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«Antigo higienista que sou,
procurei, de inicio, inteirar-me i
sôbre as endemias rurais que afli-'
gem este glorioso Estado e quais' T'

os meios empregados pelas suas
I

« N ate!, em. seguida, que a cri-
autoridades no combate a elas. ança nao fica abandonada ao

Tive a satisfação de verificar sair .dos limites de sua. idade in

que a atual administração. den- Iantil. O serviço medico-escolar
tro das possibilidades orçamenta- está ali para continuar a sua 1'0-

rias, têm-se esforçado sobremo- bustez, assegurando-lhe um corpo
do em melhorar as condições de sadio e Iorte para as primeiras
saúde dos nossos homens do cam- lutas do espírito.
po, assegurando-lhes um trabalho Demorei-me com particular
mais eficiente e proveitoso. atenção neste serviço e o reputo

LONDRES, 10 .

- A policia LONDRES, 10 - Urgente tantu quanto possível modelar,
tomou medidas para fechar os O ministro das Relações exterio-

.N pelo metodo impresso á sua or-

portões do SUBWAY, quando res do Heich, sr. Joachim von I O Centro de Saúde ganização e pelo muito que vêm
foram notádos os primeiros mo- Ribbentrop, chegou a estação de realizando em favor dos escola-
vimentos suspeitos dos comunis- Vitória procedente de Dover guar- <Não posso esconder a minha res cearenses.

tas em P!cadill� C�r�us. dado por .centenas de �.oliciais I
admiração pel� que observei no. �x�mi�ei detidamente as fich�s INumerôsos

. m?lvI.ducs C€lme- como me?ld,a de precauç�o con- Centro de
.

Saude de F?rtaleza, mdIVIdu3Is dos escolares e acheI- Como disse no com.�o, é mag-
9�ram por dIstnb.Ir panfletos, tr� pOSSI veIS de�onstraçoes de i sob a chefIa do �r. �IOVIS Mou- as tão bem f�itas .

e tão comple-l nifica a minha impresse.o sôbre a CAMPINAS, 10 _ Um telegra.(hzendo:
. I

elementos comuIllstas. ! ra. E esta admlraçao aumenta tas que tomeI a hberdad,e de su-I organização sanitaria do Estado fista da Cia. Mogyana de Estr.a.«FO'RA COM RIBBENl ROP. D_� __ �� D_" •
I -,

I gerir ao chefe do iel"Vi90. o meu e sôbre o Centro de Saúde cu- das deFerro em Uberaba sr AI..
Pouco depo�s, surgiu um a)1to: OSR.OSVALDO ARANHA colega dr. !'ran�isco de Ara?jo, ja� de�e!1dencias foraI:? todas. por I vanucio Per�ira da Silva,' é o' au.
moveI mumdo de poçlerosll alto

..

'1
que elas nao flcassem adstntas mIm VISItadas e elogIadas smce- I tor de um invento que virá re.

falante, bradando:« ABAIXO RIB- - - =-
ao repouso e ao esquec:imento ramente nas palestras que tive I volucionar os circulos aviatorios.

BENT�<?P». .

_ TOMARA' POSSE TER'"A ... dos arquivos.e sim, fossem entre- com todos os co!egas que ali tr�- A descoberta de um aparelhoA poliCIa �nt.roll �� açao quan-, ----,
.

'� I gues,. em copms, aos escolares, no balham, nos quaIS sentI verdadel- que se denominou «homem pas-do algul'ls mamf�stante� te�taram . termmo dos �eus cursos� sob for- r_o entllsiasm? pela obra que rea- saro» " é o resultado de quasi «)
escalaI' .uD�a. estatua> ah ex!st:nt�. FEIRA PRO'XIMA �a .de C�rteIras d.e Saude, cons' l�am, de mUlta abnegação e beQl anos de estudos e observações.A prmClplO h�uve. reslstenCla tILumdo ISSO um tItulo de

reco-) dIgna
de acatamento. O aparelho, para ser utilizado,

por parte dos desor�elfos, mas a mendação ao homem futuro e Não Posso deixar de fazer es- deve ser adatado ao corpo COlDO
polícia repeliu-os até Convent

. _ ..
uma afirmativa incunteste de sua I ta justiça, não só a estes medi- se fôra um colete e o s�u Ie-

Sl.re�t e Le�cester �q�are, on�e RI�, �O-O s;. Osvaldo

Ara-I .

Na dIr�çao do� Negoc108 PolI; preparação para a vida,' E' isso,: cos devotados eomo ainda ao ei'j- vantamento, que ê seguro, obtem-
o trafego fICOU parahzado. FI- nha ec aro? .

so tomar posse _do tICos e DlplomatIcos, permanecera pelo menos, o que se fa.z na' pirito de sanitarista emecito do se com 4 ou 5 passos apressa-nalmente com a chegada de fôr-
I cargo. de mI�Istr? das Relaç_oes tamhem o sr. Carlos Celso de Alemanha, onde se cuida tanto i dr. Amilcar Barca Pellon que foi dos. Em vôo o a arelh fi á

dI" t d f a d'S-1
Extenores na proxuna terça-feira. Ouro Preto. d 'd I" d' . _ '. p o car

ças a po ICla mon a a 0r m 1

N
.'

I d It t' • • .... • • a sau e. o cnador e o orgamzador deto li em pOSIçao honsontal e tomará
persados os elementos perturbado- os CHeu os o amara I,_ as-

O E -t
_ aquela notavel aparelhagem téc .. as direções d€sejadas por seu

res da ordem. iSdegura-soe quled °Achefhe dog,abmete sr. pi ac.o ��ssisteneia á ju- nica bem digna do Ceará e do condutor, sendo a sua velocida-
I o sr. sva o ran asera ocon- II

tdi'
..

I I J
-

C IM' , ven D e seu povo. de calculada em 140 qllJlometros
LONDRES, 10 - Fórtes con-! sUt glera tOda? ar �s umz, q.ue -d «Mas uma interrogação me a hora. velocidade que poderá ser

. . ..

f f a ua men e Iflge ali os negoclOs e a v I a '. I • .;, •tmgentes POliCIaIS oram

orça-I
'n' E' t d' t assalta: esta cnança que teve nos I

Faleceu o Barão Ba- dlmmUlda ate 10, sendo suscetI-
dos a intervir ontem em Picadil- �omerc:a�. �

�

a� OI' e

/�por at;- pU"b I-Ica serviços pre-natal, infantil ees-. veI de subir ou descer com· e-

Iy Circus, qU3.ndo centenas de co-
es es u o" so re ma enas pn- colar tauta assistencia � cuidados mlz Gaivão norme rapidês.

�unistas tentaram perturbar a maQ. t f
..

d b' t não estaria hbandonada idade Apresenta ainda a vantagem
ordem planejando uma grande �a� °f �os o ICI31S e �ad Idntl e, RIO, lO-Um vespertino ouviu adulta? Penso que sim. Até hoje, RIO, 10 - Faleceu ontem o de possuir aparelhos de flutua-
d t

-

t 1. d d por oru, OI apenas conVI a o o
B '1

-

f'
.

I
. 1.._ -

R
.

G I
- _ 'b'l't d

.

(:m.ons radçaoEcon:a ad es aAla o
c0usul Sergio de Lima e Silva, e!_l1 Petropolis o sr. Epitacio Pes- no rasI,. nao dOIIPossdlVe seScSflISar, uarao C amlZ a vao.

d'I Çbao, o que POdilSI 11 a

b
e voar !lO-

mlmstro o �xteflor a ema-
r t . I 1. t b Ih soa, que esclareceu que o colar uma serVIço mo e o e A - - om a morte o I ustre I re o mar e escer 80 re as' a-

H. Joachim Von Ribbentrop. que. li ual�t�n e rad' aI a nt?s neO- desaparecido não se trata de joia TENCIA A' JUVENTUDE, que rio-grandense perde o Brasil uma guas, sem risco de submergir.goClOS po 1 ICOS e IP orna ICOS. , -' -

d I d
.

f' 'C -

O
.

t d hS
.

d L' S'l I de grande valor tendo somente nao sena tao so e curar ma es e suas maIOres 19uras. ampeao lllven ar o � ornem passa-
LONDRES, 10 - Noticía-se

sr.

t'
�rglO

d
e Imat eC 1 vfa, q�e valor estimativo:pois fôra êle que venenosos mas adverti-la dos &eus I da propaganda republicana, a cu- ro» já se dirigiu aos governos do

. par IClpOU a recen e on erenCla " .

h"
A' d E t d à U'_ dclt font) f.ided.lgna .

que, e�bora de Buenos Aires, fez arte do a-
o presenteara a sua esposa.

. p.engos numa. c�mpan a sIstem.fl- Ja cat_I9a pos o V:Igor e �ua p�r- ,�a? e ,a mao.' sen � que ()

não planeJe ImpedIr a açao de b' t d M d PS g Passando a outro assunto dIsse tlzada e contmua que repercutIs- sonahdade de ehte, eSCrItor 10- pnmelro forneceu mslruçoes pre-me e o sr. ace o oares, no .'

d
.

d
..

I d' .

t dimprensa, �e .qualqll�r modo o

I
Ministerio da J llstiça. que n�ndhum,ab �tração maiS sente se 1un .a.dmdented no am�od a ndos-! sIgbne,_ vaRrIas �ezGes t,:reo

a o, era clsats parAa. 0d regIs da' I?a�ente •

()

govêrno bntameo esta procurao- '. pela VI a pu hca. Declarou que sa mOCI a e esprevem a e e- o ara0. amlz .a vao, que mor- �en o. 10 a se IrIglll o In-

do indu.l.ir os correspondentes ,Com� �ecretar�o geral contIt;u�- quer repouso, poi:> é sórnente dis- sarnparada. re quasl centenarIO, um dos vul- mventor do aparelho ao govêrno
dos jornais britanicos no estran- ra o mmIstro. HIldebrando �clOlI, to que necessita. Faz pena, 'realmente, ter-se tos de maior reelvo da nossa po- dos Estados Unidos da America
geiro, a não comentarem dema- que. t�II? escnto trab�hos mter' Acrescentou que pa'lsa as suas taD'to zêlo no preparo da criança litíca e �as l�tras patrias.

