
.. - Ouvidos varlos interessados, todos foram
deve permanecer fechada, até que se

negoclos feitos anterlormente, iniciando-se
de operações de julho em deante, visto que
bolsistas contribuirá para a quéda dos prêços.

I�MAOBRA DE ME;'�O III
I

RIO, 22
Bolsa do Café
to·dos

(Especial para A G A Z E TA)

POI- SEBASTIÃO VIEIRA

\

Uma especial e delicada deferencia do dr. Amilcar
Barca Pelon, digno e competente Diretor Geral do Depar
tamento de Saúde, neste Estado, deu=nos hoje a oportunida·
de da visita á séde dos futuros serviços de assistencia mê-

,

- dica no confortavel prédio da Travessa Ratclif n' 2, desta

capital.
Assim, acompanhados pelo nosso amigo dr. Nicolau

Glavan de Oliveira, Fiscal Farmaceutico daquele Departa
mento, pudemos observar o trabalho que a proficiencia do

digno sanitarista irá oferecer a Florianopolis ou, melhor ain
da. ao Estado de Santa Catarina.

Diga-se, antes de tudo, que a obra encetada no intui

lo tão louvavel da prefeita higienização da nossa capital e

com irradiação por todo o Estado, é produto da ação pro
fícua do Governo Catarinense que vaí, dêsse módo, integran
do Santa Catarina na realidade das aspirações do seu povo
e, rnórmente, dos anseios das classes pobres que terão, as

sim, a proteção de que necessitam na defesa sanitaria.
A instalação da nóva sêde dos trabalhos de assisten

da médica do Departamento de Saúde são todas de cnrater

provisorio.pois, como é sabido, está sendo construido pelo
Govêrno do Estado, o grande e confortavel edificio em que
serão feitas as definitivas ínstalações dos trabalhos em apreço.

Mesmo assim, em cara ter provisorio, as instalações
que hoje visitamos nos dão a certeza de que preside a to

do o serviço já executado a inteligente atuação de quem
conhece proficientemente os mais modernos processos de

higienização.
Ao penetrarmos na parte terrea do prédio da Traves-

sa Ratchf tivemos agradável impressão. Visitamos todas IIas suas dependencias e ali percorremos as oito confortaveis
e arejadas salas destinadas a consultorias para as diversas

especialidades. Vimos as instalações sanitárias, o « hall », os

depositas para medicamentos e outros materiais. Tivemos

ainda a oportunidade de ver o possante aparelho de Raios

X instalado em cantara escura, com todos os seus perten-
ces mcdernissimos. Tal aparelho, como pudemos observar,

.
é produto da afamada construção « Siemens>.

Subimos, depois, ao andar superior e, com imenso

prazer, verificamos que, igualmente como na parte terrea,
existem ali diversas salas amplas e bem arejadas, sendo duas

destinadas ás instalações de modernos servlços odontologi
coso Também ha um amplo « hall » , além de camaras espe
ciais para revelação de films, compartimentos para portaria '

e para localização dos guardas-sanitarios, etc.

Da visita feita pudemos, emfim, dizer que a séde dos

serviços de assistencia médica do Departamento de Saúde

é uma casa feita com higiene rigorosa para o tratamento
f

de todas as questões que dizem respeieo á saúde pública.
Ao que fomos informados pelo dr. Amilcar Barca Pe

lon, os trabalhos complementares da instalação da séde' a

que aludimos devem ficar definitivamente terminados den

L!. 'I tro de duas semanas, afim de que sejam iniciados imediata
r1 mente os serviços de assistencia médica, em toda a sua

I plenitude.
A obra cuja rerlização estamos assistindo define per-

I feitamente a carinhosa atenção do Interventor Nerêu Ra

mos 110 trato da questão social em nossa terra.

E são essa", estamos certos disso, as obras que dei

xam vinculadas no coração das populações pobres os nomes

dos que se dedicam com verdadeiro devotamento cristão

IL problemas dessa natereza.

Requerendo um "ba
beas ..eorpus'� para
Adalberto Cajaty

INSTITUTO
._---

COMERCIARIOS
menor

RIO, 22-0s advogados de

IAdalberto Cajaty, em longa peti-
Ção dirigida ao dr. Americo Lobo,

RIO �2 O C Ih Ad
.. I '3 cl'

�

I 1
;. .'

I d N'te
,. 'm etra- , � - onse o mIms- ate anos e pnsao ce u ar sem

JlllZ cnillma
d

e

d
I r�I,� a� cor

I trativo do Il13tituto dos Comer- prejuizo das demais sanções esta
ram uma for emd

e « a e t�t 'n- ciarios resolveu prorogar até 3 L belecidas no referido decreto-lei.
pus» em aval' o seu cons I UI -

d t' I
I d de praso na

o corren ·e, Improrogave mente,
1 e a egan o excesso .

d
'

. fo�mação da culpa. lVIas isso di- sem JUlrh�s .et modra, o pr�zbo p�ra
d

.,

e acha preso
o reco Imen o as contn mçoes

zem, .0 acusa. aJa. S
devidas.

ha trmta e O1to dIas.
D

.

d I d' I
.

O a istrado tomando conhe- ep01�, aque e la, o nstIt�to
.

m gdo edido 'ul ou-se in- promovera a cobrança executIva
ClmentG P ,J g dos seus debitas, conforme lhe
competente para conceder a or-

f lt d ti' 6'" d 14
. d d acu a o ecre 0- eJ n. CI, e '

dem Impetra a, por enten er que d d b d 1937
.

T'b I d A I
� d e ezem 1'0 e .

só o rI una e pe açao po e-

rá apreciar a materia. Depois do prazo de prorogação
aludido, o não recolhimento, na
, �., I

epoca propna Isto e, em prazo,
não excedente a 30 dias subse
quentes á data em que o paga
mento se haja ou deva ter s·d0

RIO, 22-No Palacio do Ca- el'etuado, sujeitará os empregado
tete esteve ôntem com o presi- res responsaveis á multa morato

dente da Republica o sr. Eurico ria de 1% (um por cento)ao mês,
Delamare São Paulo, que na au- devida de pleno direito, indepen
sencia do ministro Mendonça Li- dentemente de qualquer declara

ma levou a despacbo o expedien- ção,além de incorrerem os faltosos

te do Ministerio da Viação. na penalidade d6 100$000 (cem
Em conferencias foram recebi- mil réis) a 10:000$000(dez contos

dos pelo chefe da Nação o minis- de réis).
ira da Fazenda, sr. Sousa Costa O empregador que retiver as

e o miuistro do Trabalho, sr. contribuições e não as recolher na

Valdemar Falcão. época própria, incorrerá na pena

o

de opinião que a'

processe o alustamen-".

então uma nova fase ,

c'

das opera��,��ill ireinicio
.. f,i'. n ..

A GAZETA
POVOvoz DOA

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
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O novo regimento do
Tribunal de Sogu-

tico

Faleeeu um neto do
barão de LimeiraImtercambio artis- Jornalista Petraca

Alemanha.. (aliado s. PAULO, 22-Faleceu nesta

RIO, 22-0 Tribunal de Se-! B.
capital o sr. Vicente Carlos de

gurança Nacional esteve reunido

I rasil Vindo de Curitiba, acha-se entre França Carvalho, neto dos barões

ontem, com a presença de todos nôs, �csde ontem, o fulgurante de Limeira e sobrinho e genro
os juizes. Essa sessão foi dedica-I jornaüsta conterraneo Petrarca Cal- dos viscondes de Cananéa.

I
da ao estudo do ante-projeto do RI?, 22-Soh� o patro:i�i� d.a lad�"o seu esptríto de eleição, do seu I O extinto era filho do sr. Car-
novo RegimenLo Interno dessa embaixada alemã e por m�CJatI- temperamento combativo, do brilho los Antonio da França Carvalho,
Côrte de Justiça, elaborado pelos va da Pró Arte será realizada, da sua Intelígencía, da sua capací- funcionario da Faculdade Livre

JUIzes Lemos Bastos e Raul Ma-I em fevereiro, uma exposição de. dade p�ofissional, diz o se_u passa- de Direito do Rio, ex-pretor do
chado. O ante-projeto, depois de quadros de artist�s .hrasileiros.e ��s g��r����a�e����:s 8ej:S���.de to- Distrito Federal e exerceu tam

discutido, foi aprovado, e manda- de assuntos naCIOnaIS, os quais Dirigindo atualmente um dos bem o mandato de deputado Ie-
do a imprimir. serão �ransportados para a Ale- mais conceituados diarios da capital deral, numa legislatura.

O novo regimento é longo e manha e exibidos em abril. Em I paranaense, Petrarca
Callado vi�ita

minudente, Entre outras inova- seguida uma coleção de obras de a sua terra de onde se. acha afasta- SUBIRAM OS TITU..

. '�. .

I
do ha longos anos, aíím de rever

LOSções que dele constam, ha dispo- pintores alemãis, sobre motivos sua estremosa mãí, . BRASILEIROS : ..

sições sobre « habeas-corpus », re- de. �t.te moderna. tude.sc.a,. será Os que mourejam em � GAZE-

forma de autos perdidos, revisão exibida nesta capital, iniciando- TA, enVIa_m-Ihe seus cumprírnentos LONDRES 2? - N S l:
. .

I ôb f d se assim o intercambio artístico de b?a�-vmdas com um abraço ale-
E h

'
.

- o
. t?C ,

crmnna e so re a arma e pro-j s-. 'd .' , tuosíssímo.

