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DA
o coronel Mendonça Lillla, Ministro da Viação, acoanpanhado

dl1• Henrique Lage, autoridades e engenheiros chegará hoje a Irnbituba,
sua excursão para visitar as minas, em explora§ão, do
Cresciunta, a rnaior bacia carbonifera do Brasil. Afim de

apresentar cumprimentos, partiu para aquela cidade, o dr. AI1:amiro GuiE
Interventor em exercício, acompanhado do chefe da Casa Militar,
Asteroide Arantes.

RiO, 24 (Agencia Naclonal)- O interventor A
Nerêu Ramos contlnüa sendo muito visitado no Pa-
lace Hotel, onde se acha hospedado.

.

Ontem concedeu á Agencia Nacional uma lm- I tiNO IV I FlorianopoHs, Sffil aJdo, 25 de Junho de 1938
portante entrevista, que teve a maior repercussão. �-------------._-----.---

Grande número de jornais publicaram decla

rações do Interventor catarlnense, Explicando os

motivos da sua viagem, o sr. Nerêu Ramos, dlssar
-- uVhn tratar de assuntos administrativos

que interessam ao meu Estado. Pretendo pleitear
junto do Governo Central várias provides:cia§! inch!w RI?",24 - O Supre�() a��ibu�

.

r ão de obras concernentes a Saude Pu- n-.l Federal ?ollcedeu !habva" cor
sl�e a rea Izaç

. . _ ',. pus a Antonio de Souza Braga,
bllca, Com o ministro da Vlaçao conversarei sobre : ex-funciona rio do Loide Brasileiro,
a construção 'do porto de São Francisco e sobra a ameaçado de prisão administrati

continuação das obras] do; partos de Uajai, Laguna va, por determinaç�o do l�inis-
e florianopoHs." ,

l ro da !az011da. O 1!�p�lrJme 3-
.

F � d b e sttuacão financeira atlrmcu lli'gou nao est.a� sll�ello a esse
alan ,o 50 r � .

y
" � ! genero de prrsao, VHL') [liio ser

haver um sardo de seis mal contos do ütttmo exercll-I flln?io!lario publico.. .

cio.'
I

["m seu voto vencedor, o n11-

Concluiu suas declnraçêes nestes termos: nistro Otavio Keli declarou que

--"O Estado Novo é uma energla permanente \1
a lei que. incor_pDI'ou o Loide ao

b ta I ao· • Idade matertal e me- patr mom_o na?lOna�, resa.lvou quede em es r eoretrve e pi espers _., seus Iuncionarios nao serram con-

ra] da Nação. Santa CatarL1a procura dar a obra do i siderados funcionarios pubíicos. I
grande presidente Getulio Vargas toda a sua cclaba-: I
ração decidida, leal e patr;5Uca." .

. -.

- - . i
-.-.-.-- .. ---- .. ----.-----.--.-.. ----- O minIstro da Guerra

I
P

.

Enlutada a avi8�ão condecoradu pelo Irocessos lulUtar francêsa aoverno do Chile I
· ·

f
A i

CIVIS no oro: PARIS, 24 - Um avião mili- RIO, 21.. -- Na embaixada do!

m IIII-.tar
Lar, quando realizava. exe�cicios, Chile, com a presença de alt�" I·na madrugada de hoje, caiu ao! autoridades. o embaixador Felix
solo, em chamas, ás duàs �lOraí>, I Nieto dei Rio entregou ao gene-

RIO 24 - O presidente da Repu- pouco mais ou menos: f! acidente ] ral Eurico Dutra, ministre da

Ibilca àssinou decreto-ter díspondo i registrou-se nas proximidades de Guerra, as insignias de Gran
sobre ° processo de julgamento dO� i ToUf?, resultando a morte ?e �e· Cruz da Ordem ai Meritn, exal
civis em foro_militar. Fica est�bele. te Lripulantes, entre os qUaIS cm tando os sen tirnen tos que unem
cído que sferao proctesmsapdoos deeJUpl�az co oficiais do Estado Maior da. os dois países e recordando as
dos nesse oro, em e ..

'F A' F O . . .

os civis que, como autores, co- orça ere� ranoesa. apare- VISItas ultimamente trocadas en-

autores ou cumplíces, co�etel'em lho. era p�lútado pel? tenen�e tre representantes dos dois �xercrimes definido.s em lei, taís como Remoido, piloto especial do MI- cites. Respondendo, o mintstro
os seguintes: 1) crimes contra o de- .

t
.

d A G di b
'

.. , ..

i lt i clusíve os crimes con-
rus erro o r. da uerra pe lU ao em aixauor

ver m 1 Br, n .,
..

tra o serviço militar e de ínsubor- .- ----- ---
_.-

que transmitisse a seu governo
dínação; 2) crimes de usurpação da Nomeado seus sinceros agradecimentos ma-

autoridade militar; 3) crimes contra
O João Vitório Poleto foi nifejtando-Ihe o quanto se sentia

a disciplina das torças armadas, as'

1
sr.

h d d; ti -

e
sim entendidos os crimes contra a nomeado oficial de Justiça do onra o com a IS mçao que r-

honestidade e bons costumes e a i juizo de Direito de Concordia. . cebera,
. .,

NOVA YORK, 24 - Dizendo-se netas do famoso monge
l5egurança da pessoa e da vida; 4\

'1- Ao se encerrar li cerrmorna fOI
rus�o Railputin, a sombra nêgra que pairou sobre a côrte dos Cza·

crimes contra a propriedade militar

Ad· d a
I'ervida aos presentes uma taça re8, nos dias tragicos que precederam a queda do grande imperio,

�aa�:���a�conomlca do Exército e Ia a de champagne. Maria Rasputin e Fatiana Rasputin, respetivamente de 15 e 17
Em casos que são determinad.os, - anos, procuraram deiembarcar nesta cidade, afim de visitar !lua

o d.isposto nesta lei aplica'se tam- execuçao ---- progeni tora que aqui reside ha longo tempo.
bem aos crimes praticados contra aa

(;ongresso do agro.. Muito embora viessem com os seus documentos devidamen-
forças policiais. '.

I I' d
.

d d
. . - .

t' do foro militar abrangerá os civis I f C nomla te ega Iza os, as auton a es marItlmas nao perml Iram o seu e-

que. em lugar sujeito á jurlsdi�ão NOVA YORK, 24-Jose .ru-I sembarque..
militar, cometerem crime �efimdo I enveld,

condenado a roo.rte e que
S PAULO 24-A m s Reclamando indignadas contra o procedimento da policia,

em lei militar, ou u? leI.

pendall hoje
deveria ser condUZido á

ca-I" '.
os a�ronoR'o que se opunha t';o cruelmente a que se avistassem com aquela

comum contra pessoa mveS\1da e
d

.

I t
.

ento em paulIstas que qmzerem Ir ao 10" .. .
, eira e e rica, no mem 'C d I que lhes der!) o ser resr,lveu por fIm o Inspetor geral da emJO'ra-autoridade militar. d t

.,

t 'a I tomar parte no ongre'!!so e
. '_'..' .

"

Para o efeito da aplicação dl pena, que o sac,er o � Ja �e. eocon ra,

<.fi' nomia reslillveu a Central do ção, au tOflzJ.r qu� sua mae as y ld. �asse. n? seu gabmete.
os civis serão sem qualquer excep· em sua cela, fOI IlutIfIcado de que I

A� o. 'd 30 t I Após mela hora de palestra mtima em que houve la-
$�O, consider�dos praças de preto a sua execução havido sido adia-

I
BraSIl conce er

Cf

por cen o no

grirnas de parte a parte, s. velha mãe retiro�-se, continuandl) as

d preço das passa",ens. .

h
. .

d"Ir.'ILTBOS a. fIl as VIaJem, com estmo Incerto.Il� ••• 1-
-

I _

Para motores .trifa�i?os e mO·j D sgostoso O goal.keeperiverba de !,epresen-Ilofasicos, os maIS· efICIentes, prOl e
usando a tra..

ta�ao Morreucurem A cMUSICAL suicidou ..se
Rua João Pinto, 12 A

J S. PAULO, 24 - Foi orçada velho J·orna... ........_._ .. .. "'x-_.--

ve como forca em 160 contos a verba de repre-
-

Graziani não foi a sentação da Interventoria paulis-
I

.

th, até ao fim do corrente ano. e IroEspanha

POVO
Proprietario e Diretor Respcils3vel d A I R O (;ALLADO

1183

Os fun�ionarios do
Lloíd não são elnpre

gados
'

publieos

I

"\

DE RASFU-- Amorte da
TIN ÃO PODERAM mãe da ral-
DESEMBARCAR nha Elisabet

AS

VARSOVIA, 24 - Causou profunda consier-

q:i:r�;:tci.d�o:�:a:!��:j��n�� nação em todo país, o suicidio do afamado j'!.g�- _.
•

estranjetros, o marechal Graziani dor de futeból Alfredo Calemberg, .dadas as traga- Algodão bra!iu elro ruo, 24-Acometido por um

não segue para Espanh�.:_ cas circunstancias de que se revestiu.
. . I

colapso cardiaco faleceu, hoje, LONDRES, 2Lt-Registi'a·t;e um

...a.·..... treAs· oOondena- O O'esto do famoso goal-keeper, fOI motlva-
\.

RIO, d2�-dO Plrincdipal mercado nesta capital, o mais antigo vp.n- movimento altamente significat.-
.l.T. ., ..,

_. .
ti) ,

'd d I Importa or o a go ao brasileiro dedor de jornais. vo, a favor dos trinta mil ref;,·
�ões á pena capital do. pelo desgosto de haver o s�u pais SI o esc as- I têm sido a Alemanha. O velho Piraleiro, como era giados austriacos, que abandona-

� sificado no campeonato mundial recentemente rea.. No ano findo o Brasil expor- conhecido, exercia a profissão de ram o seu país após o recent'.

fo��I;:::� ;:nd!:��strãs �����a: lizado.
.

�

tou para aquele país 865 mil tO-!jOrnaleiro, ha nada menos do que golpe levada a efeito pela Alema-
machado acusadas de espionagem. O suicida serviu-se da trave, como forca. nela!!as d@ algodão. 40 anos. nha.
TOdoa Óa cOndeaaaos aio alemães.

