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o govêrno pUllirá C:OItl rigôr
subversãe da ordeJtD pú'blíca.

RIO, 17 Cem mil crianças ca

l ;ocas serão vacinadas contra a

reste branca. Amanhã, o ministro
r:a Educação e Saúde visitará a

Vg3 Brasileira contra a Tuber
cul. 'se, cujo presidente é o mi
nistro Ataulfo d!1 Paiva, assistin
do ás primeiras aplicações do B.
C. G. A campanha atual será re

ftli&ada o mais rapidaménte pos
siveI.

Exonerados j
•

varres pre-
feitos Inte
gralistas

BAIA, 17-·Foram exone
rados pelo interventor fe
deral varios prefeitos, ade..
antando-se que os demi
tidos pertenciam a extin
ta Ação IntegraUsta BraM
r.ileira e eram apontados
como contrários ao regi
me.

Regulamento do
imposto de con

sumo

RIO, 17 - o ministro da Fa
zenda, no intuito de dar maior

Idivulgação ao regulamento do
imposto dl:1 consumo, determinou
fossem tomadas providencias para
a tiragem de 10.000 exemplares
do � Diario Oficial», que publicar Io referido regulamento. Grande
parte dessa edição será distribui
da por todas as delegacias fiscais
dos Estados e pelas demais re

partições da Fasenda.

do ministro da
. Agricultura?

RIO, l1-Anuncia
se que o ministro
Fernando Costa adiou
para abril a sua via
jem aos Estados do I
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'
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B stl

DO

trigo

a

o sr. dr. Ivens de Araujo, Secretartc da Se
gurança P(Sh:L;;:;.J� recebeu comunlcaoã» de ter o sr,

Mihistro da Just�ç� divulgado, ontem, a seguinte
l:ota:

(:0 Govêrru:& vlnlsa acompatd'ilau'tluo� tL:; algum
tempo n esta parte, a atuação de e�eme�t�:ls que,
inter-:_ssadGs em perturbar «) I'�gi��e e as [!.t���dta�es Ado pais, tentavam uma eonsprraçao, com UíI tluto
de alterar a €H'dem pública. Não obstante tratar�se
(Ia uma stmptes agitação de descontentes, sem

ANOqualquer cerrespondencla no sosdBmenio e na epl-
. nião do pOV09 deliberou o Govêrno desfazer as artl-
l.culações que se processavam e quo eram do seu

p � "-� é� lf:ti t,�l' 'I!ü:� � �l � Aeenheclmente, havendo, para esse fim, [ileiermina- Campanha nadona-. a.� E iS; � !.� 11�.Ir .n&.
do as di�igencias necessarlas com as prisões dos - ----------------

elementos responsavels. Sobre os detidos a autort- lista R A I N H A F A I D A
dade exercerá, com serenidade e energia, a sua I ._.__ . _

ação, punlnde, com rigôr, os culpados e asseguran, O sr. dr. secretario da segu-!do, assim, â nação a tranqullldade a que se acha ranca Publica acaba de receber

entregue. A õrdem é completa em todo I() terri'i:or�o comunicação de ter:"!TI_sido fecha- I

nacional e o Govêrno apoiado por todas as fôrças das tod�� a"1 assoc�n_çoes de .cara-
•

-
-' -

.
..� ter politico estranjeíras exísten-

org�mzada'S da n8�3�,� pode assegurar q8.W ela nao : tes em Jaraguá, neste Estade,
sera perturbadaH

•
! Identica noticia Ioi endereçada a I

-------

.\
-------

s, s, procedente de Joinvile, cien-I
Cem mi·' trancas Acei·loH ·�=-O·'·-·l-�[:'Ia"O"o de t�ficando tcre� sido _rech:l�as .asr � lU (!l\�, sedes do Partido Nacional SOCIa-

cariocas serão va- secretario �{:t�Jo�n�'i1e� Liga das Sociedades

cinadas

v
Proprletarto e DHnftor �esp1.H1$2lt'e� "j li li R O te A L L A D O

. .

-I--V-I- florianopoHs, Sexta-feira, 18 de r�a"ço de 1938 INUMMRO �_�08

RIO 17-0 sr, Miguel ?8te ..,

decidiu aceitar a sua inves' tidura
no secretariado rio-grandens. ,ten
?O, nesse sentir!o,. se dirig. d�, ao Iinterventor Cordeiro de F[1f] [l .

Adianta-se que a nOrtleaçà,) .de ruo, 17-·0 ministro Fernando
s. excia na Secretaria do Inté flor Costa mandou vir da estação ex

será assinada dentro de oito di�as, perirnental de PUZZA na India,
I' r sementes selecionadas de trigo,ogo apos o regresso do cel. Co (.

-

'. _
.

deiro de Farias de S!]<J. viagem a
o obU.das TI! m�sma esta��l.O, �om as

interior do Estado. �. ,qual'! sento feitas expenencias no I
''',ih'''' asil

'

-----.----------.- t.,:ru�.. I

A condena�ão de ._�v�;�-------------------I
m ._ O �i\urQ da I

uma joven esplaJ �,�-�Qi\ �,:"'��
� I

tlus'lliêl

oe e",·8 ��"'� 0,._j[el�e�ido á noiva pelo NOVA T

4) j UiGJ1���I�i!® eOl........ '""III�ouk v�ol.enta /''{ORC, l7-Desabou
, lll·ei .d6til.-LJ.l. vanas l' tempestade, atinoindo

, dolj'� =egiões nos Eslados ;itua--n

.�
"lan tes, e o maravilho- ,de) "lO vale do Mississipi, causan-Conforme n0ticiámos consti- 'do de bnll b a noSSa,I'!J(..(J '"! ,quatorze mortes e mais detvill notavel aconttcimento mun- 80 colar que proáuçi'í"o.[tl v 111'.:'�re- cem feridos, os quais foram rediàl o casamento do rei Farouk I produz e que é estimado em dolhidos aos hospitais.do Egito, com ;! encantador� mGis de 3 mil c�mt03 de réis. Os prej'uizos material's ��a'o '11-princeza I-i'arida, tendo sido ofel'-

.. ""'''''<fl .. •·.. ,JtI __ ..·��� ... II!:! I!III dD_U.. � I

B III çalculaveis, especialmen te os So��:�osveárdl1ao(J.ievl·arols·iqtlelj:'o��ilmO�s Pdr.esen- m ais c�m if'1_ fridos pela locaJidade de Bele, , S l r ", 19nos �;- � Vielle, onde sessenta casas foramda sucessora de, Cleopalra no trô-
d,·ades e

II! d
.

I. .

o � tft I·
estrUl( as.

no egIpcIO. iii VA rainha Nazli, rnile do rei, BELLE VIELI R 1 Vf l1li1
m iii ,"

<
-''-'', 7- iolen-o erIou á sua nr)ra várias pedras mil n!rlaSI ft_ to ciclone desabou sôbrc esta ci-do seu tesouro !:tarficular, no V3-

� � III U
d II

.
. . a( e e seus arredores causandoOI' de maIS de 15 rml esLel'bnos, .

rm
consideraveis �e'"ou seja cêrca de 1.300 contos de ne�1"0S ' p. JUIZOS.

Ao
Sabe-se

,. 'O· ., que morreram nove pessoas senrms. � pl'lnClpeS e as princezas do que o nUllle' I 1· 'e! ".
-

., .' r
, ' ,,: h '

• lO e e e1'1 os, a tm-,ems OHfCCE,run1 d slla cun. ada I FRENTR DE ARAGA-O _ ge a 50, havendo aind _dilas Laça"- de ouro cravejadas I
.l. oU -

, 17
. .

a, numero
de pedrns

-

pI'cc'osas e' b',,'· - I Segundo
oa.lcuJos oficiais hoje da-I sos desaparecIdos, os quais estilo

, I ,bUla l:uxe- d '

b"'d I d d
'" sendo próc rad I t dla de ouro, tlldo no vaI'.)r de dOS a

f
pu

.

dCj ae e,. eSr e o mIClO
salvament

u os pe as ·ul'mas e

2,180 con tos dA réis. ,a o<enSlva naCIOna 1Sta nesta �__

O rei Farouk, ofertou á sua
frente, na semana passa��, as tro- Inoiva um, diadema todo craveja- pas do {5eneral Fr�nco Ja ocu�a- mposto sôbre veu---

- ram maIS de 100 CIdades, aldeIaS

E
!;l

d
e vilas, onde fizeram cêl'ca de d.:JIs me�C�].nt;sxamlna or .18.000 pl'i�ioneiros. lU íl 6.J I.

f RIO,17-Acredita-se quena con-

I TI t' d S '

'.-- .. --- ..

-----.-------------- ferencia dos secretarios da Faz'-',.n-úr por .ana ü sr. ecretario
1 r

.

J í

P
da serão tomadas medidas de alta(lO ntenor, e llstiça foi design�-, �eft&i"unado relevancia no sentido de l'acI'oIla-do o sr. Jau Guedes para servIr III "''"' te '

como eX';llninad, /[' de ãlemão, na l!I
lizar, estabilizar e facilitar a ar-

prova a que vão se submeter as O vatIcano recadação cio imposto sobre vcn-

pretendentes ao cargo de datílo-
das e consignações mercantís,aten_

grafas 9.3.S Secretárias do Estado, dendo, tambem, aos argumentos:
VATICANO. 17-Comentando contidos em numerosas rcprescn

Preciosidade doad.a GS últimos acontecimentos verifi. I tações de contribuintes, entre os

ao tesolu.G@ naeiona- cados na Austria, o « Osservatore I quais as associações comerciais.

r I Romano" escreveu: '

AIIsta
I

. �As noti�ias sôbre o campo re- O barao deI hglOSO contmuo.m a preocupar 0<;

_OVIEDO,17 - A congrega-'circulos chegados ao Vaticano., ! -1",.1 bçao da «Adoração Noturna» doou i Medidas restritivas vêm de ser C�lhu 50
ao Tesouro Nacional uma precio ,adotadas contra o clero e suas
sa custodia de outro e prata, com' instituições. VIENA 17--A J'n'159 h 'Ih t 402

,. I O " '.
- , po I,,!a anun-fI an es, ' dIamantes, i que e certo e que outros m- ClOU aue o barão Pot h'ld 1 .56 peroIas, 84 esmeraldas, 428 i dicios, ainda não de todo demons- ,fe da'« Hilail Austl'ia"Sac I

f'
c le

granadas 109 . b' 80 t
.

d I d'
-

.. v », .amosa
.

'. ru l�, opazIOS, I tra os, l'eve am a ten enCla de organização bancaria h _ , . b
.

