
Desastre no inte

rior de uma au-
� todave

�ÃO PAULO, 23 _- Três Op8-

:-"11 quando limpavam uma au-
rarJO , hi B '1'
taclave da Compan III rasi eira

je Sedas, roituada �m �antand�r,
ereeeram de maneira nnpressio

p
.tc Um deles, de nome Anto-

nar •
•

fi
.

d
nio Novela, !ob.da JOd uen�la e

elllanação de aCI o, esmaiou no

interior do autoclave. Outro, de
" ... Manoel Poder, tentou sal

nOIJJ"�
a-lo e penetrou na autoclave, sen-
v .

id TT •

do, tambem, atíngr ? .._ m tercei-

ro, irmão de Antonio, HI'ndo o

que se passava, tentou sa var os

dois, pelecendo, tambem.

Violentas pa
lavras de
Goebbels

Dr. Barros
Barreto

o cardeal

f

RIO, 23 - Notícia-se que, no

;proxiq dia 2 de julho, partirá
}iara a Europa, a bordo do «Au

,UatuI:', o cardeal D. StbaltHio
Lemo, arcebispo do Rio de Ja
leiro.
O priacipe da i,reia, acampa

IIhadQ do lell ilecretárlo, mon.,

lIhor Mélo, vai a Roma, no cum

prime.to do dever que lhe é im
,..to pila lua di,nidade de ile

'viltar eoll! _ chefl da iireja.
'\

Adoração I
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão
S._ario de eulpa do
.... Pedro firnerto

RIO, 23 - Sob 8. presidencia
do juiz da 7a. Vara Criminal
Pr'seguiu, ôntem, o sumario de

C1tlpa dOI srs. Pedro Ernesto Ba- I

tiata, capitão Dabney Freire, Ân
tenor Mayrink Veiga e outros,
todos acusados no caso de desvio.
.J. lQateriai. do aBtiio Departll l
-.. di Co.pra. 4. Prefeitura. I

A rUm' .Ó'c:,t,
I l' .' �

'"

I plahêta
, II ,,"

ROMA, t;J Em résllltáiÍó. de
compilação "��a -Dc;lva J.ei. diro
nomica relativa 8 distancia entre
os astros, o professor Saturno car
lomusto, conhecido astronomo íta

liano, alega ter descoberto um novo

planeta além de Plutão.
O professor Carlomusto, resu

mindo a sua lei, declara que a dis
tancia dos planetas, além de Jupi
ter, é o inverso do quadrado á
distancia dos planetas situados en

tre Jllpiter e o Sol.

GAZETA

crilDe

Proprietario e Diretor Responsavel �J A I R O � A L L A D O

A
__N_O IV I Florianopolis, Sexta-feira� 24 de Junho de 1938 Il"�UMERO 1182

Prêso O autor do barbaro
---_ -

de Toanazina
Eseola de Aprendi
zes Marinhebcos

A. easa onde se des�Drolou a tragédia

Manoel Pinbeb·o de Campos�
pUee tio soldado

Al..ldes Martias de ICarvalho� ferido
:ximára ao ouvir os gritos de socorro. Apôs todas estas proezas o Icriminoso fugiu.

RIO, 23 - A
pôs demorada di
ligencia, foi final

I mente prêso o

'soldado do des
tacamento Jura]
de Tomazina, au

BEPLIlVl, 23 - Em discurso l tor do crime es

pronil�lcj{ldo ?nt�m � noite n.o: tupido e cruel a

EstadwnJ Olímpico, Goebbels, mi: lí ocorrido nos

niltrr) da Propaganda do Heich, I
Iins do mês de

declnroll a proposií.o dos j udeu �-
I

abri I pró x i m o

.Muito embora os iud=ns da' passao .. ,

Itl.m qu: uni:::! fWF.?111 l'-'f3 n 'i Cf, ,:" foi eu-

irrit- r, êies nos irritam (,Ó)T' a !i\r, t icí ,;I "

lua pre:<('�lç'a. Com muito p:'(J:t1"f ",!d,ld() em '11'''�'

{.rLlmos presente dos nossos jli' tfio, teve [1" :»':1
(i�US a Paris fi I.. ndres, Ínrnt-ren" P 'S,llf,L� !JY;I (I lI'

no-Ihf"s transj OI te gratuito até Alcides ,\lürLi,,·

IqUI lall cidades, Não lutamos du- de Carvalho, 'Jpe�
lente set e ano" contra o judaísmo rario que residia
inter nacional, P'lra que na Ber!im naquela cidade,
11B(';onAi-s(,datista êles sejam hoje em companhia de
três vezes mais Iôrtes que antes>, sua progenitora

,
Ncrberta de C1:Ir

----- -- - ------ _-

I V31ho.
! Durante essa

rixa, interviera d.
i Noberta, que foi
harbaramen te es

: pancada pelo ce

i lerado policial.
: A senhora a-

Encol1tra-se nesta capi-' presentou queixa
tal, vindo de Porto Alegre, á policia, juran
mlnente sanitarista pa- 'do o b a n d i cl o

elo, sr. dr. Barros Bar- vingar-se.

reto, diretor do Departa�
mento Nacional de Saud�
Fublica.
S•• Excla. tem sido ai

vo das mais expressiva
demonstrações d. aprêço
não só da parte das nos

sas altas autoridade::.
com. tambem dos seu

colel15.
··A Gazeta apresenta

10 ilustre medico seus res
peitosos cumprimentos de
boas-vindas.

Assinado o Decreto
transformando a nossa

Faculdade deDireito em
Instituto Livre

Telegramas recebidos nesta capital ontem,
de tarde, dão conta de haver o eminente Chefe

da Nação, asslnãdo o decreto, considerando

Instituto Livre a Faculdade de Dir9ito de Santa

Catarina.
Começam, assim, a surgir os beneficos

efp.itos da presente estadia do ilustre Interven

tor Federal no Rio de Janeiro, onde se encon

tra com o unico proposito de solucionar altos e

importantes assuntos relacionados com o en

grandecimento e progresso do nosso Estado.

Podemos adeantar, que em face deste De

creto, o sr. dr. Nerêu Ramos se apressou a au

torizar o aumento do predio onde funciona

aquele estabeleeimento de ensino superior, de

vendo as obras ser iniciadas dentro de breves

dias.

Sehmeling com um

ôsso fI-aturado juuto
ao rim

NOVA YORK, 23 - Deu en�

trada em um hospital clinico des
ta capital, o pugilista alemão
Max Schmeling, que se queixa
de sido atingido em um dos rins
pelo seu autogonista, com um

sôco fóra das regras do <box».
Os médicos negam-se a fazer

declarações. Sabe-se, todavia, ter
havido fratura de um ôsso, junto
li" rim.

Pavoroso desastre
de avião

eum-I
í

GOR.slo

Um milhão
de libras por

dia

Gomes, ferido PARIS, 23 - Registrou-se
hoje um impressionante desastre
aviatorio do que resultou a mor

te de 7 pessôas.
Entra as vitimas acha-se o

piloto do Ministro do Ar.

Dias depois, a
cempanhado de
um botequineiro,
o soldado inva
diu a casa dr
Alcides, de revôl
.ver em punho,
desfechando - lhe

- dois tiros.
A mãe do ra

paz acudiu, sendo
tambem alvejada
do que resultou
vir a falecer al
gumas horas de
pois.
Um outro mo

rador da casa,
pessôa de avan

çada ídade, foi
tambem g ra v e

mente ferido.
O criminoso,

não tendo sacia
do sua sêde de
sangue, • t i r ou,
contra um visi
nho, qUI se apro-

Além da senhora morta, três pessôas, pois, ficaram feridas.

Este o criminoso que acaba de ser prêso.

Ameaçado
de rapto!

.

LONDRES, 23 - Numerosos
guardas vigiam o palacio de re

sidencia do conde e condessa de
Havgwitze-Leventlow. A condes
sa é herdeira dos milhões Wool
worth e guarda o seu filho Lan
ce de 2 anos, contra as eontínuas
ameaças de rapto.

LONDRES, 23-0 sr. Leslie
Hore-Beliska, secretario da Guer
I'a, declarou que o governo está
gastando aproximadamente um

milhão de libras diarias para a

realização do programa de rea r

mamento e que � o país está pre
parado para defender-se», adean
tando: «Fizemos milagres nessa

questão do rearmamelílto ».

Nasceu semiSerá adaptada á le-
olhos gislação vigente -a

I RIO, 23 De Curitiba anunciam

I nossa Faculdade
,á Agenda Hal'8s: - Noticias de Rio

Negro inform m que nasceu naqu�
. d D· ·tla cidade uma criança sem olhos. O e Irei o

caso patologico, inédito nos anais
da medidna do Brasil, está empol-
gando os meios clinicos neste Esta- RIO, 23 O presidenté da Re·

do. Os pais da criança são normais publica assinou decreto lei revogan·
e teem varios filhos sadios. . do o decreto n·. 972, de 4 de maio

A criança, apesar do defeito rtsi' de 1935, n-. 2.009, de 5 de outubro

co, com que nasceu, é forte e está de 1937, n·. 2.098, de 1'. de novem

gozando perfeita saude. bro de 1937. PelO mesmo áto é con'

• I cedido o praz9 de dois anos conta
,....................... ., dos da data do sua publicaçãe para

O "SUD�On·' I que as I'aculdades de Direito de

.. Alagoas, Piaui e Santa Catarina se

adatem integralmente á le(jislação
,.,.4 U

em Yigor, cab:n�o ao Cons�lllO Na-

na .....raO'o clonai de J:duca,;ão examinara regu'
a larida.de da adatação.

Máquina de quebrar
eôeos

RIO, 23 - O ministro da A
griculturá assistiu urna experien
eia da maquina de quebrar, cô
eos.

Esse aparelho qubra 48 mil
côcos em oito horas de traba
ll�o.

A chamado do mInIS

tro da Guerra
Festa Joanina na

Avia�ão Naval
VALENCIA, 23 O navio brita,

tanico SUNION que foi alvejado es·

ta madrugada pel9s aviões rebeldes.
depois de se incendiar, foi a pique
em poucos instantes, tendo as cha,

mas im!)ossibilitado a aprOximação

I
de socorros. o- navio foi atingido á

I
distanCia de uma milha do porto,

I por
um hidro-avião que se conser

vou a altura consi,1eravel. Não ha

• vitimas.

