEIRA
S

,� a or o sr. es.

,que é apel�nte Man�el d·_; ... ou- ; NUNES.
I za e apelada a Justiça. Relator' C f' d .

lo sr. des. MEDEtROS Fl-
' on irrna a a sentença que

I LHO ; Julgou pc:scfI!a a pena e � COOu

I' _' denação imposte ao recorrido.
I Diido. em parle, provimento R

..
. 3094 I

. c'curso cn me n. oa

I', I'
a apelação, para reduzir a pena J Tcomarca (e ijucas, em que é

I' de 30 anos que foi imposta ao
J

. .

J

i
I 1

•

21
recorrente a ustIça e recorrl()Os

ap�.ante para anos grau me-
J ' F

.

d C.

ílii"liiiit.Xiliiíiíi'1Iiiii'iiiliiíiiiil.iijNtiiiHiiiiiiÔiiii1-a,..Ii·i'rill"lIIifiliiiiii�-iiií"iiil''''-'-�'iiiiiiiii"_·iíif·-d�!iiI=!íii-_-·iEZiiiitiiiíií�'tiii.-Iiiii-iiil��_�'iIi-.��1iiiii dia do art. 294 § I. da Con
ose

RranlcI8co
e

ads,ro GeUoSu-,.. ..

E t ._!l '. .. tr6S. e ator o sr, es. -

tia Ixa as fi U an ..as DtvI sohdação das leIs _penaIs. TAVO PIZA.

b d S t C t...
Agravo n. 970 da comacca, Convectido em d.ligencia palares e an ti a arlna d':! Florianopolis, em que são

que os autos baixem a Secreta-
a!!ravantes e agravados, a Fazen- d b d� r�a para serem istri ui os comoda do Estado de Santa Catarina I - V 'd

I
.

J ' d N ape açao. enel os o sr. des.
e naclO ose o aSClrneI!to. URBAl\IO SALES
Relator o sr. des. MEDEIROS A I -

. '. 5 8�19 dFILHO. pe açao cnme n
..
'. '::l a

comarca de Hamoma, em que
(jredito Negado provimento ao agravo, é apelante a Justiça e apelad') No intuito de aumentar as

parda confi:�ar'd� �entença agra- Franz Deringer. Relator o sr. vantagens advindas do trans-
va a que e JU�I Ica. des. SILVEIRA NUNES. I porte de encomelldas aero-

44$1 00 Apelação crime o. 5.925 da R f d b S' d' t CdA'
e orma a a eentença a so- expressas, o ln Ica o on-

I $500 :oma(�a
e

M rararguL' f e:n qde lutoria, plira condenar a apelan- dor acaba de adotar o sis-
e ape. a�te anoe e ermo. a

te a 5 allos de prisão celular, tema de entrega a domicilio
4$000 Concelçao e apelada a Justiça. gráu medio do art. 295 § 2'. em qualquer da� localidades
$I()O Relator o sr. des. ALFREDO d C !'d - d L' P' . '1 I

._

cfTROMPOWSKI.
a onso I açao 'iS el�. ena.l�, ser Vil.as pe os aVlOes are·

133$400
R f d

e 200$000 de taxa Plmtencla- lcnJJ e'11preza ao longo dI)
$100 e arma a a sentença para ria. litoral do Brasii. Assim o

3$000
I �s�l�e� o apela�te 1a p

....

ena y;1 Aptolação crime n·. 5.907 da remetente da encomenda 'terá
66$600, ,.e °d Im�osta 'II

meses e

I comarca de Araranguá, em que· mediante pagamento d� uma
40$000 dla�

e pmão �58 ar'd Te apeldnte a Jue,tiç e apelado modica taxa adiciunal. a cer-
25$000

d Fra�o n.

r
a

c?marcll1 Tiburcio José Monteiro. Relator tt'Za imediata do volume,
$! 00 e

on�nopo dS' Nm .que,
e agra-I o sr. des. GUSTAVO PIZA. logo anós a chegada do

300$000 vandte aO azeBn ah! aCIOna e

Ragr,a- ',' LJado provimento a apelltção, avião âo porto de' destino.
$100 va os to ue e outro. e a- , I'

,

d URBANO SA-I para
aOIl ar o Julgamento e man-

$!OOltor o sr. es. ,
.

LES (ar o reu a novo, _

$100 o

Apelação civil n·. 1.894 da
1$100 Convtrtido o julgamento em comarca de Blumenau. em c,ue

diliílencia, porque o recurso ca- são apelantes Willy Scheder,
bivel n1l especie dos autos é o Harr)' Seheefer e suas mulheres
da apelação e não de agravo. e ape!f.tdos Antonio José Soares.

Recurso crime n. 3 .@7 5 da Relator o sr. cles ALFREDO
comarca de Bom Retiro, em que TROMPOWSKY.
é recorrente o dr. Juiz de Di- O Tribunal negou provimento

3:212$200 1 :2JO$000 rei�o e recorrido Teodolioo Ri- 1.\ apelação. para confirmar e flen-

2'012$000 I beiro Guedes. Relator o sr. des. tença apeladd que fez p.deita. ! MEDEIROS FIHO. nplicação do direito, após ha-
3:212$200 3::> 12$200

I
Confirmada a sentença que ver minuciosamente analisado a

-------- i julgou prescrita a causa. . prova dos autos.
VISTO I Recurso crime n·. 3.076 da Apelação civel n·. 1.888 da
Izabel Leal comarca de Palhuça, em que é comarca de Araranguá, em que

recorrente o dr. Juiz àe Direito é apelante o dr. Juiz de Direito

I e recorido Libio Hahn. Relator e �p�lados Maria Bertoncini de

lo
sr. des. MEDEIROS FI.. Ohrelfa e outro. Relator o sr.

VENDE-SE uma maquina lHO. des. HENRIQUE FONTES.
de escrever «Woodsto- Negado provimento ao recur· O Tribunal não tOilloU co-

ck», por 600$'uOO. Ruajso, para confirmar a sentença Jihecimento da ôpdação por nito
Saldanha Marinho n. 10. 'que impronunciou o recorrido p�r ser e�bii'el ::l:a espeeie dos autos.

sen, que continuarão no mesmo
._

ramo sob a nova razil) social de Di.crimIDa�ao
cSENDTKO &: LUERSEN:t,
ficando o socio sr. Guilhel Gat- Saldo de exercicio de 1935 3:047$300
termann com todo o patrimonio Pago a d.

_ llab�1 Leal, doc. 1
'" _

da extinta firma, em Rio Caç"· Taxa Pre�ldenela cobr'PIB.!'J. C omerClO

dor. Juros venCidos 2' sem. 193,
Pago ao Foto Atelier Julio, doe. 2

Pago selo Lheque 11.9�4
Pago ao Ginasio Catarinense, doc. 3

Por gentileza do dr. Raul Bas- Pago selo cheque 1 I .94 J

tos, Chefe do Departlmento de Pago a Livraria Catarinense, doe: 4
Estradls de Rodagem, em Cru- Pago ao G�nas�o Catar�neme, doc. 5

zeiro do Sul acaba de receber Pago ao GmaslO Catannense, doc. 6
a C.missão iocal da projetada ,Pago ao G�nasio Catarinen:;e. doc. 1

construção uma copia de nova Pago selo �heq.ue 22.5.59
pllnta, que essa Repartição ela- Pago ao GmaslO Catarmense, do:>. 8

borou. recentemente, e cujo ori- Pa60 selo cheque 33.349

ginal jà seguiu á Diretoria do Pago selo chp.q�le 12.268
D. E. R., em Flolianopolis Pago selo cheque 12.43<. .

Esta remessa é de grande sig- Taxa Prev. Cobro pI 8.1 'j. ComercIo
nificancla vist<;, demonstrar a Juros I' sem. de 1936
atividade' do Governo em tOlno Pago' ao Ginasio Catarinense, dot, 9
dessa obra de grdnde alcance e- Pago ao Gi?asi� C

...atari�ense, doc. I O

conomica, por cuja realisaç�o vem �ago a� GlDas�o Catarmeme, d,)�. 11
ha muito tempo se empenhando a raxa r rev. cobro pIB.N. ComercIo

populaç/lO dos laboriosos e pros- Juros do 2' sem. de 1936

perosbs distritos de Rio do Peixe Soma total
e de Ipira. Saldo para o exercício de i 937

RIO DO

Chegou a esta localidade, no

dia 9, f} sr, Herminio Ht'usi da
Silva, digno Inspetor Escolar,
com �éJe em Rio Caçador, que
veiu em m.s: lo oficial do De
partamento de Educação, inspe
cionar as escolas locais. S. S.
ficou otimamente impressionado
com b andamento dos trabalhos
escolares nos estabelecimentos vi
sitados.

Procedenks de Curitiba, vie
ram o sr.l. Domingos Chimelli:
conhecido industrial parsnaense,
e sua exma. esposa, acompanha-
�s do sr. Leonardo Koehler
junior, com familià. Aos ilustres
visitantes, que aqui contam de'
numerosas amizades, a Diretoria
do veterano «CLUBE UNIAO»
resolveu oferecer em regosijo pe-
la sua vinda a .sta, um grande

. (Ibaile, que foi levado a efeito,
na noite di! sua chegada, no sa

lão nobre de,sa ar.riga sociedade.
Apesar de ser dia de semana.

grande numero de pessoas assis-
tiu a este agape de cordialida-
de tendo sido contratada espe
cialmente a excelente orquestra
«CHISPA» sob a batuta do
querido maestro Ladislau. O bai-
I ... prolongou-se, sempre inlluidis
simo, até altas horas da madru
cada.

No dia seguinte, os visitantes

seguiram, em caminhão da Linha
Permamente «Rio do I )eixe -

Porto Alegre» com rumo á Ca
pital Ga,ícha.

Firma

Na mais perfeita harmonia,
dissolv�u-se, nesta praça, a anti
ga firma Gattermann Sendtko &
Cia., estabelecida com oficína
mecanica e fundiçâo, com filial
na estação de Rio Caçador. O
ativo e passivo da matriz local
assumiram os socios, srs. Fran
cisco Selldtko e Edmundo Luer-

Po.t.

