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E' bastante animador, o movimento verificado, nes

tes últimos tempos, em todos os circulos, no sentido de au

mentar o volume da produção nacional. Estimulada pelo Mi
nisterio da Agricultura, que vê, desta expansão de trabalho,
surgirem novas funtes de riqueza, tal atividade bem repre
senta o afan, em que se acha o país, de suprir a escassez do
valor ouro das nessas exportações. Esta carencia de meios
fez com que todos se vol tassern para a exploração dos pro
dutos oriund-r do nosso sólo 1', tambem, do sub-sólo,

E os resultados aí estãe, promissores, coroando de
êxito os primeiros es.ôrços e demonstrando o quanto vale a

fôrça de vontade, quando bem dirigida para objetivos segu
ros, a pIOOllÇ8.0 cresce, se avoluma e, dia :3 dia, fontes no

vas d0 riqueza SI' apresentam á iniciativa daqueles que se

dispõem a exploral-as,
Observa- se, claramente, o vivo desejo de produzir,

e, da sua parte, os poderes públicos redobram de cuidados,
alim de cercar a atividade nacional da assistencia necessaria.

A gora mesmo, interessantes declarações feitas a um

jornal do Rio pelo sr. Rafael Xavier, diretor da Estatistica
da Produção, nos revelom dados de maior importancia, em

tôrno do palpitante assunto. BERLIM, 11 -- A inesperada
Enchem-se, tais declarações, de ótimismo, acêrca do convocação do plehisci to pelo chan-

quanto, ainda, resta por fazer, que é muito, não ha duvida, celer Schuschnigg para domingo
mail, pode ser vencido com fecilidade tanto maior quanto causou profunda irritação e des-

II
cresça o estimulo trazido pelo proprio volume daquilo que contentamento nos circules na-

já alcançamos realizar. zistns e nos meios oficiais, onde
As possibilidades produtivas da nossa agricultura a decisão do chefe do govêrno

são imensas. Terras que se prestem ás mais variadas cultu- austríaco é interpretada como

ras não faltam, em toda a extensão do territorio nacional.

Ii uma manobra hostil ao nazismo.
Estamos, agora, inaugurando uma era auspiciosa, Os jornais observam absoluto

com a adoção de medidas mais eficazes, em pról da nossa
I silencio a respeito do plrbisc.to,

produção. não se referindo ao acontecimen-
Assim é que 8e imprime, de há algum tempo para to os despachos de Viena ou de

cá, um caráter mais sério ás in.vestigações e estudos, relati- qualquer outra capital. Não obs-
vamente aos meios a empregar, a fim de extrair da terra tante, esse fato, a noticia do ple-
aquilo que ela, na realidade, é capaz de propiciar. biscito e pequeno f€SUm0 do dis-

,

O govêrno catarinense, nêsse particular, está dando, curso de Schuscbnigg foram da-
por sua vez, um magnifico exemplo, procurando impulsionar dos á publicidade esta tarde pe-
tsdos os ramos da atividade produtora, o que, não só para las agencias oficiais.
o nosso Estado, como para o país, representa a diminuição Esse silencio préviamente con-
futura da quantidade de utilidades, que ainda importamos, certado é interpretado como indi-
o que, por sua vez, terá, corno consequencia, uma sangria cio de que a declaração de Schus-
menor em nossas reservas ouro. chnigg causou surpresa aqui e

Nação pobre que somos, apesar do paradoxo de uma I que o plebiscito decididamente

II
natureza prodigiosamente rica, não se apresenta outra alter- I não foi de antemão preparado
nativa para o nosso futuro, sinão a que está sendo posta ii m peles governos da A ustria e da
em prática pelo govêrno dinamico e fecundo que presente- I Alemanha.

11,1._m_en..t_e_d_ir_i_g_e_O_S_d_e_st_in_o_s__c_a_ta;;;rinenses. __ II de °m :i��ti�rr���iS�e!le�!��:�:
'.. - -- dando a convocãção de um ple-

Ao iemalista Me-lO caso das biscito ou de uma eleição na
� Austria, afim de auscultar o po-

f·lh d
- vo sobre o regime politico que es-

nezes I O uas maes sa nação prefere.
I O �ato de não. concordarem as

RIO 11 I f d B I I
autoridades austriacas com essa

- n ormam e e o - d f
"
.' .... sugestao, eu requentementeH�Ilzonte que o JUIZ.MIlton RI-I motivo a sevén.,s criticas aqui.beIro da Luz, sentenll�clo n� ca- ,Os nazistas alemãis désejavam re

so de posse de uma
. f.Ilha dISpU- I alment� revelar a força do mo

t�da pelas mães legItIma � ad:>-I vimento partidario na Austria
tIva, deu ganho de causa a mae 'I eal n-lo se acredita em. Ber-
d '. I que, s 0,1 <I ,

a otna..

Ilim,
é apoiado por setenta ou

. O. f,ato que vmha correndo na
oitenta por cento do pobo austrí�

Ju�tlçlf ha algum t��po, son�e- aco. �;;:IO, 11 - O general Eurico Dutra p�rma-
gUIU empolgar a opmmo pubhca I O 'mo lebiscito não per- ,

'

d G b' tem face das razões apresentadas, .' proxI p I neceu, ante-ontem, ate lar e, no seu a ;ne e.

pelas dU,as mães. mItI.:a naturalllltnte uma demo�s-I Onte,m peia manhã, recebeu e conferenciou
A'

- I •• - traça0 de força nessa proporçao, .,

M S' fi J.mae legItlma, na? _

se con- sendo esse o motivo do

descon-I
com 05 generais AlmeflCl de oura, hva umar

formando com a deClsa.o, apelou tentamento, que se observa nos e VilrB05 coroneh;.

dAa lser_:tença para o TrIbunal de
circulos nazistas daqui. . O Ministro da Guerra cDnfere:ru:iou com o sr.

pe açao. I

•
i Francisco de Campos.

'----- ..

------d-----d-------- O gabinete do MI-I, Nomeado biSP-O-d-e-!--V-M-"-I-S-S-A--a-I-O-Um gran e esas- nistro da Guerra i
Bal"ra do Piteaí ElA;

tre de bondes I VATICANO, 11 - Monsenhor

RIO, lI-O gellltral Eurico Ou-I Gi?s:ppe Indrea. Coin::?ra, da ar-

da Baia tra dis'pensou, a pedido, o auxiliar q.mdI�cese de DIaman�ma,no Bra

de seu gabinete, capitão Francisco sI.I, fOI ontem nomead.o �elo Papa
Ficarão em expo�if;ão durante

Ferreira Portugal. bISPO��arra do���� ,_ ..todo o dia de hoje na JOALHE- BAI'A, 11 - Registrou-se um _

RIA GALLUF a rua Fellipe grande desastre de bondes na 1= I T"
·

Schmidt a pasta e o estojo em Praça dos Veteranos. LSCO a ecnlca
que seguirá o requerimento des- Três veículos chocaram-se. Um
tinado o dr. Getulio Vargas, pre- dos bondes pegou o outro pelo Exércitosidente da Republica solicitando lado, apanhando um terceiro qtle
o estabelecimento nesta capital vinha atrás.
de u.ma Agencia da

.

Caixa Eco- Saíram feridas 16 pessôas, sen
n.omIC� que pro�orclOne aos fun- do que quatro gravemente. Mor
ClOnarlOS feder�ls os elementos.

reu um passageiro. Os bombeiros
para a construçao do seu LAR. I

compareceram ao local, fi<::ando o

trafea-o interrompido.

A GAZ
A voz POVO ---_.------'
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A ATITUDE DE
SCHNIGG

SCHU- loja Iacc-.
nica "Ordem I

Trabalho"

o jornalista Menezes

Filho, diretor do vibrante

orgão "Dia e Noite�', di
rigiu-nos em data de on

tem, um fonograma, S9-
aicitando-nos declaremos

qual ou quais os favo
res de que nos é devedor.

Prazeirosamente, nos

apressamos em respon
der ao brilhante confra
de:

Fevõres, nenhum nos

deve. Não podem ser to
�ados á conta de favo
res eomesinhos devê
res de eamaradagem.
"O Lar do Funeio-

nario"

c�
Os nazistas consideram. �

fatal a sua derrota amanhã Estando ameacada de
, li�u rutr a �iãtiba31da d� pré-

i dio onde fU.l'J,tãOd13�ra a
Embora os jornais não pub�i-· �_oja Mz.lçtmica ORDEM

quem nem m�iOl'J a d�claraçao E TRA�'AlHC § rua Sal-de Schuschmgg, anunciando o
•

b
, �

plebiscito, algumas folhas inserem dani.113 MarUU1@, nesta
comentarios. que, segundo inf'or- Ca!p�il:al, õra interditado

Imaçdes oficiosas, constituem «a Ljela PG�h::ga, foi requerido
resposta da Alemanh�». á Se�re'i:afr�a da 5egdran-,
Po: exemplo, o Jornal .« I?er, p

-

bli:�:�. a entre za das
A_?gnff» �allCnta que o pleblsCIt,? I ç� u

',:' �JG'" •

�, •

.ao constitue <'11m método equi- i cnaves do r..rendo f;)rediO,
tativo para aquilatar da vontade que se acham sob sua

popular », I guarda, afim de que se-

jam feitos 05 urgentes re-

II'Que fará Hitler páros de que está care-

cendo.
PARIS, 11 - A decisão do

chanceler Schuschnigg de promo- •

t f·
ver 11m plebiscito para domingo Nesse requerl�nen o OI

próximo está sendo vivamente proferido, peto sr. Secre-
I

comentada, diante da possível târto da Segurança Pübll- �
reação que provocará por parte ca9 O seguinte despacho:
da Alemanha. No caso de os na- '.Concedo autertzaçãopa
zistas austriacos revelarem a sua

superioridade numerica, pergun-
ra a recenstrução da pla- I

ta-se se Hitler resolverá desde tibanda, tão sõmente. Ao
logo decretar o <Anschluss » e sr. Delegado da l Capital
invadir a Áustria para estabele- para que ftscallza a pre
cer um govêrno nazista. Em ca- sente determinação. En-
so, contrario, se os partidários de

dtante rec!Hitler forem derrotados, indaga- tregue-sa, mne lante reca-

se se será po ssivel que o chefe do ba, a chave do prédio,
Reich se conforme. que será dev,;)ivida a esta
Em todo o caso, espera-se que Secretaria, ioga que seja

o assunto seja ampla e claramen· cenelulda a obra �m
te debatido agora em Londres, aereco" .pelo govêrno britanico e o minis- t" Y

f;f;:; do Exterior do Reich.

*
* *

«Nótica-se que a Funda-
ção Rockefeller resolveu
promover, por intermedio
de tecnicos dos Estados Uni
dos e do Brasil, o estudo
do problema de alimenta
ção em nosso pais. A noti
cia é tanto mais apreciavel
quando se sabe que um dos
tecnicos será o sr, Josué de
Castro, um dos nossos mais
autorisados dieteLicos.
Na verdade esse problema

da alimentação vai se tor
nando cada dia mais im
tante- Está longe o tempo
em que se julgava qlle a a

limentação era u. na coisa
secundaria para a l'oLnaçnQ
de uma raça e para o dC3-
tino de um povo. I

Hoje é tóda urna série \

de pesquisas scientificas �
provando o valor da ali

mentação, que não pode ser

nem arbitraria nem defici
ente.