Para ailsistirmos a08 brilhantes

I
RIO, 23 - A chamado do Mi

fei:iteios realizados na' Base de nlstro da Guerra, chp,gou, a esta

Aviação Naval, receb�mos gentil, capital, o general Silio Portela.
c.:mvite

. �o iJusJtre comandante I comandante da 4' Brigada de

Epaminondas Santos, que penho-I Artilharia, com séde no Rio Gran-
radol agradecemos. de do Sul .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Congresso de El'lgenha-rr;:����--. IliOAS
.

EN -

ria Ferraviaria realiza-se ,I Curso de Maquinas e Pilotagem II',TO � N-.F . �c

IZem outubro na cidade da ' � . �Q I
PREPARAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A 30. MA-

S. PAULO. 22 --Uma

tra-rhora
citada subia a praça da :'é, 'iI

Curitiba QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- e-dia síingrenta abalou, ÔI te n, do lado direito, qua?do avistou
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' a população desta capital, em a Argelliifu que caminhava des-

MECANICA MARITIMA. I qual perd-u a vida Argel_niro I preocupadarnente e correu. Ele

Està anunciada pora 12 de outubro vindouro a inaugura- 'Augusto dos Santos, assassinado no entanto a percebi u e CO!d-
OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR. I I 'f I

-�ão do 2' Congresso de Engenharia Ferroviaria, em Curitiba e pro- EULAMPIO DOS REIS VALE por sua esposa .lu ida Bizzar« (".-lI·S,� a rua r e it-. l(i\d :,,3a je

NOovitlO pela Associação Bri1&ileira de Engenharia Ferroviaria com III RUA GENERAL BITENCOUT, 98 S-1Ot05. l" r.-cio .\: qu : J\rgcrf,!iO cL li-

8�de em Campina�, São Paulo. II FLORIANOPOllS II
Na policia. ao ser interroga- \ asse a HIliCr:Çi de ce-rta-la a "-

Essa impç,rtantissirtl3 assembléa terá o concurso de mais de ,I i d», I

Julieta �,z�aro d.s-e que se r-avelhe, Julietd ti.ou da bolsa o

80 engenheiros [erroviar.os de todo o Brasil. ij����,�,�,,�,�,.�_,��-�.�g���=�,��_�'�,ll�JII�rg�;����;r�.�.�;'iI'�_�;'�'1'!'�.. I casara no distrito do B;az r:om I revclver mas não atirou, l.mitan-

Eles discutirão téses de enorme atualidade relativas a ad-! II I'
Argemiro Augusto dos Santos, en de-se a dizer-lhe que tiraria se

ministração, plano de viação, tecnica [erroviana, etc. O Arm in io TilVai res tão sem ocupação fixa. Argernl- ele avanç'ls,e.

Para orgf�izar o congresso. foi designada uma comissão r. ro, segundo suas inlor.naçô-s, não Argemiro respondeu que se

r m Curitiba, a qual tem como Presidente o di', Flavio Lacerda e trabalhand 1 constantemente para ela disparasse, de tambem agi;ia
vogais OI drs. Lineu do Amaral, Walter Scott de Castro Veloso; Especialista em doenças de ouvidos, a�ender ás necessidades

_ �íarias, 'I e n�ss: instante é q�e rtb0àram
Ernesto Lang, Rosalvo Leitão e Raul Carvalho, naríz e garganta ainda a espancava e ex I?,U que os -::lo;, uros. Alvejando-o coai

Durante o funcionamento dI) congresso, estará liberta uma I el i désse dinheiro. Engajando-s,�: precisão. Juli<:ta detonou Jua" ba-

expesiçãe industrial Ierroviaria com o concurso de muitas firmltS Avisa os seus cliente, e amigos, que do: volta da sua no Exercito, Argermro vezes em i Ias, alcençanlo 0, consoante j�
nacionais e a presença tia Alemanha, ltalia, Polonia, fi Japão. excursão cirúrgica ao Rio Grande e sul do Estéldo. r a- I s��uida ,de�erté!va, tom' n Ío su I I reierimos, �q /t mporal direito e

O Govêrno do Paraná instalará também uma exposição a- briu o seu consultoria. á rua João Pinto, N' 7,--Soblado. I vica rn�ls I�sü' t�nti\Vd. �s mes-\ no perto, d altura da clavrcula

gropecuaua. I
mas eXlgenclas ue dinheiro con- I do me-mo lado.

'

A comissão local preparou o programa abaixo para esse t nuarain, cheg,wdo Aigemiro a O m lit:-1f q JC s,� s cl ava a pou

gr�ntl. certame:
PIANO vende-se um de V d a casa I pedi-lo a seus cúnhecidt?s e ém �� rblal,lcilll d(�IJulid-l é Plinio

.......
marca nZimer- en e-se·

_jseu
nL�e,.o que PIO IVOU �ma .vrar con k (,� ;

Ivell.3:
sargento

. _. � Ave resolução v.o'enta dos se us llmaos./do b,t,!hd') de guarda" o qual,
rnann" em perfeito estado. ntda í�IO Branco. n.60 A tratar Estes em consequencia (1'-'0 cm- a') .,-

. 1 d
.

, -
- ..-r ,e' q'" e a SCI,\ ii alma

Tratar nesta redação. na mesma. baracos cread J I- t'
J

.
-

i .. J' •

-I
'

�������������,�������,_������,
a os a u ie a, cer arn I apro xu: ous. raplUO e imotn 1-

. lhe uma surra, o que agrava a
-

zou-a, arrebatamlo-Íhe o rev lv r

S t
· "

S ( ." I situação do casal. e prendendo-a em flagrante.
a n a o r 10 a n t a a t a r I n ii 'Havendo repetidas vezes Ar- r'L injuerito instaurado pe«

gerniro ameaçado Julietll. ío: a- autoridade aludida, Julieta histo

�,[esentada queixa á delegacia de rie'u tais antecedentes, par -n-Íen

;Se,gurança �es50al. sendo ele I do frisar que matou para não

,peso e remetido ao quart- I da

I
ser morta.

unidade a que pertenci i. Pela O Cilda'ler de Argemíro Au
deserção, Argemt10 d�Yia cumprir

,gllstO
Sflntos foi transportado P<l

a rena de um a[lo e meu's, ra o necroterio do Gabinete M('
que Ui) parte satisfez e fugiu, dlco Leg'll d0 Araçá, ondç de

�ãO obl�tante ,iodas estas �eri?e-I ver:i amanhã �er autopsiado por
elas, JUllefa wrnente dele Se se- 'I um dos legistas externos.

puou em 14 de mat�o dést�

Iano. Argemiro voitou a procu
- -------------

: ia Ia com insistencia e repetiu I
: as ameaça!', daí ,rf,u!tando 1:0\'0 i
pe'hclo eh !lara!! ln de }:h tI !
que D1:iS�(i1j a �,' r llCO:1lpal hi2a

-

.

. ,

I por u'n ln:pel,'r,
-

I
t-ào d :xor,d; de !i?halhar no

.

j;lborôlolic. Ju:ietó ,ollbe 'lue
: Argerrjro "ndava ilrmado de na-I
'yalha com o intento de dedigu-I _

-�:;�i-íii;j§!�iiiil�����§��������ij��,; I
r a-Ia e por esse motivo, tanto 'II 1i:za;;;za;u_'_._;!IIa •

';!d _
.t, .oa=-

I- mais que o inspetor que a se-!
.

•

.

f. I
guia se retirám, compr:u ôntem' NegocIo oportuno

U In ta e I ra �m revolver. Faland� a senh,ora i Vende-se por preço de ocasião, á
.. �l(l_ casa em qu� reSide, Juhe�a i rua �elil'e Schmidt, 4,8, QS segumtes

declarou qu� tmha o presentI- ; moveis;
mento de qUe hoje aconteceria 1 Uma mobília de sala com 12 pe'

al6uma coisa : ças, um lavatorío com pedra mar-

o, J' _ _

! more, um bidet com pedra marm!>-.·
, �ven(jo &pre:e�tar se no es I re, uma maquina Singer, de pé, com

C[lto�1O de profls51O�al, seu co-
i três gavêtas, um guarda-Io'iça. um

nhecldo, na rua BenJamlD Cons' I guard.-comida e uma mesa.

tant, Julieta Bizzaro Santos, à_
1

"ELITE" Praça�1�5�d�e�""!'N�ov��.�n·�3�11

,

5 horas - Partida de Jaraguá para Curitiba, com I
café em Rio Vermelho e almoço em I

Mafr., oferecidos pela Rede de Viaç1\o Paraná-Santa Cstafina. I íiiiiiiíi.-ii'íiii·iijj'iiiil''iiiiiiiíiii_iiilíiiii_.�iiaiiiii.""iiiiõiiliíll..iiiii--_íiiIiio_iiííMiiliiiiil_liiiliiii_

Quarta�felra, 12 de Outubro

20 i (2 horas - Jantar de camaradagem, oferecido pela
.

Associação Brasileira de Engenharia
Ferroviaria.
Sessão sole-ne da abertura com a pre

sença do Exmo. Snr. Intel ventor Fedeul
do Estado.

22 1(2 c

Quinta-feira, 13 de Outubro

9 horas Seisão plenária para eleição das Comis
sões e distribuição do� trabalhos.
Sessões das Comissões.
Sessões das Comissões.
Sessão plenária.

10 1(2
14
21

«

«

Sexta-feira, 14 de Outubro

Sessões das! Comissões.
Almôço ofetecido pela Rêde df� VIa
çio Paraná�Santa Catai irla.
Sessões das Comissões.
Cock-Taw óferecido pela Estrada de
Ferre São Paulo-Paraná
Jantar ofereCido pelo Exmo. Snr. In
terventor Ff!deral do Paraná.
Baile of�recido pela Prefeitura tI�Curitiba.

9 horas
12 «

14 «

, 7 1(2 «

20 «

22 c

Sábado, 15 de Outubro

7
13
22

horas - Saída par� Castelhanos.
c Almôço em Castelhanos.
« Sessão plenària - Escolha do C. D.

da Associação Bratileira de Engenbaria
Ferr8viaria ,e eleição da cidade para o

próximo Conqresio.

Dom.nIO, 16 de Outubro
"

7 1(2 boras - Saída para Paranagu;, Pela �êde de
Viaçao P�raQá Santa CatalÍna.

