
RIO, 22 - Ao general Mauri- emprestiraos, devidas a institui-I .
RIO, 22,. O ju�z coronel Cos!a

cio José Cardoso diretor da Di- ções outras não previstas nos ca-
Neto presl.a�u o Julgament_?, curo

. -'. .. . processo .fOI Instaurado em Sao Pau-
retoria Provlsona das Armas, bai- sos de que tratam os Itens supra, lo, e no qual eram denunciados os
xou o ministro da Guerra o se- I compu�ando-se-!he oportu�amen- réus.�oão �atista do Rosario e Se-

guinte aviso: I te, porem, os juros de mora". bastíão FelIciano: O premeíro, ex-

«E tando ainda dependente de I presidente da AlIança .N�clonal, nas. I
• '. Cidade de Sorecaba, fOI aado como

s. excia, o presidente da Hepubli- responsaveí por uma publicação
ca 08 projetos organizados nos I inserta no COR�EIO DE SOROCA-

PAULO, 22-Ao delegado/1várius cargos públicos mediante Ministerios da Guerra e da Ma- O miuhitro Valdemar BA, em 13 de [unho de 1935, na

F 1 'r' ões foi prestada pelo diveeeas ! tanci ti I d
.

h . 'I I'
.

F I
-

b.& qual fazia reterencías ao ministro
a SI ICSÇ ": :-,,_s Impor ?OCI?R a ItU o a r�n a, par� ,J{�g.J ar as coesigna- a cao em areal .. , da Justiça, por ter mandado fechar

'�guarda noturno A:.ltonw Mar- I comissao. ° dinheiro gastou-o o çoes dos militares, declaro-vos pa- : dia 24 para Milão I ali sêdes da Ali!lln,a Libertadora.
·ns Sanchez, a seguinte informa- malandro c os cargos publicos ra os fins convenientes, que até: Por êsse delito roí êle denuncía-

nunca apareceram. secunda ordem só serão feitos os do pelo procurador Giberto de An- Realizam-se no dia 26 proxi-
cosheceu um in- de�cr'I1�)S seguintes:

RIO, 22 O sr. João Carlos vi- d,r,!'lde, que incluiu tambem. sebas- mo na eida de Palhoça grandio-�

.

' ,tal, ministro Interino do Trcoalho, ttão Feliciano, todos or dOI., nas
festí .d -'viduo que SI) dizia tenente do

.'

t - Das consignações devidas conversou pelo telefone internacío- sanções dos artig032J e 23 da lei 28. sas
..

estívi aaes em louvor do
ército Nacional e se chamava ao Clube Militar e a Previdencia nal com o titular efetivo '!_a mesma O juiz Costa Néto condenou amo Espírito Santo.
an Krauss Perrin. Após de Onze func·,onarl·os dos sub.te.nentes e sargentos do pasta, sr, Valdemar Falca�, .que se i bos a seis mêses de prtsãe, cada I Abrilhantará 0'3 fsstejos a bano

.

d
.

I E'· Ii d
encontra em Genebra, presídíndo a

I um. d d
,. d 14 B C(Iita conversa. eixou o ugar que < xercíto, ican o en�l'etanto, o Conferencia Internacional do Tra' a e mUSICa o .'

.empenhava na Guarda Noturna

d
saldo devedor do capital empres- balho. /----ra ingressar no corpo de dete- a uaneiros execu- tado sujeito a031uros d•.12 ·[·1 o.mini�tro,Val�t:mar,� Fal.c�o co- A resefaeem dos stocks

es que o dito Ivan estava 01'- ao ano sobre a írnportaucía re-I
mumcou que scg�llra pala MIla? no i .,

b
.

d
'

. . proxímo dia 24, mdo em seguida a

Ioizando por incum encia do Mi- ta Oe' alment� devI.da,. P�r� esse efeI�o Roma e a outras capitais europê as,
erio da Guerra.

.

� as referidas instituições deverão II para Inspecionar os escrítoríos

CO-I' RIO,22 - A propositr da re- do Rio de Janeiro, vem tendo
Dizia I van que as policias do

I
apresentar ás unidades adminis- merciais do Brasil.. selagem dos stocks o sr João repetidas audiencias com () sr.

Istrito Federal e de S. Paulo GIBRALT�R,. 22 -. Pessôas tr?tivas contas correntes discri- Tra�a���re:�oB��SW����:áP:�1-i��; Dau�t .de Oliveira. �reside te �m ministro da Fazenda, a quem
lavam completamente delJ.Qfga- chegadas neSla Cidade mformam mmando: de junho proximo.

o
exercICIO da Ass�Iaçao COUJ erclall tem posto ao correl'lte das difi.

izadas r, que o Illillistro da que 11 funcionarios da A ltandf'ga a) - A data do inicio e da ----------- culdade! intransponivei� que so-

uerra achava melhor ter lima foram executados em Algecll'as t!\!'rninação do contrato; b) - A LEVOUNO coeo OS bre o comercio pesariam si se

oliria propril para o que déi5se depois da chegada do delegado de importancia total, cOllllignada; c) efetivasse aquela exigencia fiscal.
viélls', Burgos, incumbiclp de abrir inqllc- - A importancia a ser desconta-

PATRICIOS
OS verdadeiros aspet89 do as-

Martrns Sanchez '<aill da Guar- rito a respeito ele frandes, na,> da mell�alm�nte; d) - o S lIdo sunto foram minudentemente des-
a Noturna seduziMo pela pro- alfand8gas"de Algeciras e La Lines. devedor do capital emprestado. critos ao sr. Sousa Costa, que
ta de Ivan e foi logo nomea- 2) - Relativos ás qllotas de os tem analísado com espirito

ilo L sargento. A seguir entregou -- -- bf!nefcie!lcia e ás destinadas a S. PAULO, 22 - ° sr. Anto-I rior da ltalia, fazendO" cêrr que equi.Flime, não querendo Binão o

a Martins uma série de cartões ólllgueis dc casa, aqlli�io;[io de rOO Ribeiro adido á repressão á e3tava incumbido, por asse depar- que seia exequivel e praticavel
Jlra que eles os preenchesse. Os

R S' p['edio� e terrenos, Vadiagem, deu por concluido o' tamento, de angariar donativos na� relações entre o filico e o

ias se passaram e Sanchez não
I ompeu com ii Ooa Ficam suspensas (lt6 ulLe['ior' i�CJ:uerit? contra Men�ti �arca' para a Casa dos Ita.lianos, em contribuinte, Assim, naqueJascon'

ecebia os polpudos vencimentos
• Ai

deliberarão) [lg ('onsilTnações em

I
SIOI, reSIdente em Sao Vicente, Roma, a qual se destmavl'l a 'ii- ferencias o titular da pasta da

rometidos pelo malandro. cledade das Né]l'oes
. ,.,

que se fazia passar por alto fun' brigar 08 italianos resirlentos fóra Fazenda deixou evidenciado que
De tanto aborrecer Ivan com � .. - --�-- -----------------. cíonario do Ministerio da Exte- da Italia e que fossem em visita não assentará nenhuma decisão
pedidos de vendmentos, um I á pátria. que de qualquer fórma pOS9a atia-

ia e�te declarou a Sanchez que LONDRES, 22 - Telegrafam f b·
-

d k
-- --- Tal obra era de um elevado gil' a posição economica do Bra-

que ele estava organizando não de Ankarra anunciando que o go- a ncaçao e co e II
alcance social e por isso não fOI sil, pois não deaeja agravar a si-

a tal Policia Federal mas ou- vêrno turco res�vcu rOHlper to- • " Bd.
dificil .) «dr, Bonfanti », como se tuação do comercio, cuias condi-

Ia coisa muito mais importante, I das as reiações com a comissão nacional a.n elra inti!-ulava, co.nseg.uir valiosos do- çõea, iá de si penosas lhe foram
regimentava homens para prepa· neut!'a enviada pela Sociedade d!s I p.

.. "
natlVO!il em dmhmro. expostas pelo presidente da men-

r ?ID g.olpe afim de ,depôr da Naçoes, para resolver a que3tao I _. I Irat I n Inga
Esse pseudo representante do ciodada instituição de classe.

}1'esldencIa da Repllblica o sr, do « zandak» de Alexandreta, �I?, 22 - Serao I �ahzadaB i gov.rn0 italiano foi descoberto
Getulio Vargas, 11a,01e ,as 16.horas, no ImtItuto d�1 . ,

em Tirlude de ter recorrido a um V·s·to A aAí, o sr. Martins Sanchez abriu ..-----.---- 11 eCfllcologw, novas demonstra' i RIO, 22 O general Fra�":Isco Jose italiano para que désse tambem I . I U r l1li

�m OI! olhos e· ·s I
I
ções do coke, mistura do carvão: Pinto, em nome do prQsldente da o seu dOFlativo, e este, não ten- �.VIU mal c aro,

I
. , ;-':. i Republica entreS{lu hoje, ao palacio I d' h

.

rangua O capOtal Ivan deverIa ser louco ou O f I
·

I· t estranlelro. ??m ocarvao nac:on�l.; do Catete, 80S expedic1onarios da
lO �n elfo no .momento, entre-

•
malandro. " a so Jorna IS a Com? notICiamOS, a .expenenCla' B�?mEIRA PIRATININGA, • ban' �ou a «B?nfantP .�m cheque da

Martins Sanchez expôs ao de-.- I ha dIas levada a efel.to ,obteve cl�Ira nacional, que o chefe da Na- lmpo.rtanCla de 1.<>00$000, com Astero ide!trado de Falsificações que ha I uend· Ia r�')tr2to� do I pleno exito. As expenenclas de. çao resolveu oferecer, para ser con-] venCImento para 5 de março. E
•

, ..

I' I·
'II I(., U oJ

a anhã serão assi,tidas pelo pre-! duzida _taelos desbravadores �e nos· foi por intermedio desse cheque A tmaIs VItImas, a em de e cUJos no-
I .m ". . 1'0 sertao, que �e internarao em 1 ., ran esmes são: Antonio José Rodrigues G t I· V sldente da RepublIca, pelo� ml- Goiás, em busca da Serra do Ronca 4Ifue se de;cobrIU a, �ala?draget?

eFernando Rodrigues, residf'ntes sr. e U 10 argas nistros e pelo Estado M�lOr do dor, onde será �oI�nemente hastea- de Menotl.Ma,reasIm, pOIS o :1:
'rua dr Mario Vicente ')8' Exercito e da Armada, alem de, do o nosso pavIlhao. ce·consul Itahano em JundlaI

.