Maria Rasputin e Fatiana Rasputin

um

I NUMERO

LONDRES, 24 - Sabe-se que
a duração do luto coletivo, por
motivo do falecimento da pro
genitora da rainha Elisabet, a

condessa de Strathmore, depende
de decisão do soberano, decisão
essa que será provavelmente a

nunciada ainda hoje.
O «Dailf Mail» afirma que no

ticias de fontes merecedoras de
credito adiantam que o rei se

guir á para Paris, sem se fazer a
companhar pela rainha.
1���·t\�.·���:�-.·_��··_--,
Des. Reraelito (;,U·'"

neiro Ribeiro

Seguirá den tro de breves dias
para o Rio de Janeiro, onde vai
fixar residencia, o sr. desembar
gador Heraclito Carneiro Ribeiro,
que durante largos anos honrou,
com sua inconfundivel �abedoria
jurídica, a nossa mais alta Côrte
de J ustica .

•••••••••••••G9G30.8GO����
Sindicato dos IClund-
feurs de Floriano ..

polis
Deram entrada na 16a. Inspe

toria Regional do Ministerio do
Trabalho, Indústria e Comercio
08 documentos em que o Sindi�
cato dos Chauffellrs de Floriano
polis, solicita ao titular da Pasta
do Trabalho, o seu reconheci
mento como sindicato de empre
gados, de acôrdo cum as leis· vi
gentes.

Concluído o
II> ""'.

lDquerlto
RIO, 24-Está concluido o in·

quérito relativo ao as:salto levado
a efeito ao Palacio Guanabara
pelos elementos integralistas na

madrugada de 1 L
Foram examinados todos os p".

tardos apreendidos, sendo o res

pectivo laudo junto ao processo.

MovlDu�nto a faven
dos austrlacos
l·elugiados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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florianopolis

As imponentes e ernuslostiras
--------------------------------------------

come-
,."

morocoes àe Roàeio
As empolgantes demonstrações de civismo em honra da
e a solene inauguração do retrato do presidente Getulio
nobre da Prefeitura, constltulram expressões magnificas
e de fé inquebrantavel nos destinos da Pátria.

Com a presença dos Escoteiros, Tiro de Guem:!, os

alu.! fbadO'
dia 11 de junho, ás 3 horas Jii tarde. uma festa em ho-

nos de toda- as escolas do distrito da séde e grande massa popu- ����������;:�����,i}1��' menagem ao �rande Presidente ,:h Republica Exmo. Dr. Getulio
lar foi comemOI ada solenemente a data da Batalha do Riachuelo, I!!I �� Vargas.
consagrado como DIA DA MARINHA. ij

-

I 'Entre outras solenidades, a festa constará da cerimonia da
A' s 15 horas, na frente da Prefeitura. ao canto do Hino @!J � mauguração do ! etrato oficial do homenageado, na sala nobre da

Nacional cantado por todos, foi pelo er, prefeito Silvio Scoz, has· � �� prefeitura, em �e3S�0 solene que sei
à

presidida pelo Meritissiroo
teado o pavilhão nacional. � � dr. Juiz de Direito da Comarca.

Nesse momento discursou o sr. Placid» Justino Gomes, acl- � � Todos os alunos das escolas, o Tiro de Guerra e os

vogado no fôro de lndaial, sendo muito aplaudido. M �� Escote ros comparecerão á l-sta, mas para que a homenagem re·

A':; 16 horas, no salão nobre da Prefeitura, realiz ou-se a � � presente uma verdadeira consagração popular ao incluo Presidente
sessão solene, presidida pelo M. 'VI. Juiz de Direito da comarca, � � que, ftliz,uente, dirige os de�t;ncs do Brasil, é necessario que to-
dr. Alves Pedrosa, que ao abrir a sessão pronunciou r loquente ora- � � dos os bons brasileiros compareçam á festa. demonstrando assim a

ção sobre a data histórica e sobre o alo que se ia rea lizar , �
.� solidariedade e devoção do povo deste municipio para com ()

Dada a palavra ao ilustre e acatado preleito sr , Silvio
I ij � ilustre Chefe da Nação.

Scozz, pronunciou vigoroso discurso sobre a per so.iali lade d·) grande
I

� ij Homenagem aliás bem merecida, pcrque considerando a

brasileiro presidente Getulio Varga" cuj,.., retrato ia-se inaugurar, � �� imponente obra efetuada por Getuiio Vargas para o soerguirnento
acentuando que era o primeiro retr ato q'JC vidu il ser inau6urê.do' � � e moralização dos costumes politicos do Brasil, acabando com as

naquela edilidade. � �� estereis lutas p3rtidarias, transformando o povo .bresileuo numa un-
O primoroso discurso de) operoso prd,:i:o H. Silvio Scozz, ij lÍiI ca família concordernente visando o supremo ideal da Patria, livre,

calou fundo, pelos elevados conceitos em-tidos e pela, empolgantes � � forte e cone, nte, todo bom brasileiro dçve sentir transbordante
I � ijpa avras 'Pronunciadas de fé inquebrantavel nos destinos .da Patria.

r,,�
.� sentimento de respeito, admirarão e reconhecimento pare! com estet � 7

Sua formosa oração foi fartarricnte aplaudi:b." o!!I Chefe verdadeiramente admirável.
Fizeram a guarda de honra, no salão, os garboso, escutei- � � A Comissão organizadora da festa. confiando plenamente

r05, que ao sinal dado pelo prefeito d scobrir am o retrato. q'.Ic esta- � SILVIO SCOZZ,�pe- � no espirito conciente e patriotico da população de Rodeio, convi-
'11\ coberto com uma linda bandeira de sêda. ij roso prefeito muni... � I da a. todos para assistirem a esta justa e merecida homeoagems .

Um dos escoteiros pronunciou, eiliciú, Vioicu.te discurso .le �� cipal de Rodeio �
saudação ao Presidente da Republica e ao Interventor do Estado. � �

V tirios alunos das escolas declamaram interessantes trecho: ��������[��@J������OO�
e poesias patrióticas. i ... .

O I• I d' id d A comissão organizadora estava assim constituida: Silvio
sa ao estava reo eto, ven o-se a mesa as auton a es, o

S f· d H
.

S d Olivei d I d dvigario da paroquia e v;i;ios convidados de outros municipios, ten-
'

H�o�z- MPre �ltoL; r.

I'
erna

nS' enra. ed p!velfr�
-

Ae ega 00
('

d lei d I d
.

I f
.

I d f-I
. uaene: ano ocate I

- ecretano a re eitura: ntorno e-
o o sr. pre eito e n ala eito se representar pe o r. ernam .

c,
.

d P f' J� I F I' { d ISenra de Oliveira. pm
- tesoureiro a re el�tifa; aco UI am - co dor esta ua

Grande maSia popular além de encher literalmente os salõe-s, e Alfredo Dalfovo -, eScrIvão.

comprimia ·se em frente a Prefeitura.
Encerrando a sessão, o sr. dr. juiz Alves Pedrosa pronun

ciou móis um nOlavel discurso dando os parabens aos rodeienses por
ter semprl-! em sua presença, em espirito, o eminentissimo presidente
Getulio Varga6.

A Prefeitura distribuiu d8ces, bolachas,etc. a todos os escoo

teiros e escolares.
Essas demonstrações de patriotismo e fidelidade ao Chefe

da Nação tiveram o aplauso e comparencia de toda a população,
que entusiasmada "clamou o nome do eminente presidente da Repu·
blica.

Chefe Serviço Divulgação Policia Civil Pio dI! Janeiro.
Tenho maximi sati.façã J com'lnjcar que hojt! foi solene

m�nte inaugurad) nesta Prefeitu' 11 retnto Pre�idente G .. túlio Var
gas que V. S gentime�tc of�receu. C .;i.fl)CÚa illdLlgU(dÇão retrato

juntamente c rr.emoraçAo Dia Vlarinha tfa luziu-se �:n verdadeira
tOí:lsagração popular de aplauso n0350 b �n�m(!rito Chefe Uovern)
Nacional. P.:nh)l a,·h s ·;u,]o-yos cord:fllmente.

. (al S !V'0 S..:nu. - Prefeito Municipal.
·

r----"'··········
.....

�·�·�·"·,
I II :

i CIGARROS "SABRATI" I
1_·: IDE LUXO
• SAVOIA - EVA - MACEDOMiA - •

I I• FINOS
•• •

: AGUIA- CORSARIO- ATLANTICO -CiPRUS :

":i UVI - AUGUSTA - MONOPOLIO - LEDA

I-DIVERSOS
: .
• POMPEA-SABRATI SOO-VERA OVAES--VERA J1•

- BRASIL - HELROS - GITANA - •·

:! ! I<I. Acabem de scr lançados á venda, nesta cidade, os. afa-
•

I : mados cigarros SABRATI, que além de conterem chéques, :
I

o desde 500 réis até 500$000 distribuem valiosos brindes. e

� Os cigarros SABRATI iá se encontram a venda na ::
I : CONFEITARIA CHIQUINHO.

, I�tMt�..�..���.�..���..__�--..��-- : 9

Nacional
no salão
silidade

Uma banda de música abrilhantou EIS comemorações.

li
Arminio Tavares

Especialista em doenças de ouvidos,
naríz e garganta

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

excursão cimrgica 80 Rio Grande e sul do Estado, r a·

��-�b�r�i_Ll�_o��se�u��c�o�n�m�lt�o�ri�O�,�á�ru�a�J�O�ãO�P�I�.n�tO�,�Ni·�7�'�S�Ob�r�a�d�O�.�rI
Sanalorio "Santa Catarina" I

!

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

�

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicot0mia, toracotomia). Este Sana
torio encontra·se Iocalisado 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 saJuberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

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

Seção separada para cOQvalescentes de doenças graves.
estfl'"h postoperativú, impaludismo cronico (malaria), esgota-

� mento, etc.

ii_.

o convite ao povo estava redigiào nos seguintes term,)s:

«A Prefeitura de Rodeio levará a efeito no proxlmo sá·

quinta-feira

Marinha
Vargas,
de bra-

Foram transmitidos os seguintes telegr amas:
Presidente Getulio Vargas - Rio - renbo Honra co

.nunicar que hoie, em S�Ss30 solene, presidida rneretissimo Juiz Di·
reito Comarca foi inaugurado nesta P9deitura retrat 1 Vossa Ex·
celcncia, desenvolvendo-se cerimónia entre animados fe�tej!)s patrio
ticos, inclusive comemoração Dia Muinha reinando vibrante entu

siasmo p )pular, se :ldo vosso nom� de!irante'll�nte aclar':lldo. Res·
peitosas saudaçõ,�s.

(a) Silvio SCQZZ -Prefeito lv\unicípal.

