
sair do Brasil,
rado, vestido de l1lulher.
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REFORMA I
do imposto de consumo

I
AHerações introduzidas noReguga�e�todo a�pos-i���������������������������.�.��������������������
to de Consumo, aprovado pelo Decre'to-le6 no. 301,! A"" V O Z D- Ode 24 de Fevereiro de 1938. I

,

A policia está inforl1lada
tendo fugido

RIO, 18
conseguiu

de
de

que
São

A

A AZE
Aboliu os registros gratuitos para os pequenos fabricantes, Proprietario e Diretor Respo nsavel J A I R U � A L L A D O

sem operários ou aprendizes, que trabalham no interior de suas ca 'IANO�----I-V-I--- florianopolis, Sabado, 19 de Março de 1938 I NUMERO
sas, em dependencias que não tenham portas para logradouros pu- _ ..

blicos, ainda qUI3 empreguem materiais seus, e bem assim, para os I
---------------

lavradores, que produzem até 10.000 litros de aguardente de cana

ou de vinho natural de uva. IA I
�

O
-�������--......,

),_ Aos primeiros serão cobrados os emolumento," de registro i :, revo uça II lna importancia de 60$000 para uma só especie tributada, podendo, I
,

'

.

"

.'. VI-11"'1'"Oentretento, ter a seu serviço até 5 operarios, pouco importante a! ..

situação em que esteja a fabrica, com portas abertas ou não para:
logradouros publicos: e aos segundos, os emolumentos de registro I' I-nregra1.- tal anticro
de 100$OOn, quando empregarem sórnenle. como malerias primas,

. ., Sil,Ot:m�lsdi3oe��.sis�O�.a��8id:�::produtos de suas lavouras ou das de suasempregados. !
... "

Todos esses fabricantes, pejo novo regulamento, ficam su-

jeitos ú escrita fiscal, além do livro-nota, autenticado na repartição essa condescendencia em a-

arrecadadora local, de onde serão estraídas notas numeradas tipo- N

PI· R· N
provar alunos incompetentes.

gráfica c seguidamente que acompanharão os produtos vendidos, Pretendiam marchar em dire�ao ao a acto 10 egro �s ����p�:� �ox;,°��o!.��st��=
ainda que os compradores sejam particulares ou negociantes de ou- rentes reformas de C1:1éÍno as

tros artigos e sem registro para o comercio d08 produtos adquiri- e m�ss::lcrar o Chefe da Nacãe-v-lavar-se-ia o Brasl irregularidades se pratlcaram,
c'os, ficando copia a caborno no mesmo livro-nota. LI U � li Elas acabariam, entretanto,

Os fabricantes de bebidas, alcool e vinagre, sômente pode- I no dia em que o protessorade

com S�ngue no Brasil se compenetrasse de
rão vendei' estes produtos a negociantes' varej istas, registrados ou li

os que I suas responsabilidades e do
nio, 011 a consumidor, cm recipientes cuj i capacidade ní» exceda l RIO 18 ° d 1 I S *escentando que o

.

e te ' gando severamente todos dever que tem a cumprir pa-
de um litro devidamente selados e rotulados, I'

- r. smae
.. oU-. .. _ movI� n '

I . . ra com á propría Nação.
A d' b di l di

. . l' I d' to, delegado de Ordem Politica e VIsava a eliminação do presíden- na trama estejam oomprometidos. I O Brasil precisa de qna-
eso e iencia a es e I�pOSltIVO uara lugar [t e eva a'S'"' bi G I' V d [\1'

I

N d
- did !

lt d 2·500$000 5'000$000 ocial, reuniu em seu ga meteos;te �etulo argas, to os os 1·1 a ocumentaçao apreen 1 a,: dros, de homens de ELITE
mu a e

A

' a .
" .

1 � jornalistas, concedendo-lhes uma nistros de Estados, Interventores
' acha-se delineado todo o sangren- I que saibam exercer as posí-

Sobre a �guarde[Jte de ca��, ? nél:o. rccgu,amenLo nao al,- longa entrevista, detalhando os Federais, altas autoridades civis i to plano e bem assim explanada, ! cões, que tenham cultura e

t.�rou � sua tuxaça? Entre�(allto, .�e fd! adlClOn�da de ?�.scas" �!� I acontecimentos relativos ao plano! e militares e o fusilamento de com grande mincncías, ,a ramifi- I
capacidade profissional. E ês-

vas, �alzes, etc., tais como laranjinha � outra:�, b?m. a:;;�m, se 10_ I integralista, que tinha, por fim a I quantos se houvessem mostrado cação do complot através os Es- :��u��:d��Sh��a��X:::. nos
colorida por qualq�er proces,�o, na �ropna fabrica, incidirá no do-I mudança radical do atual estado I em qualquer tempo adverssarios tados, Se o aluno não tem uma

bro da taxa, ou seja, 600 reIs por htro.
. I

de coisas. do Integralismo. base solida no seu preparo, se
tudo alinhavou pelos proces-

A
'* d A policia, segundo o dr. Ismael RIO, 18 - Das listas negras a- sos mais sumaríos, se alcan-

; prOveltal11ento uOS rnu� I
Souto, ha muito vinha sendo no- Tudo nas trévas preendidas em casa do sr. Plínio çou promoção nos exames

. �� tificada das manobras operadas Salgado, encontram-se os nomes somente para obter um títu-

l'heres nas reparti«"ões ln? sombra, m�s vira-se

impossi-I A policia apurou, ainda, que o de vários jornalistas, não só desta ��:�g�h�:�m��eéacf::�·q:�
3' I bilitada de agrr por falta de no- grupo que deveria assaltar o 30. capital como do interior, que de- muitas dificuldades encon-

pubi·líf"las I
mes, Batalhão, era .chefiado pelo dr. veriam ser massacrados, caso o trará na vida prática.

.. I Roberto Coutinho, movimento triunfasse. Para evitar tudo Isso, para

D C f A impedir a pletóra de doutores
e macacões Ao sr. Mariano respi, ora -0-

e bachareís sem a divida com-
! incumbida a missão de deixar RIO, 18 - Ali agora já foram petencia é que se impõe a

Interessantes debates no: No preteri to dia 11, era rece_.lcompletamente ás escu�as a,ci�a- inqueridas para cima de 200 pes- mO��l:g����!�!:��a��ja, só
• _ ,! bido ua Delegacia de Ordem PO-,1 d:, .cortanrlo a energia elétrica soas.

uma coisa poderá facilitar o

Tribunal de Apesacan dA 11"t' S' I t I f d ,dd Ligt Acredita-se que o processo de
ínaresso nas Faculdades: o

.
.

ii u· U
1 ica e ociai, u� e e o�e:na ,0" agora será mais volumoso do que

5
t 1

·H" .·0 Grande �Dols homens i �O;��:�da��it:;) �nf!�:�nd�(). t�� Ir
Em São Paulo �l������Vdea�9��.movimento co-li �ã��:��;:t:S:::Ood�::�r::;�

,

• 1'11 SIdo preso' um grupo de 40 indi-
R

•

II
tará num bem para os pro- Id d

viduos, nas imediações daquele unquanto Isto se p�ssava, o -0-
prios candidatos.

derrota OS por uma ama quar.tel, envergan.domacaCões,que",)dr. Is.mael Souto, receb�a �o Se- RIO, 18 - A policia apurou
UI cobriam as camisas verdeS "om'

Ct etano da Segurança Pubhca de que a primeira arrancada dos re- �
--"-

, ;s inssignias do ({ 3igma», � vem: São Pau�o, majo� Dulcidio C.ar- volucionarios, sería marcharem I
P. ALEGRE. - Na sessão de i ••• M1AA!-41Ié!jll� poder de, cujos componentes ha-, do::o, a mformaçao de �ave� s:do sobre o Palacio Rio Neg:.=_r.=_o:_. _

ontem do Tribllnal de Apela?ão AdOra�a- ft viam sido apreendidas varias pis-
I
�reso um grupo nas Ime�Iaçoes G dfoi julgado o concurSo de datIlo-

, ."f U
.

tolas e grande copia de muni- 0,0 ql.lart�l. do 30. Batalha0 da O Z a n o
grafo realizado para preencher e a marca que dormna na atuah- ções. F orça Mlh�ar, enve.rgando ta�.
uma vaga na secretaria do Tri- dade e dominará sempre.Qualque-1 bem maç:lcoes' cobn.ndo as C3ml-

buna!. que seja a sua necessidade de I Na policia sas-v.erdes, os. quaIS ?eclaram.
Dois homens e uma senhorita perfumarias, prefira sempre I dtpOlS de habIlm.ente. mterroga-

foram candidatos. Dos tres, ape-, as da marca I dos, acharem-se Imphcados num

IJ., nas foi aprovada a senhorita. I Transpori.aJos os componentes vasto movimento subversivo, de
f,_�

Terminado o jlllgamento das Adcn�aeão
do grupo para a Central da Po-, caratel' integralista, e que se a-

provas, o desembargador Samuel, licia, foram imediatamente inter·! chêlvarn no local ollde foram pr&·
SilYa pediu a anulação do con-l P te M

rogados, confessando a existencia sos aguardando a senha e con-

('nrso, alegando ser contrario ao I ar lU para ato
I
de um plano sinistro e descre-' tra·senha que Ih�3 viriam do

prflenchimento de cargos publicos
G

vendo todo o trama elaborado, Rio.

por moças, _as quais, acentuo.u rosso O ministro I que, consistia em levantar a Asol-
geralmente nao tem responsabI- dades�L., tomar conta d? .governo Numerosas prisões
lidades de família, tomalldo os da Guerra

do paIS, a que se segUlfla « um

logares dos homens que podiam banho de sangue no Brasil». Os Só nesta capital foram prêsos
ocupar esses cargos e dessa ma- I quarteis, a um sinal do apito se-. .

d '1' I· d

I
.

d d I
nara cIma ,e mI Imp lca os no

neira obter rendimentos para nam toma os e assa to, contan- i .