'
" - ,

t ,t ·dade' ! A BANDEIRA PIRATININGA procurando obter informações aranCl8CO Souza, morador a rua RIO, 22 - A policia está no ou ras au on;,;, , det'erá part" com aquele destino 't d d B f f
.

fayette n. 47 e Maria Rodri- encalço do individuo Tomás ou
•
dentro de dois dias. resp� o o "" r. on an 'Pi. vectu�e8, moradora á rua Spartaco Hermes p, da Cunha, que se in-

--_

III

a sa er g:ue ele era um
.

re I.na o

II
'

títula jornalista, direto.r do jor-lA�eaçados OS �als va_,
« chantagista" tendo comulllcado

'A eAmses, Ivan havI'a t·d I POLICIA I
1&... ..IIa ao sr. Guido Pelicíari e este por" prome lona , que nmguem co-

d· C I d G Inhece, e que visitando os esta- I- SOS quadros do Inundo
interme 10 do om!U a o era

..

b
. 10 da Italia, em São Paulo, conse-.-••---- ,. .. __ �. belecimento� comerClsalS dos au-

ros, vendia aos c()merciantes por guiu que êsse pagamento fosse

18$000 os retratos do presidente I
sustado.

G r v
-

d· t· PAllIS, 22-«Fogono LOllvre!»,oIDundo. Atacado com todo o VI- Menoti Marcaiini, que é pro-

b e.tdu 10 ar�as, qute saIO SIS I�- foi o grito alarmante que ocorreu 'I gor, o incendio podr! ser domina- prie!ari0 do «Recreio Balneario
UI os gratUltamen e pe o erVI'

b d
.

d
.

t· I
�

S V· f·"d D· I
-

dr·
.

'I I
de boca em oca no centro él CI ' o e extw o mtegra mente, nao Hotel», em ão lCente, OI pre-ço�/ IVU gaçao a po ICla CIVI.
dade esta tarde. Efetivamente, sem ter causado momentos de so e teve de confessar que ludibriá-

dW numerm10S Oi lesados.
as labaredas subiam do telhado grande anciedade nos meios artis- ra os seus patricio�..

que cobre justamente a galeria

I
ticos e mesmo entre a população. ° inquerito geguiu para o Fo-

onde se encontram os quadros de rum Criminal.

O sr I=uvaldo Lo· Rubens e Rembrandt, da famosa
,-_._--ARARANGUA', 22 - Estev. • L escGla holandeza. unicos no mun-

IfIl visita a esta cidade o dr.
di'" ·tO d um

do inteiro. I V.
•

Carl?S Gomes de Oliveira, opero· VI Ima e .0. panico no. primeiro mome�to I .tonas italianasdiretor do Departamento das I fOI mtenso, pOIS se o fogo atm-

., uni?ipalidad�s: . /. atropelamento I gisse as ma�a�ilhosas telas .teria II n� Espanhao ,Ilustre vlsltant(', depoI� de .. causado preJ�lzos de valor meal. U
Iter e.tado em todos os departa- _ culavel. ° dlret.or do museu, em!

I RIO 22 - Para chefe da Im-
�entos àa prefeitlu:a local, p�r-l .

RIO, 22 - ° sr. Euvaldo 1.0- pesl:loa, M. yerne, acompanlla?o I RO.\1A, 22-0s en\'iados espe- prensa' Milit.ar, foi' nomeado o

orre�. em companhIa do �ref�ll.to di, membro .do Cons�lho _Ft',derall do seu a�slstente, M, Renee, I ciais, á Espanha da imprensa ita- antigo fUl1cionar;o dessa reparti
� U�Iclpal os .ponlos maIS apra- do ComerCIo ExterIor, fOI o�tem I H�ghe, retIrou os quadros da ga- liana assinalam a ação brilhante ção, Armando Cesar P. de Bar-
veIS de�t.a CIdade, atropelado por um �lltO'OllIbu�·llefla .a��açada, antes que as cha-

dos legionarios italian09 no rio ros, que vinha exercendo o carro

III
A eliltaàIa, do dr. .Carlos Go- .0 sr. �uval?o LadI sofreu h'l mas InICIaSSem � obra devastado-

Argelita onde os «Flexas Negras:. de chefe das oficinas
..�ea nesta Cidade fOI de poucas gillfOS fenill,en.o!il e recolheu·se a�! ra,. salva,?do aSSIm algumas das contribuiram para a conquista Para este cal'go fOI nomeado

.�
ras, ten.do r.egre.ssado,. ontem, I Hosl'l.'!tal Miguel Couto, onde fOI, mais vahQSas obras de arte 00

dus po�ições avançadas. .:u COIllIssao o compositor de 1· dirá logo sorrindo: que produto
""In d t FI I d d I maravilhosol

.

es mo a onanopo IS. me Ica o, Salientam tambem a ativiila- classe Fabiano Augusto Vilela,
de da aviação italiana· na fren
te do Levante, principalmente
das esquadrilhas das Baleares,
que bombardearam novamente 03

port(ls de Valencia e Cartagena,
onde dp.struiram o caes Afonso
XIlI ussim como o dique. Atira
ram igualmente explosivos sobl'e Acham-se retidos na estação te
os por los de Denia e Gandia e legrafica desta capital despachos
sobre 013 aeroport03 ?e São Vi-I ender,eçados aos �egui�tes senho

cente, perto de AlIcante e <J_e' res: Searan, Pensa0 Wllen, Watef·
Mllati, em Lobrega, assim COlll� fens, Jonjon, João Ubaldo SaR
a estação de Almerama, onde in- tos, Boletim Comercial, Olga Cor
cendiaram 20 vagõeil -cisternas, rea, João Gabardo, Vitor Buha,
eheios de �azolina. Tramar e Baier.

RIO, 22 O ministro da Guerra pediu providencias ao seu co

a da Justiça para que sejam, c1emit}dos d.os cargos que ocupam Eu.Jt8
to l'aravena, prefel!o de �oxlm; Jose Evans�o Curvo, prefeito de São

t� de Caceres; e Jose Rodrígues Ferraz, pretetto de.' Sant'Ana do Para.
u·ta municipio de Mato Grosso, e que foram empossados nos cargosar ;"IDretn quites com o serviço militar, contrariando o artigo 174 daemstltulÇão Federal e 116 da lei do sorteio.
con O ministro solicitou também que os responsaveis por estas no-

ceções indenizem os cofres PUb!i_C3S �
pela posse Irregular daqueles pre

lIlitOS, e ainda que fa!,:'l ª.j)resen�ar pre�os ao Qa'iCtel General da Re�iãoICe Matio Grosso, o preteíto Jose Rodrígues Ferraz, que é desertor do

�ército.
�

uerfa depôr O sr. Gep
tulio Vargas

ANO IVI de 1938 I NUltlERO 1181

..
'

��t:li::ã�ad::r:.:sp:!� A G A Z E T
�tos que não estão qui��-�����������-��������������

II

.I.t
A V O Z D O P O V O

o serviço mi I ar Preprletarlo e Diretor Responsavel
_--

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

-------_ ..

Florianopolis, Quinta-feira, 23 �e Junho

J A I R O CALLADO

J1. .. ,.,., ç 'h
I {;ondenados por te-IAmea�ada de mOI·te

�S conslgnaçoes etn. .l.OJ! a II·em feito referencia. pela dra. Odete do

para osmilitares eOD�� ;U::�:!stl.O Amaral

RIO, 21 - Compareceu na

Secção de Segurança Pessoal, a

fim de solicitar garantias de vi
da, Venceslina Rodrigues da Sil-
va.

Atendida naquele Departamen
to, Venceslina afirmou que estava

ameaçada de morte pela doutora
Odete do Amaral.

Festa de Esp�rit�
Santo na Palho�a

ARARANGUA', 22-Desobri
gando-se de uma velha promelsa
de visitar os seus inúmeros e ad
miradores, hospeda esta cidade o

capitão Asteroide Arantes, aju
dante de ordens do ilustre Inter
ventor Federal.
° capitão Asteroide Arantes

que aqui chegou de avião teve
concorridissima recepção.
A' noite, seus amigos íntimos,

ofereceram-lhe no Hotel Modesto
um lauto jantai', que traduziu a

cativa admiração por seus elevados
dotes, demom;trados no dQsempe
nho das funções de prefeito mu

nicipal, que exerceu durante o

curto pl'azo de dez mêses, mos

trando á população do pujante
municipio de Araranguá, do quan-
to é capaz uma administração
inteli"ente e honrada,

"II

rangua

dr. Carlos Go
mes visitou Aras

ilc�liza§ão
Bancária

PRÕDiGiõ�-;ig�lfi;;MiLÃGRÉ
MILAGRE significa

(;UEFE DA IMPREN
SA MILITAR

(;RABLAUTD
usando o creme

CHARLAUTH

OS NOVOS CODIGOS Capela de Santa

Telegramas retidos Cruz em Coqueiros
RIO 2::: O sr. Francisco Clmpos, ministro da Justiça, já

tem quasi UIÍimados os trabalhos de r(!visão -do_ante �rajéto dos novos

Codisos que foram elaboradas por duas comissoes deSIgnadas pí)r s. exa.
A F· I·

-

,o tltul�r da Justiça aguar!!':!, apenas que o professor Alcantara Machado,
pIsca Ização Bancária desta

a q'u�m fol confiada a taref1 de eleborar o novo Co:!iS') Penal! cOIldna

qtaça Comunica aos interessados
o restante do Sf'll trabalho para poder f�zer entrega, ao preSl�ente d��e foi prorogado para 25 do Republica, dos ante.projetos que serao convertidos nos tres novo"

d
rrenle o prazo para fechamento Godigos. d

�

e c b· d Um vespertino diz saber tam,bem, que, p�)f to o este mes! o

ro
am 10 futuro em marcos e

profeíisor Alcantara Machado entregara ao sr. ,Fran�lsco Cam�os a ultll�a
Ia�Pensação nos casos de impor- arte do seu trabalho, sendo provavel que ate o dla dez de Julho proxl·

ij,�\e� �ncomendadas até 30 de �o possa o titular lclYar os novos Co�lgos ã assinatura do chefe do Go'

ultImo. virno.