I
"x� ange os títulos brasileiros

cesso, de rito sumarissimc, nos entre os 0IS palses.. subiram de um a dois pontos e

casos de contravenção do decre-' • Ixtintes OS servi se firmaram, não somente por

t_o�lei dissolvendo os partidos po- Morreu Klstema-1
L

-, motivo �as compra� de

age.l1.teshücos.
. d "d d portugueses e locais como t.am-

Esperado em Belo ckers ços e sau e o b.em devido ás informações rela-

e _
tívas ao novo decreto de centro-

HOleizonte O ministro interior le cambial.
da Justiea i PAIUS, 22 - Faleceu o nota-

----

I vel romancista
e autor dramati- Choque de

BELO HORIZONTE, 22-Foi co Henri Kistemachers. ver�:J'o� ��:::i?:T��la�!resOa��:
tranquila a noite passada, para Entre as suas peças mais co- nou decreto-lei extínguíndo, com Ve I"CU loso sr. Mario Campos, diretor da nhecidas citam-se «Marchands de excepção do Centro de Sau'de de

Saude Pública. Bonheur» e «La Flambée». Juiz de Fóra, todos os serviços de

Acham-se em Belo Horizonte sau'de publica, do interior do Es- O h f d'� tado de Minas Gerais. c au eur a inspetoria das
lodos os membros da familia do EXECUTADO De acordo com o mesmo decreto, Estradas de Rodagem, Joso Areias,
enfermo. com excepção apenas o Estado foi dividido em 26 zonas esteve na Policia Central onde
do ministro Francisco Campos, san�tari�s, bem como foram clead�s comunicou que ao viajar �o auto

, d I no mteríor 24 centros de saude, epi- .J ,. •

que e espera o a qua quer mo- SHANGHAI, 22-0 corréspon- demíoíogta e profilaxia. ,U.e que e motorista com destino
menta. dente da Agencia Domei em Peí- a São Joaquim, ao passar pela
Partiu ontem para a capital da· ping, informa que, segundo fon- GIM

e Palhoça, com o seu carro veio
República, o dr. Talma Campos, tes chinezas, o general Han-Fu- enera orelra chocar-se I\'l onibus Expresso Nor-
sobrinho do sr. Mario Campos, e Chu foi executado em Hankow, deste, do que resultou ter rece-

oficial de gabinete do ministro ás 17 horas de ôntem. Lima bido vários ferimentos na cabe-
da Justiça, ça.
Tambem o sr. Osvaldo Impal- ENTRâR..(�M PELO

lizieri se encontra em Belo Ho- TELHADO
rizonte, em vista ao enfermo,
bem como o dr, Jacinto Campos,
medico no Rio, e irmão do dire
tor da Saude Pública.

DOMEN�L\.GENS AO
DR. ALEXANDRE
GUTTIERREZ

JOÃO PESSOA, 22 Procedente
do Rio, encontra se nesta capital o Igeneral Delfino Moreira Lima, que
se faz acompanhar de seu irmão, o I
engenheiro Luiz Moreira Lima So
brinho, e do capitão Antonio Bar
ros Moreira.

Esteve na Policia Central, o sr.

João Batista Berreta, estabeleci
do á rua Crispim Mira n. 7,

süiiii=ãiõ.--õs--iõ'Sforõ-s queixando-se de haverem os ga-
tunos arrombado o telhado da sua

Talvez porque cada vez menos I garagem, furtando-lhe dalí um

acendem, os rostoros subiram, on I' tapete e uma camara de ar.

tem, em alguns estabelecimentos

��sta. capital, dos 200 réis em ,:,ue..!..-REELEITO O PRESI
ja avionavam p��a as e.stratofencas DVNTv DO INSTITUalturas de 300 reis a caIXa. D D -

TO DO MATE

CURITIBA, 22-Por ocasião
da passagem do aniversario na

talício do dr. Alexandre Guttier
rez, os íuncíonaríos"da Rêde Via
ção Paraná-Santa Catarina, pres
tar-Ihe-ão signifieativa homena
gem, que constará de um grande
retrato a óleo, a ser colocado no

salão nobre da Superintendencia.

A chefia do Esta
do Maior da 7a.

Região
DOS

,RENDIMENTOS DE
TITULOS DA DIVI

DA PUBLICA

AgrediuJOINVILE, 22-Na conforrni- BECIFE, 22 O major Agenor
dade dos Estatutos, realizou-se,

Arainer Nunes assumiu as funções
de chefe do Estado Maior da setí

nesta cidade, na séde do Instituto ma Região Militar.
do Mate, a Assembléia Geral

• _

Ordinaria dos associados, para Farmaela de planta0
leitura do Relatorio, aprovação
do balanço e eleição da nova di-

.

Está de pla�tão, hoje, a Farma

retoria, que deverá reger os des-I
CIa Moderna, a Praça 15 de Novem-

.

d
. �

bro.
'Imos a assocIaçao no presente ----.-----------
exercicio. I 1= d IFoi reeleito presidente o sr. LXOnera O um a
Hans Jordan, figura de notavel

proieçã? �o. al.to comercio e na moxarife geralmdustna JomvIlense.

o

Na Pohcia Central apresentou
se o menor João Olimpio Spin
doIa, queixando-se de haver sido
esbofeteaclo pelo chaufeur João
Silva.
A policia tomou conhecimen

to da queixa.

O dia de ôntem 110

Catet.e

,

\

Cordell Buli e o pre
mio Nobel

MONTEVIDEU, 22-0 chan�
celer José Espalter dirigiu ao

presidente do ('omité Nobel uma

comunicação em que anuncia o

apoio oficial do govêrno do Uru

guai ao movimento americano
em favor da candidatura do sr.

Cordell Hull, secretario de Esta
do norte-americano, ao premio
da Paz.

.-------------------------

Pagamento de todas
as eonsignat:ões

RECIFE, 22-Foi exonerado
do cargo de almoxarife geral do
Estado o sr. Emiliano de Almei
da Braga.

RIO, 22 O ministro da Fazen
da deu provimento ao recurso do
representante da Fazenda, para o
fim de considerar tributavel os ren
dimentos provenientes de titulos
da divida publica, quando das leis
e decrétos que autorizarem as res

petivas emissões,não estiver expres
samente consignada a isenção.

�.IO, 22 Na Pagadoria do Te
souro Nacional serão pagas, até o

dia 27 do corrente, todas as consig
nações, inclucive alugueis de casa,
descontadas em folhas de pagamen
to (Hollerith). Os consignatarios
que não receberem até aquela data,
só poderão faze-lo mediante reque
rimento.

,
I

i I
I

"Navio Parnaiba"
O raid aéreo Roma
Rio de Janeiro

Dentro de poucos dias deverá
fundear no porto de Florianopo
lis, o navia de guerra «Parnaiba»
qne se destina a Mato Grosso, o

qual é comandado pelo ilustre
oficial da nossa armada Capitão
de Corveta Belfort :Guimarães,
irmão do nobre comandante da
Escola Aprendizes de Marinhei
ros de Santa Catarina,

O «Parnaiba» poderá ser]:visi
tado durante a sua permanencia
no porto desta capital.

ROMA, 22-Anuncia-se que fo
ram ultimados os preparativos
para o raid através o Atlantico
Sul, que pretendem realizar os

pilotos Bruno Mussolini, Atilio
Biseo e Nino Moscatelli.
Calcula-se que, se as condições

atmosfericas o permitirem, a par
tida se dará ainda esta noite, ou

nas primeiras horas da manhã,

Moeão de eoufianea
ao gabinete Chau

temps

PRESIDENTE DO
RUREAU PJ�N-AME
RICANO DO CAI?E�

I.

PARIS, 22 - A Camara aca
ba de aprovar, por 501 votos
contra 1, a moção de confiança
ao novo gabinete organizado pe
lo sr. Camille Chautemps.

NOVA YORK, 22 Os srs. Euri·
co Penteado, do Braflil, e T. Vaca,
de Nicaragua, foram, respetivamen
te, eleitos presidente e vice-presi
dente do Bureau Pan-Americano do
Caié.

"1" ....... ., " "_.0
- ,. .. " ..... _.".,..,..� .. """'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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opartullída-1PELOS 'jorganiza9âO lTeatro
Catado Nót�,a,'s econo-.�e.s calner- CINEMAS da Justiça, nense rnicas de San-

c.als ODEON lid
do Trabalho Dante Natividade tem si-

- C"" ., �

, ... ',O. er
,

_

do o incansavel animador ta ,aLa r I ria
L i'· t d d '

: , mas
RIO, 22-A cormssao en- do teatro catarinense. 0<>-evamos .l(j con iecimen o os OS C i1 ne <\ �_ ....

I '

carre.anda de r,ever as leis t�,a- ve-sc a ele a VI'da do !10�SO .interessadoe as seguintes oportu-] ó,

I
-

_.

nidades comerciais: i. O!balhlstas. reuniu-se ontem, afim teatro Dante é exemplo (Con1unlcaoo de Departa-
As fimasfi\hricFlotesde papel 3 PEQUENAS O deapreci�ronovo prajetocrian-1vivo 'de tenacidade e de menta do E8'tatisti"�a e F"u·

Anth. B. i�i1s�n & C. Ltda. A, BARULHO apresen- do a Justiça d� Trabalho.
amor á arte maravilhosa do blicidade do Estado)

S d O I N
'

t' .

o fans Deanna ° assunto fOI largamente de 1 ° D dE" P bl id d d E d
..