FaleelmeDto

T

23 de JUNHO

, I
I

Balancete da CAIXA, referente ao exer

cicio dá 1936

Debito

74$000

55$100
300$000
210$000
70$000
$700

35$800

Florianopolls, 20 de Maio de 1938
Mauricio da Costa Lima

Presidente

Faleceu em Ipira, aos 75 a

nos de idade, o sr. Emilio Fran°
ke, um dos mais antigos mora�

dores daquela lIéde, onde gosa
va geral estima.
Rio do Peixe, 13 de

de 1938.
Juohe PIANO��vende-se w,!, de

marca "Zlmcr-
mano" em p"rfeito estildo.
Tratar nesta redaçã'o.ARNO

Conforme noticiamos rea

lizou-se sábado ultimo o 2'
sorteio deste mês da concei
tuada Empreza de sorteios,
«Credito Mutuo Predial»,
tendo sido contemplado com

i) premio no valor de Rs.
5:350$000, a cademeta n.

2.142. pertencente ao pres
tamist.a Laudelino Pereirít.
Martins, residente em Merim.
Além desse premio houve

muitos outros menores.
-

O transporte
de encamenQJ

das aereas

Esporte D
"'-

aVia0 co-

merciai
A atuação Jus fostbalers )

brasileiros l1'h canchas eu

ropéas foi correspondida per
feitamente pela aviação co

merciai. A fora inumeras fo
tografias, o último avião da
linha transoceanica CON,
DOR-lUFTANSA transpor
tou 'Jara o Rio nada menos
de 52 kgs de filmes, fo'
eados por ocasião dos dois

t

últimos maíches disputados
em Bordéus. Assim, o pú
blico brasileiro pôde' apre
ciar, poucos dias após as

memoraveis pugnas d::l enl

pate e desempate, e a galhar..
dia do selecionado brasileiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��ta._do__!lesc_obrimentorSinópse Estatistica I
o anacromsmo de festejar-se o descobnmentl5 do Brasil a

I do r-s�'a� I

de maio. deter:minou G Ins�it:u to Archeologico pedisse as presi- i U' [L tL uO I
�eote da �epubhca fosse comgl�o o err� his,torico do oficialismo.' :_"",,_.n���.

.

""""'..

E de todos os compendies de Historia do Brasil que a íro-: Pelo sr, dr, J, Carmo Flores,:A VOZ O POVO Proprietario e

a portugllêsa de. Pedr'Alvares de Gouvei�, mais tarde substituido o: ilustre diretor geral do Departa
' J A I R O

�ognolUe «GouveIa» pelo de «Cabral », avistou no dia 22 de abril i menta ele Estatistica e Publicida- .....,............_.,.--» _......

de 1500 11m monte a que deu o nome de Pascoal. i de, foi-nos enviado, acompanhado
Pergunta-se a qualquer aluno da aula primaria em que dia' de gentil oficio, um exemplar da BD ASWL T h Q d tOfo� descoberto o, Brasil e logo responderá que a 22 de abril de 1500. i « .Sinópse Estatistica do Estado»,: � li f res omens e uma uan o se sen Ir
Aos mais adeanta�os pergunte .. se-lhes quando frei Henrique. referente ao ano de 1937, orga- � I

.) de Coi�bra celebra_li a missa que Vitor Meirelefl imortalizou numa! nizada por aquele Departamento. : mulher execetados ameacade
tela. cuja reprodução correu mundo no verso duma nota do Tesou-] Trata-se ele um trabalho valio- O capitão Títo Porto Carreto, do I § lGl lfJ U I �u Ui •• "

ro Nacional, e logo responderão que a 1', de maio de 1500, sissiruo, que bem demonstra do Serviço de Saúde do Exérctto, mili-IPergunte-se-lhes em que dia proseguíu a rota para as In- zêlo com que o referido Departa- ta,' que goza de grandes amizades e, BERLIM, 21 - Houve esta Quando se sentir ameaçado de

dias a esquadra portuguêsa de Pedro Alvares e dirão que a 2 de menta vem desempenhando a sua simpalias 110 seio de sua classe, e es manhã quatro execuções capitaes. dôres ou de inflamação da gar
maio de 1500. alta e valiosa missão e do cuida- critor que firmou seu renome, como 0« Deutsche Naehricbten Bue- ganta, faça uso durante o dia e

Portanto, o Ieriado de 3 de maio para comemorar o des- do com que () dr. J, Carmo Flô- autor que já é. de váríos e ínteres- ro » precisa que se trata de qua- á noite, ao deitar-se, de algumas
colJrirnento do Br�sil, é descabelada mentira historioa. Tanto maior res, põe nos serviços que lhe es- santes trabalhos. escreveu, - e o tro condenados por alta traição, pastilhas de Panflavina. Os resul-

mentíra quanto existe em Portugal, na Torre do Tombo, a carta de tão afétos. Serviço de Divulgação editou. - o <tres homens e uma mulher que, I tados serão magnificos.
pera Vaz de Caminha, escrivão da Armada, em a qual comunicava Gratos somos pela nimia gen- P(;�211a. Btasit, I na Alemanha do sul, Lentaram A base das pastilhas ele Pan-
ao rei o auspicioso fáto, datada de 1', de maio de 1500, da qual' tileza da oferta. Lsse trabalho, que é uma pagina crear uma organização comunista flavina é a Tríplavina Cfue des-

fôra portador o capitão André Gonçalves, : de exaltação cívica, inspirada nos e entraram em eontacto com fun- trôe, com segurança, 0S germes
E' verdade que por muito tempo viveu esquecida nos a1'-! -- feitos mais,re,marcaveís, dos grandes cicnnrios comunistas no estran-I mais perigosos e resistentes, mes-

quivos de. L.i�?ôa a carta de Pero yaz de Caminha, o1que determi.1 vul�os brasileiros, co�sh!ue. por c�rto, I jeiro, aos, _quais 1 ransm.itiam se- mo os estreptocooas, sem apre"
nQU multIP!Icldade de data, dOA hlsto�Ia�ores, para o descobrimen- l "" III

d :,altosa e oportu?a sintése da hlsto. gredos militares do R{·lch». Isentar o mínimo efeito nocivo li
to do Brasil. Mas desde 1817 que fOI divulgada e, pela sua nar- O lLerIa e, r-a de U?SSO país, desde sua desce- I

------ - ---

pessoa que as usa. Pode-se em >

rativa, como que constitue a primeira historia do Brasil. \, ! berta. ate a preseate data. Elei.rões na pregai-as tanto em crianças de
Pois foi justamente depois de encontrada a carta de Pero Santa Cata- i Desta últH�a publicação d) S. D. � pouca idade, como em pessoas de

Vaz Caminha que começaram a comemorar o descobrimento do recebemos dOIS �x(mplares, qce se

I I d idade avançada, sem qualquer
Brasil a 3 de maio. III "p!'esAent�rn eu: Interes�ante folheto, rIan a receio, mesmo durante semanas

E como aos aulicos de então faltava coragem para dizer rIna de boa impre.sao e CUIdado acaba- e meses.

que o oficialismo estava errado, inventaram um aumento capcioso: r menta.
20-0s

As pastilhas de Panflavína tem
d DUBLIN, resultados

O Brasil Iôra eiilcobe�to. a ,22 de abril de.1500, mail convertendo�se, O «Salão Progresso» tem o pra- �����:ge das eleições até agora, indi agradavel sabor de chocolate,
esta data.,do 5alendana juliano ao gregoriano, resultava 3 de maio, ler de comunicar aos seus freguezes .

in icam dissolvem-se na saliva, distrihu-
al a nao e a e cl d d t d t combinação feliz que o partido do SI'. De Valera, indo-se pela d 1 d '

O,_que I s r v _r - a e, porqu.e a a a eorresp,on en -e, Il�. ocas- .e ao p(.bUco em g·eral. que l'a se t' PI'"
mucosa e ,0 a ,1

- d f d 2 d C f
-

d bera, no ar ament.ú, maIOrJa 130-' cavl'dade buco-farI'ngeana.SIao a re orma, era e e maIO, OIU;), porem, a racçao P, acham á vend,. os bilhetes da NOS- d d
boras de cad� a.IIO acum?ladame�,te num .seculo correspoude a um Si\. LOTERIA para a extracão de S, Adoraeão re to os os ernaIS. A um doente em cuia gargan·

, dia, que se eh�)]na, el:r: bISSPXt?, hcando aInda qpuebrado,., e �2 de JOÃO!'
------------ .. - ..--.----.

I ta foi verificada a presença de

��f11 d� 1500 e hOle :J_ de mmo de 1500, e, de �eculo em secula, i Serão di.�tríbuidl)s 1.840 premias a venda em todo o Brasil Negoc·lo oportuno estr�ptococos admi.nistraram -

.se
mil vanando, o que nao se compreende. E se VIer, como se espera, Dum total de 119�700�OOO sendo o notadamente. na Capital da

. pastIlhas de Panflavma; ao fnn
nova reforma �o calenderio, cO,m il'eze �n.êscs ,d� ,28 diasP, ,primeiro de 50:000$000, Vende·se por preçc de ocasião, á de poucas hon�s, o exame das

O .Instltuto, Archeologl.co, no OfIClO dlflgH:lO ao presHlenLe., O bilhete inteiro cu.�ta apenas
Republica, rua �elipe S,hmldt, 48. os segumte� múcosidade� buco-faríngeanaSl se

da Repubhca, depOIS de ter feIto resaltar que o descubl'lmellto de 15$(}OO moveIs; revelaram lIvres de estreptococos
Colombo na era julian.a, continúa ? ser comemorado no di� 12, de

.p -

SALÃO PROGRESSO
Esta a maior p�ova de sua alta Uma mobília ,de sala com {2

pe-I VIRUI:ENTOS." '

outubro na era gregonana, usou aum ar�ument(' a que nao pode N� t _. f'l".I N- L t I qUllhdade. ças. um lavatorlO com pedra mar- O leItor, se for, preVIdente, te-

fugir o sr,r, G�tul,io ':argas.. . , ' lefo�(�l "mos LIab. ao lemos e·
----------------

more. um bide,t coI? pedra �armo- rá sempre �m casa, um vidro
A 22 oe Jan�Iro de !532,. na era Juha?a, f�nd?u Martlfn

RUA FELIPE SCHNHDT N. 5 I (;'-Jpel� de S�nta re: umaAmaquma S!D�e.r. de pe. com destaiJ pastIlhas.
Monso de Souza a Vila de Sao VICente, que fOI a pnmeua do Bra- i , ..� U UI I tres gavetas, um gUdraa-lo'lça, um

si!, Quatro séculus depois, graÇa3 á iniciativa do Instituto Histori- ! C C· guarda-comida e uma mesa.