Realizar·se-á nos dias 24, 25 e 26
do corrente, na Capela de Santa
Cruz de Coqueiros, solene festa em
honra ao Sagrado Cora&ão de Jesus,
patrocinada pelo respetivo Apol'to·
lado, destinando-se o produto das
barraquinhas que funcionarão na·

queles d!as, ás obras dO aumento
da referidada Capéla, a serem le
vadas á efeito, no proximo ano ete
1939, si assim Deus o permitil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o Imposto de Renda apre. Em experi'_'ne�as o� CARTAZES IT4"'��ft�v;� ��,��minara fannIlíli·�
.

d
• • ..

maior hldro-aviao eo- I 1Q6.i< . 'PI ""'" lI>l ,e • Ui

cla O a luz de sua Jurls" mereialdomuodo ,PROGRAMAS DE HOJE'IPru..ll a.
•

f'" I di A I ruo, 22 - Na estação do I
contou que tendo tido baixa d"l

g�nC,a �sca, e me .. o "Atlantic Clipper" pe- ODEON� o lide.. dos Rocha foi prêso CH, :LJ.r,!,� ') f'o!lc;a i'..[ilitar, estava deaen--

rico Celestino da- flicta•• sa 42 toneladas e.trans-I cinemas individuo Joóé Damasceno quan _lJregado. E' casado ha 8 anal,

C II-

_.&:1
_

B <II..
porta 72 passageiros do, de chibata em punho e�- �endo sempre. vivido feliz. �or

'V. IZ-Gçao rasllelra A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: bordoava a esposa e quatr o fi 1.50 não fJúJI8 suportar a VIda

=-. A R -.O
Os progressos da aviação não A estupenda super-produção lhos. dos 'iu�is o mais wlho que levava agora, desernpr+gado,

i;;;JJI • -. param um' t t Ob di da Nova Ur,iversal CO'c'fI Deanna . r ,

J f I 1 f '1' f. ms an e, e lente tem oito anos, 'l!;m e orça- os vcnoo a anuna p8�sar on.e.

ao ritimo do progresso moderno, Durbin, Nau Grey, Barbara Reid, a ingerir um bô!o pJ: êle pro- Qu�ria assim termina. com a

Escrevendo sobre esta obra instrutiva, original e oportu- a aerotécnica inova constanterr en- Ray M,illand, Charles Winninger, prio preparado e a que reunira I prcj.ria vida, levando comsigo
na, o dr. Ti,to de Rezende. uma das vozes mais autoriz idas para

te no terreno das cosstruções l 8innie Bams e John King. uma lorte dóse de íormicida. ,os que lhe eram caros,

falar a respetto do IOO[1o;to de Renda; disse: «Não se trata àe eerenauticas, oroduzind. aerona- TRÊS PEQUENAS DO Na policia José Damasceno I
simples compilação ou formulario onde h>ij'l apenas que examinar

ves cada vez 'maiores e mais eíi- BARULHO.

se foi feito em moldes praticos Esse livro é de doutrina de inter- cientes.

pretação de critica». Nos Estados Unidos, cuja in-

Efetivamente, este trabalho é de grande utilidade, tanto dustria aeronautica se afirma hoje
para os ba iqueiros i��ustriai,;, comerciantes, comerciarios, advoga- corno a mais pujante do mundo. (;INES (:;OROADOS
dos, médicos contabilistas, corno para todas as pessoas, cuja ren- acha-se úlrimada a construção do
da anual vá além de dez. contos de réis, prototipo dos gigantescos hidro-

Seu autor, o sr. Americo Celestino da Mota é diretor da aviões Boeing denominados de

Seção do htposto Sobre ii Renda do Estado do Rio e, portan- C L I P P E RS OCEANICOS,
t l, autoridade para escrever a respeito desse assunto. elaborados de acôrdo com espe

Ele dividiu este seu trabalho, que a .Civilização Brtuile;- cilicações fornecidas pela Pan
ra >S. A,,, v re distribuir ainda no corrente mês em todas as li. American Airweys, pela qual vão Preços-2$500 e 2$000. I
v.arias do país, em quatro partes a saber: ;;::T utilizados em suas linhas tran- (Na sessão das 5-2$0(0) I

Primeira parte: -. O aumento do capital das sociedades soceamcas os novos �iga')'es d()' I

anonimas com recursos tirados de FundlJ de R�serva jà tributado; espaço. y ROYA:"_, as 7 e 8,30 horas:

Alteração de uma firma coletiva pua sociedade anonima, e.n vir- .Te,rminaJa a montagem do 1 APOSTA DE AMOR com

tude d� aumento de valores do ativo amobilisado; A; empresa, pnrneiro aparelho em Seattle.l, Gene Raymond e W-ondy Barrie.
com séde no estranjeiro e a escrituração de suas filiais no Blasil; no Estado de Washington, ini., Prr.>ç'J: -·-1 $000.
;�s !ilials, no Brasil das sociedades com séde no estranjeiro, a- c..iar'lffi:se a!i �xperi��cia� de re- 'I �������������'-�.�_��...�.�=,�.m��������
precladas a luz do; arts

..
174 e 175 do R�ulam�n!o do Lnpas- S1Stenc�a, manobr�blhdade. segu- I

to de Renda l Decreto n 21.554 d<! 1922); As retirarias «Pro_! noça e navegabIlIdade na agua

labore», nas seciedades coletivas e em comandita simples e o pa-
c no ar, experiencias indi�pensa

fagrafo 2' do art. 29 do Regulamento do Imposto de Rendrt; veis á a provação do tipo e á

Retiradas «Pro-labore» dos :;ocios gerentes das socit>dades d� f?es- sua futura adoção nas linhas re

ponsabilidade limitada; Dos motivos que justificam o aumento do guIares. Tais experienci�s são I
Impo.$to ,sobre o rendimento liquid') das pessoas jurídicas; A ver- feitas com o m3ioe rig)r, exami-

I

d:tdena mterpretação a alin:a «J» Cl art. 3' do R�gulamento do Illl'do-se cui :lilJosam�nte, po: es

I:nposto dp. Renda; JUf03 que nlio foram recebidos, apenas credi- peciaIistãs ídoneos, toda, as ca

tadac; Patentes - M:lrcas de Fabrica - Niima co nercial _ e ratenstlcas da a�ronave, princi-I

Con�essõllS; �moitizaçã() de credit05 duvidosos; Amortizaçlo d� palmente S� d m�sma apieser.ta
carteira; Pn)Vlsão destinada a gratifi��ÇãO de empregados; Dlj' as ,I1ualidadc3 d� scgUCaOp n�ces
ces�ação d! lendll, em face dos dispOSItivos do Regulamento bai- I s,mas ao trafego de passageIrOs.
xad() com o dec. n' 21,554 de 20 d� 6[32; Balanços d! ll'l..Iis i O ap.uelho é submetíl'o propo-.
de d.ze meses e de menos desse limite; Os e'tranjeiros em transi- sitadamente a esforços muito su

to no tctrrirorio nacional e o imp)sto de renda; O impo3to d: periores aos que encontrltrá em

Renda e o Reajustamento Economico. 'ô<t regular, mesmo nas mais for·

Segunda parte: - A exibição dos livros comerciais em tes tempestades, afim de provar n

face. do imposto �ç: renda; A nova concepção contabil e a Pl- sua robustez, estabilidade e se

dromzltção dos balanços; O imposto de renda e as falencias' Fai- gurança. S1mentc sendo aprova'
Li de equidade na aplicação de algun; dos disp:>.itivQl dJ Regu. do depois de demonstradas as

lament� do Imposto de Renda; Venda de terrenos por preços as- qualidades exigidas pcb Derar-
tronomlcos; Empresas que vendem terrenos a prestação, \ diferen- tamento de Comercio dos Esta
ça de câmbio no reajustamento dt' valores ativos e passivos dos

I �chs Unidús e pela Pan Ameri.

balanços periodicos; Indicios de fortunas que tem escapado a tri- caa Airways.
butação tio Imposto sobre a Rendíl; O artigo 83 do Regulamento Os !'lovo:, gigal1te5 do ar per
do Imposto sobre a Renda e a sua necessaria supr�ssão; Anexo tencem ao novo tipo da hidro
Unico - Quadro comparativ0 entre o movimento da importaçh Ilviões BOEING de 42 tonela
exportaç!o e serviço de cabrltagem dos Estados com portol abertos d iS. São grand�s monoplanos de
" nnegação c a renda tributavel pelos mesmi)S oferecida no ano aza alta (parascl), CJm 46 32
d!! 1936; Os juros de apolices da Divida Publica e o Imp.sto metros de enveegadura e 33,22
de Renda; .('tros rte comprimento. equipa-

Terceira parte: - Os funcionarios Estadoais e Municipais, dos com 4 motores embutidos
as Empresas Concessionarias de Serviços puhlicos e o imposto de na aza e desenvolvendo cada u.n

renda; 1.500 cavalos, num total de
Qearta parte: - Apendice - Importante artigo escrito 6.000 cavalos, que imprimem á

pelo Dr. Celso Barreto, cneft'! da Seç�o do Imposto de renda em aeronave a velocidade de 3 J O
São Paulo, sobre o referido imposto. Quilometros por hora.

Na ampla fUlelagem d v;dida em

compartimentos luxuosos, po.derão
viaj&i' 72 passageiros goza�do o

do pt'los 'lVlõe� da Psn Amen
can Airw8)'s.

Essas novas unidades. a pri -

meira das quais sofre presente-
. .. I

mente ngoroslsSlmas pcovas� serão

I
Incorporadas brevemente peja
grande empreza em suas linhas
transpacifica, marcando com a sua

I,"= �iiiiiii_iiiiiii__iiiiiii_��iiiiiiiiiiiliiíi' �__iiiiiii:! Incorporação ao trafego aéreo,

Vende-se a casa Concerto. .. limpeza mais uma etapa do formid::.vel
á Ave- de maquinas de escrever desenvolvimento da aeronautica

nida'Rio Branco. n.60 A' tratar rádiof, e aparelhos em geral: em nossos rJia�.
na mesma. Rua Conselheiro Mafra n· 66

-- -.

I�I' -I CHARLAUTH,C d M·
.

P·I I é o creme que revolllcionou o

I: ��- _!� - _�9uma�_�____I__ot!�em II A:=?:e!�\"�Lóra revoluciona a

"I PRE�ARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA- CHARLAUTH�i QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS MOTO-
-

1::1 RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' não é um creme comum

li MECANICA MARITIMA. I�I os INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. I
CHARLAUTH

1,." EULAMPIO DOS REIS VALE
I "l.h
., , d

..1. f"ENrRAl
e extmgUlra as sar as, panos.

• f1C A ,_� .� � I _BITENCOUT, 98 I
F�(JlR:A1f"OPOLIS _JI

...CIiV05 e espinhas, sem a miníma
; irritação, deinndo-Ihe a cuti.s

I limpa, macia e fresca. _iiJiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiii,j��--""----""''''''_iiiiiiii_'''iiáiiiiiiiiiiiii�

IJ

Avisa os seus c1iente� e amigos, que de volta da �ua

excursão cjmrgica ao Rio Grande e sul do Estado, r a·

briu o seu. consultorio, á rua João Pinto, N' 7·-Soblado.