5 turmalmas, 5 saÍlras e 70 opa-]i hostilidade contra a religião e a li custodia dor ordem' dac na se so

las . . , o eparta-. Igreja. mento de Fiscalização aos Bancos.

Sementes de
d� India

=

LONDRES, 17-Após senten-

ICiar
<Miss X», jovem espiã, cuja t .

identidade não foi revelada, o ju- I BERLIM, l7-0uro e �!10S!iz declarou: «Esta mulher dwe valores do Banco da Austria".n,m:possuir extraordinaria corajem.: total ele ,j,IO.GOO.OOO de shillings,
Por certo prestou grandes servi- serão transportados uara esta ca- I

ços á sua Patria »
I
pital durante a sem�na corrente. i

---

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

� eletrificação da CeJltral
--_

do BrasiJ,

Nomeado em"

baixador em

Washingt,ünI
I

I

,.. RR09 '�1-Foi essi
nado, hoje, e decreto
nomeande 4) dr. Pi- Imentem Br"mdão, e:!- .

I
11I1!8nistro do IExterwor,

I para embaixador em
I Washington.

l_iiBi�,,:iiííiiiiI__;;a;,;;�I-iIOJlI<�"-.. _ ....... iiiiiii_iiiãiiiõiii-;E;,

O embaixador de
Portugal foi
furtado

II
o dr. Valdemar Luz discursando, vendo-se' á sua
frente o Ministro da Viação, cei. Mendonça Lima

RIO, 17�-A p.iíicia recebeu (�e
núncia, apresentada pelo emhai
xadoi _d_e PO�IVfial, sr. Martinho
'Nobre do 1\1�lo, de SIue êl:" ,,[ôral furtado em um relogio. Deixara-o

'I dentro do seu ca rro , estacionado
na avo "Rio Branco, enquanto" fa

! zia sua veíeição no Jockoy Clube.
'Ao voltar, verificou que o rerogio
tinha desaparecido. i

Depois de inume�'8s tentativas. em 1875, alcunhada de MARIA FU
a eletrificação da Central do Brasil; MAÇA que toda enfeitada de flores
tornou-se uma realidade, estando e fitas fez a sua ultima viagem,já em transito os trens elétricos puxando o trem S. D- 9.
para Nova Iguassu' e Bansu'. O áto inaugural do novo trecho

Grandes encomios e siélnificati- elétrico, revestiuuse de grande so
vas aclamações são feitas ao sr. lenidade tendo a presença do sr" dr.
Getulio Vargas, o realizador de tão Valdemar Luz, diretor da Central
i"·'portante acontecimento. Ainda do Brasil, ceI. Mendonça Li.ma mi
&gJra com a inauguração dos nOVOi! nistro da Viação e altas pel'sonalitrechos eletrificados muita expres- dades, usando da palal/ra o dr. VaI.
siv� foi a homenagem prestada á

I
demar Luz que pronunCiou brio

máls velha locomotiva, construida lhante discurso.

Rots
custodia

I:
:!

I
J

lif"

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vai f'eceber os �--nilhões R��.��s de
.... ,. ..

....... . .....::.... . ,.. ,.' '. ....
.,. ��!-�.:�.�-!'""'"""" - ul.lada iie pa ...

ra as mãesQu.si cDncli�idD o procesS)o em torno '

da herança �e Ha:&l'rieta ��-:ret. OUo- pei�u:h:,: ;��,qU�i:I:�::co��Andavam vendendo pela
mar Bohm Incluado def�ndnfan.ente,I ....stá incomodando,

cidade os dentdS que ar- .

• • ..I Convém verificar se as rou-
rancavam aos cadaveres no rol das beneflcgau,�s

pinhas estão muito apertadas;no C6initerio
mudal-a de posição

r
no berço;BELO HOR�ZONT,E, 17-' entre 05 16.700 pretencentes, advogado da lamilie Bohm, dr. viral-a de costas na palma da'�Ottomar Bohm, engenheiro, ele- apenas 24 [oram aprovados. Newtom F: Martins Fleir�! aca-

mãos, colocando a cabeça umtrotécnico da Radio Inconíiden- Dentre estes Ottomar e sua ba de ellvla� ra�a. FIladellla to-
pouco mais baixa que o resto docia, prepare-i e para receber mais esposa Amalia Bohm foram con-] dos 05 papeis exigidos, declaran- I corpo, durante alguns segundos,depressa do que esperava os siderados herdeiros legitimes dó. I de q�e d,'ntro de pOl�COS mêses afim de que eliminem pela boca32.400 contos que lhe coube- viuvá Gal et.

l'l famlI.a Boh.tn entrara na pOo· os gazes que porventura se achemram da fabulosa forhma de Recebendo a comunicação o se dos seus milhões. acumulados em demasia no esto-786.720 contos deixada pala .-------------

mago; dar-lhe algumas colheri-arqui-milionaria Henrieta Garret, Nom' e.ad i\ t� k� � ;�a ohas de agua fervida. porque asfalecida �m 1930 nos Estados U '"lg li �fJ � �O .

criancinhas de peito sentem mui ..Unidos.
------------- ta sêde nos d:a'; ,1," forte calor.A herança sensacional tem e ln Qaç� ii" 1'11 Muita51 vezes choram de sêdeUma grande área de ter- causado enormree percussão, não

e as mães pensam que é de fo-ras no logar denominado só na America e na Europa, co-

me, dando-lhes de mamar IóraBarreiros, com q��tro casas I mo tambem no Brasil, á qual, I de horas. A agea filtrada ou [er-sendo duas de tiiolos, uma' apresentaram-se nada menos de

I vida deve ser dada ás colheradas.tnodVaas e d�!afs 'tde mtaaddei ra 16.700 �andiddatosp' fin.c1usi\'edo T Par� ev��ar as pc rtui baçõesO em per et o es o. ex-tesoureiro a re eitura e i
I gartro-mtestmais, comuns no ve-Uma cocheira para seís Petropolis, Alberto José Schaefer I I rão, é indispensavel cuidar bemanimais, bôa chacara, ótima e a familia Garret, domiciliada I do leite. çp.�o_f. Wii:d:1, ele seàgua. um pasto especial e ne Paraná. I altfia.... com milita facilidade, cau
I ,� ,

uma linda praia de banhos. O consul da Tchecosbvaquia
..._ sande tais desarranjos, Nestas

.

Tratar com o sr. Pedro em Filadelfia, dr. ��. R. Toot
ocasiões, convém submeter asCipriano, em Barreiros. traker, acabe de dirigir uma car-

crianças a uma criteriosa dietata a Ottomar, datada de fins de
a'imentar, que não ultrapasse defevereiro e aqui chegada ontem,
12 horas.anunciando que o processo corre.

Durante êsse témpo, e mesmoregularmente no forum de Fila·
depois, adrniuistram-se-lhes papasdeltia, pedicdo-lhe que remeta,
com ca-einato de calcio e, sobre-C rrn as firmas reconhecidas, as

tudo, o Elcloformio da Casa-:crtidôes de idade, de bittismo
Bay:)', que combate a diarréa,e demais documentos, pois após
revesnndo protetoramente, as mu-rigorosos e xernes là precedidos,
cosas intestinais.

Na estacao quente do ano as
•

'} 1 dn ães precisaro , pOIS, recoorar e

atencão com cs alimentos dos fi:t

lhos, tendo sempre em (asa um

tubo de comprimidos de Eldo
lormio da C· 5a Bayer. i.

==A GAZETA

Os
Florianopolls.Iê -3 -1938 1

rnonstros
de Carangola

C t\RANGOLA (Minas),

mar�r·,e
de colocar sentinelas especiais,ç:>-Sergio Pereira de Carvalho com o fim de evitar que a po

e Paulo francisco, são os mons- oulação, indignada, linchasse os
tros d. Carangola. O primeiro dois monstros.
á brasileiro. casado, natural do
municipio de Leopoldina e com

47 anos de idade, desenpenhava
ai hmções de zelador do cerr i
teris local, e o segundo natural
d. provincia de Cales, na Italia,
casado. com 55 anos, as de co'

veiro. Ambos ha tempos. con

certaram um plano macabro: va

leram-se das ocupações da ne

cropole para perpetrar nefandos
crimes: roubarem os cadaveres.

O primeiro sacrilegie se con

sumou e ficou impune. Ninguem
dele soube.

Veiu então o segundo, depois
o terceiro, e a série parecia que
não mais teria fim, quando um

incidente Iez jus sobre os horri
veis crimes. Certo dia, morrendo
na cidade um carroceiro, que
possuia dentes de ouro, concer

taram os dois monstros roubar o

defunto e, assim, mal repousara
a terra sabre o caixão, puzeram-j'
se a escavá-la. Num instante des
cobriram o corpo. Para não se

rem, porveatura, surpreendidos
junto da tumba, diabolieamente
decapitaram o falecido e leva-I!!I-------- �ram-Ihe a cabeça para um outro
local mais, abrigado, E assim
,estaVam trabalhando' com torque
zes na boca do morto, quando se

deu)p imprevisto: apareceu no

camp'1' santo a viuva do carro

ceiro, 'com ramos de flôres para
depoaitar sôbre o tumulo.. IAol defrontar-se com este, pa
rou tr/anzida de pavor, estrangu-
1 .. .5 aos .

II"" ciq �ra1nt(l na garganta-es-so
l' d " f,�ddo um � �lxan o ver no un-

lava aberto. a� L r.abeça. Pensou
SI' Ihdo o corpo sem ,.

�

'llU er, que
b"na, .

enlouquecer ii po re • cu cemlte-

saiu então a correr. peJ� '\ssusla�
rio a fora, aos gritos. t-, 'ssa

dos, os dois monstros se apre,�
ram a devolver a cabeça do dt.
funto á sepultura, mas não a

tempo que não fossem surpre.en
didos por pessôas que haVIam
acudido aos gritos da viuva.

Apanhados ainda mexendo na

sepultura, não tiveram outro re�

medio sinão confessar os maca'

bros atentados. Soube-se er.tão

que os sacrilegios ronbos já vi
nha de mais de mês .:! que prc�
cediam as suspeitas, que mUitos

alimentavam quanto á

<:norme1quantidade de dentes de ouw

que, apareciam a oferecer á ven- :====da.
Sergio e Paulo FranciscQ (o�

ram recolhidos á cadeia pública
de Car8ogoia, oRde a poliea te�

Engenheiros
. . ,Sra. Agricultores e IndustriaiS.

