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Caiu ao sólo, fleando completamente destroçado, um
presidente Agllstin Justo,
filho do chefe do govêrno

resultando
argentino

a

e

avião da
morte de sete pessoas,
de oficiais da sua Casa

IIltconu rva

inclusive
M·lII-tI�I ar

do
do

enluta a
l'Ii;

naçao Argnn'tir:a"' r=... • i'
-

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

I

I

N-'IONTEVIDEU� lO-Acaba de ser reeebido!
II{�sta euttital um despaeho urgente� eomu

-'r nicando flue um Ilviã.o militar argentino�
.I v,

q Ilte reg.oessava da eidade brasileira de
} UJ·oguaiana� eaiu ao solo� perto da fron-
teira ul·uguaia.

-0-

lt�,�-#r�TE.VIDEU� 10--IJm novo despaeho
iniorp;�tla que o avião luilitar argentino si..

uistrt� do� caiu a 60 quilometlGos do Rio

Uruguai� e é o que viajára de Montevidéo

para Passo de Los Libres� no domillgo� o

presidt!'nte Agustin Justo� que retornou em

outro aparelho.

A DO POVO
---------

CALl.. ADO

I NIJI;IEROANO Terça-ferra, 11 de Janeiro de 1938
----------------------------------------------------

Proprietario e Diretor Responsavel

IV'I
"J A .I n O

F'orianopotiis,

.

Fo:am contrataãos Lourival Janz ,

UHi_)GUAIi\.NA, 10-0 1);0_,;- para fotografo identificador e J(lão

den te Agustin J usto au L�:l de I Se:"�io .GoJi.nh.o, p:lr� jardmeíro
. 'I da Perrltencíaría do _!.. .r ido.

partir e acompanhado de toda a
Isua comitiva, depositou ullla co- . _

rôa de flôres no tumulo de Sá

MeitiorOll O

gal, DaltroMONTEVIDE�U� 10 --O ministerio dai
Marinha aeaba de determinar a partida I

de 3 aviões� afim de loealizar o avião si-IREAGIU AO ASSAL-
nistrado. l. TO DO �IELIANTE

/

� esposa do Uni n d o o B 141 a s i I
promotor A r g e n t i ri a

URUGUAIANA, 10 - ema
grande multidão assistiu á colo
cação da pedra fundamental da
grande ponte internacional, ligan
do o Brasil á Argentina, entre
es' a cidade e Passo de Los Li
hres,
Falou, entornando a sua satis

fação por poder mais uuia vez

apertar a mão do presiden te da

Argentina, o chefe da 'Nação Bra
sileira, sr. dr. Getulio Vargas. Em
suas pala vras acentuou o presi
dente Getulio Vargas a importan ..

cia que daquela obra' resulta para
a confraternização elos dois gran
des povos visinhos.
Falou depois o presidente Agus

tin J llst'l que teceu um hino ao

Brasil e f,Ro espirito ele paz e de

harmonia que assim todas as na

ções da America Latina.

Ul1UGUAI:\.NA. Iü=-Devido
ás grandes chuvas, nih pode ser

colocado o moncli t.. .. estriguindo
se a cerimonia á leitura áta.

Nomeado

UHUGUAIANA, lO-Na Pra
ca D. Pedro formaram a,; escolas,
que durante a cerimonia canta

ram os hinos brasileiro f' argen
tino.

PORTO ALEGRE" 10 Os me-

d.ccs asststentes do gelleral Dal
tro FUho, interventor rederal e co
mandante da 3a. Região MHital',
jJ1J'jlic3.ra:n um boletim íntor
mando r.;ue o enfermo está nas
sando relativamente bem.

(
r
-,

fiscais
URUGUAIANA., lO�Após a

cerimonia, o" presidentes desIJedr·!'ar.- Ima-� emmm-se; embarcando o

general\
;;::,

Agustin Justo para Buenos Ai- III .."

res, onde chegou sem novidade e Inspeçao
BUENOS AIRES� 10 - O presidente Agus- o sr. dr. Getulio Vargas para

tin Justo ebegou a esta eapital ás 19�45� !.
São B�rja, ond� .se demorará al-] . -

irinorando a.' desembarcaI- a morte do seu Foi nomeado Armando J Gal Goes guns dias em visita ao seu vene-· Por �etermmuçao da sr. dr.

e "�.d'. de Brito para exercer o c:�::� iii' rando progenitor. I Secr�tano da Segurança Pública,

;�::.o.p!r-:.s�O:.�;aOg::i-;.�1
elite esta elD ,rla-

�:Pi�f.tribUidor na comarca da \ Monte i ro APOSa:NTAnos---
.. ----

I �e:Ul�·:jl:í e:t:u;11:1�sf:J�, �)S v���
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I e Juvenal da Stlva Porto.
.. ar I�O ! WIlaMl- ... .,�_ ... _nlllU:I:S __ IIIII""'IIo<II_"l:'I"'_ .. nal"'_

O novo prefeito de Blumenau sr Foram aposentados, nos ter-'I ,..a. d•
mos do art. ln, da Constituição ncenula a

J
•

F r e-Ira da S-.Uva Fedrl'al, a datilógrafa da Direto- i

Ose e r � rin dI-' E::;(,rac]us de Hudagem, Es-11 a legat;:'ií!� austriaea
Ler Pinto da Luz e o anxilial'

O
. . - Ih Pib

.

I I técnico da Diretoria de Obras
Por um destes acascs que á - lltra COIsa maIs nao e i � ara tanto, co a orareI ea

d·
_ h '1 t d d N " Públicas engenheiro Salvador Poe-

reportaoO'em nem sempre "e ofeIe- posso Izer, a nao ser que, on- mente com o 1 us ra o r. ereu BU -"AREST
C• d R el' ta. I u

1, ,lO-Um violento

cem, fOI'-nos dado entr·ar, ontem, rado com a con lança o exmo. amos e estolJ certo e que, Ol'l-
.

d· b-.---- mcen 10 aca u de de�;tl'uír COtn-

na Secretaría do Interior e Jus- sr. dr. Interventor Federal no E3- entado pelas suas luzes e experi-

R
_ pletamente a legação da Austri8,

tiça predsameute no momento em ta?�, para exercer o cargo de ad: encias, farei �lIna administração emOtrQ6S d d d d

(lue tomava posse do cargl) de minIstrador de Bluruenau, s.abel'Cl honesta e p.roflC.ua, com 1)8 olhos
-

'" � i pe� eu' o-se to os os. oCumenLos

I d f d f d h 1" -

. .
-

peI tenceni;es ao arqUivo e· sendo

prefeit.o municipal de BILlmenalJ" cor�espon er � e.8sa C')f1 I�nça, post?S .na mamIca, ecun a e 0- _o�am ��m�vlelas a,s segll�n tes .

os prejuizos calculados em algun,;

;��:!��i:��:e��r:::I:d�a:�f i f:!:���!i��·:�;:"�:e,�t�ni�iP��� ,�:�!:m;el�b:�i;::t:��. N:::� ,.:�lil �;:��;;���,]�!�rt�s�:,��� I ;ilh;��:�:;N'I'O DOS
nomeado por áto do sr. Inter- �Para tanto .. , I -E ha mUlto que Jazer em k�� &! pa�a o grupo escolar �Padre An· i IMPOSTOS
ventor Federal iJara o refel'ido Blumen�u?

a e e_o: chwta; Irma Mund, para a Escola I

cargo em substituição do sr. AI- -MUlto- No entant� estou cer- Normal primaria do Instituto de
I

berto Stein, eleito pela extinta to de con..,tar. com a boa vontade GAL. GO'ES MONTEIRO Educação; Yoé Mafia da Silva e' O Interven�;o(u· dr..

Ação Integralista Brasileira. I 9Ad'
de Sua EXC13., pára dar a Bl�- Damintila S3rtorato para () gl'U-

I
Nel·êu Ramos assinou

Na cerimonia da posse, além de ngleses esocu- menau, e qllanto antes, a soluça0 O nobre general de elivisão Pe- po .escolar »Sil.veira de Souza; 1 decreto estabelee·en-
varias pessoas de destaque da ,ele problen,:as pr�l�entes, que ha dro Aurelio de Góes Monteiro, 12elJte Spece Rle�el1,sl&h!, para a do que {) bnposto ou

atual administração estadual, vi- pados ! tempos vem eXIglodo a atuação ilustre Chefe do Estado Maior Escola �ol'mal Pnmana, todos: t· X
-

f�. "

am-se numerosos amigos do novo ! d?s. �dministradores do meu m�- do E-xe:cito, dirigiu um expressi- estabelcrnuentos de ensino desta I
a a que Djao OI pago

prefeito, que depois da assina ta-
. .

; lllClplO, e q�e, pelo seu vulto,nao vo cartao ao �osso. compa�heiro capitaL . no prazo egal fieará

ra do compromisso o felicitaram RIO, 10 - NotICIas de Lon- foram resolvIdos. de trabalho JornalIsta MImoso Para a Escola Normal Pl'íll1a- sujeito á. lunlta (Ie

com ,muito carinho. I
dres informam que �() se encerrar E sem nOR dar tempo a ne; I Ruiz, agradece��o, o telegl'a�a rio dÇl?istrito « João Pessôa »foram lDó.·a de 20-,...

Sabendo entretanto, a repor- o ano de 1937, o numero de de- uhllm.a outra pergunta, o sr. Jose i que este lhe dmglU por ocasrao rer_novldllS as professora: �Lilia Set·ãD fechados @s

tagem d'«À Gazeta», que após a I socupados inglêse5 :=ttingia a cifra F�relra da SIlva, e�tendeu-nos a ela p�s:agem do �eu aniversario Miranda da Cru?, e Mana F lUfa estab I ..
. t '.

posse, o sr. José Ferreira da Sil-I de 1.665.407, o maIS �levado des- !oao, entrando �apldo n� ?uto- natahclO e aproveItando o ensejo de Souza Pausen_wang.
. e eCjlln�u os que

va, seguiria para Blumenau, não I
de o começo dó' reffmdo ano. Pa- moveI, que des!lsou vertIgmoso para, em termos altamente cati-

----- .. ---------=-,------- teulM.mm del:_'(ado dqj�

quiz perder o ensejo de colher I
1'a o aument� conco�r�u o ma.u para em curtos lUst�ntes desapa- vantes, desejar ao nosso confra- Legisl a�ãQ pag,:uu· ou de depo§i1_,,,

"

dêle algumas informações, sobre tempo que nao perml�ll1. a real� recer das nossas VIstas. de, .que fez parte elo seu Estado ti·aba.i�ista tar l111@S COflGeS púbH-
qual a orientação que se propõe I zaçao de tr�b�lh�s _pubhcos, maIs, - MaIOr na campanha de 1?�4, l1tn RIO, 10 - O ministro do Tl'U- CDS enmpeteurtes as

imprimir aos negocios da comu-II tamb.em a d.lmmmç.ao. de trabalho
I PARA SAL- Novo Ano replet.o de fehCIdad�s. balh? ac.aba de. nornc:1f urna co- •

. I O
-

.-

b iJm.il� )R'�aneias devid""''''
na que vai administrar:

I nas !ndutltl'las, prmclpa mente a5: s term.Qs C�l'lnh080S do c'utao. n?lSSa� mcum lel� de revêr a le- ,,,,"'"

E foi as,;im, que no mo:nento I textlS. ! VA .. lOS
do valoroso cabo de gllerrH, uma gIslaçao trahalhlsta para sanar por im.1ipostos e taxa§:

p.m que' o sr_ Ferreira da Sii va ia
--------.