-.
-

------

co de São Paulo, comerou o Brasil inteiro o acontecimento. E ()
. ,"=�",d,.w�'m�

�w�.'�_N�_nw_1 ruz em oquelros Ae t d 111'
flntãQ presidente da Hepublica, que era o mesmo que, para felici- .---- ... --- .... - ........ - ..........-- .. 1 ropor O c:J
nade nossa ainda dirige noss()s destinos, contra a vontade dos hí· �mil! sa"'"n de 3 I . _.

I II't 1 «D P " F 'I" ., 1"·" <o 1, IS U . v ti . RealIzar-se-a nos dIas 24, 25 e 26 lagun�pO�fl .as (O eus, �t!1a e
_

mm �a », mas com o::. ap (:.u",o" (, d ! do corrente. na Capela de Santa U
malOn?, decretou .

ferIado na� o �ha cOl'res�)on�ente do calendan o � '!"..t",a.OS' Cruz de Coqueiros, sole�e festa em I

gregorIano, mas, SIm, o propno dIa 22 de Janeiro de 1932, ltOIUI� ,I honra .ao Sagrado Coraç�o de Jesus, i( Do «Diario da Manhã ». de Hecife ) , pa:rocmada pelo respetlvo APo�to-1- : lado, destinando-se o produto das

A' GB OR"' DO SUP AR·
....

H no UNI"! VIENA,20-Foi oficialmente barraquinhas_que funcionarão na-,
�

• a' � �»� '�'o 'd ,f _

d 3d o' .quelesdias, as obras dO aumento

I"'_..
.

,,,, � IL, .o,LP\, � , 'P,. .. anu,ncla a a ,usao e ,os mal':, da referidada CllpHa, a scr�m le-
______ ----------.-.----... - antIgos banc0s da Aus!J'la alema: vadas á efeito, no proximo ano !te

Deu:. Au<r6: .. ftesJl1l::. e SnliDli:. Lo.i:.. .c3ili.1:1:. o Bel'cnrbank, o Laenderbank e' 19:J9, fli assim Deus o penni.tir.

iOóiBegeneiloa;ão C,ar!al�:hjeD'tSe�'
Il'"

Zavnost,;m�ka, em ,um .no.v� Lael1: :�\bl;���'- :{l;·. • :: '\ .lJ:o,.:,."!f
c:OItt ns Il.US If'�& 1!'�1e>.l O iO)l!!'!lAeam derbank,. A n.

ova .1OsLltmç,ao sera

I..;:li U UH.· P:. DO un�. UII'.l.�. D un <:II i'- de exchlSlva proprIedade ao Dres-
dner BaRk. de Dresden e Ber- li.!

6DIT r'TS � �,�T E AC Cm 1 lim, ficando assim eliminado o I�tlf'i. til :.. 6;. .:. "t� e�
.

:lil K Im. : controle iudeu e francez deste �!�
SESS:. MAG:" DE POSSE DAS LLUZ:.!' ·1 ban�o8'80 MercnLrbanld� f?i lu1mdado , ��

OOF.F 'ti DDIG ?lU � 7 e? aenr erban � em! fi'?]:.:.
118�O" O capItal ?a _

nova cOl�npa-!,,�
, J1bla e de 300 mIlhoes de Rmsch-! ��'��De ordem do Pod:, Ir:. Ven:., �onvido os OObi':. do Ql.1adr:. I mark� ':jdesta OH:., os Dign:. IIr:. do Quarlr:., de nOllsa mui amada cn�irmã OR-,·

C·

��?
DEM E TRABALHO, bem como a toaos no; MM'aç:. RRegi:. de passagem; i�'"'-

di. d LI OO/il<' oa_t:::I ..�mIZ:lIlf,;lDIIl:DlCliIIII_Wla.ItII""�II._::"'-IDII_" � I

por este Or:., para assistirem a Ses:.:. ro/hga, e posse as uUZ: A::. ;1
e mais DDig:. eleitas para dirigi! os de;;;tinos desta Aug:. OH:. no peno

I'
:�

do Maç:. 5938 - 5939, em a nOite de 24 do corrente ás 19,30 lloras, .

no Templ:. á rua 28 de SetembJo n·. 80. fa Iece li o .

Secr:. da Ben:., Aug:., Resp:. e SubI:. Loj:. Cap:. "Regenera- .',

ção Catarinense", Or:. de Florianopolis, 13 de junho de 1933 - E:. V:.

mareCllal:11::. R:. L:. 18:.

������se�cI:.����, Stanislaul
I San a t o r i o "s a n t a (a t a r i na" i VARSOVIA, 10-ErJi conse-!

---�---.--------- I quencia de lima pneumonia, fale-I
,ceu ho-je, pela manhã, o mare-:
i chal do Exército polonês Stfmis
lau, Sua morte causou dolorosa
impressão em todo o país.

O extinto foi o críador da

,Constituição autorital'ia da Polo- r
;

nia, posta em vigor no ano de:
1934, desempenhou desde a fun-'
dação do novo Estado, em 1918,
até 1922 o cargo de chefe da
chancelaria civil do marechal pil-

I sudsky e, entre 1926 e 1927, o .

cargo de chefe da chancelaria ci-'

I vil do presidente do Estado po-
lonês. Em 1929 foi nomeado ti
tular da pasta da Justiça, para
encarregar-se um ano depois da

I ê�;�;:�;;�;;m
de escoteiros

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para. o i;ratamento cünS,ervativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletriea, agua encanada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarr0, sangue, fezes, etc.

Seção separada para cO!lvalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota ..

I
mento, etc.

I

' I

e=
Amanhã. (!everão concentrar·se

,. _!
.

",:,_........ = '

1
em Blumenau 300 escoteiros do Es- I

I
-

--------1
tado do Paraná e todos os escotei·

.

I ' ,EliTE" P 1- 5 d N
..

3 � �� �a: ����e�a��aIr�daial, Timbõ,
rara e ov. n II' Sobre a ida a Blumenall dos es-

� II coteiros do Estado do Paraná, o
presidente da Associação dos Esco
teiros Brasileiros de Blumenau, re
cebeu um telegrama do cap. Ema
nuel de Almeida Moraes, Ch�fe dos
Escoteiros Brasileiros do Estado do
Paraná, comunicando que no dia
23 proximo seguirão para Blumen3u

J
300 �scoteiros'

,
A concentra�ão dos escoteiros na

I cidade de Blumenan será de �3 á I
'_IIIIÍI_íiiiiiiiiiiiiiiiii íiiiiiiii__iiiiíiiiii ioiiiiiliii--___ • 28 do correllte.

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Ora bolas, porque V. S. esta gastando o seu dinheiro a tôa ?

Vá ao Bar-eRstaurante »ELITE» almoçar ou jantar por
três centenarios,

Cardapio variado -- Maximo asseao

Exclusivamente familial"

GAZET
Diretor ResponsaveH
CALLADO

Subordinada ao Dep:utamento
de Aeronautica Civil, foi iniciada 81

construção do aeropt}rto de Laguna.
I melhoramento que multo virá COi,'

I tribuir para o progresso não só da�

i quela cidade. como dos município,
. limitrofes.

c

IIP

I helD

desde 2 o o

MOVEI

SALOM o GUElM N

Postal, 19

Curitiba EsI. do Parar_á

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
João PintoRua Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPosaTARIOS EM SiTA. CA""TARINA

1-1 O E P C K E . JJtC;i:� ..

FL,Q I N POLIS

·�� =-�_- ��-i� ���������������!m'�-�����

I�
A Favorita � A E-I t

di.

��,' c, e_rica� ��������-------------------

�� PAl<A INSTALAÇÓE � J5E--COZ�-F6Ffç7\E-AN-:
-,� TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·
� TOS PROCUREM

Em loteria a sua favorita �1,.:.,:�j i�'\ ELETR,"C.;::�,

�I� 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·caRua Joao Pinto n. 14 .,

ACABA DE REC�BER UM FINrSSIMO SORTr
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRlüJS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rico �.ARANTIDO

--
RPREESE�liTANTES E

C A RuL. O S
(o Buzinas

BoseM
......a'. ".".'., p."''' •

a ••Ih•• d.... lIn"•

... _ II" n ..

__I 0 0.... ...t (2,5 )
1 dlll" I:' ...

•

BlumenlJu, Cruzeiro d. Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisca d]o Sul

••nd. em tod•••• _•

••••• d.......

••••

MOSTRUARIO EM:

Tubar-ãa

II

Grande vendas estão sendo íeítas dai maqui
nas de costuras e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sim co

nhecer nossos preços e condiçêes de venda.
Liçies de bordados gratís

lnforrnaçêes eorn o representante 1. Braunsperger.
e [osé Galliani,

Rua;:,Conselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

JIfldere.ço Te1�r.: DOLI�.
- Caixa Pastai, 32

S. f'RANCIbCO DO SUL- STA. CATARlr\A

1A8l!:NCIA DE VAPORÂS

i\)mpanllia Salinas Perynas=-Ric
PfW.g Torres & Cia. Limitada --Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vaadenbrandn & Cia.-Santos

VIAMNS BIRETAS PARA o PORTO DO RIO �EJANEIRO

Navegaeão entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA D05 REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porte, carregan.,

EBCatre�a·se de elassiíicação, medição e EMBAR.QUE de

.

todas as especies .le madeiras serradas, beneficiadas e em

, tores etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Nerte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Recebe eargãs -dilmportaçã�.rdo País QUl dg Ex- '

teríer, para desembaraço e redesoacho para . ;

as praças do interior
i)ESVIO DA E. l,;)E FERRO ARMAZEM PROP�IO '

SERVIÇO GARANTI�O E RAPlDO-PREÇOS MODICOS

Aua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

-N o· Estreito Ponta do Leal

Velas e Magn •

Oe Fama Muntii.11

�
I�..��-��---�

�'

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

por 12 mêses 5% c: �

Sujeito ao sêlo proporcional.

II ---'--�--frExpediente: das 10 ás 12 :e das 14 ás li horas
,

A INSTALADORA DE FLORIANO-
'

Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas ; POLIS, possue sempre grande stock de materiais IIêii'àêreço: telegrafico:lIsATELLITE j elétricos, Vendas a varejo e por atacado. Descontos

� .T.E.L.E.ro.N.E .l.•ll.4 �R:�ct�p�areRn��reL
.