O brasileiro, em geral, a

limenta-se mal. O rico bur
guês, por « sonobismo », com

plica a sua cosinha, com fal
sos requin tes nem sempre
de bom gosto, e acaba es

tragando a saúde. O brasi
leiro pobre alimenta-se mal,
ora por deficiencia de recur
sos, ora por ignorancia. So
mos, possivelmente, uma

gente sub-alimentada, defi
nhada, rachitica, fraca. Nes
te sentido é edificante o e

xemplo dos nossos escolares
que têm muitas vezes um

aproveitamento intoletual a
baixo das suas possibilidades
porque vão para os colégios
e as escolas mal alimentadas.
E'assim uma iniciativa

importante esta que toma

a Rockefeller em relação
ao Brasil. Será preciso, antes
de tudo, ensinar o brasileiro
a se alimentar muito e bem.
Em vez de tanta gramatica,
devia-se mandar conhecer,

I
nos colegios, Gargantua e

I,Pantagruel.
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Movimentado
do Ministro

o

da
Gabinete
Gllerra

DE ADOLF

Aspirante
insubfinisso

HITLER

do

PARIS, 11 A folha esquerdis- __111111••' * _
ta L'OEUVRE, assim como outros

jornais da mesma orientação poli
tica, acreditam que o ministro das
Relações Exteriores da Polonia, co

ronel Joseph Bec1l:, foi a Roma na

qU8,lidade de em:l.ssario do chanceler
alemão Adolf Hitler. O referido or RIO, 11 - Viajando de avião,
gão declara: "Naturalmenfe não ha chegou aqui o almirante reforma-
duvida a respeito da conservação do da Armada Americana, Ren

Do sr. Tte. CeI. Carlos Trom- do eixo Roma Berlim, pelo menos

h f d ate' a vianem do chanceler á capital ry Wilson, comandante das for-
Powsky Taulois digno c e e a· f) •

d EdU'd dela HaUa, mas isso não quer dizer ças navaIs os sta os OI os u-
10 C. R., recebemos a seguinte que não existem pequenos motivos rante a Grande Guerra, decla-
carta: de atrito de parte a parte; por rando que visitaf'á um seu filho
«nmo. Sr. Redator da A GA- exemplo: Berlim queixa-se de que

ZETA. Saudações. Confiado em R0I!la não in�ormou a�plamente o em Buenos Air� e regressará em

'd b I' sovemo alemao a respeIto das con- seguida aos Estados Unidos.
vossa resonhecl. a

_

eoevo encIà,

I versações anglo-italianas. Poc ésse Indagado sobre a situação do
peço-vos a publlCaçao, em vosso motivo, a Alemanha mandou a Ro·

seu país, particularmente no ql:le
jornal do seguinte: ma o sr. Beck, afim de verificar co'

,"d
.

"O 'DIARIO DA TARDE, em 1 mo vão as coisas e comunicar o !e-
toca a C0rrI a arma�entIst?, re-

d dA _ d' ,

sultado de suas pesquizas ao sover- I cusou fazer declaraçots, dIzend,?ata e on�em,.mos�ra se a. uma no de Berlim. I apenas que como �odo o amen-

?O de �er Sido mclmdo en.re os
Parece que o coronel Beck vai de· cano patriota acha que os Esta

l�submIssos de 1935 (!)'
..

um as- Hnir sua atitude a respeito da pO; dos Unidos deveriam possGir uma
pIrante de reserva e queJi:t tomou liti�a. da Europa Central, mas sera

frota suficiente para ai'! exigen-
parte em várias paradas comemo- sufiCientemente frane,? com � Ita,-

.

d d f
. lia pata declarar que ele aceitou o Clas e sua e esa.

ratn':,as., . ponto de vista de Hitler. sobu a
I
------------------

Nao e verdade que um aspIran- Austria e a Tchecoslovaqula '{ Isso A L· ht I
·

dte de reserva tenha sido 0U esteja dificilmente pode ser eSflerado. A I Ig e a elos
ameaçado de ser considerado in- recepçã'l feita ao �r. ��ck em Ro�a I .

. apresenta certos mdlcIos de receio. dOI tesubmIS�o.. . Afirma-se em cert<ss circulos_roma- S rl'osOs mdIVIduos de sua classe nos que o ministro das Relaçoes Ex- " �
(1916) óra convocados só poderão! teriores da polonia. está de 'PI�no I '.

'

ser considerados insubmissos em acorda com o sr. Hitler, relatIva- RIO, 1.1 A Llsht enVIOU ao
, . mente a todos o:; problemas, ten lo Departamento do Trabalho uma5 de ma.1O do c2rre�te �no.. feito promessas nêsse sentido ao rel�ção dos- seus funcionarios para

O aspIrante Galetl fOI alIstado chanceler alemão, no caso em que, efeito da observancia da lei dos dois
e sorteado em data anterior á sua no futuro, a situação deixe de ser terços. No quadro de condutores.
declaração de aspirante da reserva, favoravel ao Reich,. Em Roma,. po- motorneiros e esnterm�adores ale,

I
-

d
- rém, mesmo nos cllcul9S faSCistas, BOU 1alta de prOfissionaIs brasilei-

e a anu açllo e sua convocaçao não se acredita que o exército po- ros.
será feita oportunamente.» lonês cDmpartilhe o ponto de vista O ministro Valdemar Falcão or-

Antecipo-vos meus agradecimen-l de ministro das Relações Exterio· denou que a Light documentasse 9
tos. res". que alega.

o armamentismo dos
Estados Unidos

Boanerges

RIO, ll--O general Eurico Du
tra baixou uma portaria aprovan
do as instruções para (I funciona
mento da Escola Técnica do Exér
cito durante o ano em curso.

o gal.
visitou d. Pedrito
D. ;EORITO, 1'1--0 general Seus componentes

Boanerges Lopes de Souza, co-' rados nomandante interino da 3a. Região
Militar, visitou, hoje, a guarni
ção local, regressando em um

avião do Exército.

MILICIAS ESTADUAIS
. -

Irao ser

Exército?

•

Incorpo-

RIO, 11 ---

-

Um vespertino noticía que o se

cretãrio da Fazenda do Rio Grande do Sul., dr. Os
car Carneiro da Fontoura. apresentará, na reu

nião dos secretarios da Fazenda, uma proposta

(
· -

d· para abolirem-se as fôrças estaduais, sendo o po-
omlssao e lliciamento confiado as milicias municipais, manti-

- das pelos respectivos municipios.
promoçoes Em casos de gráve 'Perturbação, caberia ao

Exército a manutenção da ordem pública.
RIO, ll--Foram nomeados os Os militares estaduais seriam incoporados ao

�embros da ,C�missão de Prom�- [)'{ército, constituindo um quadro á parte, e per
çoes no ExerCltCor'uzgeneercaioslaGtl.'nllo- maneceriam nãle até a extinção do respectivolherme Ribeiro
Marques. I quadro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O. Iris, para demonstrar as suas

possibilidades técnicas, lança por intermédio
de "A Gazeta",um desafio ao vencedor do pré
lia entre �vaí e �tle'tíco.

novas

REDATOR: Carlos L. da Luz

f
(

?

Iris F. c. elementos que se destacam, devido
as suas jogadas técnicas, como

Braulio, Miro, D.'1 Mata, Cruz,
etc. e outros que possuem força
de vontade para elevar o Iris as

alturas merecidoras, e, em conjun
to com os elementos acima men

cionados o Iris será um verda
deiro quadro dinâmico.

Crente de V.S. atender ao meu

tão necessitado apêlo, aproveito o

ensejo para apresentar, com ante

cedencia, os meus smceros agra
decimentos.

se prepare para
manta.

-Em segundo póde dizer que
oUra vencerá pelo seore de
5xl.

Zigo calou-se.
--Perguntamos se tinha rmis

alguma coisa a declarar, êl..! me

neou a cabeça com um sinal ne

gativo.
Agradecemos a gentileza do

referido PI.AYE:1 e retiramo-nos

«Gazeta» . Co-nunico-vos qu
"

n�sta data, r�assumi a pr�sidel1-1
era da Comissão ExecutIva de

Santa Catarina da Cruzada Na- milias, bem como

ciona] de Educação, de que estive as p,�SSO,H :>.migas da final� d.

afastado durante nove mêses, por HENRIQUETA CAMPINAS,
motivo de saúde. 8. assistir â missa que em sutra-

A ," •

h h 010 da sua alma, manda celebrar,
'"\qm consigno a mm a omc-j e

o

4 '
'o

t
'

I segunda-feira, I do corrente, as
nagern e o meu agraaeclmen o a

I 1 A o,f B to d S BrlOto I 7,30 horas, na cape a uo Zl o
pro a. ea nz e ouza , I o

id I J
o

do
o

id t da referida I de Mendici ade {( (mão oaquim»Igna vrce-presi en e ,

Comissão, pela sua atividade di-I ......_ _

narnica durante êsse periodo, não i
só mantendo I) trabalho no alto I Ateôr de eliciencia em que se en-Icentrava, mas lambem desenvo:-1vendo largamente a obra de aI-

I

Iabetização, tão alviçareiramente
implantada em Santa Catarina
pela Cruzada Nacional de Edu-

os seus associados
e suas exrnas. fa-

A oriaç�o do
Instituto Na
oional do
Mate

Flori.napolitana
Futeból

de Tanto nas hostes avaianas e' C ruz�da N a
tricolores reina um entusiasmo de- C iOna! de
susado e nenhum player acredita EduCação
na derrota. .

Para dar uma idéia aos nossos

Missa

Cordiais saudações,

RIO, 11 - Divulga-se, aqui
que a secretaria do Conselho do
Comercio Exterior en viou ao sr,

Getulio Vargas, o projéto, apro
vado ôntem, sôbre a criação do
lnstituto Nacional do Mate. De
acôrdo com êssz projêto, as ren

das do Instituto provirão de uma

taxa especial cobrada sobre o

mate exportado, ficando o mate

destinado ao consumo interno
isento de qualquer onus.

O Instituto terá um Conselho,
de comerei", ext-rior e de ex

portaçã 1 com três camaras: de' pro
dução, de co.nercio exterior e de
exportação, presididas, respeti va-

l_mente, por representantes dos
papu açao I' minii\ter�o da �gricultura e do

dO Re in" Comemo Extenor. .