I 1 t d f d a

::�:���:�J.i:�7JfL:�::��:"i� I --�,:.:i,., ��m:�z���ra��� :." a:x�:�a�t::�! ��:i�?:Eltj��:��;l�E:�:E
seu colega, dizendo que era des-

. roso, Madeira de Freitas e outros
necessario pedir a afllllação do Dados os nomes chefes desll:lcados da «mistica»
concurso, porquanto a lei concede

!
verde estão foragidos.

direitos á'l mulheres iguais aos Declaráram os componentes
d h O

.

t Guanabara o barco «Yanké », tra-
08 omens. deste grupo ao dr. Irmael Souto, O

. d-' 9 passeIOS a .raves os mares

A discussão prosseguiu anima- r terem como chefe Gilberto Dias I governo Beira est..'ío na moda. A juventude es- zendo como tripulantes e passa-

da, tomando aspetos curiosos. ° Werneck. portiva de hoje reali/.a, com uma geiros 20 jovens americanos de

desembargador Samuel Silva in- Imediatamente dois investiga- 0. g?verno ?cha-se disposto a despreoclJpação digna de. hero'!, ambos os sexos, saídos de Glou-

sistiu no ponto de que as mulhe- dores seguiram para a rp.sidencia r�pfl�lr en�rglc.amente. a aud�- em pequenos barcos quasI sem se- cester em 1936, num cruzeiro de

res estavam, em geral, livrei do de Werneck, onde foi encontrado, cIOsa lllvesbda mtcgrahsta, castI- gurança, a mesma façanha dos passeio atraves o Atlantic(i).
� t t d f '1' 'I d t' e aven ° barco tem apenas vinte me·
._, sus en o e aml Ia8. ! no momento em que envergava a

T
'* navega ores an IgOS que s -

Apartearam outros desembarga- I camisa-vêrde, mostrando-se ner- entou SUI-, turavam sobre as aguas _do Oce�- tros. Oe passageiros pertencem a

dores alegando que, sob êsse pon- I vosissimo. no Ignoto em embarcaçQes rudl- todas as classes sociais, médicos,
t d

.

t t 1 f
A

I W k d' b '*

d
mecanl'co�, comerciarios, banCa_o e VIS a, a vez, osse necessa- ernec enunctou, tam:IP If1"II ar""se mentares.

rio que a senhorita aprovada vies- como chefes a Manoel Cerqueira ... Agora, acaba de passar pela rios, datilografas e donas de CftS ft.

se pleitear o logar que obtivera e e bandeirante Carlos Henrique IReunião dos
por concurso, acompanhada de um

I
Roberto Elchart, que igualmente Por motivo de haver Hdo um S A.I sec,retárlollnoivo. Alguns desembargadores Gel. Bar co Dutra foram capturados, declarando o arrufo com sua namorada tentou, A Noite •

contestaram a alegação, pois,acres- ultimo que todo o movimento ontem, por termo á existencia, in·

centaram, dentro do próprio Tri- RIO, 18-0 Ministro da Guer- fôra determinado pelo dr. Plinio gerindo forte dõse de iodo, no re·

b I b E G D servado, atualmente denominado d A N·tIIna se encontrava um om pon- ra, galo urico aspar utra, Se- Salgado e sido orgaIlisado pelo "Gabinete Sanitario", da Confeita- O inspetor e « 01 e», sr.

to de partida com o desembarga- guiu, hoje, de manhã, para Mato sr. Monteiro da Fonseca. lia Chiquinho, o jovem Paulo Nego Dilermando de Oliveira Sc��ewer,
dor Lahire, que é solteiro. Este, Grosso, em avião Militar. Prêso o tenente Francisco da Silva de !\quino, solteiro,:com 22 anos que se encontra, com� notICIamOS,

por sua vez, cita o seu coléga Holanda Layola, um dos elemen- d� ld.ade, •

residente a rua Tenente nesta capital, a serVIço daquela
I
..

vo e que ta b S PAULO 18 ° I M" I d
.

I
. SilveIra 11 • 116. .

t t reza J'ornaII'stI'canocenclO, VIU , m em. ,-"- ga . lllIS-, tos aponta os como Impu slOna- O comissario Oscar Pereira

com-Ilmpor
an e emp ,

se acha nas mesmas condições. tro da Guerra, acompanhado do, dor do movimento no interior pareceu no local, tendo transporta- está elaboran?o u� programa des-

O julgamento do caso termina seu ajuda�te de ordens, capitão 1\. dos quarteis, denunciotl, por sua do imediatamente o tresloucado tinado a ser IrradIado pela PRE-8

assim, num ambiente de contras- Keler, amerrisou, hoje, ás 10,30, vez, o capitão Carlos Faria de moço para 9 Hospital de Caridade, I (Radio NacÍónal), nos primeiros
te com a sisudês e com a auste- no Campo de Marte. Albuquerque, que foi prêso e le- g�:vee�e acha recolhido, em eatado

dias do, �ês de abril.
,

ridade da mais alta côrte de Jus- Depois de alguns minutos de' vado para o Ministerio da Guer- No bolso foi-lhe encontrada ° refendo programa sera um

tiça do EstadO. pt.:estra com os oficiais que ali
I
ra, onde foi ouvido pelo proprio u�a carta diri�ida a Sll,a tia, ex· cocktail em homenagem a Floria- RIO, 18-Nas vitrinas das ca-

Foi aprovado o concurso, sendo o aguardavam o gal. Eurico Du- 'general Eurico Gaspar Dutra !>lIcando os motivos qu� o levavam nopolis, em que tomarão as 12 sas comerciais foram �olocadÓ8

'd I h
. .

'
. . .. - .' , aquele gesto e se resumiam em sen- . '.

f' d \ t d A tr'a e amantI :J. no ogar a sen onta, a tra prosseglllu VIaJem, com destl-, conÍlrmando as declaraçoes feItas I tir-se apaixonado por certa senho- mms Importantes umas a nossa mapas mos ran o a us I

r.< �al foi nomeada. no a Mato Grosso. 1 pelo outro prêso na policia e a- rita. praça. Alemanha como um único pai,

POVO

-' ·,ri�;',. ...:,·., .. '
....

l,;�:'._,,,,,._,,�, .-..:.;;". 'Jr ',� _ ",' '1", _. ....... �
_,11.,_ • ...,.
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":1.

o sr. Plínio

Paulo, COI1l
Salgado nlo'
destinor,igno--""-: '

-

A
1108

as férias

Alguns tripulantes do pequeno barco

RIO, 18 Reuniram se hoje nova·

mente, sob a presidência do sr. Va ..

lentin Bouças, os secretários de Es

tado, sendo discutido pela terceira
vez o imposto sobre vendas e con

signações.

Mapas
alterado�

'I
.... ��"'r'!�' �'r�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Odean, O

der das
I

i-)
Irmandade do Se-

• ohor JesuliJ dos Pas-
C.- sos e Hospital de

�aridade

MAFI?A, 18 ,- Em Butiá/ta fugir, levando uma criança de Do sr. dr. folentino de

municipio de Rio Negro, o in- um ano nos braços. E, porem Carvalho, digno e ilustre che
dividuo Benedito Inácio de Sou- arrastada pela estrada, deixando fe do serviço de Lepra, re

A Administração do Hosp-t sa, preto, lavrador, natural da por onde passava os retalhos de cebeu O nosso diretor a se

tal de Caridade desta Capitall Lapa, casado com Ondina Maria suas vestes. Mesmo estando mui- guinte carta:

avisa aos interessados, que o Ir- de Sousa, sem motivo algum que to ferida e cheia de pontaços por «Sr, Diretor de «A Gaze-
mão Procurador Geral atenderá o justificasse, assassinou a faca- todo o corpo, Olinda consegue ta».

a todos quantos tenham negocias das e pauladas a sua espôsa, O fugir de seu Ierós algas, reíugian- Saudações.
o líder focalisará o Fax Airplan a tratar com o mesmo Hospital, crime te ..e como palco uma es- do-se na casa do ferreiro Fran- Tendo o -Dlario da Tar·