30 de JUNHO

Intervento� Nerêu Ramos - Florianopolis - Cora gran
de satisfação COiTIUn;CO que hoje, em sessão solene, presidida me·

retissimo Juiz Direito C0marca, foi iflaugurado ne�ta Prefeitura re"

trato eminente Presidente Getulio Vargas, desenvolvendo-se ceri
monia I:ntrç vibrante entusiasm) p::>pular, pr esentes escoteir')s lo·
cais, Tiro de Guerra, alun:>s 'todas escolas e extraordinaria afluen
cia população. Varios oradores lembra{s'll tambero vosso nome e

vosso brilhante patriotico govêrno.
Respeltosa� Saudaçõe5. •

(a) Silvio Scozz - Prefeito Municipal.
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ TA

,Um navio italianoiE'COS DE UM GRANDE
desrespeita a ban- D E S A S T R E D E
deira do Brasil

.

A U 'T O M O V E l

Antevendo a irninencia de um desastre, pois o carro do:
'ndustrial corria vertiginosamente, o motorista do veículo do mê- I

!ico, parou encostando o seu carro exatamente á saída da perigo
sa passagem.

A limousine da familia Ganaone, continuava, não (\b�tante,
sua carreira sinistra, indo colidir ligeiramente com o aut.omovel es-

tacionado.
Perdendo a direção, o automovel do industrial caíu ao rio,

tombando de rodas para o ar.

Neiia posição, com as p:)i'tas fechadas, os desventuri'luos.
passageiros ficaram pre�.3 no interior do veículo, tendo todos mor-!
te horrivel. '

de EGO'Tez F - =1:"e<."= 4+ mm sg Mi h1'i'B !

General João Mar-
-

A sorte grande da I
celino f. da Silva extracão de 16' do:

,; IDe passagem para o Rio, acha- t d l tse nesta capital o ilustre ge- corren e, a o e-i
neral João Marcelin0 F. da Sll- I

juiz va, que deverá prosseguir viajem ria do Estado I
o sr. hoie em avião d0 Exército Na- J

cionaI. Por telegrama, sabe-se que,. a I

Em nome do Govêrno apre- J sorte grande de. 50 contos de reIS, I

sentou cumprimentos a s. excia. que co�be ao.bIlhete �l. 11.�45 na 1
o sr. cap. Asteroide Arantes, Aiu- extraçao reahzada qum�a feIra 16

dante dé Ordens. cio corrente, pela LO��fla do ES-1
tado de Santa CatarIna, pertence I

ALUGA-SE dois quartos com ao sr. José Mario Moniz, cúnhea

mobilia para cas'.!l ou solteiro cido barbeiro em Arcos dos Pas-

Rua Estcve!! Junior 94 sos, ma cidade de Juiz de Fóra,
Fone 1495 Estado ôe Minas Gentis.

t e••ee&e@o••••••�•••••@••e•••••e••ol: I
I;; :,

IYpr I an II
• e

I e

i �Tint"s-Esmaltes-Vel·uizes-(;omposi�ões ::
.. _ _n _ -_ ·_ .. • I Tintas para impermeabilizar - telhas, :

4 mil contos de I i ferros e pa:.d:a��t�:�f!C;::�.expostos ao I
apolites I Condoroil " Paint S.A. I

I DISTRIBUIDOR :

I :
• H- A V I L A I
• •

: o

: CONS. MAFRA, 41B-TELEFONE 1561-C. Postal 140 :
•

•

I FLORIANOPOLIS I
1 1.

RIO, 24-0 cargueiro italiano

'1-Norge» chegou e atracou ao por

to local, trazendo no mastro de

pôpa uma bandeira nacional bra

sileira com dez estrelas apenas.

Os estivadores protestaram e os

policiais aduaneiros intimaram a

oficial:(�a?e a;_, mudar a ban?eira.

Matou seu agres-
A

sor com um soco

RIO, 24-0illem, á rua Julio
Carmo, por motivos Iutcis, o .10-
vem Haul Monteiro tentou agre
dir o mecanico Paulo Souza, qus
revidou, desfechando um SÔC() na

cabeça de seu agressor. Horas de

pois, Haul foi hospitalizado com

fartei dôres na cabeça, falecendo

pouco depois. A autopsia, revelou

que a causa mortis fôra miningi
te.

"rei do café"
vai ser expulso

. do Brasil

o

RIO, 24-Encerl'ado o proces
so de expulsão do milionario Ale
xandre Hurges, conhecido como o

«rei do Café », considerado inde

sejavel no Brasil.

Em liberda
de Rubem
Braga

SUA ESPOSA, PO
"�M, ESTA' DETIDA

RIO, 24-Por ordem do
Pereira Braga foi libertado
Rubem Br"ia.
A senhora Rubem Braga que

foi recolhida, a semana passada,
á Casa de Detenção, foi removi
da para a «Carioca Hotel », onde

pe,manecerí wb vigilancia, aguar
dando processo, visto que um leu

filhinho de oito anOi está neces

sitando de seus cuidados.

.Foi assinado decreto, pelo Go·
v�rno do Estado, autorizando a

Secretaria da Fazenda a emitir
rm favor da Faculdade de Direi
to de Santa Catarina quatro apó
liees do valor nominal de mil
contos de réis cada uma, 8S quais
serão inalienáveis e vencerão ju
ros anuais de cinco por cento

pai,veis lmnsalmente.

.

SÃO PAULO, 24 -- Com grande concurrencia realizou-se,
hoje,

.

solenes exéquias, por alma das vítimas do pavoroso desastre
ocorrido nesta capital, em que perderam a vida sete pessôas, que
regressavam da Iesta da Pascôa, realizada em Peqnerí.

Luís Gansone

Como foi noticiado i'('g;('SS:1 v a, Je automovel, o ir:dU�li'iall'Luis G�nsone, com. sua espc'3a .il. Anita Ga[Jsu�e, suas" lr?,� r,ilhas
Hilda, ida e Frnncisc.i e cuas jovens das relações da rrurun », fême.,lia Teixeira Poças e Ana Garcia, em graude velocidade, quando I

I

ao p a s 8 a r na

ponte sobre L'

rio Tieté, o In

dustrial teve pe
la frente o carro

do médico dr.
J«ão Forniolo,
que se dirigia
para Pirituba e

no qual viajava
além do Iacul
tativo e respeti
vo mo t 01' ista,
toda a familia
deste, composta
de sua esposa e

cinco filhos me

rores, Francisca Gansone ANA GARCIA

,

NacionalMania da velo
cidade

(�omunieado da Ageneia Nacional)
Nunca se deu tanto valor aos se-

zundos ou às suas fracões, como O aproveitamento do carvão nacional sempre constituiu

atualmente. Até pessôas 'desocupadas I preocupação do govemo do sr. Getulio Vargas. A primeira provi
e que perdem horas e horas em con-

. dencía que se tomou no Brasil, nesse sentido, foi pouco depois de

versas fiadas dão extraordinarío va -I instalado o periodo discricionario, com C) decreto tornando obriga
lor aos segundos ... quando se acham

I
tória a mistura de dez por cento de carvão nacional por tonelada

dentro de um automóvel. Impacieu- de carvão importado. Em 1919, a importação de carvão atingia a

temente, irritam-se, quando tem de' cifras elevadas. Nesse ano, a importação foi de dois milhões de to

dar passagem a outro carro ou quan neladas, O mencionado decreto reduziu-a, nos anos subsequentes, a

do são forçados a atender a um um milhão e setecentos mil toneladas. Enquanto isso, procurava o

sinal luminoso. govêrno aumentar a nossa produção, dando todas as facilidades a08

Querem correr, voar, disparar! exploradores das jazidas nacionais. O consumo do n03SO carvão ele-

Sofrem de delírio da velocidade! VOU-Stl, segundo a palavra do presidente Getulio Vargas, de tresen

Uma fração de segundo de espera tos e setenta mil toneladas, em 1929, para setecentos e vinte mil

representa-lhes um martírto. Iucapa- em 1937.
zcs de CONTROLAR os ímpetos, que- Instituido o novo regime, a atenção do chefe da Nação
rem estar sempre na dianteira, mes- voltou-se novamente para o problema. Era preciso fazer tudo em

mo á causa da propria VIda e, o que proveito da economia brasileira, principalmente quando o governo

é peor, da vida dos ou.ros, No geral se decide a solucionar o problema da siderurgia. Recomendou o sr.

:IS pessôas que se entregam á «ma- Getulio Vargas ao ministro da Viação um estudo sobre o assunto,

Ufa da velocidade � são vitimas de cOapaz de remover 011 dificuldades, que impediam umjconsumo maior.
um desequilíbrio humoral. cue os técnico escolhido foi o engenheiro Renato de Azevedo Feio, que

torna soíregos, precipitados ê peri- acaba de apresentar o seu relatorio ao coronel Mendonça Lima.

gosos. Quando o mal decorre da fal-I Nesse relatorio, que é uma peça substanciosa, aquele tÉIC

ta de fosforo e se acompanha de: nico faz um meticuloso exame do problema, chegando a conclusões

perda de memoria, de ínsonía, Je I práticas no que diz respeito á ampliação do consumo do produto.

nel.'/osiSlllO, de incapacidade para es-I Na exposiçã? que e.n�iou ao pr:si�ente da República, acompar:ha�
fr.rços prolongados, o medicamento do o relatono, o ministro da Viação sugere ao governo a cnaçao

mais indicado é o Tonosfofan da do 1nstito do Carvão Nacional. No seu despacho, o chefe da Na

Casa Bater. Tonifica o organismo e loão determina que o Ministério da Viação promova os meios ade"

at!men!a a capacidade de �eag.í� (,0n-1
quados para que sejam feitas adatações nas ?al.deiras de .locomoti

ira a rmpacrencra e a Irntabttidade. V3S e vapores da Central e do Lloyd Brasileiro, respetIvamente,
-----.�.--------

I afim de «obter se melhor rendimento e maior consumo do produto
nacional».