. , e s e, oruega, propne- a a s �., pa co, epartamcnto e statrsnca e u ICI a e o sta o 101-

taria da. Albion Paper Mills S, Durbin com a sua batl�o, �cando assejtad'd que E Dante trabalha, traba- ela a distribuição de comunicados quizenais á imprensa catarinense,
A. e' Storn & Buli Ltda.. de vo� de ou ro �ontmuanam

T pr:va ec��
o as

Ilha sempre. Trabalha êle Visam êles trazer ao conhecimento publico informações de
Oslo, que trabalham em colabo- juntas dde ccnci raçao e

.)udgamen- proprio e incentíva os n05- interesse para todas as classes, divulgando elementos da estatistica
J

.

b P M'II to sen o entretanto ena os em I I díd amadores d S r' '

'B '} d M d IraçãQ com ans erg aper I s, Um C.lme produzido com gos- 'd E d ib I
'

I
sos esp en 1 os e anta, .atanna, do rasi e () un o, e ementes estes que

.J •

I -
fi ca a sta o um tu una reglOna t t

'

osigam na ' ,

- 'r d ' d b I' f 'I'd dcesejam entrar em re açoes com
to, dirizido com hobilidade geral f di'

, ea rals a que pr 50 urna repartição especta rz a a po e o ter com re ativa aci I a e

B ') ;; e um oulro e era com sece no t ilh b 'Ih t dei ada por d
. ,

ind 'I '

representante� no rasu.
,e interpretado com uma alegria R' d Janeiro

' fi a. n an e erx
, e, e Cll)�S, vantagens para o comercio, 10, ustna, avoura e a pro·

_.A Sociedade Nolnbacke-lri- I
.

io e. Horácio Pires, Augusto PI- pna administrarão publica, são desnecessários esclarecer.leve por exce entes atores comicos, 'I

sil, Forshage, Suecia, fabricante
é 3 PEQUENAS DO BA.RU- Homenagem postuma res, Dario Gouveia e tantos Dada essa sua especial e exclusiva intenção, este Departa-

de papel, deseja entrar em cor- LHO, que estréia hoje no cinema aos aviadores da es- outros. mento terá muito prazer em receber sugestões dos interessados se-

respondencia com firmas brasi- lider. E' um filme leve, que de- quadrilha (:olombo Ainda ontem, para corro- bre assuntos para comunicado:" bem cerno qualquer crítica sobre
leiras. safia os mais pretenciosos rivais. borar a nossa afi:m,ativa, vi- este empreendimento. f
-Uma firma alemã, de Bre- Foi indicado para apresentar a RIO, 22-A aviação militar mos o nosso boníssimo Dan- Julgamos de bom alvitre iniciar êsse serviço com um li-

men, deseja entrar em contacto
jovem coloratura soprano, Deanna mandará rezar no proximo dia te a ultimar 0S ensaios da geiro apanh (do sobre a situação ger a] da economia catarinen-e.

com exportadores brasileiros de D bi . f d inema O 27 na Igre)' a da Candelaria, e.ngraçadissirna comedia O O Estado de Santa Catarina está situado entra 25058' eur ln, ao, ans o CI m.
•

'
." , DO cABUGUElRO 7' L' ISI' .forragem. filme desde o inicio torna-se um rmssa do tnge5sImú ,lIa por alma CHA

.

o , 290 � de atitude ul, ao 5U, partanto, do tropic» de Capn-
-Uma importante casa holan- veículo de interesse e diversão com

I dos aviadores da esquadrilha Co- de aut?na do dr. Raul corrno.

deza, cultivadora de cebolas, de-itrês lindas canções cantadas pelajlombo. f'edernelras; .

SeU territorio, com uma superfieie de 94.998 K.n2, com-

seja e?tregar su.a .representação a
nova estrela. Deanna Durbin é Cada unidade Iar-se-é repre-

.

A peça e cheia de hila- preende 2 regiões caracteristicamente distintas: o litoral e o pla-
uma fuma brasileira. agradavel a vista, natural e en- sentar, sendo as honras prestadas rt.edade.. 0, seu �nre?o mo- nalto. Naquela o clima é quente t� humído.

-:-� sr. José l\t1�nserrat, co� cantadora como uma atriz que tem pelo l' Regimento de Aviação. Vlmentadlssl�O e �e�t� cl�e A situação economica de Santa Catarina pôde dizer-se, é das
escntorlo em Assunçao, ParaguaI, muita beleza fisica e uma V02. uma sequencla 'luasl lnlnte,- mais prospera� e seguras.
deseja reprelentar firmas brasi- f 'd I rupta de cênas bastan te co.. 'Alicerçada na pequena propriedade e na policultura que tra'orml ave. .

leira,. Si a Nova Universal continúa A f d t·
mlcas.

,

zem , em consequencia, uma equitativa distribuição da riqu�za,
usando-" com a mesma sabedoria sa rta O ri- o résto e com Dante Na- Santa Catarina não sof-reu, como outras unidades da federação, a

de 3 PEQUENAS DO RA- R· tlvidad�. O resto é com o crise que se de6encadeou sôbre o mundo em fins dt'! 197.9.

CHARLAUTH, RULHO não 'ha razão para que
I go nO 10 esplendldo elenco. que com- O valor oficial da sua exportação teve apenas diminuição

.'
d

'

b'lh I G ra n de põe o Grupo Particular Re- nesse; anos, reflexo niltural da illseg:uanr3 que pairava sobre onão sela uma . as maiores 1 e·
.'

1�
C1

terias do cinema. Está bem coado creLO 1Jramat'lco. odos os mundo: ne 86,000 contos em 1928, baixou a 83.000 em 29 e

d d
. BENTO GONÇALVES, componentes do grupo Ctn a 71.000 em 30; mas a rearão não demorou e em t 931 sl:lbl'aI·uva a por uas novas atnzes que -

b d
'I

22 A' L d
'

b apreço "ao OIIS anla ores 78 000 aI ld d ">8' ,

193? d'
'

em pouco tempo tambem vão ser
- salra o togo o eve

b t�t t' da. ,IgU aI o a e _ p em '_: 31 contmuoll seu

I 'I' d t este ano um exito imprevisível, e a a u acampe encla e rumo ascf'ncioflal. chegaildo em 1936 a 132.000 contos. A po-estre as, auxI la a por um ema

O N' 'd d d'
, , /, I. apresentando-se us preços alta- ante at!VI a e lrIgll a lítica pósto e!II pri.itica pe os paL;e� estranJ'eil'os visando o s\�u'que não requer mais nem menos

do que é capaz de realizar e tam- :::oente compensadores. tudro proficíentemente, o.fc' auto-abastecim�nto, e que reduziu consideravelmente o comercio

bem por uma atmosféra agrada- A safra dest� ano, só neste recendo-nus dentro de breves internacional. não lhe troUX(! co�seguencias desastrosa3, pois 213
vel. ,mUDlClpIO, atingiu a 60 mil sa- dias, um espetaculo para a dos produtos cai:arinellses se dirigen, pra o interior dl) Pais.

Charles Winnir.ger e Alice coso I' gente rir a bom rir; porque Em 1937, o quadro àe nos�a exportação acusou 27 pro-

Brady, como já dissémos, estão O CHA' DO SABUGUEI· dutos com valores superiores a mil contos. A madeira ocupou o
lhe extinguirà as sardas, panos. formidaveis e merecem honras es- RO . . . é comedia de ver- lo. posto com 19,300 contos; seguiram-se-lhe a banha com
cravos e espinhas, sem a minima ,jao'e 17 900 l 'd ] 1 500 t 9000Peciais. Míscha A\:ler e uma bola CARTAZE 5'

- . . ,eCI os com . , erva-ma e c.:om. ,arro: com

irritac"ão, deixando-lhe a cutis - Parabens a Dante Natl'vl' - 8 400 - 7 40(\ t
como o patido e embriagadO con· ' ,carvao com .' u, e c.

limpa, macia e fresca. DO D IA dade palo seu trabalhe) e N d - 'I b I d'de e Ernest Cossart e sensacional , '- . a pro uçao &gnco a so re3aem, por seus vo umes, a man 10-���.:-&���� I 't
'

lh dli ' � d L 'II W pe a sua persls encla em ca, o mi o, a cana e assucar, o feijão, O aw)z, a alfafa, a

I
Olegario Schmitz 'jt, �om�

o

mdr
orno. ud�;nnaatson CIN ES COROADOS pról do teatro catarinense. batata, a uva o trigo, o fumo, a cebola, além de outros que, se

e � e

estupebn a cO�J aS' " B'
co-

Parabens aos admiraveis b d d I d B
I M d I!!,j I mo am em o e lOOIe ames �m e pro ução pequena. são pouco cu tiva os no rasil: aveia,
nez en onça � 1 d

.

R fll'l
CINE REX, ás 2 horas-- componentes do af'nado con· centeio, cevada e lentilhas. A área do cultivo atingia, em J 935.� no pape e vampiro. ay. I' A piranles B C b t

' '1 ','d d

I
apresentam-se noivos ij land e John King revelam-se co-

S ,com ruce
.

a o e ]U�to de Dante l'4!tnll. a e, a cerca de 240.000 hectares, que re('resenta um aumento de qul.l.-� mo gala-s. 1,Beur
Furness; Mosquetezros da�pOlS todos eles sao dignos si 102 0[0 sobre 1920.

Santa Clara Armazem �� lndza G d M ld f t 'd ° b
1

'�� , com o ar o e o agro a nossa ervorosa orei a. ce anho catr-.rinense contava em 1935 com 2.55 ti. 500 ca.(Bom Retiro) (Capivari) � NE t' - d A Flexa
Iftl FOX AIRPLAN WS e a con lOuaçao e

O EMBAIXADOR beças, sendo 680.000 bovinos, 195.600 eGuinos. 76.000 asini-
����l'ãIC����� ° rolo 20(16 do estupendo I

Sagrada (J 2' e J 3' episodios).
GUERRA DURV i\.L nos e muares, 1.500.000 suinos, 65.900 ovinos e 37.000 ca-

Fox Airplan News, que o liderl -A'S 7 e 8,45 HORAS- VISITOU OS Avi,- prinos. E� 1920, o reb�n�o andava por 1.467.242 cabeças,
hoje f�calisa, co�o complem�nto Amôr hawfliano, com Martha,1 DORES tendo haVIdo, (\smn, acresc�lllo de 7.40[0.do maior acontecimento da cme- R B B BI' Cr by O numero de estabeleCimentos fabris atingiu a 3.4 I 8 em 1936.
matograC.a-3 PEQUENAS DO ay, or ums e ng os .