11 te - Almoço ofelecido pela Rêde de Via-,ção Paraná-Santa Catarina.
13 c - Saída para Morreles.
15 1(2 c - Saída dr! ,Morretes pela E�trada da

Graciosa.
21 te - Sessão sol�ne de encerramento.

23 1(2 te Partida para [rês Barras, via M,fn,

Selunda.felra, 17 de Outubro

Visita ás Industrial; da Tbe Soutbcrn
Lumber Brasilian Colonisation Co.

22 horas - Saída de Três Barras para Joinvile.

Terça-feira, 18 de Outubro
I

I
13 horas Almoço oferecido pela Associação Co-I

mercial e Industrial de Joinvile. I
15 c Saída de Joinvile para J�.agu4. I16 c Saída de Jaraguá pera Blumenau.
20 te Jantar em Blutflenau, oferecido pelo I

Exmo. Sne. Inte�ventor Federal de S.
Catarina.

23 c Partida de Blumetlau para Jaraguá.

Quarta-feira, 19 de Outubro

•

Ilerianepelis

AndréDr. Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

I ,Ora bola�, porqutl V. S. esta gastando o seu dinheiro a tóa?
Vá ao Bar-eRstallranle »ELITE» ahnoçar ou ,jantar por.

r
três centenarios. !,

Cardapio variado - Maximo asseio

1)_ 'Exe"lsivame�te f..�.:.....__J'
.....................................................
.

.

.'

IIVpirangai
ie J
'. .

: Tintus-Esmaltes-Ver..izes-�oillposi�ões J
• •

J Tintas para impermeabilizar - telhas, !: ferros e parede de edificios, expostos ao •

,_. ar sa I itrado etc. !
, .

I Condoroil & Paint S.A. i• •

I DISTRIBUIDOR !.� :

li H- A V I L A I
I CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Post�l, 140 I
le FLOBIANOPO'LIS"- I

-
.

....• e
•

.
,
,--

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo 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 eletrica, agua encanada e

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

dernos de Raio X Heliodor, Onda3 Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

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

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

q
30 de JUNHO
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De ordem do Pod:. Ir:. Ven:., convido os OObr:. do Quadr:.

I
d��ta OH:., os Dign:. Ilr:. do Quadr:., de nossa mui amada co-irmã OR
DEM E TRABALHO, bem como a todos os MMaç:. RReSI:. de passagem
por este Or:., para assf s tírern á Scss:. Mas:. de posse das LLuz:, OOf1:.
e maís DDig:. eleitas para dirigir os destinos desta AuS:. OH:. no perto
do Maç:. 5938 - 5939, em a noite de 24 do corrente ás 19,30 horas,
no TempI:. ã rua 28 de Setembro n, 80.
_ �ecr:. da Ben:., AuS:., Resp:. e SubI:. Loj:. Cap:. "Regenera.
çao Catartnense", Or:. de Flodanopolis, 18 de junho de 1938 • E:. V:.

caidolO

Urna decisão
ministro da Guer� a

{: 1l. cometeu uma to

lice. J\0 8 nresen tar-se

á autoridade, declarou
vir a mandado do dr.
Dulcidio Gonçalves. O
comissario Sergio Afon
so Alves, que recebeu
a denúncia, acreditan
do (lIIC de fato o :3'

Delegado Auxiliar ti
vesse dado a ordem,
determinou j as provi
de n c i a s necessarias.
mandando prender o

casal.
Quando a diligenciá

já estava executada, o

comissário telefonou ao

dr. Dulcidio. que, sur

ore ':11ido,declarou não
. :"'l' dado semelhante

PARIS, 23 O ex-premier ]o'lan-
,,�

"1 .

din desmentiu que sru'recente drs- orde.n, aetermwando,
curso pelo radio pudesse ser

inter-\ por Í3S0, que o casal
pretado como uma tentativa no f o s s e imediatamente
sentido de i.nstar com a �ra�ça pa- pôsto em liberdade e
ra fi renuncia de suas obrígacóes pa: . ,l d
ra com a Checoeslovaquia, salíen- lhe fosse manca o.apre
tando que suas palavras !li�nmcam sentar o denunCiante,
um apelo para a solução da situ�- pois desejava vêr-Ihe 1:1

ção, sem o desencadeamento ua

Bll<;rra. Frisou, a seguir: cara.

"Nil1suem tem I) direito d� jo·
gar poker com a vida dos franceses.
Afirmo que quem corre o perigo .de
uma guerra imediata com o rím

de evitar a chamada furara guerra
inevitavel, é criminosamente lou
co".

RIO, 23 O ministro da Guer·
ra declarou que o sargento ou fi

praça, de mais de dez anos de ser

viço, passará para a reserva corn.re
numeração de tantas vigesimas par'
tes do respettvo soldo, quantos fo
rem os anos de serviço.

Ninguem tem o di
reito de jogar po ..

ker com a vida dos
francêses

Radia Cristo

Deste modo se virou o feitiço contra o feiticeiro, p,ois que,

descoberto o estratagema, foi Badia proces�ado e trancaflad? no

xadrês, emquanto os "futuro� s�gros" voltavam para a sua.resIden- I
. do agora li filha mais ao que nunca, longe das VIstas do

Iera,pou,

Isou apaixonado perseguidor.. _ ,,'" ,.

-

E' este o caso que vai ser Julgado e .que. esta de::.pertun,d� I.'
vivo interesse na população carioca, pelas penpeClas de que se na ...

revestir.

----------

Prêso o marquer
de Rabaldo I tfilC ·······e........••eGQ.e•••••••••••€J@

IBAYONNA, :':3 O recrudesci- t} í
mente dos atividades dos espiões ao : •

longo da fronteira com a Espanh", I : I �deu motivo ontem, â prisão do mar- • '"

quez de Rabaldo, em cujo quarto, G �
no Plaza Hotel em Biarritz foI en· g �
contrado importante documento. O I • :
caso acha·se em mãos das autorida· I e e
deI' militares. Considera·se iminen· :: :

, 'f"" e FI1'&.TO� :L. '" @ J.:�� eif,,,' (,>; G •

I AGU!A- CORSARIO- Al'lANTICO -CiPRUS II
: uva - AUGUSTA - MONOPOLBO ._ LEDA :

Estranha en·fermi .. i DIVERSOS i
dade i POMPEA-SABRATI 500 -_ VERA OVAESD ...VERA I

;
- BRASIL _- MELROS - GITANA -

;
• •
$ •

S.I\LVADOR, 23 A "Tllrde" � Acabam de scr lG,nçados á venda, nesta cidade, os afa- e,

rlivulga que uma estranha cloenfil : mados cÍO'arros SABRATI, que lllém de conterem chéques, : 1
está grassaní!o entre a populaçao : desde 500 réis até 500$000 distei buem valiosos brilld�s, : !
(le Areia Preta, suburbio destSl ca·

. G; Os cigal'l'os SABRATI já se encontram a vend':l na .• i
pltaI. I ;; HO : :

A doença se inicia com pequenas i @ CONFEITARIA CHIQUIN . e I
ulceras que, aos poucos. vão cres·

I' : ! I
cendo, tomando toda a perna. _ .

AZETA
_Ã. V

���W��5.��=-�.������������������I�����
Proprtetarle e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADOPOVO

5P'""-._-:-.-

j\meacade di ::lpt i
FILTROS... I

n" u�u e ru o i Para motores trifasicos e mO-I
f;.�ho � · aofasicos, os mais eficientes, pro IO i� (!e um mi ... curem na casa

I

lO.
A MiJSICAL

honano Rua João Pinto, 12

CARTAZES
DO DIA

LONDRES, 23 Segundo "Dai'
ly Mail", a "Scotland Yard" - (ehe
na da policia londrina), !(li infor
mada da ameaça de rapto de um
fi.lho da condessa Curt Haugwítz
Reventlow, nê-Barbara Hutton, mi
Iíonaría americana.

PROGRAMAS DE HOJE:
::��r����r�� :$):�;���1

� Ildefonso Telemberg � I OBEON� ., lidei· dos

'0) � �1 elnemas

� Senhora �'§1 participam aos parentes e Jt A'S 7,30 HORAS:

� pessôas de suas relações � DEANNA DURBH� n
I que sua filha OLINDINA 'ii

a a-

� TELEMBERG contratou ca- � morada do mundo de volta, na

F.� sarnento com o SR
....
AN- �� mais esperada de todas as repu

.tt TONIO MOREIRA CAR- � ses

� PESo ,�I
� Fpolis., 20-6-38. � TRf:S PEQUENAS DO
� r�oo��*]� tti1 BARULHO.
•• lt � k.

� � Olindina �� � Preços-I$500.
� �,� lnI rtf I����.... ;:r;.�'� e rM1r..- .:'V;;r.;e..� \k�._�..,If;,._.,' Antonio ���..".,..,.i.'õ!ü

fJlNES COROADOS� �j!�� . �
f.� nOIVOS .�� �
��;:���3;::���::�J

---------

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:

o JOGO BRASIL x POLO�
NrA.

Preço-2$OOO.

ROYA!.., as 7,30 horas:

APOSTA DE AMOR com

Gene Raymond e Wendy Barri;:,.
Preço: -- t $000.

E:. R:. L:. 18:.
secr :.

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adoraeão

a venda em todo o Brasil

notadamente na Capital da

Republica.

Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

HAS

VEADAS

e 250$000
MOVEIS

s M o GUELMANNL
-------------_._-------------

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná
----_._---------------

RepI·esentautes nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto ii Caixa Postal 37
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i
11�

W

i·,' C�pix�!
i FllJliH:L".; �:� r®��r'lla

• EXECUTA TODAS AS OPEftAÇÕIES BANCARIAS

�J AGEN�IAS E CO:Rl:'\.'PQ�,rDENT. J:MrrODO O PAIZ
AGEN8IA LOCt..L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em centa corrente, os segúintes juros:
Dep. com Isros (CO!\!E�CIAL SEM LIMITE)

-

2% ala>' Dep. limitados (limite áe 50::000$) 3% a a

�
Dep. populares (idem de 1 O�OOO$) 4% aja .

Dep. de aviso prévio (de quaisqser quantias/.<:com retiradas tam-
!tl bem de quaisquer ímportaacias),
! �om aviso prévio de!30&idias
�. Idem de 60 dias

li!-
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-=-FIXC):
PI) 6 mêses

-

por 12 mêses
�1. Com renda mensal

fi LETRAS A PREMIOS.
f.'l por 6 mêses 4% a. a.