Dr. TavaresArminio

Especialista em doenças de ouvidos,
naríz e garganta

florianopolis

Preços -1 $500.
(Na sessão das 5-1 $100)

Componentes da "Maffia"
.-----

procurados pela policia
------------------ -----_

, " I r I u J J

1
A

'

f'
,

,

d crie e na .v.s áo (e nvcr- c a rg( uhna, (íCI, U as autoi i-

tigações de RGSalio. na Republ! db(!.e� brasile r as.soli .itandc a pr i-
.

são d� três peugor os elementos.
caso s� jam t ncontr ades, todos
eles pertencentes á organização

Ill'rrc!i'13 d- [1()r�'i'�d M/\FrL.L\,
lIu;!i�·'l;r'() cont'f'('ldfl ; espr.lhilcL

I
pelo mundo ludo" tlt'm,entos í!-
ses autores de vancs c: imes, t!l

I
tre os quais um tripl:ce s ssassinic.

!
no (jU'.! f cr ererarn E<teb<'ltl Cu

I
r aba, Luís Daiccto e COlítiH)r;
Pendino.

REX. ás 5, 7 e 8.30 horas:
O MUNDO E' MEU--com

Nino Martini, Ida Lupino e Leo
Carrillo.

Sanalorio "Santa Catarina"
Os temiveis bandIdos sã,,:

Diego Raduso. um Jos chefes da
MAFFIA, italiano, branc.o, de
61 anos de idade, de célbt 103
pretos, bigodes castanhos, 50-

,I brêincelhas arqlleadas. olhos cla
ros e com 1,65 de altura; Rai-·
mundo Arangio,- que t&n.belll
ma os sobrenomes Je Contino e

Mont�ro e o nome de Totolo
mUl'\do l\Iilo-membro da MAF
FIA e aiüd3 autor da 1I'0lte de
Domingo Romano sendo aquele
cnminoso italiano, com 43 anos,

branco, de cabelos claros, sobran
celhas arqueadas olhos castanhos
e medindo 1,70 de altura e por
ultimo t'elipe Campeone ou Juan
d'Angelo, vulgo PJRRECI como
os demais, pertencente á MAF
FIA. sendo ainda o autor da
mOlte d"! Silvio Algozari.
PIRRECI, cúmo os lieus com-

�"�E��§i1,,i,Ji.. i4i",,�;4;=ii._i.�.. ����-�������������- panheiros é: italiano, branco, de
49 anos de idade, cabelos e olhos
castanhos, sobrancelhas arquea·
das e mc,din.:lo J .63 de altura.

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

,

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, fl'enicotomia, 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 eletrica, agua encanada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Onda" Curtas e Laboratorio
para exames de escarre, sangue, fezes, etc.

Seção separada para cOl'lvalescentes de doenças graves.
estadq postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

uinto ..fei raq
23 de JUNHO

PIANO;'tIvende-se u� de
marca "Zlmer

mann" em perfeito estado.
Tratar nesta redação.

Mais três
execuções
BERLIM, 22 -- Três ho·

mens e uma mulher foram
execut?.dos nt:sta capital em
consequencia de uin:e de
alta traição e espionagem.

Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de
perfumariaR, prefira sempre

as da marca

Ador,:��ão
._._-------,_._. - o

QU:íl�tr �� con

danações
morte

,

a

PEPIGNAN, 22 - Noti
cias ainda não couflrmadas
prncedente� de Madrid ilf·
formam que, das 35 pessôas
que estão sendo jul��adas
p. r crime de traíção e es'

pionagem, 4 foram senten'
ciadas á morte, sendo as

testtmunhas condenadas ;l

penas que variam de 10 a

30 anos de prisão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Espetaculo desolador
-MIfIdI;!?; c

SomoS assiiitindo, de ha tempos a esta parle, em n08-
� cllpital, a um espet?c_ulo profundamente desolador e que

��o se coad�.

rna ,ao espírito d?s jgrandes iniciativas que estão
colocando nao 90 a nossa capíta , como todo o Estado, si não
a vanguarda, pelo menos a par, das unidades mais adean-n I

� .

Itadas da Fec eraç;t0' e�peCla .mente no que concerne aos pro-
roblemas de assistencia SOCIal, educação e tantos outros que

fazem parte d� programa �e reconstrução material, moral e

uH,ural do eminente estadista que nos vêm governando com

�flnto acerto, clarividencia e patriotismo.

IEsse deploravel espetáculo é-nos cíerecido pela mendí- I'
cancia que pu. iula desenfreada, dando motivo aos mais acêr- I e
bos comel\LlinO� por parte de quem nos visita, toldando de I'g
tal sorte o muito que se está Iazendo no sentido de elevar

iicaM ver. mais.a nossa terra P. a nossa gen te. I
QUf'1ll haja de olhar, por exemplo, para os ónibus es- i I

tacionados em frente ao Hotel Gloria, que é o ponto esse�.. i Ieial de convergenCÍn dos Forasteiros, "ri os-á transformados !II
numa verdadeira colmeia, em tomo aos quais zumbe numa � !

ladaillha. impertiaente .. uma turba �1:,!íta di' fl;dinte�, que já i i
se não limitam a :011('lt81' u.m aUXIliO, ma" que vão ao peu- ,J i
to de meter as maos pelas 13n�las d(.'s veicu los e puxar pe- : � !
los braços dos passageiros, quasr lhe Impondo, como se Iôs- ! �
se um dever, a entrega de algum níquel. IHHa dias, tivemos ocasião do presenciar um fato, que

I

bem define o ambiente que somo" comentando.
Em um dos onibus da Agrouornica, entrou urna velha,

coberta de andrajos, que tornou assento em um dos hancos
dianteiros. Momentos após entrava uma senhora, a quem
áquela mulher se dirigiu, nos seguintes termos:

-«Môça! Não me pode pagar a passagem P»
A senhora em questão, apanhada de chofre talvez ir-

I
timamenle indignada com o atrevimento, nada' respondeu,
tanto bastando para que a velha se lhe dirigisse inconveni-
ellLemenLe, dizendo, entre outras coisas:

-

-«Toda vestida de sêda e não têm 300 réis para pa
gar a passagem a uma pobre velha »

.••

Isto, que foi presenciado por vários passageiros e por
nós outros, mostra bem a que ponto está chegando o abuso.

A rua Felipe Schmidt, principalmente a quadra onde
se acham estabelecidos os armazens da firma Hoepck, já não
é mais uma via publica, pois chega a parecer, antes, uma

das artérias da zona «doente» da futura Colonia de Santa
Tereza.

Ali se eníileira, de manhã á noite, fazendo exposição
de suas mazêlas e chagas cobertas de môscas, um aluvião
de mendigos, vindos não se sabe de onde.

Nada justifica que tal se consinta, quando além de tu-

J do mais, existe uma Caixa de Esmolas aos Indigentes, cria-
da exclusivhmente com o nobilissimo intuito de evitar êS5C
tristissimc espetáculo e para a qual estão filantropicamente ·1cr-ntribuindo. não ,6 a quasi totalidade do' co",,,·o;,,ol".

I��_�:�rrl_���I::��::����:<����.��"
o novo regulatnento
Imposto de conSUn1O

os tecidos
RIO, 21 - o ministro da

Fa-r
- .

zenda, para execução do vigente
reeulamento do imposto de con-

sumo, c,)m relação a tecidos, re·
I
Estrada

comendou ontem partiGularmente i
a observallcia do seguinte:

de Curiti ..
banos

A
Basta ás vezes um pouco de re ..

flexão para descobrir a causa de um
mal que nos atormenta. Antes de
aceitar conselho; apressados, procu-

DA
-

roRFANDADE I r� conhecer melhor a prop�ja sítu�.
- �;, cao. A's vezes um "X" e de fácil

.;. �, solução, dependendo apena s de peque-
no raclocíato. Num caso, por exem

plo, de perturbações do estomago
acompanhadas de sonolencía, enxa

quecas e ma'-estar geral, que não
cedem C0111 díéta nem com os diges
tivos comuns, deve-se pensar logo
na possível falta de acido chlorhvdrí
co no suco gastríco. O peso no es

tomago, a falta de apetite, certa

! azia d� fermentação, os gazes, a

I sonolcncía e varies outros transtornos
I decorrentes da má digestão não pó-

Idem. pois, desaparecer com o uso de.
amargos, de águas alcalinas, nem

I multo menos com bicarbonatos de

I sódío que, ás vezes, agrava" situa-

I Çã0, provocando uma sensível redu
cão da bílis.

I' O "X" teracectice destes males
consiste, apenas, em corngrr a Ial

'I ta de acido no suco gástrico pelo
I
uso do Actdol-Pepsina, comprlmidoz

f da Casa Baver, que fazem vcrdadei-

I rGS milagres.
Pessôas fracas, anémicas, preguí

i çosas, com falta de apetite ou com

i ma' dígestãa, tornam-se outras com

'o t1�0 deste precioso digestíve.
I

(Leilão
1 .... _

AZET AI

JOANINHA, VITIMA�
....'(,'

-

.

llOAi\UNHA NOS

S. PAULO, 31 -- Foi entre
gue aos cuidados de uma ilustre
fomilia desta capital, a pequena
Joaninha, salva da trernenta tra

gedia ocorrida no cinema Ober
dano

catastrofe, pereceram 30 crianças: perdida, passou-e para 0S braços Dia 27� segunda feira, no prédio
e uma senhora, esta ultima víti- i de um homem que tambem Iu- da ru� Vlscônd� de' �!:,rEl Preto �.
ma do amor maternal. E' que

I gia da tragêdia, que os 9alvou·17.5,,,
s 19 horas, leilão de m?Ve1S

telld� ao colo, sua filhinha, I E' essa pequenina vítima da Imos pa�a, quarto �e cazal, ,Idem
!caninha, com poucos mêses de i orfandade, que vem de encontrar para ,sol�elros" superlO�es nov;,ls de

Idade, na h�ra em que se estabe- 10 agasalho acarinhante da ban-I sala de íantar, arma�j?s para 1�vro�9
lec�u o panico lutou heroicame.nte I dosa familia que filantropicamen-I est.ante.s.

sala d� vizita, escnvanr-

Como é sabido, na pavorosa pala salva-la, e como se VIsse te a tornou a seu cargo' nha.' livros e miudezas.
. _ ._- I 1 apeles etc etc.

Designado Protes-tam IdjaOé�J'��lfão:stara' tberto todo o

O sr. prof. Luís Sanches Bc- OS potonêses
zen'a da Trindade foí designadu VARSOVIA, 20 A imprensa,
pa ru, el21 cOil1i�são, de;;empenhar protesta com �ndignação contra as II: �F fõlilç'oes de mspeto!' g�Ta! das �ovas provocaçoes e abu�sos come· Ate o dia 30 do corrente. está

,

"I' .. > l'
.