. _

t e ecana·./lumentl! sua produção, fazendo uso fios mazs poten e�ORES NI�

���ÁD�������QtI%l� :t�2gtASC����E1j��5�s !�IT�DUSTRIAS.
"e t ··Iar"Motores a� oleo crú Diesel a erpll.

A Administração do Hospi- Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven-
tal de Caridade desta Capital, dador exclusivO no Estado
.tívisa aos interessados, que o lr-

A V· I L.. A I' d bd G) d' 1-1 Trata-se de um m o unga-
mão Procura or era aten era

.

low, de um tew�uo com 52:750a todos quanto:\ tenham negoclos •

H 't I
CO ns. Mafra, 31 metros quadrados, com I!gua cor-

a t.."tar com o mesmo os�t 8, E·t· Rua I I
.sc r I o r Io '

i IIiIlte potavel uma o ana. e
todos os dias uteis, com ex:cep�

Oçio dos sabados, das 14 8S 15 .

61 CAIXA POSTAL, 14 uma grande pas·agem.horas, á Praça 15 de Novembro FON E '15 '

No lugar Barreiros. Preço de oea-
no. 16, loja. Telegramas "Avila" Florianooolis

rãO• Informções: Julio Bousfidda,

AAMrnN5TRAçAOI� � •
Barrcirru.

Irm.andade do Se
nhor Jesus dos Pas-
808 e Hospital de

�arldade

EDITAL

VENDE-�E

Desembargador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Rua Trajado no. 29

Banco do Brasil
Capital 10G.OOO:OOO$OOO 1 r ���noel Siqueira BéloFutldo dI reserva '259.746:100$000li. . O, no�s» 'prezado amigo e distinto conterraneo sr. Manoel

IS B I�·
d d 20 escriturarioEXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS I iquerra ewr solicitou exoneraç�io ° cargo c .

I do Te�ol' "'j Estado e<tando últimamente invetitido das funçõesAGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

I �e,' r,:"o·leto.lrrode °Ita)'aí, .c;r.g; que "inha descmpenh:lIldo com eleva-AGENCIA LOCf..L RUA TRAJANO, No 13
r
A_

"

,.. U"..IO critério e competencla.
. . .Abona. em conta corrente. os seguintes Juros:

'I' O 1 ·erventor Federal premianrlo os meslImavels ser-

d
Dep. com ]ürJs (C01YlERCIAL SEM LIMITE) 2% ar.:'AOr.. �.

..L

Estado pelo talentoso patricio Ilcaba de no- Cheira ores...Dep. Iímttados (Iímite de 50:000$) 3%'L�1':G ViÇOS presta.os ao

'd d
.

-ipio de C:lçadrr sendo este ato
Gente que vive de

Dep. populares (1dem de 10:000$) J.Hv""I,- ....6' J mta-)o tabelião na se e o mUnI\.
."

... ,

f tDep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, rf\r
-

.

4% ala recebido com gerais demonstraçôês de .Jubilo e conten,ameo o.
nariz ao ar ,e ganhabem de quaisquer importancías(._._. ...vá} rehradas tam-

A GAZETA felicita-o prazeHosa:nente. dinheirocom aviso prévio de 30 diatentp ,

3,5% ala I N S U NOVA YORK, março--
idem de 60 dias

_l

401 ala
' Motoc iC Ieta • .

" r r=:vano j U .... i "Dick", na sua secl"ão «lVlunda-
idem de 90 dias . to

m �
110

4,5% ala Vende�se uma, nova, co

na», de A NOITE. mostr, u,
I 'r_- ���'\nhêl'i'o &. _renr'

12 112 H. P .�4 nluda�ças, 41' PORTO AL.EGRE, 17 ha pouco a sua surpreza ao 5a-
DEPOSITO" k 1?RAZO-FIXO:

4% ala tempo, consummdo .1 ,\1ro de No sorteio reall'zado em Ale- ber que o Conselho tvlul1icipal��r 61f�ê�es 5% « gasolina em 40 qUliomF.ntros, ,I grete para a compusição. do �f)r- de Vansalítc, na California, ha.Com renda mensal 4.5% ala I Preço de ocasião.
..

12
I

po de jurados, foram mclUldas \'ia nomeado um «cheirador di-Vêr e tratar, á rua 1lllJano, senhoras e senhoritas da socieda- cial» para determinar a causaFlol'ianopolis de daquela cidade. I de certos odores sUipe�tos qu:
vinham impestando a Cidade. E

perguntavam que 'luillidades f e

/� I C i::;' pO r, e SÓ riam exigi�as para pode: �xercer-

i
se o «meher».'tem u ""'''''', ano

Ora, ÍSiO é simples. Neva
a paas a r na

I York tambem tem o seu «chei
Penit�3nciaria! ra-cheil'», gue por sinal não (>

I nenhum adulador. Ha até m is
WASHINGTON, 17 _.- O de um. São cin:o, para diz�r

Supremo Tribunal indeferiu ôn- se certo. Todos perteocem á
km uma petição apresentada por companhia do gás e trabalham
AI Capone, no sentido de ser oito hora� diarias, apenas Vla

revista a validade do ano de jando para lá e para cà nos

prisão que o famo�o «g�ngster�) trens subterraneos. Sua função é
terá ainda que paSS!H na Pem- a de saltar em cada estacão f�

ttnciaria de I1inois. esperar il chegada de Cum trem.
A corrente de ar produzida p' b

• .. a!IíiI ·

aproximação do comboio devf!
lev::lr ao olfato do «cheirado!»
todos os odoras contidos no tu

nel, inclusive ,) mais perigoso
Terre.los e Olaria (] do �ás de iluminição. O pe

rigo resultante de qualquer acu

mu!ação desse gás póde causar

alguma explosão rte danosas con

sequencia. E para evitar que t .. 1

aconteça, a companhia do ga$
de Nova Kork se incumbe de
manle( essa extrema vigilancia.
As condições exigidas não Ee

Continua na 7 a. pagioil '

Leghoms
Ternos e casais de frangos

de alta linhagem
Pedidos pelo Telefone M.777

Trindade

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: Cfas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico:DSATELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas A'-UGA"S�
Uma casa á rua Jose

,Mendes no, 41. com chacara.
Tratar com Dionisio Da

miani á rua Francisco Tolen-

S I tino. Fone 133�' ...

Company
Rio

Interna'_ianal Machinery

importadores •

VENDE-SE
i
I Casa,

f c ".----�------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------------------___ f_ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I SALAO PROGRESSO �

)- 'I
I

o Unico! A GAZE A
, Dia 17 CINCOENTA CONTOS da "IJossa lotel·ia�'
Jogam apenas 15 mUhares Inteiro 15$000

RUA FEL!PE SCHMIDT N. 5
-,-.�.

-
.. -. :.:r;.:-:-'-;;;;e;;--'--'-'--;W;;;;;.;w;:e--·-·':;;,--w;,-p·--_._----.....=:. ... '

Cllrso de
Madureza

.'

o Curso de Madureza de Flo-
r;anopolis, que obedece á orien
t ção ('.--, ;;1 n'; ado professor Ma-
110el Luís e que dispõe de um cor

p) docente que muito o recomen

',D, reabriu, ôntem, as suas aulas,
A grande Irequencia e o numero

apreciavel ele ma 1, icu'as é indicio
( a utilidade d esse estabelecimento
Le ensino, qt e tão relevantes ser
viços vem prestando á mocidade
catarincnse.
Funcionam as aulas no prédio

�:-nde está ser.iada a «União Be
nificcnte r' os Chauffeurs », cedido

por nímia gü il ii\'�za do sr. Arão
i í(\nifa�;i:), dig::D e esforçado pre-:
: iden te ti 'c' i rela Associação de
.Iasse, á I' :' .T: -ão Pinto, no, 32,
das 19 á'.l:n horas, onde serão
atendidos

. odes os interessados,

-.-.. ---------_._--�----_.

Can pos Lobo & Cia. comunicam
aos seus amigos e fregueses, Ql1C
mudaram o seu escritorío comercial
da. rua Conselheiro l'vlafra n- 35';;0
brado, para a rua Felipe Schmidt n-

39. esquina da rua Alvaro de Car
valho. pavimento térreo.
Floríanopolís. 12 ie março de 1938.

LAGES (pelo correio) - Os
fésteios em honra do Rei Momo,
nesta cidade, decorreram impo
nentes e com vibrantes expan
sões de iubilo e alegria.
As ruaill principais fl)ram feeri

camente iluminadas. Nos queri
dos CLUBES l' de JULHO e 14
de JUNHO realisaram'se estupen
dos e magnificos bailes, que dei
xaram gratas recordações.
-'Lindamente ornamentados esta

vam os elegantes salões do CLU
BE l' de JULHO, decorados com

bélas paisagl"ns vienenses, onde
se destacava a celebre PONTE

I)1)OS SUSPIROS, No centro via-
ae armado o encantador trôno, i \

em que foi coroada a Rainha dú:
Carnaval-a graciosa e gentilis- :
sima soberana Ligia da Costa
Valente, dileta filha do sr. Do-

_,.� mingos Valente, concessionario do
tornecimento de força e luz, e de '

sua exma. espôsa d. Eugenia da'
Costa Valente. IA Rainha trajava elegante e

lindo vestido. i
Foram sua" dames d'honeurs'

as encantadoras senhorinhas Emi-'
lia Araujo e Diva Arruda e ser-'
"iram de pagens as galantes me

ninas Carminha Antunes e Lan
da Brascher. Corcou a soberana

Ligia a sra. Celso Rosa. ,

No Clube 14 de JUNHO, não
I

menos bélos e deslumbrantes'
se apresentavam
seus salões, cuja ornamentação,
Drocedida com apurado gôsto ar

tistico, ímpressionou sobremaneira,
Pela Rainha do l' de JULHO

foi coroada em expressiva sole
nidade a graciosa e linda senho
rinha Doris Ramos, eleita a So-,
berana do CLUBE 14 de JU_l

.....� NHO, send0 essa escolha recebi
da com geral agrado, pois, Doris
é estimadissima pelo seu bonís
simo coraçãu.

Serviram como suas pagens as
"

interessantes e lindas meninas
lta Ramos e Eda Barros. ARa-Iinha do 14, que é filha do nosso

distinto conterraneo sr. Celso Ra
mos, mereceu homenagens que
lhes forana prestadas reverente-

, mente.

Limousine
Toda reformada. marca WIPET,

muito economica. vende-se, faciU
fando-ge o pB!Jamento. Preço de

«lisião. Tratar na Casa AMUSICAL.
RIJIJ João Pinto, 12

I(1. ,

,

eroe
da

l' _�
•

•

defensor

Macumba
o Chaco A Ao

gerere

CJNE ROYAL, ás 7 e 8,30 Ad -

horas-CAPRIC�IOS DA SOR-I'. oraçaoTE, com Edward Arnold e Fran- ,

d' ".