News que nos mostra o que foi' todos os dias uteis, com excep- trada vicinal daquele quarteirão, cisco Noviski, onde momentos de». desta Capital, em sua

o bombardeiamento da Canho- ção dos sabados, das 14 as 15 Benedito chegando em sua ca- após entra Benedito, e depois de edição de 15 do corrente,
neira Panay. horas, á Praça 15 de Novembro' sa, mal humorado, arma-se de ligeira altercação com o ferreiro, censurado o fato de andar

Dentre as várias reportagens
no. J 6, loja. uma grande fllca e desfere 3 gol. a íéra humana consegue lançar livremente percorrendo as

apresentadas nos jornais cinema- pes em sua indefesa espôsa, Ie- mão de sua presa, arrastando-a, ruas da cidade um suposto
lograficos sôbre o bombardeio da A AMDINISTRAÇAO rindo-a gravemente. Olinda ten- juntamente com a criança que a leproso convem que se es-

«Panay» em aguas chinêsas, fatalidade fazia testemunhar a tris- clareça O equívoco em que

convém assinalar o esforço inau- te desdita de sua mãi, e então, caiu aquele vespertino, qUísln-
dito de Eric Mayell, operador da

I
JA' EXISTE NAS F.\R- I fóra da casa, finalisa seu crime. do, por aquele modo, ínquie-

�Oth Century-Fox Atualidades,
MACIAS O GRANDE romando de um grosso páo tou a população á cêrca dum

que ha I:' anos pertence ao cor- II
REMEDIO INDIGENA de lenha, insistentemente espanca caso em cujo favor não mi

po dos «cameramen» deste ad-
E :L IX I R sua' espôsa, até que esta exala lita a verdade. O doente a

miravel jornal. Mayel que em I Tap a J- Ó 5 o ultimo suspiro. Neste momento que se referia o «Diário da

risco da propria vida, como os chegam José de Paulo, Olivio de �arde,» � O ex-detento da Pe-

I it d i
preparado com ervas e Paula e Robelto de Campos, que n,itenclan,a d,O Estado, Cris,- Anos��s .el ores P?,erão parecer no raizes indigenas da t OI rnoticrano em exibição, filmou em I

após lapida luta com Benedito, o �ano l,velra, que readqui-
d t Ih' ,i nossa flora

! qual a o ser I,r(;�entjd,o avança con- nu s,U,a ll�e!dade em dias _dae a es preciosos e sensacionau

I
INFALIVEL NA CURA

t'
,

'
' .

o ataque aéreo do "deck" do DE REUMATISMO E IM- I
tra o grupo, e subjugado e prê- semana passada e qU,e, �()-I

"Panay», do qual ele era urn I
PíjREZAS DO SANGUE so em flagrante. Áto continuo o frendo de eczema húmido da

Idos seus passageiros. Finjo o E CONTRA ULCERAS II generoso industrial Jo�,� t:dual do face, te� sido, objeto �e acu-
ataque, Mayell com toda calma I DI: BAURU', FERIDAS Hening toma as testcrnunhas e o I ré�d� aS�lst,enCla medica na

e presença de espirito remeteu ANTIGAS, ULCERAS MA'- preso, conduzindo-os tom seu au- Pem,tenclána e l!lesmo pelos BERLIM 18 - Assi I.
LIGNAS t I R' N d I medicos do Serviço de Pro- , '. ma � se

pelo «China Clipper» aos Es- , ETC. USE omove para 10 egro, on e
I' , nos circules nazistas que HItler

rados Unidos. o arrojado noti- foram apresentados ao cap Euse- filaxia da Lepra, achando-se 1 t' J' t t I
TA PAJo, c: LIQUIDO bi C I·h dOI'" _ presentemente em tratarnen-

h o es a
, bp�S o ,a o erar. a

ciario, o qual dos Estados Uni- � 10
.

arva o e 1veU3, opero '-" opressão das rmnortas germamcas
dos ao Brasil tambem foi envia- 50 delegado regional de policia. to n,9 Hospital de �artdade. ou dos nazistas alemães no ell-;
do por via aérea. O Laboratorio garante a cura. Na manhã seguinte. aquela Nao se trata, pOIS, de um tranjeiro não só n aAutria cerno

O id d h' d Ileprozo.
'.

2 Ih Century- Fox Atualidades I
auton a e em compan la o es-

, . na Tchecoslovaquia,
não faz alarde da exclusividade I

Unieo agente no sul do Brasil crivão e do dr. Raul Bleí ruo Altas, O fato de haver em I
.,

deste acontecimento, porquanto L. RO"'Tlanowski maram ao local do crime,' ondelliberdade leprozos nesta Ca- MOS�:OU. 18 - O sr.

muitos de seus colegas lambem F L O R I A N O P O L I S foi o cadaver submentido a exa-l pital não constituiria novida- L itvinoH, comissario dos nego-

apresentam, mas faz questão de me cadaverico e tomadas todas de surpreendente para nín- cios exteriores. declarou formal-

creditar o esforço estupendo de as providencias que o caso exi- guern, pelo menos enquan· mente que a Russia reiterava a

Eric Mayell, o destemido <ca- gia. to não se acharem intalados determinação jà manifestada dos

meraman» que a seu serviço te- Banco do BrasI-I' os pavilhões da Colonia em soviete de manterem as suas

Vii' a ousadia e o "seUcontrolll de
..

ALUQA _SE construção. A observação do obrigações com Tchcoslovaquia,
lÍão perder o mínimo detalhe de Uma casa á rua José �,onceituado vespertino

.

con- obrigações previstas nos tratados.
'

tão lutuoso e sensaci.nal aconte- Capital 10G.OOO:OOO$000 Mendes no. 41, com chacara.•
Irma apenas a premenCla de Asseverou o sr. Lihinoff que

cimento que teve por palco a FUlldo de re.erva "259.746:100$000 Tratar com Dionísio Da-
um problema que o Govêrno havia convidado as poter.cias

canhoneira norte-americana «Pa- miani á rua Francisco Tolen-
atuai veCl atendendo como pala uma ,,:onferenc:ia na qnal

nay». vitima das bombas dos EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS tino. Fone 1328.
o perl!1item os recursos de discutiria os metodos praticQs pa-

aviões japonêsesl AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
que dIspõe e que, em brey�, [a enfrentar as agressões. O con�

AGENCIA LOCf.L RUA TRAJANO, No 13 V t�rá solução cabal e deflm- I vite que LitvinoH expediu não

E�DE-�E tJva. inclue a Alemanha, a Italia e
Abonat em conta corrente. os segúintes juros: Agradecido pela p.ublicida- o Japão.Dep. com ]ur')s (COldERCIAL SEM LIMITE) 2% ara I) d d D t

Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
\ ma gran e área de ter- e que v. s.; sr. Ire or, se

Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aJa
ras no logar denominadO digne conceder á presente. ,

Dep. d"e aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam- Barreiros, com quatro casas ."
bem de quaisquer importaacias). sendo duas de tijolos, uma VA:LlOSO TRABA- MotocIcleta N. S. U.

com aviso prévio de 30 dias 3.5% ala nova e duas de madeira :LHO DO DESENHIS- Vende-se uma, nova, com

:��: �� �8 ��!� 4.�� :�: todas em perfeíto estado. TA EUGENIO VE�- 12 112 H. P.-4 n,udanças, 4
Uma cocheira para seís �HIETTI tempo, consumindo 1 litro de

animais, bôa chacara, ótíma Acha 'se exposto na montre gasolina em 40 quilomentroe.
àgua. um pasto especial e, da LIVRARIA MODERNA Preço de ocasião.
uma linda práía de banhos. um mapa completo da Ilha de Vêr e tratar. á rua Trajano, 12
Tratar com o sr. Pedro Sta. Catarina, de auto,ia do nos· Florianopolis

Cipriano, em Barreiros. so conterraneo Eugenio Vecchiet
ti, desenhista da Diretoria de
Obras Pu'blicas. que ofertou o

lefelido trabalho é'l) sr. Mauro
Ramos digno prefeito da Capital.
Do referido mapa, talvez o

mais completo até aqui feito, cons-
tam as localizações de pesca,
campos de aviação, ancouradou- Firmado pelo sr. João Roma·
ros, prdias de banho, igrejas rio Moreira, inspetor escola•• sras.

com mençã:> dos padroeiros. es- Edite de Almeida Bernardes. di"
tações de radias. Faz ainda re- retara, Eulina Cotia Ribeiro,
ferencia ás distancias quilometri- professora, e Arlinda Felix, ad.
cas de Florianopolis as sédes de junta, recebemos amavel convit.:
municipios e dos distritos da Ilha, para ass1stlrmos á festtl inaug.4 I

dadCls sôbre a PONTE HER- ral do Grupo Escolar OLlVIO b

CILIO LUZ. AMORIM, na Trindade. e que
E� um· trabalho qua deve terá lugar ás 9 horas da ma

constituir justo orgulho ao seu nhã, domingo 20 do cor ente.
autor. Gratos pela gentileu.r

encerra, nos reserva para a sua

st'quencia final, um momento

apoteotico. Hyppolit Colomb, 0T
grande cêno�rafo, preparou o

ambiente dêsse grande triunfo ..