I PRECISA-SE
l

LONDRES, 11-A popuJa"! D� uma casa bôa, com jardim,
ção inglêsa acende segundo a neslft. capital para casal sem filhos-

, 'blo Ofertas ao Consulado da Alemanha.cação. cstatístrca, recentemente pu ica- C' P t I '0Levo, outrossim, ao vosso co- da, a 40.8390000 de alraas, o Rua Art���: Bi��e��ourt' n-, 2
nhecimento, que a nova séde da que signiíica um ligeiro aumento
Comissão Exeeutiva, se acha ins- em comparação com a cifra ao- (,.:)S
talada á rua Saldanha Marinho, terior. E' notavel o aumento re- VãO OOupa r
26 A, sendo o expediente do gistrado no numero dos rnatri- duas i Ihas
escritorio todos os dias uteis, ex- monios jovens. Em 1936, ano 'fib d d 14' 17 no pacl ICOcepto sa a os, as as do censo, casaram-se 32 jovens WASi-IINGTON, 11-horas. do sexo masculino e 1.179 do C Iircu ou, ôntem, á noite, que osO Presidente da Comissão sexo feminino de 1 7 anos. As

d Estados Unidos poderão procla-Executiva, atenderá iariamente, ; viagens de nupcias são ernpreen-I mar a sua soberania sôbre duas
no mesmo local, das 14 ás 16 didas em sua maioria nos mêses ilh d P °f' dI as o aci ICO, ocupan o-ashoras, 11 todas as pessôas que de verão, ennuanto que ainda'1 com fôrças de desembarque,tiverem assuntos a tratar, em re- nos anos do hrn do seculo o

C d Trata-se das ilhas do grupoferencia á obra da ruza a. mês de setembro era o preferido «Phoenix lI>, descobertas por ame.Agradecende, mais uma vez, para a lua de mel. ricanos e mais tarde reclamadas
o concursa que essa folha vêm ,-----

d 'b d If beti PreAsos dOI·s chefes pela Grã·Bretanha.
prestan o a o [a e a a etiza-

Embora se trate de duas ilhaszão empreendida pela CNE em integralistas no
pequenas, elas possuem, atual-

aossa terra, subscrevo-me, com Rio de Janeiro
elevada estima e distinta conside- mente, grande valor estrategico

C Ob como ponto de escala para os
ração. Atto. Admor. ra. roo RIO, 11-A policia flumi-

A t blll Z O S NTO aviões da linha transpacifico.U orno I Ismo (a) ELIE ER D S A S nense, em diligencia efetuarla pe
Amanhã, ás 9 horas, na Ponta SARAIVA. Presidente da Co- la madrugada, na casa n, 21 da

do Leal, será realizada uma festa, missão Executiva. rua Travessa Mauríti, prendeu
na qual será entregue 3 Netinho Agostinho Lera Vilela, ex-chefe L·

·

Filomeno o diploma de CAM· Não é verdade do nucleo da AIB, e apreen- I m OU S I n e
PEÃO ESTADOAL AUTO- dendo Numerosos documentos
MOBILlSTICO INfANTIL. HAVANA, 11 - O servi cornpromeredores Lara foi reco'

Logo em seguida terá inicio a ço secreto do Exército informa !hido á Casa de Detenção.
disputa entre José Edú e Netinho que os conspicaCihres procuraram Tambem foi prêso o integra
Filomeno, numa corrida de desa- obter a adesão das altas patentes listfl José de Souza de Melo,
fio. do Exército, distlibuindo um que conseguira fugir antes do

dros.. O cordão de isolamento será «memofllOdum», no qU'l1 se di- vareiamento de sua casa. A po·
�m fato" mtere::isante nntou-se

I
feito pelos remadores do 'Ria- zia que «o govêmo dl's Estados licia entretanto, conseguiu dete-lo �aíu um aVia0 pos-

na lm�a relampago: Enquanto o chuelo, Aldo Luz e Martineli. I Unidos auxiolia o movimento».
I
na e�tação ferro�i�ria, p�is �re- tal de Banoi., mor·'

Sapo Jogou na meia-direita, a li- Os juizes da corrida serào os O reft.ndo «meldorandum,) tendia ele ,homlSliir-no mtellor.1 rendo todos os
nha apresentava um certo QUE. mesmos e sendo o diretor o sr. dizia ainda que seria r ta a inol Terminadas &5 diligen..:;as, o tripulantesGalego parece não se acertar Vitor Busch. telvenção americana contra o a- 30. delegado ouvirá todos os
com Sapo. ao passo que Forne- I � d C b J

I
. o o, PARIS 11 A A' FALU�A-SE

toa governo e u a �� aSc'ias- integraistas ptêsos, e m�clara o ,- «Ir ran-
roli na meia, o veloz extrema,jóga....., d ã d t d ce» recebeu notícias de que um
com muito mais entusiasmo. Uma casa á rua JOSé I

ses �rma as no, a enss.em ao pIocesso que. sera reme I o ao

P" I' Mendes no, 41, com chacara. mov_lmento. EXPohcava amdoa as STN. avião postal de Hanoi, que �,!
ar ISSO enviamos um pa pite· I d d tO P .

d d
Tratar com O,'on,'s,'o Da- lazoes pe. as qnals S� acre ltava es mava a ans, espe açou S�

zinho. que a linha deveria ser or- d E d 'I t d O Ih' d
.

ml'ant' á rua Francisco Tolen� que. a mtervellção os �ta os no so o, . per o e e I, epol;ganizada 90 seguinte modo:
t' F 1328 Ulndos era baseada em «certas de ter decolado em Calcutá.

Pacheco, Sapo; Nizeta, Fome- mo. one.
c.onversações' que os cúnspira- Tem pestade Informa-se que morreram to Jus

roli e Galego. VENDE-SE dores haviam tido com o ern- tripulantes.
_- baixador americano em Cuba. em Fortaleza

leitores, conseguimos ôntem, en

trevistar o popular centro-avante

avaiano Ni:eta, que nos disse al

gumas palavras.
Interrogado pela nossa reporta.

gern, Nizeta declarou, que o tri
color é quadro ótimo, entretanto

o A:'ai leva de vencida o Atle
tico.

Da Cruzada Nacional de Edu-

D. Henr-iqueta Carn
pinas

I') Remeter, para os devidos fins, a sumula do jogo reali
zado no dia 6 do corrente mês, entre os clubes Figueirense,desta
capital e Caxias, de Joinvile, em disputa do titulo de Campeão do
Estado de 1937.

2') Eneaminhar á F.C.D. os registros e inscrições dos ama

dores José B. de Almeida e Carlos Gualberto Vieira, que a esta

Liga foram eucaminhados pelo Avat.
3') Pagar a F.C.D. o débito desta Liga até 31 de De

zersbro de 1937, na importancia de 185$100.
4') Anotar o que convier das notas oficiais da F.C.D. n. O assunto nos cafés, tanto no

6138 e 7138. . I Bubi como no Java, os preferidos
5') Creditar a importancia de 100$000 ao Hercilio Luz pelos lans Iutebolisticos, é a par

F. C., da cidade de Tubarão, correspondente a sua remessa de igual tida entre estes quadros.
quantia. Ainda ôntem, o center-halí do

6') Auxiliar o Figueirense com a quantia de 50$000 Lira S. C. falava abertamente,
pata as despesas que realizou com o jogo do dia 6 do corrente. dizendo que o Doze F. C. ela

7') Estabelecer a quóta de 50'1. da parte que couber a canja.
L.F.F. no jogo de Campeonato Estadoal. ao clube que o disputar. Oca, em vista disto, achamos

8') Fazer vigorar a partir do corrente mês a tabela dlt conveniente conversar am pouco
joia, tuas, mensalidades e ingressos para os jógos do corrente ano. com este ardoroso defensor do

9') Conceder permissão aos clubes Atletico e Avai para CLUBE DA COLINA.
realizarem uma partida amistosa no dia 13 do corrente, E de fato, mal chegamos na

10') Designar seu representante no jogo do dia 13 entre roda composta do Zigo, Artur,
Avai e Atletico, o sr. Nelson M. Nunes. Medeiros e Gonçalves.fomos bem

recebidos e após algum tempo
Zigo desabafou, dando-nos uma

entrevista de acordo.
-Em primeiro lugar, póde dj

zer pelo seu jornal, que Danubio
receber uma

Lira x Doze

cação recebemos o seguinte co

municado:
Floríanopolis. 8 de Março d �

1938. IIImo. sr. diretor d'A

A diretoria da
Associação «Ir-
mão Joaquim»,

convida a todos

NOTA OFICIAL

A L.F.F. em sua sessão, realizada a 9 do corrente, resolveu:

Unido

Secretario

EE. uu.Secretaria da L.F.F., 9 de Março de 1938.

NELSON M. NUNES

Recebemos do esforçado des
portista rubro-negro Russo, a se

guinte carta:

-limo. Snr. Carlos Luz. M.D.
Redator Esportivo de A (,A
ZETA.

Pela presente, venho mui res
peitosamente. solicitar de V.S., o
especial obsequio, das suas preza
das ordens, afim de transcrever

nêsse valoroso jornal a8 bnhas
abaixo diser iminadas.

contentes.

r

IRIS F. C. DISPUTARA' O
CAMPEONATO EM 1938. o Avai treinou

Toda reformada. marca WIPEI'.
muito economíca, vende-se, facili
tando-se o pagamento. Preço de
ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.
Rua João Pinto. 12

(a) WALDIMIR STCHEL
KUNOFF (Russo)

&&&, rr

O fina da presente é para o

conhecimeDto de todos os compo
nentes do quadro do lris, como

tambem aos seus numerosos esfor
çados fans. que o lris, vai dispu
tar o campeonato de 1938, e

alsim os comentarios até então,
referentes ao desligamento provi
sorio da Liga Florianopolitaíla,
estio serdo nulos.

Os elementos incansaveis pelo
progre�so do lris voltarlo aos

seUl cargos, a6m de elevar não

sómenle o referido clube, como

lambem o futeból 80rianopolitano.
Para demonstraçlo do atual,

verdadeir('l progresso do [ris, era

o nosso desejo realizar no domin
go dia 20 do corrente um match
'.mistolo cona o venced(!)f do jogo
a realizar-se em 13 próximo, en
tre os grandes quadros Avai e faltam apenas 24 horas. para
Allellco, esperando com ancieda- assistirmos o prélio entre alvi-ce
de, uma resposta favoravel, por lestes e tricolores.
interméàio dêsse tão valoroso jor- Ambos os quadros estão bem
naI. treinados e ludo faz crêr que a

O atual quadro do /,ris tem luta será formidavel.

Realizou-se quinta-feira passa
da o treino do elvi-celeste.

Compareceram todos elementos
tanto do I· como os do 2' qua-

----------------------�

Avai X Atletico Casa, Terre••os e Olaria
Trata-se de um lindo bunga

Iow. de um terreno com 52:750
metros quadrados, com agua cor

rente potavel e uma olaria. No
logar Barreiros. Preço de oca

sião. Informações: Julio Bousfield,
Barreiros.

-0-
PARIS. 7 (United) - A

HAVANA, 11 - O em- FORTALEZA, 11 - Caiu «Air France» informa que mor-

baixador americano aqui, sr. Bu- ôntem violentissima tempestade de reram presumivelmente três pa'
tler Wright declarou que as ale- faiscas e trovões. A população sageiros e três tripulantes do avi .. .:)

gactões dos ->j)vsicionistas cuba., ficou alarmada. da linha Hanoi-Paris.
QOS dizendo que contam com o apoio! A tempestade está causando Novos detalhes do acidenfe
dos Estados Unidos «são ridicu-. danos. ,Chove ininterruptamente [afirmam que o mesmo se verifi-
!as e falsas».