,

,. das maximas expressões do glorio- ! as falhÇ\S e adapta-la ás ado- relativos a dois exeli°,..

tomar o autom�vel, lhe embar- Assolada pela sêca
I
so Exercito Brasilei,�ü� é, na fUI�- ; tç:�t_as ����_:�.��_�_ pais:�s. clleh�s eami2i�cuth;oso

gámos o passo, mterrogando-o:
do, um� d�,rnonstlaºao de que

-- - - ---

4. --Já vai?
das garras dos sua, eXCla. nao esquece os compa- p!Jlrtl·u p:J\ "/:.11 O t ORDEM DOS

---

'".
'-_ Não 'tenho tempo a perder RIO, 10 - A sêca que ha tem- intermediarios nheuos que colaboraram, na exe- U u8 u nor e ADVOGADOS

-

ndeu nos' pos se vem manifestando no in- ollqãQ do grande plano de mano-

-respo
-

. b d 1·
-

dI·
-Sabemos que o tempo é di- terior da Baía, assume nos l'llti.

_

RIO, 10 QOlJita se qa_ rll.:11�- I
ra e lU�a o pe �. sua excepclO- RIO, 10 - Se�uiu hoje, via

h
.

; _ retorqlúmos -- todavia mos dias aspéto cada vez mais çao de um. _Banco ti,! .Crehto 13:1� nal �apaCldade mIlItar, que ele- aérea, para o. Q0rte do país ac -

n ClfG
I d I d d d·

.

d' cola MUnICIpal, destmado a aUXl- termmou a tomada de Catandu - h d d ,. _' OU!
duas palavras, .va em por .vezes, eso a 01', sen o 18['[OS os pe 1-

liar os pequenos lavradores, sal-I 'd ' _

'I pa?
a a e um.a comlssao de te-

ouro em. pó. DIga-nos, pOIS al- dos dirigidos ao govêrno para au· vando-os. d�s gaartas avál'as dos. v��, pon o t,.e1rmop as ,opera�oe" úniCos,. o. sr. úeL �endonça Li-

guma cdsa. :xíliar 08 flagelados. intermedlall()S. ffi.Iltaref;l no l'\ to � araDª, 11181 muustro da VIação.

MONTEVID��U� 10 - Os aVloes de so-1 PONTA GROSSA. 10 - Ontem

eorro acabam de informar pelo radio te... f�i a�saILlda a
A

resídencta do dr.

rem loealizado o aparelho sinist..ado� o: Divonsír Borba Cortes, promotor da

h I d t·d I comarca.qual se BC a comp etamente es riu O e O assaltante surpreendido pela
os seus sete ocupantes todos êles mortos-. esposa daque1; advogado, contra

ela investia, levando um", faca em

MONTEVIDE�U lO-Entre o§ mOI·tos uma das mãos. com a qual cortou

d t ri- desastl.e� oeorrido eom O a1lllare",
o ROBE DE CHMi!BRE daquela se-

O ra�leO • . -: I nhora.
lho que transportava a eomItlva do gen�"1 O Iarapio é l tll inclí'ridllo alto e

ral Justo� estão os srs. Ednal-do JnstD� fi-' 10fT'), �que fugiu diante da rea

lho do presidente da República; eoronell cão da e�pô a
.

do promot: r publico.

Florido� chefe da Casa �fiIital· da Preosi- _

.� �?I'C1a dilígencta a descoberta

deneia da República; cei. L�<Dn�u�do� aJu \
do meuante.

•

dante de ordens, ntêm de 11m capitã'o� u:I1 .

. tenente e dois membl·os da sua (;asa Civil.

Contratados

Viana.

I
I

�

Requereram inscrição n') Orcll:'iu
dos Advogadus, secção dêst>!} E,; ..

tado, os srs. dr,:;. Wilmar Or
lando Dias, Carlos Bv.ohele e Lds
Souza.

........l'"

:.;��...... ,.- _':�:.'=- _� •• ;.7�...,.\:).).�-�
•.. .)·O:-,::--.......<':;,y.:..·"-'

�. � �_ .. - ........�

(
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Sarapião

Passa hoje o seu natalicio, a

exma. sra. d. Marina Silveira
Digiacorno, esposa do sr. Rafael
Digiacomo

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas

. de hoje:
I Para o C_r-1 NOVO DELEGADO Tempo+Tnstavel, agravando-se
I I DE �ON�ORDIA com chuva e trovodaas.

I' naval 1 Temperatura-Entrará em de-
Por ato do sr. Interventor Fede- clinio.

I ralo na pasta da Segurança publica, Ventos-Rodarão para o quadran-
A heci j d I S b '- I foi exonerado, a pedido, o sr. Ar-j ..

con ecioa up a e astião

Isante Tagliari, de delegado de po- te sul, com rajadas Iortes.
Vieira-João Barbosa vai lançar lieia da comarca de Concordia, sen-! A's temperaturas extremas de
, I_' h -

'

I
.

ti _ do nomeado em substituição An- ontem, foram: maxima 31.8 e mi-
u a marcam a c.. rnava esca ln 1 tonto Ernesto Farina. .

23 8
.

d ti
I d n·.... ·

f 'In d d' d
mma . registra as, respec 1-

\tu a a Sai aro, e ica a ao vamente ás 12.15 e 2.10 horas.
incansavel presidente do nClube -,
Doze" sr. Reinaldo MoeJlmann.

PRODIGIO
.

'f' MIl AGRE L-
-

:
O Gi ficou a cismar

• A Ierid h' h 'I
,SIgO! ica • • ImOUS.ne' N diEncontra-se, ne_�t.a capital o -v re en a mar C ,10 a sera exe- MILAGRE significa I

. ! o �aso e me Is_:;e agora:
nosso pr�zado �lJ:IllgO. e ,:elho cutada pelo magnifico Jazz-13and �H"'RLAUTD Pelo modico preço de 13 cen- ! -SI algu�m, entao". me, bO,tar
companheiro da� lides lornaltsta.s do «Doze» e cantada por Nar- I

" d
tos de rêís

__ v.:_nde-se a luxuosa U- I
No Correio eu vou s imbóra �

sr. tenente An Cabral, COnGel-.. .,.

us anc o o creme mousíne CHEVROLET, tipo 19361
tuado tesoureiro da agencia do' CIZO Lima, o pnncipe dos IIllel-, ....0AlRL Al.UTH

de nO. 227. I
=-Poi A;"' I

... da musi 1 fi
1 ....,.t1l .t1l A tratar com o enaurteur pro-:

OIS SI, voce nao me engana ..-, h-,\Ba.nc� Nacional �o Comer�i0 em �reles � musica po�u ar eu,. o-I
prtetarío JOÃO lliACIO DIAS. VOU p'ro Correio e ... sêlado

Joinvile e progemtor do Ilustre rianopolis. A letra e a segurote: I di , Serei lógo despachado
intelectual, escritor e medico dr. .

Ira IO�;l) sorrindo: que produto
Tel�foDe 0-_ 1222. Talvez p'ra terra da ... cana ...

Osvaldo Cabral. maravilhoso!.:;;;
ESTRIBILHd

«A Gazeta» abraçando-o faz
Ivotos por uma feliz estadia entre,

S. ')nós.. j - aI faro.
I Sai Iaról.
Você diz que não é mulatinh 1

Mas é tostadinha
E queimada doSó!., Gu -.marãesAcompanhado de sua exma, S

.

f 'I 1
.

esposa d. Hilda Costa Lehmkuhl í ai ai o

e de sua graciosa filha Ilca se- II
Sai faról

h
. -' S' A

"
,,-

, _. j Os asilados da Marinha de Guerra, residentes nesta capital, con-
gue .ole para estações de agu:s " voce, meu amor nao m. eng' r.a

\.
vídam ao povo e admiradores do sau Ioso almirante Protogenes Guima-

de Lmdorga, no Estado de Sao
I Você é morena rães, falecido no dia 6 do corrente, na Capital da Republica, para assís-

Paulo, o acatado comerciante sr. 1M r o . f I' � I tirem a missa de 7' dia que mandam celebrar na Catedral, ás 7 horas
o c a a r cana do nroxí d' 14 f g' d I do

íí

t t
. .

f i dAntonio Lehmkuhl. i, �afsr���Wt.�n::s o'ff:'i�ud�a ;:ss: ���ad�.1 us re pa ncio, que o um os �1ario Guimarães Cabral,por mo-
O sr. dr. Altamiro Oliveira,

2 PARTE I A' todos que comparecerem a êsse piedoso ato de relígíão antecí-] tl�O .de sua recente formatura em
médico catarinense, atualmente Pela empreza Auto ViaçãoCa-' [ parnos agradecimentos. ' Direito.
clinicando na Capital Federal, vê tarinense, seguiram ôntem, para I Ao 1" tene�te sr. Perg.enti�o P. �ui!."arães, dtstínto professor da I Até aí nada de novo nem de
passar hoje o dia de seu aniver- o norte: João Sena e senhora, Vccê t: bem sabi di� I Escola de. Aprendizes de M��mheIros e irrnao do saudoso alm�ra�te Proto- interessante, Os lagunenses tinhamI senes e a sua exma. tamüta apresentamos sinceras condolências. .

filei d d'sarjo. Teodora Wanderley, Aidí Silveira, Mas ,u também sou
:

_ -��.. _. __.

lllI eira os entre os seus Ign03

F� h
Frei Basilio, José, Alice e Urbano r:::m corrida de gallSo II 1 filhos mais um homem de letras.

az anos. oje, a menina EIsa, Primo, Luiza Beirão,Elvira Lobo, H F E T T & C I A
O exqClisito, porém, é que a Ma-

gentil filha do sr. Jorge do Ama· Nari Beirão Alares, Mario Raffs Meu bem. eu não vou'. •
rio Cabral só se prestaram home-

ral Faria.
e Patllo Lang. O teu faról não péga nagens depois de colar o gr8u de' -

HEITOR CAPELA p'ra cima de mim bacharel neófito, enquanto e3que-

..
Para o sul do Estado: Américo Oh! mulata socéga !I

ceram de homenageá-lo como ge-

Ontem, transcorreu o aniver- de Matos, Irajá Comide, João de ,Não me venhas l\SSim. �omuoieam AOS SEUS FAVORECEDO- nuino e autentico artista bra;;ilei-
sario natalicio do sr. Heitor Ca- Carvalho, Jqão Winchgchs e se·

1-
- ..---------- RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE- ro, quando foi lá fóra, depois de

pela do Livramento, funci0nario nhora, e Joã'o da Silveira. APOSENTADO PELO GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, T:)DOS OS DIAS um plesbiscito enaltecer a música
e' t d d C' T I I ARTIGO 177 UTEIS: nacional!apos .n a o os orreIOS e e e- -- -

I Como pianista, como mutilcografos. • Relação dos passageiros que I ,
I

viajaram pela Empreza Cruzeiro! Por ato do sr. Intervento.r do

I ASSUNTOS: HORARIOS:
Mario Cabral, genuino taiento e

DAVINO ARANTES Ltda: José G. Bertão e familia, I Esta.do,
na pasta do InterIOr e lorgulho do Brasil, já fez de sobê-- .