Ainda determinou que o Conselho do Comercio Exterior
elobore um projeto, consubst anelando todas as medidas tendentes a

uma maior exploração dessa fonte de riqueza.
O governo está, pois, cada vez mais empenhado em tirar

o maior proveito da hulha nacional, certo, e como êle todo o pais,
de que com tais providencias, o Brasil deixará de remeter para fá
ra o nosso ouro, quando tÂmos elementos pa ra diminuir as despe
ias co�:n a aquisição do co.nbustivel estranjeiro.
������..������������.�-�)

.• � ·"-,._ .. �Q��m:D_�S�_"mr.�D6. le lião I Negocio oportunoCapela de Santa .----- ...------- I Vende-se por preço de ocasião. ;1

Cruz em Coque-, o Dia 27, segunda feira, no préàiG
rua Felipe Schmidt, 48, os segumte s

« r S da rua Vlsc{}l1d� de Oure Preto n.
moveisr

Realizar-se.á nos dias 24, 25 e 25 75. ".'s 19 horas, leilão de moveis
Uma mobilia de sala com 12 pe-

ão corrente, na Canela de Santa fines pala quarto de cazal, idem ças, um Iavatoríc com pedra mar-

Ctu? de coaueteos, solene festa em more. um bídet com pedra marmo-

h para solteiros superiores noveis de

p;f:oaci��:aag�:l�() ��1sr;iti�od������: sala de jantar, arma rios para livros,
re, uma maquina Singer, de pé, C0'11

lado, destinando-se o produto d as estantes, sala de vízíta, escrívani-
três gavêtas, um guarda.louça, um

barraqutnhas que funcionarão na- nha, livros e miudezas.
guarda-comida e uma mesa.

queles dias, ás obras do aumento Tapetes etc etc. llr. Pedro de Nhuua Forro
da rerertdaüa Capêla, a serem Ie- A ! '

vadas á efeito, no proxírno 51,1:> rte O prédio estará' aberto todo o _üvogauo
1939, r;i assim Deus () permWl. dia cio leilão. Rua Trajano 1. (sob.)

r&t��::

Ias� ..

para todos
de Jantar
os tipos em estilos
... .

originais

CONFECCIONADOS EM

buia e Pinho
desde 520$000
ESTILO E CONFORTO

MOVEIS

GUEL No

Caixa Postal, 19

uritiba EsI. do Paraná

Represontante. nesta capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISdf.treç@ Telegr.: DOL1�, - Caixa Postal. 3l
S. FRANCIS-CO DO SUL-- STA. CATARli\:A

'A6ENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Ric
Priug Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio",
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

YIAGENS I:>IRETAS PARA O PORTO DO RIO �EJANEIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregani.

Ellcarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
',,,das as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em
f:

.

tóros etc., cereais e mercadorias em geral. para qWlllquer
porto do Norte;" ��Êul_��,��aí�, bem como (Jftra o Exterior
Recebe €argas de importaçã•.(do Pais 01.11 da Ex
terior, para desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
-

»ESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROP�:O

SERVIfO G.=;,T!DO Ii gIDO--PREÇOS MODICOS

Banco do Brasil
Capital

FUlldo da reserva
101.1110:"'$000
'258.746:100$000

EX�CUTA TODAS AS OPERAÇOIS BANCARIAS

....ENeIAS J: COIUtliSPONDKNT.&S EM:,rODO O PÃIJ
Â.QEN€IA LOCAL RUA Tl\AJANO, Ne 13

Abona. em canta corrente. os segúintes juros:
Bcp. com J.ns (CONlE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:100$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. :com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaaclas).
com aviso prévio de130 "dias
idem de:60 dias

-,

idem de�90 dias

DEPOSITOS A PRA.ZO-FIXe:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

DEPC):SâTAAIO&

H

FlO

EM SiTA"

CK
llS

IIllImeR_M, Cruzeire d. Sul,

Joanvile, Lages, Laguna, Sáu
Francisc. �G Sul

RPIllIEE&ENTANTES E

C L.OS
(. Buzinas

BOSCH

LETRAS A PREMIOS.
.

por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% '. c W .d ,_.� ... .li!������Sujeito ao
c

sêlo )roporcional. '�I
.: "t T � �

IExpediente: das 10 ás 12 � das 14 ás 15 horas 11 A INSTALADORA D �OBIANO-
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

� I POLIS., possue sempre grande

5�t!!!O(.,!!!'k!!!d�e�m!!!a�te�r�ia�iS�II; _liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiB__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__

---=�

Endereço telegrafico:i§SATELLITE

1-' ii
elétricos, Venuas a varejo e por atacado. Descontos

__---.T.E.L.E.FO.N_E-----.1..1l.4-____ II F espec:a:s p:ra
revendedores .

•

De Fama Munli'.' I

A Eletrira

Filiais II-n:

MOSTAUAfltlO EM:

Tull.r-ãa

PAr�A INSTALAÇOE:j DÊ LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

t� ELE'TR'ICA,
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES N \ PHAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU ;;TRES E ABI\T-

JOURS ELEGANTES E !\10DEHNOS
NOVID!�DES.! VISITEM A �Ie'tr.·"aRua Joao Pinto n, 14 � � �

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICc.JS, NOVI
DAOE NO RAMO-AR rIGO I..�ARANTIDO

�'-

�
�

sua favorita �

Motocicletas:

Em loteria a

r'

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

N o Estreito Ponta d. Leal

Federal e. Santa Catarina

NOS CLA\S51COS ENVELOPES FEC!IADOS

For'midavel !
Grande vendas estão sendo feitas das rnaqui

nas de costuras e bordados marca ME-! EOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquma sem co

nhecer nO:;;S08 preços e condíçães de venda.
Líçêe.s de bordaãos gratís

lnforrnaçães com o representante J. Braunsperger.
e JOalé Galllsni,

Ru�Conselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

�

J' A Casa Miscelanea,

--���---------------------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

R.TRA.JANO N. a
Florianop �

..

NSU '" BMW - Triumph .. Duerkopp
E�i,;- iolete s: - NSU '" Duerkopp -

Ope] - Bauer
Radias: - Arnerícan-Bosch e Loe

we-Oota
Motores: -ILO para bicicletas e ;� rtocicletas,

para iluminação de caS(l:-. - Elpo-E
clipse=-Evenrude para b.Jcs.

AeoliJ(iorioll: -para bicicletas e motocicletas.
��i,�,� �;�
Importadores - Dístribuidores

João Prosdocimo & Filhos
Curitiba fi Joinvile - Blurnenau

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GA)o'r�, _

Alfredo de Araujo
,.--------------�--�------,------�--

t� F' DI ._:_� O
�pecialista em molestias de ereanças, nervos

impeludismo e molesttas da pele
Tratamento do ernpaludisme e das malestías da pe

Je e nervosas pela Autohemotherepta
'-C()�IlIf()rü) e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3

Telefone, 1.584
Consa/tas:�Das 8 às 11 e dasi14 às 16 horas

Dr�

Dr. Camará Martins
�P.-ilSP1i.�IALI$TA nt lY!OLii5TIAS DO ESTO

.

�A..f), INTJüTINO, FI�ADO E RECTO

ClJRA :RAPIGAL DA.S MEl'tlORRHOIDAi, SEM OPE

ftAÇÃ� II i:iM D"R

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariarr-ente das 5 ás 7 da tarde

Mc>!estias e Operações
dos

OL.I-IOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. JOãD de Araujo
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço Q\! clhos e oto-rhins do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas dlarias elas 4 ás '112 - Fone 1009
Rua Visconde ele Ouro Pret"', 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. Joaquim �1adeira Neves
M EDICO--OCUL!STA

Forrna-to pela Faculdade d 3 Medicina da Univer
sidade de do Fio de Janeiro

Tratamento ciinico e cirblt'gíco de todas as moles
tias dor olhos

Curse de aperleiçeamente !'-Ia especialidade, cem o dr. Pau
I� Filho, ne Serviço de Pr$f. Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Gu:p.le do Rio d-:: Janeiro
Completa allarelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas díariamer, te das 15 ás I i

CONSULTORJO Rua J�ão Pinto 7 sob. Telelone 1-451
PtESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Tele1. 1621

--

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Dr. Augusto
de Paula
MEDiCO

DOENÇ!\S DE SENHO
RAS--PARTOS

Operações
Csnsultcrto. RIoJa Vitor

Meireles li

A's 1 O,JO e das 2 ás 4 hs.

Resíéencía: Hua Vis-onde
de Ouro PIdo, 42-
Teleíene 1405

f?ua Trajado no. 29

Advogade
J. Bayer Filhe

Rua Yrajano, 11

(esquina Felipe Srhmidt)
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Dr. Claribal ..
te Gaivão
ADVOGP�DO

�;i�pt:-�;itdú com successo � tot!�
�J r1ióJ�';:f�h� pl�?�ph:n1�;i d� !;J1-rtú�
� ru:( ,� �ie) ;2i�r'r:u� ,

FEfEDAS
ESPjNHA3
ULCERAS
r:C)::t]Y�AS
�l��C\�>�S OA Pclli
".};;;HT.HROS

Avisa aos amigos e

anti&\Os constituintes que
reabriu seu escrítorio de
advocacia" e continua a

aceitar· chamados para
trabalhar em. qualquer
comarca do Este.do.

&9critorio: R. Deodoro n' J5
FONE 1.665

i:",QJ1:LS 5R..ANCA$
!ZtÚ:W��lAT!SMO
$é�5Pf'IULAS

SYPKILlT!CAS
� Qu;�iJt. �til ....
á� s;fu;e<.,;I)a C$ ..

fna�" ..

'�rlARIA'�
-- .:.!J�LíWé::' de 0lll'C40l r

;�i�U;: tltFURATlV8 ..UI

Floiíarropolls, -1936

ET Dr. Armlnlo ITavares

MRDICO-�SPECIAUSTA J
Ouvido - Nariz - Gar- :

gania - Pescoço
Consultas das t O ás 12-

das 16 áS 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 --- Tel, 145ó

Res. Rua Bocayuva, 114 "

Tel. 1317
--.�--

lir�;;::::�p::t2::�' í'
I'�:

dade de Medicina da
i Baía

; Ex-i�\erno e assistente d0
, Serviço do prol. Mr:)Iae�

:� Ex-ínteu.o do Dispensario

I
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
GraHée Guillle e Senatoric

Manoel Viterino
.._--..--...-----------� i Clínica médica cirvrgica das Exame de sangue para diagnostico da 5ifdis (reações de

_-------------------I! I
' melestías da W€ssermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

�ABEÇA E PESef)CO j aostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.
Especiahsta em Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

NARIZ, GARGANTA E

'-:.1OlJYIlJOS gnestico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

GONSULTORI� 1
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

I 18- Rua Traiane --18 diagnosticas.
, 1 RESI:9ENCIA l Fe rna r�,do f\l1 sGhecitO, 6
.11 Hetal Gtena

b",_ I ! TELEFONE 1.19

-I;� Diar:araellte das lbáB;� _iiiiíliiíiili.1l1lFIIiII·.L_0!iiilf.\fiiiiR"lEiliiíjA_iiiN�!O�P O L I S

1(1III D.·. Pedro Camata Simões

-

.....