A 'I d'
.

II

ROMA, 22--0 embaixador ClCeu ação a nqueza catimn�nse se faz por 1.186 km.
BL\RULHO, contem as �eguintes CINE ROYAL, ás 2 horas brasileiro sr. Guerra DnrvaJ es-

de estradas de ferro, 23.320 km, de estradas de rodagem e 6
reportagens de grande atualidade: -A melodia perdura, com Jo- teve em visita aos aviadores que portos, .pelos quais escôa 660[0 da exportação total.

sephine Hutchinson e George vão encetar o raid até o Rio de Se os numeros agui citados são relativamente pequenos quan·
CIIlNA-A batalha de Chapei Huston e Ondas sonóros de Janeiro e ào qual fa7. parte Beu. do os comparamos, com os de outros Estados do Brasil, deixam,
ITALIA-O encontro do Duce: 1936, uma "extravaganza musical. no Mussolini, aos quais apresen-

no entretanto, a variedade dos produtos e a solidez do comercio
com O'Annunzio

tou seus votos de pleno êxito catarinense, fatüres que tem garar.tido ao mil'-lão de brl\sileiros
ITALIA-Trabalho de urbanis- -ÀS 5, 7 e 8,30 J-fORAS-

na arriscada travessia. que aqui v;ve. senão umll situação de abastança, pelo menos o

mo em Roma O homem do dia, com Maurice bem estar geral.
EE.UU.-Neve na Norte Ame- Chevalier.

CHARLAUTH

é O creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Am�,ica do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme 'Comum

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
E�-interno e assistente do
Sfirviço do prof. Moraes •

Ex·interco do Dispensario
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
Craffée Guiule e Sanatorio

Manoel Vitorino
Clinica médica círurgica das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇO

Espeçialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Hotel Gloria
Diariamente das 16 ás 18 hs.

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

------

rica
. Missão aoINGLATERRA-O iate En: OOEON, O lider dos

P hdeavour r€gressa a cinemas sr. ac eco
Inglaterra d 0.8

..

AUSTRALIA-Caninos para a A'S -f, 6,30, 8,30 e 10--) e IVelra
Policia 3 pequenas do barulho, com

EE.UU.-Luta de foot-baU na Deanna Durbin, Charles Winnin·
neve ger, Alice 8rady, Mischa Auer,

II
ALEMANHA-O duque de Ernest Cossart. Lucille Watson,

,

Windsor em Berlim Binnie Barnes, Ray Milland e J::;hn
EE.UU.-QUEM ? King.

RIO, 22-Sabe-se que ao

ex·parlamentar sr. Pacheco de
Oliveira será confiada lima im

portante missão por parte do go
verno federal.

Ex-as�istente do serviço de Ginecologia dos H�pitais:
la Gamhôa, Fenda'rão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do S3tviço de Pedíatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consul!orio: -Rua Trajano n' 12--Sob.
Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA
- #

Rua

Lindas e graciosas confecções para meninas e garõias só

na AC A P I T A L.
TrajanoConselheiro Mafra esquina da

VISTA BEM SEUS FILHOS

,

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_AGAZETA Florianopolis, 23-]-1938- -- ------_ .

.

� � -4'�;:::'.--, iO barulh�niià!Material vo- Vendeólose fRegt'"essou O
� � ,�e Efª Ite tornou-se lante "Jun- I sr, Sampaio

por preço de ocasião, 2 ca - Vida I

Desportiva calmo kers" para sas em perfeito estado,
II avia�ão sendo uma a [rua Major S. PAULO, 22-Pelo no

RIO. 22 - O Sí, J. J Y Co�ta n. J 17 e outra a rua turno regressou hoje a esta capi-
Seabra é um homem envolvido chile.la Frei Caneca sjn, com 4 ano talo sr. Sampaio Vid::ll, qu:: es-

em quanto barulho houve na Re- de uso; uma de madeira e teve durante vários Qias no Rio
Publica. Partl'cl'POl) de varias re- outro de tiiolos e cal de J" d f' t

.

- O Conselho Adrnínistrati-
..i:). aneiro, on e OI con ereuciar

voluçoes, carpiu dois exilios, pa- vo da LINEA AERE NA-
Para tratar com João Se- com I) sr, Ministro da Agricul

deceu uma deportação para Cu- CIONAL d; Chile ac�a de ver? dos Santos, Cais Fre- !ura sobre . assuntos de g[�nde

I
CuÍ. Foi govêrno, muitas vezes organizar um interessante

denco Rola. r mteresse para a lavoura paulista,
O (;1NE REX ofereceu uma A r�aior parte, entretanto, de concurso instituido para apu
"bar'atinha" ao vencedor ,'sua �Ida publica tem sido v�vida rar as qualidades de diver-]

d a classe A n�s linhas avan�aclas da oposição. sos tipos de aviões, a serem

I F,lcou-lhe. po� ISSO mesmo, a tra- adquiridos .para os serviços
Florianopolis assistirá, em fé- Bélo Horizonte e Porto Alegre ?JÇã� de. anllmar revoltas. Os aereos ch ilenos.

vereiro próximo, a interessante
.

Jornais assina am .• porem, que foi Entraram na competição,
corrida de automoveis de pedais. NOVA DIRETORIA

o velho politico baíano que im- tanto aviões comercíais eu.

l-oj'e, realizada, semanalmente. nos DO AVAl' pediu, com a sua palavra de
I ropeu�, como americanos,

I rincipais centros do País.
calma e prudencia,a confusão que

I
de d'JIS ou tres motores. O

Tomou a iniciativa de promo- Recebemos a comunicação de
Se ia estabelecendo na Igreja de maior numero de pontos,

I
Nosso Senhor do Bomfim, na mis-

vê- a o Departamento Infantil de haver sido eleita e empossada a segundo relata a in-prensa
Ed f'· d r : T

.

di d
.

F
- sa cia festa do ultimo Domingo .

... ucação rsica o �Ira erus seguinte iretona o .fllJal .L. T....
'.' santlaguense, reuniu-os em

Clube florianopolis. desta capitel: qu�nto s� vey icou um curt a-cir- torno de um só tipo bimotor
Dada 3 desusada animação Presidente de honra. Dr.Ader-

CUlto na lOsta ação... JUNKERS OU 85, tendo o

existente entre as cri��ças,e mesmo bal Ramos da Silva; presidente,
J

Maquina de escrever Conselho resolvido enco-

entre as exrnas, famdlas, essa pro- Valter Lange (reeleito); l: vice- rnendar, imediatamente três Iva terá uma realização agradavel. presidente, Antonio l\tleira [reelei- Vende-se uma em bem aviões desse tipo, do qual,
Importar.tes são os premies que to); 2' vice-presidente, Manoel da estado de conservação. aliás, o govêrno chileno ul-

constam de duas luxuosas bara- Silva Morais; l: secretario, Eu- Preço 380$000 timarnente também adquiriu
tinhas de corrida, uma, já, afere- elides Fernandes; 2' secretario. Rua Anita Garibalti 60 doze aparêrhos de versão
r:ida pela Fabrica Ibos e outra. Alfredo Nazareno; l: tesoureiro, militar.

agora, pelo CINE REX. Amaro P. Coelho (reeleito); 2' Espera-se que os JUN-
OS melhores elementos de nossa tesoureiro, [o-é Manoel Andrade; De finanças: Cap. Lara Ribas, KERS, tambem nos serviços

sociedade participarão do bélo orador, Solon Vieira; médico, dr'l Arê
Mal1ebéà e Francisco Mdo. da L. A. N. chilena justifi

c�rtame. inscrevendo :�us filhos e
I Augusto d� Paul�; .1' procurador, De sjndi.c�ncia: Osmar Cunha. quem o renome que chega

hipotecando seu apoio moral e Oscar VIeira (reeleIto); 2' procu- João D. Vieire e Valdemar For- ram a conquistar em outras
material á realização de tão im- rador, Francisco Vieira; diretor nerolli. partes co mundo, como por
portante prova que será, para a esportivo. Adalberto dos Santos. exemplo tiO Brasil.

petisa-la de FlorianopoJis. motivo Capitão do J' quadro, Proco- ------ _

de jubilo c de incentivsção para I COMISSõES: pio Dario Ouriques; capitão ào
que ela possa competir com o II De esporte: Arlolfo Boas, Va:-IZ' quadro, Olimpio M. Pinto; ze·
mesmo ardor e en��lsiasmo que 05 dernar A. de Souza e João Ber-Ilador, Fr;;nci,co O'Moré (reelei-
seus pares do RIO, São Paulo, reta. I to).

REDATOR: Paulo B. Barbosa

CorridaAutomobilística
Infantil

Leia Senhora!
E' para bem!o seu

Não tome qualquer regulador, sem saber si é o que
ihe convêm!

Guarde na memoria!
Si a Senhora sofre de falta ou de excesso de Regras •

não pense que com qualquer remedia ficará curada l
Um só remedio NAO PODE CURAR duas doenças tão

diferentes !
São NECESSARI,OS dois reguladores DIFERENTES!
Para a falta ou fluxo insuficiente das regras existe um

Regulador scientifico, [eito especialmente para essa molestia,
(. o "REGULADOR MEDEIROS N· 1".

Para o excesso ou prokngamento excessivo das regras
(.\o\el{orrhagia Mnorrhagia) existe também um Regulador
scientifico, feito especialmente para essas doenças femininas:

.