_

desde as 14 horas. cou perlo de Jodpur.

.:0'<- " , ...
"'tf,

... , ... "
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A GAZ T A�E

"Cruzada cnntra os'o Pã I
solteiros'� na Italia

I c�ngresso a-I A Dra, JOSEPNINA SCHWEIOSON
HOl\fA, 10 - Em discursoon-IAmericano de Me- - _ t;:

tem pronunciado, o sr. Guidi Buf-l • • (EspeCIalista em d®eneas de ,_,.enhoras
farni, .sub-secretario .da Ca�ara, i dlClna e creulI�as)
anunciou que o fascimo havia da- IIdo inicio á «Cruzada contra os ATENDERA! SUA CLINICA
Solteiros> recusando-se a admi-/ RIO, 11 Viajando pelo avião

t'l f' li bl' da Panair, acompanhado de sua do dia 7 de mareo em diante
I -os no uncrona __ smo pu ICO, e

i exma. familia, chegou aqui o

dr-Ideclarou textualmente: I Adair ::i.iras de Araujo, lente da Fa- no NOVO CONSULTORIO á
«Esta praxe dentro Je pouco' culdade de Medicina de Porto Ale

tempo será convertida em lei e a �t:..e, que participou do
__

congresso I
d

.

I
.

di 1 :t ã-Amertcano de Medícína, S.

s'lcre encia Ir1 !spen'la,,,e, para um teve um desembarque concorrídíssí-
emprego pubhco sera doravante o mo, declarando á imprensa que os

casamento. Estados Unidos são um grande
«A praxe até agora adotada centro cientifico, ende crescem 'l! --------

tem sido seguida com firmesa olhos vistos todas as atividades hu-I }\faquina de es�rever
.

manas.

L
.. fi -

I NGTONfascI�ta e todos os ap�los dos Quanto á Me.dicina, .di�se qUer' eI laO REMI x

solteiros para que ela -cseja abo- p�ssue aquele paiz _hOspItaIs mara- ��'j..
Vende-se por 950$000. Em per

lida, têm sido regeitados ». vJlh�samente bCI1! mstala�os, onde
" f d T h

'

as fI_Buras de desL�que lecIOna.m e, DLl JS, a'; 1'1 horas, no prcdir dto esta o. aman 10 proprro para

pratIcaIt! cursos bnlhan!es. Dal po- 1- da rua au ifa (' o ríbaldi r' L"8 escrítorto Informacões na zerencfa
der avaliar-se a expressao do Con- .n •

." '" li " -.
d t f 11

'

I
gresso em que tomou parte. I

1 supenor e novo Radio da repu-
es a o la,

-.- ditada marca PHILLIPS COA,- 6 va'vc-
Toda a iaml la o a-I 12.s. 1 estabilizador, noveis para C a� rso de
vrador enloqueceu r I qnarto, sala de jantar. sala de VIS;-

Planejavam a morte ta, {'Ma b.ckleta para rapaz, muitas
IBELO HOHISONTE, 10 --

do ceI Batista lo�ças, zidros, tapetes, quadros e

I
M A T R I � O L llA

Informam de São Jorro Nepumo-
• mtudezas.

ceno, que Da povoação de Arací, I Acha-se aberta a matrícula do Curso (le Madureza. podendo os

naquele municipio, toda uma Ia- HAVANA, 10 --O coronel Ful ------�---------- .

t e ados e atendidos diariamente da lO ás l2 e das 14 ás 16
gencio Batista informou ter re-

111 er 5S. ,$ r ,

""' -i! " "":":"
s

� .

milia enlouqueceu. A policia, cha-
Conse UI.U O "bre-. horas.

na sede da relendo Cursa. a rua João Pinto, 32.
mada a verificar os desatinos pra-

cebido denuncia que os conspira- .t:..gti d elos' Ielises constatou dores planejavam a sua morte, "'-«_ c
__-"'_,,

i�:d:�*:J;;����f��i��:l.dCO��� ��I�c:r1a� �'�llte�af��;��ia;���r��� vet" de aviador em If��� "?"
T'

=r�1! .......,:;

tatou ainda que um dos filhos de tre Benes e Santiago, para Iazel-

2 45 h i 'bfa�oratorIO eCnlCO
����e�� c�J�r::a�i�ã':eJ�ss��:::e�!� :�Toqa�e���:�o:��n��donJ������' , oras ! ' "D I L O T"
ria. I soldado� Vlajav:a de Havana pa- I

Jr
� t f de to na parte RIO, 11 O sr, Osvaldo Santos,

Ao lado da casa ardiam numa

I
ra oan la?O, a I?"; I r

aluno de aviação do Iate Clube, i
grande fogueira os arreios, o ear- num desh!e mlhta�. Os planos orientado pelo instrutor, capítãe
ro de bois e varies utensilos ne- dos conspiradores. falh�r�m, por- Lewel, em duas horas e 45 minutos i

cessarios ao lavrador. I que o �oronel Batista VIaJOU nUI? de voo conseguiu o BREVET de I

I trem diferente do que fora pre- aviador, batendo o recorde perten-!
v.amente anunciado.

cente a um noruesuês, que conclui�
,

l'a o curso com 5 horas e 25 minu-

I tos de voo.

Caiu ao mar A visita des-e-g-ui-u-'-pa-r--a-o-,R-i�l
H-.tler a

de Janeiro
PORTO ALEGRE, 10 - Se-

'I guiu
ontem para o Rio, por via

ROma terrrestre, o capitão Costa Mon-
RIO, 11 No suburbio de Inhau- teiro, ex-chefe de policia. , i;i;i;iii;;;iiiWiri;M;..."....,...i;�;;;'!I>i�·ma, um avião pilotado por seu pro -t1J1I•••••m•••••pr�etarif) teve um� p�!le �Q motor,

'

BERLIM, 11 Os circulos ou-l iI!l

camdo ao mar. u_ aVIa0 fIcou �as- ciais c1aqui qualificam como ridicu- I

tante. avaria.do, nao tendo o plloto los OS rumores de Roma, segundo
recebIdO ferImentos, os quais, Hitler, possivelmente,t

cancelaria a sua visita a Roma. I

-----0 -19 -I
Um escritorio co- E�_!.�O �!i_l.1 o __�_�_���i
mercial do Brasil
na União Sul-Afri-

GOO' dentls-
tas parlà o

Exército
RI(\ ! [' o rencr:ri 11varo

Tourinho, diretor da Sau'de do
Exército, r;p;::cntou ao g�neTal Eu
rico Dutra um ante-projêto regulan
do o Serviço odontologtco no Exér
cito, adiantando-se que serão con

tratados 6CO dentistas, mediante
concurso de tttulos, os quais serão
íncluídes nos quadros de oficiais da
reserva no posto de segundo-te
nente.

Descoberto um nu

c!eo revoludenario
em Portugal

LISEOA, 10 O DIARIO DA

MANHÃ notícíou ontem �ue a poli
cia dercobríu nos arredores de Faro
um importante nucleo subversivo,
sendo encontrados em poder de um

prêso acusado de representar o Par
tido Comunista, numerosos lívros
e panfletos revoíuctonaríos.

De acordo com o referido jornal,
o núcleo faz parte de uma organi
zação com varras ramificações pelo
paíz,

Mussolini recebeu
os aviadores que
fizeram o Raide

.

ao Brasil
ROMA, 10 Mussolini receh?'.1,

ontem, OS aviadores da esqlladrrúia
que realizou as exibições de voos

acrobaticos no Rio de Janeiro e

São Paulo. O Duce elogiou os avia
dores pela correção com que cum

priram a missão que lhes fora
confiada.

cana
RIO, 10 Sesuiu para a Africa

do Sul, a bordo do ARIZONA MA
RU', o sr. Ildefonso Albano, comis
sionado especialmente pelO Ministe'
rio do Trabalho, afim de estudar a

fundação de um Escritorio Comer
cial do Brasil, na União Sul-Afri
cana.

o incidente
com Ribben-

itrop
LONDRES. 11 - O sr. Ríbbtn-

1 r0p chegou no FOREING OFFICE
á.:; 10,57 horas afim de visitar lord
Halhfax.

No momento em Gue o ST. Ríb
bentrop chegoll ao FOREING. cêrca
ce cincoenta antí-nazístas infiltra
Iaro-se atravé do forEssimo cordão
ce isolan;ento polídal. o qual inc1ula
focças de cavalaria e fizeram uma

saudado de PUNHO FECHADO, ao

rnesmó tempo que bradavam:
«FO'RA COM RIBBENTROP.
O sr. Ríbbentrop saltou da lín'Gu

sme trajando terno de fassio. Não
cumprimentou os circunstantes, nem

deu sínal de qu� houvesse percehido
a manifestação hostil.

LONDRES, 12 - Iludindo mais
uma vez os cordões �le isolamento,
os poputares renouaram as mani
festações quando o si. Ribbentrop.
ministro do exterior' da Alemanha.
deixou o FOREING OFFICE. a 1.28
horas de de hoíe. Os populares ex

clamav m: FO'RA RIBBENTROP e

SOLTH!: NTEMOELLER e THAEL,
MANN.

,.,."

SALAO PROGRESSO ,.... O Unico!

--

um aVia0

Dia 17 �INCOE.NTA ��NTOS da "nossa lotel·ia'"
Jogam apenas 15 millla F�Y"), Intejll_·" 15$000

Dia 12-MIL t;;)NTOS da Fed�rai
�UA FELIPE S'CI�M�DT N. 5

1..� � � m. �__,..__�..·MM-_--_.._-_-_·�-----·---------��k��

Oueam hoje pela

Rua FeUJIe Rehmidt" 39

"ORARIO: das 10 1�2 ás 12 e das 2 ás $ horas
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qur!que

que seja a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

PIIE-8� Sociedade

Rtedio Nacional

do Rio de Janeiro

Programa diurno

Gago. Coutinho via�
e

Ja para o

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

IDAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 19.00 - Programas variadus.

Programa nobuno

DAS 19.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA IE RANCHENHO
NUNO ROLAND
LiNDA BATISTA
MAURO DE OLIVEIRA

LISBOA, 11 A borde (�.t) cz
i:iERAlL ARTIGAS partíu.ho.e, para
o Brasil o aviador Gago Coutinho.

Adoracão
';;_�I

com
1
1, .

I
i'

Orquestra de i
.

I
I

Corrientes. i
I

A's horas certas, jornais falados com no-Itícias em primeira mão, do Brasil e do mundo,
fornecidas pela A NOITE e oferecidas aos'
ouvintes de todo o país pela casa Guimarães
Ltda.

Regional de Pereira Filho
Orquestra de Dansas
Romen Ghlpsman com a

Concertos.
Rarlamés Ali e a Stars
Eduardo Patané e sua Tipica

,

I'

J

t�

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

media «QUEM MORRE, MORRE«, original I

de Aristides Abranches, pela Cia. de Teatro Ida Nacional, com Ismenia dos Santos, Violeta IFerraz, Mesquitinha e Celso Guimarães.