_

do Norte, que solicitou a remes.
siadamente a visita a Londres do naClOn31S de repercussao. horas lendo e escrevendo. e entregá-Ia, depois, sem uma As cenmom!ls funebres serao sa de desenhos e graficos para
sr. Y n Ribbentrop, ministro das Na conferencia de Buenos Ai- A esposa do sr. Epitacio Pessôa assistencia conveniente, aos des- realizada� amanhã, �t>vend� _o maior elucidação da construçã()
Relaçõ>'s Exteriores do Reich, e res, um dos projetos brasileiros intervem, declarando a::reditar que re;sramentos, do mundo, á con- fere to salI' da AcademIa BraslleI- do aparelho que será custeada
suas conversações com os srs.1 de sua autoria obteve aprovação o fecho do colar abriu-se no ca- tinuação dos' males venereos, á

1
ra de Letr�s á qual pertencia o com a importancia de 15 a 2Q

lIallü�� e Chamberlain. I unanime. minha, não sendo roubado. tuberculose e á ruina... grande extmto. contoR de réis.

" \

POVOA
Não nos supreendeu o "A Pedido" publi

cado no '�Dia e Noite'!', de ante-ontem, com

toda a sua revolta e com toda a sua indig
nação.

Revolta ('! h1CUgnação perfeitamente hu
manas, louva 'JeEs� mesmo, 3![l;S olhos dos pró
prios atin��(h�5 pela vlolencla do comunicado
assinado.

Tão humanas as juBgéunos, que, se êsse
",ft• �e�r�o" � heuvesse sido envlade ;J! "A Ga
zeta", lhe terlamos dado, na integra, ii pu
blicidade, que, ao seu slgnatarle, de 1'W1ClJdo al
gum nos seria dado recusar.

SLrprcenderatn-nos, sim as considerações
tecidas era�tôrno do caso, pelo 'torilfrade dire
tor do referldo orgão, jornalista Menezes fi
lho, a quem, ao que nos parece, não sería da
do o direito de rstallaçêes tão agressivas, a

quem, como nós, não ha muito, lhe demos o

testemunho do nosso espírito de camarada
gem, em uma hora, para si, bem gráve e

bem d!t�cU •..
Evocando essa passagem, fazemo-lo, tão

sõmente, para justificar a surprêsa das dia
tríbes centra nós bolsadas.

f\coslumados a ingratidões de toda â sór

ter ÔÓl�nda assim, sentimos com mâgua, que e

co�'.frade Menez.es FHho tão fád5mente se

houvesse esqueeldo do serviço que �he prestá
mes, a, pelo qual, alndaa gora estamos experl
mentande os resalbos, serviço êsse, que se n50
foi relevante, pelo menos demonstrou, que
nem a paixão, nem a inveja são de rnelde a

dominar-nos, nem a ofuscar em nosso espí
rito o sentimento da camaradagem, de que
sempre fomos e centtnuaremos a ser, apesar
de tGldas as desilusões, extremados cultuaderes,

Quanto ao fáto provocador da celeuma, a

nlngueen mais do que a nós, que dêmos pu
bllcldade fi reportagem, interessa o seu esela
reclmento. Oxalá, que ao terminar o lnquert
to, a que preside o delegado Rodolfo Rosa,
fique provado que tudo não passou apenas
da falta, desde logo, do principal esclareci

mento, qual fôsse, que a espórtula, como ago
ra se diz, estava sendo recebida pela viuva
do mendigo.

E ficamos por aqui, Não nos cabe ir
mais adiante, porque nos cumpre honrar os

compromissos que temos, eosne seeles, que I
somos, da Associação ca:rinense de Impr."d]

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

I

Os comunistas provocam
----

tumultos em Londres
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Florianopolis, Sada-feira, 11 de Março de 1938
._-----------------------------------

ANO IVI

dOiA séde nazista de
florianopolis foi

fechada
operosidade

.."",...;-_ ;l_is --'--.;;:;;:;.--�o:-�-.,-r-:---,;--.:-----. _íiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii _

r.B rc Pello
A
-

Dando cumprimento á portaria'
baixada pelo ilustre Secretario da
Segurança Publica, foi o delegado
de Ordem Politica e Social, em

data de ante-ôntern fechar a sêde
nazista desta capital, situada á
rua Presidente Coutinho n. 80.

Nessa dilígencia, o dr. Arí Pe
reira Oliveira fez-se acompanhar
dos srs. Honorino Becker,escrivão
da Secret3.IÍa da Segurança PÚ
blica; Germano Melo, Iuncioaario
do Gabinete de Identificação e

do sr. Hugo Stange, presidente
substituto do Partido Nazista.

to QUE DISSE, A RESPEITO, O DR� RE
NATO KEHl, E INENT'E CIENTISTA

PATRICIO
O ilustre e conhecido higienis-

I quando vejo um modo tão inte-I O Ceará., pioneiro
ta patricia dr. Henato Kehl, con- ligente de. distribuir .e ac�mo.rlar
cedeu recentemente a «O EsLado», os seus dlvers03 se_nço.s tecmcos! O Ceará, que têm sido van

jornal que se edita em Fortaleza, num espaço ta� reduzido corno' guardeiro de tantos feitos nota
Ceará, a seguinte entrevista, que aquele, de rnanerra a se dar urna

I veis poderia, se o quisesse, ser,
I gostosamente transcreve�os, e .na f coorde�ada :ntrosage� sem as

no Brasil, o primeiro desta gran
qual se d0staca, rf'ferencI� muito I confusoes muito naturais em obras: de campanha que é a assistencia
J'ecome�clavel a operos�clade do desta nat�reza. . I á sua juventude, e isso com maio
dr. Amilcar Pellon, abalisado sa· Percorri todas as dependencias 'res razões visto possuir êle uma

nitarista, que superintende o De- do Centro e de todas elas eu �e- � sub raça perfeitamente equilibrada
partamento de Saúde Pública, co- vo uma forte e consoladora im-' sendo como é o povo talvez
mo encarregado da refórma dos pressão de como se cuida, no Cea- i mais �'esistente 'desta parte do
noss?� serviços sanitarios:

.

rá, da saúde de seu povo.
I
País. Eu insisto neste apêlo e dê

VISitei, de fato, c�m �Ulto ,u Ceará um grande exemplo ao

empenho : ,:,agar a �Iretona de Higiene da c.oianea
I
Brasil inteiro, cuidando de sua

Saúde PU�!Ica do Estad? e as : juventude, protegendo a sua mo-
suas magnificas dependencias do

O
.

t I d'; cidade e isto terá uma iníluen-
C d Ç' 'I dl'« serviço pre-na a e o IS- i

' .

I entro. e oauc e, entreten (I on- ..

f til da formidavel no seu povoamen-
ga e interessante palestra não só Pbentsanto 1Il an II prebocupa�am-me to e na formação �oral de toda

di t 1 d as an e e ne es o serve! uma I
I Hco.md o Cseu .IreL?I·, o 1 ustre. dr. assistencia confortadora ás nossas I'

a gente do Norte.

I 1 er orreia ima, corno ain a .. . A

d
.

di ti t I criancinhas que ali tem um pre- Icem emais IS m �� c_? egas q�e paro cuidadoso e elogiavel, pre-,I e�.e�ceml a .�?a �rotlss�olhnaque a
paro que se antecipa e se conti

.

o rema egr ima o ra a o.
núa num entendimento não só de
muita importancia eugenica corno

salvador de milhares de crianças.

Aumento no preço
da carne verde,

na Baia

Alta

BAI'A, 10 - A população do
Estado está ameaçada de novo

aumento do preço da carne ver

de que, segundo se noticia passa
rá a ser 1$500 o quilo.

Healisou-se ontem uma reu

nião entre o prefeito e os açou
gueiros para tatarem do assunto.
Anuncia-se que hoje haver'

um. reunião entre o interventor
e os açogueiros,

Iotercambio comer

ciai entre o Brasil e
o Chilc

Na sala das visitadoras sanita
rias e escolares tive oportunida
de de conversar bastante com a

visitadora-chefe, d. Anita Teixei
ra, que inteligentemente dirige
aquela organização digna de mui
tos louvores, Examinei fichas e

demais documentações do serviço,
tomando exato conhecimento de
todos os seus detalhes. Considero
a obra destas moças como de al
ta filantropia. E' preciso ter

grande dose de amôr ao próximo
para exercer tais funções, enfren
tando soalheiras, as areias dos
suburbios ou os morros praíanos
em busca de uma notificação, a

procura de um esoolar doente ou

que não vai a sua aula desde 3
dias ... Béla e ingente tarefa!

Endemias rurais

Ser\'ieo medico
escolar'

PORTO ALEGRE, 10 - O
sr. Cordeiro de Faria recebeu em

confereaoia o sr. Trindade Cruz,
delegado do Brasil no Chile que
tez uma longa exposição sobre o

intercambio comercial entre os

dois países.
O sr. Trindade Cruz afirmou

que o arras produsido no. Rio
Grande do Lul e em outros Es
tados do Brasil poderia ser facil
mente colocado nos mercados chi.
lenos como já aconteceu ha al-

geral

guns anos.

Novo invento de
um- brasileiroImpressão
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gorki Clssassi-lA Pellitenci-rCerração Creaçãa deiObr-�s conde-
,

,.