O Zenon Silva Fernandes e senho- J_ustlça! Departamento de Educa.- jo jús aos maiores e melhores en-
dia de ôntem, registou o -

f t d Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16 comios; como bacharel fará ou
ra Maria da Silva e filhos An- çao, OI aposen a a, por convem-

alliversario natalicia do sr.- Davi- ' , 'A' d
.

b
.

d Té"'nicos, Industria.·s e não.
tonio M. Prado Antonio Cesa-I enCla o serVIço, ao a rlgo o ...

no Arantes, :alto funcionario do
rio Vicente Pas�ale Vetsca João artigo 177 da Constituiçã(i) de 10 outras secções das 15 ás 16 Nós que temos por Mario Ca.

Estado. E�ilio Galois, Jos�é Fogueirol: I de �ovemb�o últi�o, a professora Com a Gerencia das 15 ás 11
bral a admiração de que se fez

I Mar a Ca t da C dad d R

I
credor, rilandamos ao pianistaTranscorre hOl'e o aJII'versarI'o Olga Lemos, João F. Lemos, I n I

..

1 . e
. a. osa,

d e I d h d t t d brasileiro o nosso abraço de bôas
natalicio da exma. sra. d. Eula- Maria Campos, Atanagildo NU-IJa_.s�a o(iIs�n.�) IS fI o e Todos os assuntos que não estejam ligaJcs diretamente vindas á nossa terra e, feLita-
lia Silveira, esposa do nosso con- nes, Vitor Minzloff, Agenor Cu-' oao es�oa s relO.

aos interesses industr:ais e comerdais da firma. pedimo;;, encare- I I I
terraneo sr. mal'ol Gustavo Sil- bas, Celsn Moura e senhora, IA

_ --_ _ cidamente, sómente se1'a 11 apresentados por escríto.
mo o pe a sua formatura, com

C d C n Ima.S lnva l
votos para que cada dia melhor

veira. A�i . a unha, D!rceu G?mes, II
-

I I doirp, o seu nome como grandeGIl Amaral e Eugemo Perelfa. .

I
--------- �

I artista brasileiro.
Festejou ôntem o seu natalicio I.-dos da Pao inteligente menino Aloisio, fi- FALECIMENTOS I -

O f
�

r'" I k S h d Ilho do jornalista Màhinho Calla-
ALVARO CALDEIRA I tr •.a

ra. Jose í'1a .- a s c wel san João Barhosa
do Jor., diretor ãa Associação M E D I C A
Catarinense de Imprensa e Che- Id rr f P

Por telegrama particular, sabe-fe o ra ego ostal.
mos ter falecido sexta-feira, úl- BERLIM, 10--Anuneia-se que

NOIVADOS tima, no Rio de Janeiro, o nos- o sr. Benito Mussolini. cheh do
S.;J distinto conterraneo sr. Alva- govêrno italiaao, concedeu uma

Com a gentilissima senhorinha II ro Caldeira Schmidt, funciona- generosa contribuição ao fundo
Enoé Unhares, diléta filha do rio da Diretoria Geral dos d& preservação dos antigos cava

sr. Antonio Babitonga Linhares, I Correios e :Telegrafos. los alemães da Grande Guerra,
conceituado capitalista, contratou O extinto perteFlcia a tradi- setenta mil dos quais vivem ain
casamento o sr. Firmino Vieira, cional familia catarinense e era da, gozando de uma existência
do nosso alto comer0io e pro- I casado com a exma. sra. d. Ira- tranquila em simpaticos estabulos.
prietario da conhecida «Casa cerna Pacheco Caldeira, de cujo
Miscelanea:>. consórcio deixa dois filhos me-

nores.
ENLACES Era o sr. Alvaro Caldeira

R I'· d' 8 d
muito estimado nesta capital,ea Izou-se no la o cor- d d' ,.,

t I t
. .

I d
01'1 e elxa largUlsStmo CIrculo de

ren e o en ace ma flmom3 a se- .

D
h

.

h L
.

F't f'lh d amIgos. urante longo tempon onn a nCla reI as, 1 a e

I
-

d .

J
-

F 't Ad I
teve atuaçao estacada aos meIOS

sfr. CoadO re� as, cO�ho sdr. G o -

desportivos florianopolitanos, sen-Io ar oso, :1a marm a e uer- d d f d d d CI b ITa nacional.
o u�n os. un a tlres ou·

P
.

f NautlCo RIachuelo.
aramn aram o ato por parte M't 'd I d Ida noiva o sr� Nicolau Ram0s e f UIIO quen ? Pt� o seu m?o

d M· R .

a ave e comumca IVO, a n0tlCla
sua esposa. ana am0S, e d f I' t d AI C I
por parte do noivo, o sr. Fran- Q. a eClmen o . e yaro .a-

.

Ed d d S t
delfa causou verdadeIra cons-

CISCO

d I �a� CO dGS
.

dan osS etes- ternação ne3ta capital sendo con-
:posa . rme ar oso os an os. 'd 'I '

d ISI erave o numero e te egra-
mas de condolências enviados á
familia enlutada.

A o

Em Pernambuco I

dois tubarões ata-o,
caram r. 1eriram!
duas banhistasA G A Z E T AI�p���!:��Aé.rOiUlndea (:lvll

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

A's bêzes•••

A VOZ DO D

Que tubarõesl-diz o Prata
Um bicho dêsses faz móssa
Pois o tal é tão pirata
Que só mórde ... perna grôssal

ANIVERSARIOS GUAHACI SANTOS

Tubarão de Pernambuco
Si viêssea para cá
Verias que pernas "SUGO"
Pra TUBARÃO se BABA· ...

NOS SA VIDA

D. NENEN TAVARES
Acompanhado de sua exma.

esposa acha-se nesta capital o sr.

Guaraci Santos, cirurgião-dentista
em São Joaquim.

Na Inglaterra um
certo cidadão re

meteu para outro
lugar uma criança
e o tez por via
postal•••

A data fie ôntem assinalou o

transcurso do aniversario nata
licio da exma. sra, d. Nenen Ta
vares, virtuosa esposa do sr. dr.
Mileto Ta vares, in tegro .J uiz fie
Direito da 2a. Vara desta Capital.
Dama dotada dos mais nobres

sentimentos e das mais excelsas
virtudes, pOI' motivo da signifi
cativa data recebeu as mais ine
quívocas demonstrações de apre
ço por parte das pessôas do
mais elevado destaque social.

«A Gazeta», embora tardia
mente, associa-se aos justos tes
temunhos de apreço de que foi
alvo a ilustre dama.

TTE. ARI CABRAL

Decorre hoje o aniversario da
exma. sra. d. Maria Fragoso Li
nhares, esposa do nosso conter
raneo sr. João Linhares.

OUTROS PARTEM

M ISS A

ANTONIO LEHMKUHL Almirante Protogenes " D'E ARTE"
No BALNEARIO HOTEL no

bairro de Mar-Grosso, noticía o

nosso conceituado confrade DIA
RIO DA TARDE, foi oferecido
um almôsso de 90 talheres ao dr.

Ex-as�isteilte do strviço de Gin cologia dos H'Jpitais:
la Gambôa, Fenda'rão Gaffré-Guifllt! e S. Francisco deAssiss.

Ex-inttl na do salViço de Pediatria da Policlínica
de Bt-tafogo

DOENÇAS DE SENHl)I�AS E CRIANÇ \S
Consultoria: Rua Trajano n" 12-.5:)b.
Consultas: Gas 10 ás '2 e das 2 5 hvras

FLORIANOPOU3 SANTA CATARINA

Mistura no café
torrado

o entre os BONS

RIO, 10 - Com o decreto
prorrogando o prazo da leI proi
bitiva da mistura de assucar no
café torrado, o porcentagem de
mistura começará a sofrer dimi.
nuição de 30 de junho do corrente
ano, de modo a chegar em de
zembro com a abolição completa
dessa mistura.

Radios " CROSLEY
MELHOR

"

NO CONCEITO MUNDIAL NO LIRA

Encontra-se nesta cidade o dis
tinto conterraneo sr. dr. Francisco
Gottardi, promotor públieo de
Rio do Sul.

A mocidade do Lira não se des
cuida e, como prova do que, afir.
mamos, estão em plena vibração
os ensaios para a· proxima soirée
carnavalesca, dia 15, que será
oferecida ao Lira, na sua confor
tavel séde e aos Clubes 12 de
Agosto e Germania, pelos Blocos

Acompanhado de sua exmd.
que ha vários anos vêm empre-

C NOMEADO GUARDA gando o fulgor de sua animaçãoesposa e de seus filhos regressou DELEGADO REGIO- Ao Omerc -.o .,

f1 as estas carnavalescas do Lira
s�b�do de sua. viagem a P�rto NAL DO SUL DO DO TESOURO DO conhecidas. além fronteiras com�l�mao.. _e CuntIba o. sr..Jalme ESTADO ESTADO d· t' t d

'

C
-

I
IS lU as, encanta oras e anima·

_ �rreIr�o, alto fun�IOnano da Dedaramos ao comerdo em geral que, nesta data, de comum Pela resolucão no. 402, de 8, das.Duetona dos CorreIOS e Tele·

I
acordo, fizémos, na Junta Comercial no Estado, o distrato social da firo do corrente foi Arnaldo Mendes E bem se J'ustifica, pois, com......rafos. Por ato do sr. Interventor Fede- ma Ternes Irmão, que girava nesta praça assumindo o ex-socio sr José d d d d

,'.
""

ra�, na pasta da Segurança Publica, Laus Tentes o ativo e passivo da mesma, 'e tendo sido todos os cr�ditOs I e�o�era o o cargo., e guar _a elementos como os que comp'u-
DR. FRANCISCO GOTTRADI fOI n.omeado o tenente da Força da extinta firma entregues, para efeito de liqUidação, ao Dr. Renato dlar}sta do �osto ,

FIscal d� Sao nham os helissimos Blocos da�
PublIca do Estado, sr. Timoteo i Barbosa, com escritório ã rua Felipe SChmidt, 38, em Florianopolis, com Jose, subordmado a ColetorIa de Toureiras, Piratas, Bailarinas Mi-Braz Moreira delegad� regional do

I quem os interessados deverão se entender. Porto União e nomeadQ para litares, Princeza das Czardas, ChI'-sul do Estado, com sede em

Lagu-I
'

na e juris.?i!;ão nos municipios de Ti'ucas 30-12-1937. e�ercer o de guarda ex-numera- nezas e A MARINHA VEl\'I
Ararangua, Cresciuma, Urussanda,

J , no do Tesouro do Estado, perce- AHI, outra coisa não se póde es-
Orleans, Tubarão, J&guaruna, e (ass.) HENRIQUE JOSE' TERNES. I

bendo os vencimentÇ>fj marcados perar ou dizer senão ...alegria, euImarui. j .JOSI:' LAUS TERNES. em lej, tusjasmo e Carnaval de fáto.

CHEGAM UNS

AGENCIA EXCLUSIVA

JAIME CARREIRÃO

na A MOOEL.AR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nervosismo
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Florianopolls, 11-1---1938
----------'--

IFVETE5Z57

Malfeitores invadiram TVelocidade e�

A civilização trouxe, a par de
muitos benefícios, tambem alguns
prejuizos para a humanidade.
Nesta época da velocidade. nem
todos os pobres mortais conse

gue.n adatar-se ás novas contm

gencias tumultuosas � exaustivas
da vida. f rn consequência reina
um sem número de vitimas, dan
do impressão de verdadeira epi
demia de nervosismo, sobre
tudo nas grandes capitais.