-=====artistibe, com todos os requintes lIiii

de su'a inspiração. Será um des-I
file impressionante e admiravel
de creaturas bonitas, em meio á
mais intensa movimentação da
�êna. De todos os lados sugirão
caras bonitas que irão passando
por caminhos prateados e relu
zentos, enquanto no ato gira,
num diáco dourado, a «estrela:.
do fim, a lillda Heloisa Helena,
secundada por um grupo de de
liciosa «girls» •

O ambiente é de hlxo e de
sonho e surpreenderá peja sua

beleza e sumptuosidade. Será
um momento inesquecivel do
celluloide maravilhoso em cuja
parte de comedia intervem, na

maior creação de sua carreira
cinematografica o grande ator
brasileiro Jaime Costa, á frente
de um "cast" todo de valor. O
Samba da Vida será um

grande acontecimento artistico.

nemas

Domingo como complemento
do espetaculo máximo do Cine
ma Nacional, onde será apresen
tado

o SAMBA DA VIDA

Aananhã,
finalmente, ()maior
fllm nacional
O SAMBA DA

VIDA

E' de rara sumptuosidade a

çêna final d'O Samba da
Vida o precioso film da Ciné
dia que Lu:z de Barros concluiu
e que amanhã a D. F. B. lan
çaIá no lidero Enredo de Eurico
Silva, enriquecido das visões
grandiosas de uma revista mara·

vilhosa O Samba da Vida
a par de todas as bel�zas que

Matou a
A

esposa
e a pau

á é 1.200 mortos
leprosa e 3.000 feridos

EDITAL
IIENDAIA, 18 - Ncticiae"

de Ba�celona dizem que o bom
bardeio nacionalista, hoje, ali,
causou 1.200 mortos e mais de
3.000 feridos.
BARCELONA, 18 - Du

rante o bombardeio nacionalista,
foram atingidos diversos e im

portantes eduicios. Alguns dês'
ses edificios, ao desabar, esma

garam diversos onibus, alguns
carregados de passageiros.

A França
arma-se

PARrs, 18 - ACamara
aproveu v pe l..Jo do govêrno,
abrindo u:n crédito de 4.465
milhões de franco, para aqum

ção de armamento.

Hussia
fenderá a

Tchecos ..

lovaquia

de-

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
.1'0 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% ara
5% c

4,5% ala

LETRAS A PREMIOS.
.por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao silo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 1't30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

Grupo Esca ..

lar "Olivio
Amorim"

15 horas

Rua Trajado no. 29

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO_

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da tarde

Internatianal CDmp.n�
- Rio

Machiner�

Engenheiros importadores
Sra. Agricultores e Industriais!

..f/.umente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

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

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

dedor exclusiVO no Estado Dr_ Camará Martins

AVIL.A1-1.
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas "Avila" Florianooolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA

LONDRES. 18-Consta da" anais
do Carnara dos Comuns a seguinte
resposta. fornecida pelo sr. Robert
Hudsor que interpelado dirigiu ao

parlamento em 4 de março corrente.
O ínterpelador, sr, Gibson, indagava
qual a quantidade de café destruída
pel« Brasil. nos ultimes tres anos e

solicií ando ao secretario do Departa
mento do Comere.o Ultramarrm uma

declaração sobre se havia possibili
dade do governo da Grã Bretanda ado

Em beneficio da igreja de Mont quirir os excedentes da produção de
Sei r 11, será brevemente organizado café brasileiro este ;lUO e UI)� sub
um testívaí esportivo, para a dispu- sequentes, afim de armazena-lo, na

Fantasia da Opera, Marta, ta de uma ríqutssíma taça oferecida Inglaterra. para qualquer emergencia:Halcon Negro, Tango á fantasia, pela importante firma Irmãos ca- «De conformidade com os dados
F Canario 1'USO, fabricantes dos afamados Ct-

- • -

garros Liricos. pnblícos pelo Departa n.uto Nacional
Valsa, Quando L' amou meurt, do Café do Rio d, ].1ne;;·o, as quan-O. Clemieux.

. � O 1"'- tidades de café destruídas em 1935,

Marcha,PllltopapaO;J.DemerVal.l p éJr),� que 1936e1937são 1.693.1!2,3.73t.154
Samba, Toma geito r a paz, d r i ena; t 17.196428 sacos de sessenta

J. Fernandes. , quilos, respectivamente. O governo

I
RPODIGIO, significa MILAGRE BERUM 18-0 marechal I

de sue: lVIa�e:,ta.de não considerava J.
-

MILAGRE significa .'. sugestão feita na sezunda parte da
LEON SEDOFF CDARLAUTR Guenng comunicou ao Sr. Interpelação como viável».

d Seiss-Inquart, «rsichstatal,!'
'

I I
usan o o creme . F t N·

•

PARIS, 18 Os circulos Tro· ......O,aRLAUTR ter» da Áustria, que o plano ru as a.cl.onals e
tykistas continuam mantendo sus- ...., J:1l E tpeitas de que Leon seuorr, filho do, dirá logo sorrindo: que produto ,quadrien�j vigorará tambem I s ranJ�lras
.tamoso agitador, tenha falecido vi- maravilhoso! [na Austria. lencontram-se a venda n�
Uma de um crime, pelo qual se-

------ ,___ S I
- Iif'" •

I
I riam respons rveís os espiões sovíêtt- a ao ....,oinerCl8

cos, que por varias vezes já tinham A O C O M E R C I O R. Conselheiro Mafrap 10
I atentado contra a sua vida.

Como foi noticiado, a morte de
Leon Sedoíf ocorreu após uma in

I tervenção círurgtca, que tora realí
I zada em ótimas condições.

Os seus amigos estão íntíma-
mente convencidos de que se trata ,. . .

de mais um crime misterioso de Jose Ferreira Torres, avisa ao Comercio em geral que em

agentes dos sovíêts,
I
data de 18l11l937 deixou de fazer parte da firma Torres & Cia.
que girava em Anitapolis com comercio de Fazendas Armarinhos e

generos, ficando todo o ativo e passiva da extinta firma sob a res

ponsabilidade de Krautz & Cia. estabelecida na mesma praça.
Avisa tambem que atualmente continúa negociando na pra

de Anitapolis, sob sua Firma individual, José Ferreira Torres.

A V I S O
�----------�.-----------------�

CARTAZES Limou si n e
DO DIA

Durante o Natal, a juventude alemã teve de se di
, I rigir aos montes, ás florestas, aos lagos.

I'
Na Alemanha nazista, a festa do Natal já não cele

bra o nascimento de Cristo: celebra o solstício do inverno.
i Como nos velhos tempos pagãos, o sól e a luz é que são

louvados. E distribue-se aos meninos e aos adolescentes um

archote: na sua chama se figura a existen oia da patria, cu

ja incessante revivescencia o solsticio, por sua vez, simboliza.
Os velhos canticos cristãos do Natal tiveram as suas

.' letras substituídas. Nas mesmas musicas tradicionais com que
J os cristãos de todos' os matizes cantavam louvores ao Cristo

não ariano, canta-se hoje o fogo que aquece a terra, a se

mente que germina e o sangue tedesco que «se reflete ale
gremente na face de seus filhos» ...

Nem é de admirar que isto se faça, quando na ulti
ma representação do Tannhauser, tambem a idéia e a inspi
ração de Wagner foram descristianizadas: em vez da ima-,
gem de Nossa Senhora, diante da qual Elizabet pode- ser

pura como os anjos e ganhar Q céu, foi colocada no palco
uma grande pedra igual á dos antigos altares germanicos de
sacrifícios.

E, assim, a festa cristã do Natal está sendo comba
tida pelas pretendidas fórmas novas de cultura.

A's campanhas comunistas de descredito das festas
religiosas o nazismo responde com as cerimonias do solsticio.
O pareo de descristianização, que os dois regimes efetuam,
prosegue cada ano. E é tragico que o mesmo efeito descris
tianizador decorra, para as almas tibias, das pagodeiras da
burguesia.

Afinal, as dansas de Natal, nos clubes onde se bebe,
se jc.ga e se faz outras coisas, é um sacrilegio tambem, co

mo comemoração do nascimento de Jesus. Apenas, enquanto
a burguesia recorre ao relaxamento, comunistas e nazistas,
mais metodicos e mais apressados, procuram outros processos.

Uma noite de Natal está sendo, portanto, cada vez

mais típica das aventuras e das misérias humanas longe de
Cristo. Sobe dela, nestes tempos em que vivemos, a afirma
ção do odio humano contra Cristo: odio dos burguêses, adio
dos comunistas, .odio dos anti-marxistas. E São Francisco de
Assis, para celebrar condignamente o Natal, teria de se refu-
giar-hoje mais do que nunca-na sombra propicia dos bos
ques de Grecio ..

ODEON,; O lider dos
cinemas

Toda reformada. marca WIPET,
muito economíca, vende-se, facili
tando-se o p�Samento. Preço de
ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.
Rua João Pinto. 12

PROGRAMAS DE HOJE: EI1l
A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

�', tWendy Barrie, Binnie Barnes e

William Gargan na sensacionalis
sima produção da Universal

DIVERSÃO DE REIS,
e GUERREIROS DA MAR1-

l,_;NHA (7'. e 8' eI�isodios), o estar
. ,ZArecedor filme senado com Grant

Withers, George Lewis e Ann
Rutherford.