A· Jl L d C t nadas peioa
nado por or-

arla grlco- �Ift an res um en �D r�acionalistas
Ia da Distri- de Xadres VALLADOLlD, 10 - o

de r-
-

d Y, LONDRES, 10 - Intensa govêrno nacionalista promulgoun e ago- ta Federal cerração envolveu esta manhã a
um decreto proibindo a venda e

I d .J I Realizou-se, no dia 8 do cor-

d ?
cidade de .on res e to ...o o su circulação de cêrca de 100 obras

a I O d rente, nos salões do vetei ano e

• RIO, 9 - O presidente da Ing aterra. Ministerio o

animado Clube 12 de Agosto,
literarias em toda a Espanha na-

d L .' da Republica assinou um Ar, em nota distribuida á im-
uma reunião no qual foi criado o

cionalista,
seguiu o evin dec�arou, .. «�I�se I decreto-lei creando a Peni- prensa, declara, que em. Ports- «CENTRO ENXADRIS fi. .L\ relação dos livr..s proibidos
:ror:�;duamque ,san:xt�:�h! Inna- tencíária Agrícola do Distrl- mouth e em

.. ��rtos bairos de
CO 12 DE AGOSTO», com

I co�preende obras nacionais e.medico
to Federal que terá séde Londres, a visibilidade era ape- éd CI b murtas estranjeiras.r sidenci d G ki -

d -'O M
. ,5 e no mesmo u e,e a e or I, mas que nos terrenos da União na nas e J metros. urtos trens

P
. .

d 38139 Vinte e dois livros do famosopoderia recomendar o dr. Vino- Ilha Grande abranzendo a sofreram atrazos importantes. 03 dara, gerud,
no

penCo
o , escritor Bla5(0 Ibanez foram proí-granou que )'a' lá ti é t 'o .' .

d os estmos o novo entro que,, es IV ra an e- atual Colonia Correcional de serviços espectais para as gran es "

I d d bidos, entre os quais as novelas:riormente. '. - d,)a conta com e eva o numero I'
Dois Rios cerraçoea entraram em açao em I >

d d
. «Os quatro cavaleiros do Apo-Yagoda perguntou-me a res-' r h f SOCIOS, a o o interesse que vem

O Conselho Penitenclarlo verAsas .1.nb'I'lS, dereasd' d despertando entre nós o concei- calipse» e «A Catedral».peito do caso de Menzhisvy e .

á
" - .

idi VISI ihda e o aero romo " .'. E it f '

t hexammar a srmaçao [urt 1-
Cd' I O ._ tuado Jogo do X"d ês, foi de- ,SCrI ores 'ra. ises am emeu lhe respondi que Menzhisky ca de cada um dos conde- roy on era quasi nu a. s avioes .

d
.

C· _ constam do dnd�x'). Entre asestava ataca .lo d h' devi d
.

A J signa a a seguinte ormssao:• (1 e «an ma pe- nados que se acharem na que eviam eixar esse aerouro-
O' T" E obras [rancêsas proíbidas figuram:toris», o que o fazia sofrer bas-

a

d O t
- � -

I mo
ás 9 horas para Amsterdam ireção e ecmca - .nge- «L' lsle» des Pingouins», det t d d 1926 . casa e e ençao, �orreçao ,. J

�

I nheiro José Freitas S"'cretaria--an e es e ,sem expen- t d 't d I tiveram que adiar a partu a.
,

,�
. Anatole Fr;'loce; (\L'Educationt Ih O d K

ou ou ros epost os e pre- -*---- ..------------------. Pedro Medeiros Tesourana -men ar me ora, r. aza- .

it
..

di
-

d
' c' I d G FId·

.

I
sos sujei os a juns içao e M a r l ; ,;;:.. B a s _,

Mario Silveira Sibliotéca _

-'enttmenta e», � ustave au-kov era seu me lCO partrcu ar, . .
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as comumcações telegra- com as o r�s e manue �s 1938.sonalidades que conspiravam para CURSO DE MADUREZA ficas e fer�oviarias. k:r qu� bl campeão mundial

A DIREITORIAa liquidaç.ão do regime de Stalin. As aguas ameaçam agora a p�r m�ls de 20 anos, e o Trata-
...-- _Kazakov depôs: nYagoda fez-

����������������������� zlma de exploraçãu do nitrato, do de.Numa Petri: competente ALUGArv1-SE
me perguntas sobre Menzhinky, ' I chegando, em dlguns pontos, a

e a�mlCado problemlsta. francês de duas casas confortaveis salas.
e eu lhe respondi. Perguntou se Direção dos professores alcançar a altura de metro a

secu,o passado, e mais algumas bem ar�jadas� com banheiro ehavia falado com Levin e res- João Roberto Moreira,João meio. obras de menor monta de alguns chuveiro, refeições á «la carte»,Pondi afirmativamente. Solici- autores nacionais. f Ih· VRornar"lo Morel"ra, Elpidl"o EDITAL para �aes sem i O�.-- êr etou-me qlJe trabalhasse com Le� Achando-se. assim, de illicio, Avin, dizendo-me que si não ob": Se rbosa e \Nilma r Dias I PENITEN�IARIA mais ou menos aparelhado, pede
tratar no CAFE' «S O PE-

décesse seria morto". DO ESTADO DE SAN- o Centro o comparecimente de
ORO»,

TA �ATABINA 6eus socios e mdis os que qutiramA---L-U--Q--A----SE
aderir, pertencentes ao quadro Uma casa á rua José
social do Clube 12 de Ago ..to, Mendes no, 41, com chacara.
para se inscreverem e tomarem Tratar com Dionisio Da
parte no plOximo torneio de se- miani á rua Francisco Tolen-
leçâo. tino. Fone 1328.

MOSCOU, lO-Dois nota
veis medicos e o antigo chefe de
Policia Secreta o qual durante
vários anos foi o homem que
maior poder exerceu nos Soviets,
são acusados de conivencia, na

morte de Maximo Gorki, escri
tor bolchevista, bem como de
conspiração contra o govêrno.
OI dois medicos são o pro

fessor Levin, até· ha pouco che
fe do Hospital de Kremlin, e o

dr. lnacro Kazakov, descobri
dor de um famoso met.:ido de
cura, e o. temivel ex-chefe da
Policia Secreta, Gregorievich
Vagada.

No seu depoimento, Yagoda,
negou que tenha ordenado a

morte de Menzhinsky Peskoy,
mas confessou haver ordenado
«a liquidação» de Gorki e V.
V. Kuibishev.

Assembléa Geral
Ordinaria

Funcionará este Curso a partir de 15 de março do corre0-

te ano, preparando alunos para os exames de Madureza, na fórma
da Legislação Federal.

Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO PAíS.

As aulas funcicnarão todos os dias uteis, á noite.

( I nstituto Livre )

Yagoda ordenou a
,

elimina�ão Almoxarifado
O Almoxarífado da Penitencíc1ria

do Estado recebe propostas para for
necimento de lenha em' tnros. madei
ra de qualidade, pOSt0 no Estaoeleci
mento.

As propo::tas devem ser escritas e

assinadas pelos concurrentes, devida
mente seladas com esclarecimentos
sobre a qualidade da madeira e pre
ço pflr metro cubico e. encaminha
das, em ca.rtas fechada.s. ao sr. dr.
sub-direto!'. até o dia 15 do corrente

mê�imoxarífado da Penitenciaria do FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL
Estado em Florianopnlis. 7 de

marçojCURSO DE AD1VlISSAO, PROPEDEUTICO E PERI-
de 1938. TO--CONTADOR

O A. DE ALMOXARIFE MATRICULAS ATE' O DIA 15 DE MARÇOHároldo Vilela Informações á AVENIDA HERGLlO LUZ, 47..........................................................�
das 16 ás 20 horas

Yagoda declarou: "Vi Gadov
aqui como acusado pela primei
ra vez em minha ·vida".
O promotor Vishinski pergun

t0U se 'Yagoda tinha qualquer
declaração a fazer, tendo êle
respondido negativamente. Yago
da negou que tinha ordenado o

assassinio ,do filho de Gorki,
mas confessou ter ordenado a

elimina!rão de Gorki e Kuibi
shev.

MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri
gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça 15
de Novembro n. 3 com o dr. Wilmar Dias.
(Edificio do Antigo Correio-Andar superior),
Horàrio-9 às 11 e 14 3S 16 horas.

REGIME DE AULAS:-O regime de aulas obedecerà, em tudo,
aos reguiamentos �rescl'itos para os Cur
sos secund3rios do Pais, com frequência
obrijrtatoria, provas mensais e parciais,
boletins de aproveitamento, etc.

Escola de Comercio de San
ta Cata. ina

Quem é Levln

----------------'-------------------------------Internatianal' Machinery Company

Engenheiros importadores • Rio
Srs. Agrioultores e Industriais!

./lumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos 8.0 Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

Levin, que é um dos mais Inotav�is especialistas da União
Sovietica, e pertencia ao grupo
de medicos encarre�ados do tra

tamento de Gorki, declarou que
se encontrou pela primeira vez

com Yagoda, em 1920, quan-,

do Gorki veiu a MoscolS.
Dilise então que Yagoda lhe

fez varios obsequios, como por
exemplo permitindo-:lhe ir ao es

tran)euo importar material sem

p1gamento de direito. L.vin de�
darou que Yagoda lhe falou
primeiro a respeito da morte do
ftIho de Oorki, dizendo que G

mesmo era mau e beberrão e

por isso devia ser eliminado.
Yagoda lhe d,sle ainda que

como chefe da Policia Secreta,
era responsavel pela vida de
todos os membros do Partido e

que seri!! inutil qualquer resis

teDcia por parte de Levin. Pro-

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fnndado em 1922
Alfabetiza e prepara para os exames de ldmissâo aos Ginásios

e Escolas Normais Primárias•
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matricula aberta todos o� dias uteis dà.s 8 ás 10
Reabertura das aulas a 16 de fevereiro.

Fernando Machado, 30 Fone, 1.516

Telegramas "Avi la" Flqrianooolis

Dr. Camará Martins

AVIL.AH. ME'DICO--ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE.
RAÇÃO E SEM DOR

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

Esoritorio Rua Cons. Mafra, 31
J

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561
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SJ\LAO PROGRESSO �=tI O Unico!
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, Jogulu ap��Das lã milhares Inteiro 15$000 4, VnZ DO PO'W:Y'�1� Próprietario e-Oi'retor--Resrums-3vel
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Cloníh Ui�SO e·· a ureza éo serviço de onibus para o OU a a num co- rara ar 5'3U··;;
_

continente, cuja observancia

do Trabu!ho M ,. T R I .... O L "
de horario fica a critério llar M�d.. �me I=pl· - ríe e alearia� ._, i.. exclusivo do chauffeur.