� por 12 mêses 5% _e
ffj Sujeito ao,' sêlo "ptoporcional. ,�

Il.·� Expediente: das 10 á�- 12 �e das 14 ás 15 horas 1-- A INSTALADORA D

-

�ORIANO- I
;� Aos sabados: d8i,�s io ás 11.30 horas

I POLIS, po.ssüe
sempre grande stock de

mate.
fiais>

Ii� Endereço: telegrafico:�SATELLITE elétricos. Vendas a varejo e por atacado. Descontos

·.I_D�_.�__T.E.L.E�:� .l•.l.M ����:p=re���_. I
���������������������

SI

U m a s
BOSeH

me. , I!I Mm'. barat., pari...

18 _ti2hor II. mundo

_m f4)lI'i� - ilm U!Htl 8ftml • "moloa .ana 00 1 .

",•• !I� qilU� HI!O oon.omo batorla (2,5 )
Immensa dure..r,t .

A

.onda .... toda. _ .....

o•••a de ralllo

��,����-�,�"'����eE���em���..��
�
�l !"h'l��-;'

ShE·','·-I'
-=---- (i+�. r.�1"" 41;',

!f� �

t'cA:. C
.-

."'" .-', ",.,�.
- =-

� ,r�id.,:;. :�� "'_" t� Si � ��
.

����,.�!
..

:�: ":g - ",:'

'� -r-t---- .. , '<1;:_ tl_,.� �.lij f.'l !:l;;í , • 1:111 ,,! ,L - ,-

�� � ._ ,,'1<1' -.1'.•.:?, "",Ii, 111 '",�,!i:l .&iI
__

� mildereço T€legr.: DOLn • Caixa F.�taJ, 32

��.. I S. FRANCiS'CO DO SUL- STA. CATARlt\A
;jA�ENCTA DE VAPORliS�,' �

.

�j Compallhía Salinas Perynas=-Rio
I Prleg Torres & Cia. Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada-Rio"
Navegação Caboíriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIA®ENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO lilEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porte, carregam/ti

Encarrega-se de classilicação, medição e EMBARQUE de
_ todas as especiee de madeiras serradas, beneficiadas e em

! : tóros etc" cereais e mercadorias em geral, para qualquer

l' porto do Norte QU do Sul do País. bem como para o Exterior
-

, fucebê7ã'rgaSdê"lrnpõrtaçã�,r do País OUI de Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para ..

as praças do interior
-

DE.SVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM f'ROP�IO
SEHvrço GARANTIDO E RAPIDO-PRE os MODICOS

�.

10&.0;0:111$000
"259.746:100$000

ENl STA� CA"Krl}:R�NA

CKE
li ,-

Filiais em:

1I •• l1Ien... , Cruz_ire de Su��

Juin"ile, Lages, Laguna, Sã�l).

Francisc. ft��G Sul

MOST�UA�IO EM:

Tullarão

,� ,

��

�I��
favorita ��

�

ref
I

j

� A Favorit
---

Em loteria a sua

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta de Leat

BILHETES

Federal e -Santa Catarína

NOS CLA.S5ICOS ENVELOPES FECHADOS

I
� I

I
I

Formidavel !
Crande vendas estão sendo feitas das maqui

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

nhecer nOtiSOS preços e condíçêes de venda.
Líçães de bordados gratís

lníorrnaçães com o representante J. Braunsperger,
e José Gallíani.

RUaLConselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

A.TRA.JANO N .. a
Florianop

Velas e Hagn

De Fama MUflTfla11

trica
����������i�" _

PARA INST/�.LAÇÔES i5I:---LUZ,FôRÇA E AN·
TENAS DE HADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

f,:.,'\ ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES N Á PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"-TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.! VISITEM A Ele'trl-caRua João Pmto n, 14 �

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTf-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICO �"ARANTIDO

Motocicletas
1

: I
I

r

NSU - BMV\I - Triumph - Duerkopp
I

Biç,icietas: - NSU ..- Duerkopp -

,iiO paI - Bauer
IRad ias: - Arnerican-Bosch e Loe-

Iwe-Oota
Moiores: -ILO para bicicletas e 1: ctoctcletas, r

para iluminação de C(lS(l�. - Elpo-E
clipse=-Evenrude para bitcs.

Aeess�rios: -para bicicletas e motocicletas.

rm-port�do;res - Distrtbuidores

João Prosdocimo & Filhos
Curitiba �. doinvile - Blurnenau

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr.. Alfredo p� de Araujol
�\ n c;- �� I i -s, _'),Vi � b�'1: ._# ��lo

lisp(tcia�ista em,molestias de ereanças, nervos
lmpaludismo e moiesttas da pele

Tratamento do empaíudísme e das melcstías da pe
le e nervosas pela .}lutohemotherapia

Consuttorio e residencia - Praça 15 de Novembro.
TelefOt";e, 1,584

I Consultas--rôe: 8 às 11 e das�, 14 às 16 horas
1...-- .. �._�

...........
_

3 Dr .. Ca mará a r t ln s
�'J;>_-EiPliGIALISTA EM MOLlrSTIA5 DO ESTO-
- �:::tYI.A•• , INT�.TIN., FI�ADO E RECTO

��RA �RADIGAb DAS HE:tyIORRHOIDAa, SEM QPE
l'L<\.ÇÃ. '.� SEM DOR

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

Dr. Joaquim Madeira Neves
M EDICO ..-OCU LISTl:;"

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

Fl�} íanopolís, -1936

T Dr. Afminio
Tavares

�TI;UDr:�edr: é�'ta'íã(j3
,. GABI�JZ:TE: E��R�ARDI�RAFIA

q rUN�A
� I Diplomado pel� Fecul Curso de aperteiçsamente em doenças (�O coração
� I dade de (l;1edlcina da (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por
� i I Bala traçados eléctricos)
� I (li Ex-intemGl e �ssístente d0 CLINICA DE CRIANÇAS J;>OENÇAS DO SISTEMA
Pi J; Sé'rviço do prof. M"lae� NERVOSO�� I I E

'

d D'�
• X-Hllttno o, rspensano Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� Silva Lima médica
� Ex-:djunr� do Hosfllla�: Laboratorios de M Icroscooia e Anã-
t� Gralfée GUl!Il<, e SanatorlQ I: l ises Ct.ntcas\f,!l Manoel Vitorino

I'•__fiiEliliiililmEll3illlifill!!llili3!lll!ii!iD_il'mIllHil-.s ....
i Clínica médica cirvrgtca das. E_xame de sangll� para diagnostico da sihiís (reaçõe, de

�liitiISJmiI:!l_IIIZiiIEmilami!!!!BIl&iiilEmImBl!f&3lIIRlHII---_..... I j'
mclestías da W I; sser mann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zürge) Di19-

II CABEÇA E PESeOçO ucstíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.M O Ies t ias e Ope ra ç:õeS I I .

Especialista em Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
dos �,I i NARIZ, GARGANTA pj

I gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

t-t '� �! ! QUVIDOS
id hidi

, ,

I'J d
•

•

_ �.'j, �l.j ,I ,I CONSULTO,Rlw

'1,':1
qUI o rac I rano e qualquer pesquiza para e ucidação e

- � � 18 R T 18 diagnosticos.OUVIDOS, NARIZ E GARCAf',jTA �
i il-j - ua raJa.nfl

-
.

..�

. .�...Ji .' rVl h..-i &I:.
b J

"" �!�I RESIDENCIA f'-' ernan�o � as ew�, �
• r. � ã o dl e j1} r a II j 1M �I'§�� Hfltel Grona TELEFONE 1.19

'�i I Diariamente das 16ú!l18 hs. F L O R I A N O P O L I SAssistente do Prof. Sanscn, do Rio de Janeiro. Chefe '. I I

do serv iça de olhos e oto-rhins do Centro de Saúde 1."'·'·""= I •- -�-

iA
.

-

�:��r��·J��i:��:/��F��ffa-ryng�g;�a���� -jll!�" 'Pedro Ca�ark�-;i���S �' �ccacio Mo-I
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS re I ra tem seu escríp-

I

11.1 '1 '\�-rnél, Reumatismo, Artrite, Ciatica, Lurnbarzo,

1'11 l:i
Nevra'gias em Geral.-Doe�:as Nervosas e Mentaes

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

Cura insulinica da magreza- Regimens1

obesidades. diabetes e molestias da nutrição

.,. ec��-ilI!!!"...

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

DO
Dr. Ojalma Moellmann

Dr. fV4ip-uel
......'"";;P

Soat)ai(_"]
CUNiCA GFRAL

Vias Urinarias

Com prátca nos hospitais e ... ropeus

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

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinb, ! 3
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fene 1333
Comuftas das 13 ás 16 hrs,

.
.-...., i IN I (.... I"'_-" 1._ .._.� MEDICA

tó. io de advogada á rua

Visconoe de Ouro Preto

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíttl
Adv('Jga na capital e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escritorio' Ru'a MarechalFloriane Peixoto, 131

soltradQ sala n' 1
PARAN :\ ' SANTA CATARINA

Tratamento clinico e cirurgico ele todas as moles
tias do! olhos

Curse .le apet leiçeaments aa especialidade, cem o dr. Pau
lo Filhe, no Serviço do Prof. Davíd Sailson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Gu:nle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade I

ltletrecidade Médica, Clinica Geral IIConsultas diariamente das 15 ás I i
CONSULTORlO Rua J'Ilão Pinto 7 sob. Telefone 145. I
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 I

. I � ....__���������..����..:

Dr. AUiu8to
de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE. SENHO
RAS-P'í�RTOS

aparações
Ct'nsult'ilrio: Rtl� Vítor

Meireles li

A's 1 O,JO e das 2 ás -4 h�.

Residencia: Rua Visronde
de Ouro Preto, 42-

Telefló)ne 1355

Dr. Claribal ..
te Gaivão
A,DVOGt.DO
Avisí,l aos ,amigos e

(Iilntigos constituintes que
reabriu seu escritorio de
advocacia e continua a

aceítâr chamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Estêdo.