Muitas vezes esse nervosismo

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

uma cid.lle
LONDRES, 11 Uma firma

de Bond Street acaba de vender
a um colecionador do Continente
o segunde dos mais caros sêlos

I � -, �
do mundo.

.

RIO, �O-? agente d.) (O·

'I' �.Jf)I:H, a sra. Tomasia Duarte
Trata-se de um sêlo de 1855, reto de Sao Vicente do Ara- Setubal.

de «3 shillingss , da Su.ecia, e o g�aía, em Goiaz, telegrafou ao
I

A referida �gtnte aba�dol1ou
preço do venda foi de 25.000 diretor geral dos. Correios e Te� i seu posto" em vista da Invasão

libras, ou sejam cêrca de dois I�groafos, comunicando que f�'1 I daqu�la cidade por hordas de

mil contos de réis. Acima dêsse I ob(lg�do a abandonar a a?encla I
malfeitores.

A [órma de goverr.o presidencial, que se instituiu com a
preço só se conh�ce o famoso «um

I
que h�ha a seu cargo e� 9lrtu.de I � _F�epublica Federativa dos Estad()s Unidos, origine u-se da necessida-

cent>. cfa Gu'ao3 lngêsla, que' de a cidade ter SI�O mvadlda!de de organizar o Estado de modo a assegurar ampla autoridade e foi vendido para os Estados �or grupos de malfeitores, che- ! CA RTAZ ESextensa esléra de ação ao Ex�cutivo e garantir a continuidade da
Unidos, ha.dois anos, por.... had�so por

o

Manoel Borges, os

I'
"'"

DO DIA ocorre em pessoas ar arenternenteobra administrativa. Assim, o chefe do Estado, não só ficava com a 37.500 libras (cerca de três quais .lüvaduam e ocuparam
o

a
I sadias, mas coro desordens doatribuição de dirigir a politica, como tambem podia imprimir a sua mil contos) Prefeitura, e ameaçam a vida' mf'�<1bolismo celular. Para estesorientação pessoal no governo, garantindo a uniformidade na admi- Esse e�emplar sueco tem como de toda a população, qu: foge CIN ES CO ROADOS casos basta, muitas vezes, u re-.nistração, de cuja falta muito se resente o regime parlamentar, onde

principal carateristica um erro de apav,orada para as olocahda�eti CI;'.1E REX ás 7 30 POU.,o d� algumas se nanas, unio gabinete, orgilo a que estão confiadas as funções executivas, fica na
côr pois devia ser impresso em proxunas, Oulras inlorrnações lT 'd. "

,

.

horas
regimen ade iua 10, ou mudançaI J o

J '1 li
.

id
o

'r IM' d d ) 10d d
- Yettc! a a catunia, com 1nepenuencta lias osci ações po inco-parn afias da ar arnento, lesmo verde e o foi em amarelo. No Pdroce (·ntes. da mesma

ocla
I

La
c

I
'J\'arren William e Karen f'\or. de di.ma , para corrigir o estadoem nossos dias, )' ii temos presenciado casos de um gabinete não durar I

o

I d I d a eantam am " que o ce eo C hu timo qusrte o secu o passa o." �' :
-

la r, psy ,lIICU. ases a, entretanto,mais de uma semana. êle foi vendido por um colêgia] por mda.s Duar!e nao conseguiu de- }
em que é suficiente estimular oOs motivos a que aludimo, derivaram-se da situação nova duas libras e em 1928, um co· salo�ar os Invasores, .que estão I CINE r�OYAL, ás 7,30 ITloetabolismo celular por um me-

qlle.o começava a esboçar-se no mundo moderno, ao tempo da elaho- I' d apoiados pelo secrerano d· mu I d f' deciona ar sueco o comprou no- - "',
•

h TI d Ih icamer to os'orico para qu � turacão da Constituicão americana. A revolucão industrial, iniciada no ., r.:: I'
..

I'd d S' N '['
oras- ven e-se uma mu er,

I
'

." �.
"

�:t � vamente Ja então por 9 :JOO 1- mcrpa I a e, sr. evenno eu.

MO
,

II k' J I M entre nos eixos. Neste sentido.

t I d I XVIIl I d 'a-o
o

rI'
.

RIO 10 O 't- F
o com iriam ap lOS e oe ac 'prWleuo quar e o secu o re o empr<�g') o can mine a bras (760 contos), trazendo-o ,-- cap: ao afia

Crea, o melhor medicamento é o to-camo redutor do mínerio de ferro e expandida algu nas decadas depois para Londres. Lemos d�rdor gera� do Depar-,' __ \ nosíofan da Casa Bayer. Ele le-mais tarde pela utilização do vapor como força motriz, estava crean- tamento dos Correios e Tele-
O O EO N 10d d

I

vanta as energias perdidas comd t d _ 1 ••

di t d f f
o

•

, I O I er os
"

o para o as as naçoes ue economia mais ou menos a 11m a a uma
g�a os, con �re�clcu" com o m.,- i o

'
o uso de poucas injeções, Ia-situação. na qual problema. inteiramente novos viriam imprimir à

, nI:tr� _da Viação sobre as prOVI-I cinemas zc_ndo desaparecer as. manifesta.sociedade hsionimia rlesconhecida em épocas anteriores. 3S- a 50m ln dencla� a s�rem tomadas afim
I , ,çoes erroneamente capItuladas porDa industrialinção em larga escala que vinhtt surgindo tinha dt' reconduZJr ao agente postal I A S 7,30 HORAS:' «nervosismo ou neurastenia»de promanar forçosamente um surto sem precedente do capitalis'1lo, bra!

I
de São Vicente de Araguaia, Victor Mac Lagle, o nDelatorR;

que viéra evoluindo mais ou menos lentamente desde a Rena',o:enç-J. Peter Lorre, o "Dr. Golgól" e
E com o d,!seflvolvimento da economia capitalista, questões novas PELOTAS,. 11 --AP?s um'

,- June Lang em Nancy Steele
Imba:n dt; aparecer na vida social e no conjl:hlto (las atividades po- �alor que se registrou 38' a som-

,

desapareceu.
líLicas das nações, exigindo que o Estado se aprestasse para desem- bra, choveu copiosatnente em Pe-rvENOE--S E,')p��h>�� com, e�c!encia funções de amplitud,;: e compL::xidad� sem I�tas e n06 muniçipios c!rcumvi.1 a casa n. 100 á rua Nova. H'-- -t·.-.pi c.Ce lente hlsto[lc,o. . I zmhos, abrandando a seca que I rrento, pelo r reço de .......... ! DSP I a.,za

.

Esses aspectos do proble�la do governo f�ra� IU�ldamente j: estava bem pronunciada, j I :?OO�OOO. Tr;"tar com (J pro-, ção deapreendidos por Alexandre Haml:iQ.I, que consegUIu IOduzlr o Con- t ! pnetano na mesma.

g:ess') de Filaddfia a organizar a rf!publica nascente, dando-lhe co-

'1 demente
m') b.ue da estwtura politica o si;têma pre,idencial. Bem inspirad1S Dirigivel Dr.Pedro Catalã;)
foram os fundadores da nossa primeiIa Republica. tomando como •

-

tglgan eilll!!CD Diplomado pela Facul O delegarto de policia de PortomldcLJ nêsse patticular a fórma d:� governo, que tão decisivamente

" ,
"'"",e:tII oi

I -

E dade de Medicina da União, sok tO:1 ao sr. de. Secreta-c·)ntribuíra para permitir aos .stados Unidos resolv"!r os mais sérios Bal'a
I d rio da Spgmança Publica, o in·P 'oblemas politicas, sociais e ec(momicos a rea izar o pro ig;o histó· ;pa ra . O, �,�

r

v, 1-[ Ex-interno e assistente do temr,meOl" no Hospício OSCARrico da sua gigantesca cxpailsão n'\cional em um praso extretI)amente ·,....0 da A,�'éri'; Serviço do prof. MfJlaes Cl-j\.TE ER d I d'-f' S . ,� :D. , � Joinv: e, ocJeloo
Ca dou I Ex·inrerco do Dispe "ali) dem,.-ote \ntonio Radt-wski, sol:Entretanto, o presidencialismo, mesmo nQ país onde se .

I S'1 'LoI va Ima teiro, de 28 anos, que �e encontrao:iginára, somente agora atingiu a plenitude do seu desenvo\vim�nto BERLIM, IO�O novo diri· Ex-adJounto do Hospital drt:colhido á ca eia pública daque-e amplo aproveitamp.nto das suas possibilidadeso Não admira pois, t give! alemão LZ 130, destinado GraHée Guiule e Sanatorio IB -I
" .

d' .a comarca.

'1 'Z"':::.':::��"'a��t-'�T"á''';G�ra;!que no orasl .. súlTI,:nte quarenta. e seIs �,no� apos a, aao�ã� o sls·Ta substituir o Hindenburg, será Manoel Vitorino i,f
"" "'�""'_'."...�,"" ...""",� .

L'!dt ;[0') presldenclfll. llveEse chegaov a rea}lzar o preSidencialismo aQ· í posto no serviço sobre a linha do Clinka médica cirurgica das V-ENDr --·--·5-E ! � �!,dré Kowalski �
tentico com a Con';fituição de 10 de novembro. Atlllntico Norte em julho àe 19380 molestias da I � • I �� part!Clpa aos par�ntes �e liO Estado >Jovo, instituido agora no Brasil. póde ser de· O novo dirigivel podeci transpor. CABEÇA E PESCOÇO l.!ti pessoas desuas relaçoes que �
f d Ih d I d d d

. Especialista em
A' 1.:' )' S L 'd � sua. filha WANDA contra- �ini o me ar que 'e qua quer olltro mil o, C')rDO uma ver a eira tar 40 passacreiros e serd enchido NARIZ, GrARGANTA E <.asa a rua I'e Ipe cnml t. lilI tou ca a t �do 'd' I O

o f)
-'

125 ,. I) 'ri s men o com o sr. 'illexpressão l,rganíca o slstêma presl cn:la . que caractem.a es- de gaz helium. O outro dirigivel OUVIDOS n.: pro.x:mo ao L epaitamento V ANTONIO NUNES PI- �ta fórma de govêrno é pre:isamente aQuilo que se concretiza no que -o LZ 131, que assegurará- 6 CONSULTOR lO da Saude PublIca em construção, Ü RES. �ha de rauis essencia! e carateristico na nossa ll0va Con.stituiçào. serviço para a América da Sul, 118-
Rua Trajano -18 por 14:000$000, fazendo frente � �Em contraste com o sii\te:na parlam::ntar, () presidencialismo baseia- d,�verâ estar terminado no fim de RESIDENCIA a rua Félipe Schrnidt e fundo com � Fpolis. 31-12-1937 �

s� na autoridade da Chef.e da Nação,o comoo pomo fundamental da,' 1939. Seu c.omprimento ultrapas,

II
Hotel Gloria

II
a rua Conselheiro Mafra. Tratl\f � ..., .,...",._._",.. .,..

�
". .._#����... IAi,Iestrutura do Estudo e eixo do seu dmamlsmo. sará 16 metros o do LZ 130 e Diariamente das 16 ás 18 hs. com o proorietario sr. Eurico Soa- ij � I"'�:JDaí deríva·sí� cert0s corolarios lógicos. quP. irr,primem ao poderá conduzir cem passageiros. res de Oliveira. ij � Antonio � Hsistema presidencial a sua fisionomia inconfundivelmente carateristi- � � e J �

ca. Q primeiro dêles é o carater necessariamente autoritario da COmpanh 101a Nac liona I de N aveg a ���i' Wanda ;tC!.C�organização estatal.-O presidencialismo não se apoia em ficções e

. .