I
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A causa é á bessal... tado PessôaAcha-se abzrta a matricula do Curso de Madureza. podendo os Sabemos que o fato foi \J

interessados ser atendidos, diariamente. das lO ás 12 e das 14 ás 16 levado ao conhecimento do

qoras, na s�de do refr>r:d0 Curso, á rua João Pinto, 32. sr. Raimundo Vieira, digno
inspetor geral de transito
no Estado e quc s. s. está
no firme propósito de sa

nar tal irregularidade tão

prejudicial aos aue têm
necessidade de utilizarem-se
de tais conduções.

Estamos a crêr que o es

forçado chefe daquele ser

viço não se fO';a esperar to

mando urgen tes providen-

Procuremos obedec: r aos prcccít. s
de higiLTH�. para j;;l' saude e alegrla.

Os livros de h:giene devem ser

de leitura obnzatoria, não só na es

cola como IlOS lares, Muitos deles
são escrttos de tal forma que os

lemos cum imenso orazzr e. sobretu
do. com grande 1provcÍ1;:l,mento.

Seguindo-se os pr;':;:G�iu:; Ih hígte
ne desanarecerãc as (au.$a:; mais

frequentes de fraqueza e d, desani
mo que escravizam tantas vitimas
nas cidades e nos cam-os.

A higtcnz ensina não só a defesa
contra as doenças, com') também as

medidas para manter o físico e o

psichico em perfeita fórma. No:;
-0- tempos que correm Ira muita gente

I • .• RIO, h-A reportagem apurou nervosa porque não sabe se alímen

ik; I m O li S I n e que o colar perdido pela sra. Epi- tar convenientemente P. j'orque não

I tacio Pessôa não foi a preciosa dorme nas horas de de�;:Jl.:(l.

I
Toda reformada. marca WIPET, joia que recebeu de presente das Existem muitas pesso is NERVO-

'� muito_ eCCllQn�iCa, v!'nde-se, latiU: classes conservadoras:,. mas sim I SA�, desa�ímJ.llas. ir!1ÍlVeis,. k,�r.a.�i tan{�'!. se o !J�Bam ....nto, Preço d .. HUl outro colar que fora ofertado tenicas, $0 porque nan sabem dlV1d(t
...,.,..ert-ííiFWU'R����illi'ª"'f'i'tF"i'!!Bfi1&lll!S1i75Fi5F"®W'BIiiiii�,IIfJi!l!ilMílII'_1IIM'27TW'milIliIJ

I OC�fi��O'J;��ta�i��oca�� AMUSICAL.
pelo sr. Epitacio Pessôa, e ava-! bem o dia.

•

liado em 40:000$000. I Para combater o desanimo, a írrr-

D P· � d M . F
. "y. ",=--:r.'<,<", .,.� oar.iiiiOlr.;;",,,, '" ""ro"".....,. tacão, a neurastenia. nada mars {a.

I r. lturd e3 oura erro ;::;C...�����.....��",�,�," ..,�.r;p... '1: f' c vld deít - e '

,.- _ ,� ijI. cru regutarrzar .. vr a. el U S n.rs

Advog ad« �� Eurico Queluz �� I
hor is conveniente; e ll,ar o espleu

Rua Tr:lJ'ano r. 1 (sob.) � e rt drdo TO N OF O S F AN da CASA

I � Albertina Digiacomo �. BAYEI�> ob�decelldo =. demais re-

� Queluz @!; gras estatcídas pela h1�lene.

I ijI . . 'ijI Numerosas oessoas q re usaram o

H I· C d
�� partICIpam aos seus paren�es F.� TONOFOSFAN' ficaram admiradas do

erco mo ascar O I,' �� de pess?asd de suas relaf�olhes �� bem-estar que sentiram apenas cem
Ir. e amIza es que seu I o 'ft .s .' •• -

d�
.,� R'

.

tt'
.

t
. Il� as I�uas pmne1ras mjl.cçotS ess.::

f t t d I ICClO I aJus ou nupclas em li d' t 'b' 1'� t'
I O�' eve car a e I �4 C 't'b I " h ',me lC2mefi () - a ..,0 m"me.n e lll-

U ,,� Ufl 1 a com a ser} 10llll a �, d 1 d d
.

I
!f. B V I k � Olor e e gran e prove! o pa.ra OS

capl-ta-o de longo � ranca awac.·

� enfraquecí,:iús, sej:lm crianças, adül·
11al1 OO������l �, tos 0.1 velhos.
n riiI r.l Ji ----

� � �� � Maquina de eserever
Il.li ·ft, Ricciotti �� GfONi!t � e

�i $t REMIN
'

"'_......... :-_.... l'J) ,D:.......r-""'2:"
"''''4L*�''''''O Branca �iOL._'--'�

1l7, � Vende-se per 950$000. Em p.:r

�alI �

I
feito estado. Tamanho proprío �;lra

,;,: noivos �.
}

,:;: ,. escritorio InfoinlaçÕeS na, gerenda.
�:-�:IC'����� desta folha.

IA

§ervj�o de fi5cflUsn'"
(�ão das �aixas de
AlilliJlsêdiatiüi'ius e

�.:3Jll§�es l�g_llIIiInIiiTDl7'1!.lii!iàlIli:iídii'WiiiiliiZ;--�mliM''Í;:.a'*,�Jffi� EII_III'lII!iiillllllllilIIII_I!BHi�UIiIlIilllillIliT.

O inspetor de prevideneia do IIConselho Nacional do Trabalho,
svisa, a quem interessar, que toda :�

corrrespondencia referente á Cai
xa de Aposentadoria e Pensões
.rom séde neste Estado de Sta.
Catarina deve ser enviada pera
Curitiba, sêde da 9' Zona de ins

peção, de acordo com o endereço
abaixo: - Praça Tiradentes 36,
sobrado.
Curij iba, 7 de Março de 1938.
FREDEHICO DA COSTA

MENEZES

CARTAZES
DO DIA

Laboratorio Técnico
"P I L O T'�

R. Conss Mafra,
FONE-1440

At::ESSORIOS E V�"LVULAS

Fpolis.

DE

Gerken & Cia.
10

Aceitalnos para concerto tode e qualquer tipo
garantindo-se e serviço

ODEON� o lidei'" dos
cinemas

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e creaneas)
ATENDERA! SUA �LINICA

do dia 7 de mal-eu em diante

no NOVO CONSIJLTORIO á

Rua Felipe Schmidt, 39

HORARIO: das 101!2 ás 12 e das 2 ás 5 horas

EIIl 980 quilociclo!

j
I

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7,30 HORAS:
A magnifica pelicula da War

ner com Ruby !CeeIer, Leo Dixon

.� {
e Allen Jenleins.

Aillin·es de opereta.

(;INES (;OROADOS

CINE REX, ás 7,30 horas
NASCE UMA ESTRELA, com

Janet Gaynor e Frederic March.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas-O REI SE DIVERTE,
(',)m Grace Moore e Franchot
Tone.

... - .._.--.-----�---_.--_.

12.000 homens de
I

tripulação I
LISBOA, 9-Está anunciado I

oficialmente que na próxima sex

ta-feira entrarão no porto de La-

_. � gos 36 unidades da Marinha Bri
tanica pertencente li H O M E
FLEET e á esquadra do Medi
terraneo.
Entre êsses barcos estarão seis

navios de batalha,um porta-aviões,
quatro cruzadoreg e vinte des
troiers com uma. equipagem de
12.000 homens e 400 oficiais co·

mandados por quatro almirantes. I

Exposição Agro
Pecuaria

PORTO ALEGr-E, 9-Inaugu
rar-se-á a 16 do corrente, encer

rando-se dois dias depois, e mais
uma Exposição Agro-Pecuaria em

Julio de Castilhos.
Convidado, o exmo. sr. Inter

ventor Federal, coronel Cordeiro
de Farias, possivelmente, irá ao

municipio serrano assistir á aber
tura do certamen, em companhia
do .sr. Secretario da Agricultura,
Industria e Comercio, dr. Viriato
Dutra.

Leilão
A's 23,00 - SERENATA - Um programa de melodias e canções

Speaker - Oduvaldo Cozzi

Dia JS, às 19 horas, no prediG AMANHA
da rua Anita Garibaldi L,'. 28.

J �uperior e novo Radio dei. repu
tada marca PHILLIPS COM 6 nlvu
las, 1 estabilizador. noveis para
quarto, �aIa de jantar. sa.la de VIS�

�a, UM l bicicleta para rapaz. muitas

louças. 'Iídro.:, tapetes. quaJros e

miudeza:'.

Oll�am hoje pela

P.lIE·8� Sociedade

Rádio Nacional

do Rio d� Joueiro

Programa diurno

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de ginastica
pelo prof. Osvaldo Diniz' Magalhães

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 19.00 - Programas variados.

Progf�ma noturno

DAS 19.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ORLAf�DO SILVA
ODETE AMARAL
BOS LAZY

i

1
1

1
4

com

Orquestra de Dansas
Regional de Pereira Filho
Radamés e seu Swing Five
Romen Ghlpsman com a Orquestra de

Concertos.
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes.

A's horas certas,' icrnais falados com no

tícias em primeira mão, do Brasil e do mundo,
forne<.:idas pela A NOITE e oferecidas aos

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães
Ltda.

A's 21,30 - no O TEATRO EM CASA - a
\
..

peça em 3 átos «O CORAÇÃO I\JANDA», tra-;
dllção de Antonio Guimarães, pela Cia. do.;
T�atro da Nacional, com Ismenia.�os Santos, IViOleta Ferraz, Olga Nobre. Mesqmtmha, Celso!
Guimarães, Rodolfo Mayer, P, Armando Duva!, J

UII. oferta do Sabonete« Lanol)t.