Preço-l$OOO.
-0--

CINES COROADOS

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
BOM PARTIDO PARA DOIS,

com Barbara Stanwyck e Robert
Young e

A MÃO QUE APERTA (2' el3' episódios), com Jack MulhaIl,
Rex Lease e William Farnum.

Preço-1$000.

ROYAL, ás 7 horas:
E'S A MINHA FELICIDADE,

com Beníamino Gigli e Isa Mi
randa.

Preço-1$000.
A'S 8,30 HORAS:
DESEJO, com Marlene Die

• ._.trich e Gary Coopero
� Preço-1$000.

,,�__

O Gal. Góes Montei
ro seguiu para Due

nos Aires

LIMA. lo-A's 23.30 horas de
ontem chegou do Chile o general
GÓlS Monteiro, que foi recebido na

estação pelo ministro do Interior sr,

Adolfo Vací e varies militares ar

gentinos.
A's 23, J 5 horas. o general brasí

Ieíro seguiu para Buenos Aires.

Nascimento de Cas
tro Alves

RIO. 18-Estão sendo preparadas
grandes comemorações para a quín
zena ccmemoratíva do 91- aníversa
lia do nascimento de Castro Alves, a

ser "'ma', gurada quarta- feira proxíma. j
�

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

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 18.00 - Programas variad0s.1
Programa noturno '

DAS 18.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

Regional a� Pereira filho
Orquestra ae Donsos
Romeu 6hipaman e sua orquesn-c aI!

Consertos
naeJamés e a AlI 5tars
eauarõo Pntcnê e sua Tipica Corrientl!s

j
J
I

i

�
.J

Campos Lobo & Cia. comunicam I çaaos seus amigos e fregueses. .

que
mudaram o seu escritorio comercial Ida rua Conselheiro Mafra n' 35' so- ,

brado, para a ma Felipe Schmidt n'l
39, esquina da rua Alvaro de Car
valho, pavimento térreo.

Florianopol's, 12 de marco de 1938. ,
•

-
I

Outeam hoje pela

PilE-H" Sociedade

Rádio Nacional

do Rio de Janeiro

Programa diurno

com

5peaRer - Oõuvclõc rozzl

A'5 horas certas, jornais falaaos com no

ticias em primeira mão, torneclõoe pela A NOI
TE. e oferta àa Casa 6uimarãl?s Ltõti,

A's 21'30- CAHCÃO DO DIA • por La-
martine Bolbo.

A's 21.40 • no TEATRO Em rASA • a,
corneõtu "SEU 1UrA PIHDOBA", origi-IInal àl?: ferreira 5imões, com: Arnalé)o
Coutinho, tsrneníc aos 5antos, Violl2ta fer- I

raz, mesquitinha IZ Celso 6ulmorães. I
A's 23.hs•• 5EREHATA • um prcqrc-

ma ae meloôtcs IZ ccnções.

i

l-
I

-4;
!

"

I

Ir"

AMANHÃ - ás 21,30 VOZES NOVAS DE 1938
--0-

No DIA 24 - ás 21,30. A revista ADÃO e EVA».

".",

SALAO PROGRESSO,.... O Unico!

2A_ PARTE

i o A reformada
Policia doRio

A sv

RIO, 18-0 capitão Felinto
Muller conferenciou, hoje, com o

sr. Francisco de Campos. A' saida
disse que o ministro' da Justiça
está estudando o projéto de re

forma da Policia, afim de subme
tê-lo á aprovação do sr. Getulio
Vargas.

Anitapolis, 14-3--38 ..

.TOSE' FERREIRA TORRES

COPAS
LAQUEADAS

EM
•

PIN HO

desde 450$000
MOVEIS

,."

SALOMAO GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nelito capital

MACHADO Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-A
--� ��TA_____ -'.'1 l�' -�r � ,.,. �F)orianopo�s-1938

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA lGERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)

I
pob confirmação microscópi

ca e de Leboratorie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone; 1167.

At�nde diariamente: das 8 I
II

as 9 da

manhã�dasI4 ás 7 da tarde.

-

�����_ r

Dr. P. Cama-;II F a b r i c a
Simões

Café-Restaurante São Pedro

Adolar Se hV'/eBl i '1- ::

Endereço Telegr.. DOL!, - C�ixa Postal 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINft.

�AOENCIA DE VAPORES

C�mpanllia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo' Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta:

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

.. ti:ncarrega-se d�. c1assificaçã�l, medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas e em I

tóros esc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer I
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

Rece?e cargas de importação, do País OU� do Ex
tenor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DE.'WIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

5BRYIÇO G�RANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
,

-

A n d a l u za

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

fantasias, canéla e pimenta moída .

A excelente qualidade é garantida ha mars de 70 anos. Exigir pro
dutos �NDALUZA é prova segura de bom g-sto e de zelo

pela saude.

ANOA LUZA reafir.na sempre o seu valor I

Repr�se,..t;:j nte :

Francisco Bítencourt Silveira

- ,

Cabo)
Tele )gramas:
Fano) Frabisil

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

-
•

:f'
. _ ,

" : " .' ,

' ,'.
, ...: ,.:;�

"

�""""""""".-..........m=rn..a-...m..p

Proprietario: - IZIDRO PEDRO �OELRO

fUXIR Df MOeDEIRA
Elllpregado COm successo em todal.. moíestías proverúentes da lJPbIIII• Impurezas do sangue:

I

I Laranjeira
I Dr. Oswaldo

1
Cabral I

Enxertos grandes, quali
�--. dade suprema: UMBIG

'

ME'DICO

I PERA. UMA e outras varie
! Residencia: Rua Esteves dadcs.

/Junior, 138-·Fone-l.555 I Um Pé, 2$500, dUZ, ia 24$
:.5"c cento 180$000. Extra fón

V E-N--O-E--SE te 3$000 .e. u:, LIMOEIRO
esplendida e confortavel casa. que enxertos .muito fórtes, d
além de moradia é propria para casa CECILIANO. MIUDO, GA
comercial. recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA I pé
sítuadae�bo�pontou.aviladeBiguas- 3$500. duzia 35$000.
sú, e mars dOIS potretros com exten- '

sa area de terras. O negocio é ur

renteift2.tar com José Sanches. na CARLOS NJL50
mesma.

A MAXI MA GARANTIA EM

America Terrestres,
e Accidentes"

"Sul

Fogo e Transportes
�oidentes nO Traba�ho

Responsabilidade Civil
�oidentes Pessoais
�utornoveis

e Fidelidade
• Rua da Alfandega n. 41Séde: Rio de Janeiro

Agentes em Itajai: Bornhausen "
Em Laguna: AI�riD Alcantara

Maritimos

• End. Teleg.: ASAF'IC

Cia•• R. Pedro Ferreira, 26 - Caixa Postal, 17

Agencias em todos os Estados do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•60 6 a ..ai. barata, por6.. 6

_ lerl. - d 0 rlo••on. 00 .

...... ..... n60 oon.o..a b.terl. (2,5 p.�
I....en.. d..ra.III .

A

Blumenliu, Cruzeiro da Sul,

De Fama Mundiall

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás J 2-

das 16 ás J 8

Consultório: {{ua João.
Pinto, 7--- Tel. 1456

:� f�EPRESENTANTE·S E DEPOS�TAFlIOS EM
1r:� C A R L.. O S I-t O E P Ci

� B u z inas Matriz FLORIANOPOllS
f:t BQSeH -

G .

�
�
G
�
�
3

�

!
�
e,
•
•
�
G
o
o
•

I
G�Ài.@��

A

r������������-q�ÂVA.V.AVAq=

�� Cálculo de qualquer Planta.execução, fls- I�_

estrutura em con- eauzação e direção
creto armado de ob. as '.

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

� concreto armado ��. �
� � Exame de sangue para diagnostico da sililis (reações de

Omar Carne-Iro Rrtlbe·lr.o 1-' Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
nostíco do impsludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

I
Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame d€ puz, escarro, li-

� quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
� diagnosticos.

SALAS 12:.13 � FernT'iL';1�� MaOhl�?O, 6
l' ANDAR � .

F L O R I A N O P O L I S

� ;:"I�
iiiiiiiíi--

'iiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiii.iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiii_---�I�A�c�c�a�C�iO�M�.()�_I
-

I Dr. RlcardolGottsmann.

� Obras contratadas na I- semestre

�.� de. 1937 �

� �� donte em concreto armado sôbre o Ri.o Passa Três (Estr. Curitíea-S. Mateus) i.� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curiti,lila-Joinvile)

�� Prefeitura e Forum de Mafra CONSULTORIO--Rua Tra-
� rupEscolar de Mafra ano N. 18 das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 hon I.
� Grupo Escolar de Iratl N TELEF. 1.28,

� W��e;�d���e�fm�!�aIN��rt.itdendas em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENC�- Rua Este-

� Diversas construções de rCSiden.cias � I ves [uníor N. 26

I• � ��������� TELE� 1.131�

Join"ile, Lages, LagI,I11Ht�, S:�o

Francisco fiZO) Sul

••_Ihor do ..undo

.enda a.. toda. •••••
oa.a. do r...o

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Araujo I
-. Dr� Miguel

fdoabaid

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

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás J 2 e das 16 ãs 18 horas.