I •

ij noivos �no predomínio dos simbolos sobr€ a realidade. E' uma fórma de 'itJ �governo essencialmente humana e na Gual, portanto, o exercicio

ça- ..\ COste I·r� ���rcr.)
do poder está vinculadLl á ação pessoal do supremu governante, es· U !l.1

1��:'·':::�����1:ã��colhido pelos seU3 concidadãos para (;) exercício da chefía nacional.
1 V. ii'O desempQ{.ho dadunções des�a investidura envolve, COIDO a:ri- Mc�viment0 Maritimo ..Porto Flarj.,napolisl� �Uy:�uTph':::meledsa �buiçõt"s e!'senc.iais do Presidente, dirigir a politica e exercer açi\o � �efeti va, diréta e ppssoal sobre todos os 'setores .!a administração Se rv i 0(:)s d e FI'assage j ,.. os e �je Ca rgas � participa aos parentes e peso �Bpública. � sôas de suas relações o con- �Por is;;o mesmo, a Carta de IOde novembro, rigOlosa.

PSI 1 trato de casamento de sua i1mente fiel ao sistema, confére plena responsabíhdade ao Chefe do Para o Norte ara o u � filha THUSNELDA com o I�Estado. que, ao lado da grande autoridade que possue, tem o àe- I sr. JOSE' CORREA. �ver de a exercer no sentido do bem social e do engrandecimento H Fpolis, 5-12-38 �da Nação. O Paquete ITABERA' sairá_ á IOdo COf- O Paquete ITAOIBA saiià á IOdo � ;���oo�� �O presidente, nos termos da atual Con�tituiçãot não só rente para: corrente para: H J: Thusnelda

�� kdispõe de ampla ação executiva, mas tambem participa, como Paranaguà, Antonina, S � r ��principal colaborador, da tarefa legislativa. Assim, o novo Esta- Santos, Rio de Janeiro, Imbituba �;.'�
e

J ' I��do brasileiro �xêmplifica hoje o tipo mais perfeito de organizaçãO Vitória, !Baía, Maceió, Rio Grande '

; Qse

IItiestatal presidencialista. Recife e CabeJelo Pelotas e �� .

Cargas e passageiros paraR�s ddemJais �or· Porto Alegre L�::��.jtos sujeitos a baldeação no 10 e anelro.

,�
iiiiiiiIãiiiiii__,.....iiiiiIiiiiõiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

, .

"

•

gOiana,
---

Dcupando a Prefeitnra
(C�Oír)jssião de Dou
t.rir18 e Divulgação
- Departarnento
de Propaganda)

rl����:7:i:�::�'• e ,C. Felicidade Maciel ��

���
participam aos seus paren· �'r tes e pessôas de suas re- �

11 lações o contrato de casa- �
� menta de sua filha CAR- �V MOSINA com o sr. OR- �� LANDO LEHMKUHL. ���� �
':li ,.
� (Estreito) J. Pessôa, 10-1-38 .t!,

'iI�
::-aJ� ...;c��� i�� � � ��

�
-

���
(,armosina �� i��JI e ��_c,

;� Orlancio ��
....

�J ii�. apresentam I'i�.!ti �
� -se noivos �
._-.r.- �.-..��L���

I A GAZETA., ::ti:�:e�:���:_�:t�:eo .::;
diario é O unico que se publica nesta capital,

t8�."
com 8 paginas de editoriais, somos forçados a

� levantar os �reços das assinaturas que pas-
sará a ser os seguintes:

;.;/ Anual

II :.:���ral
50$000
30$000
5$000

GERENCIA

Av• Recebe-se cargas e encome�daJ até a yespera das saídas dl)� paquetesISO e emite-se passagens, nos dIas das saldas dos mesmos, á vIsta do a

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazens da por preço ,de ocasião; 2 ca.

II Companhia, na vespera das s�idas até. �fl 16 horas, para ser i.:onduzida, gratuita- sas em perfeit� esta�,o,mente para bordo em e'nbarcaçoes espeCiaIs. sendo uma alua MaJprCosta n. I] 7 e outra a ruaI ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) Frei Caneca sln, CO!l1 4 an;JARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA de uso; uma de madeira f!
. .

A outro de Wolos e calPara mais Informacões com o gente Para tratar com João Se-

I vero dos Santos, Cais Fre-.J. SANTOS CARDOSO .derico Rola .

Vende-se

A

.. _ .•....... _._.
� __

'''' - - .�. _.� . , - 0_. __ ' __ . _." •. ... _ •. __ •. _ ..
_

;, :;�'" -' '\'" �
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��. ... ·#B:iPara estu.· Ul_hmilhão_ Leciona ves-,

. �a�e s: ª c.

'

dar e dar de q·uiJame-. '--'-', ._.

.

.,__

Despo·rtiva parecer liras de vôo tida de hornenJ
RIO. 10 -- O ministro do O Sindicato Condor Ltda.REDATOR: Paulo ',8. Barbosa Trabalho designou uma comis- acaba de condecorar o décimo dos Existe na Lcalidade de Sub- Todavia, as crianças. não lendo

são para estudar e dar parecer tripulantes dos seus aviões. que Cubatão, no rr-unicioio da Palho- ainda a noção exata e perfeita cLs
sobre varios projétos de lei que agora completou um milhão de ça, uma esc0!a. municipal, cuj� I c?isa<, ?valiarn-',lil;; p�las ?-1,af(>1).
t d t t' ') I '" 'd pr olessora Vewl\!ca St'em�ll11, 0'11- ('

.. 1", s , D,fI.. I, n Irarnrem DI ""'0< ,.1, V,>."es avam em an arnen o na ex 10- gUI orne [OS oe \100 a Sf'rVJç,o a ... i,' A , ,..] •

ta Camara dos De; utados. E. empreza, nistra diariamente a insh ução aos ronica, por ":;enhol' pruf";�('rll r-rn
a seguinte a sua composição: Trata' se do mecauico de bor- seus alunos vestida de homem. vez de "senhora prclessorn". .

ses. 'salgado �ilho•. presidente,
I rJo,.

sr
..Franz Radzey. u� dos O caso não oferece, nos tempos

e. Deodato Mala, Vicente Gal· mais antigos e dos mais dedicados preecntes. qualquer sensacionalis- -----------------
I' Alb t S k O f

' .

d C d mo, uma vez que o mundo, comoreu- iez, er o ure, e sea uncionanos a ..cn or que, na- ����t�����;.:� �r�JiMota. tural da I\lcmanha, veiu em 1923 todos diaem, anda virado..; � �
para o Brasil, aqui casando-se � Victor Busch �,com uma senhora brasileira. tor- PensaiO! e 1t '

nando-se mais tarde cidadão bra-] AI f tavei

I
� EI!a Gertrudes .�

'I
'

,
. ugam-se coo 01 aveis quar- r.� ,.... .''1SI eICO e elemento util ao progres- to' J I ' b'I··!ti Busch »,

d ,'.

I o:", com jane as, UZ, mo I rarro � ;i;�50 a aeronaunca comercIa no _, A I ll1i f1
,

T" d
e pen-ao, a pessoas uecentes.j 'lll participam o seu Consorcio ��nosso fi ero. enco ingressa o na C I [tei Ot h ,!'li �C d h d d
,�aga ou 50 erro, rrna c acara r.' "on ar a ez anos passa os, o

t d id d V t � FIOJ;anopol s 10 .. ,1-1938 ti" ,

'I
nv cea ro r Pj Ci a e. er e ra -

"� • , I

.�sr. Radzey [armliarizou-se prolun- , . ,�
o' 111

d bi
tar a rua E�'el'es junior 94. r��::�� ���'�-"-<ii;!"""'''�

HAVANA, I J- O tribunal .

amente com o am _lent: aeror au-G_.�••I�.. f&:".trco, (olabor�ndo ,nao sorne?te na

I'
-

navegação aerea inter-BraSil. mas

lambem no serviço aéreo interna

I;'�' A m Q r t ,II I' � ç � ocional, que a Condor mante n para a g
além dai nossas fronteira'.

concedeu o divorcio requerido
pela sra, Martha Roca Forte e3 - agredecer as comunicações dos oficios alno., de 3 de
pelo conde de Covadonga tendodo Figueuense F. C., desta Capital, e n. 73, de 4 de
este último desistido de seus dido dr, lvens de Araujo, secret rio da Seguranç;\ Publica; reitos de comparecer em juizo,
A sua enfermeira declara que o4- anotar o q�e interesse, arquivando-se a�segujr, dos oti-
estado de saude do conde apre:cro o. I 167, de 24 oe de lembro de 1937, da Federaçãa Brn-

t I" Ih ten do cessa-.

F b' I
' ..

25 37 d 30 d b
sen a Ig€lca me iora .-:1Hleua de ute o. e notas ofiCIaIS I , e de ezem 10, I d h

.

da Liga 'Florianopolitana de Futebol, 37. de 27 de dezembro. da I o a t:morragla.

Liga Esportiya Catarinense, de Mafra. e 94, de 20 de dezem-
bro, da Associação Catarinense de Deportos, de Joinvile;

.JFede..-ação (;atarinense
de Desportos
Nota oficial 1138

A diretoria da Federação Catarinense de Deq.!ort0s.
DIU a 5 de- j:lOeiro, resolveu:

I-aprovar a áta da sessão de 29 de dezembro de 1937;

\�í'"
/ lÊ,t.

2 =-condicionar a concessão da Íicenca para jogos que o

Hdcilio Luz F. Clube. de Tubarão,' pretende disputar, conforme
H U olici 5[0r. de 31 de dezembro p.p., ?. filiação que o mesmo

d. ve PJ( luar obter, ainda que em caráter provisorio, da Liga
FI(lr iano ' iltana de Futebél, sendo entretanto preferível que, com
" del'l'c; dubes de Tubarão e do sul do Estado se organize em

Liga R gonal, que se deverá filiar á Federação;

janeiro,
"janeiro.

5--arquivar os oficios 1(37, de 28 de dezembro de 1937.
da Associação Esportiva do Vale de Itajaí, de Itajaí 193, dt: 30
de d"!zemLro, da Liga Florianopolitana de Futeból, e um cartão
de agradecimentós do dr, Interventor Federal neste Estado;

6- convocar a aSiiembléia geral das ligas filiadas para uma

sessão no dia ; 2 de janeiro corrente, que funCiOnará enl:!o com

qualquer nurilero, por ter faltecio numero legal na primeira convo

cação pala esta data. assembléia que terá de eleger a nova dire
toria da F.C.D. para o periodo social d� 1938;

7.- detern�mp,r que, para a sfssão da A�sembléia gelaI
(on\-ocaca pai a o dia 12 de jallei,:o, as a' sociaçõ s do interior
'o Esladc poder.?io credenciar r�plesenlanles por teÍcwama, dll\'cn
do a F,C.D. dar Clencta telegrafica da convocação ás ligas regio
uals.

Barcos novos oa'-a o

Ríachuelo

O glorioso C.N. Riachueio, acaba de recebe', três novos

(; excelelltes barcos de corrida.
Em palf stra com o digno presidente d Riachuelo. o sr.