L
. ' e a marca que omma na at,ua 1-cme arnmore. I d d d

. ,

Pre 0-1$000
a e e �mlllara' sempr�,qualqlle-ç
que sela a sua necesSIdade de
perfumarias, prefira set1,lpre.

as da marca

pulação de Assunçã o, sendo car

regado nos hombros pelos Cadetes
da Escola Militar recobrando as

sim o prestgío de heróe que bem
merece,

Pacificado o Ch.ico, o Para-I Obra de Franco guindado ao I te adversa aos heroes da luta,
guái sofreu radicai traasform«- i poder, em contrario aos partida-II forçaram-os a emigrar e dentre
-

liti I. I I d I E' ., .

t,UÜ IJO I Ica, I nos (a guerra e consequentemen -I eles o gran e genera �stlgarnDla,
--------- ------

10 chefe supremo das forças pa-
\�\. � D fk� W O I raguaias. Uma tentativa de con·l!/'A � �, � � I tra-revolução, fracassada, quasi

leva ao poder o grande general.
Voltou do exilio onde esteve

longo tempo. •

I Regressando agóra ao seu tor

tt'1J r. I José Ferreira Torres, avisa ao Comercio em geral que em rão natal, o general Estígarribia
�J ",arnava I data de 18[111937 deixou de fazer parte da firma Torres & Cia. vem receber a mais significativa

.,.� ,que girava em Anitapolis com comercio de Fazendas Armarinhos e das homenagens por parte da po-

ean LaO'es' generos, ficando todo o ativo e passiva d:l extinta firma sob a res-

eI ponsabilida�e de Krautz & Cia,
1 estabelecidL� r;a mesm� praça, ;Frutas Naeionais e

�VIsa �ambem que �tua L�eJ�t�
.

con�ll1ua, ne.!?,ocI�ndo na pra- I Estranjeiras
ça de Anitapolis, sob sua FIrma In�IVIJU�I, Jose Ferreira Torres. I encont�am-se á Yen�a no

.. Amtapohs, 14--3-33, i Salao �omerelal
JOSE' FERREIRA TORRES 'R. ConSelheiro' Mafra, 10

I
Nas inspeções de saúde a que se l-

I, swbl11;te,ram uo Departan;cnto de ��ú-I Berlim e Pr�gape PublIca. perante a Junta medIca

I.
li

oficíal. foram c�nslderados em perfej· .BERLIM, 17-0 ({ Reichstng»
to estado de saude � aptos para ocu- fOI convocado extraordinariamente
par qua.lquer cargo ou função Púólí-I par� uma sessão que ee devel'á

I
ca. reahzar sexta-feira proxima ás 20
Joaql:ím !"loura Junior. Ja..c0b Kna- horas.

.,ber, LUiz Rlgo, Carlos da. Costa Pe- AcredIta-se que Hitler falará
I retra� Uri,assú A.l.ve� de Carvllhho. sobre as relações com a Tchec)
I Jose 1 roam de OliVeíl'a, Walter Car- Slovaquia e sobre os recentes acon

I doso. !osé �aria T?rres de .Mirand�, tecimentos da Austl'ia. AcreditE- e
I FranclscQ Magno Vlwa. JuliO (clfltt- tambem que erá abordada. pelo

I :ano.
«Fuehrer» a questão espanhola ».

I Vimos! Ouvimos! e. Observamos !,
I

• ClII&S -,

! que o PINHO é mel'imo competente e-m re

i
formas e eoneertBs de qualquel- Inala ve

. Iha. - Vai..se a ,doulieilio ..
-- OFICINA .. _ Rua

Saldanha Marinho, elltlee João Pinto e
Tiradentes _. Telefone, 1.43Q

.

II!

paraguaio
di s n

faz justiça ao

idade pátria

CARTAZES
DO DIA

ODEON, o lidei- dos
einemas

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 7 HORAS:
Uma extraordinaria sessão du

pla-DlCK FORAN, o cow-hoy
tenor em
TERnAS DE ALVOROÇO

e a grandiosa produção da FOX
PECADO DOS HO\1ENS

com Jean Hersholt e Don Ame
che.

Preço-1$OOO
-0--

CINES COROAQOS
CINE HEX, ás 7,30 horas-A

BEM A::\1ADA INIMIGA, com

Merle Obefon e Brian Adherne,
Preços-2$500 e 2$000.

Jrmspeções
de Saúde

lndust.ria rendosa, já hem de
sen volvida em Florianopoli. e ar

redores, é a da MACOMBA e ,
do GEHEHE, onde o� incautos
caem como patinhos implunes.v'
Nos môrros, no continente hoje

o campo mais fértil e propicio,
gr�n_de é o

, pl'ogr.f:sso A

que tais
praticas conueuaveis V��i:l »lcan
çando com mais inLrit':.J ,,'j:':SS-O,

I A ignor anci : e ,) ;u,(:;�,'::,0tis
mo são os ill·lioI'f',.; ccu.ijuvadc-
res dessas C\_.l��S, t;,.;·'· quais re-

sultam "-.mq,;'(' (,'l:t perda dA

! uma vi.ln i�: [I (/-)('<�,.::·;0{i de qu(�n�

I n:';(' ,,,,',, , :",'1"1"'" " 1""" ,,'JM' ('1"'" t-�I .. .)'.-.I'� ,! .• ,. t-) " . ',' (.i .\/Q �(À.

I U�� perigo·;, I loj :

; 1 lt .71;i)rjanopo

II lif; l,(,.;�úe um �." t', f', d� :�aúd('
,PI h ica, prif'?lU:G, -d,;_1 ·1p'lre�bH.

I d.. " c;lpaz lÍP prcs. 'f (,;"'Y:�r:tes
.
S( ;. viços {;. nessa p'; ,I .'10. não

1 I' • 1 I) , •.

I \_ (TIV;�': qre a � oHC:U :) (�i ta ()

l'
rUl1CiOf!�L1.2nt(; �.L� V),Ii!.;;,o, �l�'! ro�.
«n.Ie c::"P·i.�l.l.H>I>" -:��c()n)'1L(��, ;..jr! di
zendo pit: nizis, lêrn c. �U'HTE
nas cartas e (kpu:s passam receitas
que podem COlOp['( meter vid .s. E'
duro, mais é verdade, que ainda
existam pessôas cuja cultura de
veria isola-las de tal ambiente,
ali vão, numa demonstração que
pouco condiz com as nossas .cre
denciais, Não se diga que a nossa
reportagem exagera. Ainda, ôn-
tem, conseguimos 18l' uma receit«
de CONCEITUADA MEDIUM
assim redigida:
«FASSA USO DE SALÇA

PARR1LHA LIQUIDA ...
»'

E tal prescrição era feita para
um cardíaco 1
A julgar pela ortografia, cal

cule-se (J mérito da receita. que
talvez si usada pelo desgraçado
o iria dar com os costa 'os no 'ou-
tro mundo.

Para se conseguir o aviamento
de Uma. fórmula em· repetif;ão
nas farmacias, exigem a assina
tura do médico! il ... Será que as

receitas da macllmbl:l e do gerêrê
estão sujeitaR (l exigencias seme

lhan tes ?

Departamento de
Administração ��u

nicipal

povo

Por decreto do sr. Interventor
Federal, datado de ontem, foram
fixados em 5:280$000 os vencimen
tos anuais do escrituarilJ do Depar
tamento de Administração Munici-
pal. -

Pelo mesm') de.�reto, foi creado
no mesmo Departamento, maL, um
cargo de datilografo. com o venic.
mneto anual de 2:880$000.

AO

.--_.M __ ... __ .� D. •

i o

Adoraeão

v

, ,

COPAS
DAS

EM

N

Vr!

l
--------------_ -_._------

Caixa Post,/a!, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta eapital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto 5 �aixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Endereço Telegr.: DOLI' . Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CArARINA

..................................�

Café-Restaurante São Pedro
g;

Proprietarlo: - IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

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

Fornece com.idas a dom.icilio
RUA FELIPE SCDMIDT

'AGENCIA DE VAPORES,
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada --Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCAREfN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Ellcarrega.se de classificaçãCl, medição e EMBARQUE de
tc.das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tÓl'OS etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do S.l 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
DE�VIO DA E. DE fERRO ARMAZEM PROPRIO IS8RVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

_

..
_ � I O P d C I 1

Rua Trajano N. l-(sobrado)r. e ro ata ão
.

Diplomado pela Facul· Florianopollsdade de Medicina da
Baia

Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOI aes
Ex·Ínterr.o do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospnal FERIDAS

G ff G' I S ESPINHASra ée Ulll e e anatorio
I ULCERAS

Manoel Vitorino ECZEMAS
Clínica médica cínrrgtca das MANCHAS DA PELlI

moles tias da DARTHROS
CABEÇA E PESCOÇO FLORES BRANCAS

Especíahsta em RHEUMATISMO
NARIZ, GARGANTA E SCR'OPHUlAS

OUVIDOS SYPHILmCAI
CONSULTORIO • lnalmeat._ ....

18- Rua Trajano -18 .. decçOet '.,. ...
RESIDENCIA ._ I'I,IIIInIâ ,_ .... •

. Hotel GlOria • -AVA II I A·��II D" t d 16' 18 h 111- Milhares de ouradOl'�
____________________ � h;ar;a:;n

e

asditras _ Ii.,_ 9RAIDEDEPURATIVOIG.

1

�D�r.�P.�C�am�a��ra�l�
Simões

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnoslico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
�oh confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1 J 67.

I
Atende diariamente: das 8 I

LáS
9 da manhã e

da:.J'-4 ás 7 da tarde.

-

�

Florianopolis- t 938 �

--------j

u z a ,'IFab An
•

r I c a ti a

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

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mais de 70 anos. Exigir pro
dutos ANDALUZA é prova segura de bom g'. sto e de zelo

pela saúde.

ANOAL.UZA reaiir.na sempre o seu valor I

Francisco Bãtencollü..t: Silveira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono)

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

ELIXIRDÊ NOeDEIRA
Empregado Com SUccesso em to_a molestlas provenientes da SJ'PIdIIIo Impurezas do 8anll'Ue:

-
CP........_ ar _"""""""'ntt

----I Laranjeiras
Dr. Oswaldo

Cabra I I
Enxertos grandes, quali-

ME'DICO I
dade suprema: UMBIGu,
PER A. LIMA e outras varie-

II Residencia: RU,a. Esteves

1
C:�JlS.

Junior, 138-,Fone-1.555 Um pé 2$500, duzia 24$,.
a!Jt:_j, -, . cento 180$000. Extra fór.'