Escritorio: R. Deodoro n· 15
FONE 1.665

Desemba rgador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

CO��SULTAS: Das 9 ás 12 e d�s 4 ás 8
Atende a chamados

i�ua Tiradentes, 1.04 - Sob,
Telefone, 1167

EL!:_TRICIDADE MEDICA: ._- Alta Frequencla=-Fo
toterapia; (Possante aparelho de Raios Infra-Ver
melhos, tipo grande do dr. Oeken), Banhos de

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

MiUICO-ESPECIALlSTA

()uvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Ccnsultorie: Rua João
Pinto, 7--- Tel, 145'

Res, Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

Ex ·chde da c1inic-à do HV3pi
tal de Nürnberg, (P.vreesoI
Indórg fJurkhardt e P<ofessor

Erwin Kreuter)

Companhia Nacional de NavIDa
çã-.. Costeira

Mc�vimento Maritimo ..Porio Florianell.li.s
.erviços de ;PiZHt;��a eir-os e (;t� (�ª'r:, ..(!H3

Fua Trajado no. 29

E.pecJa!!l�a em cIrurgia
gerai

1,alta cirurgia, gina�cologia, (do-
enças �as senhoras) e partos, iZiliiiifiiBSiii llilfiIili!i1íliiIilllil iElílBi";_-imJGidllllllillfia---_--_---1Iiiiii
érurgia do sistema r.ervoso e

I' Foperações de p!astica retes
CONSULTORIO··-Rua Tra- I-�---��-----,�-anl} N. I e das I t} ás I 2 e

das 15 ás 16 1,2 horag, 10 Paqur.:e rrAQUATJA sairá á 24 do cor.. O Paquete

I rente para: corrente para:
TELEF. 1.28S ! paranaguà, Antonina,

RESIDENCIA- �ua Este-II Sant?�, .Ria d� Janeiro,., Im19itR�! Grandeves Junior N. 26 Vltona, Bala, MacelO,

I Recife e CabeJelo Pelotas:e
TELEF. 1.13 J Cargas e passageiros para os demais·por- Porto

Ve í' de"se as tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

seguintes
()r 'priedades

r
.-

I Dr. �lg�r{:;d®1Gottsrna n r"').

Dr. Carlos Corria

Partos - Melestias de
Senhoras e

Mclestías de crianças
Diretor da �1aternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Cansultorio:
ANIYA GARIBALDI, 49

fiara o N orte�

'�'�IR. IDr. Aderual
da Sirva
J\dvegaGfo

P. 15 de N.lIemlne, 3 sebo
Fon� 1'31 � 1290

Advo"811.
J. Bayer Filhe

Rua Yrajano. 11
(esquina Felipe S,hmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

de

Advogado
I Ru& Trajano, n: 1 sobra.íe]

Telephone n: 1458 .1

Para o Sul

cargueiro:
rrATINGA sairà á 26 do

A• Recebe-se carga q e encomen��s �té a �espera das :saídas ?o�, pa9uetesVISO e emite-se passagens, nos atas das saldas dos mesmos, a VISIa i.hJ a·

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

Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
me nté para 'bordo em embarcações e�p€ciais.

ESCRITORIO,-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S,g. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS SADARO N.'3 --(roNE'1666) -END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais. info rmacões com o Agente
:J. 'S�N'TOS CARDOS\':)'

Uma Casa il8 rua Conselheiro
�v'lafra n·. 51, outra na lUa JoãO
Pinto n·. 53, e pequena caga e

lhacara na rua José Veiga. Um
gUlOde sitio no Rancho Queima
do e outro no Estreito.
Trl I"�: �'l I,i') )11').-:1
F�ne' 1:Mt3.

Alegre
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Pi eensaclenaüsshna corrlda rústica de São João será realizada,
finalmente9 hole, na distancia de 6 quilômetros. A largada será dada ás 8
horas da noite em 'ponte, em frente ao C. R. 15 de Outubro, na Praça 15
de Novembi�oll Várias e tradicionais fogueiras estarão acêsas ao longo do
percurso.

Joe Louis derrotou Max Florianopolis assistirá
SchmellMng fulmlnan- sensacional "Corrida

t t
r> ( I bl'

"

d f' "1
•

'j d A r. I

emen e
-....OfHorme vemos alpp amente ICOS» e patrocuuo a L<lga ·�'l·fçãO ce no,,'" g;anJes CiO a es. . outra ncna. o cl lé:a cole.o'

noticiada, será realizada hoje, tletica Catarinense. I P-•. isim realizou-se ontem, com rà no espêto junto 3il posto dó:'

�1,JOVA YORK 23 P' r 2 l h 8' 1 pela primeira vez nesta capital Rei-ia grande animação entre.' invulaar brilhantismo, a 4' Cor- chegada, o O,!.le vira bc:ll'tar ,.,
� .., - recisamente "3 1 oras e IDI-

'I I
e " -

autos o nreferf:lell chamou os contendores ao centro do ring, atenrlen- I
ii, se?saclOnl\ pr�va, �e pedes- os desportistas e aficionados do I rida da Fogu;:ira dil Cid�de Mi:I� tornar mais rigorosa a apuração

do ao soar do gongo. Após o clássrco cumprimento, os dois lutado- trI,am�mo Ccom, ,obstacu.oF, d"",no' esporte-base e mesmo a popula-Íravilho-a e realizar-se-á bjt.! a. final da corrida.
, I'

,

b I d J L'
'DHlaaa« ornes da ocueira ção .de3ta capital, a qual terá o

I de S.anto.3, com glande numei o I Os inscritos, que não f
res recuam um passo. Apos igeiro a ancear e corpo, oe 0015·

b d' _ di'
� I'> .�' �

es iverern

toma a iniciativa do combate, enviando ao adversaria um "jabB de
so ,a ireçao o «UremlO Es� ensejo de conhecer uma prova, de inscntos.

.
presentes no ato da chamada, S-':-

j M S h Ir d f-' d d . A ocrtivo dos Fuwionario- Pú· qJô vem apaixonando a popula - Para a nossa prova, a co-] rão considerados desistentes.
esquelG8. ax c me Ing erende-se, armo um passo atraso van-

1 �

_'________________ '

ça o pugilista "colored" e envia violento golpe de direita á cabeça p
g • f -! missão organizadora enviou o O tiro de partida

de Max Schmelling, que vai bater de costas nas corrias. Voltando e I a p .r I rn e I r a r melb,or dl)� .

seus e�fo'ços, sem A'5 20 horas, o juiz de �aida

ao encontro de Júe Louis, os lutadores entram em "clinch". Max re-
"

.

.

I
medir sacrilicios, ah.r:: de dotai, c1arà � lar6�da da prova, a qual

tira-se á voz de mando do "referee", dando, então, um diréto de vez
a de todos os reqursitos neces- serà inspecionada par diversos

direita ao queixo de Joe Louis. O lutador americano carece não .

i sarios a um grande certame a- juizes, com poderes para anotar

sentir o golpe. Os lutadores estudam-se no centro do tabiado. Novo I O Atletismo, em nosso Estado, parece estar des- I tlético. ! qualquer fal�i1, qu� verihcarem, de

�iréto de- SCh�l�lIio!l !az Louis! recuar, quafl'�? escorrega levemente. I �in��o � ."�l1tur�so porvir v.isto que �emos, cm !I0SSr) i Constituirão sern duvida, mi acôrdo com ° Regulamento, For

Avança o pugilista alemão e entra COtO um ,lJabll de esquerda. Joe I ,nelO,. �Iguras d� grande talento desportiv o, talhados no I detalhes mais interessados de! nós publcado domiogo último,

Louis carrega e novamente Max Schmellina entra com dois curtos prestigioso atletismo gaúcho. Ccntando com tão inexti- psova, o fato dos corredores te i O julgamento
"jabs" na face do adversario, atingindo llm�i vista, mas sem causar

rnaveis elementos é de se supor um alevantamento sem rem de passar en,lre dua: hguei· i A a�urt,ção finai .erà, f�,it �
nenhum dano. Joe Louis parece enfurecer-se. Contrai o sobrecenho precedentes ;10 salutar desporto. ras, a serem exigidas dentre dd i atendendo-se 03 resultados indivi '

e avança decididamente, enviando potentissimo golpe de direita na Jà tem(�s uma Liga Atlética que. no mês próximo, séde do LÍIa Teni� Clube e lá i duai',..e coletivos, ou s�ja :1e equi·

ca?eça de Max Schmelling. O lutador alemão dá um passo atrás, entrará em açao.
,.'. r empenhar, por oca,slão �a s,eguíl-! pes., i�or equipe, se eatenderà o

deIxa cair a guarda, e vai ao sólo. Joe Louis afastn-se para o 8eu
, �g�ra ou melhor, �ole, Flor,lanopoI!s, tera ta·:nbem, da volta, �ma tO�ha ol:mpica a i conjunto d03 5 m"!!hDre� clas�ifi

corner, emquanto o arbitro inicia d contilgcm. Schmell!llg reanima-se pela pnmelra VI:. z uma grande corrida rustnca, 110S mol� s�r condUZld:1 até á ltnha dd i carlos eh um" mt,s:na c' rpoTação,
imediatamente. Joe vai ao seu encontro. então, vibrando-lhe nove

d€s das que são realizadas tias grandes capitais do Paíz: vitória, na. Praça 15 de NOIJ"m- ! clube de. /-\ v"n.:�d.)f,'\ s:';fà a

golpe de direita, derrubando o adversario pela s:guflda vez. Maiô E' á se�c�sioflal CO�RIDA DA FOGUFIRA que, por bro., ' , .; que �iv. r !íi,. or ,ú.,:, o de pen

uma vez levanta-se Schmelling. Parece estar "groggi". Como uma
ser traGlclOnal no RIO e S. Paulo, sei-a-á, tambem, em Soe�ses caraterIStl�Os b�stanf>,m t05,l:= <l ôr-i, cC,!'} a h�)tb uni�

féra, o ca�peão do m�n�o novamente b.u�ca o oo�bate vibrando nossa terra..
; ...,'�.. I�ara, assegu(�r o �rtlha,n�smo dt I versai, rnÍmfi)i: a·) ,prim::iro rolo·

poderoso soco com a direita 1'0 adversarIo. Schmelhng, como uma Pel� prtmelr� vez Flonanopollsv lbrara de entu::>lasmo tao llltere�sR .. t� c ,mpetIçao, qúe cado(' .

\': ' 1 í), :;-r,� -lln!JUl � ) um

musa, cai ao sólo, emquanto que Jae dlCige�se pa�a o seu "corner". e, sabera aplaudir o esforço dos nossos atlétas os quais emprestarà a cidade um espelho pontv, d.! :,,,,; j;1 ..10 doi� e: ásSWl

O arbitro novamente inicia a contag�m: Um ... dois ... três ... Max empenhando cat.la um o seu archote olimpico constituiríl' de rara belezd, por diant".