E' o REGULADOR MEDEIROS N. 2,
Tanto o «REGULADOR MEDEIROS N' I» co

mo o «�EGULADOR MEDEIROS N' 2», contêm ele
mentos eficientes, que fazem desaparecer as colicas, dores,
indisposição, tonturas, dores de cabeça. perturbações visuaes,
emfim, todo o mal-estar que acompanha a faka e o excesso

das regras.
Note bem! Para a falta ou insuficíencia das regras,

o remedia é unico:

'-Regulador Medeiros N �I,
Para o excesso ou prolongamento excessivo das regras,

o remedio tambem é unico:

"Regulador Medeiros N' 2"

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

•

qualidade.

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

Companhia Nacional de Navega
çã\l Costeira

I

EVOE' ! EVOE' !MOMO
vem ai e haspedar-se-á na

rV1c�vimento Maritimo ..Parto Florianopolia
Serviços de Passageiros e <:ia Cargas

Ca sa das Meias
de FERIS aOABAIO

Para o Norte Para o Sul

O Paquete ITAQUERA sairà á Zó do
corrente para:

O Paquete
rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Río de Janeiro, Imbituba
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
Recife e Cabetíelo Pelotas e

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

AV·ISO Rece�e-se cargas e encome�da3 até a �espera das saídas do� paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vísta do a

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Armazer.s da

Companhia, na vespera das saldas até Mi 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

II do cor-sairá á

Unica deposltarta dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALleO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

DI\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODlA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais _

Aproveitem Foliões
E$CRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

Otima vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

.J. SANTOS CARDOSO

�_ ..._
..

----------------------------�----------------------------------------------------�"�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i REPRESENTANTES E DEPOSITARIOS EM STA .. C.ATARINA �

I. CAURI�IO S H O E P C K EI'�IS. A ..

I. BOSCH c5. �
!. h., li

I ,',�' ..0
•• maia barata, por6m':: :·J,lI.... -: F"III·a I·5 eln .. ;
...elhor do mundo é: •

D
e forte - de UM .om e varia••on. 0............. •
• a•• que nlio oon.ome bateria (2,5 ......)..1 Blumen.u, Cruzeiro da Sul, "
• Immen.. dura..llltI.lI. ' tO

lo
A 'I

Jainvile, Lages, Laguna, Sa-a !J:.venda em toda••• II.. :
ca.e: ::.ra.... � Francisca do Sul •

� G

� _ MOSTRUARIO EM: I
I Tubarão I
•
., De Fama Mundial!
G �

I �
.

�
.���O"'••••••I).�e••••••DIi•••••••••••••••••••••$.G����I
A GAZETA INOICAI-�·Armi��varJ

I
'

o-. Miguel
Boabaid

'�r \)·:ll) olls-1938

!
I

I

Dr.. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de ereanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestias d� pe-
le e nervosas pela .flutohemtJtherapia

I
Consuttorio e residen.cia-Praça 15 de Novembro, 13 I

Telefone, 1.584 _jConsu/tas:-Das 8 às 11 e das � 14 às 16 horas

Com prática nos hospitais europeus

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

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
moles/ias do pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças, do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electrtcos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorlos de M icroseopia e Aná-

lises CI Inlcas
Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe; de
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludisrso, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

diagnosticos.

I�· Fernando Machado, 6
TELEFONE ).1 9

FLORIANOPOLIS

.���Â�����V���AVÃ���.
� . �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
� estrutura em con- eattzaçãc e direção I� ereto armado de ob. as

. � e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
.� ções de pontes em �

� cencreto armado �
� �

�
�
��

I Rua 15 deiNovembro, 416 •
SALAS 12�� l�DAPI

�!

Omar Carneiro Ribeiro
ENGENHEIRO �IVIL

Tel'. 1503 Curitiba • Paraná ; l-Dr. Ricardoll Accacio Mo-I
Gottsmann� reira tem seu escrip-

tõrlo de advogada á rua

Vísconue de Ouro Preto

Ex-cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.plclanlla em cirurgia

geral
alta cirurgia, g·inaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plastica

n. 70. - PhOJH�� 1277.

I Caix 1 Postal, 1 io,
� Obras contratadas na I· semestre

I donte em concreto armado s6�� R��:SS� Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) I
���. Pont� delconcreto armado sõbre o Rio S. João (Estt. CuriUba-JoinvUe) .;.... �A��� Prefeitura e Forum de Mafra �

rupEscolar de Mafra

� Grupo Escolar de Rio Negro �
� Grupo Escolar de Irati ����

Mdternidade de Rio Negro .,�

� o Experirn ental de Vítícultura em Tijuco P�e·to� (Paraná) A

� Diversas construções de resídencías �
� \ �
.���V�b...V���!éW§M'F��VAV.a.

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa '

Bacharel em Direito I
Advoga na capital e:no interior �este e do Estado de San-. iita Catarina. j

Escritoric' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131 t

Isobrado sala n' 1
PARANA' - SANTA CATARINA

CONSULTORIO---Rua Tra
JDO N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- �ua Este-
ves juníor N. 26

ITELEF. 1.131
-

.- _.....__-_ _.,_-- --", _.-.. _.-......._ --

t ��';_._.. •

...., � '.� •• -

If· •

1,'

�,>;r �. .:;

�t;t,� -:. ' ��:.·t\.r,:,i;.'�.,.�e,,��Y�! ,. :.;<'�,�

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das) 6 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 -- Tel. ) 456

Res. Rua Bocayuva, 114

1__ Te). 1317 f�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

'-'nifC'l1"C

·;'·V iii
Dr. Aderbal R.

da Silva
�- ( ;

:::I\dvogado
"ftr"'�

Rua Coas. Mafra, I O (sob.
Fones 1631 fl 1290

I Dr. Pedro de�Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sob�ajo

II Telephone rr 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�A Favorita
�
lt

�Em
�

loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta do Leal

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

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

vilhosos
Ass. Dr . Fausto Brasil

Diretor do Hospital Fra�enhilfe, Hansa Humboldte+"
Consultorio em Jarag1lá.
.

-POtiSO certificar que empreguei com optimos r�à
dos, o renomado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardíaca.

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

Prophylaxía da Lepra em Sã� Paulo. :
__

-A «Apyretina>, pela associação feliz dos seus com

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

Major Dr. Victor Mendes-Director do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina
Florienopolis.

I
-Os analgesicos componentes de« Apyretine» estão

dosados optímamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarias, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras, não deprime o coração, não diminue o pe·
rystaltismc gastro-inteetinal, nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo Espindola
:::::Rua 15 de Novembro na. 84 A- Blumenau-Santa
Catarina.

- - Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
beí Migraene. (KopfschmelzeOl).

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

Catarina.

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

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Blumeneu-e-Ste.

Catarina.
--------------------------------------�--

Atesto que prescrevo, com resultados óptimos, os ca

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

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

-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 clinica, ú;l

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

Director do Hospital de Timbó- Sla. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina= do farmaceutico Carlos Henrique
Medei·ros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro na. 82 - BJumenau-Santa

Catarina.

«APYRETINA» é O melhor remédio
a dõr de cabeça, nevragias, resfriados e

Preço de dois cachets:$600, em todas
macias,

contra
gripe.
as Far-

. Adolar SChwarz I

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Praía de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo 1$500

Descontos para revendedore.s
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CINTAS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclístas,Aviador Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

._ . �

_' �--' . - -

�- -_-

quinta-feira
27 de Janeiro

1105
I

mAIS Ufrtfi ORAnUE UIClllftlA DA
ZUNDAPP

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.Q collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no .

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

rnOlocuclelas "ADOIE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esper�do por

todos os motocyclishs

Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
a velocidades, luz e ignizão por b ..tcl'ia

Bosch, 2 c::nos de descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam Informações sem compromistllo a

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSEI,..HEIRO MAFRA N. 38

n�elhor'es hoteís de
Cu r iilt í b a

____________________i..·
· �.=================�=��__·

•

HOT.EL JOHNSCHEH IIGRANDE HOTEL MODERNO

Rua Barão do Rio Branco, em frente ao

_.
Palacio do Governo

Endereço Telegr.. DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr..as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada +Rlo
Navegação Brasileira limitada-Rio.
Navegação Cabofriense Ltda.·-Cabn Frío
Vandenbrando &.Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE]ANEIRO

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

I' mente, sem transbordo

I �
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

��
� todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

I t tóros etc .• cereais e mercadorias em geral, para qualquer
Federal elSanta Catarína � porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

�. � Recebe cargas de importação/ do País OUI do Ex·

�
terior, para desembaraço e redespacho para

�.�
NOS CLt\SSICOS � ENVELOPES FECHADOS

�.1.
as praças do interior

l}� r:f] DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

lt.)� ,� SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlCOS
������----��� �� �����������.-;;;;;;--�-�--�

r
I

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

Situado no centro em art�rja 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

ELIXIR DE NOGUEIRA "1
Empregado com SucceSso em toda jU molestías provenientes da SJIIb,WI ;

• Impurezas do sangue:
9

FERIDAS " .::;.. .. i

ESPINHAS ,.;:'
I

ULCERAS
.,.

ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI

'

DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

........ SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

.
-,

:/*'�..-�.

Maximo conforto e luxá
Com diaria a partir de 15$000

I
60 qual tos modernamente mobiliados

TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros particulares

Otimas instalações sanitárias com abundantes ser-

viços de agua quente
Amplos confortaveís salões de Recepção, Res

taurante, Fumoir, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro
fissionais. Grandes Frigoríficos. -Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça- esterilizada.
Jardim.-Salas para mostruarios para os srs, re

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: presententes comerciais.-DINER-CONCERTO

Auto-Oníbos na Estação
Rua 15 de Novembro

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para festas, banquetes e peque

nas reuniões

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
AI\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia' propria a vapor-Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU.t\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de.20$000 - Filial 16$000
Sob direção imediata do seu proprietarío e

pessôas da familia
FRANCISCO. L. JOHNSCHER

-t.
____ -+ ."111,;4 _

EM JARAGUA'

Hopede-se no Hotel Cen
trai:
Proximo a estação p.
plos e arejados quanos
ra casais e solteiros.
Confôrtot Higienee Proo
tidão

ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

'.- -.�...... -

,.' '",... '
....