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

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

Speaker - Oduvaldo Cozzi

Madurez�

AMANHA -A's 21,30 - '\fozes novas de 1938

DE

& ela.Gerken
R. Cons. Mah·a�

FONE-1440

ACESSORIOS E VALVUL.t\S

FpoUs.

Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o serviço

I RIOS
PLET

E

EM

buíaPin I

000

e

50

VEIS

UELMJ'NN

Rua João Pinto ii Caixa Postal 37

Caixa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Representantes nesta capital

MACHADO eia.
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Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio f!i

ca e de Laboratorio.

�������I----�

IDr. P. Cantara I'Simões .

Endereço Telegr.: DOLn, - C�ixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

:AGENCIA DE VAPORES,
C�mpanhia Salinas Perynas=-Río

':1 Prmg Torres & Cia. Limitada -Rio
, Navegação Brasileira Limitada-Rioj Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío

Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

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

t mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

�Dcarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de

� todas 85 eepecies de madeiras serradas, beneficiadas e em

! tóros etc., cereais e mercadorias em gelai, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex'
teríor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob. liTelefone, 1167.

15!Atende diariamente: das 8 I,
II

ás 9 ?a manhã e das

III4 as 7 da tarde. I
___ _--JI

ln
i

Dr. Pedro Catalão
, IDiplomado pela Facul-

dade de Medicina da I
Baía

IIEx-interno e assistente do IServiço do prof. Morae,
� 1Ex-interno do Dispensario ISIlva Lima

Ex·adjunto do Hospital I'GraHée Guillle e Sanatorio
,Manoel Vitorino

IClínica médica cirurgtca das
molestías da I

CABEÇA E PESCOÇO IEspecíal-sta em

NARIZ, GAItGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

Diaria�ente das 16 ás 18 bs. I

� LiA i iii i ----------E!
I

� Café-Restaurante São Pedro
• I. -

_ Ni(-g-ROADVAV
Proprletarlo: - IZIDRO PEDRO (;OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

€OSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE S{;HMIDT

Fa
II

I C a

�Florianopolis- 1938 ==
o .�!�

�

�

luzaa

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

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mars de 70 ar.os. Exigir pro
dutos AN I:)A.LUZ:A. é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saúde.

reaíirna se.npre o seu valor I

------------�

RMâl Trô]ano N. l-(s:íbrado)

Florianopolls

Cabo)
Tele jgrarnas.
Fone; )

rrixTIfDfi�diJij6UEJRA "-aio
t .;;;;g;�;;;,-.-�","""",,,,,,_,,,,",,-,,,,,,,,,,,,,,=o,,· •

� E:i'P'��"do COm successo em todal I Laranjeit·as
rui c.aks!ms provenientes da JypbiJIe Dr. Oswaldo" Impurezas do sangue: 11 W ""

FERIDAS Cabral I
Enxertos grandes, quali-

ESPINHAS dade suprema: Ufv\BIGO,
ULCERAS ME'DICO

I PERA. UMA e outras varie-
ECZEMAS R dadQsResidencia: ua Esteves '::'0'

�����R�;PElLl j Junior, 138---Fop.c-l.555 I Um pé 2$500, duzia 24$,
FLORES BRANCAS l' o

o.
cento 180$000. Extra fór-

RHEUMATISMO V ENCE - SE �e 3�_O(:0 c.
1
u:,

_ LlM?EIROSSCROPHULAS esplendrda e coníortavel casa. lJ.ue t.:.n�\ I tos muito Ió: tes, de
SYPI'IILmCAI

'

além de moradía é

propria parajcasa I tEClLIANO. MIUDO, GA·
e Ilnalmente em toe..

. comercial. recentemente reccnstruida, LE(�O e EUREKA, 1 r é,.. llfreeçOea éu,J. .. J

b 'I d B'
r-

"">\o"UlrCOiolrada ..eDileJ.. I�ituadaem om ponto ravila e iguas- 3$500 duzia 35$000.,�

I �Í!. e mais dois potreíros com exten-
' ,

,r."A\fAIl!!!lIIIA'·, dO'nI: - 1�:l area e terras. negocio e ur- �

L N
o

-- MíHll!re! de curados f" : gente. Tratar com José Sanches. na CA':( OS NJL�O

i o:wm< Oi:PURUllIO DO sAlil I mesma.

Caixa POSLll, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

QU'IZE COMPÃ R

UlVi SOlVI CHAPE'U
MEL.t-IOR EN E OS

DU •• OO
PROCURE o
MEL.I-IORES

CURV
CI-IAPE'U

N. I co

SI
o ,

ChapeoDos
Quarenta
lTIilhões!'

% ; 4 k===

c
Formo

elegante
\. Côres

firmes

O•.,ida á crise, durante este mês vendemos com D deSCoilta de 201lln
'::;

Depo5itaria: A I e x a n d r e
RUA OONSELHEIRO MAFRA. N. 12 - FLORIANOPOLIS

o\, ... _ • �."'.....",.,. -:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c•••• do ".Ift•

MOSTRUJJ�RIO E�vl:

De Fama Mundiall

Dr, Osvaldo Wanderley da
.

Costa
Bacharel em Direito

I
t,

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- f'l:ta Catarina,'
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

�sobrado sala n'

I�.,·,PARANA' SAN I'A C�.TAmNf-\
,

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

Com prátca nos hospitais €lJropeus

� i'J S T i wr U T O D E D Ü ,t\
Gi\JOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalrna Moellmann

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consuttasi--Des 8 às II e elas 14 às 16 horas
CLINICA MEDICA E,\l GERAL

'e Consultas das J O ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
I Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestlas cardíacas por

traçados eléctricos)
CLlNICi\ DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

�;tt��'·�;#i�gv2������,�1����'�A��·wi:�fj
,�,

� Cáj;�;O �e �::q:er···
�

PI6n�a,execuçã:, fi:�i�'�i estrutura ern con- cauzação e direção

�� ereto armado de .ob, as . �i'� e ferro Apat elharnento com � I

�.� pleto para constr u- � It� ções de pontes ern �
f� concreto armado �
� �

� �.J;.#i � Exame de sangue para disgno-tico da sífilis (reaçõe� de

,.�-11 O
II�}

b
I! rÃ� Wessermarm, de Hecht Tzu, KI3hl1 e Sacha Zorge) Diüg-

.�� �ma �� a rl'le I ro I e I ro �,.�..... nostíco do iropcludisrno, Dosagem de uréa no sangue de.

..� � Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

� �� gnostico precoce da gravidez]. Exame de puz, escarro, li-

R,\� 2� quido rachidiano c qualquer pesquiza para elucidação de

�\\!4 ENGENHEIRO (;IVIL
Uf'J diagnosticQs.

ff 1"'1 F § � ,,"" h d.

i��1� e rn �� r1 C1 (J ! v 8 ac a o, 6
.
.J �i), â TELEFONE I . J 9

�� Rua 15 de f\)ovem bro, 416 «>
SALAS 121� l�DAR �j� � J.":. L o R ! A N o P o L I S

fA�1 t}i:: ��-.�.. -;--__-.���.
-.

������j
"-�I�

�

f! Curitiba .. Paraná �i ir.. �. � -n-.,I-",-\.ccaCiO �V"l-üO-)-�\
ríJ Tel, 1503 � i .,:>1'. F .Ic�rd �;>

l� �,� 'I (::;jot.ts rnann'l r .,,�; ",,�
F.;<'· t�� @ � Q

I Ex -chele da slinica do Hospi
I tal de Nürnberg, (P..oressor

I lndórg
Bur�.h.rdt e Professor
EIwin Kreuter)

�.
r;:epeçI3U�!a em cirurgIa

�� �9r81
Ob,'\Ias canlraífadas na .·,semestre �� I�� alta cirurgia, ginaecologia, (do-

� de 1937 �� enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltíoa-S. Mateus) �.' operações de plástica
�;i Ponte de concreto armado sõbre o RiQ S João (Estr, Curitiba-Ioinvile) ��

t� Prefeitura e Forum de Mafra
. lf1 CONSULTORIO---Rua Tra- 'If � rupEscoJar de Mafn � ano N. 1 e das 10 ás 12 e

t,�'� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 às 16 112 horas.

<

,. Grupo Escolar de Irati iN TELEF. 1.28)
� Maternidade de Rio Negro �:A

"

'

� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �111 RE�IDENCI�- �ua Este-j
�� Diversas construções de .i sidenctas �:1:'\ V�'�r:Ju�.�or N. �6 I� $'��<-�..�#-�:a��A'������'iSl'.�...,"�����,���1t I :.�LEr. 1.131

:IIí.' ..�V,4.�;(Y:r�oÕll;I:'��Y���...IIII.:��.. .v�y� �v� �f..íf ...,. - - �

médica
Laboratorlos de Microscopia e Aná

lises Clinicas

tcrr(seu escrip-

;(;!Ín de advogacía á rua

visconce de Ouro Preto

11. 70, -, Phorv- 1277.-'

I Caix 1 Postal, 110.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Car
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás. 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua JOãD
Pinto, 7·-- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, t 14
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras c

Molestias de criançasll
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

molestias d€ senhoras)
Atende na 'Maternldade
até ás 8 t 12 da manhã
e á !llr�e -, Consultork»
ANITA GARlBALDJ, 49

Dr. Aderbal R .

·da Silva I
,: -"lo( ; I

.

Advogado I

P. �5 de N�vemLra.-3. so�•. 1fones 1031 p. 1290 "

_,

I
,
__ o

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1458 r
. -r---

" IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

VISTA BEM
UQ-

r

FloIianopolis, -1938
g�� h*ii#

SEUS FILHOS

A oficina de marmore de
Carlos Zech mudou-se para
o Cães Frederico Rola no.

75, 110S fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan� .

tidade de marmore.
'

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

VENDE-SE

Lindas e graciosas confecções par,ai meninas e garôtos 56

na A CAPIT L.

-��"""""""""""""""""""""""""""""""".Am\"""""""�ij�.&.R;amggAm..smWM.a,weee".��&"RaaBP..!mmpwft.......AA�"

C h· N
..

I d N !V ,'. ,i't';HARLAU'fH I, r::'EROE�U-
, ompan la aCiona e avega-I Ef�CE-SEI ',s� uma bolsa �éco��reta

_ I , .
ua Catedral sexta-feira ultima,

_

C
·

e o creme que, levoluclO�IOU o pedindo-se a quem a encontrou

ça" Oste I ra II Uma extensa área de ter" �und? velho, e. ora revoluciona a
entregar nesta redação.

raso no lugar Barreiros, com
l\mellc3 do Sul.

I duas casas de madeira. pas CH AR L UT HMovimento Maritimo ..Parto FlorJananclmslto para muita� rezes. d!ver-I
A -

r sas roças ue mandioca,
. aipim e cana, um bélo bel-I

Servicos de Passageiros e (de Carg(3s nanaI e bôa chácara, pos-
_ , .. ' ... , -'-_'_'_' ,_, _ _ -_,��"",,,,,,,:,,,",,,,,,,, suindo agua especial.