V E-N-C-E-·-_SE �e 3$000 c. li:, LIMOEIROS
zsplendida e confortavel casa, que enxertos muito fórtes, de
ilém de moradia é

propria paratcasa CEC1LlANO. M1UDO, GA
comercial, 'recentemente reconstruída, LEGO e EUREKA, 1 pé,
situada em bom ponto navíla deBíguas- 3$500 duzia 35$000.
sé, e mais dois potreíros com exten-

' ,

�a area de terras. O negocio é ur

gente/fr2.tar com }Iosé Sanches. aa CARLOS NJLSO
mesma.

A MAX'IMA GARANTIA

"Sul

UROS
Maritimos

}
-

Fogo e Transportes
�cidentes rio Traba�ho

Responsabilidade Civil
�cidentes Pessoais

�utornoveis
e Fidelidade

America Terrestres,
e Accidentes"

• End. Teleg.: ASAFICSéde: Rio de Janeiro • Rua da Alfandega n. 41

Aientes em Itajaí: BDrnhausen Bt Cia. • R. Pedro Ferreira, 26 - Caixa Postal, 17

Em Laguna: AI�riD Alcantara

Agencias em todos os Estados do Brasil

.,

< :i',J_

.';:

, I

2.:
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Obras contratadas na I- semestre �
� de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiea-S, Mateus) �
.:U;

Ponte de concreto armado sôbre o RiQ S, João (Estr. !CuriUba .........Ioinvile) ��� CONSULTORIO••-Rua Tra-� Prefeitura e Forum de Mafra
..

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

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1 (2 horas.
� � Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San- liu; Grupo Escolar de Iratí

�
TELEF. 1.285

,
ta Catarina.� Maternidade de Rio Negro �'

_

� E.stação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �
� RESIDENCI�- Rua Este-

I
Escritorio' Rtla Marechal Floriano Peixoto, 131

I� Diversas construções de u sldenclas �1l\ ves JUnior N. 26

\ PARANA'
sobrado sala n�A1NTA CATARINA

� .���������������Ta�.1.131��.����������������I

IVIE[JIC::O
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

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

00
Dr. Djalma MoeUmann

Especialista em molestias de creanças, nervos
impatudismo e mo/estias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das moléstias da pe·
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

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

Consultas:-'Das 8 às 11 e das 14 às 1 6 horas

. :',"1,

'1�'I:
�Com prática nos hospitais europeus
''Ii�

CLINICA MEDICA. EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. ,joãO Pint::-. 13
1 elefon-, 1595

r�es. Hotel Gloria-Fone 1333
CanslJ!t(fls das 13 ás 16 hrs,

�������������������!W!. GABINETE �� E�EiR�ARDI�RAFIA
}� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, tis- ;�.: CUN!CA

o�
-

d"
- ��";

I
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração�;j estrutura em con- catlzação e rreçao �.�. (diagnostico preciso das melestlas cardiacas por

.�� ereto armado de ob. as �� traçados eléctricos)
�� e ferro Aparelhamento coro J� CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� p�eto para co�stru- � I
NERVOSO

� çoes de pontes em � OnQáS curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� concreto armado �1 médica

� � ,

Laboratortos de N1 lcroscopla e Anã-
r,� �..�... ;

I lises C H nicas

�, �,'ií' Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reaçõe;; de

,iI·�j C
111 "

b
e

rj.j We�sermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
- a.r a rne I ro I e I ro �� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�' �\f� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

� ��� gnostico precoce da gravidez). Exame de pUZ1 escarro, li-

�, quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
� ENGENHEIRO �IVIL fi diagnosticas.
r�\ ��, Fernay·,do Machado, 6l'·� (ij TELEFONE I .19
&� Rua 15 de Novembro, 416 -

SALAS 12�(� l�DAR �� -_I__
.

�_� o R I A N o P o L I S

� �;--� Tel. 1503 Curitiba .. Paraná liil Dr. RicardollAccacio Mo-I
� � Gottsrnann. relra,

�
tem seu escríp-

� Ex -chele da clinica do Hospi
� tal de Nürnberg, (PHJreSSOr tório de advogacia á rua

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter) Vísconue de Ouro Preto

11. 70. - Phone: 1277._.Especlalllla em cirurgia
geral

I Caixa Postal, 110,alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças O<lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastic»

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João.
Pinto, 7--- Te!. 1456

Res, Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças]
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 Í2 da manhã
e á !arce- Consultork»
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

'C;lJ3:/ �

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob. /

Fones 1631 � 1290

I Dr. Pedro delMoura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Telephone n' 1458 I
Dr, Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direito

j

,.'
'-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

A GAZETA
iii��=------iip-'-------�--�-"-

Floriano�,-138
--_,_--�- _ ..--_ .. _-----_.-----.- -_.-

�iWlIiIlL& ifiijRl!i!M!lIMM'C':W-
..11
'.l'I

ii! a

Vísta SEUS FILHOSBE
Lindas e graciosas confecções

na C
par�a mel1inas e garôtas só

PIT L.
Rua Consel11eiro afra esquina da Trajano

Para o Norte

iBiiIIFi1.ilIII_ma__�Im!il HFIIIlI!i...
=

=ey�'''''M'''''t'••t*'±W'll'iHffl'* EA&UAM?7T7PfiM'ee•• '_**eee+*A*# 10M "V=
•

..-, MIii_

O�'Br-�1�nh;� �.. I t' ��'�" ._! .,.' �.lCHARLAU fH I PERpEAU-
m�lm��' I�) a�lona� tlle ti�ve!laml EI�OE ..SE'1 '1!SEUloa bo"a deCOf�reta

ti =----=====:.====----=-_= I •
.

I na Calc,dral sexl a-Íeu n última,
_

C
iii> I. I e o creme que,

_

levo!lJCJ�):lOU ':) I pe(;indo-se a quem a encontrou

�ja� ostelr��� I Uma extensa are. a de.te'_I�und�)velho,e,o,a revoIUC1UO:).1 entrcga:-n<::sta lc3'I(;ào.
� ras, no lugar Barreiros, ;�O!l1

,\mellca do Sul.

I duas casas de madeira. pa:) ! ---.. --.-- ...-.-.---..-------,

rVlovirrlento M���rBtEmo .. DIl1'fIll�'i!t.mt. �:��t.'n>íIl!i'��MIliM1lI!,íi''k\W''I�!it'�''ttl!9�, l'to para muitas rezes. diver CHARLAUTH
P' d

,..,� I 5 rl!WlJll ...... I..� i.J%:'WílIl il'u-lItliili·�1""?iJ�I'\i;.);.���;<;1ii, sas roças de rr.andioc.i.
o e arroz e rou ge

,-

>

bél b não é um creme comum combinação feliz

1(.:;::';:" ::.-::.. _ :...... _ ...J "Q � = oC': ,.' _ " __ r"..... _.� .-,r _ r',
alpJnl e ca�lil. lIffl O' o -

��,2�",.,!;!._::;'_a . a ;;;;.;-� ag ;:;..' ("o ;� ,�,�.,....,:;.;�,�."lf�,��:..,;;:.."""� nanai c boa chac.ira, po: Afloll'ai�
.
.--iWÜI

-
. . --�,- - --.--- -- -.--- ---- suin.:o JbU:1 especial. C H A R L,A U T H .

Para o Sul I Tratar com Alcebia.ío-I. -.
,
,) .

.

1(' _ B� fé
"

\
thr� exnngurra as sarrldf., panos.

a venaa em todo (\ l'ras!l

Iiiiiii....:�.......
----- -----.-.-----.-.---.-._---.�--.-.-----

1,')ouza, nos .)(., ti> I J t u l S
I cr avos � espin] ao ,

notadamente na Capital da
,]li- rm±"IIII!II_

..

IMWIU eMjtr�tt'.aat�IM�\ím�� 'I
,'-.,{4V .... r: e. ,10 1 �, :'f f11 ,l. unnuna i:3·
I· )" II l,cpubhca.

O Paquete rrAQUE'RA sairá á 19 do cor- O Paquete iTr\13ERA' sairá á 18 do I ,,-- .. -.------------
.. -------. --.---...---- I' !rrltil(�;i_O, O.-lÁÔ:i�jO-,[lfe a I,;Ltl�

I
Esta a maior prova de sua alta

limpa macia P r e sca. qualidade,
rente para: corrente para: r MAqUiNl}a D�� I �1llmm'l'ftllill·���{jfMlft<-'i!!I/iI!lI!!I!1Paranaguà, Antonina, ESCREVER

Santos, Rio de Janeiro, Irnbituba I ' Especialista em mo/estias do aparelho genito unna-

Vitória, Baía, Maceió. aio Grande I Royal, típo 10, p. escritorio I' rLO do homem e da mulher=Mo.estias de senhoras:

Recife e Cabe.íelo Pelotas e
usada, mas em perfeito estado. j r Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
Vende-se uma por preço muito Ctinica médico cirurgicc: Fraturas em pual.

���. Et
�

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía-
� etricidade médica.

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

Aviso Rece�Je'sc carga" e encomendas até a vesp .ra das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser e.itregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, p ira ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.

AVISO

Sá u I ODr .. Ramos
._--------_._-��-

Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirúrgica do Rio, Diretor do Instituto de
Providencia Clinica do Rio. Suo diretor d.. serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultório a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

ESCIUTORIO-PRf\ÇA 15 DE N0VEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
AlIMAZENS-CAIS BADAR6 N.'3 --(FONE' I 666) -END. TECE0. C)STEl;{A

Para mais informacões com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO

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

75, 110S fundos de uma sa-: �

pataria.
Compra-se qualquer quan- ,

tidade de marmore.

-

Puro ou com assucar é vend ido na

Casa 6'" SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe Schrrndt -- 2
ESQUIl\A DA PI�AÇA 15 DE NOVEMBRO

4MMNi;jriSf E M tE' -,.

A Casa iscelanea

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

R .. Tf..�A,..J,ANO N. a
I_?lorianopolis

N Oi Estr>{::ito Ponta do Leal

=

U E t'tt=-
T

� .

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-rino-

" ,,;��;; -laringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta:do Centro de Saúde Pública de Florianopolis

Consultorio a �e abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLOR1ANOPOLIS

TINTURARIA HA' MUITAS ! !