,II N S T I T U T O D E O I Aos
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalrna Moellmann

r». MigLJel
Soati>aid

CLINICA C1�RAL
Vias Urinarias

7rolamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. jQãO Pinb, J 3
'1 el�fone. 1595

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
(onsultfils das 13 ás 16 hrs.

Com prátca nos hospitais europeus
CLINICA MEDICA EM OERAL

Consultas das 10 ás 12 � �las 16 ãs 18 horas.

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA'

C'L1NICA
Curso 0€ aperfeíçsamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electri cos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SlSTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicas

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Melestías de !'

Senhoras e

Motestias de crianças
DIretor d& Maternidade.
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarde - Consultorioi
ANITA GARIBALDI, 49

Accacio Mo-
&

te I ra tem seu escríp-
CLINIC.A MEDICA

tÓJ ío de advogada á rua

Vísconue de Ouro Preto

·'·--'1' I Dr. Acerbai R. I

da Silva
/\dvegaao

P. 15 de Ne-vemlne • .3 seb,
Fones 1631 � 1290

-vsma, Reumatismo, Artrite, Ciática. Lumbargo,
Nevralgias em Geral. +Doenças Nervosas e Mentacs

CLlNICA ME'DICA - Cirurgica das Molestias da

I
i Péle.-Sifilis- Blenorragias e suas complicações

Cura insulinica da magreza= Regimens
: obestdades. diabetes e moléstias da nutrição

n, 7(). - Pho1iP' 1277. --

Calx 1 Pcstal, 110.

I Dr. P.dr. d�.JIIeu ;a-F.rrq�
o'·· ................-'C.:;�a'··. -_ �-',

Advogado

I Ru& Trajano, n' 1 so13ra219i'

I Telephone n' 1458 I
da

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

Luz, Raios Violetas e Ultra-Violetas

�
I Dr. Osvaldo Wanderley

-

Costa
Bacharel em Dlrelte

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

Pua Tiradentes, 1-4 - Sob.
Telefone, i 167

•

Advega na capital e no interior deste e do Estado de San-
ta Catarina.

Escritorio' Rua MarechalFIQriano Peixoto, 131
sobradQ sala n' 1

SANTA CATARINAPARAN(\'

Fretes de cargueiro:

Imbituba
Rie Grande

PelotaS:e
Porto Alegre

Companhia Nacional de Navlga-
Ex-chefe da clinica do Hespi -

C t"tal de Nümberg, (P.oree30r
'

çaô OS eira
Indórg Burkhardt e Professor

.

Erwin Kreuter) 1 Movimento Maritimo ..Pcrto Flariars_pGlis
E.paCI8ue�er':r cirurgia

l'
eerviço$ de P.a$$�· eiros e de Cer

alta cirurgia, ginaecologia, (do- Para o Norte Para o Sul
enças das senhoras) e partos, Icirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO··-Rua Tra�
afio N. I li das II ás J 2 e ;
das 15 ás 1 é 1,2 horas, O Paqueje ITAQUATIA sairá á 24 do cor-: O Paquete ITATINGA sairá á 26 do

rente para: corrente para:
TELEF. 1.28; Paranaguà, Antonina,

RESIDENCIA- Rua Este-I' Santos, Rio de Janeiro,

'I
ves Junior N. 26

\
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabectelo
�

TE�EF. 1.131 Cargas e passageiros para os demais por·

Ver' de ..se as Itos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

eeg�intes A. Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das�saídas doS. paquetes
pr .".-- p r 1€-dades VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á. vista do a·

testado de vacina< A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazen� da

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

Uma Casa i1a rua ConselheirQ
Maha n·. 51, outra na lua João
Pinto n·. 53, e pequena casa e

chacara na rua José Veiga. Um ESCRITORIO,-PRAÇA 15 D,E NOVEMBRO, 22 seBo (FONE 1250)
grande sitio no Rancho· Queima- AftMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -·END. TELE•• -COSTEIRA
do e outro no Estreito. ,I Para mais informacões com o Agente
I��e\ 1-213:'1 ';\) )11 l j I ..J. -SANIds O'ARD'OSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA.ZETA florjanopolis,�25-6--19;38
---------

--------,------�--------- -----------_..... -�-----�.'---

O presidente da F. I. F. A. proporá o Bra-
sil para local do próximo Campeonato Mun
diaL -de Futeból em 1942.

-------------�, -_._-

___AZET IVAs OR
REDATOR:

NIl prefeitura municipal de Hamonia, conforme tivemos
,.)casião de noticiar, com desusada concurrenci'l e delirante entu'

siasmo, foi inilugurado o retrato do sr. dr. Nerêu Ramos, iluslr<!
Interventor FederaL

ISua Excia., ",ue foi representado na c;:;:Ímolia. pe1.- sr.

dr. Humberto Pe.1emeiras, reve tn,ejo de �ncontrar ne'lsa manifei-IItação� mais uma prova da rcnonbecimento do POV) do seu Estado,
pela obra grandiosa que está desenvolvendo em pról do no!so Eu - i
turo. I

E isso, bem frisou, o operoso prefeito daquele muo:cipio, I
SI, Rodolfo KoHke, em seu magnifico discurso, que, a seguir, pu,·1
blícômo:; na integra: I

-I1Excelentissiiflo senho{ doutor representante do Intel ven-Itor Federal no Estado -dignissi'llos representantes da Imprensa .--

Iautoridades presentes-distintissimas s�nhon5 t meus �enho[e.. I
A inauguração do retrato, que óia se acaba de fazer é um 'Iverdadeir� e sinc:fo pélio de. l,ho�n�nagem á e�sa impolúta figura

que é o dr. Ne{eu Ramos, 'ligmsSHuo Interventor Federal no nosso IEst�d,o,-Nerêu , �amos, cujo retral�, hoje, enfeita 11 galt:ria de�b IPretelturd, t�m S!OO o homfm pubhco que tanto e tanto tem fCIto :

. . t
' J 1 I ..:!

'

d" d f' ,1':;( sua err..l, L,O:11em ae argo ",C9cortmo, 8 m,Dl5tra or pro 1- !

cuv, to m sua excdencia zelado sumamente pelos interrêsse. da ter-l
ra barriga v-:rde, não medindo sacrifícios para dota,lll de grande�
melhoramentos, destacando· se, entre eates, muito principalmente, os

grandes problemas das rodovias, da instrução publica e da .aude
publica. Santa Catarina, hojf', gmças li este grande seu filho, es

tá em elevado conceito entre os EsL dos da Federação.
Nerêu Ramos. emfim, foi o homem que nasceu para fOn-rgrandecer SU8, terra, vara fazer de Sant.i Catarinli, mr gflmàe e

poderoso E;;tado, q,ue, mUito org�lh�, não 56 O� SeU! filbs, como It'lmbem {odu o bnmleao que agb Vive. \

E', poi�, esta, a razão porque, achamos de muitisma justi-IIÇ'I, COiOi:Uf hoje em nossa galeria, o rdrato deste grande catarinen
se, fa;;:endo õ?:,im urna hOlne,nagcrn mui merécid�, para demonstrar Io nosso sentlmeiltü de grat!dão d � bons catannt nses, águe'e que
t :�o E6biamenk <-"tá gOVf! fii\wL I) no;;'�J querido Estado. I
E', 'Ih'este, por": um ,íto que mUlto nos crgull a, c muito

n >3 ensina, pOir�ue a figma de' Nt:rêu Ram05, hoje aqui inauiJu'
I"da, representa para todos nós, um tüestsdo vivo, palpavel, elou
(;!Ientle, de fc e cs;:eranças, que ?(l� conduz pai� a jornada. de I
f,; c)gresso, de prosperidade, de enluslt18mo, de conhan�a e de JUS- !
II ;a, pN que está passando Santa Catarina. Viva o dr. Nelêu Ra· I
nlJslI Viva Santa Catfirifl&! Viva o Brasil IR

Osmar Cunha

Em novembro próximo O�O brilhante j�go. de Bole ao ·R····�·t·
..··,'�····.. r m w ---- m -

-

-'

�Cestor ante-onter-n realiza- i eVI:� a. "na"l lft
Campeonato Brasileiro de; do n� Aviaç.ao! teve um p�2U iOS" I

Futeból da F. B. F. II
desfecho Inesper'ado Pelo bachilrd"uco sr. JOá{)

Realizou' se ante-ôntem á noite I Iavoravel á Força. I
(�eicar(!o Mavr. foi.no� feit�, �n-

O Carr.peonato Brasileiro de Futeból, a ser patrocinado pela 1
lU Base da A�iaç�o Naval, du- Os cestos dos vencedores fllram km, a gentil o,ferta co prtr;;e'fO

Federação 13raslleila de Fllteból realizar-se-á no mês de novembro' rante as festas joarunas, um emo- leitos por: Chocolate (8), Damata numero da r,evlsta «I,'apliJflcs».
"a Capital Federal.' I cionante jogo de Bola ao Cesto. (5) e T adeu (4); e os dos ven-

Esta yl�bhcaç�(', fundada pe-, ------------_

P "d i tod E d b 'I' [Foi por essa ocasião inaugurado ciclos por' Mar'lo(9) e P tugal los furICIOI:i1flOS U<J Ínst.tuto d-�j Del�g cia-ucrparão o mesmo qua�1 to ,JS 03 sta os rast erros, !' _,
,

, , or i:I
fl. "

.

-

" .I.

.

!
.

v a Ja
" fd 'l'·- - de f ból c fil' d 'FBF . um novo campo.a nmentadc e pró- (1), ,1po�entadondS e Pen�o"sdusln-I'CUjas e er,.!.oe, c ute o estejam la os a .,. I", , "

J t'" , -i" ,;, d '. - F· IO mais inter esssnte de tudo isso é que o provave] esqua- I pno p,ara Jogos noturnos., '.