U������__� �I

BILHETES

Federal e Santa Catarína

NOS CL-\SSICOS ENVELOPES FEC!{AQOS

-------,--..",

Fermldavel !
Banco do Brasil
Capital

FURdo de reserva

1D6.010:801$000
•219.746:100$001

EXECUTA TODAi AS OPERAÇOl5 BANCAftIAS

.A.C:aNCUS E COltltIIP0NDENT:ES EM;rI'ODO O PAIZ
A&ENCU LOCAL RUA TRAJANO, )l'f) 13

Abona. em conta corrente. os segúintes jures:
.De,. com Ieros (COME�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala
De,. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas talll-

bem de quaisquer ímportaacías).
com aviso prtvio ile130: dias
idem de: 6� dias
idem de" 90 dias

�t.'I;").._��_-..����II·JIl''''''''-.... :I''�!7J''''''�,,? ��--.,.--�. #,�"- ,� • '\'. ,),. .. ,,> �-'Ao ":1;'1;. ....
_ _�___ --:---.;;0,.; ....... ,

"�� __

A Casa Miscelanea
-----,------------------------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e'

vrifique os seus preços
.EPO�ITOS A P:a.AZO-FIX�:

pc 6 mêses
por 12 mêses

, Com renda mensal R.TRAJANO N. e
I�Iorianopolis

Motocicletas:

N SU .. BMW - Triumph .. Duerkopp
Bicicletas: - NSU '" Duerkopp -

Opel . Bauer
Radias: - American-Bosch e Loe

we-Onta
MOlores: -ILO para bicicletas e .: otocicletas,

para iluminação de cas � s. - Elpo-E
clipse=-Evenrude para bv!cs.

Ae@8sorios:-para bicicletas e motocicletas.
�' �

Importadores" Dístribuidores

João Prosdocirno & Filhos
Curitiba . Joinvile - Blumenau

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alfredo P. de Araujo
. I'VIEDIC;O
isp�ialista em molsstias de ereanças, nervos

impetudismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludisme e das melestias da pe
le e nervosas pela .J1utQfzemotherapia

ConiJu/torio e residencia+Pteee 15 de Novembro, 13

I
.. Telefolie, 1.584

5!!!.sultas:-Das 8 às 11 e das: 14 às 16 horas
j.,

• M FI , 'A&i$NRWQ

Ca mará
Tulfilli.n.-1iiPKIALISTA. :SM lJ1ULliSTIAS DO ESTO- I.,_, :;1YU.", INTlliTINO, FIGADO E RECTO

:� IIJRA :l\ADHi>AL DAS IElVIORRHOIDA., SEM OPE

l\AQÃe :i SilM 1>"R

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

- +eM •

MI" O
-

o,eSC188 e::-' peraçoes
dos

L.I-t 'S
OUViDOS, NARIZ E GARGANTA

Ir. JDão de �\JQlaujo

Dr. Joaquim Madeira

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

Tratamento clinico e círurglco de todas as moles
tias dos olhos

Cl1r�. ele ap(;rfeiç�am�nt{) lla especialidade, com o dr. Pau
lo Filho, ne Serviço do Prof. Davíd Sallson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-GIl;nl� do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para 8 sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinjca Geral
Consultas diariamente das IS ás 12

CONSULTaRJO Rua jQão Pinto 7 sob. Telefone 145i
PlESI DiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

.Dr, Augusto
de Paula

I MEDICO
\
DOENÇA� DE SENHO

RAS-t-ART05

Operações
Csnsultorio. Rua Vitor

Meireles 10

A's 10,30 e das 2 ás 4 hs.

R�sidencia: Rua Visronde
de Ouro Preto, 42-

Telefone 1355

Rua Trajado no. 29

Ad".gada
J. Bayer Filh.

Rua Yrajano. 11

(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Claribal.,
te Gaivão
A.DVOGP.DO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
. trabalhar em qualquer
comarca do Estado.

E:-3critorio: R. Deodoro n· 15

FONE 1.665

Flor�nop0Us, -1�i
----------��

Dr'" Migt.Je!
t'� j,.'·dr"..' (,:) ê.:..t. �.,a I ..:�

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

R A 10 X
GABINRTE DE I.LlTROCARDIOGRAfIA

CUNte/'\
Curso de aperfeiç.a.ent. em doenças (10 coraçãe
(diagnostico preciso lias melestias caraiacas per

traçados electrlcos)
GLINICA L?1l C�IANÇAS �OENÇAS DO SISTEMA

NERVO�O
Ondas curtas, Raies ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laberaterles de Microscopia e Aná

lises Clinicas

4í9m-
\
".z....__�L--_...._, . ����_2i2&

M a r t i n S
. j Dr.Pedro CatalãS) ,

Diplomado pela Facul
dade de .Medicina ttla

Baía
Ex -interne e assistente de ,

S<fcviço do prof. Ml!)la��
Ex-intemo de Dis(3ensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospnal

Graffée Guiule e SaolltoriQ
Manoel Vitorino

Clínica médíca cinrrgíca das Exame de sangue para !iliagnostic0 da �ifliis (reações de
melestías da W�ssermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Z0rge) Diag-

I ÇABEÇA E PU••ç� aestíce do irnpcludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.
Especíal.sta ea Exame de urina (reações de Aschein Zondtck, para dia-

NARIZ, GAR __ANTA fi: gnostico precece da gravidez). Exame de puz, escarro, li-
OVYIDOS

C�NSULTORli} quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

18- Rua Trajane -18 diagnosticos.
RESID1i:NCIA ' Fernando Maohado, 6

�
Heteí Gloria TELEFONE 1.19

I Diariamente das 16 ás 12 hs. I F L O A I A N O P O L I S
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
40 servico de olhos < oto-rhins do Centro de Saúde

.

I .mP"ilio ...- ............._.....

/-�:��r��aJ��I:���l��Ff\f�ifa_ryng�g;�a���� ·III� P�d�� Camata �i�Õ�S 'I re�ICraCaciO Mo-

Rua Viscende de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLlS 1 �
. I' 'tem seu escnp-

���I;ilj C;LINICA MEDICA

Neves -vsrna, Reuaiatismo, Artrite, Ciatíca, Lumbargo,
I Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e Mentaes

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

DO
Dr. Djalma MoeUmannTratamento moderno dtls

mo/estias do Pulmão
Consult.-R ;oão Pint::!, ! 3

'-I ekfone, 1595
Res. Hotel Gloria-fone 1333
Consultes das 13 ás 16 hrs,

Com prática nas hospitais; europeus

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

-�----.�----,�-�-- ,._.__.�------. -�--

'MU

1�n ... �... � � 'i..r �
,

����
- �

Visconae de Ouro Preto

tórlo de advogacía á rua

Dr. Arminio ,ITavares

M:lGIC0-l[SPECIALfSTA

Ouvitl(} - Nariz - Gar
gRntll - Pesceç»

Consultas das t Q ás 1 2-
das 16 ás 18

Consultorto: Rua Jeão
Píntc, 7 --- T�1. 145.

I
Res. Rua Bocayuva, 114 ,

ra 1317
---�--�--

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestías de
Senhoras e

Moléstias de criança!i-�
Diretor d& Maternidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidaae
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde '_ Consultorio:
ANIiA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderlilal ��
da Silva
J\.v.gall.

P. 1 5 de Novem�rg. :3 58!..
Fones 1631 � 129Q

IDr. Pldr. do ,.ou�. �'''Ql",
, ,_". , '.

"'i

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

ema insullnlca da magreza- Regimens
obesidades. diabetes e molestias da nutrição

n. 70.._"- PÍlDnp• 1277.- 11".1 T t.. J
xua 'rajano, rr 1 soarase

Caiu Postal, 110. I Telephone n' 1458 /.�__.\' ... �" ,�.a.c. �. '.,.wet>, e, '.
• I«<.t,

•

I, ....

� ..... , .1X::C'!J,.. , �"".�'j:'<." 'T _- ...........� ....... ....:. .r.__ . . \ �.-.. � ...

;1
1 Dr. Osvaldo Wanderl.y da

Costa
Bacharel em Direíto

Advega na capítal e no interier deste e do Estado de �an-
ta Catarina. •

Escritorie' Rua MarechalFleriane Peixoto, 131
soruad. sala n' 1

PARANA' SANTA CATAPUNA

ELETRICIDADE MEDICA: --- Alta Frequencia-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken), Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

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

l<.ua Tiradentes, 1-4 - Sob.
Telefone, I 1 �7

Companhia Nacional de Navlga
çã-' Costeira

Movimento Maritimo ..Porto Florlanepelis
8erviços de Passa eiras e de Caí as

Ex-chefe da clinics do H05pi
tal de Nürnberg, (P.oreesoi
Indgrg �urkhauAt e Frofessor

Erwin Kreuter)

!4speclaUsla em clrur1Jla
geral

Uma Casa ,la rua Conselheiro
Mafra n·. 51, outra na lua J0ão
Pinto n·. 53, e pequena casa e

c:hacara n'a rua José Veiga. Uro
grande sitio no Rancho Queima
clQ e outro np Estreito.
T{a'a'i� '1'1 !->i) )\1',,1
F'8ne 1218,

Para o Norte fiara o Sulalta cirurgia, ginaecologia, (do
wçu d� re��n0 e �rt�, -.�e����.��������tBt�_�.i�.������t�6.r�..-�������2.2����.
lúrurgia do sistema nervoso e

operalfões de plastiça Fretes de
..

cargueiro:
CONJiLJLTORIOu-Rua Tra
aR!) N. I e- das 11 RS 1 2 e'

das I 5 ás 18 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- t<ua aste-

II ves Junior N. 26

TELEF. 1.131
� x' ..... " _

26 úla

AV·ISO Recebe-se carga� e encomendas até a vespera 'das saídas dog paquetes
e imite�se pasiagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista cjo a

testado de va€ina. lA bagagem d{t porão deverá ser entregue, nos, Armazens da

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

ESCRITORIO-PfV-IÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGR. (FONE 1250)
AfíMAZENS--CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -liNDo TELE•. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SÃ"'NTO'$ CARDOSe

�
�

O P�aec ITAQUATJA sirá á 24 do co,.. O Paqaete
rente para: eorrente para:
paranagllà, Ant.nina,

Santos, Ríg de Janejr�,
Vitória, Baía, Mac�ió.

11 Recife e CabeJ.eldo .

Cargas e passag�iros para os emali por
tos sw.jeitos a baldeaçã(j) n0 Rio de Janeiro.Vende-se as

seguintes
r-" �,,,,, f"" P ,,' i�dad ���_.6 il -. li '!�" çJ-�...

rrATINGA �rà á

Im,_lüuba
Rie Grande

Pelotas�le
Porto

I

I
1
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"e R R I [) I "

vem ob'tendo o rnáxir�r"l(J apoie) dos nC)S�30S

atle't�s 50 &achoQ. C��{(·"n· rJmcoc S�;�rão er'�lt:l-eg'uesl!' �,,,, �_;..;, �,_' g � •
,

' �J _
_,#' • � , , r''''''' � � ,J

aos COit"rE�dores ria pr·opor'ção que os rnr"'1E:1�3rnOS
�

passeíY'i diante da fogueira acêsa defrc)nte ao

Lira Tenis Clube.