Mais a S E I.... E T .A destaca-
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali-
dade em raupas de senhoras. Em suma não se

Iconíece RIVAL na arte,
Rua Tiradentes, 7 Fone 752

A
Il

Eleírica .1

r[$fl'

I

�
�
-� B I HL E T E S

� Federal Çl Santa Catarina II
� "iOS CL<\SSIC05 ENVELOPES FEC� ���If��F�i��IS�:E� A Elétrica
��. .�� b5====:::=�� �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiIiiiiiiiiiiiiliiiiii��-:

-I t Casa no Estt·eito

OsaborosoCAFE'AVANTE I VENDE-SE uma casa si-l VENDE-SE
tuads no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto. Uma maquina :::�NGER em perfeito
P 't E d

estado,
ara ver e ratar a .s.rar a Tratar á rua General Bettencourt

Geral no. 105. ,n·. 90.

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇt\ E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRIC,C\.
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VeNDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU'-'TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

II

=nu=rm opro=

quinta-feira
24 de arço
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o Atlético segue hoje
enfrentará os dois c!ubes

Seguirá amanhã
que disputara'

de hssionahsmo existente no futebólhalhardia, venceu, "I ,�l)tilfogo 1 xO I A imprensa vespertina diaI.-
carioca, o Fluminense empregou i ,Na�a menos de 1,0 vezes, _já o

II
Flamengo 1 xO

I
tou, com as primícias de; em de·

t�dos os seus esforços para orga- i F/umwe! se c�ncjlmtou o titulo
.

talhe de maior importancia rara a

mzar um grande quadro. I d€ campeão c-rroca, nos anos de:
I f{ETURNO: seleção dos valores nacionais, ser

Em 1936 o prestigioso clube 11 90ó. 1908 '909,191 1,1917, t
r, ' pensamento do pfl'sidente da Fe-

e!""'n 15-3-38 viu alcançado o seu o?jetivo,Em i 1918, 1919, 1924, 1936

ell ;������Jra 6x2 deração Brasiieira d� Futebo!, or-

seu quadro, atuavam nornens do

I'
1937. Li

,', �"esw 3x2 ganizar treinos DO Ri" e S. Paulo
valor de: Batatais, Nascimento, A1HdJ';:u,

7xO entre elementos d'S3,'S duas uni-
/\. Diretoria da LF,F. em sua sessão realizada em 15 do I 4 OSantamaria, Romev, HercllÍês, I

A CAi\1PANH ,\ !)O FLU-
'I B'

fi

afTaI
x dildes do pais, PéHcl fol�cionar-se

R O· b M h d "�INENSE otatoao 2xl I
' )',

usso, rozim o e ac a o. ,Vl j - -

I \'
'O

O
O� va ores reais em co, clçõeõ téc-

P 'e. I f b '1' I
I asco xll l ;. 1 '

Iacincaoo o ute o, carioca, o ,,:' I nicas ae cumpurem I.. '{c ente per·I') Conceder ao Atletico licença para disp:Jtar em Tubs- Huminense f; I, t d I Foram os segu.ntes, os resulta- I f-\:ncrlca 3x 1 I Iormance no ensaio de;;"; ivo, qu�d', 70 d 'd' LJ '1:
L o. ,)go apon a o

, , .

d I (' Í" - 1 1rão, [lO ia - o corrente, uma parti a armstosa com o llerCI 10 ' "

t dm dos 22 JOaOi discuta 08 pc o II ,). \�.nstov(;o x' lizad
'

1
'

come ° mais seno concurren e ao I •

f:>' r

3
sera rea iza o nesta capui , cinco

Luz F.C., '. '_ I c-rtarnen promovido pela Liga de i �'ll!m�lellse: no Campeonato Ca-! Port�guêsa 7x
I

ou quatro dias antes do crnbar :

2) Encammhar a F.C.O. os registros e IOSClIÇOi'S de ama-I F t b 'I d H' 1 J '
.

I nor a oe 195 I: I' Olaria x I
que para P",rís.

�ures encaminhados pelo Figueirense fi' I d 15 d I u e O O 10 oe aneiro.
fi J 1com o c. CIO S fi e o I C t: d t t'

, arnengo x Como se sabe, l'à existe a relfl.,

I onnrrnan o a espec i'. rva gc- 'Icorrente! mês. , I FI' _."

.

TURNO: , . d
.

d fi
3,) M. di 1 (' d "d Ab 'I d

Ira. O uttttnense tornou MO carn- Resumo--17 vrtonas 4 em- çao e Joga ores, em que goram
arcar o Ia I o mes e fi o corrente ano - r1 1937 d t d td, I' �' keepers: Batatais, Jurandir e Vai.

para realizar o torneio Inicio do Campeol1ato. ' peao e, ,erro an o o os

I' Madure!í3
Sx2 i pates e I derrc ta,:J8 pontos ga

4 ) C 'd 1 ,A"'ll d ".J l' os demais ccncurrentes, com exce- B 2x I l nhos e 6 pcrd: do - ter; backs: Domingos, Macbado,.

onsi erar o ",aura Mu er, a cidade ce ltajaí livre - d (- C' t vão,
ornsucesso

I
lU s ,

[aú, Nariz e Carn"'ra,' halles.Tur-. ,

•

pçao apenas o Jao rts ovao, 101
' � I G, I ,r f 5 t 22 - c, ,

de qualquer cornprornrsso para cora esta Lwa. d
afia .....x! oa s ti favor :1 ---con ra

B
'

Z ( 1 A M'
• ,n, com quem Der eu uma vez e em-]Ad' ;:; 1 d"f f v 43 médrs ga, nto, ezé f'X 00 ,1 I-

S·)Cd" d Ab I" O �rOI ux ,- 1 crença a a ar
_.-

c. ,
_

d d
úmun,lcar qbu<;,

a partir ,!) m�s el b
n

Pbassara
a I parou outra.

I

P t

co

'J" 3 1 I à l', 2 054 aoal ave neiro}, Afon5ll1ho. Brandáo, Rafa.
rer a ota a a segUInte ta e \ para tremas aos cu es, ta ela esla' N' d' 'd ' LIa

or üguesa IX3!
�

g02a 9PSo: Jogo IV 6
-

Zarzur e Fausto', forwards·. R\.-o-.

'3 f' AJlt' 4 f' P" 5 I .olago lsputaocowort,·S C't,- ITa"Ida por sorteIo: a. eu a, I e [CO; - a. eIra, tguezrense; a., nzen'a.o fi I'
' flS o .. ao x ge,

-

'i'.

b' L" h i' d I 'd
,

A
.

6 f' l'
I ô" que na IZOU com um B ' 2 O H�. I t ma squ�rda I erto, U1110 o, ,.�tn o, ..t'om as,

í,Ha. VOZ; a. ena, riS.
t Fiumínerzse flngu 4x? I f'

v.cu :s, ex re

J de
c

I' I Romeu,. Niginho, k)lacido. Pet'a-
6) c....,

, ,

I b fi" d f cmpa e, o I. I encerrou '/ . o x� I OI o maIOr marC300r ç goa 5" ,: onv;oar 05 cu (:;s lia os para se azer(�m rCFesentar b 'Ih t I C
a,L

1 I I' t d t d d m n s CIO, Tun, Patcsko e Hercul, s,I
d d' 22 fi d d

.

b I
a sua ri an e C<impann!l no ,am-I f�merjca x en o conqUls a o n<\ a e o

n ",Jj\a ';(;i�ãv o Ia a!n e se proce, er o sorteIO para as la e as
peunato de 1937 que, com tanta

..•

d 23 ; t,' , 'd' A Confederação ljras;lelfa de
-d'j fu'rnel'o " Campeonato e -, 's {I e. U,lJa me la I D d',

:
• v.

1C" ftSO
,.

I
",

I
,.

de J por paltida.
'

êFsporto5 e ;orl'U"] acô�do :o:r,
J 5, de M arço de J 9':l.8. �nl:J!l &fi IU:I O C I C O S a ,ederação .lJra�dC:lfa OI1l.lilfa 3"

S�cretaría da L.F.F" em J' t d d fi! d�������������������_��-== -- Caxambú é O local eíl; a.es re�iooalS ,lla a3, con-

I 'd' I' , d
mirando quaiS 05 jugndore em

h
•

I 0r!:).0 S9. ,eC,IGJla_ O condicões técnicas de fig",urar ,lO�Oueam oJe pe a t
- ..

naCional reinara treinos, aprllveitanclo-se 8osin; to'

I dos os valores nac.ionais especial.
CAXL\MBU', lo-Foi en- menle os do Rio Gffip.de do Sul

dereçadu ao sr. �<uIs Araoha,pre·1 e lVLnas,
�idcote da C.RD., o convite ofi-

'

do Rio de Jlaneiro eial para que se torne reaiidade
o preparo em Caxambú, da sele-

ção brasileira, que intervirá, no Cheiradores....
campeonato do mundo a realtzar-

, \

se em Park Conlmuação Oi}, 2a. pagllla

DAS 6,15 ás 3,00 - 2 aulas de ginastica ' I referem apenas ás dememô.s d,l
pdo prof. Osvaldo Dioiz Magalhães O governo-custeará I bicanca do candid�ti)"

Porque () prcpno l'm:ny Du
as de�pesas .d� se··

,'ante já confessou q�e, num de
DAS 17.00 ás 18.00 -Programas variados, !eçao braSileira, sem per:odos dê "va,:as mllgras"

resolveu apeJar para esse meIO

RIO, 16--Na reunião de 8n- de v�da, mas ao submeter-se ai)

tem, da C.RD, o sr. Luis Ara· exame, foi an pão. 0 seu habi
nha declarou que conseguiu do to de fumar cha, Ut03 até não

governo o custeio das despesas do restar senão urDa «gança» que

I s�Ieciofia.jo bra:íleir"l que ir,,; ,� lhe queima os dedo3, talvez te-
r rança. nha sido causa do Ílacasso. O

com O sr. Luis Aranha fez uma I seu olfato como que so se habi-
Orquestra de Dansas longa exposição, ,dando conheci- tuou a distinguir a q'lalidade de,
Hegionnl de Pereira Fiiho mento do plano dá CB.D. quan' um bom Havana, nada mais.
Raclam6s e seu Swing Five to á participeção do Brasil no Nas provas a que se ::,ubmete:n
Romeu GhIpsman com a Orquestra de '

d' I d f b 'I
Concertos.

torneIO muo la e ute o. os candi -latos, o olfato tem de
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes. fiar funo. Recebem êles parfl

A' h
..

f 1 d I
A formação do sele- cheirar varios frascos com eSseB-

s oras certas, lOfllalS a a os com no-. .'