I'
tldo pela Tcheco-Slovaqula em pre- . ,

mi ft : e,,(:: ,1S pall.l:,u .ues e n���'l >na

1-/ juizo da população polQnêsa ali radi.1 aberta a matncula na Esc01a oe

Uv
.

i z,!ylO do ensmo.
.. ._

cada. Aprendizes de Artifices.

e
Ponte em i" ;:�_·M I DI

Nova Veneza:

Os comerciant�8 que possuirem
tecidog contendo mais de 10 '1.
de fios de sêda, cuia imposto de

Iconsumo tenha sido pago de a

cordo com o art. 57, § 1', do
relu lamento baixad" com o de
creto n' 17.464, dlJ 6 de outubro
de 1926 (por guia), sãú obdgados
a apresentar, at.é 30 de junho
corrente, á repartição arrecadado
ra a que est.iver 8uboroinado o,

eatabelecimento. uma declaração'
do seu «stock», em tres vias, da-Itadas e assinadas, indicando a

quantl'dade de peças, côrtes ou i sito naquela cidade.
r*����J���l� ��J�r��

retalhoi que meçam mais de 50 i ij
- -

li'
centimetros de comprimento (na

I�
Ildefonso Telemberg �

trama), bem como o numero res- !l ��
petivo; cada uma das peças (in' M Senhora �
clusive córtes ou retalhos) deverá participam aos parentes e (ij
ser assinalada por meio de eti- � pessôas de suas relações �
que ta clipada ou cOilturada á ma- Engen. Tarciso Schaeffer I que sua filha OLINDINA rJ
quina, á sua extremidade interior, � TELEMBERG contratou ca- �;
numerada seguidamente, conten- Vão bem adeantados 08 estu'

lil sarnento com o SR. AN - �
do o nome do comerciante, o 10- : dos da estrada de rodagem que �� TONIO MOREIRA CAR - ti
cal do estabelecimento, bem co-. ligará as sédes dos municipios de lt!J PESo �
mo o comprimento, largura, típo' Canoi,nhas. a Curítibanos;. cuj@s �� F l' 20 6 38 �

b 1 á I C
� po IS., - -

• �
ou especie, e cÓr predominante tra. a .J.�s. 1 passaram a Vi a 0- 'k "',z;�"®,",*,�':i!e� ��
'do pano. A terceira via da de- lama Viena. �� �"'''.

".,""",., ""� �

w �
claração, depois de carimbada FILTROS

------ �� i� Oll·ndl"na. �� �

�'.�" ;'�I e "�'!�I r.,,".,e datada, será devolvída ao int e- ••• flj: >.;'
ressado, independente de recibo Para motores trifasicos e mo· Itl "-�f$'" ti Antonio

It���

pailsado pelo protGcOllo da repar- .ofasicos, os mais eficientes, pro
'-"-'."

� !..�"""'?::J
tição arrecadadl)ra. Os tecidos curem na casa W rij

A MUSI4" ,&L �rJ noivos ��

qUQ, a partir de 1· cle iulho do '-'.I:1l ijI �
corrente ano, não figurarem na Rua João Pinto, 12 �t.X�::=1�-::��{:i;-:
declaração de «st&ck» ou forem

I --IIencontrados em desacordo com a

\ 1letra «b» desta circular, serão a- "ELITE" Pr�ca 15 dI) Nov. n· 3 IIpreendidol!, com fundamento nos u� �

.,tI. 98 e 246 do decreto-lei n·

301, de 24 de fevereiro de 1938.

Está concluída a ponte em:
Nova Veneza, insta auspiração do:
p@vo daquela floresctnte vila e:
mais um empreendimento do go-;
vêrno Nerêu RamoEl. !

A inallguraçã0 revesliar-se-á
com expressivas demonstraçõeH de'
iúbilo do povo daquela loco lida- i

cc, constando que o sr. Interven·
tor presidirá o áto iuaugul'al.

Isento do
impostol

o sr. prefeito de Itajaí foi au-l
torizado a isentar do imposto ter-I
ritorial urbano um terreno per
tencente ao A>:ilo Dom Bosco,

03 diretores das Recebedcrias,
inspetores de Alfandegas, coleto-
re3 e chefes de Mesas de Rendas,
designarão agentes filcais para �que promovam as diligencias ne

ce�sarias ao exato cumprimento
da presente circular.

Ora bolas, pOl'qua V. S. esta gastando o seu dinheiro a tóa ?

Vá ao Bar-eRstaurante »ELlTE» almoçar ou jantar por
três centenarios.

Cardapio variado -, Maximo asseio

Exelusivameote lamiUar
__� II
-- ',-

BRAÇOS DO SEU SALVADOR

co NHAS

Um pouco
reflexão

de

•

Matricula

ADAS

inho

des e 250$000
MOVEIS

SAL o GUELMANN
----- ----------,

Caixa Postal, 19

Curi'tiba Esta do Pataná

Re...·eseDtantes nesta eapital

MACHADO
Rua João Pinto

Cía.
�aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VeJAS e Magn •

MOSTAUAAIO EM:

TutJarãa

..

�Adolar Sch
1acI...,. Twe.:;r.: DOLl\. - Caixa p(jstal, 32
i. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�A.I!NCIA DE VAPORES

�\)m�anhia Salinas Perynas=-Ric
PIiag Torres & Cia. Limitada -Rio
lrJavegação Brasileira Limitada-Rio.
Navigafão Cabofrlense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrandu & Cia.-Santos

VIA.fiNS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO �EJANEIRO

Nav.ga,ão entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente. sem transbordo
Tem sempre vapores em porte, carregand«

Eacarrega·se de 'õlllssificaçâo, medição e EMBARQUE de

t�tla6 ati especies de madeirai serradas. benelieiades e em

�:: llSres etc., cereais e rsercadoriss em geral, para qualquer
I"rto do Nl#rte $U do Sul do País. bem como para o Exterior
leeebe cargasde 'rmpõifaçã�.rdo País OUI de Ex'
teríer, para desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
.

afBYIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP�lO

SERVIÇO GARA:TIDO r RAPIDO-PREÇOS
M
MODICOS lre�i

Banco do Brasil
Capital

Fumdo da reserva

108.1'0:"'$000
"219.74&:1.0$001

EXECUTA TODAft AS OPERAÇÕIS BANCA�IAS

....aNeIAS; 11 coaa••'êNDENTU :EMtrODO O P,UZ
À�1iNeu LOCAL )lUA TRAJANO, Ne 13

Abana. em centa corrente. os segúintes juros:
)e,. com J.NS (COJlE�CIAL SEM LIMITI) 2% ala
Dep. limitados (HEite de 50:000$) 3� ala
Dep, popglares (idem de 10:000$) .(% ala
Dep. de avisa prévio (de qealsqser quantias. 'com retiradas ta.·

bem de quaisquer ímportanctas).
.

com avíse prévio de: 30 dias
idem de 60 dias

�.,

idem k 90 dias

o. Fama Munrllall

IIll1men.lI, C"·lIzeire d. 5ul,

J�invile, Lages, Laguna, São

Fraaeis.. de Sul

DEPOSITOS A PRAZO-FIxe:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

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

por 12 mêses 5% c

Sujeito ao sêlo ·proparcí9ul.
�

---rIExpediente: das 10 ás 12 � das 14 ás li heras A INSTALADORA D �OBIANO.

,I'
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

I POLIS, possue sempre grande stock de materiais IIÊndereço� teleg!'afico:�SATELÜTE elétricos. Vendas-a varejo e por atacado. Descontos

� .T.E.L.E.ro.N.E .l.•ll�4 ���ci�:�::nMd�om. ���������������������

W :,."'

�
:�
A Favorita
Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

N o Estreito Ponta de Leal

.......

Federal �('Santa Catarina

NOS CL�SSIC05 ENVELOFES FECHADOS

Formnidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME i EOR (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nossos preços e condíçêes do venda.
Líçses de bordado. gratís

Informações com o representante J. Braunsperger.
e JOSé Gallísni.

Rua-Conselheiro Mafra, 66
'..

FLORIANOPOLIS

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

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

vrlfique os seus preços

A.TRAJANO N. e
FIorianop

.
.__ , .

�>l... __ , �_.�-�_.'_"

PARA iNSTALAÇÔES DÉ LUZ, FôRÇA E AN,
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELE-TRâCl�

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'-'TRES E ABAT·

]OURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM A Ele'trl-"aRua Joao Psnto n, 14 ..

I
ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SORT[�

�
.

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
IDADE NO RAMO-AR fIGO \..�ARANTIDO I"

�,��..�. _.__�
. I

�\

A Eleírica

���������;�M���-��-��i*�l����
!!·u- ..

Motocicletas:

NSU � BMW - Triurnph - Duerkopp
Bicicletas: - NSU ... Duerkopp -

. Opet .' Bauer
Radias: - Arnerican-Bosch e Loe

we-Onta
MOjores: -ILO para bicicletas e' t.oíocicletas,

para iluminação de cas lS, - Elpo-E
ctlpse=Evenruue para bules.

Aeesliorios: -para bicicletas e motocicletas.
f;"�·:·"'O.��-:

Importadores" Distribuidores

João Prosdoclmo & Filhos
Curitiba Joinvile - Blumenau

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

.1
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A
Dr.. Alfredo P5 de Araujo

M E C)I- � (J
Especialista em molestias de ereanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do empaíuaísms e das mslcstias da pe

le e nervosas pela fiutehemotlzerapia
CO/JJ5ultQrio e residencia -Pra�a 15 de Novembro, 13 I

I Telefone, 1.584

_jI COJ1Sn/tas:-Das 8 às 11 e das: 14 às 16 horas

Mn!e$i:iae a Operações
dos

,0LaI-lOS
OUVIDOS, NAf<IZ E GARGANTA

b e"'f; J � .1;. � Â � <!\7Ij �'A oI!el II ; ��.

u�. ��v u� R� � �ti
Assistente do Prof. Sanscn, do Rio de janeiro. Chefe
�o servico Q� "lhos e oto-rhine do Centro de Saúde•

de Florlanorolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.

I
Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1009
Ptua Visconde de Ouro Pret0, 11 - FLOR!ANOPOLlS

Dr. Joaquim Madeira Neves
M EDICO--()CUL!STA

Ferma+o pela Faculdade de Medicina da Univer
sldade de do Rio de Janeiro'

Tratamento clinico e clrurgico de todas as moles
tias dOI olhos

Curse de aperleiçeamente aa especialidade, CQm o dr. Pau
lo Filh., no Serviço do Pr8f. Davíd S�nson, no Hospital

da Fundação- Gaffrée-Gu'[)le do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás I i

CONSULTORrO Rua J$lão Pinto 7 sob. Telefone 145.
PIIESIDiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Desern ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Auguato
de Paula
MEDICO

!;>ua Trajado no. 29
DOENÇAS DE SENHO

RAS---PARTOS

Operaç_ões
Cansultcrlo. Rua Vítor

Meireles II

A's 10,30 e das 2 ás 4 hs,

Resldencia: Rua Vis' onde
de Ouro Prelo, 42-
TelefQRe 1355

Advegade
J. Bayer Filh.

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Residencla 1 .686

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

antigos constitu�nte� que
reabriu seu escntono de
advocacia e continua a

aceítar chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est2do.