----------------------------- ---�
Florianopolls, 2�-6- �,!2;8------.;.._�---------- '_

--_ ..---'---

�VA
REDt\TOR: Osmar Cunha

Somente um jogo
com a Italia

PARIS, 21--- A delegação
QUADRO DE �iUIZES brasileira de Iootball hospeda-si'Realizou-se domingo último, em um 003 maiores hoteis de

a posse ne aprazivel recanto da Diretor geral: Lotario Paul", juizes de said i: Ten, Al.leuor ,.)' stuado n'I�. "d d
Trindade, da diretoria do 13 de I Rothfuchs,

'

Maia, ten, Mano Gu�desJ dr. O. d'
ar rs,

d� b Íe P:�X :1:; de e,

] h F r fi 1 V' A' lf P' I as gran ,S ourevarcs.
un o . �., que cou assim cons- Homen3geado: Dr.João Alcan- Bll cão iana e dO o :lItencourt

I I I 1 • d
'

O g r ,� n d.:-.!>. Co ......,,_. b = te -.e I c..... II '-1· n rituida: tora da C'unt'3 S:lvcira. b 1 ;' c1froga, OAO <lcer,ca .rs

pOE:"I-:::;:., ..-;;;, I �'R �.;.;;!I _ ::; �...' �

.J C -

'_) .

'" � L.
_, 1

1 ",a ie s oc se reanzar u n mate 1

tu raA'- O, de ou rC,)1' 5°. "'-=>,
A ""'a/' _.�l ".".'-.

-

•• I·�·za-
I residente Juvenc:io Cidfi Arbilws gelais: Mlanoel Mo- JUlZ('S oe chegada: Cap, T í\l'a-1 't -l d,

ç-.... f � ç;,;.::::; V" .
' , , D T

e,f re UPi 0.,- l�clon·) o parl51ê1be
z ice .. dito José Berllarde, tais C:ul05 Conceição David res, cap, , mto dI! Luz, Ln, ,1- t"

' ,

do hc)ie, devendo s€:r it�r�3 .. I' secretario Saul Lessa
" ,

M' \H I L
e o c"" or asueiro, o secretauo

;J • e c Cunha Sobro móteo oretra, vv a ter Rnge, d: d lo CeJI'o d Bdi· '�do �::..rn r .....o ....t-ugl �e- �., 2 d' 01'1 S· , ., 'I '\ ',r I W 1-,'
,1 e, gaçao -e arros,

= "'_ fW'" I... .....� ,pj, •

ito (! ou trnas Cronometrista: Cap. Velga LI- h varo h., v asconce os e aroir
, 'd' do d B '1' ,

NOVA YORK, 2! - Joe tas dos amigos, que eram tão 1· tesoureiro P d F d G' d que e etega o o rasi }UI,IO

L
.

, f
.

f
.

- e �o e�nan, e" ma. ..J.flsa.
. ,

p
á delegação internacional de

OUlS e o avento, na proporção trequentes no outro campo, toram 2' dito Nemes�o SIlva Serviço de saúde: Teo Ruí I jUlze,i de o-rcurso: Antonio 'I C .j II d....." .' ,., . '0"
-

a "esp�p, ou'de dois para um, no encontro a agora restringidas ou totalmente Orador - Pascale da SJ!va Morais e. dr. A, Lacombe. IOllveIra Neto, Antonio Salum, -��,\,-'o"'r �d' it',
.

I· h
.

d" cl
.

'e! A d I -"r""'<o"'�"',."'...".,."'l'J,....".""....�.,;>.'�'''''.....".-.....",, \b 1 '5 O
a a, r ,- () que a nossa

rea Izar-se oje, em nsputa o supnrmc as. casa ocupa a pe o 'o,�!<.L�''''''''''''''''''''"''''''it�_,!�''''_<=N>."., /, e areto artefato f! smür, ,

titulo de campeão mundial de box campeão e seus treinadore� foi A' tarde, houve um embale
I
realizar-se na l:nmcn3 qUi[JZ, na Cunha. eqwpe ]�Juc

em PSIS ,�ntes .

da

pêso-pesado. cercada, de modo a conservar
dos primeiros e segundos quadros, de' ago�!o. lulzes eóia..::onadores:

soa p�r!l( a para o rasl. VlôtO

Esse encontro que está desper- afa-tad()O os coleci'onadores de au'
com o Paula Ramos empatando ConfecioIlada com fino gosto '. . . A' D ' a decisão flue a esse re�pl:ito

v u -,
' '

")

•

.' I posto. lClpl'e�le! 3lV,l, es-
.. ,C cd", - 8 'I'

tando enorme intere$se, será irra- tografos e os individllo� que gos-
aro ambos, respectivamente: 3x.) e conterá INFANCIA. um lOd!cadoí

1 quilla T�n,Sd veira--Clau :lio 88r-

I �)mD a Ofile ,racao, rasl eira

diado, passo a passo, em qUelho tam dI" aperlar '" mão. 2x2. profissional de médicos e adVO(7}\' I I I
' e esportos.

- ,..

I
::> 0058 _�ln,a, ({N

. 1 •
- C f

linguas, inclusive português e es" Joe Louis tem treinado seria- Ao campo oe 'rreu toda a po- des, comcnt';rics da mprensa so- 2' pCi>to: Al'<:ipresk Paiva, eS"1 d '_a Im�tla opldnafo, � 00 e-

h 'I '
" 'pulação daquele distrito, sendo ble a pr:m(.'i[a "!Ova infantii rel:\- 28' S'

,

L'
eracao nao mo I Icara a sua

pan o. mente, como nunca ate então, pUIS
r qlllna de etembro-- UClG t'! d· -

O total dos bilhetes vendidos não sómenle deverá apresentar-se
urna tarde festiva. lizada em fevereiro p. p., colabc ..

Dia, da Cunha. I a 1 u e, a. nao �er para autor�
já 'se eleva a seiscentos mil doIa- em ótimas condições "'oje, como I f

. ração de bÔlls penas da tem; 3' pGstb: �.,,1a;echal Guilherr'ilf', I lar t
a

equi�� a Jogar um mate

res, esperando-se que atl'nJ'a a um t"'mbern devera" es'lar prep"'.,,,do n anc Ia sobre assuntos qU€ se relacionem ' \' 1 � f} CI
' con ra a aJa».

" .. � CH;llIna ,'·ereu ,amos -- 0\ 1'; «C f 't '

milhão. para enfientar Scnmelling, com
com a vida e c1e:envolvimento fi· Gama.

om

et _� dno� smthentB·am�sl
Até ho)'e, na hi�toria do box.! mal'or CO'lh'H,.,IÇe') e com !Jma te'CDJ'.' A "eV I'sta da �ico da crial,ça e U!}]i! intensa pro- 4· N � R

. que G resu laclO Q mate rasl

sómente duas lutas alcançaram a ca inteir�m"'�nt; nova para anular
I

C r- ia-nça
."

pr;ganda das corupetiçõcs infanlL J oirlVíi�_os_tJ:�àO sG�nç:l�'��s'í��:it�:l: x h�,II� nlio é r�glllaf, � nesías

cifra de um milhão: o "match"lo ataque persistente e o punch de Cor.stará, ([l!Ilbem, no têxto da (J
. I L

.! conCjçoe� i:l umca eqUIpe qu,

O F' d· I d"
J 'I' I INFANC!A é uma pea,oena rec' iokre! sa'lte :evisia, uma 5co'ão CJ,; "3'5: � allg{(�." .

)' J " R poderiamo5 logicamente enfrentar
empsey x 'upa, que ren eu um ueJta ao- pugll&ta a emão. I '5 lJosto: !�,q!l"tro ['creu a·, 'I I' d d T
'Ih

.. vista do DEPARTAMENTO IN- propaganda com,;rcial, cujo pro" :� r/'.. ;'
e a da ta ia, dentora fi a-

[y)J ão e cento e Oitenta e oIte
I L

• [. 'os, eSOUd,3 r ,.lO Br"nco-lraJ3 d M' d f
'

["'Iil seiscenlos e hês e o encontro l@oeOtUls.encerrOUFANTILDEEDUCAÇÃOFISICAduto revel terá em premios aos G 'd 'i'J'lt B ça - o .un�o: para e !OH spor"

I
oml e e,.':J Oí! ruggem:lnn., I

Dempsey x Sharrey, CUJo a renda seu relllUlwento DO LIRA TENIS CLUBE, qu' véncedores. 6'" " ' Illvamer;te com e a ;� nos"a con·

J circularà em 1· de Julho) patroci- E', pois, uma brilhant:.. íniçiati J� 'posJto:.
i"(!O ,bN-f"'ln�<), ..,

egqUl;�:<l ,

tr,)versia,
fo! d,e um milhão e oitenta e três POM.PTON L�KES" 2,1- L',steves un10r-' a GG Grllw:r e 1 'd I

.

C
Iml dolare5. O colored Joe LoUIS contmua a

nando a segunda corrida autumo- va do querido Lira, que merece r I L
« OUVI o---conc U1U o sr. e-

\ b fi 't" J I d" d bilistica i!'fantil e de D"fltinétes a, O� aplausos de tfldos nós. Joe7 aO';;f.·{R· )R' B
lio de Barros-:�ue se a ltalia

,.m os con am na vlona. oe ser uma as maIOres mcogn;tas 'I
•

po'to· eglstro 'o ranco

I c. r I
"

1" _j' d
•

d' U!flM'Ii4 éW· __MS, +'MlJ�@Ii!A!i"""'i'iW"
• ·P'-"·d 0 .

'

" Id' I
.) aceitar este match, a C. B. D.,

�OHIS amma que lJt::'l.r.'l com pro" 11stona ('o ung, e vez que eu E 980
b

I
·

I esquma . a 'e I"oma-f-\ o __,1- .