Para o Norte Para o Sul I Tratar com Alcebiade

���������������������������������ISouza. nos Ba � IJtil( S

O Paquete ITr\BERA' sairà á 18 doi �----_------,--�-

corrente para: MAQUINA DE
ESCREVER

AVI·so Rece.be-sc cargas e encomend�s até a �e::\pera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens. nos dias das saldas dos mesmos, á. vista do a

t�stado �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.

ESCRITORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 'l--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
..J. SANTOS CARDOSO

,

o Paquete ITAPURA sairá á 12 do cor
rente para:
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

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

Alegre

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

vantajoso.
Informaçóes na Tabacaria Baía

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

.L�VISO

o saboroso CA FE'AVANTE
Puro ou com assucar é vend ido na

Casa "A SOBERANA"
2 -- Rua Felipe Schrrlidt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

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

verifique os seus preços

R. TRA..JANO N. e
Florianopolis

------��

A Favorita I;
�

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

B I HL ET E s

Federal e Santa Catarina

NOS CLA.SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

........" "

Casa no Estreito

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

modações e todo conforto.
Para vêr e tratar a Estrada
Geral no. 105.

Uma maquina SINGER em perfeito
estado.
Tratar á rua General Bettencourt

n·. 90.

PÓ de arroz e rou ge

I

quinta-feira I

17 de Março

-. '.,,', ,..... __ '" - _', •. �.-:. _O,'

I
I
i

lhe extinguira as sardas, panos.j a venda em todo o Brasil

cravos e espinhas, sem a mínima', notadameRnte bnl� Capital da
", r : I II

' epu ica.

'ffltal,a.o, I,H_IÁafl:lO- ie a cutis
I Esta a maior prova de sua alta

limpa, macia e fresca. qualidade.
""""W'WM'M* "1iII!!f7J mWl*§H*Hllfi'i5!ilIlBII-I'IIGI!EU _

não é um creme comum combinação feliz

t-

CH?\RLAUTH Adora�ão

t
�.

,

J r'

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

Clínica médico cirurgi. a. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr .. S â u I o Ramos

I
. '

.....

,1It�'
�'

Assistente. do serviço de cirurgia e glnecol )gia do
Frof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirúrgica do Rio. Diretor do Jnstituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d J ser viço

médico da Asslstencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, I I FLORIANQPOLlS

Especialista em Mo/estias e 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 oto-rlno-

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

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Pret .... II - FLORIANOPOLlS

eHe '&aJ,;

anco do Brasi�
Capital

FUI_do da reserva
10oG.OOC:OOG$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TOD.\S AS OPERAÇÕ0:S BANC;\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep, com Iur is (COlillERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep. Iímttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías),
com aviso �révfo de 30 dias
idem de 60 días
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: das 10 ás 1-2 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico:]. SATELLITE
TELEFONE 1.114

4% ala
5% c

4.5% ala

4% a. a.

5% «

15 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S. BO�JA, 11 -- Foí ins'l peito no referido processo.
"lada, pela primeira v ez ne: ta f,. acusação esteve a cargo
cirlade. após h ComHuíçii0 de I do dr. Abade Santos Ayub,
10 de novembro, a primerra Te- promotor público. Na acusação
união e xuaordinaria 00 Tflbu- particular funcionou o dr. Alvi- Trala-,e do encontro entre o

"J 20 ]:'r:. i rnar Cllbeleir:J. representando a
Clide e o Kilmanock. Brower o

Entrou em julf1arnento um família de uma das vitimas. guarda-r�Je� d-Kiiman. eh fBtu ou

nico réu, o dr. I 'erí Coelho, Encarrt:gou.se da defesa do uma perna, em virtude duma co-

l édico e fazenJeiro residente dr. Perí Coelho o Jr. Ricardo lisão. Colins o meia direita do
este municipio, acusado de cri- Talaia O'Oonnel, advogado nos

mesmo clube, foi transportado
e de hcmicidio, num conflito auditorios de�ta ri de. c].,. para fora do campo com varias

_

ue se deu em sua propria re- Os debates estiveram acalora- contusões.

sidencia, em novembro de ] 936, dos, sendo por vezes violentos. O Clide teve tarnbem dois
o terceiro distrito deste munici- O jurí negou o [ato, absol- homens seriamente tocados: rj

io, onde perderam a vida os vendo o réu por unanimidade meia - direita, Hamilton, ficou
iovens Nei Limo da Silva e E- de votos. com a arcaàa supraciliar aberta,
duardo CaRtilhos Néto. O dr. Ricardo Talaia 0'00- e o defesa-direita, Robertson,pé'lr-

O [ato teve forte repercussão ne! recebeu grande numero de tiu uma clavícula.
ia sociedade local, pela posição, felicitações, peja brilhaT)t�' vito- �ea!mente, sâo d,e�a$tres de-

I d I 1 I b d lU SI d F It .-IiI'lIIII"II·_5.__nml:lilllll"* IiíIFl!lm�·l!iII!iIr!llM__lIiIIlImll�lEij-lII!I1IiIi!!llmllW$iIIEliilí"__�ceia as pessoas nê e envo -I ria o ti. a, . a l' os para um 50 Jog?, a a

idas.' Durante o decorrer dos tra- saber I somente, se esse Jogo não

Presidiu á sessão o dr. João balhos, q�e durar(lrr� varias ho-T teve lambem, um juiz t.erremoto
...

finhero Ribeiro, juiz dé direito ras, o recI_Dto d� Tn6unal est,evt! Defic;enciade Ítaqui, no impedimento do dr. repleto, nao 80 de ca valheiros ." lIíl

Dioni.io Lima da Silva, juiz dr:s- c�mo de exrnas. familias da so-[ de estaJ'tu�1:I.íiJ
a con arca, que se deu por sus- ciedade local.

41 ee c: lEi #A@$ E 'ETC CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- RIO, II - Os advogac'o i

RIO, 11- Em oficio, o co- RAÇÃO E SEM DOR dp. Adalberto Cajati, indigitado
mandante do 23'. Batalhão de autor da morte de sua rrma,
Caç?(Jores, cor.su]t -u no Minis- CONSULTORIO á Rua Trajano n, 1, sobrado. apresentaram suas razões no pro-
terio da Guerra. o seguinte: dlariamente das 5 ás 7 da tarde cesso c.iminal a que responde o

a)-quem deve julgar ctd in-! ?' dfm�A TO Wi _
acusado.

capacidade do sorteado ou vc-] Nessas razões os advogados
IUiltario que não tenha a altura: --- -----

procuram inocentar o réu, de-
r-unirna de ,lm.j5; b)-se cabe' TINTURARIA HA' MUITAS!! clarando ser nulo o preces-o.
ás circuscrisões de R�cmtamento Adeantam os advogados que
o fornecimento dos resp tiVQS Mais a S E L E T A destaca- nenhuma prova se colheu con-

I certificados aos reservistas de 3a_ :. I f
'-

d t'
-

tIs
-

II' tra CaJ'ati,' e que sua irmã acu-se pe a per erçao o mgnncn o. e pe a ê pecra -

: categoua, uma vez julgados in-I dade em raupas de senhoras, Em suma não se sande-o, fizera-o sé'gu:ndo ins-

I capazes, por falta de altura, para! confece RIVAL na arte, truções de terceiros.
o serviço militar. I Rua Tiradentes, 7 Fone 752 Terminado o trabalho, que é

Em solução declara e ministro i volumoso. os advogadas de Ca-
da Guerra, para os devidos fins, ! �I�����������������������; jati fazem um estudo s()bre os

'que. quando se tratár de volufl-l .

--

:.

DUR.EZA
êrros judiciarias, citando ú ca-

t�rios as sortel'ldus
_
co�vocljdos, ICURSO DE M· 50 de Jesus Cristo, que camp·-

so e s J. M. S. poderao Julg,u c a l receu perante um tribun:.1 ir.-

I incapacidade lempOlaiia ou defi'; - competente. Dreyfus f' outrar. e

nitiva, peja ddicienci� de estu:u-i, r�

...
pedt>:tn, finalmente, a impronlJo-

:ra, e que, um:! vez )ulga.:!os m-ID!reç;_.:,o dos profeSSO. es cia de Cajati por falta de provas.
capazes, pelo motivo acima f'XpOS- ..J OãO F�Obe f"'to °'11 r"l re i ra ,.J oâo
lo, e consid�rados rese[vist�s de Rc) rn a roio M C) re i ra, E I pid io

�" " .. a •

Ocorrenc;a êlmp"eSSii,a-
3a, catogom, receberão das C" B,3,líb,")sa e 'Nilrnar Dias

li liIiI iii! iii R. correspondentes ad ca .:lernetas :

nante respetivas. l, F' f C
'

d 15 d dunClOnaía e�te urso a partIr e e março o correu-

·

d · -I te ano, preparando alunos para os exames de Madureza, na fôrma
ma criança e pouco ma,s

V
da Legislação Fedefid.

e Um ano e meio c
' ENoE-SE I o� examf'� poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER

� g a lU num -- -

I ESTABELECIMErJTO DE E0ISINO SECUNDÁRIO DO PAís.

oçlO abandonado, pe/écen'do I As aulas funcicnarão toa,):; os dias uteis, á noite.

afogada
Uma grande ádrea d� ter-,'MATRICULA:_Para a matricula, os interessados poderão drri- O processoras no lagar enOlntnado , ,

'S'd D ',' d C � P 15PORTO ALEGRE 11 d b B· t g'i-se a e e i rovlsona o urso," raça R
III

O b I
•

- carro a am ulancia da Assisten- arrelros, com qua ro casas d N b 3 d W-I O· In li I!!
h d

' .

P LI d d d t" I
� ovem ro n. com o r. I mar las. I'"

a man ã e ontem regIstrou-se cla u ica, nada porém, adian- sen O uas e 110 os, uma
(Ed'''' j A' C 'A d ') lIVRAMENTO 11 R

d d d
. � melO no ntIgo orrelO- ri ar superIor . J l ,

-

ea-
o bairro de Petropolís, uma imo tando 05 esforços do:; internos e nt 0dva e �lafs 't e mtadcH'a, Horàrio-9 às 11 e 14 3S 16 huras. lizfiu-se, hoje, mai� uma auàien-ressionante ocorrcncia, que en- enL.:rmeiros para reanimmem a O as em per el o eS'a o. "ria do processo do caso Ripüll,heu de consternação a quantos mfeliz criança, que ainda apre- Uma cocheira para seís REGIME DE AULAS:--O �eglmG de aujas obedecera, em tudo,

t d 'd t t h1 h ' .