E3critorio: R. Deodoro n· J5

FONE 1.665

T
I i

I
Dr. Miguel

E--30ê� ba!d

CLINICA GF.RAL
Vias Urinarias

Florianopclls, -193-6

Dr. Arminio
Tavares

MEQICO-ESPECIALlSTA

(luvÍiÜ) - Nariz - Gar
gsnt« - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua JGã@
Pinte, 7 "-- Til. 145'

Res. Rua Bocayuva, 114

'1Tel. J 317

p..--!!P.&tMili!D!i!I!iIiI----i1I!IiII!__IIIIIi! i�t .X: = ... . _, t .' .,,_, .. t .•

�,j.•;. Dr. Cmmará M a ri i ns
I � Dr.PedreCat.. lãQ .

�� jl;)iPIOmado pela Fecul-

<

U � dade de MeGHcina da

� ��lJá:P:fii���,r�lc���Ii�n\��g ESTO-

�II Ex-i.'ero. B:i:"i",n'e do
UBA :RADI�Ah DAS JlIEMORRH�IDA., SEM

OPE-I[.·.. 'I I S('niço do prof. Mf.)lae�

ftAÇÃ. ii $]ii;M DQR Ex-intemo da Dispensaria
Silva Lima r

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado, Ex-adjunto do Hospual ,dlariamente das 5 ás 7 da tarde GrôHée Guiule e Senatcrio
.

Manoel Vitorino
Clínica médica círvrgtca das

meles tias da
GABEÇA E PESeeCG

I Especialista em

I NARIZ, GARGANTA E
OYYIDOS

1 GQNSULTORh)

I
18- Rua Trajans --16

I RESIBBNCIA

I-I,j Hetel Grona
- l � Diariamente das H} ás 18 hs,

I� ��..�--EM�&B..�������

IIII� ;�ro Ca�a;a-simões t'I··IACCaciO MO-I
. re i ra tem seu escrip-

II CLINIC,� fV1EDICA I
I tÓI io de advogacia á rua

I, -vs ma, Reumatismo, Artrite, Ciatíca, Lumbargo,

I
Nevra'gias em Geral. -Doenças Nervosas e Mentaes

C"LlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da
Pále.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações-

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

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joao Pinb, 13
1 eleione, J 595

Kes. Ho�el Gloria-feme 1333
I Consultas das i 3 ás 16 hrs,

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

DO
Dr. Dialrna MoeUmann

Com prática nos hospitais europeus

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

RAie) x
GABIN�TE DE ELETROCARDiOGRAFIA

rLlN!C�.

j
Curso de aperfeiçoamento em doenças tio coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

1 traçados electrí cos)
.

GL1NICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Anã-
.

lises Clntcas
Exame de sangue para diagnostice da síf!Íis (reações de
W�ssermann, de H<;:cht Tzu, KallL� e Sachs Zorge) Diag- !nestíce do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc, .

Exame de urina (reações de Aschem Z(lOdfCk, para dia- I

gnestico precoce da gravidez). Exame de puz! escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando MSGhadoJ E5

TELEFONE 1.19
FLORIANOPOLIS

Dr. Carlos Corrêa

LZl 0" -1. t &IN f

,�
1 Dr. Osvaldo Wanderley da

COita
Bacharel em Direíta

A dvega na capital e no interior deste e do Estadp de San
ta Catarina.

Escritorie' Rua MarechaIFl.rian. Peixoto, 131
seID.radQ sala n' 1

PARANA' SANTA CATA�INA

Visconae de Ouro Preto

n. 70, - íàh:üf;P' t 277. -

I Caix 1 Postal, 110.

ELETRIClDADE 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

Partos - Melestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor d& Maternldadel
Medico do Hospital

(Curso de eepecializaçêo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

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

l'<ua Tiradentes, 14 - Sob.
Telefone, I 1�7

\�Dí"< �E��r-lw III _

-. . .1_- U

IGott,srna" f"\.

I Ex -chefe da clinicill do Hsspi
Ilal de Nürnberg, (Pkoreesor
I indórg Burkharàt e Professor

I Erwin Kreuter)
i 2speclalisia em cirurgia

geral

Companhia Nacional de HIV'UI
çã_, Costeira

Mc�vimento Maritimo ..Pcrio Flori_anapelis
T
aervi 0$ da Pa8$ta eiíos �3 de (:)s!- es

�
!

fiara o Nortealta cirurgia, ginaecolcgia, (dQ
enças �u senhoras) 8 filélrtos,

• • 1 •

enurgia 00 sistema nervoso e

operações de plastica

I Dr. AderIDa!
da Silva
/\Qv.gacle

1". 1 j de N.'VemltrB, 3 s8b.
Fon� 1631 � 1290

fil.

CON5LiLTORIO-�-Rua Tra-
8A0 N. I � das 1 i Ás 12 f?

das 1.5 ás 16 112 hora2.

TELEF. 1.2A'j

RESIDENCIA-I{ua Este
ves Junior N. 26

__
1TELEF. 1.131

Vende"'se as

seguintes
l:)rr, priedades

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

(hacara na rua José Veiga. Um
grande sitio no Rancho Qúeima
do e outro no Estreito.
Tn- l'·: .

I I i I \ I 3 \ I " {
-

-r-1}n-e l�;

I Dr. "adr. d'.Jllour� -Flr,.,1. -
- t...._ _z s:;- - � 1

Advogado
I Rua. Trajano, rr 1 sosra.ío

1 Telephone rr 1458 '1.

,

Para o Sul

Fretes de cargueiro:
�
�

o Pa6fw,eto ITAQUATIA sairá á 24 do cor� O Paqwete rrATINGA sairà á 26 do
. - rente para: corrente para:

paranaguà, Antflmina,
Santos, Rig de Janeiro)
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais-por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AV.5o Recebe-se carga" e encomendas até �a vespera :das_'saídas dos paquetesI e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a�

testado de vacina. A bagagem dt? porão deverá ser entregue, nos Armazens da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 hOías, para ser conduzida, gratuita
mCl'lté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO,-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22
_

S�B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N.'3--(FONE·1666) --END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOS-O

Imiituba
Ria Grande

Pelotas Ire
po'rto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A mala tscha todas
AS ,;c.;::'CI<'�

,:�,�

Quintas-Feiras

á8�10 horas ne Correio.
á8;.\ 9 horas na Agencia :;i

.,.j

Sua carta chegará
Domingo na Europa �

Inforr;naçôes'
Sindicato Condor Lida.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

Omar Carneiro
Engenheiro

Pal•• ia da

1· Andar

Caixa

F'lorianopolis- I 938
� " J

Civil

EDITAL

Ex interno e ex-Assistente do serviço ele cirurgia e

ginecol.igia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinicá do
Rio.
Ex Sub Diretor d . SeI viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especíalisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene PréNatal do D. S. P.
do C. S. de Ftorianopolrs.

Doenças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgia.

Vendem-se juntos ou separados 1,PI------------IIilI'7---dii�íl M � O S TOMagnifico terreno pronto pala ed.licação todo murado, I . .......,
um passeio e rua já calçada no (entro da cidade, a 50 metros Dr. S á u I o R a m o s II OE RE OAa praça I 5 de Novembro.

Uma grande casa antiga, com espaçoso terreno plano' I
ara grande edificação, tamben. c.om passeio e rua ja calçada' Especialista em molestias do aparelho genito urittü-

ontígua ; o primeiro. rIO do homem e da mulher. I
Informação com jOAO CARVALHO i

I Para ciencia d03 contnbuintes do lmposto de Renda n. s-

I te Estado, rorno público por mero do presente edital, alguns dis

: positivos regu ,'1 ares em plena vigenc a: (D -créto 21. S 54, 0e

120-6"1932).Artigo 78. - TOlh:, AS pessôas fisicas ou juridicas gue por

I s ou como representante de terceiros JílagM' m ordenados, gratifica
i ç'ões, bonificações, interesses, comissões, perceotagens. juros, divi
I d �nd,)" lucros, alugueis e luva!'; prt srar ào inlormaçõcs à Seção do

Imposto de Rend", "nexo � D, !evar:;" Fi cal.

Artigo 86. ·_-/\s inrr�(õ'" elo arlig) 78 serão punidas C( m

a multa_,de 500$000 a 5:000$000.
Artigo 8S.-Até (30)-trinta de ju lho de cada ane,

pódern se r feit�s as declarações de rendimed(l� independente d,�
multa. A pessôa bic'l -(parI culu ] -q\l'� pr', uir II ais de
10:000$000 de r cndimenro bruo, fie'! sujeita á apresentação d.;
sua dfclaiaçào, ainda qu-, ()I·lu, deju .õ s d,.: 'nCí:r�'os de fam;
lia e outras qu : o r,-,gulamt:,lo permit', venh l'O a [icsr isent \$
Caso não Apresente a Jeclaracão f�c"\,á fUjeitil ao hnçaml"nto ·e .. -

olici. » e IJerdc:,) direito ás dcdu,õ S r , gflh�, nt,lf'�. i'lcidind<l
tarnbcrn r!dS multas de: 30, 50nln ou I:;.j I tre.s Vt"le� o valor do

I imposto, ou seja: 3000010. As hrrnas Cr rr: IciqlS lO!, tiv,IS ou in·

.hviduais, Ainda mesmo que lenham ! r juiz,), ficam (J r;r;adas a

rcrescentar á sua declaração os docum. r.tos qu� próvern () reu P ',,"

I
JUIZO.

Artigo 175.-As ernprezas qiJ�' p gilm julO� de deben
tures e obrigações ao portador, descontarão sempre independene
de sab r a quem são pagos êsses jures, á taxa de 8::>10. Qual t I

!lOS dividendos de ações ao portadcr, a taxa a descontar P' i.I
mesma fôrma será de 4010, independente do impo-re rago pela
sociedade.

Artigo 1820, -- São passiveis do imposto de renda O!

vencimentos de todos 05 membros da IVhgiS'tratura da União, dos

l:s!adm, do Distrito Fe ler al c do Ter; itorio do Acre, bem co

mo os do fu�c!onalismo públieo do Estado e do. municípios
(De';reto 19.723).