1
.

d· I b d ' 'd I .

cl
� q U 1Il O 10 1!! � O S 1 C" 'I" H

nos autollze igua mente a )OiZar
enCla, re em ran o o (t,escUl o

I pO,f. teulll, na. ,0 o seu tr,eino e 05 a.a a .. l.l • n lares e OI dernco oslel'oo. , . "dIh d 1 d �������������� 8· PdR' ; contra os nosso:! aaVerS!UlOS e
momentanco �ue. e cust.ou. a

I pentos, iVIOl QS em dOIS grupo" = i ..............,�- posto: a re ,omr;, esqulDfl M "C 11 �

derrota ta ,dOI: anos, por OCáSlão I discutem as probabilídades de qu
. On.�am, hoje pela Ten.Silveira-Aldo Luz e Carl9s

'

ai:m1:s
.

que o sr Castl'lodo seu. pnmeno encontro com

10
valer.te ';5mü�;'ildoí ?ossa dif.pôr PitE-8" Sociedade Loureiro da Luz. Branco, deunte da �ecusa da

Schmellmg. Este espera ganhar. frente a Max Schmdhng. Rádio Nacional 9' posto: (Registro) JU11!0 à·
t d

. A I AI d'e! do R·o de 'lJ •

f
'

d' d'd! L C.B,D., tenciona pet11r autoriza-
con an o com �eu vIgor e rxpe· gUllS enten l os insistem em I uanelll.·O. oguelras, lante éI se e a,:) 1ra - f t

.

d
riencia, aliados ao fato de já ha· que Joe n,müssinaràll o alemão Programa diurno Tenis Clube. �ao para, e e

ubr /� Jogo as

ver estudado, em cllmara lenta,os fazendo cc,m que o mesmo beije Juizes controladores: Orlando

I
u,�s dqUlpes bSI edasb emf prOA

murros de atual ca[ll�,i'ãQ. :� le;tl21 (J('UC,'S ,r,inutos r.1r_;0fi o irlÍ' I
De 6.15 ás 18.00 horas

Fernandes, dr. Ad Pereira e Oli- V�I o e

luma
o r� e

enepICe?-O priacipal objeti vo do treina- cio do match vingando:se assim Programa noturno veira, Paulo Scheidernantel e

per-I
Cla e rea IZAr u -n Jogo em ans.

mento de JQe Louis em Prompt0rl da derrota sofrida ha dois anos. Das 18.00ás 20.00 e das21as24.00 hs. firio Gonçalves, __

v.
��--- ... _.:._- .. .,---- .. ----.

Lakes foi aprender a defender-se Outros, porém, igualmente con- Entrega dos fachos: Agap:w '''to,.
do tipo dos murros de direit.a fiantes, dizem que o campeão pi'CI- Orlando Silva, Odete An1aral, Sob Veluso, Solou Vieira e Celio Pe- CARTAZES
desfechados ha dois anos pelo I deu aquela furia de outrora, e se Lazy, Nestor Amara8 reir� e Oliveira.
boxeur alemão. moera vulneravel aos dir�,)s da eom

...

10' posto: Ten. Silveira,esquina DO DIA
Na opinião de um velho obser- direita à cabeça. Pedro !vo-Gualter Baixo.
d d

.

J L'
.

d Orqul2stra c3e Dansos
va or os rmgs, oe OUIS alll a Wilbour Wood, cronista espor- Regional Ôl:! PlZrl2ira filho II· pi/sto: Pedro Ivo, rsquina PROGRAMAS DE HOJE:
lião conseguiu aparar sôcos de

I
tivo do SUN, alude ao ncolored" F�aàamés 12 a Ali 5tars Felipe Schmi it-,João 8attisl(ltti

d·· d d fi' f Eôuart'lo Patanê 12 sua Tipica CorrirmtlZs
Ireita e .ro?, o su Ciente. a a as- nos seguintes termos: «Louis não Romeu Bhipsman com a OrqulZstr'a OI? e Antonio Apostolo. ODEON. O lidar dos

lar a pOSSIbilIdade de Vir a ser) me impressior,a». Nurnçrosos ou-
Conrertos 12· posto: Pedro Ivo, esquina '"

novamente posto a K. O. por tros cronistas notaram a frequen" A's horas cl2rtas, jornais falcôos com no- Conseiheiro Mafra-Ivo Monte-
S h Ir 'ii '

n ticias em primeira mão, forneciôas pl2la 1.'9 NOI- u 1" BwC me IOg. ela ccrn que os :.-pamngs atingi- TE, IZ ofl2rta 00 Casa Buimarãczs Ltõa. negro e '.e.1O lum. .

I A'S 7 HORASPor outro lado, poré.m, o cam- raCJl a cabeça de Joe e a apa- 13· posto: Conselheiro Mafra,
:

I I Ih f
A's 18.00 - PROBRArliA VITORIA - Audição Ipeão reve ou uma senslve me .. 0- rente raqueza co(O que êle res- I ôe futuros astro" ôo microfone. esquina Jeronirno Coelho-Wa!- Um formidaveI programa dt;pIo:

tia [)0S seus arremessos, com os I pondeu aos dabs, I r FI's l�,OO _ Hojé 12 toôos as quarta-feiras, sin- mor Wendausen e Tancredo HOS-I' (jUERRA SEM QUARTEL,
quais espera surrar o seu de�afi·' I tonizl2 com a PRE •.8, 50Cieôaé)e Raôio terno. r.om Bruce Cabvl, Rochelle Hud·
ante �������:����o);;

,g.
!-lecionai ÔO Rio ÔI2 1anlZiro ou PRB·2,

SJl1 e Cesar R\)(ltero e

P· iii
,- .

� U Raàio Tupy ÔI2 5ão Pau!o, 12 ouça as

revalece em Prompton Lllkes �� Ildefonso Telemberg' � vitoriosas Variedades Esso, qulZ mm o O DEVER A ......LvIA DE TUDo'
ó., crença geral de que o boxeur I � e ��" concurso ÔI2 Renato murce, Bastão

com Rochelle l.1uo'son "", Robert
'W t.j (i formenti, Dolly Ennor, Lauro Borges, A(n·ovadas as c.loea- �"

n'�gro procurará desde o inicio �� Senhora �" Rogerio Buimarã125 e DillZrmanào RlZis, Kent.
l<1stigar Schmelling, em vez de � participam a08 parentes e �, �:a�:rllce a 5tanc1arô Oil Cümpany Df �ões

Preço-.l$OOO.
! "rmanecer na defensiva. J!I pessôas �e suai relações � I � PARIS, 21-0 )'uri de ape-

f I d � que sua fIlha OLINDINA /1,' I f, R's 21.30 CANÇÃO DO DIA - - por La"
A atmQS érn gera o campo �� TELEMBERG t t _

�!) t· t7 b 't t lação da FIFA, depois de re-
" ," 1 l'�

con ra ou ca 'éf I
mar mlZ 00 o, _Ilscrl a 12 in erprl2taôa; uma

(.; trelflamenio e llltclIamente Gl- �� sarnento com o SR. AN- ��
� oferta ÔO DRAGA0, gistrar que nenhurna recla,oação

Ic.renle da de Lakewood, ha dois � TONIO MOREIRA CAR- .!t I A's 22,00 - O TEATRO .EM CASA· Aprl2sento foi apreséntada depois dos jogos
d J L' t' � PES � a roméà!a em 1 ato IZ :3 quaàros "As d f ã f' I d T dl ;105 passa os. oe OUlS es a em .� .

r.� I duas Fishbaker", original c"1Z Heloisa
é.I compe lÇ O ma a aça o

\ ésperas de .arriEcar ú s,e� titulo. � Fp���;;..:p�� ..,....... � I Ll2ntlZs àe Alml2iàa, intl2rprlZtaàa par: tvlundo homologou os resultados
em uma peleja contra o UnIco ho-I � �",,���._��� �

I
mesquitinha, ISITlenia àos 5anlos, Abio definítivos na ordeno seauinte;

•
<, I K O W �� }j1 ��' gail moía, ViollZta fl2rráz IZ Celso Bui·

t d
t>

L em que conseguIu pu- o a .

.1 ',,, � Olindina �� �) I' marães. venCe! ar a taça-a Federação
, d I - 11� II'!I l\"'iJ li] I I' d( es e que o atua carnpeao se �"""""''''''�Ii e. ror "'....... �

I
A's 23 hs. CLUB D05 ff'l!-lTA5mA5 com La· ta lana; segun o logar-A As-

hrnou um boxeur de destaque . .._�,,,-�.,*,�� AntOniO ���� martine Babo IZ 5i1vino !-leio sociação Hungara; terct':iro logar
Louis e os que o cercam levam � . � 5plZa�l2r - OôuvalOo Cozzi --- Confederação Brasileira de

,austera. Todas as mo- rol! nOIVOS � I Des�ortos; quarto logar Asso-
" . . � It Amanhã • Almirante, mouro ÔI2 Qlivl2ira, Hu-

,

de diversões e as VISI-l !'ipl"S'V*1� na Relana, Linaa Batista. ciaçio Sueca.

Schr�t�emling continúa sen

do umna perigast';I ameaça
"para o tfitu�o eífW poder

de Jae Luu�s

No distr-ito da!
-T�-incJade Corrida· da Fogueira

cinelRas

�INES �OROADOI
REX, ás 7,30 horas:

PHIMAVERA com Jeaoettc
Mac Donald e Nehon Eddy.
Preços-2$500 e 2$000.,

ROYA!..., ás 7 e 8,30 hoca�:

AMEAÇA DE MORTE
com Bruce Cabot, f.t1argaret Lin
dsôy e Joseph CalleilJ.

Preço:� 1$000.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO T.NVERNOSA, CUI

� DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA
i � Celowc.;aria Catul·illenSe.

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

'�I :rmSTAURANTES.

It1TC:J.r ,�,�.., �-O--,c.�·
1,

:�I REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
- �.::;.1' \'f'" .... " c:» '�E5C. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

Sindicato CondoI!" Lida.' ,11__ F l o R I A i\� o P o L I S

Agentes: Carlos Hoepcke 51,4. - O VRUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 -- Floiianopolis
I. I VENDEM _ SE:
"j .

76"em mmw •••' EIiIiIIllBil! IIB"MW�? N·. .

"�"';'�"'�i1':'��-'..1 �-:av. �_,../tS?;;ll *'·���-")�"<;7A�";'l�· �''1: "., ';iil��F���,..�,�� ,(;;.,
..,� ��...".tt�, ��v..&��"'cAZ:,.��Ic..�e��lL��.l��ce��������.11 ·,�> ..,�,(�...,��;:;f�ll)�V�':�V&��,����� "J�

� Cálcu lo de qualquer F janta; execução, tis- �,
� estrutura em con- cauzacào e direção ��I
� ereto armado de ob, as �
� e ferro AD,'arelharnento com ��;r
� ��
I" pleto para constru- �""'I� ções de pontes e rn � Iconcreto armado �,-------------

(;'t>�, I

�r Vende-se
�j��IU['IltA MAQUINA DE ES-
�1�� I CR5VER USADA

�! tipo standart por preço van

l� 1 tajoso. Informações na Ta

�d I bacana Baiana, Rm� Trajano,

� 14 ou Caixa Postal 59.