.

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

o-. Alfredo P. de

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'UNICA ,,'o

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

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Anã-

I ises Cf i nicas

tór io de advogacía á rua

Visconce de Ouro Preto

•

rei ra tem seu escrip-
Ex·chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg,' (Psoreesoe
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeelansla em

. cirurgia
geral

n. 70. - Phon-- 1277. -

I Caixa Postal, 110.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançasl
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especiatização em

molestiâs de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde --- Consultorio:
ANITA GARIBALDJ, 49

MEDiCO
CUNICA GERAL

Vias Urinarias

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

operações de plástica

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

•• Ii.'.NEI .I

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 e 1290

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

Tratamento do ernpaludisrno e das molestlas da pe
le e nervosas pela Autohemottierepta

Consuttorio e resideneia+Praça 15.-de No,rembro,- 13 -I
Telefone, J .584 _jConsu/tas:-Das 8 às 11 e das 14 à�_l� horas

7ratatnento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Piato, 13
1 eleíone, 1.595 i

Res. HOlel Olaria-Fone 1333
(onsull€ls das 13 ás 16 hrs. ,.-_I

I Dr. Pedro de;iMoura Ferro I
Advogado

I Rua. Trajano, rr 1 sobrare

II Telephone rr ,1458 I
Dr. Osvaldo Wanderley da

.

·

Costa
Bacharel em Direíto

Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San
ta Catarina.

Escritorio' Rtla MarechalFloriano Peixoto, J 31
sobrado sala n' t

PARANA • SANTA CATAHINA

ENGENDElao �IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 -

Curitiba • ParanáTel. 1503

l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vísta BEM
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SEUS
Floriano�, -138

L fi A ,

FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtas sá

na A C A P I T A L.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

2 I

CHARLAUTH
PÓ de arroz e rou ge

combinação feliz

l

Companhl·a N elcn I d N IV CHARLAUTH I PERDEU
a I a e avega· . ENDE -5E

.

' I :SC=dr�la s�:::�fe�: CÔ�I�:��
_

C t·
é o creme que revolucionou o pedindo-se a quer a nc t

ça� OS e I ra Uma extensa área de ter- mund? velho, e, óra revoluciona a
entregar nesta red:ção.

e 00 rou

ras, no lugar Barreiros, com America do Sul.

_ I duas casas �e madeira, 'pas�
Movimento Maritimo ..Parta Florianapolis Ito para muitas rezes, d�ver-II...

sas roças de mandioca,
. aipim e cana, um bélo ba-lServiços de Passageiros e ('�e Cargas nanai e bôa chacara, pos-9

..

T"
.... _. ...... .. .

suindo agua especial. I CH A R LAU TH !
Para o Norte Para o Sul Tratar com Alcebiades .. , II Souza nos Ba I rrr irc s Ilhe extmguirà as sardas, panos.

a venda em todo o. Brasil

�������������;�������������������I
'

cravm e espinhas, �em a��mal
oo�damoo� n� Ca�t�da,

1-
irritação, deixando-lhe a cutis E t

.Repubhca.
d IO Paquete ITAQUE'RA sairá á 19 do cor- O Paquete ITr\BERA' sairá á 18 do r

.

f I s a a maior prova e sua a ta

rente para: t
. rmpa macia e resca. qualidade.

corren e para: MAqUINA DE
Paranaguà, Antonina, ES�REVER

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.

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

vantajoso.
Informaçóes na Tabacaria Baía

na, rua Trajano, 4;ou Caixa Poso

Aviso Rece.be�se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes tal, 59.

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a,
testado �e vacina. A bagage� de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saldas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORtO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-'CAIS BADARÓ N. '3-�(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

o saboroso CAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe Schrl1idt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DIj: NOVEMBRO

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

verifique os seus preços

R. TRA..JANO N. e
1�lorianopolis

AVISO

A oficina de marmore de 1Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no.

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

em

.

.v �
�

não é um creme comum

Adoraeão

Especialista em mo/estias do aparelho genito unna
rIO do homem e da muiher=Motestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sá u I o Ramos

�"-
....

��-- �...��'

�
A Favorita
Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

B I HL E T E S

Federal e Santa Catarina

NOS CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS

Casa no Estreito

VENDE�SE uma ca-a si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito
P A t t E t d

estado.
ara ver e ra ar a s.ra a Tratar á rua General Bettencourt

Geral no. 105. n-. 90.

qulnto-felro
24 de Março

Assistente do serviço de cirurgia e ginecolJgia do

Pr?f: Bra�dão. Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirúrgica 00 Rio. Diretor do Instituto de

Previ�e�cia Clinica .do R�o. Sub diretor dJ serviço
medico da Assistencía dentaria infantil do

Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ollro Preto, 11 -. FLORIANOPOLlS

....a. .

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

Dr. J o ã o de' A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-
t:.: -Iaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos. ouvidos, nariz e gar
gantaj[do Centro de Saúde Pública de Floríanopolts
Consultoria a Ee abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

r

TINTURARIA HA' MUITAS I I

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
confece RIVAI.... na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

A Eletrica I

PA�A INS!ALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
Tf�NAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, . LU"TRES E ABAT.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr.·caRua João Pinto n, 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ca.�ZETA Flolianopolis,IS-3-19361111
---------------�------------------------------- -------------------------------------------------�----------------------------------------------------

o E 'S 1=O RT IVA
Carlos L. da Luz

Corn fé e esperança correrá no circuito
elevando bem alto o automobilismo
Estado, o bravo volante Clemente

J__------------------------------------------------------��-------------------------------------------------------------------------------------------

A
REDATOR:

Abrtl,
do nosso

Rovere.

de

Aval F. C. Esporte -

rma
estarem em grande fórma.

..JO rr.a' Ao que conseguimos apurar, o

Segue hoje. para B!urnfn�u a
,.

organizador do scratch brasileiro

luzida embaixada do Avai que U I timas de é favoravel á convocação de três

do Brasil urna partida arr.tstosa.
• .

de Carnera, zaguerro: Del Nero,
_� O Sr aS11 conSldera-, half esquerdo; e

LU,ilillbo,
atacan- I

Basket-Ball do o favorrte no Carn- te.

peonato Mundial dei Ainda, o, cOllhecid,o, treinador

Futebó 1 i conlerencierá a proposuo com o

PARIS J 8 P LI i sr, Castelo Bráflcrl, '

,
- WfP' eO'1é1[O,! f

no hebdomadario nFoolbal". inicia A, caminho de Suehoje uma série de arlÍl.;os int;tul,,-
dos: «Porque o Brasil é, ua mi nos Ai r es os futebo-
uha opinião, o favorito do II; I istas bascos
Campeonato Mundial».

Explica que o quadro brasilei
ro, Dque disputou a taça mundial
de 1934°, estava muito longe de

representar o valor máximo do
futeból do Brasil». Mostra aos

leitores francêses as dissenções ha
vidas no seio dos clubes da Fe-

deração máxima dos esportes bra- tevidéo e Rio ?e janero, chega-
Paraná deixa o sileiros ram a Valparalzo, devendo conti-

Figueirense Ag�ra-prossegue o articulista. n�ar viagem para Buenos AIres I" . I ainda esta semana,
-ISSO termmou, c a paz esta res- i A Dd h n r

Soubemos de fonte segura que"tabelecida entre a Confederação, _ sd em,
are es para a rea Iz�-I

O' .

di I' I d I b . çao e a guns encontros com n- gOverno defi) popular .mera- ireita a Vl-ne�ro e os gran es cu es.
hil f

•

-p
.

, dei , C" ei. en e No seu próximo artizo, o sr.
mes c I enos racassaram. lA J

a � h ingto rarana eixara o rZgU r s. o 'v v ;;J, i' • �

(E' que Paraná tem que seguir Leonard explicará a razão pela SERÃO MESMO EM TO- não r-,econhe
J,araoRioeos associados.num ato qual ,o Brasil, que em 1934 su-

KIO AS OLIMPIADASDE c·erá éI ar'lexa-
muito brilhante, encabeçado pelo cumbiu e� frente �o quadro es-

1940
'

c�ãO da Aus-
\�r. Nemesio, secretario ?ô Fig_uei.! panhol, sera o [avorito este ano.

O C. I. O. REJEiTOU U!\lA
>

t (' i a?
!. enSe,oferecerão ao estimado Joga- -;:- PROPOSTA CHINt::SA QUE
clorumabélamed?lha?eourocomo De�laraçoes do sr. PEDIA FOSSE o jé\PÃO WASH!i'JGTON,18--0Maquinadeescreverlembrança d� Flgllelrens�. Pimenta em S. I DECLARADO INDIGNO DE governo está estudando a REMINGTON

Com a salda He Parana acha- Paulo SER SE'DE DOS jO'GOS anexação da Áustria á Ale- ,vende-se por 950$000. E� pJr
se agora o alvi-negro com uma I OLlVlPICOS h'

,I feito estado. Tamanho propno para
lacuna dificil de reparar. S e

, PAU!...O, 18-Chegou a
man a, examinando todos os I escritorlo Informacões na xerencía

lo.. I CA' lRO- 18 O
fatos e documentos que re- desta folha.