.

Y': .".l-."
'

.

.

...

",�,.
• :J. J��:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



R. TRA..JANO N. a

BELO HORIZONTE, 22
--Está sendo esperado, hoje,

I
nesta capital, o arcebispa orto
doxo d. R�{ael Nernér Affi de

I Alepo, preparando- lhe a colonia
siria fe,tiva recepção.

_

--------��--------------------------------�----------
Florianopolis. 23-' -1938::=:'A GAZETÁ

Os integralistasf O c�efe .d�
.

_

.------- Naçao VIS*"

estao em tará São RIO, 22- Os srs. Osvaldo RIO, 22 - O allaiate Luís O peixe fresco é um bom

eXa rne I 11."<>'
Pau I., Aranha e C.óis Monteiro estive- dos Santos apresentou queixa á alimento e de excelente paladar,

rarn, em demorada conferencia policia do 240. distrito sob! e L,- mas póde ser causa de envene-

______.,___
com o sr. r\'1in;5Iro da Justiça. drões que visitam a sua residen- narnento, especialmente no verão,

I RIO, 22 -

Acompanhadar E' desse encontro que a fe- ria á �,raç.l Projetada, n. lO, pela sua alteração facil <ob o

RIO. 22-O sr , Francisco

lIa
Brasileira, junto áqueles que do sr. Waldem,ar Falcão, eS-1 portagem procu�'a detalhes.

.

em Irajé. eleito do calor.
Campos' atendeu os jornalistas se encontravam armados. teve no Palácio do Catete O sr. FranCISCO Campos som

. �5 meliantes" segundo o, pro-\ Todo o mundo pensa que o

acreditados junto ao lv1lQi�tel'io -E quanto á aceitação do uma comissão de operarias e diz que «não se tratou de con- [issiona] ,da agulha, aw'rn interra- peix- é fresco quando u guelra está
da Justiça, demorando-se em 81'1a- regi�tro da A�(o::nçã) BrasileirA paulistas, que em nome dos lerencia, mas de conversa amis- mente nus...

I ve:melha m, as. já se inventou 01&-

vel palestra. da Cultura? trabalhadores do grande Es- tosa. Nãe fôra abordado assunto (Ih- -�."- - nerra urcu. tinta verme a e até
Começarem os reporters in- -Está em exame, naturalmen- tado bandeirante, fizeram algum de maneira concreta. Ha-

VENDE-SE 'carmim). de fraudar esse elemen-
terrogando o sr. ,Mini<tro a res- te, entrega ao sr. Getulio Var- viam apenas esvoaçado sobre va- uma excelente area de terras, to de prova.
peito da atitude do Governo em gas de uma mensagem de rios têmas>. n? lugar BarreIros, com eg'l O peixe é fresco quando li

face dos acontecimentos em que agradecimento pelos relevan- São os jornalistas agora que plendido pasto, duas casas de ma-' corísistencia e' dura I t'
- - _.�

t' E d
. "

)d 'Ih I
e e 1\5 ica ao

têm tomado parte os integralig-' ,

es serviços prestados da sorriem. sublinham o esvoa- eiras.,. mUlt�s roças ,

e mI, o e; toque, o corpo é rigído. os olhos
tas. Alegavam correr a noticia de :':l�OO��OO����1� proletariado e hipotecando çado... mandioca, alem. de grande numero são claros e hum-dos e não se

que, á vista da atitude do. lnte- ��� Christovão C. Nunes � a' sohdariedade irrestrita da Mais a:gumas perguntas. No- de arvores frutiferas. Agua mdg-: percebe cheiro desagr. d v I
"

I"
1 á b

.

A d 'fi T AI bi d
ii a e.

gralismo, deixando de correspon- � Pires e Se .•hora '�c asse o ra emínentemen- vas respostas. gra eeimentos. OI ca. ratar com ce la es
I -------

der ao ambiente de ordem exis- � participam aos parentes e
li1 te nacional resultante do E está encerrada a entrevi�ta... Souza, nos BarTéiros. I Dr, Pedro de Moura Farro

tente no país, o Governo cogita- � pessôas de suas relações que � novo estado de coisas. $ ri * MM w .......

, Advogado
va adotar, em represalia, a me- � sua filha MARIAJOSE' contra- � O sr. Getulio Vargas que Hua Traiano n. I
dida d.ecisiva d� .cassar o registro �I

tou casamentc com o sr. � recebeu _a comissão, apertan- A,I. C\asaM "","sc �._ ti '<!)" Lfta
_MI E •

da SOCiedade cIVIl em que se �
JOAO CASTELAN. � do a mao de cada um dos g.;, � �G �

iBíspo �'rto-
transfurmou o aludido partido. � Fpolis. 19-1-1938 � seus componentes, recebeu a I d·OX.�O sr. Francisco Campos res- � � mensagem agradecendo-a em ...,

ponde, cordialmente: ,������ � ligeiras palavras e declaran-
-Nada ha sobre' IS:;O, em � � MARIA JOSÉ � � d� que brevemente visitari,a

verdade. Com o in�eresse de �� ....... """"W � �rz"'r. .... l� Sao Paulo, .aflfll de
. m�ls

manter o sossego publico, as au- """"'&.&..� JOAO ij"''''�''''''''''' uma vez sentir a palp.ltaçao Itoridades policiais têm tomado � . I� daquela g�and� colmeia de

algumas med.idas centra os �u- Ü nOIVOS

�
trabalho dinarníco r: fecundo. Ic1eos da extmta Ação [ntegralis- ��rs:���::

Uma confe-'Ladrões o ..

peixe
no verão

não preciza de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

-

o EXPOENTE MAXIMO
DA EL.EGA OlA MASCULINA" O
ORGUL.HO DA INDUSTRIA NACIO ..

."

NAL.-O CI-IAPE'U OUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL.

Depositario: A I e x a n d r e 5 a lu m
RUA CONSELHERIO MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

AL.FAIATARIA Abraham
----------------------------------------.

Comunica que devido a construçãs da nova fachada a'tende á sua distinta fre
guezia pela entrada do mesmo predio na parte do CAES LIBERDADE junto ao
Hotel Gloria.

J

1

.;;.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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==A G A Z E T A Florlanopolls, 23-1-1938

Reulliu-§_e o Tri"buDul Remudelação O SB.,EDEN IRA� A' seguirá na próxima
do Jllri uo RiO de I I SUISSA� PASSANDO PH& a Suissa.

Janeh�o da frota aerea POR PARIS

I
: �ADERNETAS? Só as do �redito Mutuo Predial; a uui- =:
• ea soeiedade que eUlopre tudo o que promete ;;
• Custa apenas 3$000 já com direito a um sorteio •

FI' ". •
.onanopo.ls �••�� ",�, 81. •••••&0•••

NOVO ANO... NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem, hoje, amanhã

"13 U R R O U G I-t S"
foi; é e será a vanguaré'. das bôas arganízações ?

Corr!ja no at""lo novn as dificie'r,cias do seu sístema rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" d� cor)tabilidade; �Ies �er�o o �s:teio rn�stre do seu exito

Maquinas de somar e subtrair, calc?lar, reglstr.a�oras, de �s.crever, de. c�ntabl!ld�de; boh!nas �e_papel e fitas Impressdras; oflcmas para consertos.-PJanos de contabili
dade para estabelecimentos Bancanos, ComercIais, IndustnalS e Repartlçoes Pubhcas, -DISposlçoes para atender completamente a escrituração relativa aos INSTITU

TOS DE PROVIDJ:.NCIA.-Contabililação facil e de perfeito controle
Peçam demonstra.ções sem compromisso

1,Ierbos de
significação
dêstinta="Coil
mer" e "Nu-
trir",se"

quints-lei.a IDisque 1522
I e sirva-se

das eonfo ..•
O sr. Eden visitará Paris, tavei� limousines 011-

LONDRES. 22-0 ministro onde deverá ter uma importante mero� 192� 203., 242�
das Relações Exteriores, sr, Eden, entrevista com o sr. Delbau. 20á e 218.

Segurança e presteza.
•••••••-----••--------•••••••G
. ..

i Credíto Mutuo Prediál i
u
p.