Schmelling faz esforços pata levantar se não conseguiDdo sinão um espetacuia que, para nós, é inédito c, por isso, tor- O perclu·so qs gremios
apoiar"se nos cotovelús. Ju�to ao tablado' os seus "segundos", aflitos, nar·se-a' inol�id�vel a2s fans do �tletismo,

,
I .

Constará a .pro:a d,e_ du�l� Por nímia genli!eztl do sr.

lixam os olhos do seu pupIlo. Três ... quatro ... Max Schmelling não As fogueiras sobre as quaIs terão os corredores p�tcursu d) segUinte ItlnerarlO. João Alcanr,Bra ctr; C�nh"" re�

consegue levantar-se. Cinco .... seis ... Os "segundos" do pugilista ale- doe saltar cons�i.tLlirão um e:.;petaculo jamais por nós apre� Saída: :[a?� I S do'! Novembro, c.nlemente nomeado OaíGl '.: ·l,,�

mão vêm que é inutil continuar. Falta ainda um minuto para termi- clado C aplauOldo. frente a seae do Club� 15 de: vado Ctlrgo de Djíeto� f(t'giO,:;:;i
Ilar o rcunde e o antigo campeão do mundo não conseguirá reabili�

.

A <:=ORRID� I?A FOGUEIRA dadas a's suas Outubro" ArCIpreste Paí�tl Mll� dos Correios e Tei"grllfos d(' S.

!a�-se., Usam, então, à� �ecurso extremo: jo�am a toalha aos pés do .ens�c�on.als caratensÍlcas atraira' temos certeza, uma I re�hal GuIlherme, . Ner,eu Ramps, Paulo, r, qUem a pr0va é ddi-

JUIZ, stn.:il de que desistiam de fazer o seu pupilo continuar a luta. multldao Imensa. RIO Branco, Padre Raua, Te' c'1da, foi ins!ituida a «Taça Ora-
O
.' "

, L '. M' d
'

d ,.
, s(to••••••••••••eee••••••••••••••a nellte SI'iv 'r I .. t f t"d- .

d
JUIZ Ja cOHI Ta. :e,te;:" 01<0...

.

ais OIS segurJ os e t) n?�aute �ert,él M U �r UA CATAR IN E:NSE
el a '" ra vessar a3 O· I ao � para 11 eqlll[>e vencI' ora.

proclamado. O JlIIZ Ol{ige�se, ed!ão, ao "comer" do pugdls� ameno d S d d F' I T t T
gueiras), Pedro Ivo, Cons�lneiro

I A{)� v�ncedore. in?ivdu3lS ca-

cano, trazendo-o até o centro do tablado e ieva!1ta!ldo�Jhe o biaço.1 e el'!l!l0r8s e togo e 1i,ife .�anspor es er- Mafra e Praça 15 de Novembro, berao diversos premi os e mcdalb

loe Louis é declarado vencedor do combate, que durou apenas dois:
res res e J..V arl

-

IDOS com I.inha de chegada comum é)

I e�po:to3 n"l vitrine da Con·
minutos e quatro segundos. Joe Louis continúa sendo o detentor dI) de salda.

I
fCi: fHla Ch!qu nho. Ofereceralfl

CINTURÃO DE OURO, simbolo do campeolll\to de b�l{ de to.
Sede: BLU rv1 ENAU A chamadR J prerl);'")' as segJintes: Casa Hoe-

dos 06 pêSOii. Tendo o Conselho A.dmi.nistrativo, em sua. reunião Com rigorosa ponfllalidade,pro-I pé k 5,.\., C3fé ln'a. dr. Ader-
_ ,

t.I.e 15 �o corrente, deterrm:;aao o pagamento de Juros aos I ceder-se·á a ch'-lnl!d:l d)s atlétas ba! d., Silva R<lIl103, O Paral�
M ax Sch rn e.ll! ng a I,�go L;J, que slgnatanos de quotas desta Soci.edad:_, na base de Rs,' inscrit::ls, á� 19,45. horas. sendo, zo,

.

A �Capíta', i'/hyer Ca .. Li-
Joe LoU IS fez fou i �O$OOO para cada quota subscrita, sao pelo presente o" mediante apr;" I ,\e,el) II fi b·1 J:; Viili:;, c..nlres, CWtS Coroadús

O K
Interessados convidado� a receberem respectiva importancia in5crição, e"ltrc':(!j; .1 ]. \ V;J de' Lil'fiUil Moderna Restaur..nt�

N VA YOR ,23--Schmelling, falando aos J'ornalistas, O t FI· I'
-

d d 'á f d
'

I L
s pagamen os em onal1opo IS sao es e 1 e etua-' mesma, eveüdu a'!!DaS ser leva- Cascatinha, Livraria Schuldl

a egou que ouis cometêra IIfoul", dizendo que o pugilista ({"olored» ,I I f' L'
,

& C'
, p 15 d N IdI'

Ih 'b'
.

I -' I'
� 'I..IOS pe a Irma IVOt1IUS Ia., a. raça e ovem-I as P:Oi jnte�es'ad0s. Uma de- C.mfnitaria Chiquinho A Salum

e VI rara VlO ento soco nos nns, que o pacl IZOU por completo. 'bro N' I I d·' A· ,-. "

•

M d b -
.

d '- d f
,,). . fiS, elxara num espeto junto ao e \.....asa Oscar L,mtL O� prê'11iog

.as, cOd�fio 6ds regras. o

d °dx nao ,perml!em dque
a .eclsaAo o re eree I Blumenau, 17 de Junho de 1938. posto de cOlltróle diank d IS fo. restarão á Iívie escolha dos ven-

s Ja mo I ca a, em vntu· e e rec amaçoes e «foui» ele, Schmel- ADOLFO SCHfVIALZ "- . . , I

I' h
. dA'

.

gUeuas e por ocaSla � r1a. pnffielfa i c�dores pela ordem de c1as�ifi·
IOg recon eCla que pe! era. O· t P 'dti" d b f

'

I> b' d I
Ire ar resl en e vo ta, o que serVIra e ase para

I
cação.

or sua vez, o ar ltro a uta, SI, Artur Donovan, diz que •

o golpe foi perfeitamente legal.
O p�lleiameDro

'Cor,;') ,_.od<2 sei do Clii·U gJé ,r-j
--

i' A Comls�ão Organizadora di-

'''O d 't S h II" 110 ur:)(i c.ca:rcl c!Q;!,js,se.m I
' ,

, D If�
_

re I a ..se que O rr.e Ing �r"'ITi(j!lL /::,,' i"Ó-O:
_J

;
nglU-Sp. a c egacia Especial de

aban<.ionará O rinque .1�.
.. I( Policia e à lnspt.:l.J[ia do Trafego r

soli::itando seI.); serviçosf estando
as referidas repallições pública!,
tomando as plOvidencíab neces�a·

rias do d,:senvúlvimento no rm

da prova.
Sel"à exibido hoje no Cine

I Rex, o filme apanhado pGr
i ocasião do filatchBrllsil-Polunia.

I Afim de facilit'if a participação
�os despcrtistas dc:sta capit8'l,
mteresssd.)5 em assistir à corrid I

_,,

A G,&1'\ZETA

II

NOVA YORK, 23--Acredita-se que a espetacular der
rota desta noite representa o fim da carreira pugilistic:a de Max
Schmelling, já pela repercussão que ela terá íla Alemanha.

ScJ-.melling já manteve 64 combates, venceu 33 por K O.,
18 por decisão, 1 por desqualificação, e per foui (campeofldt<.> do

I.undo contra Scharhy); perdeu 2 por desqual:ficação, 3 por df.ci·
uh, 5 por K. O, f' empate 1.

, !F',,ª, 'Ir'i AA!W'" rp

ENDE-SE uma maquina I
de escrever «woodsto-Ick», po r 6�O t000, E II a

'ald ;:,1., \t·.i·," .

.

I
i

oneert��§ � n:�n,e:,f.'.il!:
i

(Ha\.i . <' - �� . ',' . .

r
:td��Jf, f i�r'�! '.; :!}: IS t� g� � ;,*
Uà Conselheiro Mafra n' 661

ET IVA·····. z ;;.\
, ,

�I,. .�OES
REDATOR: Osmar Cunha

hoje, pela vez

da Fogueira'�
a

a entrega de [a- hcs na scgun.Ia
volta.

'I

Ie ;:'0 !lime, a ernprt'za re�uVtll

reaLz"f m�,� um:; íiC'S(iO Á� 2),30
horas. em homenagem aos ",en'

cedmc, da sensaciofnl «Cor;ida.
da Fogueira», os quaIs terão
entrada franca.
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i Vendem se juntos ou separados '!'III--iIII1J------�-·-II!l!.""Ii!Ii!iI.'---.11I Magnifico t�!reno pronto para ed,ficação todo murado, li
-

M P O S TO
P"p,���e\"5 e,�uN�:,::�;:d. no ,,0"0 da cidade, "50 melro1 Dr. S á u I o R a mos O·E �EN ......A� UIDa grande ce sa antiga, cora espaçoso terreno plano I � . ...,
�r J. gran::ie edificação, tamben, com passeio e rua

_ ja j calçada,
hn;íl ua ao pnmeiro.
r Informação com JOÃO CARVALHO"�.;·

�J

Especialista em mo/estias do aparelho genito unna
no do homem e ela mulher, I Para ciencia dO�O�i���� Imposto de Renda nes-

I te Estado, t0fno público por meio do presente edital. alguns dis
i positivos regu n e atrres em plena vigenc.a: (Dé'créto 21.554, de
20-6, i 932),

Artigo 78.-Todas as pessôas fisicas ou juridicas que por
s ou como representante de terceiros pagarem ordenados, gratifica
ç'ões, bonificações, interesses, comissões, percentagens, juros, divi

[ dendos, Íucr os, 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

I
a multa de 500$000 a 5:000$000.