.
,

'r' Ao Paraná, A GAZETA de- esta capital, o técnico Adernar ,- Comité ln-

�a mu�s v�os �p��ri�- �me�a,��, �v�do �Ia C.B. ������������������������������������-
des. D. veiu apreciar de perto o esta-

do técnico dos nossos jogadores
No primeiro dornln- e as suas condições fisicas.

go vago o Aval en- Pimenta desde ôntem, tem con-

frentará O I ris ferenciado !=.om as nossas autori-

I' dades esportivas, bem como con-

C d I
'

b
sultado 'os técnicos paulistas sobre

orno to 05 05 eitores sa em, d I' d P '_

l· d fi d d
o e ica o assuato. or ocasiao

O rzs esa ou o vence ar a d' t Palestra
pugna dt' domingo. SO )togo en, re, o b 'd

e o

O A
.

I Ih b
all as, o tecOlCO ce e ense apre-vaz evou a me. or 50 re "

I f d
At' t' l'

clara os va ores em cnn ronto os
O ,e lea, e portanto, o rIS d

'

d
enviou um oficio ao alvi-celeste 010 q�dt:0s'l t
cenvidando para tlma partida amis. dUVI 'dPe

a

Ire�or adgem,
o pre:

para ar o se eClOna o que vaI
tOla. p , d'

E 'd I"
a ans, Isse:

sta parti a rea Izana-se sem
I

«V' S- P I
d' 'd d"

- Im a ao au o expres-
UVI, a agora no ommgo SI o " .

. '. .

' samente para ver os novos )oga-fiVal não tivesse um antIgo com· d d
..

.)'
.

cn'/ d BI
ores os quaIs a Imprensa ()IZ

promlssG com o ..vraS1 e U· 'I P', maravI has. ar ISSO erá necessa-
.".:) inenau. rio a minha presença aqui, pois-

, Entretanto, o Avai aceitou o

d fi
.

'f
' sinão fatalmente, iriam surgir co-

e.5a ? e

dO �ogo sera elto no mentar:05 desfavoraveis. ao meu

PAnme.Jro omd�ngo vago, qulebo I criterio de escalaçãn. Dos jogado.vat possa Isputar com o cue· _
.

d R'
res que aqUI estao, e que comIgo

o usso. .' "

hestiveram no contmente, Ja con e·

ALUGA fVl-SE ço (JS seus predicados e a não

ser que no momento estejam acu

sando S !nsiveis de6ciencias técni
cas, leve rei todos pa!a o Rio.,>

o C. N. Riachueto, é o clu
be das iniciativas.

Agora. lendo á frente o desta
csdo desportista Henrique Mori
tz, foi fundado o quadro de bas
ht·ball.
O �iachuela lambem, ccns

truirá o seu campo 80S terrenos

do Lira.
\ ) Portanto, Floriano�olis, possúe,
" L}is um esquadrão de basket,
que com Jaú, iniciarão a tempera
da cestobolistica da nossa capi
tal.

E,'''lllOCARÃO TArvIBEM
MONTEVI!JE'O E

NO RIO

SANTIA.jO, Chile, 18--05
futebolisras bascos contratados pa
ra jogar em Buenos Aires, Mon·

cebeu dos embaixadores na

Europa.
Coso o governo veriííque

que de fato houve um golpe
de força, os Estados Unidos
não reconhecerão a união da
Austria ao Reich.

•

Ina

DEL NERO, CARNERA E
LUIZINHO

.f}!ottl. Qm
CARNETS de 2 comprimidos,
identicos aos de Cafiaspirina.!

• Apresenta_ção mais commoda ei
elegante, 'do grande remedio que \
RESfRIADOS e a;.11i17ia a.s DO�ES

duas casas confortaveis salas,
bem arejadas� com banheiro e

chuveiro, refeições á «Ia carte»,
pala cesses sem filhol'l.--Vêr e

tratar no CAFE' «sAo PE
DRO». RIO, 18-0 sr. Pimenta re

gressou a esta capital, devendo
voltar a São Paulo domingo pró.
xi '1)0 para essistir ao jogo entre

Carz'ntiarzs e Partuguêsa, pois
tQve sua atenção despertada Fara
B,andão e Argemiro, que se afir-

,

·_·---i:��fi()�i1s;-···
I Ternos e casais de frango�
I de alta linhagem
i Pedid,)s pelo Telefone M.777
!L-' Trindade

�.

"

i

ternacional Olímpico rejeitou ,.
"-.

proposta chinêsa pedindo que Co

Japão, seu agressor. vizinho do
Pacifico, [ôsse dtllarôdo indigno
de ser a séde das Ohmpisdas> ,

que se realizarão r rn Tokio em

setembro de 1940.

Varias ...

OS FINL/.\NDEZES E AS
CORRIDAS DE FUNDO

WILLlE RITOLA E PAAVO
NURf.1I. DOIS GRANDES

ADVERSARIOS

Os finlandêses são os maiores
corredores de fundo, do mundo.
Ha um caso bastante expressivo:
as provas de 5.000 e 10.000
metros nos jógos Olimpicos, com

excepção de uma vez apenas, ca

da uma, foram sempre vencidas

pelos finlandêses.
Corredores de valor extraordi

nario têm representado a Finlan
dia, tais como: Kolehneínen,Nur
mi, Ritola, lso-Hollo, Lehtincm,
etc.

Em 1928, dois homens Iormi
daveis representaram a Finlendi«:
P�avo Nurmi e Willie Ritok
Eles travaram luta,ls sensacionais,
nos 5,000 e nos 10.000, distar,
ciando-se dos demais. Ritola ven

ceu os 5.000 e Nurmi os I 0.000.

A Pulonia
ameaça

Lituania

PARIS, 18 - A situação
provocada pelo «ultimatum» en

viado ha dias pela Polonia'
Lituania, intimando-a reatar as

relações diplomaticas, ha varios
anos, continúa muito tensa. Se
guiu-se ao » uhimatum» o inci
dente de fronteira, cuja culpa 08

jornais e os meios politicos po
lonêses atribuem exclusivamente ,
Lituania.

Afirma-se que o governo en·

viou uma interpelação á Lituania.
para saber se esta quer a paz
ou a guerra.

Entrementes, hoje, á tarde, um
importante jornal de Varsovia
j)ublicou uma informação sensa

cional, dizendo que a Polo,nia
enviára novo «ultimatum» ti Li
tuania, ameaçando-a de uma

ação militar, caso não dicidisse
imediatamentp sobre o reatamen
to das relações diplomaticas.

Dr. Pedro de Moura Ferra
Advogado

Rua Trajano n; 1 (sob.)
Chamberlain muda-
,

rã o curso 'de sua

politica

LONDRES, J8 - Em face
dos últimos acontecimentos euro

peus, afirma-se que ChamberJaill

!
mudará nas proximas '48 horas

..

I
o curso da politica exterior d.
Carã-Bret'inha, imprimindo-lhe UID
rumo completamente diferente.

a
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CONGRESSO DOS
CIONARIOS

sr. Getulio Vargas não�'������'�����������-�����o�pr�ie�b�r�io�e�D�ir�e���r�R�e���o�M�a���I�����
presidirá nem o govêrno A· V OZ D O P O V O J A I R o C A L L A'D ..

o patrocinará

RIO. 18 - Curiosas coincí- i O cadaver de José Leonardo
dencias de nomes e destinos fo-' da Silva foi recolhido ao necre

ram reveladas dum desastre ocor-
,
í.erio. José da Silva, foi interna

ridos ha dias, em que perdeu a: do no Hospital, com o corpo
vida um jovem, ficando outro, cheio de graves escoriações.
gravemente ferido. I E assim, o destmo, aproximou

Chama-se um José da Silva e Duma tragédia, os dois humens,
o outro José Leonardo da Silva. de nomes e profisiões identicas

O primriro, morava a rue Pl":� '1ue nunca Sp, havi::;m conhecido
siJente Barroso e eu!. entregad�r Qa -vida.
de leite da Compallhia Italiu.:,p.,;

O segundo, residia á rua VlS-
conde do Rio Branco e é empre
gado da leiteria Lalus.