GAZ TA

\

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
LINDA BATISTA
MAURO DE OLIVEIRA

A's 21,30 - no TEATRO EM CASA a co

media «QUEM MORRE, MORRE«, original
de Aristides Abranches, pela Cia. de Teatro
da Nacional.

cias.

RIO, 9--0 «Globo» publica o

desaparecimento de um colar com
73 perolas, no valor de 600 con

I tos,. perten.,cente a Madame Epi

I
tRClO Pcssôa.

I RIO, 9-A polida prossegue

I
as diiigencias no sentido de apre
ender o colar da esposa do ex

presidente Epitacio Pessôa,
Sabe-se que o colar foi usado

pela última vez no dia 24 do mês
findo, quando a sra. Epitacio
Pessoa assistiu a uma solenidade
religiosa, na Igreja de Santo Ina
cio.

cur,so
RIO, 9 O ex-capJtão Hercoll

no Carcardo obteve carta de capitão
de longo curso, hablIttado a coma.,.

dar qualquer embarcação mercante I
neclom.... I

E CITO
COMPLE··

EM

h

00

e I

d 750
OVEIS

".

AO G UEL

Postal, 19

Est. do ParanáC·
f!i.

'bUf�IÜ a

Representantes nelita capital

MACHADO f:I Cia.
(;ab,a Postal 37Rua João Pinto li
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Adolar SChWarl- .: t�D�r�.���.s�a��f -F a b r i c a A n d a
Endereço Telegr.: DOLJ�.. - C�ixa Postal, 32 SInl0eS f'

--.....------------,------- -------

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
'AGENCIA DE VAPORES

C�mpanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada ·-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

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

as praças do interior
DE�VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

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

Café-Restaurante São Pedro

Proprietario� '_ IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

FOl�lleee comidas a domicilio

nUA FELIPE S(;DMIDT

CURV
o CHAPE'U

N. I CO

EI R A S I L-

.....

;FlorÍallopolis- J 938 ::=:
--------------------------�

-�
,4

Ula

Martins Filhos, Ltda. Rio de Janeiro
Fabricante etn grande escala de chocolate em pó e mais

fantasias, canéla e pimenta molda

A e-xcelente qualidade é garantida ha mats de 70 anos. Exigtr pro
dutos ANDALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saúde.

ANDALUZA reafir.na sempre o seu valor'

Francisco Bitencoul�t Silveira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono) Frabisil

Rua Trajano N. l-(sobrado) Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Florianopolls Santa Catari n a

.... ,"• .!H'!!
«

O O QUIZER OOMPRAR
UIVI BOM Ct-lAPE'U

aCURE o MEl-I-IOR ENTRE OS
ME�I-IORES

I

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFILIS

·mbllil4&lfli:JiiWiL!U«"

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com SucceS90 em to,,M moiestias provenientes da lypblUIe Impurezas do sanaue I

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZf,MAS
MANCHAS DA PELLI
DART.HROS
FLORfSBRANCAS
RJ-f'EUMATisMO

"'iIRll0lL_ SCROPHULAS
SYPPlIUTICAI

• lIDalmente !II tot.
II al!ecÇO��a ....

ama retalnlh re.dllJ.!a a

I 41 liAVA II.A ._!
I -- MlIharea clt curado.' (>

,

I híiA�!)E DEPURATIVO DO sD

LaraoJeirati

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, J 167.

Atende diariamente: das 8 \
II

ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 da tarde.

- --

���������I
Dr.Pedro Catalão

, jDiplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOIae�
Ex-interr.o do Dispensario

Silva Lima
Ex' adjunto do Hospual

GraHée Guin}e e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
molestías da

CABEÇA E PESCOÇO
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
J Hotel Gloria
. Diariamente das 16 ás 18 hs. I

O·· I

ChapeoDo s

QUelrenta
rTlilhões!

Dr. Oswaldo
Cabral Enxertos grandes, quali

dade suprema: UMBIGu,
PERA. L!1\1A e outras varie-

Residencia: Rua Esteves dades.

Junior, 138--.Fone-1.555 Um pé 2$SOn, dúzia 24$,
cento 180$000. Extra fór-

VENDE-SE t,e 3$000 c. u:' LlMO�IROS
esplendida e confortável casa, que enx��tos muito Iórtes, de
além de moradia tproprfa para�casa CECILIANO. MIUDO, GA
comercial, recentemente reconstruída, LEGO e EUREKA, I pé,
sítuadaembompontol1aviladeBiguas- 3$500, duzia, 35$000. ,

sú, e mais dois potreíros com exten-
sa area de terras. O negocio é ur

gente. Tratar com josé Sanches, na

ME'DICO

CARLOS NJL�ON

c u R Y
fôrma

elegante
Côres

firmes

Devida á crise, durante este mês vendemos com a desconta de 20·1_

Depositaria: A I e x a n d r e 5 a-I u m
RUA CONSELHEIPlO MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLla

I

,,-'.. �, �. �"' � .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLINICA MEDICA E·\; GERAL
�Consllltas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

.�
:y.&SR�S&7���V��V�SSZI!iP'.A.�t:

'

GABINETE� E�E1!R�"'RDI�RAFli\
� Cálculo de qualquer' Ptanta.execução, fis- �� CLlNlC/\

,� . -

dl
- rm Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração

� estrutura em con- catlzação e rreçao � (diagnostico preciso das melestias cardíacas por
� creto armado de ob, as � I traçados eléctricos]
� e ferro AParelh.amento com � CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � 1\
NEH'JOSO

� çõss de pontes em � I
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos é Eletricidade

� concreto armado � médica

� � Laboratorlos de �Ji lcroscoola e Aná-

� �
I

Enme de sangue ��:�ia;'!,:i�loiC!S,if.ii, (<e,çõe de

�-t1 Omar C.arnelre Rlllbelmro �.,.� Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorgf') Diag-

��.
nostíco do impaludismo, DOi,agtm de uréa no sangue de.

lM Exame de urina (reações de !l."d1Cin Zondeck, para dia-
�, gnostico precoce da gravidez). EXilrne de puz, escarro, li-

� �\, quido rachidiano e qualquer pes luiza para elucidação de
l� ENGENHEIRO t:::IVIL ft.j diagnoslicos.

�J � FernT���;6�� f\/�aCr-it:��O, 6

��' Rua 15 de Novembro, 416 • SALA5121�l�DAR � ;.����!!��.�w�.I�.__r� !;�j -------

�.
Tel, 1503 CurIDt.-·ba • Dtarana' � 1'-' ---II /:: (..... if�';;).t��;H'''''\ �\l�tF;\ ... 11� "'-i l't.'

I Dr. Ricardo . ",-��,,_,;-",,-',$;A��V llrfliV:

� � Gottsma n n. I f' C.:?-.'�...',\ U, �'.,�••��.;�� ":. ... n �:......:. tem seu escrip-
r� Ex-chefe da clinics do Hospi I I Il\tJ I tal de Nürnberg, (PlI.oressor '1' I i,Ói ia de advogacia á rua Dr. Pedro -de Moura Ferro

�
.

lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter) 1 Vlsconoe fje Ouro Preto

Advogado
� ESP8Clan'�ar�� olrurgla

I q,
70, _._. ?hOJ,f''' 1277. --- I Rl!& Trajano, n' 1 sobrado

Obras contratadas no •• semestre alta cirurgia, ginaecologia, (do. I Calx i Pcs,al, 110. I 1
__

Telephone ». 14�1

I� donte em concreto armado sô=� R���� Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � ci:�:!�!Õ���;:�I:�i:��o5; 'I'�\ D·.�,,--=='� � 2 Osvaldo Wanderley daPonte de concreto armado sôbre o RiQ S João (Estr. Curitiba-Ioinvile)
� CQNSULTORIO ..-Rua Tra- �

�� Prefeitura e Forum de Mafra
.

�
Costa

� rupEscol_ar de Mafra ano N. 18 das 10 ás 12 e

� � d 15' 16 1 2 h Bacharel em Dlreíto
Grupo Escolar de Rio Negro

as as' I oras.

,� Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.285 '
/\choga na capital e no /:tC:�r��.te e do Estado de San:- ti� Maternidade de Rio Negro I>�

Rt:'�IDENCIA L> E t
i

Escr:tOlío' Rua Marcchalfloriano Pei.ll1Oto, 131

I� Estação Experimental de Vitdencías em TiJ'ueo Preto (Paraná) ��•. ; I
L.:J

• -N,�ua s e-II ItJ � ves Junior 26 sobrado sala n' 1Diversas construções de 1 csidencias I
.

. ..

I� �, PARA;-l,\' -- SAN fA CATAHINA

�� .������Y.&W'&�.8����7à�."� TELEF. 1.131
� L. _ __ ...'

-

i. I
,

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Tratamento do empaludismo e das molestias da re
le e nervosas peja fiutohemotherapia

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

Com prátca nos hosp.t=!s europeus
Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584
Consultasi-:Das 8 às I t e das 14 às I 6 horas

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 1 2-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel, 1456

':�:tÇ!i�':"�
.;''f"'';;'

I, _, 1''::'\
•

"
-i ••�'\."'" Ú< .•

-,; ."

Res. Rua Bocayuva, 1 14

ITc!. 1317
-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crjanças�
Diretor da Maternldadel
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

molestias de senhoras)
.

Atende na Maternidade
até ás 8 1(2 da manhã
e á tarce - Consultorioi
ANITA GARIBALDI, 49

-IR. �I Dr, Aderbal
da Silva

I.

rvdvcgadc
P. 15 de Novembrc, 3 sob.

Fones 1631 � 1290

.

.' � '1.:,� �'" > .. ,""" .,.> ':'J' "'7' ':', .�t�,.�
I
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A GAZETA

Rua COflselheiro Mafra esquina da Trajano

VISTA BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas cOI\fecções

na A C
par�l meninas e garõtas só

PITAL.