O re�ultado, em ,sl,_fol mespe-
QUe Wln,�:, ;

e _\ �_i"I,a,:1 a In,_Q.n 1 isca
drão que <::;lfesentará o Rio serà o mesmo conjunto azul que se en-

I O pgo que, e;teve anJm�dlsH- rado pOIS, os di! Aviação, estavam

I
twar o

c,

t;_ r.,.r,�t� ,

na ,":<1�araddg��
contra na França representando o Brasil. Por sua vez (',5 pauli l's I mo, t�ve a aSSIStI-lo umA público preparados mas nunca, talvel,re�' e �oopdaça, ,l�) seio ao luncio I São convidados a cornpa
concorrerão com uma equipe. das m.iis poderosas, onde joga,ão Cai-I de mais ,de 1.000 pessoas. sa,vam em en�olltrar na Força PU-I n�h�m� :0 Instituto, bem ,c0mo recer a esta Administração
nera-Brafldão--Argemiro-Lopes,-Luizinho-TLléco-Ft'itíço_ O quinteto da Base teve de blica um conjunto tão homogeneo. &. �lvulgur,. e:n rodo o Pais, os do Domínio da União, ra

lvlati
,� ,.'

d
'

I' enlrentar o "fiv II da Força P' - assuntos oertinentes de modoDI'"
,

,

I, ahas- 10m IVIIX e outros e mcont stave valor.
,

... eu, 1 , .

e ('gacla Fiscal, afim de Ué-

Os demais Estados apresentare-i turmas jJo,l'r<\sas, cap iz es
blica.

_

Os vencedores I paftrcuJ;'r, ao, I. \., P. I: P, d:- tarem de assuntos de seu in-
de fazCf frente aos renomados "crack,II' �o Iinal da refréga o marcador Guoç.::!ves\Dois)-Joige-Da- forma, g[;��l;" _a�_prevldenCla SOCI-

tr;rrssc,?oS seguintes pessôas:asslIlalava a contagem de 17x10. mata--Lhoc8i3Ie-Tadeu, ai e a Lg;,la�u: do trab,.lhn,; João l3aycr Filho) João Al-f\/i d X Bae r lu t ,"0' á c .:-) 'n G
I
pr'/curando, amna manter seus .

cantara da C h M -, 'I
e - --1 CART.AZES I e j-an l�oggers. ,leitores ao rorente das decnõ..s Izidro da Sl'lveU!l a,

L
Ja�(,(

IV n '_ e Cl (.) (�

I r 1 $000 I" - d 'J d Adrni
. " Ira, ounva'reço:"-,. • n,s tração () onunoa a mi- C'Pr' anc de Az d ONOVH YOHK, 24 --Mlk J ,ceS, � '\<\"\ H ff IH:). i ',,- PROGRAMAS DE HOJE: i I, -

_ I,' _ <> d .1., I I eve O, ona-
, -

d
r

L 1 I
• OD·l'ON O lider d 1 F."INVS �ORAIIh "'DOS '," J,l'dstruçoe�, Mo"t t JIO, .,'- ,as Ta.

U to [r sé PCI eir"', Leullel An-pecilvamentl'!, empre.,aflos e Joe (lll!:i c: ,V:X j ::1 1(�lllil6 e de ti, 011 � n 'LJ U� d·
..

1\11
• I' t<;n " es dv lrmletio ao ra' tonio Cardoso Co a h''BX Batl', 3,siaaram contrato, ôntem, i ii ,k, pI'" Ij '1,1 w" ,L 8.1:( Cluemas

R-'X
'

5 7 830 h ,I II f.1 d ; , ' 1-
�

_

' Iflf n la

cor.tra o vencedor da pugna LOllis-5.h Ik ILllg, C.TI se lembro do a(,o A'S 3, 7 e 8,30 HORAS: .

t, ,a� .'
e

'�
oras.

I }ill�'Ú,
_

a..:11 tQn o, 8ss,n.: a 'VU de Fumo Santa Cruz, Vict'n�
correntf'. I) ENTERRADOS VIVOS� DO�IS Er,l REyOL rA com I g�!lZat;a(l �": IIJ�O ",�ud() qu� te JOSé Gouíart. E1Jsebia Pe-
_18•••••*.0.0 8 ,

-

'B t
1\1( L John ,L.. r1edge e LUlse Latlmer e .,' dIga respeito a es�c IrnpOltanlt reira do \!ascime"to Delg'lcia

H
",.

f
(o,n ar OH mac ,ane e

O T�ZOURO OCULTO 1 d' 'd d 'I b'
(J "

, '

amo riua ho iroe fi i�ge ia U Jean Muir à frente de um .'
t.

_ fi I
i 11",101

a atl"l li e Súcia i3�1
Marques, Adeleína dos An-

___________�-,-__--_--__ grande elenco na cinta da -contllluaçao e na" '

caCa, 'I f jo:;, He!era Cavalcanti, HeI-
� &. �. i\I A � W

ratos somos pela W-'Iltl o erta,,' C. ,. l L - d'�n ..e fi"i<Ven'lor .11 'S í�e li �� tj !ii;.OS alner.
o

Q ..... _ .. _ ....�a_ .... .... _ .. _ ..

--·I vll1a, Jon\,� ves, eoca i1

.
_,_____ 2) O AGENTE SECRETO R YA�, ES 7,30 horas: Concertos e limpeza Mana Cecilta, Manoel Vi-

X-9 -- Continuação desse APOSTA DE AMOR com! de maquinas de escrever, -::ente· filho, José Manoel da
emocionante filme em serie Gen� Rllyrnond c W,�ndy Barrit"'1 rádi0�J e apar�lhos em geral:.. Silva, Ric,ardo Pedro G?u'
com Scott Ko!k, Mont Blue Preço-l $000. Rua Conselheiro Mafra n· 60 lart, Mana Valente, Amca

Valente, João Machado da
CoSt2, ,\'1igllei Lral, Migurl
iMonírél da Silva, Leandro
I Camp( s Junior, Rodoifç, Ce
lestini) Rc'mão, Club Nauti-
co de fJ.c;_;:at2.s «!l.ldo Luz»,
Franciscu Sebastião da Rosa,
,Marcianu Pereira, Genero
I Eleuterio da Silva, João Mar
I tins Dutra, Lucia Castro, Can'
i d!do !\'1ar:0t'l Gr;.llvêa, Euge
I
mo MoraIS, Elias Pauto, Fran

: cisco P. da Rosa, José P.
: de Carvalho, Antoni0 Vieira,
Pedro Antonio Vieira, José
Serafim da Silva, Mano€!

I Vicente Filho, Virginia João
Cardoso, José Vaz Sobrinho,
José i redcrico Andrade.
FranCiSCO f)edro Cidade,
Andrade Costa, Carlos N.
f � ; i r:',-!v\ar;ano l!.\goitinho
V ii. 1: <t.

4 de Julho

5:400$000

muitose

premlOI
menores

Vá ao Bar-eRstalltl'ante »ELITE» almoçar ou jantar por

j três centenarios,

II
Cardapio variado - Maximo asseio

II íiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii_E_x_e_liiiiiill_S_i_Y_B_miiiiiiiiiiiie_u_t_e_'_B_lDiiiiiiiiiiiii_Ii_8.riiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiril

.. ;

Está emiuftnte a

batalhar
SHANGAI, 2� - Apezar

da inundação e das terri veis con

. sequencias do rompimento dcs
I díqnes do rio ArIJatelo, os e

I xefCltL1S japonês e chioe. pre
i param-se para uma das maiores

I e mais �I>ngrfntas batalhas. que
I jii E::" travaram de�de c inicio da
1

i gllora, t'SS1\ gr n�:e bÂtalha, pa-

I ra a qual edro �(ndo conct"ntra(

I dos pdçs dois i:;('VeHlIr-ios gran°
,df� efetivos e mUIto rr.aterial de
guerra, deverá decidir da Dosse'
de HI'i nkcw, a aluai capit�1 da
China, governada relo marecht:l
Chang ,kai-Shek.

I

---------�---

VENDE-SE uma maquina
de escrever «Woodsto
ck», por 600,fOOO. �ua

Saldanho Marinho n. 10.

Vende-se : l���
nida Rio Branco. n.60 A' tratar
na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



?:ie!!,CiLA-Z§:tA
Vendem ..se juntos ou separados

I,!IIII---------------rlMagnifico terreno pronto para ed;(i�ação [todo murado, I M P O S TOpasseio e rua ]'a calcada no centro da cid d 50 Dr S a" u I o R a m � S�Plr. d N b:J a e, li metro-
_ '!,.;s

tla Fraça 15 e d·ovem roo
. I:)E RENDAUma gran e casa antiga, cora espaçoso terreno plano

para grande e�i{ic�ÇãO. tamben. com passeio e rua_ ja calçada, Especialista em molestias do aparelho genito unna-
ED ITA Lcoritíeua ao pllmeuo.

_ no do homem e da mulher. ri
Informação com JOAO CARVALHO

ESPECIAL PARA A ESTAÇÃO INVERNOSA, CUI-

II'
DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejaria Catarinense.
• EXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE JA'

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

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

I�I�_._.__F__L_O_R__I;_A_N_O__P_O_�L�I_S.��. II
MOVEIS

. VENDEM - SE:
I

lia rua Presidente Cuutinho
--------IIi\1I!II�_..IiIiIaI....__� '.; N·. 76.
.•R����W_.&;���V�����7.2�:�:;����:1�.

��
. � Cálculo de qualquer Planta,e:cecuç�o, f,_s- �
� estrutura em con- cauzacao e direção �Iff creto armado de ob. as �.� e ferro Aparelhamento com o�
� pteto para constru- �
� ções de pontes em �I.' � concreto armado �l--------� �\{4t Vende-s.

I Omar Carneiro Ribeiro �IUMAC��$��N�A%;' ES·

� I tipo stan.dart por preço vàn
i tajoso. Informações na Ta-

.

bacana Baiana, Rua Trajano,
� 4 ou Caixa Postal 59.

�
� RADIOS
�� Chefe da Seeão

�r�
�."•••••••"••"'•••••••"••••••••••••••••••••••••• IPara seu concerto, procurai a

I
Casa Musical, que conta com a

1- I� ;:::\�a :::o�o::n::O�al ;a- I Curso de Maquinas e Pilotagem II
.; .� Cur'ltl'ba Paraná �--

� � Vende ..se dU'l5 .:�SI\O�'. �. tJe tl]VIOS,
� � agua bôa e muitas arvores Iru-
� Sueu rsa I: � tiíeras de diversas qualidades, ao OS INTERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
� � lado do quartel do 14 B. c.. II

EULAMPIO DOS REIS VALE

� Ftorianopolls direção: Enal;ro. OMAR RUPP � no Estreito. Para tratar con,

0111 RUAG:r��1!\��T�&�?�T,98 'I� �"
. '., ..,..... _

.