Outrosim, torno publico que di'" acordo com a lei 183,
I", 13 de janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 i;'eveirD d,�
1932, o regulamento acima citado, SOfrei! as seguintes alterações:

Lei 1830.-Artigo 10.-1\ partir de 1936, as socie-

-lades em nome coletivo, as de cap:tal c io dustria, as em cornan

dita e as firmas individuais, cuj» Cd pital exceder d- 50:000$000,
ou cujas vendas mercantis cu receita bruta excederem de
300:000$000, deverá i pagar o imposto pelo lucro liquido, de
acôrdo com o respectivo balanço, ficando equiparadas para o efei
to da tributação ás Sociedade; Anonimas

Decreto 21.033.-Altigo 10.-Nenhum livro ou docu
mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de f�lencjd5 e por quaisquer outras leis, terá eleito juridico ou

administrativo, 'si não estiver assinado por atuario, perito contador,
contador ou guarda-livros devidamente fé'gistrado na Superinten
dencia do Ensino Comercial, de acôrdo com o disposto no artigo
53 do Decreto 20.158, de 30 de Junho de 1931. Portanto,
no decorrer de Junho até 30 elo mesmo mês, a Secção do Írn
posto d," Renda' neste Estado. está h'lbilítada a fornecer quaisquer
outros esdarecimcntos, bem como a receber as declarações de
rendimentos referentes ao correLlte exercício.

Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia fisca
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, F1orianopolí.s
25 de Maio de 1938.

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria Catarinense.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
ftESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FRÉDERICO ROLA. I

I iv.�iiiiiiiiiiiiFc--�--O__
R

_Iv--A__
N

__

O

iliiiiii:iPeiiiiiiiiliiOtii,-L----..:;;;;;-1_sIjj�$ ii
I VENDEM .. SE: lia rua Presidente Coutinho

írIIIII__---------------_--.'p
! N·. 76.

. ������2�l�������-::2�����e
r

, �
Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- �
estrutura em con- cattzação e direção �ereto armado de sb. as �
e ferro Aparelhamento com �

pleto para constru- �
ções de pentes em �Iconcreto armado I

------�--,

, I

Ir Vende-se
U�A MAQUINA DE ES�

� cn�VER USADA

� tipo standart por preço van-

�'"
I tajoso. Informaçõeg na Ta
bacaria Baiana, Rua Trajano,
4 ou Caixa Postal 59.

mi� RADIOS

II Para seu concerto, procurai a

Casa M'lsical, que conta com a

of�cina melhor múntada na ca-Ipital.
Rua João Pinto, 12 .

Pa raná � Vende�se du.. c..ao

J.ft de tijIJlos,
� agua bôa e muitas arvores fru

� tiferas de diversas qualidades, ao

� lado do guartel do 14 B. c.,
Florianopolis direção: Engro. aMAR RUP� � no Estreito. Para tratar com o

� proprietario Vldal Antonio de DISTINÇÃO! ALEGRIA! SURPRESAS!

����;I.�.-,��;,;;·���;'��vi-i·Ii�;;ilBi.��·;����.·;.·��·�;·�;<I··�;���i'�.��·��··IZ.�I;�.:.So.u.za �F�E�ST�A��T�I'P�I�C�����R�E�G�IO�N���l.� f

Ribeiro

Consultório e Residencia á Rua Visconde de 0,)[0 Pre-

Ito, n·. II - Tel.-I009 -FLOR1ANOPOLlS.

C A T A R I N E-N SE-liIIURVEJARIA

São João

Pão liquido?
Cerveja Bock!

-------_'��u..."»s.._

Económica "arlos Goneei�íio

ebefe da Se-:ão

Apartamento
Postal, 784

•

Caixa

Curitiba

Sucursal:

Vísta BEM

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

de
----_._-----------

rIO.

Lira (Iub florianopolisTenis

QUINTA FEIRA. 23 DE JUNHO DE 19�8
-A'S 21 HORAS-

Grandiosa
-

Soirée das Chitas

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções par�i meninas e garotas só

na p� CAPITA L..
Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano
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TLE'TI o
Jogarão, dorningo, a última par�i�a. do primeiro
turno do c8nJpeonato. 'Urna vitona dos trico
lares, empataria o cert(�men, para o Figueiren
se. O venc'edor das equipes secundarias
o campeão desta fase do carnpeonato.
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ET OEal='
REDATOR:

Em 980 qui lote i c I � fi

S ��!_-�""'" - ---
---� ..... _-".

__ Oueam, hoje pela
,

PilE-H, Sociedade
Rill.dio Nacional
do Rio de Janeiroo

Seguiu ulikm p,;a S, PdJi,J "dlf!l de assumir o elevado cer

ro dé Dnrtor Hegiowd dos Cnnei"s e Tf'légmfos do Est,·�() b an-
,. l' o

-' I "O Ai_Aa '0-- d (".nl'a d I '1' 1 I
teíT;;,n r:. �,. JVa. ,H.. ··'('.�U • i ............�.\JU I lJ 1\ os granGts VU 'OS au I

desporto catsrinense. I A L.... �.J"� ,A

.
S.S.,. por v.irics anos, exerceu a presidencia da Entidadt' I O povo h, sileiro »cab a deigaftcia todas as (·nngias pela vi-

f/\àxlma Barriga-Verde: a Federação CatarJOense de f'esportm. I r{ar urna e pl I.ldida de,w nst açãc
.

tória, sem que essa, no entanto,

�alar dl;S bt.mficios. �a lima! t-I" nas suc;8.si "" gestões do -r I (�� ef)tt:�!a,m() cc.Íet I V,) e de esp,i.! seja o ú.jco ,escopo da parti?a.
JoãO AI,lantarll,da Cunhar s-rta escrever �ma sene 10 fi.Llt.1de f3\(5II1'o. naclOral..etLLranL,cc,!l[1 Vl-i ,0 sr. LUIS Aranha,pr�sldente
aos nuxrs o exiguo e�p8ço qll,� lemo, sena por demais peqU!'fO c v-cidade e akgna o triunfo dos: ca Confederação Brasileira de

humilde �ara Ião grande;; aconteciment..s, n )5':03 jogadores de futebol, que I D:sportos, concedeu a propósito
u

II
II d!sput"ram o campeonato do I da ação dos nossos rapazes na

Entreiant:! impossive l serh, passarmos por cima de u:n cri" n undo. I EuroIJa, uma entreviste de alta

preendimr nto -tão magoo corno o é a coesão do desporto bretão i As três partidas jC'g:dJS em: compreensão das finalidades dos

catarinensc, pela formação de ligas regionais. I Strashurgo e Bordeaux, estiveram i jógos desportivos. «As derrotas,
A A.C,O" de joinvile, antes Etipecializada, a L.E,C, d(� i á altura do renome de que justa- disse êle, são inevitaveis em pu

MJla, a A.S.V,!:, do Val- de ltajal, a L
..
E,S.F" de S,Framisco 'I mente gosam os nesses players e �nas desportivas c não desho.iram

e L.F.F., da Capital, são obr ss suas, devidas, unicamente, ao seu em Marselhl, batendo-se contra,' a ninguems ,

grande e incomparavel esforço. o italianos, o team b:a<d ir) .leu
I

Nã"a adianta protestar contra os

II
II

II tudo quanto � '.ud,', C'l'(' (lu; (.;íl JO-1 juizes, pois que 85 injustiças que

O fato supra citado, de per si, bastaria para tornar célebr: �" RStj II, n,1 teni1cid dc' cruu que ás vezes praticam, são castigadas
em nosso' anais desportivos o seu desprentecioso e mJd�st,) autor. sustentou a luta, de man ira .�i�na pelo próprio público; nem é po-

Honesto e prudente, em tecias as ações, s, s, sempre s<': I de admiração. Ido referir-se em termos menos

houve com a màxima imparcialidade no, chamados e discutido, "ca- Se houve excessos, devemos le C'H'éto, nos j r , gadores, mesmo

!Osn tiio comuns entre c1ub:_s ou j'lgadores ou, ainda entre ambos, I v.i-Íos fÍ conta do ardor nalUrrt�i '!.ua�do faltam ás regras do jogo,
resolv- ndo �os sem �urriI!h3ç.oe5 para nenhuma das parte,s. . dI, fi'lça. ca��ll'io a[Jc':1I8S (ducar i Devcrf'OS contentar nos cc m c

•

_

DIZemos ainda mais: s. s_. era o g,raode esteio do esp.orte I melhor o cspinto, afi,m �e que �m i que fizeram os 110S50� rapa.z.; .. que
brelao em nossa terra e, embora nao o d�st�Jassemos somos coagdos ,futuros enccntros, sq!i ainda fDalOr I se acham na Europa e rmll' alada

a acrescentar que sua perda !:erà um grand:! vacuo deixado

emja nossa.
disciplina e mnis admira 'li com êsse e�pet8culo salutar d,e

nossa entidade lider. vt'1 a conduta desportiva dos re-, unidade, dado pelo povo brasilel-

II
II

II presentantes brasileiros.O desporto! ro, convlbranclo em toda a imer.-

Tal como afirmamos, o citado acima não constitue sÍnão tem sobremodo uma finalidade II sldad,e , d,o paí�, no mesmo anseio

uma parcela dos enormes e releVA ,teo ,erVlços do grande sportlllíli1. educativa. .

de VltOí1� para os nossos repre

O presiJente da F.C.D, se Li e, com êip, �eguiu 1\ grati. O seu renll�cimento no rnu'ldo I sentantes. . ,

dão ,dos de�portistas conterrâneos qUi', vinte e 4uatro horas passa- resultou da necessidade dt' unir os I Foram jornad33, in�squeclVels,
das,)3 senteru uma profunda nostalgia, a saudade de UlU homem I povos, estabelecendo entre êL:s a i qu� nos de .. em anlmar para o lu

que se tornou um grande vulto da historia desportiva Barriga- emulação dos Jógos Olimpicos. turo. Se desta feita não ganhamos.
Verdel que representaram na Greria. um poderemos fazê-lo no vindouro

papel de extraordinario relevo na campeonato. Basta que nos prepa

manutenção dI) unidade espiritual remos cor" maior antecedencia,
da velha e ilustre peninsuk Tal aplicando a vontade coletiva á

era a sua importancia que, quan- consecução da vitória.
do eram celebradas, se pfllclama-! .

I va uma tregua entre os povcs que i Raspa ram
.

�;i

�e achavam em 5UtH3- Nos tem- Ca b eO a OS J0-
pos modernos, o de'porto inter· gado res do
nacional tem uma função ainda Estud a n te
mais aptcciavel, pois visa estreio S. Paulo, 22- Referimos, se desdobram em acuradas
tar a, r; lações de amizade entre" LIMA, 22 -O; jogadores bra- ontem, como se 'verificou o de- sindicancias e averiguações,
as nações, colocando-as ,umas di·lsileiro5 Vitor, Àrmandinho, Carli- saparecimento do pequenino O pUI1gente fato que traz

a"te� �il.� o.utras, na" d15puta de I nhos. Paulo'- Leme e, Moacir, do Antonio Marra e as condi· em suspenso a populacãn
laur ... a� paCIficas. A�SIIll devemos

I equipe de futeból Estudante, de ções em que se deLI o en-' paulistana, e a de tc,do ()

comFreell?d a u��ld�de dos (am-\ S. Paulo, mandaram raspar a ca-
contra do seu cadaver. pais, esperam as autorida-

peonatos lr.lernaclOnalS e compor- beça para «não sai- à rua e assim Pouco temos a acrescentar, des, será esclarecido em to-
..................................................... ..". (l tl,,'r d

) I
. hOJ'e as l'lfor

-

a t 'o d
..