N '. IV, '1f·HARLAU·rH I F,'''ERDEU-

avega- . ENOE-SE
"'�� \ , SE uma bolsa �ecô:�feb
. .

na Catedral sexta-Íeira última,
e o crerr e que, ItvolucJO?üU o pedindo-se a quem a encontrou

Uma extensa área de ter- �u!ld? velho, e, ora revoluciona a
entregar nesta redação.

ras, no lugar Barreiros, com I,mellca do Sul.

.

..
I duas casas ?c madeira, _pas· , CHAR LAUTH

Movimento Maritimo ..Porta FlorianDIJollslto para muitas rezes, d:ve�-I
"

-'

sas roças de mandioca,
, aíplrn e cana, um bélo ba-]

Serviços d e Pass��.�I�o�. e... cJ!;:=Q.���_=-- na�a! e bôa chac�ra, pos--\---- ------.--- ----- -�-

SU1nllú dgUJ C6peClal. CHARLAUTH, Adora�ão

Para o Norte Para o Sul Tratar com Alcebiade , 1'1 .. , I ... .

I S B
Fi"

I·
.ne exnngurra as sardas panos

a venda em todo o BrasIl

���������������������������������
ouza, nos allJlltlS .' .' td t C 'tld

_

.--'-_.�--- -
.

--I
'

cravos e espinhas, sem a minirna I
no a amen ('. n� api a a

irritacao -; i ....ando-lhe � .ctis Repubhca.
O Paquete ITAPURA sairá á 12 do cor- O 'Paquete ITr\BERA' sairà á 18 d

�.:�.�--------- ,

o

-- : t(�·J, ue... ... c ',1�

I Esta a maior prova de sua alta
. O limpa. macia e fresca. qualidade.

rente para: corrente para: �fAqUINA DE r"<iRfEifSF?E P TE 'W' 1III!ij!.�III·_k.AmlI"_.
Paranaguà, Antonina, ESCREVER
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

Aviso Rece?e-sc cargas e encom€nd�s até a �esp�ra das saídas dos paquetes
c emite-se .passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a"

��stadl) �e vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

Companhia Nacional de
çã.J Costeira

s= 6WW 77 ati.. A 2L& Jt.!; 2 * &b:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Royal, típo 10, p. escritorio
usada, mas em perfeito estado.
Vende-se uma por preço muito

vantajoso.
Iníormaçôes na Tabacaria Baía

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal, 59.

AVISO

rSCRlTORIO -PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
AftMAIENS-CAIS BADARÚ N, '3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnformacões com o Agente

_,. SANTOS CARDOSO

A oficina de mármore d.
Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no.

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marrnore.

,.. a w

2 -. Rua Felipe Schrr1idt ... - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

fil�

li O saboroso CAFE'AVANTE
�1

I!
I
I

I
u)

Puro ou com assucar é vendido na

Casa t'A SOBERANA"

A Casa Miscelanea
__...... I.<;.:3.-__��� _

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TAA.JANO
FIoriauopoUs

N. e

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

IB I HL E T E S

Federal e Santa Catarlna

NOS CL�SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

r Casa no Estreito

VENDE-SE uma casa si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto, Uma maquina SINGERem perfeito
p

�

t tar u Es: d
estado.

ara ver e ra ar a str; 1 Tratar á rua General Bettencocrt
Geral no. t 05. n-, 90.

_._..��-,���������

quinto-feira I
17 de arço

..... ._".-.";-. �." ." " �, �

-
-- ;J

PÓ de arroz e rou ge

combinação feliznão é um creme comum

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher=Mo.estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Ctinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sá u I o Ramos
Ass.stcnte do serviço de cirurgia e ginecologia do
Frof. Brandão Filho. Ex ginecoiogista da Fundação
Médico-Cirurgica cio Rio, Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Suo diretor d • ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

f.�ua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLlS

Especialista em Molestias P. operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro Efetivo da sociedade de ato-rino-

-Iaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
gantajdo Centro de Saúde Pública de Florianopolis

Consultoria a ee abrir
brevemente á.

Rua Visconde de Ouro Pret�, 11 - FLORIANOPOLlS

mm Mttt = 77WWMM

allCO do Brasil
CapItal

fu�d� d� reserva
10G.OOO:DO 0$000
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOr:S BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt�L RUA TRA.JANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dcp, �om Jur 1S (C91dERCIAL SEM LIMITE) 2% alaDep, límttados (Iímíte de 50:000$) 3% a a

Dep, populares (ldem de 1 O�OOO$) 4% aja
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico:IISATELLITE
TELEFONE 1.114

4% ala
5% «

4.5% ala

4% a. a,

5% «

15 horas
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A Q.�.ZETA),----------------------------------------------------------------------------------------------�
F loi ianopolís, I 1 -3-1936

A GAZ_ETA OE.S�ORTIVA
Carlos l. da Luz

Clernente Rovere, O valente corredor
catarirlense, decl<srou a nossa repor'tagem� que
correria sem rnedo e confiante na vitoria, si
conseguisse adquirir urna maquina poderosa,

·REDATOR:

EbtalDo� seguramente informa

dos, que o 14 B.C., desta capi
tal, concorrerá ao campeonato de A dl(l'tnria é ii sf'(1,uinte: ure

atletisme a ser realizado em Cu- KUKO SEGUIRA' IMEDIA- s dente, Wrlt r AmaralíTumierú):
ritiba. TAMENTE PARA A BAI'A vice-psesidente. Julio f1assi (E�pe-
A delegação do 14 B.C. será ria); I: tesoure ro f3ener] t) W:,n-

composta de oficiais, sargentos e S. S<\LVADOR! 10-0 cesiau Carw·ilO(lntcrnJCional);2·
praças.

! :Baia para antecipar a vinda do e outeiro, José Clntra Pimentel I

I jogador Kuko, recentemente con- (Tieté); sew-tario,Aguinaldo Cos-I
Assocíação dos CrO-'trat.ldo por aquele clube, ordenou- ta Fonseca (Santlq.'.l). I
nistas Desportivos lhe que embarque no SANTOS, COl\1ISSÃO T!:'CNICA.:--

Catarinenses i
em vez de viajar pelo ARARA Edgard Perdigão (Saldanha) dr.

QUAR'-\ como estava assentado Otavio Germeck (fieté) e Este-

Realizar-se-á hoje, ás 7,30 60- Para cobrir o acréscimo de des- 'vim ]. Strata (,'\tietica).
rss, nos altos do Café Java, a se- pezas enviou a Kuko rr ais.......... falta ainda ser indicado outro

gunda reunião desta entidade.para 2:000$000. secretario que rl-verà sair do clu-I
$;atar de assuntos referentes a esta be de rf'gittas Vasco da

Gama.,sociedade. PERICA A REALIZAÇAO Sabad� n unir-se-à o Conselho
DA TEMPORADA DO FLA- de Representantes, afim de pôrj _

I
MENGO NA BArA em [uncionarnento os diversos r=: I

I S. SALVADOR, 10--Esta-
deres da entidade. I Chove to ren-.Chamberlaln e

Treinou quarta-feira o esqua- mos informados com segurança .-------------- .....-------. cialmentedrão tricolor. que periga a realização nesta ca-

Ó treino decorreu animadissi- pitaldalemj:oradadoFlamengo··As conversa- Ceará
mo, sob as ordens do técnico te- Ouvimos um diretor .:10 Gaticia
nente Aparicio e do sargento o qual nos afirmou que não par- ções anglo-
Fonseca. ticipará aquele clube da tempera- it I'Venceu o quadro secundário da, caso ela se efetue. O Ipiran- I a Ianas
pelo apertado score (le, 2x 1. ga no entanto participará da tem-

Terminado o treino procuramos porada com a condição nsine qua
ruvir o sargento Fonseca, que nonn de receber 5:000$000 de
muito delicadamente nos declarcu: luvas.
-O Atletico domingo, pôde O Botofogo encontra-se des-

perder ou vencer, porém em am- gOtitoso e o Baia acompanhará
bos casos fará uma bôa figura a atitude do Gaticia e do Ipi
perante o [orte esquadrão alvi- ranga.Tudo isso é motivado pelo
celeste. incideute surgido entre as direto-

: j -E a respeito dos elementos rias do Flamengo e do Galicia,
novos?
-A esta pergunta, o sargento

Fonseca declarou, que não era

bem certa a vinda destes jogado�
re�.

E com o seu d-aruto, o sar

�en\o Fonseca despediu-se, para
atender aos chamados insistentes
dos jogadores tricolores.

LONDRES, 10 - O dis
curso do sr. Chamberlain nli Ca
mara dos Comuns causou sensa

ção not meios parlamentares, es-

pecialmer..te a parte em que o I'
ministro parece assumir a respon-

O ói'Columbus" na

sabilidade da politica externa Guanabara
dos ultimes quatro anos, embora
tenha ocupado durante quasi êsse RIO, 10 -- Chegou pela
tempo o posto de chanceler da manhã o transatlontico alemão
Tesouraria no governo do sr. ,«Columbus», conduzindo 700
8aldwin. turistas. O transatlantico ficou

Eqqmmto os circules governa-
atracado no cáis Mauá.

mentais monstram-se satisfeitos
de ver assim confirmada a uni
forrnidad� da politica externa dos

De uma casa &ôa. com jardim" u.lti_mos anos com a atual
..
a ?f.0-

nesta capital para casal sem filho;:;'! slçao demonstra certa IDqU1t:ta�
Ofertas ao Consulado da Alemanha.. ção deante da revelação do pa-

C�jxa �ostaI, 90. pd preponderante que o sr. Cham-
Rua Arhsta Btttencourt n°. 2 berlain parece ter desempenha- RIO. 10-0 ministro Gaspar

elo como subalterno do rr. Bald� Dutra, tendo em vista qUe! o pn�
.

feito municipal de Poconan deuw.n.