Artigo 88.-Até (30)-trinta de junho de cada 8U,

Consultório e Residencia á I�ua Visconde de OlHO Pre-

I'
pódem ser feitas as declarações de rendimentos, independente de

II T I � FL i multa. A pessôa bica .-(particular)-que possuir mais de , .

to, n. - e ·-IOO� - OH.IANOPOLlS. 110000$000 d b d

I:
e �endi(11ento ruto, fica sujeita á apresentação .�

sua declaração, ainda que, pelas deduções de encargos de Iami
. �_._- i lia e outras que o regulamento permite, venham a ficar isentas

I Caso não "presente a declaração ficllrá sujeita ao lançamento <ex-

C A T A R I N E N SE, olici. » e perderá direito ás deduções regulamentares, incidindo

'I tamb-rn nas multas de 30, 500[0 ou ainda treis vezes o valor do

I imposto, ou sfja: 30000[0. As firmas comerciais coletivas ou in-

,
dividuais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a

l �c.resccn'ar á sua declaração os documentos que próvem o seu pre
JUIZO,

Artigo 175.-As emprezas que pagam juros de deben
tures e obrigações ao portador, desconta! ão semprp. independente
de saber a quem são pag as êsses jures, á taxa de 8010. Quanto
aos dividendos de ações ao portador, a taxa a descontar pela
mesma fórma será de 4o!�, independente do imposto pago pela
sociedade.

Artigo '820, -- São passiveis do imposto de renda 05

vencimentos de todos 0_, membros da 1\11gistratura da União, dos
Estados, do Distrito Federa! c do Terl itorio do Acre, bem co

mo os do funcionalismo público do Estado e do; municípios
(Del;reto 19.723).

Outrosim, torno público que de acôrdo rom a lei 183.
de 13 de Janeiro de 1936 e Decreto 21.033, de 8 Feveiro de
1932, o regulamento acima citado, sofreu as seguintes alterações:

Lei 1830.-Artigo J O.-A partir de 1936, as socie
àades em nome coletivo, as de capital e industria, as em coman

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

300;000$000, deverão pagar o imposto pelo lucro liquido, d:�
acôrdo com o respectivo balanço, ficando equiparadas para o dei
to da tnl-utação ás Sociedade. Anonimas

Decreto 21.033.-Artigo 10.-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 estiver assinado por atuario, perito contador,
contador ali guarda-livros devidamente registrado na Superinten
.lencia 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 do mesmo mês, a Secção. do lm
posto de Renda neste> Estado, está habilitada a fornecer quaisquer
outros esclarecimentos, bem como a receber as declarações de
rendimentos referentes ao corre.ite exercicio.

Secção do' Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fi1ca
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, Florianopolis
25 de Ma.io de 1938.

Ex-interno e exAss'stente do serviço de cirurgia e

gincc-logta do Frof. Brandão Filho.
Lx-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
Wo.
Ex- Sub Diretor do SeI viço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal cio D. S. P.
do C. S. de F'onancpolts.

I

I! CERVEJARIA
Cerveja Bock!

I ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cerveja.·ia Catariueuse.
EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
I'tESTAURANTES.

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

FLORIANOPOLIS
a':;0€:9.

Cond.ora Lida" .1.1�l 1__
·ger�t6�:_C��lo� H,oepc�eSI�: I M O V E IUA cON:;tLHEIRO h1AFRM, 34 - Fforianop o.!s � VENDEItI _ SrE: na rua Presidente

!I!!�f!iõl! "� N '. 76.
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�t Vende-se
� UMA MAQUINA DE ES-
l\� CREVER USADA

� tipo standart por preço van

lf;J I tajoso. Informações na Ta
� bacana Baiana, RUê Trajano,
.� 4 ou Caixa Postal 59..

�I� RADIOS

� Para seu concerto, procurai a

�� I Casa M'lsicaJ, que conta com a

� of�cina melhor muntada na ca- I

�,.�. pital, I.!1� Rua JoãQ Pinto. 12
!

P
, �- I

a rana � Vende ..se duas casas

•

� de tijulosJ I QUINTA FEIRA, 23 DE JUNHO DE 19�8

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

� tif�ras de diversas qualidades. ao iGrand iosa Soi rée das eh itas� lado do qua ilel do 1 4 B. c.,; Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilõiiii
O rJl AR RU PP � no Estreito, Pala tratar conl u.

� pwprit?tario Vldal Antonio de !
7����Ve�� Souza.

I

Q

�
A maia techa todas

1\S �.>:

QuintasMFei�as'
ás�10 haras 110 Correio
ás

...: 9 ho:ras na Agencia

Sua carta chega-a
"'_ :",,,,'.'

Doml ngo na Eumpa

Cálculo de qualquer
est.utu 18 re:-n con-

preto par"r:i ccnsr. u

ções de pontes e rl1

concr-eto armado

Omar Carneiro �'#b
II

fJlll eira

Engeí-:he'iro Civil

Palacio da Caixa Econamica

Andar Apartamento

Postal, 784

•

Caixa

Curitiba
Sucursal:

Florianopolis direção� Engro.

Doenças de senhoras, Urologia
Partos e Cirurgia.

_j
Si

Coutinho

€befe da Seeão

São JoãoFesta de
no

Lira Tenis (Iub florianopolis

DiSTINÇÃO! ALEGRIA! SURPRESAS!
FESTA TI'PICA.q REGIONAL

Vísta BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e g_rõtos só

na A CAPITAL-
R�a COllselheiro Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA
Proprietario e Diretor Responsavel

J A I n O C A L L A O O.POVODO

VidaMutua catarinense de Se-
guros de Fogo e de Trans
portes Terrestes e Mari-

timos

NossaAssume proporções altamente patrioticamente executando a bem
significativas o surto progressista I da economia nacional.
porque vêm passando [l vila de �""'_""=lIOI""''''''�1Q1iII_ ...... __ IM_'''_'' __ Ul __

Perdizes, destinada a tornar-se, PRODIGIO, significa MILAGRE
dentro de breve espaço de tempo, MILAGRE significa
uma das relíquias mais preciosas
desse manancial uberrimo, que é
a zona serrana do ex-Contestado.

As industrias multinlicam-se
ali, como por efeito de

�

um ver

dadeiro milagre, empregando-se
nelas capitais vultuosissimos, des- dirá logo sorrindo: CI'lC produto
tacando-se dentre elas a Socieda- maravilhoso!
de de Vinhos Catarinense Ltda: ._, _

que tem Gomo seu dirigente o sr.

Pedro Andreazza, cujo espirita de
iniciativa, capacidade de trabalho
e honradez inconeussa o colocam
a par dos pioneiros mais denoda
dos do progresso de Perdizes e

consequentemente do Estado.
Para que seja dado avaliar a

importancia (lu Sociedade vinicu
ia dirigida p' lo sr. Audreazxa,
i astará flí)(lillnf, que dos dei
) iilhõcs (' 'luinh!'utos mil litro'

SILVIO SCOZZANIVERSAJUOS

GUILHERME URBAN
Transcorre, hoje, a data ani

versaria do sr. Guilherme Urban,
Na posta do Trabalho acaba Operará nos ramos de fogo e operoso gerente, e. Joinvile,

de ser assinada a Carta Patente maritirno no inicio. Sabe- se que da agencia do Banco Industrial e

n' 170, autorizando a funcionar a firmas Livonius & Cia., que Agricola de Blumenau.
definitivamente a primeira Cia. mantem filiais e agencias em to- Tendo iniciado a sua carreira
de Seguros Catarinense. ,Já em das as localidades do Estado, e no Banco Nacísnal do Comercio,
16 de março deste ano o snr, que acaba de completar 50 anos oferecerá, por tal motivo, no pro
presidente do Hepublica autori- de existencia entre nós, vaí en- ximo sabado, no «Bar Florida >,

zou o funcionamento da mesma carregar-se da Agencia Geral da de Joinvile, um banquete aos

pelo decreto n' 2507. nava Sociedade. seus colegas dos Bancos locais,
Santa Cotarina tem, pois, a de Blumenau e de Itajai, assim

sua Companhia de Seguros, que como aos seus antigos chefes srs.

é formada com 100% de capital Pedro C. Schuck e Carlos Leitão
catarinense, São quotistas 316 dali Neves.
firmas comerciais e industriais e O TEMPO «A ni:lzeta», que em alto apre-
particulares do Estado e a pri- ço tem [te, sua- excepcionais CIIIa'
rueira diretoria eleita na assern-:

• ! lidados morai", felicita-o muito
ll�;n é composta Igualmente de I D�pzu·tnjfnento de Ae·

i, �orde;Jl;UC'll.e.tJl:l!iI:CIlciG conhecedores du ra- ronuudea CivU SlR(' J')'"') -FT'\'I"}A�'�'", () seu (""'I'L'II' c' li" 1-1, I : ,� ,,\ ,\( U:.)l,v. .s n l!..:J
,! �". '-. (

. . t1 r-' c, t_; ..L :s. . . • .

I

.:, 1 (i:�H_;C�:',OOO.

Acha-se, �de!lde ôntem, nesta
cidade o distinto patricio Ir. Sil
vio Seozz, acatado prefeito muni
cipal de Rodeio.

NOIVADOS

usando o creme

Contratou casamento com 8.

senhorinha Cacilda Juraeí, filha
do maquinista sr. João Manuel
da Silva. o sr, Manuel Carlos
Crua, funcionaria públic�o impulsionador do

progresso de Rio
do Peixe As consigna

ções em fo
lha dos fun-, ••

• t '" ._,

oe "'linnO& \_ X:lor�lHtíi�, UHl nl11n;1i.;

e �d; , ) n..o . ;l;E! o i\_j pela S�;
ci:-d"d ,i, \ inhos Catarinense ;f1���t�m dlãrg!) da Ed:;:j ..

Ç;]L"- t.Ü)�·.)�;;jim3i'Í)�óg�til
seu (l" i ver-

Ha mui. tempo se sentia a

, ta d1' uma Companhia NOS
'�:.A, co-no já existe outras llOS

II demais E,tu(j( s. E,virará a expor- Prcví"i'íeci pnra o período da',
t 'çi'io .'e ouro catsrineuse e com 1[1\ �1U,:a9 .le ontem ás ta horas

I cs S<::!lS lucros f' re-ervas retidas
I
ele noje:

.' ar Iica.las DI) Est ado estimulará II Tempo - Instavel C0;1l chu-
:1 \';da economica do mesmo. I \'3". Nevoeiro.

I A!('nl de t!ldo os p!:Hli)�, O,'fl! Tp,mperaLul'a'- E:;tnve!.

,aprovacos pelo Governo Federal I _Ventos -- Variaveis, suj?itos ú
visam b;,ratear o segul'll nll Eq.?-: I'8Jadas [re�ca:3.