I'
"

,

'

tícias em pri:ncira mão, do Brasil e do mundo, clorrado orasl el ro �Ias dlve�sa'i alem de outr�s �.u-
fornecidas pela A NOITE e oferecidas aos I JOs conleudos 5ão m�nos odonh-

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães RiO, IS-Estão em ativid<lde cos, nn sentidrJ agradavel dFl ex·

Ltda.
os setores da Confederação Bra- pressão. Medicos especiaJista� de·

A'S 21,30 - CANÇÃO DO DIA - por La· sileira de Desportos e F�deração cidem da prova e uml Vi'Z eor.-

martine Babo. Braoileira de Futeból. O assulito siderados capazes, os «cheir,'ido-

A's 21,40 O TEATRO EM CASA - a peça
do dia, palpitante, de m?',ior io-I re�:o; entram em Serviço. �Jhs

em 3 atos«TROVARITCH"dp, Jacques Deval, te!f�sse pilra a -reportagem espúIti- :luas vezes por ano são eles �ub

pela Cia. de Tentro tia Nacional. com: - Is- va, que' SE; d�dobra no afaa de metic!os ás mesmas próvas, P,1fil
menia dos Santos. Mesquitinha, Rodolfo colher bôas n.1ticias, é a orQuoi- demonstrar qu ó continuam em

l\1ayer, Violeta Ferráz, Celso Guimarães e Olga zação do quadro nacional" que condições de des�mpenhar o oh-
Nobre, uma oferta do Sabonete Lano!. participéirá do campeonato do CIO.

mundo. Até agora, apenas um caso

foi registrado pela companhia.
Dr. Pedro da Moura Ferro

acerca da sua intervenção, p na

A?vogado atender a um escapamento d,,:
Rua Trajano n. 1 (sob.) I gaá. A turma qUe foi ao loc�l.

--, Aerificou edtretanto, qlle se !ra-

"� t_,UGA fVI-SE �a va rle um dos canos principais.
'

Sem a percepção dos «(:heir:1-
dU3s casas confortaveis salas, dores», a acumul<lção teria si d4)

bem ar�iadas� com banheiro e rapida e em quantidade bastante
chuveiro. refeições � «Ia carte», para mandar pelos ares alguns
para casaes sem fdho�. --Vêr e

I
qua!ttis da cidade.

(ratar no CAFE' «SÃO PE- Como vê, «Diek», ainda ha
ORO». muita coisa que inventar.

fgésto anti-desportivo o lndl:'pen
dente abandonou o campo, apa,

I Noticiamo); ha dias passado� 1 gando cleste nodo o brilho da
que os dubes n8utic:o� Cachoeira I

r:artida. Não foi assim. O que se

e Atlantico da cidade de Joi"-I passou é bem clifelente. I
,�le, não tomariam pa� te na pró, Marcava a partidl\ a corltagem I
xlma regata a ser realizada nesta de 3x2 favoravel ao America,
capita1rem abril próximo. Ao faltarem 12 minutos para ter·

Alt'!�aram os referidos clubes minar o tempo, o Independente,
que a Liga Náutica de Santa que já antes havia marcado um

Catarina não auxilia IlS despezas ponto que fôra anulado pelo juiz,
dos referidos clubes, durante o marca novo ponlo, que para sur.

certamen. rreza w'!ral leve o dt'stino do an-

1sto é de admirar, pois que a telior isto é, foi anulado pelo juiz,
/,.�. N. tem um auxilio do governo 4ue para os menos cloutos das
'estadoal, e desde ;} mês de agos- regras do jcgo,estava aluando com

to do ano passado, foi fixado parcialidade e tencionava garantir
numa sessão que qualquer clube a vitoria de seu quadro,A atitud:::
do interior, os seus remadores têm do juiz provocou protestos dos
uma determinada diaría. elementoE do Independente, >0' IAssim os remadores que fazem lidarisalldo·se alguns americanistlls,j
parte do clube náutICO da cidade Houve discussões. O Indepen· I
rle Blumeilau, têm uma diaria de dente queria 'terminar o tempo
25$000 e os de Joinvile, uma regularr entar; entre os americani�
diaria de 30$000. tas

'

acentua va-:ie cada vez mais
Ainda mais, quando estes arti- seria a clivergen,ia. Novos e bal

gos foram discutid"s e aprovados, dados es�orços do Independenfe
tambem foram dirigidos oficios aos I parli continuar o jogo; o Ame
clubes, informando-os de tal 3e· rica já então em franco d�Sf n·
ciEão. tendimento abandona o cam(Jo e

Sed p.ois, que () Cachoeira regressando houve entre os ameri
e Atlantlco não receberam o co' canistas, pouco abaixo de Santo Ir�unic3d? ou o portador dI) refe- Amaro, sério �ururú, que r�sultou I
ndo oficIO perdeu, ou então ambos I em 8Jressões, bofetadas, etc. !

.,_.
� clubes estão com medo de en- , C)�I,) vê V. �. ,o gé�to d,o-'nentar os demais congêneres? Amenca não fOI somente anti.

clcl'purti'lo, mas tambem anli,dis
CÍ<)linar.

O juiz que atuou em ambos
cs tempos foi do America.

Peço-vos em bem da verdade
Iet;ficar a nota em apreço, pelo
que desde já se confessa suma'

_

mente grat'J. vosso amo. e conter-I AMANHA
raneo (a) GENESIO VIEIRA
CORDEIRO, presicL nte do ln·

'

dependente.

Liga Florlanapolitana
Futeból

NOTA OFICiAL

Sesr:�ão realizada

corrente, resolveu:

NELSON M. NUNES'
J • Secrd,)fio

REMO

Ainda o jogo Ame
r'ica x Independente

Dez vezes camp�ão
Desde que se legalizou o pro-

Recebemos a seguinte carla:

«SANTO AMARO, 16-3
- J 938. limo. sr. redator esporti
vo de A GAZETA.

Sob a epigrafe America e

Independente, traz vosso apre'
ciado jornal de I 5 do corrente,
lima ligeira nota sobre!) jogo de

domingo último no gramado local,
que talvez por equivoco da mesma

informi'<tao não corresponde bem
a \ecd",de.
Diz a referida noLa que num

Esporte
.Jornal

Floiianopolís, J 8-3-1938
------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

1--•

uni

REDATOR:

para Tt�Jbarão, onde
locais=

par�a BILJrnena,u, o
jogo cOr!'� o Brasil

Carlos L. da Luz

F.

PilE-H, Sociedade

Naeio�alRádio

Programa diurno

DAS 9,00 ás 14,00 - Programas variados,

\

\

Programa noturno

DAS 18.00 ás 20.00 e das 2-:'.00 ás 24.00

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB lAZY

A's 23,00 - SERENATA - Um pr.ograma de melodias e canções.

Speaker - Oduvaldo Cozzi

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

As 21,30 - no TEATRO EM CASA--l. a co

media «SEU JUCA PINDOBA« original de
Ferreira Simões, pela Cia. cle Teatro da Na
cional,

-0-
No DIA 24 --:- ás 21,30. A revi.�ta ADÃO e EVA ».

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
J A I R O � A L L A D O

Nas passagens ricas de ensinamentos, com que Shake
aspeare mostrou ao mundo, o perfil moral das gentes ha uma,
na «Tempestade", em que fixa e modela o substratum mo
ral do mal-dizente.

E' a voz de Caliban para o seu patrão, seu bemfeitor,
que o ensinou a falar: - «Ensinaste-me a falar, diz Caliban
para Prospero, e o unico proveito que daí retiro é o de sa
ber amaldiçoar».

Quanto humano igual a Caliban não existe debaixo
deste céu azul, que se pensa creado por Deus, como o são
os seres perfeitos.

O pensamento que lhe brota do cerebro amolecido e

que vibra, afinal, nas cordas do laringe, em vez de lhe mor-

I

rer na IJngua paralítica, resôa, em êcos constantes, pelo es

paço afora, em imprecauções, em maldições!
Foi Satan o executor de tais monstros. E Satan in

v�ntou Cal�ban. E ha m.uitos Calibans sobre a terra. Figura si
mstra, fabricada a pedido nas furnas escuras do inferno, pe
la mão sombria e fatidica de Lucifer, que não haveria de
sair?

São retratos fieicos e morais de Caliban. E' o escravo
de Prospero esculpido em carne e alma!

Deu-lhe Satan a disformidade do selvagem: chato, en
xudiosamente disproporcionados, tristemente mal acabado;
deu-lh� .Satan a vilesa e o medo, a astucia da raposa, a

fl;datablhdade. da vibora, a inteligencia do avestrus e as qua
lídades morais mergulhou, para bem imprimil-as naquele ce

rebro sem circunvoluções, em uma solução saturada de to
dos os defeitos humanos. Só foi prodigo na lingual

Os pensamentos, que nos seres perfeitos se formam á
proporção das necessidades, nos Calibans já existem forma
dos, em camadas superpostas em series decrecentes, de geito
que, quando a lingua entra em movimento é que se ouve
o <vomíto cerebral» das imprecauções e das maldições. E'
um automatismo perfeito.

Não ha, no entanto, <piassava» mais nojosa, não ha
em hospital nenhum do universo, escarradeira mais saniosa,
não ha esfregão de lavanderia mais sordido e nauseanbundo
do que a lingua deste Caliban, deste «sapo cururú» deste
hatrachio venenoso, nauseoso e peçonhento, que se arrasta de
casa em casa urdindo e tecendo intrigas, pingando e baban
do dia a dia, em uma faina contínua e desusada, durante
toda a sua existencia de Caliban, a cultura viva e repicada
do odio, da intriga e da maldição.

E !ai êle manco e esconso, rastejante, de lura em lura,
com o VISgO das suas secreções até se agarrar; aí o varras
co se esparrama, e na, plenitude completa do seu goso, ba
ba e geme de praser e se chafurda afinal na lama do seu

proprio vicio. E' a sua minestra.
De repente se ergue e, ronceiro, na preguiça indolente

dos degenerados, sae em zig-zag. Dorme, então, o minhocão
a sesta; na orgia final dos seus sinistros praseres descarrega.

' ,

pela umca valvula que lhe existe, que são os seus enormes

pesadelos, os crimes que a cada dia sua satanica lingua co- I

I_:e. _j

A VOZ

ANIVERSARIOS

ARMANDO CAMISÃO

VIAJANTES
(Via terrestre)

DR. CESA!!_ A���Nossa Vida

Deflue na data de hoje o ani- Passageiros que seguiram para

versario natalicio do nosso con-! o norte do, Esta�o pela Viação
terraneo sr. Armando Camisão,

Ltda.: - F ulgencio Borges, Curt
Iuncionarío da Delegacia Fiscal e

Gauth, An� Gauth, Manoel Go

elemento destacado do amadoris- mes, E�oldma Gome;, Celso L?-
mo teatral pes, VIcente Pascoal, Robeha

.