A opo,ição parece tambem posse a vários funcionarios que

di posta a aproveitar 8 ocasião não estavam quites com o ser

para solicitar do sr. Chamber- viço militar, solicitou providen
lain uma declaração de: que fal a cias. por quem de direito, junto

ao interventor federal em Mato0,10 somente em seu próprio no-

me, mas no d<.' todos os mem-
Grosso, para que sejam l:assadas.

bras do gahinete, afim de que
as nome1:lç�e� a03 funcionarios

os m:nistros nãll possam, no fu- ne,ssas. condlçoes. bem como q�e
tur0, refutar as declarlcõ�s poli-I seja .f�lta carga ao m�smo pre(eJto
ticas de hoje.

� mumclpal pelos venclmentO$ re�e
bidos pOI tais funcionarios de!de
a data de sua nomeação.

15Q r-ni! ata
RIO. 10-Noticia-se que Eo- Ca rn 220 rn I'

ram apreendidas pela polícia de
São Gonçalo, no Estadl) do Rio.
36 sacas de café que eram trans

portadas c1andt'õtinamente no au

to-caminhão chapl 6.193, cujo
veículo era guiaJo pelo motorista
Silvio Costa.

Segundo ficou apurado pelas
autoridades do municipio flumi-

I, nense, o café apreendido se

d. stina�a á exp�r!ação, tendo si-

I
do entao recolhido ao armazem

______________________ regulador.

o 14 B. C. da nossa mo dia 20 estreará em Curitiba nizada a primeira diret�ria daiç.apital, tomará parte a equipe principal do C. A
.. Es� Ff'derélção do RerN'I de S.Paulo,

no próximo carnpeo-
tudante Paulista q"ue. �eahzara presidida pdo d.uârnico « forrt-I

t d tleti
uma temporada de tres pgos,com tissirno (Sr .rtist a que é \1/ alter '

na o e a. Ismo a
os auspico s do C. A.

-

Para- do I\maral.
ser r�a II.z�do em .naense. Ainda. não estão desi-I Jà estavam escolhidos O r,fCSI-

Cu riti ba gnados os adversarios, mas, estes ct,>r,'e e o vice prf'}I(ente, mas,

serão possivelmente o prorr.otcr este, o dr. Joviro Fóz p-diu fi'

da temporada, o Ferroviario e exclusão do seu nome, devido aos

o Curitiba. seus multiplos afazeres.

Clube Atlético
Catarinense

FORTALEZA,9 - Desde
ontem que chove torrencial e inin-

f
terruptamente nesta capital. O

engenheiro Miranda, chefe do
Sc>rviço e Ohras contra a Seca.
no Ceará, in["rrnou-nos que essas

chuvas são magoilicasl pois caem

em toda i! região norte do Es
tado. e isso, não só livrará os

lavradores de grande �lCrda, co

mo proporcionará aos açudes cap
tarem consider avel quantidade de

ROMA, 10 - As conversa

ções anglo-italianas. de que tanto

se tem falado nos ultimas tem

pos e que podem exerr er inílu
encia decisiva sobre as perspe. i
vas da paz européa tiveram ini
cio ontem á noite, qua do lord
Perth compareceu UG Palacio

Ghígi, para se avistar com o

Conde Ciano.
Embora os circulos britanicos

'igua.
e que procuram sanar vanos es

portistas desta captal pertencent s

principalmente à dirtloria do E.
C. Baia.

e italianos descrevam êsse encon- PRECISA-SE
tra como um «contáto prelimi
nar», com o fim de estllbelf:.cer o

prognma diis futums dis::us'õ 's,

os circulos diplomatic03 f:stranj i
ros, consideram as negociações

DIVERGf.\1 OS PAREDROS como formalmente iniciadas, che-
QUANTO A' DATA EM gando mesmo a salientar que se- ;

QUE DEVERA' SER ASSI- rá feito um acôrdo sobre diver conversações, cv!�nll!::dmeTlte. te-

NADO OACORDO sas Cjuestões, inclusive certas pro-
rão desfecho, atisfabri0, porguan-

RiO, lO-Na reunião de pa- blemas publicos deliCados. to tanto o for. r,',msoliní como o

redro do remo e da natação que Admite -se gel al:nente, q'�e as
sr. Chambedain mu;to terã) a

tratam da pacificação dos esportes perder se elas fracaSiiarC'l1.

aquaticof, o sr. Gomes da Rocha, � E IIIIIIIII!IiiIlllll....I!IlIi!I�3!!tI$1I!'iiii:m:iil-!.'íII!i-IlIil'.4iwZl!l..

presidente da Lig1:l Carioca àe

Natação, propôs que fossem fun·
dadas as novas entidades, em I'
de maio, em virtude dos compro
missos assumidos com a Federa- ,

ção Paulista de Natação. O sr.

Nelson Malemolit representante da

Federação Aquatica do Rio de

laneiro, rliscordou, propondo que
a pacjfi�açã(J fos5e aSfinada até o

dia 15 do corrente sob pena Je

A PACIFICAÇAO DOS ES
PORTES AQUATICOS

Lira S. C. x
Doze F.C.

E' A PREUfJ\lNAR DO
ABAFA

Ambos O� esquadrões possuem
rumerosos CRACKS e cada um

espera a vitoria.
O Lira S. C. entrará assIm

�onstituido:
-�A

JA' EXISTE NAS F"\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA
E L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
Pl)REZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
D� BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

Celio
Perú Toni

Olimpio Zigo Moritz

Evaldo,Chico, Zuri, Paulo, Bento.

O Doze F. C. está assim or

ganizadl: o UNICO-DfPlIÃÃfNÕ
INDIGENA
SIGA O INDIO

fracassar.8etinho
Jorge Perfllri

Mendes Cebola Danubio

JoaozinLo, Flavio, Narciso, Nico,
Orlando.

ORGANIZADA A DIRE
TORIA DA FEDERAÇAO
DO REMO DE S. PAULO

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.
Unieo agente no sul do Brasil

L Ro--nano\Nski
FLORIANOPOLIS

O DR. JOVIRO FO'Z DEI
XOU A VICE-PRESIDEN
CIA QUE CABERA' AO SR.

• , JULIO BASSI, DO ESPERIA
O Estudante Jcgara -REUNE-SE SABADO O

I' no Paraná CONSELHO

I' (5. PAULO, lO-No próxi- SANTOS. 10-Jà està orga'
I

I 1

1'1
,-'�

, ,

Esporte
.Jornal

'.

;!�

politica dos
4 anos

no a

Desernpr.e
gados na

Inglat\\�I'tAra
!..ONDr�ES, lO-As eslat.·

ticas do Ministeri,) <:lo r rabaIho
ar usam uma ligeira pausa no ri ..

pido aumento do núne.o dto de
sempregado" registado recente

mente. Com efeito, em 14 de
fevereiro, o número dos sem tra

balho, na Grã-Bretanha, ascendia
a J .810.421, ciíra inferior de
1 7. 186 á do mês de janeiro.mas
-uperior em 238.000 a de feve
reiro de 1937.

Esta ligeira diminuição é a pri
meira que se regista desde ba

. .
"

vanos meses.

Enfermo n prefeito
Fabio Prado

S. PAULO, 10 - Est�
enfermo, ha dias, o sr, Fabio
da Silva PraJo, prefeito da Ca
pital.
A enfermidade, porém, não

apresenta gravidade, sendo satis
Iatorio, nestas ultimas horas, o es

tado de saúde do governador
da cidade,

Apreensão
de cãfé

Não podem
tomar possa

SARAGOÇA, lO-As tro
pas naciOnalistas iniciaram ás II
horas a mais poderosa ofensiva
desde o inicio da guerra, lan
çando 150.000 soldados na fren
te de Aragon, contra 220.000
legalistas, que ali se encontram•

.

Essa ofensiva foi precedida de
IDtenso fogo de artilharia, lançan�
do-se as tropas nacj;Jnalist"s com

poderoso impeto sôbre os inimi
gos.

,

i

I
I
I
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tufão arrazou acida ...

A GAZETde de Macau

200 mortos A DOVOZ

LISBOA, 10 Acabam de che
gar noticias informando que a co
Ionía de Macao foi arrasada por
um tutão,

LISBOA, 10 Informa-se que
ficaram totalmente perdidas nume
rosas embarcações em consequencta
do tufão que arrazou Macau.

LISBOA, 10 Todos os alma
zens e trapiches de Macau foram
arrazadoa.

LISBOA, 10 Dois cais de Ma
cau do quebra mar exterior foram
completamente destruidos.

O aspêcto da colonia portuguêsa
é indescritivel, reinando completa
desolação.

LISBOA, 10 As ultimas notí
cias aqui chegadas dizem que as
cende a duzentos o numero de
mortos, vitimas do tufão caído so
bre Macau.

Faltam pormenores sobre os es

tragos causados pelo tremendo ven
daval.

bando de "Corisco Por ...

tuguês"

Marechal :Erasmo
RIO, 10 -- Vítima de uma

quéda desastrada, em sua resi
dencia, encontra-se em estado
gráve o marechal reformado do
Exército, Erasmo de Lima.

LISBOA, 10 Novos detalhes,
reéem chegados. confirmam que
sobe a mais de duzentos o numero
de mortos, havendo centenas de
desaparecidos.

O total de embarcaçoes afunda
das sobe a 190, inclusive vinte e
nove barcos de pesca, tendo sido
encontrados, também, varios na.
vios perdidos, entre as Ilhas Inípa
e Colaone.

RECIFE, 10 - As forças vo

lantes da Brigada Militar estão
agindo no interior do Estado con

tra o banditismo, tiveram ante

ontem um encontro com o ban
doleiro .: Corisco» na Fazenda
do Vieira, em territorio alagoano.
Houve renhido tiroteio entre a

força sob o comando do inferior
Pedro Alves e os celerados, tendo
morrido um bandido.