� RADIOS
�� p

.

�1 ara seu concerto, procurai a
-------.

� ! Casa Musical, que conta com a Festa
� o��cina melhor montada na

ca-I� pital.
� Rua J�ãO Pinto. 12 ,

I' I
Paraná � Vende ...se duas casas I

�
� de tijolos, QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 19�8

� agua bôa e muitas arvores fru- -A'S 21 HORAS-

� tiferas de diversas qualidades, ao
I Grand losa Soi rée das eh itas� lado do quartel do 14 B. C., I iõiiiiiiiiiiiiiií...iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiidiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiillõiiili..

EngíO. OMAR RUPP � no Estreito. Para tratar com u;
�

I proprietario
Vldal Antonio de!

�� Souza. !

Vendem se juntos ou separados
Magnifico terreno pronto para ed,ficação todo murado,

_,

asseio e lua já calça le no centro da cida-ie, a 50 n.etro
",I' p.a 15 de Novembro.

IJ praÇ d' ,
, V,na gran e casa antiga, com espaçoso terreno plano

ranje edificação, tambem com passeio e rua ja calçada'jr3 g "

�tígu; ao p�!mlelfro.
)
v

n armação com JOÃO CARVALHO

A mala techa todas
AS

Quintas-Feiras
ás 10 horas no Corrlio
ás 9 horas na Agencia

Sua carta chegará
Domin go na Europa

I,

Omar
Er)ger-:heíro

AMII M POS TO
os , .. [
�-' II O�Especialista em molestias do aparelho gentio urina-

ITIO do homem e ela mulher.

I "ara crencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes-

': I te Esttdo. • no público por meio do presente edital, alguns dis

i positivos regu mentares em plena vi gencia: (Decréto 21.5:; 4, d{\
! 20.6.1932).

I Artigo 7 8. -Todas as pessôas fisicas ou juridicas que por

í s ou como representante de terceiros pagarem ordenados. gratifica.
I 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 aae,

pódem ser feitas as declarações de rendimentos, independente de
multa. A pessôa fisica .. -(particlllar)-que possuir mais de .

10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeita á apresentação de
sua declaração, ainda que, pela, deduções de encargos de Iami
lia e outras que o regulament J permite, venham a ficar isentas
Caso não Apresente a oeclaração fic�rá sujeita ao lançamento <ex

olici..» e perderá direito ás deduções regulamentares, incidindo
tamb-rn nas multas de 30, 500)0 ou ainda treis vezes Q valor do

I impcsto, ou s-ja.' 30000jo. As firmas comerciais coletivas ou in
dividuais, ainda mesmo que tenham prejuízo, ficam obrigadas a

�c.resr<,ntar Ú sua decleraçao os documentos que provem o seu prc·
JUIZO.

, Artigo 175.--As emprezas que pagam juros de debei.
fures e obrigaçies ao portador, descontarão sempre independente
de sab r a quem são pagos êsses [uros, á taxa de 8010. Quanto
aos dividendos de ações ao portador. a taxa a descontar peia
mesma Iórrna será de 40[0, independente do imposto pago pela
sociedade.

Artigo 1820. -- São passiveis do imposto de reada (5

vencimentos de todos os membros da lv1i�gistratura da União, !Y-s
Estados, do Distrito Federal c do Tenitorio do Acre, bem co

mo os do funcionalismo público do Estado e do, municipios
(D'!I�reto 19.723),

Outrcsim, torno publica que de acôrdo com a lei 183,
de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de
1932, o regulamento acima citado, soíreu as seguintes alterações:

Lei 183o.-Artigo 10.-A partir de 1936, as socic-
'- � -� dades em nome coletivo, as de capital e indústria, as em coman·

dita e as firmas individuais, cujo capital exceder de: 50:000$000,
ou cuja, vendas mercantis ou receita bruta excederem de . .

300:000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, de
acôrdo com o respectivo balanço, ficando equiparadas para o efei
to da tributação ás Sociedade, Anonimas

Decreto 2 l.033.-Artigo IO.-Nenhum livro ou docu-
mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de falencias e por quaisquer outras leis, terá efeito jurídico ou

administrativo, si não e�tíver assinado por atuário, perito contador,
contador ou guarda-livro", devidamente registrado na Superinten-
dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposto no artigo
53 do Decreto 20. J 58, de 30 de Junho de 1931. Portanto,
no decorrer de Junho até 30 rio mesmo mês, a Secção do Im
posto de Renda neste Estado. está habilitada a fornecer quaisquer
outros esclarecimentos, bem como a receber as declarações de
rendimentos referentes ao corrente exercicio,

Secção do imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarilla, Florianepolis
25 de Ma.io de 1938.

I��-r, S ii u I O R a m

n

Consultorio e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n'. II - Tel.-IOOe -FLORIANOPOUS.

ii

Ex-interno e ex Assistente do serviço de cirurgia e

gínecol.igla do Frof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex. Sub Diretor d. Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene PréNatal do D. S. P.
do C. S. de Fionanopolís.I

I

r
Doenças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgia.

III CERVEJARIA
Pão liquido?
Cerve ja Bock!

I

_J
S

Coutinho

Civil

Palacio da Caixa Ecanamica

Apartamento

Postal, 784
Andar

Caixa

Sucursal:

F'Joriano.polis- 1938 'ri""

RENDA
EDITAL

.utfe da Se�ão

de JoãoSão
no

Lira Tenis (Iub floria�opolis
= "'111

DISTINÇÃO! ALEGRIA! SURPRESAS!
FESTA Tl'PIC.L\<; REGIONAL

Vísta BEM SEUS
meninas e garõlos só

PIT L.

FILHOS
Lindas e graciosas confecções para

na A C
Rua COflse�heiro Mafra esquina da Trajàno

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ta vencer a prova e ser rei.
O elogio da HISTORIA que é a CIENCIA DA VIDA não

poderia ter melhor simbolismo na Iantasia.i. PRODIGIO, significa MILAGREEnsina a lei escoteira: «O ESCOTEIRO TEM UMA SO' MILAGRE significaPALAVRA; 5UA HONRA VALE \fAISQUE A PROPRIA VIDA. I MONTEVIDE'U 21- O presidente IO ESCOTEIRO E' LEAL. O ESCOTEIRO ESTA' SEMPRE ALER- �DARLAUTD Baldomír apôs a sua posse, assinouTA PARA AJUDAR O PROXIMO E PRATICA DIARIAMENTE I um decreto nomeando os novos mi'
UMA BOA AÇA-O. O ESCOTEIRO E' AMIGO DE TODOS E usando o creme nístros, O gabinete ficou assim cons-Itttuído: Interior, dr. Manoel Tis�IRMÃO DOS DEMAIS ESCOTEIROS. O ESCOTEIRO E' COR- �DARLAUTH comia; Defesa NaciOletal, general

AI-I'TEZ. O ESCOTEIRO E' BOM PARA OS ANIMAIS E AS PLAN- tredo R. Campos; Finanças, dr. ce- R"
E E DISCIPLINADO O sar Charlone; Relações Exteriores, c_���o�E��gOJ,Elt�:�EO�EfJ��lNAS DIFICULDADES. O II

dirá logo :����f�os�re produto �:b::;lbifI��a�U��i�d�3r���1��:: ��..ESCOTEIRO E' EC:ONOMICO E RESPEITA O BEM ALHEIO.

I
Mussio Fournier; Educação, arquí- Fez anos ôntern c nosso ilustre

O ESCOTEIRO E' LIMPO DE CORPO E ALMA». I teto Jacobo Marquês Varela; Obras patricio sr, dr. Jorge de Barros, IE d I ' d _. ,

LEI i Publicas, enãenheíro Juan José de t d êdic e chefe do SeI'sse
.

eca ego sagra o para o escoteiro, pOl�. e a sua
A

i

lDara fornee�r carne Actega, e Industria, Abarcazar Gar-
acata o mear o . -

sempre cumprida, faz recordar do passado, com a diferença da epo- ! II['" , a ,

I - viço contra a Màlaria.
ca e do meio, BUOPE', um escoteiro obscuro das nossas selvas. a �apItal do pais

ela.
Ao distinto fl abalisado facul

Ainda hoje habita ai> margens do rio Uaupés, no Estado tativo «A Gazeta» abraça-o efu-do Amazonas, a tribu dos índios TARIAS ou TARIANAS. Sua ori- PORTO ALEGRE, 20-0 in- FILTROS... sivamente,
gem data. de muitos séculos e afirma-se que travou lutas tremendas terventor do Estado acaba de en I P t �"'f' I. ., .

h I' J C &ra mo ores ... 1 aSlCOS e mo-para conseguir a hegemoma do UAUPE S. E quando, mesmo ago- camm ar ao nstítuto (a arne,
f

- .

f" t I SUA. DES. CARNEIRO IU-, , . , . .

lt d I) f it d'.o asicos, os mais e ICIen es, prora, as horas propicias se reunem seus remanescentes, 08 indios

ve-1uma
consu a a re et ura o

.

. BEIRO-

D'
.

Fdi' d [curem na casalhos em voz pausada repetem fatos que nao morreram.
_ Ist!ItO 'e e�a, a respeito O! A MUSICAL ITERIA, no idioma priraativo, significava TROVAO. Ilus- possivel forneClmen�o de. carne: _. 'I A efeméride de hoje resista otre sábio brasileiro (Barbosa Rodrigues) afirmou que essa tribu dos I deste Estado á capital carioca. RiJa Joan PInto, 12. . .

t' I" d � ,'_ �
! 1 o•••••e••O G000�SO"SeG9.® amversano na a lCIO a exma.FILHOS DO TROVAO foi predestinada. Constituida de chefes e

I: aí i sra. d. Aurea Carneiro Riheiro,de MOACA'RAS, de tuchaus indómitos, foram uma especie de is- 'l :: esposa do �ilnstre des, Heraclito Também nos honrou com a suaraelistas das nossas selvas, missionarios pregadores de ritos religio- : : Carneiro Ribeiro.
penhorante visita, o abalisadosos e preceitos morais. 13 el A ilustre dama enviamos res- clinico dr. Braz Limongi, ex-de-e

AS, lendas dos Tarias revelam uma tradição guerreira, mi-I: � peitosos cumprimentos. putado estadual, residente emlitar, social e política, acima de outra qualquer» (LUI'S DA CAMA- .. : Porto União.RA CASCUDO). ,: � ARTUR GALLETTI
Aro ilustre amigo, «A Gaaeta »,Elsa tribu privilegiada teve, ha cêrca de quatrocentos anos, I, : !