Souza, Helena Souza, Nair Sou
za, João Vilaim, Euclides Ama
ral, Cvritco Aguiar e Francisco
João.

Fazem anos hoje:

a exma, sra. d. �Celecina Mar
ques Schmidt, esposa do sr. Eu _

ripedes Schrnidt, Iuncionario fe
deral.

a exma. sra. d. Francisca. F.
da Silva;

o jovem estudante Teodosio
Atherino, dilêto filho do acatado
capitalista Miguel Atherino, socio
da importante firma Syriaco Athe
rino & Irmãos;

o jovem estudante Silvio Bar
bosa Born, aplicado aluno do
Ginásio Catarinense.

ENLACES

MENKE-ARAUJO
Healizeu-se ôntem, ás 18 ho

ras, na residencia do dr. Iveus
de Araujo, digno Secretario da
Segurança Pública, á Praça Etel
vina Luz, o enlace matrimonial
do sr, dr. Antonio de Arauie,
provecto advogado nos auditorios
deste Estado, com a gentilissima
senhorinha Elisabeth Charlote
Menke, destacado elemento da
sociedade de Indaia!. O ato civil
teve lugar ás 18 horas, servindo
de paraninfos os srs, dr. Manoel
Pedro da Silveira e esposa, e dr.
Ivens de Araujo e senhora por
parte do noivo; dr. Alfredo de
Araujo e sra. e sr. Benito de
Araujo e sra. peja noiva. A ce
rimonia religiosa teve como pa
drinhos o sr. Manoel Galdmo
Vieira, e sra. e dr. Daví Ferreira
Lima e srita. Luiza Araujo, pelo
noivo e Walter Menke e sra. e
Alcides Araujo e sra. pela noiva.
As alianças e almofadas foram

conduzidas pelo menino Roberto
Ivens de Araujo e menina Maria
de Lourdes de Araujo.
Ao jovem par fazemos Votos

El9 felicidades.

Faz anos hoje. a galante me

nina Arlete Neves Gonçalves, fi
lha do ,sr. Lauro Gonçalves.

NASCUIENTOS
Encontra-se nesta capital o nosso ilustre

abalisado médico dr. Cesar Avila, cuja competencia
vêm evidenciando na ciência médica do país

conterraneo e

profissional o Está em festas o lar do nosso

prezado coaterraneo sr. Polidoro
Fernandes e de sua exma. espo
ia d. Lucí Lacerda Fernandes,
com o nascimento de um lindo
garôto, que na pia batismal re
ceberá o nome de Lucidorio.

Requerida a intervenção
federal em Sergipe
RIO. 17-Deu entrada ontem á tarde CHEGAM UNS ,_ �:]'F

no Supremo Tribunal Federal um pedido DILERMANDO DE OLIVEIRA
de interveneão federal uo Estado de Sergi-

·d I id d T ih I Encontra-se nesta capital o
pe, requeri o pe o pres ente o r una

nosso distinto patrício sr. Diler-
de Apelaeão daquele Estado. mando �de Oliveira Schaewaer,

O pedido tem por fim eompe.lir o in- dedicado e operoso inspetor-via- Prova de re.
terventor de Sergipe a acatar uma deci- jante da conceituada A NOITE

são judiciaria, referente a classifieaeão de Sd" A., dad Capitall ddB;, Hepublica, I sldencla
j i i··

..

d d· it e itera as esp en roas revistas Iu zes mlln elpals para os JUizes e Ire o NOITE ILUSTRADA, VAMOS RIO, 17 o ministro do Tra-
de Itabaíaninha e Vila Nova, anulada por LER e CARIOCA e do vibrante balho aprovou a redação do ante-

am decreto-lei. e preferido diario A NOITE.
projêto relativo ás normas para a

O
prova de resídencía de estran��1rosOntem mesmo o presidente do Supre- . �r. ins�etor Dilerm�ndo de chefes de firmas ou razões 8'Oc1a1s'

mo Tribunal Federal distribuiu o pedido Oliveira .esta tambem .devldamen- com as sugestões apresentadas ,:
i

. lI" Ih M
- - te autorizado para firmar DP-gO-

respeito pelo consultor juridico do
ao m nlstro ",arva o ourao, que sera o ciações sobre irradiações na que- M_iD_i_st_e_fl_·o_.

_

relator. rida <broadscasting s PRE-8 Ra- Nomeado Lu.dio Nacional, tambem daquela
poderosa sociedade.

tero Vargas,.
RIO, 17 O prefeito Henrlqu e

Dodsworth nomeou para o cargo
de superintendente de Educação e
Sau'de Pu'blica o dr. Lutero Dor
neles Vargas, 1ilho do presidente
Getulio Vargas.

A questão
dos fretes
maritimos

LOTERIA DO ESTA
DO DE SANTA
�ATARINA

Juiz que desconhe
ce os d ispositivos
da nossa legislação

socialRIO, I7-Na sessão de ôntem
do Conselho Federal do Comer
eio Exterior, Q sr. Euvaldo Lodi
tratou da quesrão dos fretes, sa

lientando a desproporção em que se

encontram as mercadorias desti
nadas aos portos do país em face
das enviadas para o exterior, to
lhendo assim o aumento do mer

cado interno.
Concluindo, o sr. Lodi propoz

seja procedido o estudo de todos
os elementos relacionados com as

tarifas de fretes de cabotagem,
inclusive as disposições de leis em

vigôr, afim de que, no interesse
econômico do país e da maior
facilidade de distribuição das uti
Jidades, proponha o Censelho ao

govêrnc as medidas que julgar
necessarias e convenientes. O es

tudo deverá abranger um inque
rito onde serão ouvidas as com

panhias de navegação e os repre
sentantes da produção, comercio
e consumo do país. A proposta
foi aprovada.

RIO, 17 Tomando ccnhect-
mento da decisão da Justiça do Pa
raná, que penhorou os juros das
apolíces pertencentes á Caixa de
Aposentadorias e Pensoes da Kêde
Paraná-SantaCatarina, em garantia
de sua decisão, que mandava reino
tegrar um médico da mesma Caixa,
o ministro do Trabalho determinou
que se oficiasse ao ministro da Fa
zenda, solicitando providencias no
sentido de serem acautellClos os in
teresses da Caixa e ordenando o pa
gamento dos juros das apolices ile
galmente penhoradas.

Mandou ainda, o titular do Tra
balho, que fosse a Caixa eíentínca
da do parecer do consultor Juridico
do Ministerio, no qual se declara
que o juiz local do Paraná, orde
nando a penhora dos bens da Caixa,
demonstrou desceahecímento inte
gral dos dispositivos da legislação
social em vigor, que não permite a

penhora dêsses bens, competindo á
interessada promover por meios le
gaia a anulação de tal sentença.

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON SRA. DOMINGOS VALENTE

Chegou a esta cidade, a exma.
sra. d. Eugenia da Costa Valente,
esposa do sr. Domingos Valente,
concessionario do fornecimento de
luz e força á cidade de Lages.

(Especialista em doeneas de Senhoras
e ereaneas)

mudou seu �ONSULTORIO para á

Rua Felipe Schmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
Resultado dos pre
mios maiores, da ex
traeão de ôntem

11997 50:000$000
15923 4:000$000
3631 2:000$000
5332 I�OO$OOO
14092 1:00.0$000
8627 500$000

11256 500$000
11391 500$000
12976 500$000

OUTROS PARTEM

DR. CID AMARALA Franea di ...posta a

uma mediaeão?Coletoria de
Camboriú

Viajou ôntem Com destino a

Capital Federal o sr. dr. Cid Ro
cha do Amaral, diretor do Liceu
Industrial, nesta cidade.

PARIS, 17 O "Patit Perisien"
diz-se informado da que a França
está disposta a lazer a mediação
entre o govêrno de Barcelona e as

forças nacionalistas, afim de por
termo â guerra civil na Espanha.Centro de

Saúde de
Itajai

Dft. MARCIO PORTELAPela resolução n. 448, foi toro
nada sem efeito a nomeação de
Clodoaldo Francisco Romão para
exercer o cargo de coletor provi
sorio em Camboriú e pela reso

lução n. 449, foi exonerado Ri
cardo Karmann do cargo de guar
da do posto fiscal de Avencal e

nomeado para exercer o de Gole
tor provisorio em Camboriú.

A GAZETA, no afan de bem servir os seus inumeros leito- .,res. publicará, de amanhã em diante, as modificações segu-
.

I ras do Regulamento do Imposto de Consumo, prestadas ;

I
por uma das maiores autoridades na materia, ne3te i

Estado.
__II

Pelo avião da carreira seguio
para o norte do país, o nosso

distinto conterraneó sr. dr. Mar
cio Portela, que se faz acompa- Todos os numeros acima sabel
nhar de sua dignissima consorte se terem sido adquiridos por peJ
exma. sra, d. Alda Wendhausen

I
sôas residentes na cidade do Rio

Ramos Portela. de Janeiro.

1.286 pessôas Vitima
das pela tuberculoseo TEMPO

Afim de combinar as últimas
providencias com referencia á pró
xima inauguração do Centro de
Saúde de Itajaí, esteve ôntem, no
Departamento de Saúde Pública
trocando idéias como o seu supe-IIrintendente Geral dr. Amilcar Pe-
lon o sr. Irineu Bornhausen,ope-, Impostoroso prefeito daquele municipio.

Ao

S. SALVADOR, 17 Entre 6.640
mortes verificadas nesta capital no
ano passado, 1.286 foram vitimadas
pela tuberculose.

Departamento de Aé ...

ronautiea �ivil
:Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Dr. Camará Martinsde consumo

Comercio

Previsões para o período daS
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Instavel, com chu-

vas e sujeito a trovoadas. NoaneadoTemperatura- Estave!.
Ventos: - Variaveis, sujeitos a

rajadas frescas. O sr. Interventor Federal no-
As temperaturas extremas de meou, ôntem, o sr. Alfredo Foés

o�tem, foram: �axima 27.9 e

m!-r pa�a exercer o cargo de escritu
nuna 23.1 regIstradas, respectl- raflo do Departamellto das· Mu
vamente, ás 12.30 e 4.10 horas. nicipalidades.

ME'DICO�ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E HECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