Walter Lange soubemos, que se trata de um barco a dois c{patrào,
e um ótimo skiff.

Continúa assim o veterano a angariar barcos modernos para
as fuluras regatas.

Soubemos ainda que os barcos são do último modêlo, e

com todos os aperfe;çoamp.ntos tecnicos.
Está de parabens o e s p o r t e nautico de Santa

Catarina.

Ertrega deIcambiais
RIO, 10-A plutir de a:na

r.hi, segundo se neticia, o go
vêrno começará a fazer entrega
das cambiais a tOd03 os impor
tadores que depositaram nOS ban
cos, até 31 de dezembro. a im·
portancia de seus saques.

,._. r"
.'_ .• __�__

Concedido
o divorcio

do conde de
Covadonga

PedfO da Moura
Advogado

R.ua Traiano o. 1

de Dezembro de 1937
ferro 11 No sorteio de amortização realizado na séde d,! Com·

panhia, com i:i a5sistencia do Fiscal da Inspetoria de
S('guros da 5.a Circunscrição,

Spa-OlaPn80U}V'Neovnoa
pre?ellça

1100'0
.•0,'dos srs. portarJo es de titulas e do publico em geral,

fgram sorteadas dS seguintes combinaçõ3s:

Plano Antigo

I.
"A" "B" I·

����_��_� _
1.0 - 6.0 II

" Z Ijll M ti" BQ 27ilvO 1SlloD 14�

IM P Kii N V MiMY1S1 US -141 �� ·2511
N

I Informações e Prospectos II

I Machado & Cia. f�
Rua João Pinto n .. :; - Florianopolis

(I

�

Dr,

•.. não é mais que uma victima
da fraqueza geral do organismo.
O Tonico Bayer. tomado ás refei
ções, opua urna rapida resurrei
ção de energia, saudo e vitalidade.
O Tonico l::l'iyer enriquece o san

gue, �ortillece os musculos e esti
mul.;t c; s�rst€ma l"lBl'""vOSO.

Cia.

1'.1'40" I
vI' \) \) 1'/)' 'f.,O

Nacional Para Favorecer a Economia, SIA �
jl\m

Capital reali,�ado rs. 2.250:000$000 l.l.t

- ......_ .

...

•

PaLllo

,-

J
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Biumell.U, Cruzeiro do Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca �c Sul

'" ••• ,. maia barata, porém'
... / .... Filiais em:• melhor do mando

','

� MM forte - da um aom e varloa aona com..ln.....
...

q...al que nAo consome bateria (2,5 amp.)
Lmmen.a dura..ill......

A

venda em toda••• It•••

ca.a. do raMO

e no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De Fama Munrlial J

MEDIC:;O
Especialista em molestias de creanças, nervos

tmpaludismo e mo/estias da pele
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

1ratatnento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Piate, 13
1 elf.'fone., 1595 .r.

Res. HotelGloria-Fone 13�3
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do empaludismo e das molesttas da pe-
le e nervosas pela .,Autohemothgrapia

Consultoria e resídencia-PrJça 15 de Novembro, 13 I
TelefOi.e, 1.584 _jConsultas: -Das 8 às 1 t e das 14 às 16, horas

��������������A��AVA'2�G
� �
J Cálculo de qualquer Planta.execução, fi�.. I,1 estrutura em con- '. cauzação e direção
, creto armado de ob, as

e ferro Aparelhamento com �
pleto par.a ccnstru- � Ições de pontes em �
conc ....eto armado �

�
Omar Carneiro Ribeiro

EN..ENBEIBO CIVIL

Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 12�le 13

l' ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

•
..
•

Obras centratadas no I· semestre
de 1937

(
1••',.' , ....

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICI\. E fi GERAL
Consultas das J O ás 12 e da') J 6 ás 18 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados elcctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTeMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorio-s de Microscopia e Aná-

lises CImtcas
Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticas.
Fernan:lo M90hado, 6

TELEFONE 1.195
F L O R I A N 'O P O L I S

I Accacio Mo-I
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.uIessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeolalllta em cirurgia

ueral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

-

Vlsconue de Ouro Preto

. '

re I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

n. 70. - Ph01IP' 1271.

I Caíx 1 Postal, 110.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J 2-
das 16 áS 18

t-

}-

Consultorio: Rua João
Pinto.. 7"�- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, lJ4 I,Te}. 1317

CONSULTORIO·-�Rua Tra
ano N. 1 � das 1 O ás 12 e

das 1 5 as 16 I 12 horas.

TELEF. 1.28�

RESIDENCIA-l<ua Este�

II
ves Junior N. 26

f'TELEF. 1.13 1 i '"
,

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e:no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

'Isobrado sala n' 1
PARANA' SANTA CATARINA'

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e ',.

Molestías de crianças
Dlrelor da Malernldade�
Medico do HOlpllal

(Curso de especializaçlo em

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

I Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 p. 1290

"J
R.'

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n' 1458 I
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�I,A Favorita �Adolar Schwarz�
�l�

Endereço Telegr.: DOLA� Caixa Postal, 32

�,,____
__ S. FRANCISCO 00 SUL- STA. CATARINA

n'i:( AGENCíA DE VAPORES

t�";1 Em I' f
a Companhia Salinas Pervnas -- qio

� otena a sua' avorlta Pring Torres & Cia. Limitada - [{ii)

t;" �' Navegação Brasileira Umitada-Rioili
r"'�� Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío

I' Rua Felipe S( hmitd n" 7 e 17 a Vandenbrando & Cia.-Santos

i � VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DE JANEIRO

I. No Es tre ito Ponta do Lea I Navegação entre BUCAREIN (joinvíle) e. SANTOS,
I

ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO) diréta-

I mente, .

sem transbordo

1
Tem sempre vapores em porto, carregando

k�J B I L. H E T E S Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de

��
todas as espécies de madeiras serradas. beneficiadas e em '

��
tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer

I " Federa I e Santa Catarír.a
00

porto do Norte ali do Sul do País. bem como para o Exterior

� �� Recebe cargas de importação," do País QUI do Ex'

�� �� terior, para desembaraço e redespacho para

l:t l\CS CLASSICOS ENVELOPES FECHADOS �1 as praças do interior

l\� � DESVIO D.A E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

g ���_�_"�_�_--:_�::-=-_'-=_-- ��
. � ii

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDD-PREÇO��ODIC�S__

l·rAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

I !:!ío�ar�eS,It��x��2a
Descontos para revendedores

I r CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500
CINl AS LARG.l\S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motocíclistas.Avudor Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A. LHEUREUX
ve ..das por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

�----�

-- .----_.��

�RAnDf UiCIOnlA DA
DA·! P

f�IO -
..JUIZ DE FÓRA - RIO

420 Kms.

VENCEDOR � Wi !f50edo Clarla em

;;::'IJNDAPP

6 horas O minutos
tendo choqado 33 minuto s f)' 30 S6GUfldos na frente

do 2.° co.locado.médicosAtestados
A ZUNDJlPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais c ir a do mercado" e t� rnbern
"a motocyclota que mais I,ravas tem ganho em lG37'�

- - Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á � Apyretina», sempre com resultados mara

vilhosos motocucletas "ABOlE'Ass. Dr . Fausto Bra5il
Diretor do Hospital fracenhilfe, Hansa Humboldle

Consultcrio em ]llfag1lá.
--Posso certificar que empreguei com optimos resulta

dos. o renomado pIOduto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardíaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntario do LJepartamento de

Propbylaxia da L';!pra em Sã:> Paulo. �

quinta-feira
-A «Ápyretina>, pela associação feliz dos seu; com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mendes

Major Df. Victor Mendes-e-Dírec'or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina-

Florianopolis.
.

.

UM NOVO MODELO
RBZ-12513 de Janeiro----------------------

que está sendo espell'ado po..-Os analgesicos componentes de« Apyretine» estão

dosados optimarn- nte, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é' arigide por' eleitos secundários, mesmo

quando dois cachcts sejam ingeridos simultaneamente, Em
outras palavras. nêo deprime o coração, não diminue o pe

rystaltismo gastro-irdestinal. nem hyperacidiíica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

:'i!ei.,Rua 15 de Novembro RO. 84 A- Blmnenau-Santa
Catarina.

todos os motocycUstas
Motor uARDIE" de I cylim;h'o, com 3,5 HP.
a velócidades, luz e ignizão por' b ..tell"ia

Boech, 2 canftl$ �e descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem cDmpromisao •

+-Apyretine, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
bei Migraene. (Kopfschmetzcm).

Dr. George Richtei
Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

Catarina.

SavasCasaI de Estefé)nO Sava s

RUA CONSt:LHEmo MAFRA N. 38 I

-A fórmula dos cachets de <Apyretina« é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta, lsabel- Blum€nau-S�3.

Catarina.
ELIXIR DE NOGUEIRA

Elllpre"ado com successo em tod81
ti molestías provenientes da s1Ph1Ul
• Impurezas do sangue:

I Os rr-ef+ioree hoteís de
Cu r i 't í b a

Atesto que prescrevo. com resultados cptirnos, 05 ca

chets de «Ápyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
Catarina.

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELl!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

HOTEL JOHNSCHEH IIGRANDE HOTEL MODERNO
II

ao
\

Auto-Onibos na Estação
Rua 15 de Novembro

---------------------------------------�

-A fórmula de <Apyretina» é por si mesma um cer

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
é indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha c1inica, li;;

cachets de «Apyretina». com optímos resultados,
Dr. Nilo Saldanha Fraaco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

Rua Barão do 'Rio Branco, em frente
Palacio do Governo

Situado no centro em arteria mais comercial. cru
zada .por linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR
RENTE QUENTE E FRIA. TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

e finalmente em todu

�.áI ai affecçOel cuJa lido

Mar.. reglstradl Ilem ..ja a

·'AVARIAI'
r_ Milhares de curadol !_
GRL�fJE DEPURATIVO DO SANaUE

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL (30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para festas: banquetes e peque

nas reuniõesMaximo conforto e luxo
Com diaria a partir de 15$000

60 quartos modernamente mobiliados
TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros partícula res

Otimas instalações sanitarias com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos conlortaveís salões de Recepção. Res-

taurante, FUffiOir, Hal e Bar
Cozinha de la. ordem sob a direção de pro
fissionais. Grandes Frigcuficos. -Lavanderia pro
pria a vapor. toda roupa e louça esterilizada.r+
Jardim.-Salas para mos:flJarios para os srs. re

presenhlOtes comçrciais.-DINER-CONCE.R1 O

_ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina« do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 - Blumenau-Santa

Catarina.

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
AI\IERICAN BAR-ELEVADOR

EM JARAGUA'

Hopede-se no Holel Cen
Irai:
Proximo a estação - am

plos e arejados quartos pa
ra casais e solteiros.
Confô.to, Higiene e Pron
tidão

II Proprietarió Ff-�ANZ
HESSEMANN.

Lavanderia própria Ia vapcr-Frogorificos--DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

,-------------

«APYRETINA» é O melhor remédio contra

� dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.
Preço de dois cachets:$600. em todas as Far

macias.

Diaria a partir de 20$000-Filial J 6$000
Sob direção imediata do seu proprietario e

pessôas dâ familia
FRANCISCO L. jOHNSCHER

,
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Reforma
._---------_ .._--

Sapatas
•

JOs nas pas·
seios

hlO. 1 ()-- Noticia-se que o

ministro da Agricultura subme
teu á consideração do presidente
àa Republica um decreto deter
minando que a palavra =sêda» e

seus compostos só sejam aplica
dos, doravante. para designar
fios. tecidos o outcos artigos fei
tos exclusivamente de produtos
que provenham de casulos. de
insetos se ricigenios.
O projéto, ao que se adeanta

estabelece a multa de 1 a 50
contos para os seus infratores.