I : tar-nos "�', campo s a_ e,LOS e,ntro consagrarem-se exclUSivamente a�s
' ! maçoes n en - as as suas 1111nUnCl3S e em

• I. de�se espmto .de mutuo respeito ,e llt.io"lS, em vista da d('rlola sofrl- res. A �ecr.?�sia d,o indito- \curto prno.
I YP I ranga

.\ re�lproca �drmração, que é a malõl da", [rt ntp. ao Alianza por 4x.1, S1 menInO 101 realIzada, na .--------- .. -."' .. ---- ..----- .•

: : I nobre raIa'J de �,tr de�ses tor'- manhã d� hote, tendo' �i?O . ��
: : I fi ias. Se ('á i'-) cd '�?; a o respectIvo laudo penclal \

..

: " =11 A idéia :h vitória é secundaria 'Ccr"l'-id ;:_J d a entregue á autoridade corr:-

i Tintlls-Esmaltes..Vel"ub.:es.(;omposi�ões : f)1ra o verdudeiro hc.loem de �b· F'-ogue i y. (3" petente a quem está afeto o

i
= p()lto. O e�seocial é a rt'�rstencii:l, I inquerito.

Tintas para impermeabilixar - telhas, I � respeito ,ab:,olllto ás regra� do RIO, 22-0 J.;rdeito do Dis- A s'�cção da policia de S.

I ferros e parede d� ed§ficios, expostos ao i Jogo, '6 fmrploy, 0. cavalheirismo trito Federal, sr. Henrique DvJõ' Paulo nesse doloroso e até
ar sahtrado etc. • com que se kva ate o fim o em worth instituiu o b,(;nzt� "Ctdad" ao momento inexplicavel ca·

I : nenho nela triunfo, Sêrn que ore· d R' I ] '" f SO, encaminha-"'e Ilara a eJu·

C 'd
li

I & P
II

t S A •
I' ,... o iO (e anelrO, a ser o ere- '" t"'

I_ on orol aln.. I
5ultado possa infbir no âoimo do ciclo a equipe civii, vencedora da cidação do moveI e do des·

I ·
combatente. tradiciur!al CORRIDA DA FO- conhecimento do provavel

DISTRIIIU.HiDOR I Não tuia alma d':'f0rl.iva, o GUElRA, a reahzar-�e na noite autor do rapto da infeliz cri-
•• • i:divíduo ou o team que aban- .J 24 d onça.

I H - A. V I L A I: ; .:nélS,e o célmpo da pelej;;., aS.<im
(le o corrente.

O caso, agora e[lÍiegu�
que veríficas"e a impossibilidade RIO, 24--Chegúlam a esta ao gabinete de Investigações

: CONS. MAFRA, 4lB-TELEFONE 1561-C, Postal 140 I de vencer. O-jogo é bélo em �i capital as equipes da Fmça pú. está mere..:endo as mais ati-

: • 111<'8100, a en,ulaçào perdura no bhca e de poiiciais paulistas. que, vas e perseverantes deligen-
I

.

F L O II I A N O P O L I S

i decorrer do embate, dispendendo participarão da traclicional COR-I cias, tendo sido destacados

....................................................
cada qual com o máximo de ele- RiDA DA FOGUEIl�A. agent�s especializados que

GRANDEUM 'OVULTO

O. (;.

o.: F.: s.:
Aug.: Besp: 9 Subi.: Loj.: Cap:
"OIlDEM E TRABALHO"

Sess.: Mag:. de posse das novas LLuz.: e DDig.:
De parte desta Aug.: OF.:, convido aos Hrm.; de nosso Quad.:,

bem como os do Quadr.: de nossa cr;-írm.: Aug.: Resp.: e SubI.: Loj.: Cap,:
Regeneração Catarinense. e MMaç.: RR::g.: de passagem por esi.e Or.: para
assistir'ill á Sess.: Mag,: de posse das novas LLuz.: e DDig.: que admi
nistrarão esta Au�.: Loj,: no ano maç.: 5938, a 5939, a realizar"se no dia
23 do corrente, ás 19 horas, em nosso rempI.: à Rua Saldanha Marinho.

Secr.: da AtH;,: Resp.: e Subl.: Loj,: Cap.: Ordem e Trabalho,
ao Or.: de FloríanopoÍ's, em 21 de junho de 1938 (E.: V.:)

M. C. 7.: Secr.: Jdj.:

,I""

sera

o

RTIVA
Osmar Cunha

Programa diurno

De 6.15 ás 18.00 horas

Programa noturno

Das 18.00 ás 20.00 e das 21 ás 24.00 hs,

Almirante, Alvarenga e Bentinho,
Mauro de Oliveira, Linda Batista

com

Orquestra Oe Dansas
RegIonal Oe Pereira filho
RaOamés e a Ali 5tars
EOuarOo Patanê e sua Típica Corrientes
Romeu 6hipsman com a Orquestra õe

Concertos

A's horas certas, jamais falaOos com no'

ticl9S em primeira mão. forrizclôue pela FI NOI'
TE, e oferta 00 Casa 6uimarãlls LtOa.

A's 18.00 - PR06RAn1A VlTO�lA • Audição
ôe futuros astro" õo microfone.

.;-"
r ! Fl's 21.30 CAHCf!1O DO DtA •• por La·

martine Bobo, _escrita e interpretaôa; uma

oferta ôo DRAGA0.

A's 23 hs. CLUB D05 E'nHTA5mA5 com La·
martine Baba e 5iluino Heto

5peaker· OOuualoo Cozzi

.

Amanhã .. OrlanOo 5ilua, 0032te Amaral, Bab
Lazy, Hestor Flr.laral, Alzirinha Co.
margo.

'\
\ A's 22,00 'O Teatro em Casa, apresenta o sai

nele em 3 quadras, Chauffeur Mil1ona
rio. originaI àe 1uan Antonio manes
Ruz, traOuziàa par Celestinu 5ilua, pe.
Ia Companhia ôe ComéOíc,s 00 !"iodo
nal.

\
,

V�"6�pto
que"o

do �:>e
Marre

Negocio oportuno
Vende·se por preço de ocasião, á

rua Feli!)e S,hmldt, 48. os segumtes
moveis;

Uma mobília de sala com 12 pe
ças, um lavatorío com pedra' mar
more, um bidet com pedra marmo

re. uma maquina. Sínger, de pé. com

três gavêtas, um gU<lrda-lof'!ca, um

guarda·�omida e uma mesa•.
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A GA
• .Ao

,ogo

Itajaí

no

�ineo feridos
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO �ALPOVODOv ozA DL A o

Nossa Vi daESCOTEI
RISMO

ALUGA-SE uma esplendida sala
para escritorio, com 2 janelas,
nos altos da Livraria Moderna,
de Pedro Xavier & Cia.
Tratar na mesma Livraria.

Não temos filiais!
Não temos telefone!

RUA FELIPE SCmUDT N. 5

A' GLOR:. DO SUP:. ARCH:.�DO UNIV:. I

I
Dra -JOSEPHINA SCHWEIDSON

Den:. Aug:. Resp:. e Subi:. Loj:. Vap:.
"Ilegenern�ão Catarinense"

SOB OS AUSP:. DO GR:. OR:. DO BRASIL
(Especialista em doen�as de

e erean�as)
CONSULTORIO

SenhorasDepartamento de Aé·
.·onautiea �ivilJ. SA'

Rua Felipe Sebmidt, 39
HORARIO= das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica RIT:. ETS:. ANT:. E ACC:.Quadro das lodu8-

trla. insalubres SESS:. MAG:. DE POSSE DAS LLUZ:.,
Previsões para o período das OOFF:. E BDI6:.

18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje: De ordem do Pod:. Ir:. Ven: .. convido os OObi':. do Quadr:.Tempo - Instavel com chu- desta OU:., os Digo:. IIr:. do Quadr:., de nossa mui amada co-irmã OR-
V.S. DEM E TRABALHO, bem como a todos (IS MMaç:. RRegI:. de passagem
Temperatura - Estavel por este Or:., para assistirem á Sess r. Mag;.. de posse das LLuz:, OOff:.

V V" d
.

. I e mais DDig:. eleitas para dirigir os d estínos desta Aug:. OU:. no perto-entos=- anaveis pre ominan-: do Maç:. 5938 _ 5939, em a noite de 24 do corrente ás 19,30 horas,do 09 do quadrante sul, frescos. no Templ:. á rua 28" de Setembro n·. BO;
As temperaturas extremas de Secr:. da Ben:., Aug:., Respr, e SubI:. Loj:. Cap:. "Regenera-

ontem, foram: maxima 22.6 e mi- ção Catarinense", Or:. de Florianopolis, 18 de junho de 1938 • E:. V:.

nima 18.2 registradas, respecti- E:. R:. L:. 18:.
vamente, ás 13.50 e 4.00 horas. Secr:.

RIO, 22 - O ministro do
Trabalho baixou uma portaria
criando uma comissão para orga
nizar, até o fins de agosto, o

quadro das indústrias insalubres,
suceptiveis _

de determinar intoxi
cações, doenças e inleções, de
acôrdo com o decreto de 30
de abril de 1938.

I e.e �

"I : . j
, .

I.li
CIGARROS "SABRATI"

SA\lmA���ALU��CEDOMiA - I
•

FINOS I
I AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS IUVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA

II DIVERSOS :
: POMPEA-SABRATI 500 --VERA OVAES--VERA I
•

- BRASIL - HELIOS - GITANA -

:/1I Acabam de ser lançados á venda, nesta ciuado, os aía

I mados cigarros SABRATI, que além de cont.crc.u chêques, :

I•
desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. e

;; Os cigarros SABRATI já se encontram a venda na II: CONFEITARIA CHIQUINHO. •

:�os••••••e 8 �

--- --,--.��.......�._.._--

"A MODELAR"
CONVIDA l-

as exmas. para uma VISITAfamilias
"

a

Grandiosa
1# """

expossçae
DE

tinos eMoveis tapetes
l:onfetaria Chiquinho"

das 7 112 ás 9 horas
DO I·

franqueada, diariamente,
andar "da

noite,

Não anti--higienicasfóssuse maís
o problema da depuraeão das aguas de -888otos está definitivamenti,,· ..'esolvido.

.

Se V. Excia. quizer resguardar a sua familía de d@en(!DS .h, Iee�iosas intestinais não tleve descurar ummo mento.

Compre imediatamente uma instalação S para a depuração raclo-
nal e cientifica das suas águas domesticas.

_o.,. ,�

f
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