O b
_ _ _t h heroi h f d t '.J f t ._ (I ;; I 'corre oje o arnversarro na- aprese�1.a seus cumprime�1tos deum ue aua erOlCO, c e e es emIIilO e generoso, OI' e e ma�nam ..

" 8
. r

-

d _, t' I t boas·vmdas e os aaradeclfnentosmo. Combateu os antropofagos, a traíção e o vicio, a (maldade e

ai •• CIGARROS SADRATI" eitillClO o °A°t;SO G@ elnl t�t�O ]:-on- pela distinçã) da vi'sl'ta'd· R' Ih' I
. dO. ,terraneo sr. rtur a c I, r. Igno I com qu�coval' 13. espeItou ve os e cnanças e se astlmava quan o, ._no : -I '

. -

d O F I nos honrou.aceSilO das batalhas, seus bravos matavam alguma mulher ou anClao. I • : :1
Cl;cnvao e r aos.

Perdoou iIJimigos leais e nunca humilhou um tuchaua vencido. Era! i DE LUXO I [:'AL:ECllUEN'l'OSaltiV'o e simplell, sobrio e bom. S6 atacava os adversarios depois de I: I
. i Fazem anos hoje:

os avizar, desprezando as vantagens das surprezas. Esse tuchaua SAVOIA·- EVA - MACEDOMiA - : I Com a avançada idade de 74invict� que STRADELLI apresentou á cultura européa comGl \Im' : I a gentil senhorinha Aricia da anos, faleccl1 na Capital Federal,vulto formidavel da nossa raça indigena era BUOPE'. I. FINOS : Costa Brasil, filha do saudoso. exma. sra. d. Lwiza Rael Ras-BUOPE' olhava o rastro de qualquer animal e sabia si es-! I· • general Sales Braiilil; tore, de nacionalidade italiana,tava perto ou longe. Via pegadas humanas no sólo e reconhecia a: AGUIA- CORSARIO- ATlANTICO -CiPRUS I a graciosa e gentilisilimll se- sogra do sr. farmaceutico Jo�é'ribu. Subia ás mais altas arvores, vadeava rios, dominava ai aves UVI -- AUGUSTA - MONOPOLIO _- LEDA • nhorinha Maria do Rosario Pe- Cayres Pinto. pri)prietario dacom a flecha e es ánimais com os musculoso

I : reira, diléta filha do sr. Pedro Farrnacia «Cruz Vermelha », DOBUePE' venceu os araras e uanaRaS, seus vizinhos. Plan- DIVERSOS : de Alcantara Pereirlil .e elegante Estreito.tou roças viçosas, construiu tabas admiraveis, fez a grandeza de lua
POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA f) ornamento di:! nos€a sociedade; <A Gazeta:. envia peumel átribu, tornando-a prospera e respeitada, dominadora exclusiva dail

•
_ BRASIL _ HEtlOS __ GITANA _ I as exrnas. sras. d. Orbina Si- faroilia enlutada.terras da PEDRA DO CUCUI'. Ao morrer, rezam as lendas, foi

i : mões, esposa do sr. Elisio Simõesenterrado numa c'averna, até aliara por descobrir, deixando os TA-:
• e Libania GouIart, esposa do sr. .-RIAS ricos e felizes, viven.o tranquilos na dura labuta das selvas ... i. Acabam de ser lançados á venda, nesta cidade, os afa-

I
Ricardo Goulart;Precisamos da alma sincera e viril .0 escoteiro, do novos,

I
mados cigarros SABRATI, que 8lém de conterem chéques, a senhorinha Olindina Paulina ALUGA-SE uma esplendida saaBUOPE'S, para a definitiva educação do povo brasileiro. O 6lJcotii- ;. de.de 500 réis até 500$000 distribuem valioso!! brindes. dos Passos; I paTE� escritorio, com 2 janelasma faz da crian,a o homem de tempera forte, plasmando-lhe o es-: Os cigarros SABRATI já se encontram a venda na: os srs. JGãQ Klatemberlii, João

I
no·, alto. s da Livraria Modernapirito .e o. fisico no. cadinh? da convivencill repetida, no culto dos;. CONFEITARIA CHIQUINHO. I B�tista Dutra, Pauli�o José ela de,J)e-lrü Xavier & C�a. .

belos ldeall 6 d� VIda sadIa.. ,.. ! 1 � Silva e Carlos BonettI, 1 rdtar na. mesma LIVraria.Alerta, Jovens do BraSIl. PraticaI o escotIsmo.

I
--->---> - -- --�----�.�=--.....-

IaS d. m���A�s��la6::::a:i!��r��ã� ���d�� �a���:t�sa�s e��:�: I "A MO LA R"ros na !:strada Geral, 83-A. ESTREITO-Aspirante GUEDES.
Quotidianamente os Cap. VEIGA LIMA e ten. JANARI'

t���m prestar informa,õ" aos inter_ados no QUARTII!L DO 140·1CONVIDA
O.: F.: S.:

INDIO ESCOTEIRO•••

A G(dANARI' GENTIL NUNES)
-Parece que foi Humberto de Campos quem contou a bisto-

ria de um monarca do Oriente que, velho e sem herdeiros, resolveu Aescolher seu sucessor numa prova publica na qual se revelasse o

patrieio astuto e de intuição larga capaz de dar a felicidade ao lIell
povo.

Reuniu, para isso, ao crepusculo de bela tarde de verão,
08 numerosos scandidatos numa vasta planicie e declarou que o ven
cedor seria quem primeiro avistasse o brilho do sól na madrugada
seguinte, demonstrando assim vêr longe e poder caminhar decidido

Estão marcados para a noiteno rumo do porvir ...
de amanhã, grandiosas IestividaA inquietaçãe dominou a turba. Cada concorrente procura- des na Base de Aviação Naval,va um lugar mais alto no terreno para subir e, sem raciocinar que

o dia inda vinha distante, a maltídão queria experimentar a posai- em regosijo á data joanina.
Não ha necessidade de recor-bilidade de devassar o horizonte. .

I btiE h havi I
.

dif ,. dar o invu gar sucesso que o .i-ntretanto, um omers avia ea mo e 10 1 ereute a ansie-
identi f t

'

dade que assaltava a todos. Em vez de fitar o nascente, deixava- I veraI? I entícas
I e\ud em anos

se a olhar pensativo para o poente. Em vez de espichar-se na pon-I ;.nterIore�, lev�n.( o dUO ah�onta dos pés, permanecia �D! atitude natural. O seu proceder desper-] la� n_a p era â�lt? e ama� \tau a atenção do rei. Que queria ele, com a sua abstração de apa- .<)18. a l�a I�SImos dansas os

rente desp ez �
.

mUSIcaIS ammarao as ansas.r ..0.

O -,

di
.

f tei dO monarca chameu-o e interrogou severamente si desístía s ja t:.a IClOnaIs. .e� eJos, elsg-da prova. te ano terao seu �mcl_O, as

O homem respondeu que não; que o melhor maio de des- h_9ras, deve?dà a primeira condu
cobrir e rumo do futuro era eonhecer o caminho do passado; que o çao, estacI?nada .de!ronte ao

aro••hã desponta em consequencia do hoje. E nada mais disse, pa- «Hotel Gloria », partir as 17 ho
ras para o local da festa.

VOZ DO POVO
FERIU O PROFES
SOR E O REITOR E
SUICIDOU-SE EM

SEGUIDA
NJoaninafesta s
A.�IVERSA 1{,IOS

DR. JORGE DE BARReSBAGDAD, 2I-Um estudante
reprovado nos exames na Facul
dade de Direito disparou varios
tiros de revelver contra um pro-I:Iesser egipcio que o tinha exa

minado e que ficou gravemente lferido, e contra o reitor da 1"a-,
culdade, que se precipitâra em

socorro do professor. Em seguida,
o estudante suicidou-se.

Os novos ministros
•

uruguaios

fami�ias
,.

as paraexmas.
,.

a
Allg.: Be.p: e SubI.: Loj.: �ap:
"ORDEM E TRABALHO�'

Sess.: l\.ag.! de posse das novas LLuz.:e DDig.:
De parte desta Aug,: OF.:. convido aos IIrm.: de nosso Quad.:,

bem como os do Quadr.: de nossa c(j-irm.: Aug.: Resp.: e SubI.: Cap.:
Regeneração Catarinense, e MMaç.: RReg.: de ,passagem por es�e Or.: para
assistír�m á Sess.: Mag.: de posse das novas LLuz.: e DDig.: que admi
nistrarão esta AuR'.: Loj,: no ano maç.: 5938. a 5939 realizar-se no dia
23 do corrente. ás 19 horas. em nosso Templ.: à Rua Saldanha Marinho.

Secr.: da Au�.: Resp.: e SubI.: Lo;.: Cap.: Orrdem e Trabalho.
ao Or.: de F{oríanopolís, em 21 de junho de 1938 (E.: V.:)

M. C. 7.: Secr.: i:ldj.:

,
,

..

I·
I NOIVADOs'
! Com a gentilissima senherinha
10lindina Telemberg, dilêta filha

I
do sr. Ildefonso Telemberg, Iun- 1.{,

cionario da Saúde do Porto, con-

tratou casamento o nosso estima
do patrício sr. Antonio Moreira
Carpes, rádio-telegrafista do va-

por «Ana».

VISITAS

DR. ARME\fIO TAVARES

Esta folha foi distinguida, ôn
tem, com a visita do ilustre fa
cultativo sr. dr. Arminio Tava
res, que veio agradecer-nos a no
ticia dada por ocasião do seu re

gresso da viajem feita ao Hio
Grande e municipios sulinos do
nosso Estado.
Gratos fomos pela gentileza.
DR. BRAZ LIMONGI

uma VISITA

Grandiosa "."

eXpOSlçaO
tapetes

Confetarla �hiquiDh8'�
das 7 112 ás 9 horas

DE

tinos eMoveis
no I· "da

franqueada, diariamente, á noite,
Lavando--se COID o Sabão

"VirgelD·Especialidade"
Joinville MAR�A REGISTR41\DACia.&WETZELde -

e dinheiro ..
tempo

•

economlsa--se

a

�������RGfAt
ESPECIALIDADE
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