RIO. 22-Instalou�se. ontem, ,
RíO, 22 - O comandante

o tribunal do juri, sob (1 presi- I Raul Bandeira, diretor da aero

dencia do juiz Melo Franco, náutica, conferenciou largamente
Ao iniciar os trabalhos, o juiz com o Ministro da Marinha, 50-

Melo Franco pronunciou bsilhan- bre o programa a ser elaborado,
Não é a mesma cousa, em tissi�a oração, fazendo o elogio I relativo á frota aérea.

higiene, comer e nutrir-se. Co- dos Jurados e enaltecendo os al- iCd·
f·

.

d
. tos servcos prestados a 5Ocieda-,1 a58 o

mer signi ica ingerjr etcrrmna- ":$

das substancias por prazer ou
de pela instituição do juri, p�e' F'uncianari"

para mitigar a fome; nutrir-se, sentemente rodeada de garantias

I p.é de sentido mais explicito, sig- e responsabilidades, que honram ubllcO
ifi b bstanci

. a cultura brasileira. RIO, 22 -Tera' lugar, hoje,Jll rca a sorver su stancias assi-

milaveis e uteis ao organismo. O réo que devia ser julgado, a sessão solene em honra da Ca-
Todos sabem ccmer, mas bem deixou de comparecer ao ple�a- sa cio Funcionario Publico.

poucos os individues que sabem no, por ter o advogado pedido Esta sessão deixou de real i-
nutrir-se. Uns comem de mais, o adiamento.

zar-se no ultimo sábado, por ter

outros de menos, sendo que as ficado resolvido aguardar-se o

pemes vitimas da alimentação regresso do presidente Getulio adesorr'enada são as creanças. Por 1'1 Ova povoa -I Vargas, do Rio Grande do
•i ngenuidade e ingnoranci 3 comem çãO ver"me Iha

I Sul.
..tudo quanto lhes tenta a gula, pmesmo frutas verdes ou já estra- LONDRES, 22-0 capitão ensãa :Igadas, doces comprados nas ruas) do navio britanico Fany, inlor- Alugam-se coaíortaveis quar- �

sorvetes de fabricação suspeita, mau o almirantado, haver encon- tos, com jsnelas, luz, mobihario :;
etc. trado um submarino desconheci- e pensão, á pessôas decentes. •Cumpre aos pa:s fiscalizar se- do na parte ocidental do Medi- Casa] ou solteiro. Otima chacara •veramente a alimentação das terraneo. no centro da cidade. Ver etra- "
creanças, porque da desordem Os jornais comentando a ocor- tar á rua Esteves Junior 94. lialimentar resultam perturbações rencia, dizem ser bem possivel .&'lfl.

d Entrega de wdiarreicas que po em se agravar tratar-se de uma nova provoca- •
c até causar a morte. ão vermelha diP10mes aos u·ça a.

Não devem perder tempo em nOVOs av ia - ..
estabelecer a indispensa vel e cur- Impedindo a emigra- d

,..
..

d
o ares-

ta diéia hídrica. Em tais casos, �ão JU Bica �
como medicação complementar, BUDAPE ';T, 22-A policia St\NTOSI 22- Terá lugar I
nada melhor do que o Eldofurmio

h d
..

amanhã, na 8a-e da Aviacão
. ungara eterrnmou flgor@5aS me- �

_

de Casa Bayer, de ação curativa
dídas de controle na fronteira, Naval desta cidade, a entrega dos

e restauradora da mucosa intes- ) dafim de impedir a emigração de dip ornas aos avia ores que con-

tina! I' d
.

d dOI· d ·1 t.

. . e ementos lU EUS VIn os o n- c urram o curso e PI o agem
As mães cautelosas JamaIs se

ente.
esquecem de ter em casa um tu-

bo destes magniliccs compri- Fa leneia
midoe.

aérea.

ATESTADOS VALIOSOS

de Edgard de
."

�------_.----_.-------_.--

FREDERICA DORNBUSCH, resi
dente em f lorianopolis, á rua

Duarte Schutel, sjn, contemplada
com o premio maior no sorteio de
18 de Outubro de 1937, no valr r

de Rs. 5: 175$000

LUIZ MARCELINO VIEIRA, resí-

(;astro Menezes

dente em Florlanopolis, no Largo
13 de Maio N. 81. contemplado
com o premio maíor no sorteio de

18 de novembro de 1937, no valor

Rs. de 5: 175$000

o
•

AvÍ50 que foi declarada por sentença de hoje datada, a:
falencia de Edgard .de Castro.Menezes, estabelecido com secos. e •
Mulhados e Farmacia a Av�mda 2� de �lltubro n', 91 na yl�a lO

PARIS, 22 - Corre com, de Bem Retiro.e que.tendo .sldo o s�gn�ta�lO desta nomead� �md,- D
insistencia que o general I co e prestado seu comprormsso estaráj diariamente no escntono do O
Garnelain será nomeado di- falido das 16 ás 17 horas para atender ás pessôas interessadas. •
rétor do Exército fr ancês,

. .,
com interferencia diréta em Os átos oficiais da falencia serão puhlicados no Díario Oíi- •
todas as forças de terra, cial do Estado. •

Cf
•

o GENERAL GAME
LAIN EM ALTO

POSTO

mar e ar.
Bom Heriro 15 de Janeiro de 1938.

II

.----_. �--�. �'a"�_·

Henrique Teophilo Deucher

VAI SER RE�ONDE- Sindico da massa falida

CID�:�E��::::N- Senhora au Senhorita

PARIS, 22 _. Noticias

aqui recebidas dizem ter-se

reunido o Comité de Não

Intervenção, que abordou a

questão da retirada dos vo

Juntarias e estudou a pos
sibilídade de serem reco

nhecidos os direitos de be

ligerancia no mar, a am

bas as facções espanholas,
empenhadas na guerra civil.

Deseja um bom cabelereiro?
Procura-e á Praça 15 de Novembro, n: 10, ao lado da

Chapelaria Chie, que será atendida com prontidão e es

mero pelo competente profissional em Tinturas, Penteá
dos e Ondulações Permanentes.

H leraclito Gré

Praça. 15 de Novembro. 10

Carl, Ema e Hugo "Cruppei resi
dentes em São José, contemplados
com o premío maior no valor

de fJ.ts. 5:175$000

Atenção 4 DE fEVER E I RO Atenção
5=175$000 POR ISauo

BURROUGHS DO BRASIL INO.

Caixa postal, 140
TELEG. AVILA,
Santa �atariDa

Mostruario permanentf3 --Representante exclusivo no Estado

COMPANHiA

CONS. MAFRA. 31
FONE 156�

t:--:-LORIANOPOLIS H. A v I L A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A
1EXIBlr·SE N ..\ (�.,s.\! NOS S A V I DABRANCA_nIDU� 'I �������SAYAO -

I
ANIVERSARIOS

WASHING:r,?N, 2�-�A gran_de DR. PAULO DEMORO
�������������������������������������������_��������� cantora brasileira Bidú Sayão,

A V OZ D O P O· V O Proprletarle e Diretor lRespoi1savel acompanhada pela sra. Margaret
J A A D'U. Tolson, o haritono Carlo 1\10 reli í

� I II O C A L 1... U"', d PI
______________________

e o pianista Arman o a acios
ambos chilenos, apareceram num

sarau musical na CASA BRANCA

O após o jantar oferecido pelo pre- FAZEM ANOS HOJE:
siden te Hoosevel t ao poder j udi -

I

..".

ciario e encantaram um auditoria o sr. Antonio Pereira da Silva;
composto de trezentos convidados. o sr. Artur Thomsen;
Um crítico musical, declarou tex- ® sr. Osva!do Horn, comercian-
tualmente: "A melhor perfomance te nesta capital:

.,. .

em grupo jámais ouvida na Casa � exma. sra, d. Etelvina NI-
Branca". O programa consistiu colich da C_osta;. . ,

principalmente de numeros classi- a senhorinha Hisoleta, dílêta
coso filha da exma, sra. d. Maria Car

valho Moritz.

A G·A Z E T

S P A R A I ,
•

H. FETT & C IA.

Transcorre na data de hoje o

aniversario natalício do sr. dr.
Paulo Demoro, residente atual
mente na Capital Federal.

PORTO ALEGRE. 22 - Seguiu
Deu-nos ontem, a honra de para Nova Hamburgo, onde passa

sua visita, a ilustre educacionista rá dois dias em companhia de sua

catarinense d. Beatriz de Souza família. e sr. Mauríci) Cardoso.
Brito, que veiu agradecer a noti-

•

cia dada por esta folha, a pro-IDetidaposito da sua recente aposenta-Idaria.
dNão havia razão para a nimia I O

gentileza com que houve por
bem distinguir-nos. As referencias RIO 22 P Iícít

-

d 1Ih fi ,
- (Ir so rcr acao o a-

que e izemos representaram '

t G A h 'd' t d• .

h d d
mrran e raça rau a, Ire or o

apenas um com.esm o ever e LI d B 'I' f d tid 1.

ti d B oy rasr erro, oram e 1 os pe a
JUs iça, para quem, como . ea- Dl' E 'I d S Ptriz de Sousa Brito, dedicou o t'tG, egaclas .sPlecl3a6 t

� legut· ran�a 0-

Ih d id
. f 1 IC;, e Gela. rrpu an es \'0 va-

me o.r a sua Vi a ao mister CUIAB' t h d..

de jnstrui d por A, on em c eg,\ o a es-
sacratíssimo e instruir e e ucar. t· it I

'

b dN d I I
a capi 1 e em CUI0 or o ocor-

a agra ave pa estra conosco I . ".. .

idé h'
. reu o crrme que Ia uoticíamos.

manti a, c ela daquele entusías- O tri 1 L d tid f
mo que sempre caracterizou o seu

npu antes agora e (OS, ,0-
espírito de eleição a distinta

ram apresentados. ,ao �r. Szraftm

f '�. Brava, 'l11e os ouvira hoje.
pro essora nos declarou COnLInUar A torid d t-' l' dA. S au orr 1 es es ao me ma. as a
a por no seu mister o mesmo dit trazéd' d CUIcarinho e a mesma abnegação, acr,e í a; Q'le a rage ta o

.

A-

c I t d C d N I BA teria Sido provocada pai motivos
?mo e emen o :: ruza a �a- ; de ordem politica.cional de Educação em nosso ES-j__tado,
Longe de aceitarmos o agrade-: Bcimento, somos nós que gratos i anquetelhe ficámos pela honra da sua �

penhorante visita. feito de

Seguiu pal·a Nova
Halnburgo o sr.