LEERDAM. 10-A prover
bial limpeza da Holanda foi uma
vez mais comprovada quando o

juiz do Tribunal Policial deste
distrito multou em 5 <giulders- ,
um negociante de carvão, que,
tendo seus sapatos sujos. passára
1 epetidamente em diversas calça
das das ruas locais, logo após á

la vagem semana) das mesmas.
l eiras pelas donas de casa, nos

i I echos fronteiros ás suas residen-

i
"

�
1 '

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

Florlanopolís, 11--1- J 93B

RIO, JO-Telegrama de Por
to Alegre informa que é espera
do o regresso do sr. Getulio Var
gas áquela cidade no dia 14 do
corrente, L\li assistirâ á colação
de gráu da primeira turma de
bachareis em administração e fi
Ranças, [ormados pela Faculdade
de Porto Alegre, da qual é pa
raninfo.

o sr. de. Ivens de Araujo.
Secretario da Segurança Publica,
baixou uma portaria. prcíbindo
a venda e uso de lança-perfume.
ou quaisquer outros produtos se

melhantes, que possam produzir
exitação ou embriaguês, nos clu
bes e recintos fechados, nos quais
-e realizem festividades carnava

lescas.

o trapiohe da
Praça L=aur�J

Muerer r�l+Humenagem fHitler não .dSiiIPr.aibidIJSao cap. De- sembarcara na nos clubes o
merval Cor.. Central, ,uso df! lan-

do sistema de imposto deira! ça .. perfume
se,-ão cr-eadas uuperin-
tenderlcias do irY1Dosto CRUZEIRO DO SUL, lo
de crJnSL.lmO nos EstadoF':; (A GAZETA)-Emdespedída

PORTO ALEGRE, II-Rc,:tbcnJo 0S agentes fiscais ao capi�ão Demelval Cr,�deieo, Ique lbe fizeram un a .maniksL.lçãO, .

o �resident� G.cluho. Varg�s tr�nsfend? ��ra a, 1 a.
, C,liL. da,declarou que os recebia com a mais sincera srmr-atra, pOIS cousl-1 Força �ubllca. os seus amigos I

doava os agentes fiscais como os propulsores e fiadores da acre-
I
desta vila e da de Herval. ofe-,cadacãc de uma das importantes pau..elas do orcarnento da re-I teceram-lhe urr banquete no Ho-

ceita:' J; tel Ely, comparecendo o prefeito I
Concitou todos a trabalharem ativamente no sentido de I interino. autoridades civis e mi

melhorar sempre a receita do país afim de que este possa fazer litares e 'muitas outras pessoas.

face, sem maiores sacrificios das classes contribuintes, aos novos e I Falou em nome �os hon.ena

relevantes encargos do Estado, geantes o
.

sr. GeocslO Paz, ten-

Depois, palestr. ndo o presidente declarou que vai imedia-/ d.o o capitão De,n�rval .agrade-j
tamente cresr superintendencias do irepesto do consumo nos Esta. cido em bnlhante lm�rovlso. O \
dos corno orgão autonomos de centrole dâ's atividades referentes á dr. �dmundo Moreua e.rgueu

I

arrecadação e fiscalização dos (mpClstos. um brinde d� honr� ao Ilustre I
Referiu-se, igualmente, á reforma tributaria que assinará Interventor. dr: Nereu Ramos.

depois de seu regresso ao Rio, a que compreende a consolida. .A seguir fOI dado 101elO ao BERLIM, 10-0 correspon Ha mais de 15 dias, que Da

b I I t dente do "Tageblatl" e-n Roma 7 d
-

S t b
.

t d
ção das leis e decretos referentes a algumas taxas, principalmente ai e, que se p.ro ongou. .

até
. f' I _

rua e e em ro, exis em (lIS

.. madrugada na maior cordialida- iníorma que, segundo 01 pane fócos apagados, sendo um em
as que gravam os artigos suntuanos. d�.' I jado, o presidente HI'tler, por d"l d...

'. meio ague a concorri a artena e

A aplicação (Correspondente) ocasião de SU.1 visita á Iialia. outro na esquina da rua Felipe
SU- não desembarcarà na estação Schmidt.

da pa lavra central, mas será recebido em A quem competir solic.tan os

, 'seAda" uma pequena estação nas proxl- as necessarias pro videncias,

Regressa do midades �a, piramide Ces�iu�,
•

d t I dónde seguira para a capitai,
presl �n e a percorrendo as novas e amplas
Parta Aletf'jre rod�vias construidas sob o regime

D Iascista.
O «Iuherer passará em fren

te aos mais antigos edificios d�
Roma e atravessará o Arco de
Constantino. a caminho do Qui,
rinal.

RIO, 10 - O sr. Delamare
São Paulo, chefe do gabinete
do ministro da Viação declatou
ao «Globo" não ter fundamento

Q d?
a noticia segundo a qual teriam

uem pe r eU sido enviados para a assinatura
Acha-se nesta redação. á dis-' do presidente Getulio Vargas

posição do respetivo dono, uma 143 decretos de aposentadorias
chave encontrada na rua João do Dcpart rmento dos Correios
Pinto. � Tele�rak� .

.

��.��������������������������������-���.���.�.�������������

o EXPOENTE MAXIMO
DA EL.EGANCIA MASCUL.INA ., O >,

ORGUL.t-IO DA INDUSTRIA NACIO.,f
. .:.' . -

NAL.-O Ct-IAPE'UfOUE SE IMPOE
NA AMERICA�� 00 SUL.

Depositaria: A I e xla n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIiF'O MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

�i

I
I
II
I

f
I

1 J'

I
J!

Foram inicia dos os hababus
da construção elo trapiche em
cimento,armado, mandado cons

truir na Praça Lauro Mueler. pe
lo operoso prefeito sr. Mluro I{a
mos.

Assim. ,'ai. o -fiuamico gcr.yer
nador da cidade, assinalando
com fátos positivos e não com

r nlavras vãs,a sua p?s�agêm pela
edilidade lloriancpohtsna, por for
ma a tornar·se crédor da gratidão
de todos os SeUS munícipes.

o I

Chapeo
Dos

.

Quarenta
rnilhões�

Regressa
Vitoria a
3 B. C.

Falta de
fócos

RIO, 10-Pt)0 «Comandan
te Rlpper», regressou ôntem a

Vitoria, o 30. B. C., unidade
que se encontrava ha varios dias
nesta capital, participandc das
manobras da 1 a. R. M .

a

)
)

Noticia s;am

fund.mento
CHARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.
-

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
lhe extinguirá as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem fi miaima
irritação, deixando-lhe a cutis(

limpa. macia e fresca. 't

I

I:
")

'''i!
,\
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lfIendi-1No_vas acusa- Confiança no 26 semanas de tra-I � ref::lresentação, �o'"

f t d
. balho antes de ser I Brasil na Exposíção

çoes ao sr. u uro a avia, bacharel I Mundial de Nova

FI
A

d bras!l
.

VorkOres a çao rasi el ra
BERL.IM, lO-Cm I)eriodolProviden�i-, a 'é,t3d ssirnn vem Este o apêlo que fazemos certos

C h I
de ser tomada pelo sr. dr. Ivens de que serà ouvido,

I una Durante sua estadia na Alerna-
de 26 semanas de trabalho de' RIO, 10- Atendendo ao

.

S J verá ser efetuado por os todos ba- convite para Sê fazer rerire-�� Araujo, ilustre ecretario:la l,l a, foi alvo d� diversas home-
'- n t' •

d d I PORTO ALEGRE 10 - chareis alemães, qu � obtiveram ° sentar na próxima exposi-Segurança Publica, <li euan ° que -,

nagens o sr, Conde Ernesto Pe-
I • Foram divulgadas novas acusa- diploma por ocasião das paschoas ção mundial de New York,se)' a [eito um rigoroso cadastroAd' Carneir "r P iet 'o dvl3ge� O FI" d c h reira 0, r- o r an o de 1938 e que desejarem pro-

A

b 'I' ,

dos pedintes que vinha',) enxa-
'_. , ções ao sr. ores a un a, ex-

[ornal do Brasil e um dos O governo ras! eIra vern

meando as no sas princtp vis ar- sr. r'A i n js t íO governador do Estado. Por isso
fundadores do Sindicato Condor seguir os estudos. Os seus mêses determinando providencias

I d d a V I· �,....� a-o ao foi solicitado ao diretor de Hi-
L d E B I' f' 'II f

de trabalho serão prestados a no senüdo de que a nossa
t éf ias, num espetacu I) por to os os �::;a "'y- t",

d E d a b d a, m er im, 01- •. e o ere- 'I 1 bri] d 1938 t
- " J'

1'

1 ' .....J ,O r" -'Le glene o s.a o !1 a ertura e

I id I I d partir c e o, li ri e . represen açao seja cono.gn. .ti:(ülos J<1sti noso paUl os 00530S I '

I
' "

f' d CI o um a moço pe a empreza e'
d t'

,-

Ilá os de ci Ld� culta. um mquento a irn e apurar se
avia ão Deutsche ! uftiiansa.

As espesas a tn?,lrao a-

Para poder suavisar Í1 situa·ção Está desp-rtando grande aten- de fato o ex-govern��or reccbd'!u I com�ar�cendo ao agape diversas Fo'z dO I guns milhares de contos.

d. s verdadeiros necessitados to- • "d' 50 contos para permmc a ven a
d d gUas. Todos os Estados, de

çae a anuncia a viage n que o "

f b d P pessoas e estaque, entre as
F acordo com as sua'� po,':,-.. "

I d I I M d L' M' oe carne resca a or o. or "

M' I uem pao
v

meu mn.ia mente o sr. r. vens sr, corone , en onça una, 1-

dem suoeri id quais figurava o dr. oruz ce S 5 '" sibilidades contribuirão""

d
",

d v' - O P hli or em supeuor serão OUVI os a
E b

.

d B 'I ..,�. C(Jmde Araujo a iniCiativa e reunir nistro a laça0 e . U Icas,. . . • Aragão, m aixador o' rASI •

em seu gabin �te, não só os mern - r '

° Norte viagem essa respeito vanos propnetanos de
E trevi di \ uma quota.rea izara a , m en revista conce roa ao FO'Z DO IGUASSU' 10, A quantia m1111"la parabros Que constituem a diretoria que. será executada em avião .es- açougues.

i Deutsche Al/!jemeinr. _Zeitunftl 1 /\ cidade está em situação I
cada unidade da Federação,A da Caixa de Esmo!a, co.ruo �s pecial da Sond(J�. ,;, proposito, ---------'------.10 Conde Pereira Carneiro assim atlltl�'a) sem pão" A unica e�pe-I deverá ser de 100 contos.

r-presentantes de todos os jornais cscee,ve a !lA NOIte as segui '- 'se. expressou sôbre assuntos dei rança �Ct; concentra na chegada,
e a diretoria da Associação c.. �es IIl�has: � �oronel Me.nd�n- Os animais aVlaçã� no BraSIl: «A cor hança no dia 15, de um vapor argen-
tarinense dê Imprensa, afim de ça ,LIma, �IOlslro da _Vlaçao, nos a�lões junkers e no .valor tino que dever