(
. � propridario Vldal Anto(lio de , i'I �.-- -��l"�'>r . ,.p���1k�7;1'��V&�������� SOUZI). _--------r--,---�------�

Sua carta chegará
;"omingo na Europa

Pão liquido?
Cerve ja Bock!

.-

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

gínecología do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clínica do
Rio.
Ex. Sub Diretor do Serviço Médico da Assistencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em Urologia.
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal do D. S. P.
do C. S. de Flortanopolis.

Doenças de senhoras. Urologia
Partos e Cirurgia.

Consultório e Residencia á Rua Visconde de O�Jro Pre
to, n'. 11 - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

i

II CERVEJARIA C A T A R I N E N S E IIA mala fecha todas
AS

Quintas- Feiras

ás�10 horas no Correio.
á8� 9 horas na AgenCia

Infor .'·"oe

açO€�S :

Sindicato Condor LIda.
Agentes: Carlos Hoepcke SIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FIO! ianopolis

-------_.\"n'l ..... .._-__

Enger-:heiro Civil

Caixa Econamica.Pal•• ia d.

Caixa

Apartamento
Postal, 784

Andar •

Vísta BEM SEUS FILHOS

FI�ri8nopolis- 1938 ===
• .•.

"�'., ""�-' ",o" ê,", ,.

---....,;

Para ciencia dos contribuintes do Imposto de Renda nes
te Estado, torno público por meio do presente edital. alguns dis'

I positivos regurnentares em plena vigencia: (Dt'créto 21.554, de
20.6·1932).

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
deudos, lucros, alugueis e luvas: prestarão informações à Seção do
Imposto de Renda, anexa á Delegacia Fiscal.

Artigo 86. -As infrações do artigo 78 serão punidas com
a multa de 500$000 a 5:000$000.

Artigo 88.-Até (30)-trinta de junho de cada ano,
ródem ser feitas as declarações de rendimentos, independente de
multa. A pessôa fisica .. -(particular)-que possuir mais de
10:000$000 de rendimento bruto, fica sujeita á apresentação d�
sua declaração, ainda que, pelas deduções de encargos de íami
lia e outras que o regulamento permite, venham a Iicor i.entas
Caso não Apresente a Jeclaração fiouá sujeita ao lançamento (I ex

olicie » fi perderá direito ás deduções regulamentares, incidindo
tamb ...m nas multas de 30, 50010 ou ainda heis vezes o valor do

I im, <';5tO. ou seja,' 3000010. As firmas comerciais coletivas ou in
drviduais, ainda mesmo que tenham prejuizo, ficam obrigadas a

?�re8('cntar 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, descontar ão semprt'! independente
de sab r a quem são pagos êsses jures, á taxa de 8010. Quanto
aos dividendos de ações ao pOl tador, a taxa a descontar pela
mesma fórma será de 4010, independente do imposto pago pela
sociedade.

Artigo 1820. -- São passiveis do imposto de renda os

vencimentos de todos os membros da IVhgistratura da União, dos
Estados, do Distrito Federal c do Ten itorio do Acre, bem co

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

Outrosim, torno publico que de acôrdo com a lei 183
de 13 de Janeiw de 1936 e Decreto :2 1.033, de 8 Feveiro de
1932, o regulamento acima citado, sofreu as seguintes alterações:

Lei 183o.-Artigo 10.-A partir de 1936, as SOCIE.-

dades em nome coletivo, as de capital e industria, as em coma!"

dita e as firmas individuais, cujo capital exceder d<", 50:000$000,
ou cujas vendas mercantis eu receita bruta excederem de . .

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

Decreto 21.033.-Artigo 10.-Nenhum livro ou docu
mento de contabilidade previsto pelo Codigo Comercial, pela lei
de íalencias e por quaisquer outras leis, terá efeito juridico ou

administrativo, si não estiver aseinado por atuário, períto contador,
contador ou guarda-livros devidamente registrado 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 do mesmo mês, a Secção do lm
posto de Renda neste Estado, está habilitada a lornecer quaisquer
outros esclarecimentos, bem como a receber as declarações d�
rendimentos referentes ao corre.ite exercicio.

Secção do Imposto de Renda anéxa á Delegacia Fisca
do Tesouro Nacional do Estado de Santa Catarina, Florianopolis
25 de Maio de 1938.

Carlos �oneei�ão

.

PREPA:RAM-SE ALUNOS PARA EXAMES A se. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

AO SR.

Lindas e graciosas
na

I
I.
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Terá lugar, terça-feira proxi
ma, dia 28 do corrente, nos sa

Iões do Clube Doze de Agosto, a

grande festa caipira, que consta
rá do casamento de Nhô Graeio
(Helio Blum) e Nhá Ofrasia (Oti
lia Moritz). O áto civil que será
presidido pelo juiz de paz de
Arranca Tôco, o silustrissimo
manjor Tonico da Piadade (Or
lando Medeiros), terá como pa
drinhos do noivo Nhô Tutúca
(Gualter Baixo) e Nhá Calaca Foi nomeada a complementa-
(Hilda Rego) e da noiva Coroné rista Lori Viana dos Reis para

Jango das Dôr, (Bertinho Pereira)
exercer o cargo de professora do

e Nhá Terença das Consolação grupo escolar de Tubarão e desig
(Conceição Barbosa). Nhá Flori- nada Edeltrudes Wippel para su

pa (Zilma Fernandes) levará as
b3tituir o professo� Artur Wippel

alianças e Nhá Bernarda (Miriam n.a .escola d. Guabmha, no muni

Pereira) conduzirá a almofada.
I
ClplO de Brusque.

Terminada a cerimonia sigue ie

um baita fandango. O Galegoque
-------------

se encontra no Rio, onde foi as

sistir o Gircuito da Gavea, iá re

servou passagem de avião, tendo
telegrafado ao Carico, nos seguin
tes termos: - «Ponha turma em

ação, preparando Candonga. Di
ga Chico Mélo não confie no

«Péra, diabo », do Cristianinho.
Faça força solene ato tenha' gran
de repercusão. Abraços. Reinal
do. «O Carico iá se pôz em cam

pr.

RIO, 24 - Reuniu'se o Conselho
TécniCO de Economia e Finanças,
sob a prestdencía do ministro da
Fazenda, o qual comunicou que
está pronto o parecer do sr, Pedro
Rocha, sobre os problemas de ex

portação dos mineiros e criação da
grande siderurgia.
O referido parecer serâ discutido

na próxima sessão.

Decorre hoje, a data natalicia

Ido nosso estimado eoaterraneo ir.

Clovis Viegas, compente e dedi
cado funcionario da Diretoria de
Estradas de Rodagem e desta
cado desportista.
«A Gazeta> felicita-o efusiva-

Adora�ão

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsave)
JAIRO �AL

A �R�O� saFe,,!��v�o
natalício o menino Nelio, filho

D. CORA SEA'RA GUIMA· do sr. dr. Cornelio Fagundes
digno Inspetor da Alfandega des�
ta Capital.

RÃES

COMiSSARIO AGAPITO
MAFRA

A \ GAZET
Deflue, hoje, a data aníversa-

ria da ilustre dama d. Córa Seá- FALECIMENTOS

Mais de dez navios 1'a Guimarães, digna consorte do

afundados sr. dr. Altamiro Lobo Guimarães,
nobre Secretário da Fazenda,

SHANGAI, 24 • Os círculos müí atualmente respondendo pela In-
tares chínêses informaram hoje que terveutoria Federal. No Hospital de Caridade, on.

mais de uma dezena de navios de' Dotada dos mais primorosos de ae achava em tratamento, Ia
guerra níponícos foram avariados

sentimentos, afeita á pratica do leceu ôntem pela manhã o sr,
ou afundados no Yangtzé nos ultt- A apite Mafra eslor a I .

bem, espírito cristão e alma dia- g I , ç' (O comlS-
mos dez dias. devido aos reídes dos �.

d I'
.

idaviões chínêses. mantina, a distinta aniversarian- sano e po reia e CI adão muito
nro, 21 - O sr. Gastão de Faria, diretor do Fomento da RIO, 24 - O Supsemo Tribu-

te encontra no ambiente social estimado nesta Capital. O seu
Produção Vegetal, que, por determinação do ministro Fernando nal Federal julgando U9 processos O ministro da Fazen- passamento eCGOU dolorosamente-florianopolitano, o tributo de uma
Costa, esteve no sul do país, afim de aí orientar o inicio da cam- de concessão de medalhas milita- da segue para s. admiração e de um respeito in- nesta cidade. O saudosa extinto
panha do trigo, em que se acha empenhado o govêrno, comunicou! res a dois segundos tenentes con- Paulo .comparaveia. deixa viuva d. Celeste Lopes Ma.
ao ministro da Agricultura que Santa Catarina possue em seu fer- voeados, decidiu não reconhecer

._ I Por tal motivo, ver-se-á, n.a
Ira e cinco filhos menores, O seu

til território zonas que se prestam 'admiravelmente á cultura triti- como ativo es serviços que pres- RIO, 24 '. Na r�umao do Co�selho I data de hoje cercada das mais sepultamento terá lugar hoje, ás
cera. tam ao Exército os atuais con- de Economia e Fmanças, o míntstro . '-

d
A 9 horas, no Cemitério de N03fiJ

O técnioo em apreço submeteu á apreciação do titular da vocados. da Fazenda, declarou que embarca- vivas de�'i?straçoe3 e. apreso, ienhor dos Pas30"!.
d \

.

1
.

d d D t t.J V-t ti rá hoje a tarde para São Paulo, afim na soma iníindavel de felicitações A' f '1' I dp.asta a t ?'r,lcu tura um co�umca I) o epar �men o ee ....,.. a IS-
de tratar de assuntos de sua pas- que irá receber, ás quais junta- i

amuia en uta a apresenta'
tica e Publicidade daquele Estado, faz comentarios e estudos sobre

I ta Disse que se demorará alguns ot ar
mOI pezames.

a cultura do trigo em Santa Catarina, apresentando dados pelos di�s na capital bandeirante. dmoSt asdnoseas,. com

f
os

I' �d dOSe \
.