C
en o comparecI o as es emUfl 3S

e a tiveram con ecirnento. sentava sinais de vida, tendo ela animais, bôa chacara, ótíma aos regUlamentos Ofescntos para os ur-
J 'AI J S'l I MO'"'-

d'
-

d
-

P' f
,ose ves fia I va vu go ),Uma infeliz crÍança de pouco perecido. àgua. um pasto especial e sos secun 3f10S o aIS, com requêncla QUITO ....�l· M d

'

b
" " . e L. Iseu e elros, osais de um ano e meio de ida·' Ao local compareceu o d,. O-"'r

uma linda praía de banhos.; o ngatona, provas mensais e parcraIS, ,

d d I 1 db I b J' d' q1lals na a ec araram, a egan
.

o
c, qu.ando. rinc,ava proximo á tacilio Gonçalves da Silva, d",le

. Tr.atar conl O sr.. Pedro o etlOS e aproveitamento, etc. d d f'd
' I que seus a voga as afiam SU:l

ua resl enCla, caiu em um poço gado de poliCia do 3' distrito. que' Clpnan(), em BarreIros. , deft'sa.
bandonado, perecendo :lfogada, adotou as providencias exigidas A testemunha Basilsio Alves

:bes�:.e ninguem disso se aper- pelo féllo. Internlit iG .1a I Mach inery Company não compareceu, constando que
se apresentará amanhã.O fato registrou-se em um cam-
A' d

.

o desocupado, de propriedade ED •TAL En·gen he °I ros ;m po rt ":;tdore5 .., R .,o
au ienCla compareceu nu-

• Q .. mecosa assistencia, estando pr ,_-
e uma firma desta capital, a PENITEN�IARIA

sentes os advog,dos ltiberé dpual; ha tempos mandou (onsttU" DOEST�DO DE SAN-' Srs. Agricultores e Indust.ríaís ! Moura, Faria Corrêa, Couto eali um poço, qlJe não foi ter- TA CATARINA
d Silva, FlorI' de Azevedo e. Danl'ellioado. .J1umentl! sua pro ução, fazendo uso dos mais potentes e econo-

O.ltem. ás primeiras horas da Almoxarifado micos, TRATORES, AUTO PATROL COMPt<ESSORES, BRITADORES, NI- Kriege_f_. _

anhã, a menina Odete, dê um
O Almoxarifado da Penitencí.uia I

.

VELADORAS, MAQUI�AS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS. A côroa e o centrodo Estar<o recebe propostas para for d N
�

noe nove meses, fjlha do sr. necimenlO de Ienhaemtóros.madei_ Motores a leo cru' DI·esel "Caterp·lllar" o ex- egus
osé laiad, residente no predic, ra de qualidade, posÍlu no EstaoeIeci- O ,

_ 59 da rua Cajú, como seu ha- mento.

ito, Íe\'antando cedo, S3ÍU para As ptopo,�tas devem ser escritas e

rua, afim de brincar no aludi- assinadas pelos concurrentes, devida
mente seladas com esclarecimentos

o campo. sobre a qualidade da madeira e p,e-Pouco d�pois, !eus pais indo ço \)'lT metro cubico e. encaminha
rocura�li:! para tomar café, não das. em cartas fechadas, ao sr. dr.
'ncontram Odete. Depois de pe- sub-diretor. até o dia 15 do corrente

ambularem pelas redondezf.s, já mês'l 'f d d P 't
..

dl.... I b d Ih A moxarl a o a em enclarla o
"quietos, em rarem-5e e o �r o Estado em FIorianopnIís. 7 de março

roço. encontrando, então ah, o

I de 1938.

rQf;pinho de SU3. filha. O A. DE ÁLMOXARIFE
Meómo assim foi chamado um Hároldo Vilela

A G�ZETA

Foi �bs()lv�dc O

Pert Coe!ho
dr ..

JA' EXISTE NAS F"\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA

:ti L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indígenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PUREZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA

,LIGNAS, ETC. USE

o UNlrO-DEPURATIVO-

INDlGENA
SIGA O INDIO

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante ii cura.
Unico agente no sul do Brasil

L ROr-y)Bn(»\Nski
FLORIANOPOLIS

Florianopolis, 12--3-1938

Ui" dciden
tada pertide
de futeból !""'\8

Esco:nsía

F-- ----I JulgamentoII SEGUREM SEUS AUIOi.,1OVEIS I' de majr�u�
Trancoso

na

Companhia Internacional de Seguros
Séde: RIO DE JAN�IRO

Capital Subscrito Capital Realizado
3.000:000$000 1.200:000$000

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

Agentes: LIV()NIU�3 8t: elA.

II
Seguros de Incendio, Transportes, Acidentes Pessoais, Aci-

IIdentes no Trabalho, Automoveis e Veículos
-_._---- - - - ._-

�-'-:_"-"r jII" ....., lPIQJiU;....iiiID'�

Escola de Comercio de San-
ta Cata. ina

LONDf<ES, 11 - Jogou<i"
ultimamente na Escoss:a, um en

contro entre dois clubes da I
Dlvi�ão da Liga, que foi fertil
em acidentes.

I GREST. 11- O major es

pnhol, Troncoso, contra qtjcm
I pesava a acusação de ter tr:nt,,
I do anoderar-se de um subnuri.lO

republicano ancorado n. ste porto,
deverá comparecer hoje ali Tr
bunal C0rrecionê1! de Brest, afim
de responder a uma nova acu

seção dp. Se ter apossado ilegal
mente de armas, ameaçando ma

tar um marinheiro.

I 16 testemunhas prestarão de
poimento durante o julgamento,
esperando-se que a defe�3 soli
cite um adiamente do inicio do

processo, afim de covidar o tes

temunho de varias personalidades
espanholas.

( i nstituto Livre )
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAi,

CURSO D:::: ADiv\ISSÃO, PROPEDEUTICO E PERI
TO--CONTADOR

MATRICULAS ATE' O DIA 15 üE MARÇO
Informações á AVENIDA HERCiLlO LUZ, 47

das 16 ás 2Q horas

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MüLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

MartillS
o process o de
iCajati não tem
I provas

Dr. Camará
------------ ------------

•

AL.UG,AfVl-SE
duas casas confortaveis salas,

bem ar�jadas� com banhei, o e

chuveiro, refeições á {( la carte»,
parl\ casaes sem filho;:.--Vêr e

tratar no CAFE' «SÃO PE
DRO» ..

solini recebeu em audiencia o

marechal Graziani, antigo vicf."
rei da Etiopia a quem apresen
tou feficitações pelo sucefSCt al
cançado durante a campanha e

depois, na Etiopia.
.

O marechal Grazialli, presen'
teou ao Duce com o ceptro e �

côroa do antigo Neglls que fo
ram caturados depoís da quéda
de Addis.Abeba.

ROMA, 9 - O sr. Mu,-Peçam informações e catalogos a,o Representante e Ven
deaor exclUSivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cone. M,afra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas "Avila" Florianooolis

------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------,-�-------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Z E T ANossa Vida
ANIVERSARIOS

VIUVA DR. FERREIRA
LIMA

VIAJANTES
(Via terrestre)

Passageiros que seguiram para
o norte do Estado pela Empreza
Auto Viação Catarinense S. A.:
-Newton �Brueggemann, Hipoli
to Pereira. Espiridião Amin, Or
lando Damianí, Gertrudes Luz,
Albertino Bastos, Milton Olivei
ra, Dalton Condessa, José Olin
ger, Alcino Mueler, José Palaví
na, Natalia Santos, João Ribeiro,
Frau Qunbertle, Horestes, Eggert,
Edgar Carneiro, Luiza Costa, Pe
dro Benedito, Ester Benedito e

Julio F. Britzki e senhora.

FEDE
Faz anos hoje a exma. sra. d.

H Carolina Cabral Ferreira Lima,
ornenagens ao viuva do nosso saudoso patricio

_ dr. Joaquim Daví de Ferreira Li-

gal Go'es Monteiro Ima e genitôra do sr. dr. João
• Daví Ferreira Lima, ilustre pro

curador fiscal do Estado.
SANTIAGO, lI-A's 10 horas A distinta dama que, pelas suas

de 'ôntem, o general Góes Mon- excelsas virtudes e tradicional
teiro visitou o Regimento de In- bondade disfrutando nesta cidade
fantaria de Buin, o quallbe pres- de grande estima, será hoje mui
tou as honras devidas ao seu al- to felicitada.
to posto. Em seguida, o Chefe I «A Gazeta» respeitosamente
do Estado Maior do Exército

I oumprimenta. Passageiros que viajaram parabrasileiro assistiu á sessão em

I
-

o norte pela Viação Cruzeiro
honra ao Instituto Geografico JOAO DO SACRAMENTO

Ltda.:-Luiza Sadá, Helio Fon-
Militar, onde lhe foi entregue A�VES. tes, Ligia Fontes, Herbert Georg,
uma medalha comemorativa á I A data de. hoje a.ssmala o trans- � Frederico G. da Silva, José La-
sua visita. curso do amversano natalício do I � C d G d M I HJ

-

d I cerna, onra o . e e o, er-
nosso eonterraneo sr. oao .0: cilio Silveira e João Haas.Sacramento Alves, do comercro ]

_

de «João Pessôa», I FALECIll'IEN""i�OS
Faz anos a gentil senhorinha I A' •

Maria Carolina Gallotti Koering,I Faleceu. ontem, a �ua
. Me,nmo

filha da vir.va Olindina Gallotti I Deus, o Jovem Decio Sant Ana

Koering. I Prazeres. .

O seu sepultamento Ioi efetua-
Decorre hoje o aniversario na- do ôntem ás 16 horas no Cerni

talicio da prendada senhorinha terio de Itacorobí com grande
Maria de Lourdes Machado, pro- acompanhamento.
fessora estadual.

D�SCAILOTERIA DO ESTA-
r� I �DO DE SANTA

�ATARINA

Penitencia
ria do Estado

E
.

Noticiámos, ha dias, a visita I Publico, escolhendo o local para
feita á sêde da Federação da Pes- o Interposto tendo sido já pro
ca, pelo sr. Interventor Federal, videnciado no sentido de serem

Resultado dos pre
mios maiores, Ida úl

tima extra�ãoque ali foi recebido pelo respeti
vo presidente sr. Mario Couto,
comandantes Cristimiano Aranha
e Belfort Guimarães, além de um

pelotão de Escoteiros do Mal':
Dissémos, então, da ótima im

pressão colhida pelo ilustre chefe
do Executivo Catarinense, pelo
que viu e pelo que observou, es
pecialmento tIO que concerne, ao (�enera I LIel _que já se acha estabelecido no '" H 111
Estado, em materia de proteção t Ba08 nossos bravos homens do or orges O numero 5684 foi Tendido emmar.

Herval, o numero 6632 em FIo-Na verdade, a Federação de
rianopolis, o numero 9876 emP 1 S C

. Tendo que seguir para a Capí-esca ue anta. atarma, encon- tal Federal, o General Heitor Bor- Araranguá, o numero 12.811 emtrou no sr. Mano Couto um ele- ses, remeteu ao sr, Interventor Fe· Blumenau e os demais sabe-sementa precioso de dinamismo, de- r deral o seguinte telegrama:
d

. , C ltfb 9 S oi
•

d ",- terem sido adquiridos por pessôasven o-se ao seu incansavel esfor-' urr • a, egum o amanna t v+; .

r ..., I ' . O'
•

I para o Rio, para onde fui transte- residentes na CIdade do Rio de
ço, em f,,��c.e parte, o progressi- rido, peço aceitar, com minhas des- Janeiro..vo desenvolvimento das nossas pedidas, os meus agradecimentos
colonas de pesca, dinamismo que pela fidalga acolhida que tive neste I f t· 1se espêlha no trabalho ultimamen- rincão que tão superiormente di- es Iva
te dado á publicidade, sob o ti- rígís, Aguardando vossas ordens na

2a. Brigada de Infantaria podeis
-d- htujo <Sinopse do Programa da dispor do admirador amigo. Gene- ri ln aOrganização da Pesca em Santa ral Heitor Borges.