á

trazer Iarinha.
serem f t.r iadas as possibilidades esta nos ultimes preparatIvos pa- tem be ri) sen- da aViação alemã é geral no Fóz do Iguassú necFssita de NOVO COdigode aU[m 'oi[ os fundos da fIlan' ra sua viagem ao redor do Bra' te rY' A t. 9 ""I) - Brasil. No Brasil as distancias estradas que a liguem a0 centro,
Ir pica lf",itmção. si!. E promel� estudar, pessoal. be r'n s ("'_)frem são gigantescas, Por is�o callsa

p'lla evitar que drpenda do s do Processo
Os r',' ,\,I,a(jo·, (�es,a reunião, m nte «I'n 10"0» dOI" � dos maic- '

d' -

ça
c:

"1,,- � t>"", . ,. m:uor a muaçao a segUlân tranjciro. ("II Icüllforme ti"émos ocasião de no- res problemas de que
.

depende, Voltamos a solicitar providen- com que a nossa rêde aérea ena
ticiar, foram os mais auspiciosos em parte, 'o futuro da Nação: a cias contra o habito de certos pode ser organizada, Temos [ -- '

dando assim margem a que o sr. sêca do Nordeste e a Amazonia. vendedores de galinaceos, conti- grandr!s planos de aumento de II RIO, 10 -O ministro da
2r. her s de Araujo podts>e tn- A solução de qualquer um ba�ta-

nuaH m a ser vistos diariamente, nossas hnÍ'as aér:as. C0m a C?' C reme j,�st�ç� convidüu
,

o 'professor
mar medídas efdivas no sentido tta; como acenluamos inumeras alfa vessando 11S lUas com as labo�ação da aVIação alemã creIO Candldo de 0live1ra para
de ,liv;ar a cidade da triste ,� vezes, pAra cOflsagiar varias admi-

aves dependurodas pelas perna:" no futuro da "viação b.rasileira». CharIauth I
membro da comissão encal:-ooLros!' situação que apresentava rações. Mas o titular das Obras de cabeças de rastos peb chão. Termtnando sua entrevIsta, de- regada de elaborar o al,Íl-

li0S olhos dos visitantes, topando Publicas afianç:l que o governo Não se justifica o descaso darou: «ESpt'fO o reinicio das � FARl��ACI� RAULr�tEIRfA I prcljeto do novo Codigo do
d· f h d I t ""

"d Z I' E aVIsa que ]a receO('11 o mm o a-
p" Pib t'a ca a: esqUina com um arrapo se empen a em ar, reso 1.1 a" do,s ,bscals a qlJ�m compete re- viagens o ,epe Hn entre a u- lado e prodigioso creme lo�esSO . ,ena, e� su s 1-

humano, de wão estendida á ca I ment::, os primeiros pa�sos para pmmr _o abuso, a n�o ser por ropa e a ,Ame�lca do Sul. ':'" I tDARLAUTH. tUlçao ao JUIZ Maganno �or-Jidade Pliblica. a solução de ambos. Milhões de força de um desprendimento, que jwmpanhla pode contar desde
I

'. I
res, que acaba de d :lX2lr

Para que a imClat'va pmsa brasileiros, por isto, estão de está imnondo sua urgente Lha- ;\ comigo como pas�ageIIO», l�r���oooo��:OOI',Iii.::?!-;�:r-�1 aouele lugar.
alcançar o' .ex;to almejado, 101Da- olhos fitos na viagem do �linis' ;Ilada a� cumprimento dos seus

. �
A •. d C �

'J

�e indispeQsavel o auxilio de troo Ao leva;Jtar vôo do RIO, r! ve es. : � meraco e amplOs I!t
,

d d'" "I " I
�e r \ PüI Souto e esposa Iü'

\:/ quantos, il1spira os na oce ple- e e carregara POI" as esperanças Se fosse �o inver'lO, quando... ·sl·ta de Ditlel. I � . . � A Livl"aria Modernadade cristã. de que alma da de mílhõp.s de coraçõt s patrlota�.! r fI io ('onvid� a não deixarmos J:1l. VI

I
� partIcIpam aos seus pafen�es �i "ç._I

d ',I ' !.), " ,(o' e pessoas de suas nh(,:oes � de Pedro Xa,; ...2r ela.
nos�a popullição é possui a, con- Oxala que, n,\ �ua vo ta, se pos 'o conf( ,to da cama, ainda va, BERLIM 8-Esta assentada a t!, .

L d f'lh lUt PRECJSA DE U' I, MO" Ab I I f'
" i

' ,

• ' .',. " .• �� o nasCImen LO e sua • a
'(Ij

" J; - \ ,

tribuam com seu () u o para a sam e �s CO? IImiif, püfq�e eota,\) I mas trr, pleno verão. c(lm o ca- VIsIta. de HItler a Itaha no InICIO' � VERA. �� COM BOA LETRA 12: QUE TE-
�:aixa de auxilio aos desporle- o Brast! tera dado o mais deCl'; lor de rachar que �stá �restando da pnmavera... ,

�� Fpolis" 20-12-1937. � NHA PRATICA DE DATILO-
gid"s e desamparados. sivo passo que s::u p,mada" seu· todas as réles,' em q'le o a� da re�;u:h�:rp����ara Roma, FIo- ���:'2l!:����"::��.J�tã1�J GRAFIA.

A

ipresente
e seu futufC' eXIgem, manhã nos atrae para o ar livre,

imperiosamente, de quantos .amam nad':l jl!stifica a nãQ, existencia de -__�__��_��_ _:;":,--_-,,- _

O '

"

Ih
" ",,'

:.

o glorioso torrão do Cruzelrõ do i
um «calidoso» fi�,caL qu� pon�a Novo sister na de

me o r
,

St+. -_o �"-,.",,- � I tern,o a, �m tstado �':' CO\S.:;�, na!) I si nal iZé! ção
chapeu Iso Itn�lecoso corno nr,ploprl ..-del_'_�C.·'

uma Cidade culta. I
i

NOVO ANO•••

hoje, amanhã

"B U R R O U G H S"
a vanguarda das bôas organízeções ?

CorrUa no 90'""'0 novr• as dificuld�des do seu sístema r'otinei:o ,�dotando 6isten'·"H�s
"BURROUGHS" da cc)ntabiHdade; êles ser-�o o esteio rnest�'"e de::') Ô'xito

Ma4uinas de somar e sub1rair. calc�lar, registr,a�oras. de �s,crever, de. c�ntabi!id�de; boh�nas �e_ papel e fitas impr,:�ssoras; oficinas para consertos. ,- "'lanos de contabili
dade para estabelecimentos Bancanos ComerciaIs, In�jLlstna!s e RepartIçoes Pubhcas."--:-DI�poSlç�e$ para atender co;r,pletamente a escrituração r,idi va aos 1 \STITU

TOS DE PROVIDl=.NCIA.-Contabl!lzaçao facll e de perfeito controle
Peçam demonstrações sem compromisso

e

�A GAZETA
� __

'

__-"':J.. --------�-------""-�---------------

'F
\ Coihindo a falsa

,.

canela

LISBOANão ha duvida',a1gl!ma de que
(\5 melhores eh" ptUS �'â(\ o' fabri- I

('�dos pela ac:editaJil tllU'd VI' tl'��eft'�; e de'\Ante-pr'Oj8,:.to• t [,te Cury & eia., da béló cida- f
.. dO C;6a igo

de de Campinas, no progl :�"ista r Io I Co r"1)e rc; a I
: stadG' de: São PauL IElegav.te, na sua fôrma, aple- USB<'A. 1 O � Frio intenso RIO, lO-Na sala d,! Iostill1to

:cnta um agradavd a�r:écto, tor- vem as olando Li)bôa, onde foi I dos Ad\'ogados reUniu-se, sob 3
I

nando-se os preferidm pelas li- [I gistada a kmper1ltura de 30. i prcsidencia do des,:mhargddor AI-I
nhas harrr,or,iosas dI" SiU feitio. abaixo de z�ro. Ha 66 an( s I fr�do. �uss�l, s,ecretariado. p�lo dr.1De nurabilidaJe jnCO!lttstavt! e qu: não �e vI,a tdnperallJra tão

I' DI�nlZlo S.lvelfa, a

comls,:ao t�·
de côr filme garôlltem á firma baIxa na capital. No norte do peclal nomf'ada pela presldenclo
Cury, o alto c:Hlceito que gosa país, verificou-s,';! 6,50 e 9500 do !n<'smo instituto, para elabcrar'

em todQ o Brasil, o quO! compro- [,baixo de zero, em GU3rôamões o ante-projeto do CódIgo Comer

va exuberan,emellte o surto pro- e Serra da Estrela, resJ=ectiva- cial do BraFil.

gressista dessa fábrica e a sua mente. Anuncia-se tortes nevadas Ficou resolv;dl\ fi di�tribuição
lne�ualavel e formidavel produçãu. na Saro da Estrela. As comu- por com:s'ões da mlltelia, de acôr-

Representa a afl'mada fabrica nicaçCies para Pangilhosa e Bem- do c')m o esboço aprt'sentar1o pelo
Cury, nesta capital. o acatado e posta estão dificeis. Os menJigos relator geraL dr. }Jlio dos Santos

(.:onceituarlo comerciante sr. Ale- foram as pr;meiras vitimas do Filho, com as modlbcçções pro

xan1re Salurn, estabelecido á feio; já foram registados três po�tas pela comissão nomeada

J Ciii,,_C.O.llíJs.e.lhiífiiir.o.M_fI.fr.a.nii·••12ií·__íPi=.or_to.s•.•. IIA_3m:..p.arllla_;mf�I!'Il\JI!í!l(�I,,=-I'lIiI0!i,_@lMi!iM__IIIlIIl__I!"illlq_lIIitl!fi-_�==I!.!!Jl!BB1!.-�'�-il.·m\lf��i0'1
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COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL
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(,

Florlanopolls, 11--1 -1938

,RIO. I Q.'---A secrtlaria da
Viação da Muni iplidnde e�ia

,tudaildo o novo 'lótema do'> ""

naiiza(J1O 11IIll!1l1 Sél i'a:a VCiLU!t"',
: a 'jU -l será expuimentéldo delI'
: til> de pUllCl'S dias, em �:\ d

i das !OD, céntfa's da cidad"
'r, b

"

1
,
LOmt,te nd �u st.tUlÇ!\O (ôS Cc <;

: xas co!ocat1écS nil:; esquinas d.l.
'fuas por íil!xas ·hlmioos'lS verei -

ama:elo e \'errnelh::>, que (IHle 1 ,

fiarão dI: i1CÓI dJ CJm os s:na!ci-
ros.

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

V [-!.:N O e:-SE:
uma exceiente Me" de t(�rl "",
no lugar Barrellos. com e"

plenc!ido pn,t'J, duas c;;sas de fila

deiras, muitas roças de miiho c:

mandioca, além de grandp. núm';, ()
de arvores frutifera5. A0ua rn,w,'O <:-

nifica. Tratar wm Alcebiad,;
SOUZiI, n'�s

72" t! !II!!!
Balrf'iros.
"" !III'M·"Wf

permanent/� ··Qipresentante '9xc;usivo no Estado

INC.

Caixa
TtLEG.

CONS. MAFRA. 31 Mostruario
FONE 156.
a:-.-LORT·AUOPOLIS 1-1. vA I
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