! do, dislrihuínd" a !l/Diu!' lJ Ifle I As lemperaLura3 ex:rc:na3 de
dos lucros finais D30 :.0: '( iu:1in-j O:iluu, fO�Llm: ,.naxirna 20.3 c 1l1!
tas illaS s:m ao:'! propl':' � �28'ta'fl- i mm:1 19,� reglstrallas, respectl
dos: lall,bcm áq,jf'lei' tí 11: n',o fo·l vamrnte, a::l 11.45 e 6.00 hor<:!s.
am qu" ',\lisl:;� d) Junon inici'}! na 1'''A--L-U-(�''Z-i\1:-S-'��d-::-�-:-L-�---

.'

.I ' 1\,,-' ." , ;H� 4 ü OI;; qUa.r o'" com
i dlHlGçau. lHal;; I1nl Hl"LIVO JUStO bT I lt

.

, para à preferpncia que vai ter es-I mo .; 13 .EPatra casJa o.u s094,elro. nua S eves ' llmor
ta SOCIedade. Fone 1495

sario n·"u..!ill'��) i) lt}� sargento do
Exercito' S'·••kã,) Paulo G"LilC1
rã ..is, chel'c dJ. esLhçàf' rádio t-le

gra:fiGu ,Lili B. C, e elemento
.le grumlc destaque T\iJS meios RIO, 23-CUffiO se sabe, nas
.lesportivos, nus quais tcrn merc- con siznacões em folha dos Iuncio
cido EIS maiores -Iistinções. Ao. n.1rio� civis deixaram de ser feio
·i: ti t ,- .. :r.,-'" �: '�:"lo � I' c-;,! A'. :9 I.n o �n,.,,�. �a�:a.,v<. a:> nJ�!l .. � télS, o m,�; passado, os desconto,
dUSi\'<.I'; lelll;ilaçoes. ! em fav()t' da Caixa. Econ(j[llica c

. _. i dt) Instituto de Previdencia, p(\rDdl'lp, hoje, o a[JIversaflO 11:1-' �. • I J d.

d �. . i I1.1U nave!' SI(_lO apresentai a, �n·talicio tia cxma. sra. . l\'UflJ'
t d 1

-

d t

f D 1 '1
ro o prazo, a re açao � os ,uno

( as �)rei3 J..jl)peg, espusa do nus-· "

tA ,.6"t:, � ,>

t L' L
ClOnarIO" que em emv. 'J� >11), i> '�

80 COrl erraneo sr. �perc�o �D-I o re,pectivo saldo de;ê;r!u!'. E,v,
o('s, eon tadoi da Del'�gacJa l' 19-1 A , -

f't t'.

I
.

d 1 d mes, porem, serao el 03 Octo:! os
ca e nOSiio aprecia o Cu abora 01"1' d t d

.

õ
.

Ie3con os e conslgoll.ç es, mc u-

Faz anos hoje, a �enhorinba sive da Caix� Ec�nômica. � Ins�i-
ldalina Coutinho.

I'
tlltO de PrevldenCl8, que Ja satIs-
fizeram as exigencias da lei.

Assinala o dia de- hoje, (, ani
venario Datalici� do nosso con- 1

terraneo sr. Lucali Corrêas de IMiranda, fun�ionario da Delega- CE�TBO DE SAUOE
oia Fiscal. I DE LAGES

Ocorre, hoje, o aniversariQ na-' J' f ...

� I" d h
.

J
- a oram lOIclado3 Og trabalhol

O'a lCHi o sr. engen . eIro OaO d �

d
.

Batista Natividade, chefe de ma. d� con';l'L·uçao o md3Je!!t?S? tPrl'-.

d C I H k
10 em ages, on e sera In! a a-

qum3s, o vapor" ar optc�. i
d C t .J S �_l d Io o en ro ue aUu8 aque a

Transcorre hoje o aniversario cidade.
natalicio do �r. João BatÍ!ita Ro- Para êsse notaval empreendi
dri�ues, funcionaria do Banco do. mento �uit_o contribuiu o elforç.o
Brasil e ativo 'pre!:!idente do Sin- I,

ti a dedICllçao do operoso prefel
dicato dos Bancarios de Santa to de Lages sr: dr. Indaleclo Ar-
Catarina. I ruda.

t-li;03, (O q

!lt2inado, I�n
tainbem CI.J, (_i: ;.:'{ -. >nn�_f j

\ i-ldisSl!n;J d fabi-icnç[i() rtn t.gu
dJDSe chamad.i ,; Di:zgBceÍ!'u

f�b:)i'�l H1(· pc;: _l I' '. e.: :1' , I (-)

de «;\ (�dZ( .i », ,_lur ;)�·G.·'!:I
r � <

�ua vos�ag;,-�il t}:' !�'2r .\-,:�:�.' t

(; E.f. jJednJ '\nli!,,:,:":Zd t'! ?:_'lf:t<
ZJ. d(� [urrvlct"t-! ,; n; �1!!_jS t�ê.Hil)
que bPiU �.\!�;i d "1 �\ �_:.{.'i1 1 ('dt.H
cidade l\i'u,j,ti'Í..it._l. r�; l�e ",�' ,{

fere á indu,,!'!; vC;;:'.L naquei."
prnsp2 i.: � t': -j :

A��i!li, (;t t i� ,\ Ü:;. " ��i' ,(.n

pauhado U 1l0<i:iO repioseut8nt"
numa Yi�ita aos dez intcl'postoíl
de vinicultura est",belAcidos pela
Sociedade que didge, explanou, á
vista de dados colhidos nos res-

petivos livros, ° grau sucessivo Inegavelmente ao acatado in· I �����OO���OOâÇJ, Capelade aumento anual da produção, dust)rial e con:eituado comerciante I � Francisco Ambrosio bcolocada, toda ela, no interior de $f. I edro As"mann d.eve a f1?- I\'ll da Silva � Cruz emSanta Cat!lrina e nas praças dos rescente e prospera VIla dG! RIO K _ ij
Es�ado!l de ?ão Paulo, Paranú e do Peixe grandes e assinalados �

• ij Realizar-semá nos dias 24, 25 e 26
Mmas Gerais. serviços, pela sua valiosa coope �� Maria da Silva �s do corrente, na Capela de Santa

O vinho preferiào,' como teve ração no admiravel desenvolvi- � comunicam aos seus pa- � Cruz de Coqueiros, solene festa em

ocasião de constatar o represan- ,menlo daquela localidade. E' que I � rentes e pessôas de suas re- � honra ao Sagrado Cora,ão dt: Jesus,
tante de «A Ga:l:eta», é o da mar-. a par de uma grande industria I � lações o seu enlace nupcial, iii raad�?��:t��a��lg_s!e��:��u��o�:;
c� «E,ID?aixad?r», o que sc deve I tem o sr. Pedro. Assmann pOde-I � (fere?endo:lh�3 sua casa .e � barraquinhas que funcionarão na

na0 80 a quahdade. da uva, co.mo! rosa casa comercIal que abaste.ce � prestJmos a v�la Afonso MI- � queles dias, ás obras dO aumento

I d f b !!l h I t E t e t t da l'eferidada Capéla, a serem le-a? proceiiso espe.CIa a ia fIca- toda aqAu,ela, vasta zona .coloEual � C o e - fl r I o.

lÃ,"�

� ltV "adas á efeito, no proximo ano de
çao.

. .

de que ete e um dos maIS ope- :x:�����OOffa;Y&1��� 1939, Hi assim Deus o permitir.A adega prlllClpíli possue nada rasos propugnadores do seu en-
-

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

menos do que doze pipas, com a gl'andecimento.
altura de 5 metros e meio por 5 Agora, acabamos de receber a
de circunferencia, com capacida- cGmunicação d. que ê:'lse distinto
de, cada uma, para 60 millit.ros'l comerciante firmou contrato C0m
Pelai dados que aí ficam, vê- :ii. General Motores do Brasil S.

se claramente o desenvCll vimento A. tornando se agente exclusiv0 em

da produção vinicula de Perdizes, todo o municipio de Campos No
que é uma relmltant0 do ll'�ba- vos para a venda dos afamados
lho, do esfôrço e da alta visão caminhões e automoveis Chevro
ctlmercial do sr. Pedro Andreaz- let.
za, que se está

I

impondo, assim, I Anexo á agencia o sr. Assmann
ao reconhecimento e gratidão de I instalou uma bem montada ofici
todo!! Si brasileiros, pelo que vêm na mecanica.

Pedro .!i§smann

de Santa
Coqueiros

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON _.�.M. ._•• .

CHEGAM UNS
WALTER MUELER(Especialista em doen�as de

e erean�as)
CONSULTORIO

Senhoras Bidú Saiêo vi
sitou O minis
tro da Edu

C�9ãoR.a Felipe Sehmidt., 39
i

ii F !O, 23 - E.a adi,.ncia es·

pec!ôl, o tltull1r da Educaçlo e

I
Saúde recebeu sáb,.do a H,. Bi

, dú Saíão com qu�ro maoteve
um'! prolongada p!lleslra, procu
rando conhecer a sitUl'ção da·
quela artista no estranjeirQ, PI io-
tipalmt'!ite na que diz re�peito á.

propaganda cultural do 00$10

país, feita nos centros em qu",
ela foi ouvida.
O ministro Gustavo Capane

ma teve oporlunidade ainda de
referir-se á aç�o do Governo Fc.
deral em fli\ or do teatro, salien
tando e pograma que o sr. pre
sidente Getulio Vargas traçou
CODl o fálo de desenvolver Cal:

poderoso el�mento de cultura do
,

paIs.

HORAR.O: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

" ODELAR"
VISITACONVIDA

�

as familias umaparaexmas.

"."

eXpOSlçaO
•

Gran
.,

losa
DE

tinos Encontra-se, nesta capital, o

ilustre patricio sr. Walter Mlleler,
dedicado s operoso prefeito muni·
cipal de Timbó, a cuja comuna

vem preltando inistimaveis ser-

Moveis tapetes
�oBfftt.ria fJhiquiohe"

ás 9 horas

e
andai- "da

noite,
DO I-

diariamente, áfranqueada, das 7 112 I viços.

Lavando.-se COI1l o Sabão

"Vírgetn Espettialidade"
SJ\t\Ã���RCt�
EspE-CIAUf)ADE

Cia. - Joinville MARl:A REGISTRADA

economisa ...se tempo e dinheiro.
&WETZ'ELde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