Catarina. --------------

O modo de como nesse traba- O afundamento do
lho propuzera pela concretização "'Baleares"
do Interposto de Pesca; o cuida
elo com que aborda os assuntos
relativos á elevação material mo
ral e cultural do noso pescador,
mostram da parte do sr. Mario
Couto, um acrisolado carinho por
tudo quanto se relaciona ao as

sunto, que é da mais alta rele
vancia para o futuro do Brasil.
A atividade do sr. Mario Cou- Form;drave·lsavalan-lo, tem encontrado da parte dos W U lU

poderes publicos o mais franco a-Icolhimento.
Ainda ante-ontem, o ilustre

IntervenLor Federal, acompanha
do do seu oficiai de gabinete, sr.

Jau Guedes, do operoso prefeito
sr. Mauro Ramos, esteve com o

sr. Mario Couto, no Mercado

levantadas as respeti vos plantas,
afim de serem enviadas ao co

mandante Nelson Limas de Sou-] 10634
sa, representante no Rio, da Fe- 9462
deração de Pesca de Santa Cata- 12209
rina, para serem estudadas pela 5684
Diretoria dos Serviços de Caça e 13668
Pesca. 6632

9090
9876
12811

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

-0-
SANTIAGO, 11-0 Chile Mi·

litar daqui oferecerá um cocktail
ao general Góes Monteiro.
_______ • "' ... - - .. __ .. _. ao

No Saco dos Limões, faleceu
ante-ôntem a sra. d. Nílza Viei
ra, esposa do nosso eonterranee
sr. Milton Espezim Vieira, C0-

merciante. O seu supultamento
foi realizado ôntem ás 10 horas,
no cemiterio da Trindade.

RIO, 11 - Possivelmente an

tes do dia 16 do corrente o sr.

Fernando Costa viajará para o

sul do país, visitando vários Es
tados. Ao regressar, seguira para
o norte, a convite de alguns in
terventores,
Provalmente em abril, em duas

viajens, o ministro da Ahricultu
ra percorrerá os campos de cul
tura e outras fontes prsdutoras
do país, inspecionando lambam
as reparlições subordinadas ao

seu ministerio.

de Marga
Kuhlrnann

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

o Almoxarifado da Penlteaeíãría
do Estado recebe propostas para for.
necimento de lenha em toros, ma-

g��f��!n���lidade, postas no Esta·
A interessante m;nina Terezi-

..--- ... -------------------- nha de Jesus Carvalho Couto,
'1 M

.

A avançada nacl·o- aplicada aluna do Colegio Cora-o festival da genti argan- cão de Jesus, vê passar hoje odinha Kuhlmann, realizado no
dia do seu natalício.Teatro Alvaro de Carvalho, em I· t t· 16NOVA YOR](, 11 - O Jor- favôr das Obras da Catedral, na IS a a Inge a Rosi.Mari é a filhinha do nos-nal «]�)aIly News- pubIíca hoje I Prev�ntorio e Associação das Da-

·1 t so prezado amigo sr. Osvaldo
um editorial, indicando que fo-I mas de Caridade, rendeu a soma qUI orne ros Machado, que vê passar hoje a
ram forças navais inglêsas e não bruta de 1:301$000. As despezas SARAGOÇA, 11 O avanço na-I

sua data natalícia.
legalistas que afundaram o cru- importaram em rs. !!31$000. O cionalista, na frente de Aragão,zador nacionalista « Baleares». liquido, foi distribuido de confor- atingiu, no setor de Fllente deli Transcorre, hoje, o aniversario

midade com os fins a que se des- Ebro, a profundidade de 16 qutlo- da gentil senhorinha Madalena
tinava. metros. As forças �s general Franc.o I

Lacerda diléta filha do sr. Co-
aproximam-se rapidamente daCl·I.' b

.

hO revmo. cura da Cat�dral, dade de Benchite, perdida no ano' mIDO Jorge Lacerda e. ril ante

c�mego Harry .B�uer e as d�reto- passado. I alun� da Escola Superior do Co-
nas das Associações de Assisten-j" I mercio.cia aos Lazaros e das Damas de

jl O TEMPO Por suas excelsas qualidades a

Caridade, manifestam, ainda uma gentil aniversariante conta com

vez, sua profunda gratidão, á ni- \ um largo circulo de relações en-

mia gontileza da Margaridinha, I Departamento de Aé� tre a <jeunesse-dorêe s floriano
aos esforços da professora -. ronautica Civil politana, pelo que receberá

TOKIO, lI-Densa cerração Beatr_iz de Souza Brito. e á g�- i Boletim diário da Esta.. inumeras felicitações, ás quais
paralizou a navegação ao sul da nerosidade do povo fIonanoPoh-, -

A' ." t.'" juntamos as nossas.
Coréa e litoral ocidental do Japão, tano. çao ero-c Ima O oglca
enquanto formidáveis avalanches .-------------- ...... - ..------ I Faz anos, hoje, a exma. sra.
estão causando grandes desastres.

C I Previsões para o ,período das
I d. Julieta Neves Gonçalves, di-

Em Takasaki, 400 milhas ao oncurso pa-j18 ho�as de ontem as 18 horas gnissima esposa do sr. Lauro
norLe de Tokio, um trem, com

_
de hoje:

" I Gonçalves, diligente escriturário
,tOO passageiros foi colhido em ra Datll0- ..

Tempo - Amda Illstavel, su-
I do Ministerio da Guerra.

plena marcha pela avalanche, I JeIto a chuvas.

Iconstando haver numerosos feri- f Temperatura- Em declinio, á O jovem estudante Osvaldo Idos. gra as .

I
noite e instavel de dia.

I Meira, filho
do comerciante sr.

Faltam detalhes em virtude da' Ventos:-Prerlominarão os do. João Meira, completa no dia de
interrupção das linhas de comu- As candidatas para o concurso quadrante sul, frescos. hoje mais uma primavera.
nicações. de Datilografia para as repartiçóes As temperaturas extremas de
Um grande vapor cUJ'o nome pub!icas, �evem c�mpar�cer dentro ontem, foram: maxima 26.2 e mi-

-

'

I de CInCO dIas na DIretorIa da Inte· . .

d
.

nao poude ser apurado, afundou rior e Justiça, para se munirem do mma 22.� �eglstra as, respectI-
ao largo de Fukuoka. cartão de identidade. vamente, as 21.10 e 7.00 horas.

Processado um sa

cerdote paraense

.-------------�----._----.

O ministro da Agri
cultura viaJa.-. para
o sul aotes do dia 16

ches assolaram a

Coréa

CARTAZES
DO IA

ODEON� o Ufnel· dos
cil!t.liemas

PROGlRAiVilAS UE HOJE:
RIO, 11 - Telegrafam de Be

lem informando que foi aberto
um inquerito á pedido do co

A efeméride de hoje assinala mando da 8a. Região Mílitar
o aniversario natalicio do esti- contra o reverendo padre Foi'

I.
d A

dmado jovem Antonio Solon, que qUler. que epO:3 sustentan o os

por este motivo será muito cum-I conceito)s emitidos num artigo
I primentado por seus inumeros {lublicado sobre o casamento cÍ

.

amigos. I vil, taxando· o de «torpe concu

binato», alegando que a fráse per-
Fazem anos hoje: ,tence a Pio XI, com quem con-

a e�ma. sra. d. Maria Emília corda literalmente.
Freitas Noronha, esposa do sr. Foi iniciado o processo contra
João Noronha. funcionario dos áquele saêerdote fundado n:l Lei
Correios e lTelegrafos. de Segurança, por âesacato á es-

a exmn. sra. d. Clotilde Mo- trutura das instituições brasi
reira, esposa do sr. Eneas Mo- leiras.
reira; O processo, nepois de ultima'

a exma. sra. d. Natalia Morei- do será remetido ao T. S. N.
ra Leite, digna esposa do no.sso
conterraneo sr. Manfredo LeIte,
funcionario do Estado.

o sr. Antonio do Largo Alves;
o sr. João dos Possús.

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
Um filme far-west de torcidas,

com o arrojado cow-boy tenor
Dick Foram, Anue Nagel e oca·

valo "maravilha" Smooke
TERRA EM ALVOROÇO,

e GUERREIROS DA MARI
NHA (5' e 6' episodios), o estar
recedor filme seriado com Granl
Withers, George Lewis e Ann
Rutherford.

DE 1.- 15 MARÇO
MOVEIS

A' DE

Frutas Nacionais e

Estranjeiras
encontram-se á venda no
Salão Comercial

R_ Conselheiro Mafra, 10
-----.

Concedido loontepio
á esposa do ex-capi-
tão Agildo Barata

A GRANDE QUINZENA

_.__
rMC:)O &u.L.AR.

RUA TRAJANO, fã

DE
CINES COROADOS na
CINE REX,ás 5, 7 e 8,30 horas:
l'-NACIONAL-Atualidade
2'-AS NUPCIAS DE COR-

BAL, um episodio da vida de
CorbaI, extraido da novela de Ra
phael Sabatini.
3'-A MÃO QUE APERTA,

inicio desta surpreendente série,
onde ha lances emocionantes.

1-0 � 15 e 20·1. de DESCONTOS
por renova�ão de STOCK

OUTROS PARTE]}! .

CINE ROYAL, ás 7,30 horas: N O I V O S E C A S A ·D OS: ���Tg�it��,U!��E�iA��s_
Bob Allen, o cow-boy sensacio- seguir seU8 estudos, .seguio ôntem

nal numa de suas eletrisantes I' o nosso conterraneo jovem New-
aventuras E.·s a vez d boas COMPRAS' ten G. Brlieggemann, filho do RIO, II - o Tribunal d�

O TERROR DA VILA, I e . sr. professor Henrique Bruegge- Contas ordeMu o registro de '

e mais excepcionalmente o l' manD. concessão de montepio á espO:j.l
episodio da série Ao distinto mo�o fazemos 08 do ex-capitão Agildo Barata, cbe-

A MÃO QUE APERTA. I t· t atendendo os preços ;excepcionais as Vendas. Credito, melhores votos de bôa viagem e fe da revolução de novembro nl�
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A quinzena
NO O

da criança
PARAISO

perca
Roupas para erian�as de todas as

ocasião de fazer suas compras

idades, por pre�os modicos a partir de 2'000

"..., Rua Felipe Schmidt, 21Não

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

." ". ,.,,--:-;:,
.,._ ��_-;.;. � �-, <"';����;.o,:,�' ·tt;f"�'.(I§;.:·�.�_��·��.;,���;'}'":

_. :,,:_ _.:...,.;..·•...,.t.�,·.· �
.,

,S\"'{'>"')1,.tl "_1:;.;,��·"'�f." ..• ."...·.. .,,.- .. "'.'U,� ....
- ......-...- . .-;..,. ...-',

f
•

Ãi.,.;,-
- ;.,;.-;��..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