'r' I did I f' I'
...

d sêculo I, ""Mv ......00 UM NE-
.,- en as as maiores e ICI a s.

quais se veri ica <que a a u I a cu tura OI a I mrcia a no .t1l O.f1lV'"
XVIII. Esse comunicado assinala ainda que a exportação catari- I

TO DO EX-KAIS.ER O prob!ema da ex

nense de farinha de trigo marca ascensionalmente, tendo alcançado porta�ao de minei-
no ano findo 4.028 �oneladas, .no valor �e 2.879:488$000. O 'pfln�i- LONDRES 24 _ ° «Dailf ros
pai mercado consumidor do trigo produzido em Santa Catarina e o

J. ,

Paraná, que, em 1937 adquiriu daquele Estado 3271.216 quilos Express> declara que as autor�
I10 valor de 2.289.838$000. '

,
.

dades da Scotlsnd Yard,
.

exami-

Inaram ontem a carta enviada da

d C
'" França, ameaçando 9 principe

O ora�ao ; Frederico da Prussia, de 17 anos,
neto do ex-kaiser, que atualmen-

Jesus te trabalha no Scroeders Bank,
em Londres, nada ficando decidi
do acêrca da proteção policial á
personalidade ameaçada,

L A D o

Santa Catarina oferece Os oficiais convo

ótimas perspetivas a cul- cados não estão em

tura do trigo serviço ativo

CLOVIS VIEGAS
P6 de arroz e rouge
combinação feliz

Festa Caipira Estão sendo realizadas na ma
triz do Purissimo Coração de Maria
as novenas em honra ao Sagrado
coração de Jesus.

A festa terá lugar domingo, que
constará de missa solene ás 9 no
ras e sermão ao envangelho,

A' noite, recepção d:! nov s zela
doras, sub'zeladoras e associadas .,

benção com S. S. Sacramento.

Ocorre, hoje, 0 aniversario na

talício da exma. sra. d. Orminda INicolicb, esposa do nosso conter
raneo sr, Eduardo Nicolich, ativo
representante comercial nesta pra
ça e suplente de juiz de Direito
da I a. Vara da comarca da oa

pital.

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.Clube Doze
festa'

d� mente.

Professores

Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

o morro de
�ntonio será

zado

Asr:.inala o dia dfl hoie a pag
Incidente entre o Ja- i saiem do aniversario natalicio da

pão e os Estados exma. 81'a. d. Alzira Gomes Ar�n-
Unidos tes, e�posa do sr. JoaqUIm

Arantijs.

A efeméride de hoje assinala Por ato de 9 do corrente do
� passagem do aniversa�io nata- (Preilidente da Hepublica, foi' apo
hCI? ela exma, sra. d. Eh Konder, sentado no cargo de escriturario
Heis, consorte do n?9S0 conterra- da classe F, da Fazenda Nacio
neo sr. Osvaldo Heis, nal, o sr. Maximiliano Freysle.

ben, que eervia na Alfandega des·
ta Capital.

O inspetor dessa aduana, dr.
Corneliõ Fagundes, ao desligar o

referido funcionaric, baixou elo
gioia portaria qlle muito enobrece
o serventu:1rio ora afastado do
serviço ativo.

AposentadoProibidos de dormi
rem dentro dos vei- RIO, 24 - Notida-se que o sr,

culos
. Valdemar Falcão, 'deíxarâ Genebra
hoje, rumo/a Milão, de onde Irã a

Roma e, em seguida, visitará a cne-
coesíovaquía e outros paizes da Eu'
ropa, devendo chegar aqui no dia
3 de agosto.

O ministro Valdemar
Falcão regressa

RIO, 24 - O Inspetor do Tra
fego baixou uma portaria, proí
bíndo os motoristas de domir
dentro dos seus carros.

SRnto
arra-

1 .

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
500$000
500$000
500$000
500$000

SHANGAI, 24 - Surgiu um novo
incidente entre o Japão e os Esta- Passa hoje, ° aniversario nata-
dos Unidos, em consequencia de ha· lido da geuLili�sima senhorinha

RIO, 24 - O prefeito Henri- ver uma sentinela niponica esbofe' Mirta Avila C(Jsta, aplicada alu
que Dodswort'h determinou que

teado um cidadão' norte'americano na da Escola Nomal Primaria ('

é· d
. , --o dr. J. C. Tompson - e atacado

os t cmcos a mUOlClpalidade a Universidade de Nanking, manti- filha do 3r. Juvenal da Costa
concluissem, no prazo de três da pn norte-aml!riCanoil. Avila, funcionario do Departa
mêses, os estudos sobre o assun- Segundo se noUcia, o dr. Tompson mento àe Saúde.
to, iniciando.se imediatamente os foi .agredido quando procurava sub, I

b Ih d d tlOlr ao tratamento deshumano' "-tra a. os p. eílmon�e. do s{)ldado japonês um pobre "coo.' F.az au?s hOJe o merlllíl:0 Joao
Adianta-se que sera reservado, lie" condutQr de "rickshaw." I Batl�ta, filho do- sr. EU[lcO Soa-

o convento de Sant,9 Antonio,} O funcionaria da embli,xsda I10r Ires de Oliveira.
uma das grandes tradições do: te-americana, sr. John Ahson, que I' Ao intc!l'essante garôto fazemoil
{i permlneccu em Nankins para zelar

Ih d f I' 'd dpa 9.
i pelos intereilses do seu paiz, formu. I me ores votos e e ICI a es.

Il0U seu pr�tes.ta p�rante as autorl,1 A •dades proV1son,ls mponlcas.

r
Ve passar hOJe a sua data na-

talieia o sr. Dilermando Schmidt,
���������oo dedicado funciona rio público es·

SHANGAI, 24 - As tropas j F·· I A b
' � tadual.

chinêllas reconquistaram a cidade I
rane sco

.

m roslo ijde Tun·Nan·Fu, na zona inunda- li da Silva � Fazem anos hoje:
da pelo rompimento dos diques fi e �do rio Amarelo. Os iaponêses l�� Zoé Maria da Silva �� o sr. Jorge Naciff, comercian-
foram obrigados a se retirar, com 'J� comunicam aos seus pa- I!!i te em Mirim;
"randel perdas. _ ,� rente3 e pflssôas de suas re- � (\ sr. João José Santos, do co-

•

1 � lações de amizades o seu con- � mereio local;
ALUGA-�E .uma esplendI?a sala; � soreio, derecendo os seUil �� I

a senhorinha Edit Chaves.
para escrltorlO. com 2 Janelas" �,i restO

,

Af M' �
nos altos da Livraria Moderna, I � �hol �mok3t r�: onso I-! ENLACES
de Pedro Xavier & Cia. k e R reI o.

� �. .,

Tratar na mesma Livraria I ,�.���r*"��"*"�"S"T heahza-se hOle, as 17 horas,. � '" "'""'""""'". �"""'".,,.,.,, ...........
á rua Menino DeliS n. 11, o en-

I lace matrimonial da gentil senho
rinha Argenlina 1\1. Vi9ira com
o sr. Francisco P. Prazeres, fun
donario municipal. O ato civil
será paraninfado por parte do
noivo pelo sr. MaroJos N une!>
Vieira e senhora e da noiva pe-

110 sr. JoãQ Silva e eSl)�sa. Na Icerimonia religiosa serão padri
nhos pelo noivo o sr. José A.
Souza e senhora e por parte da
noiva o sr. Willy Kersten e se
nhora.
Aos nube.ntes

lhores votos de

o novo regimento
interno do TSN

"Ita"

Adoração
é 11 marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adora�ão
Vitoria chinêsa

RIO, 24 - O sr. &aul Ma
chado entregará amanhã ao pre
sidente do Tribunal de Seguran
ça Nacional o novo regimenta
interno do tribunal, de acôrdo
com a nova reforma proces�aal
dessa côrte.

LOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
�ATARINA

Morreu a

falnosa vaca

Resultado dos pre
mios maiores da ex

tra�ão de quinta fei
ra 23 do corrente:

Condenados os

comunistas da co

luna Rangel14966
3898
11446

PORTO ALEGRE, 24-A va-
10775
12500

ca <I ta », que Be. tornou famosa 2430pelos �ells sucessslvoS. recordes de
I 3353

lacta9ao, sendo, por I8S0 ';'lesmo, 7980
o am:nal que alcançou m�lOr po- 12714pulandade em todo o pau!, mor-

reu, ôntem, em consequencia de
um parto, oC0rrido ha um mês:

P�RIS, 24-A Agencia Espa
nha mforma que o recrutamento'

.

l' I
DaClona lsta em Marrocos está 1

tropeçando com grande dificulda-

O numero 10775 foi vendido
na cidade d, Lages e o numero

12714 na cidade de S. Francisco.
E Oi demais numeros sabe-se terem
sido adquiridos p0r pessôas re

ilidentes na cidade do Rio de Ja-

(Especialista em doen�as da
e creaneas)

�ONSULTORIO

RIO, 24 - O sr. Raul Macha·
do condenou a oito anos de pri
são as praças do 21 BC, que,
durante o movimento comunista
de, novembro em Natal, marcha·
ram para o interior do Estado,
na coluna chefiada pelo tenente
Mateus Rangel.

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON

Rna Felipe SChlDidt� 39

"

..i.l
fazemos os me- Departaulellto de A�
felicidades. ronaudca �ivil

o TEMPOIncidentes
emMarrocos C A S A C O S O E C A SEM I R A

TAILLEURS
SOBRETUDOS DESDE 56$000

t.e, principalmente por causa da

d b hr lvalid.de entre marroquinos 'ti
a�emãeB e italianos. Um oficiai � ;'1

�'t;n:I\:�7ia�:u�,q:,:,�:.a:::Capas e orr2)C a
Ya�t�ram vivas a Hitler e Mus- PELLESsohm.

le �:r;��an?fi�����a�:n:C!d��: l.'na "AMODELA1 ro marroqulllo, tendo havIdo'
troca de tiros, em que intervie- 'I·am soll.'la dos de amboil os lados.

HORARIO: elas 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
neiro.

BA'fISADOS
Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatol6gicaFéli levado, ôntem, á pia batis

mal o menin\) João Batista, pri
mogenito do casal João Batista
Gonçalves e d. Elvira Ferrari
Gonçalves. Serviram de padrinlaos
o sr. Otavio Ferrari e senhorinha
Helena Ferrari.

Previsões para G período dai
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
:;.,Tempo - Em geral )nstavel
com chuvas.
Temperatura - �m daclirflO â

noite estave! de dia.
Ventos - Do quadrante sul,

sujeitos á rajadas frescas.
As temperaturas extremas �e

ontem, foram: maxima 20.7 e mi'

(lima 15.8 registradas, respecti
vamente, ás 12.10 e 4.30 horaS.

CHEGAM UNS

DR. MARINHO LOBO
Encontra-se nesta capital o sr.

dt-. Marinho de'SollH Lobo, pro
véto advegado

-

nos audltorios
deste Estad.o, e residente em Join
vile.
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