Mauricio Cardoso

o conflito in- D. Beatriz de
tegralista de Souza Brito
Campo

Grande
RIO, 22-0ntem á noite, . as

autoridades, prenderam o indivi
duo Floripes Crispim de Sousa,
amigo de Osêas Maia e que foi
visto no dia dos acontecimentos,
na chácara do Chibombo.
A cunhada de Osêas, senhori

ta Helita Maia, na delegacia de
Campo Grande, reconheceu Fio
ripes, como um dos auxiliares di
rêtos do chefe integralista fora
gido.

O delegado Adalrico de Sousa,
depois de acareal-o com a cunha
da de Oséas e, obtendo confirma
ção de sua cumplicidade no con

flito, mandou apresentai-o ao de
legado Especial de Segurança Po
litica.

atripulação
"Cuiabá"

Complot contra

principe Paulo
]ERUSALEM, 22 -O conselho de

p,'uerr.a condenou a pena de morte
Houssein Anmad EI-Kub por ter fei
tI) fogo contra a tropa.
El-Kub foi preso quando a poli

da procurava os assassinos de Star
key, O criminoso é membro da te
oiivel quadrilha de terroristas chefia
da por Issa Battai,

FAZEM ANOS AMANHÃ:

Malas velhas c�r��:
se qualquer mala. Vai-se

a domicilio
Tel. 1436 _.- Chamar Pinho

Condenação
á morte

a exrna. sra. Gilda Abreu Sil
va, digna esposa do sr. tte. Lima
e Silva;

� .

a sra. Iracema dos Anjos;
BUCA�EST, 22�Segllnclo I�-I a senhorinha Alice Meireles,forma o �orna� PO.R�NCA VR�- filha do sr. João Meireles;

MIS, anti-semita, mtIman�enle h-I o galante menino Tadeu, filho
gado ao. g?vern�, .0 novo mspetor

I
do nosso saudoso conterraneo sr.

de hospitais proibiu a compra de Bruno Spoganiz
remédios e materiais em geral,

.

aos negociantes judeus. OUTROS PARTEM
O ministro da Instrução Publi-

ca e Artes ordenou a revisão das Lista dos passageiros que se

concessões que gosam os teatros, guiram para o norte do Estado
afim de eliminar a influencia ju- pela Viação Cruzeiro Ltda: Her
daica. A mesma medida será tarn -

cilio Wagner, Pedro Destre, José
bem aplicada aos autores. I?estre.. tte. Leofolidas Herbster, AJ-

O ministro do Interior está

pre-I
z�ra Sll,"a, Mar�a dos A?jos, Ma

parando um projeto de lei relati _

na Jose dos AnjOS, Alminda Fer
vo á situação dos judeus na Ru- nando, Aldaberto Bessa, Mafal
mania. da Bessa, Wanda Bessa, Zelia

Segundo informa a Agencia B�ssa, Manoel Couto, Antonio

Argus, as moedas estranjeiras su-
D AcaI?pora, l\1.ano Ramos e

bicam cinco por cento desde ôn- Franscisco Bandeira.
tem.

Chegaram a

Bremen 18
estudantes
brasileiros

ESPERADO EM MA
NAUS O CEL. MEN..

DON(;A LIMA

BELO HORIZONTE, 22-Te
legrama de Pouso Alegre traz a

noticia do falecimento, ocorrido
ôntem ali, do antigo politico mi
neiro Eduardo Amaral, ex-depu
tado estadual, ex-presidente da
camara Estadual e que foi vice-

. ,

presidente do Estado, no governo I RIO, 22 -O �mlstro Souza (os
Artur Bernardes. I ta, em compauhia do sr, Romero

Estellita, diretor geral da Fazenda
Nacional, visitou ontem as ms tala
ções da Recebedoría do Distrito Fe
deral. O refer!do titular verificou,
então, a necesstdade de dar-se áque
la repartição arr�cadadora um apa
relhamento condizente com o vulto
de serviço que compete á me.sma.

o ministro da
Fazenda visitou

Recebedoria

Da comissão organizadora do ban
quete que vai ser oferecido no pro
ximo dia 23 ao operoso prefeito
municipal de Indaíal, recebemos

a gentil fonograma de convite para
assistir mos ou nos fazer representar,

Gratos somos pela gentileu com

que a digna comissão houve por
bem distinguir-nos.

ao Pre
Indaial

BREMEN, 22-Dezoito estu
dantes brasileiros do Instituto de
Technologia do Rio, chefiados
pelo professor Eranz Culing, che
garam ao porto de Bremen� a bor
do do «Monte Sarrniento », e se

guiram depois para Hamburgo,
onde desembarcarão.

Os jovens brasileiros deverão
passar três mêses na Alemanha
estudando as condiçõesmdustriais
do pais. .

.

AGNELO SOUSA

faleceu em Pouso
Alegre o sr. Edu

ardo Amaral

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

BUENOS AIRES, 22-0 pro
jeto de resolução sobre o direi Lo
de asilo está em estudos, afim de
ser aplicado aos emigrados poli
ticas paraguaios e brasileiros re

cenLemente chegados ao pais.

Esteve nesta redação apresen-
. tando suas despedidas por partir,

O-Irel-to de �("OI·'o na
a bordo do "Ana» para o Rio

u� . de Janeiro, onde vai servir no

A t·
Departamento da Aeronautica

rgen Ina Civil, o nosso brilhante confra-
de sr. Agnelo Souza, que dirieíu
o jornal «A Ordem».

tl

Agradecendo a visita deseja
mos ao distinto confrade uma fe
liz viagem e farta mésse de feli
cidades no cargo que vai ocupar.

MISSAS

._-------------- .._-------
MAISDE 15:000$000
EM MERCADORIAS

Reunião dos secre

tarios de fazenda

Cervejas� gazozas� refrescos� vinhos
e licores

IServi�o esmerado de frios

LEmpadas�
Croquetes� Sandiviches

.

Todos ao "bar" da Poata do

L::_jl

RIO, 22-A papelaria situada
Pelo modico preço de 13 con- á rua S. Pedro u' 128, da firma

tos de réis vende-se a luxuosa li. C.S. Queiroz & Gia., foi assalta
mousine CHEVROLET, tipo 1936 da na madrugada de ôntem. Os
de nO. 227. ladrões, que se teriam utilizado

A tratar som o chauffeur pro·
prietario JOAO INACIO DIAS. de chaves falsas, agiram com to-

Telefonne 1.222. I
da calma, despreocupados de qual-

II BA�L�N�E�A�R�I�O��D�A��P'�O�N�T-A��D�O��L�E�A'�L��II ::��;E::!:':i;:!�:�::i��os:���
o roubo avaliado em mais de
15:000$000. BELEM 22-Afim de tomar
Foi o sr. José Maria Ribeiro, parle na r;união dos secretarios

gerente da casa, que ao abril a

I
de fazenda dos EsLados a se

pela manhã, deu pelo assalto. realizar no proximo dia"; de fe

I vereiro sob a presidencia do mi-

-------------,
nisLro Souza Costa, seguem para

. .. �
o Rio a bordo do « ltanagé» os de vende-PRODIGIO, slgmflca MILAGRE srs. Homero Cunha e Helio Nu- Precisa-seMILAGRE significa I
nes Lima, diretores da Secretaria d O r e s de

CUARLAUTH da Fazenda, respectivamente, do jornais nesta redação.
usando o creme Pará e do Amazonas.

CBARLAUTU �������������������

limousine
Na Catedral Metropolitana te

ve logar, ontem, missa de sufra
gio pela alma do saudoso maj0r
Olivio Januario Amorim, ex-pre
feito desta capital.
Grande número de pessôas de

elevado dp.staque social compare
ceram a e"sa tocante manifeEta
ção de piedade cristã, por quem
foi um devotado amigo da sua

terra, que muito fieou devendo
á sua atividade e dedicação.

MANA'US, 22-0 avião tri
motor Caiçara em que viaja o

ministro Mendonça Lima sairá
de Belem escalando em ,SanL.arem,
sendo esperado a 31 em Fordlan
dia.
Dali seguirão para Porto Ve

lho, Guajará Mirim, S. Luiz de
Caceres, Corumbá, e Tres Lagoas
de onde regressará ao Rio.
Neste capital o coronel Men

donça Lima será homenageado
pelo interventor Federal.

O ministro da Viação assistirá
a inauguração do novo edificio
da Faculdade de Direito.

Reabertura do "Bar"
HOJE

dirá logo sorrindo: que produto
marav ilhoso!

o complot comu

nista de Lisbôa � o N C O R R N A
Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-

RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTEHNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:LISBOA, 22-Simultaneamen

te com a prisão de varias mem

bros do .....Comité do Partido Co
munista, as autoridades policiais
apreenderam varias documentos
alusivos a um professor do Liceu

que foi, igualmente, detido,
Em consequencia de uma dili

gencia anteriormente efetuada, á
rua da "Beneficencia, a policia
conseguiulapurar que o professor
em questão estivera na Russia e

na Grã-Bretanha, em atividades
revolucionárias, e encontrou no

forro das suas roupas credenciais
de delegados comunistas.

Salas de Jantar - Estilo 1938 - Toda Imbúia
ASSUNTOS: HORARIOS:

1:400$000
SOLIDAS .. LINDAS .. CONFORTAVEIS

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secçõ2s das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 17

na A MOOEL.AR
Todos os assuntos que não estejam ligados diretamente

I
aos interesses industriais e comercíais da firma. pedimos, encare
cidamente, sómente seja n apresentados por escrito.

I

1-10.1E ás 4 - 6 112 - 8 112 e 10 hora·s 1-10.1E
no OOEON o Lider dos Cinemas

A NOVA UNIVERSAL apresenta á Cidade, "A 'namorada do mundo" DEANNA DURBIN,
a maior personalidade musical do seculo� no maximo acontecimento da CINEMATOGRAFIA MODERN ..\.

PEQUENAS 00 ESARUL.I-IO3

·(r ... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