AUTOS I O capitão Optato Queiroz, q�fl
comanda a coluna volante, saiu

I após a luta em preseguição dos
. ., . criminosos, esperando alcança-losConforme noticiámos registrou-se, ante-ontem, um choque de I dentro de poucos dias.

veículos, do que resultou ter ficado ferido o ilustre sacerdote Frei I O secretário da Segurança re
Evaristo Schurmann. I cebeu o seguinte telegrama: «O

A nossa reportagem, que acompanha com vivo interêsse, o es- sargento Pedro Alves, da força t

tado de saúde do virtuoso sacerdote, está informada de ter o mes-
I
sob o comando do tenente Pli- !

mo experimentado sensiveis melhoras. 1.0 Monteiro, depois de uma ho-
Frei Evaristo Schurmann tem sido largamente visitado. Ira' de combate na Fazenda do

Vieira, em Alagôas, desbaratou o

grupo do bandido « Corisco Por
tuguês », Os bandidos deixaram
no campo da luta um morto o

; bandido Vila Nova. Póde v. ex

cia. ficar certo de que muito
breve novos combates terão lu
gar. Estão no alcanço do ban
dido «Jararaca» e seu grupo qua
tro forças volantes. (a) capitão
Opta to Queiroz, comandante das
forças volantes.»

CHOQUE DE

�'_�lll.�������������������I���

rS-E-GUREM SfUS AUTOMOVEISI
Companhia Internacional de Seguros

Séde: RIO DE JANF:IRO
Capital Subscrito Capital Realizado
3.000:000$000 1.200:000$000

destinado ao ramo de acidentes no trabalho 500:000$000

Agentes: LIVONIUS & elA.

l.l_siiiii_eg_u_I_'o_s_d...e_I..n;;;c_e_nd_ioiiiii,_T_r_a_n_sp_o_riiiit_es_,_A_c_i_d_e_n_te_s_p__es_s_0_a_I's_'_di-Identes no Trabalho, Automoveis e Veículos

•

Na rua Silva
Jardim

Pelo guarda sanitario Ildefsnso
de Almeida, foram multados, na

quantia de 20$000, como incur
sos no art. 273 do Regulamento
de Higiene do Estado,as seguintes
psssôas: José do Amaral, proprie
tario do estabelecimento sito á
rua Silva Jardin stn; Eduardo
Lisbôa, proprietario de um outro
estabelecimento na mesma rua,

�{ll; Antonio Mussi, João Jorge Eden chegou a Nice
Cherem • Genesio José Furtado,
empregados no estabelecimento NICE, 10 A's 11 e 35 chegoucomercial da rua Silva Jardim, a Besulier-sur-Mer o ex-secretâ-
194.

e I
rio do F�reign Ofice sr. Eden.

Frutas Nacionais
Estranjeiras

encontram-se á venda no

.Salão Comercial
R. Conselheiro Mafra, 10

o artigo 273 da
Higiene

o TEMPO
Departamento de Aé ..

ronautiea Civil
Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
d. hoje:
Tempo - lnstavel, agravando

se com chuvas e trovoadas.
Temperatura-Entrará em de

cliaio.
Ventos:-Rondarão para o qua

drante sul, com rajadas muito
frescas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 28.9 e mi
nima 25.3 registradas, respecti
vamente, ás 13.00 e 4.40 horas.

Deflue hoje o aniversario na

talicio da prendada senhorinha '

Sussen Salin Mansur, dilêta filha
do acatado comerciante Salin

iMansur.."
.. '-.' -- •. '..

.

., .

- Passa hoje o aniversario nata-
A data de hoje assinala a passagem do amversario natali licio da galante senhorinha Maria

cio do ilustre consul Carlos Rena ux, uma das figuras que mais se da Conceição, filha do sr., dr.
tem imposto em Santa Catarina, pelo seu espirito de iniciativa no Germano de Oliveira.
campo industrial. .�

Deve-lhe o Estado, e principalmente Brusque, serviços ina-I DAVI' CA�DIDO SILVA·'
pagáveis, que o tempo não terá j unais o poder de lançar no olv�- I

O .d�a de hoje registra a dat�do. Homem de rija tempera, coração aberto a todas as obras fi- I natalicia do nosso amigo sr, "Daví
lantropicas, o Consul Carlos Ranaux, é uma das grandes relíquias ; Candido �a Silva, representante
contemporaneas catarinenses.

. I
nesta capI�al da «.Lux-Jornal��.

O nobre perfil da sua envergadura moral, reside no amor CavalhCI.ro perfeito, e trabalha-
que dedica á sua terra, que êle criou e fez, com o poder da s�a: dor o a�llversaflante goza. em

inquehrantavel força de vontade e o arroio de quem se afoita nOS80 �eIO de um vasto CIrcule
aos grandes empreendimentos, confiado na alta visão do seu des- de amizades.

.

cortiníe Por tal motivo, o sr. Davi
Podendo não ser, de festa o dia de hoje para a sua alma Silva, no dia de hoje, receh.erá

retalhada de sofrimentos e de ingratidões, servir-lhe-á, pelo menos, l dado a grande estima de que se

de prova da admiração e do respeito de quanto.s têm a noção do to�n�u �red�r, grande numero de
reconhecimento e sabem ver na sua honrada figura de velho, o felicitações, as quais «A Gazeta»
exemplo magnifico do trabalho e da honradez. se associa.

A GAZETA envia ao ilustre aniversariante suas felicita- Fazem anos hoje e

ções, Iaaendo TOtOS porque a siguiíicativa data de hoje, se repita por A exma. sra. d. Maria Matos b,
, longos anos. da Silva; ?'

CIRIACO ATERINO o sr. Leopoldo Pires, funciona-
rio postal:

o nesso conterraneo sr. Cicero

I Claudio,
funcionario da Alfande

ga desta capital; .

o sr. tte. Aristeu Candido da
Silva, oficial do Exército Brasi
leiro;

o nosso contesraneo sr. De
mosteues Veiga, alto funcionario
do Tesouro Nacional;

o nosso amigo sr. Francisco
Lima, habil guarda-livros da Ca
sa Hoepeck.
RESTABELECIMENTOS
Já está em franca convales

cença da enfermidade que a 1('_
vou ao leito a menina Terezínha,
filha do prof. Ad Machado.'

na

certamento, lhe renderão o prei
to da sua grande simpatia e

admiração.
"A Gazeta», que nêle sempre

tem encontrado um bom e pres
timoso amigo, envia -Ihe suas fe
Iicitacões muito sinceras e muito
afetuosas.

Assistencia
Lázaros

MIL OPERABIOS
EM GBE�VE., EM

BELFAST

Nossa Vida
Consul Carlos Renaux

aos
LONDRES, 10 - Cêrca de

mil operários da fábrica SHORT
de Belfast cessaram de trabalhar
ontem, por questões que se pren
dem á filiação sindical.

Da ilustre dama d. Carmen
Linhares Colonia, recebemos gen
til comunicação, de haver reassu
mido as funções de presidente,
da filantropica Sociedade de As
sistencia aos Lázaros e Combate
á Lepra.
Gratos somos pela nimia gen

tileza, com que a nobre dama
nos quiz distinguir.

··Jeanne�� chamada
a Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 10 A
polícia paulista dirigiu-se á de
Porto Alegre pedindo-lhe esclare
cimentos sobre a provavel vinda
a esta capital de Geralda Jacinte,
mais conhecida por JEANNE.
Por enquanto nada foi apurado

em definitivo, mas o agente do
tráfego, José Menezes, informou
que viu JEANNEha poucos dia
em Porto Alegre.�

DR. CANDIDO RAMOS
Vê passar hoje o seu anrveraa

rio natalicio o ilustre catarinense
dr. Candido de Oliveira Ramos,
uma das mais Incidas inteligen
cias e mais aprimorado carater da
gente barriga-verde.
Médico ilustre, politico como

poucos existem, pois que ninguém
lhe leva a palma em lisura e

hombridade de gestos, amigo sin
cero e leal como poucos, o dr.
Candido Ramos disfruta não só
.. Estado, como fóra dêle de
um conceito invejável que o tor
nou cercado de um circulo enor

me de amigos e admiradores -.Nós
de «A Gazeta» enviamos ao dis
tinto aniversariante um grande
abraço.

HAROLDO VILELA
A efeméride de hoje registra o

aniversario natalicio do nosso

centerraneo sr. Haroldo Vilela,
competente almoxarife da Peni
tenciaria do Estado.
O aniversariante que é muito

estimado entre os seus colegas de
repartição, ver-se-á hoje vivamen
te cumprimento pelos inumeros
amigos e admiradores.

Manganês em

Grosso
Mato

MARÇO
MOVEISA GRAN DE QUINZENA

MOO_E;L.A�

DE 1.· A' 15 DE

DE

•

St\\\M VlllCt/l...-G'".lO€ c»; '1
*\VETI[L�(�
JO!NVlllE

v-
,-,0._ '.,�_••• " ....�. ...-,,"_

na A

10 "... 15 e 20-1. de DESCONTOS

RuA TRAJANO.,

Transcorre, hoje, a data ani
versaria do honrado comerciante
da nossa praca, sr. Ciriaco Ate
rine, representante da grande em

pr�za de navegação aérea 4: I'a
nalr» .

Trabalhador incansavel, espiri
to rêto, deve-se á atividade uma

série de iniciativas de vulto, C0- RIO, 10 - O sr. Julio Mue-...
mo seja a da Empreza de Oní- ler, interventor de Mato Grosso,
bus, que tão altos serviços pres- declarou á imprensa que está ela
ta á população da capital. borando o edital de concorreneia
Perfeito cavalheiro, conseguiu para a exploração das jazidas de

eercar-Ie de um vast� circulo?e I mangan�s, �calizadas próximo a

relações, que, no dia de hoje, Corumba.

NOIVOS E CASADOS •
•

��sÃ���RGt/.t
EspECIAllDADE

lã

Eis vez de boas COMPRAS!

por renova�ão de STOCK

a

Importante: atendendo os preços �excepcionais as Vendas á Credito�
serão limitadas ao prazo de DEZ MEZES.

Lavando--se coan O Sabão

"Virgean Especialida��"
de WETZEL & Cia. - Joinville MARCA REGISTRADA

economisa ...se tempo e dinheiro.
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