Pelo governo do Estado foi no- Todas as madrugadas, José
meado o sr. dr. Ivo St3Ín Ferrei- Leonardo da Silva, ia entregai' o

ra, para exercer o cargo de che- leite á sua freguezia, na Tijuca,
fe d@ POItO da Saude Publica na outro tanto fazendo José da Silo
cidade de Itajaí. va. no bairro do Mangue. Está sendo esperado, hoje, nes-

a ttxma. sra. d. Adelía C. de Não podia ser mais acertada a Em uma das ultimas ma:lru-
ta capital, vindo do Rio de Ja-

Medeiros, eiposa do sr. João de I escolha, pois que recaíu sobre um ga_das, cêrca das. 4,30 horas ca- neiro, onde recentemente colou
Souza Mp.deiros; profissional culto e dedicado, de mmhavam os d�ls, lado a lado,

I gráo na Escola de Medicina Ve-
a exma. sra. d. Maria José, cujo esfôrço muitas vantagens co- sem se falar, �OlS nem ao me: terinaria, depois de um curso

,

esposa do �r. Alvaro Bunsen; lherá o importante serviço. nos se conheCiam, pela rua FrCl brilhantissimo, que lhe grangeou
a exma. :sr8. d. Maria José, -------------- I

Caneca, quando sllrge, li correr, a distinção de haver Rido indi
Dutra, esposa do sr. João Cruz f·1 d t· velo.zment�, um 3utO, .CJue colheu cado pela Congrf�gaçã() da Esco-
Dutra; I mes e uca IVOS Jos� da SIlv�, destrllmdo:lhe o la para o premio de viajem á
a exma. sra. d. Maria da Cos- •

carrInho e atIrando-o ao solo. &ropa, o nQSSO distinto patrioio
ta Bittencourt, esposa do sr. Er- nas Colonlas de .0 outro parou. Olhou o �olega I

Moahir de Oliveira, filho do sr.
nani Bittencourt. e la socorre-lo quando. outro au- major Otavio de Oliveira, digno

Pesca tomovel aparecendo mexperada-
I e competente Diretor do Tesouro

mente o c�lheu, ma�ando-o. . do Estado.
O pnmelf(� m�tol'lst;) fUgIU e Moahir de Oliveira é, pois,
���� mais um dos grande expoentes da

nossa cultura, a honra. com o

brilho da sua inteligencia a terra
catarinense e que, pela compe
tencia técnica da sua profissão,
altos e relevantissimos serviços
está fadado a prestar não só ao

seu Estado natal como ao Brasil.

I'Felicitando-o pelos seus triun
fos estudantinos e pela tlonquista
do diploma com as distinções
que lhe foram conferidas, apre
sentamos ao iI ustre coel'itadoano
0& nGHSOS cumprimentos de boas
vindas.

Por gentileza do nosso amigo
sr. Mario Couto, eRforçado presi
dente da Federação de Pesca no

IEstado, estivemos ontem, na Co
lonia de Pescadores, do Saco dos
Limões, para assistirmos a inicia- I
tiva daquele operoso diretor do
serviço de pesca, que, num belo
gesto, proporcionou a gente prai

DR. DJALMA MOELLMANN ana a oportunidade de assistir

I.
. urna serie de belissimos filmes de

P�ra ...

São Paulo, VIa terr�stre, aspetos naturai" e entre estes a
segUIo ontem, em companhIa de visita do ilustre Interventor

Fe-I8�a exma. �sposa o abalizado cli- deral á Federação de Pesca, que, ------:-.
DlCO dr. Dlalma Moellmann, <;Iue conforme noticiamos, foi ha dias O TEMPOterá pouca demora na capItal realizada
bandeirant�. O sr. �omandanti Belford Gui- 1��������:;Jl:';��.Acomp�nha-no os 80SS0S votos marães, atualmentct servindo co- DepalGt311nento de Aé� I � Fridolino Lehmkuhl

nlde boa viagem. mo Capitão des Portos, que tem ronantiea Civil I � INOIVADOS
emprestado o. s�u. V�liOBO con:IJ�- Bôletim diár�o da Esta- � participa aos seus parentes fi
80 adtoda as IlllClatIvas patnotI- ção Aéro-CUnlatológica' � e pessôas de suas relações fi
cas a pesca, compareceu, ao a·

ij o contrato de casameuto de �Com a graciosa senhorinha to.
_. F.� sua filha OLGA com o sr. 'ii'Olga, diléta filha do nosso (:'sti- Deve-se a .confecçao.' d?Íllme �o sr. Previsões para o período da� � ALTAIR SOUZA OURI- ��mado conterraneo sr. Fridolino tte. Oto Pmto dt> OlIveIra, habIlfo- 18 horas de ontem ás 18 horas � QUES. �

Lehmkubl, contratou casamento to-amador. que demonstrou a sua de hoje: � I�
,

o sr. AJtair Seuza Ouriques, dei dedi�a�ão pelas cousas uteis e Tempo -lnstavel, com cJ.u- � João Pessôa __ 12-3-938 �dicado funcionario da importante patrlOtlCas. vaso

1k�
�����oo �firma Fett & Cia. Alem das autoridad�s mencio- Temperatura- Em elevação. � H H �� 1'1nadas, compareceram os escoteÍ- Ventos: -- Variaveis, predomi· J' � OLGA � ��,MISSAS ros do mar, pescadores e suas fa- nando os do qnadrante léste, �

'!tI
e 'ir �

IImilias. frescos por vezes. ���. ALTAIR ���&l�_;Será rezada hoie, ás 7 horas, A Federação pretende conti- As temperaturas extremas de � �
na Capela do Asilo de Orfãs, nuar a reproduzir estas filmagens ontem, foram: maxima 25.2 ('l mi- � noivos lftJ - II 'Imissa por alma de Benevenuto nas demais colonias de pescado- nima 22.3 registradas, respecti-l � �
Rovere. res. vamente, ás 13.00 e 8.10 horas. ��""l��OO� I �íiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiii_íiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii.l

o
O

RIO, 18 - Vem sendo noti- pes declarações perentorias a res
eiada pela imprensa a realísação peito do congresso e de ,rande
00 proxima do II Congresso dos importancia, pelo que as repro
Funcionarios Publicos Federais, duzimos:
por iniciativa e sob os auspicios - Sim, tenho lido as noticias
da CaBIl do Funcionario Publico. a respeito dessa iniciativa, mas
Em se tratando, como é incon- certamente, ha equivoco. O pre

teste, de assunto que muito in- sidente da Republica não presidi
teressa 8 classe dos funcionarios rá esse congresso, nem o govêrno
publicos, atendendo ás questões o patrocinará. Como bem disse!
que no congresso seriam apre- o sr. Getulio Vargas, o Estado:
sentadas e' discutidas, não nos Novo dispensa os interrnerlia riu", i

pareceu fóra de proposito ouvir o Mais do que isso - o" Iates o:
sr. Luiz Simões Lopes, presiden- têm demonstrado - não c3pera i "

te de Conselho Federal do Servi- as solicitações: vai ao encontro'
ço Publico Civil. das necessidades da, clivc(,�3;1.;!

F�z-nos o sr. Luiz Simões Lo- classes sociais, E:l, de miuh 1
l�oII!

"_II'1 parte, considero o congresso su-

NOS S A V I D A períluo e inoportuno. São de ta!'
,\ monta os beneficios que n gov0c- I

no - dentro do plano ideado pa..
,

ra a racional.sação da admini-Lri ,

ç�o brasileira - tem trazido ail-;

seus servidores, que muitos ainda
não tiveram tempo de alcauc-i.

O nosso distinto conterraneo e em toda a S'Ja profnndidade as

talentoso confrade sr. José de vantagens obt.das. Sem se ab-o
Diniz, redator de «O Estado» e tal' do principo Iundamentul d'

(�:,forçaelo vice-presidente da A. que o interesse do Estado e:il:',
C. 1., vê passar hoje a sua data acima ele .tudo, o f!ovêrno, p l;'

aniversaria. Figura de projeção uma série de átos, vem de.rv.ns
no jornalismo catarinense,

.

muito trando um carinho Lodo particu
estimado pela sua conhecida hon- lar pelo funcionario publico, am
rI'de, o anivesarlant- será, pr» parando·o ID a t e r i a I Hl3nL'

certo, mu..« fe icit.id.. e d i g n i f i c SI n.Io H su.i

«A Gazeta>, com prazer, envia honrosa profissão. Bastaria citai'
as suas felicitações. algumas medidas: a Lei do Hea-

, justamente, a lei, que criou ()

WA.LDIR GRIZARD Instituto de Providencia e As-
, .sistencia dos Servidores do Esta-

A data de hoje regista o JlPi- 1iQ, J) Regulamento de Promoções,
versario natalício do nosso dis- _a .

Lei de 'Consignações, etc. O
tinto colega de imprensa, sr. Wal-, -que falta virá depois. A reunião
dir Grizard, redator do <Diário de um congresso autorizaria suo

Oficial do Estado», tesoureiro da por que o funcionalismo, não re

A. C. I., e destacado desportista. conhecendo esses beneficios, quer
Dotado de invejável capacidade pleitear favores. Tal não se dá.

de trabalho, estimadissimo pelos Os funcionarios brasileiros estão
seus eolegas, gozando de um vas- capacitados dos esforços do go
.to circulo de amizades, o distin- vêrno em seu favOl" e, sobretudo,
to aniversariante receberá muitos não são ingratos ...
cumprimentos. «A Gazeta�, as!!o-

cia-s�.· ás homenagens que Ule'
serAo preiltadaá.

/1..NIVERSARIOS

JOSE' DE DINIZ

Fazem aBOS hoje:

Dr. Ivo Ferreira
Faz ano!! hoje o jovem estu

dante José Fontes, filho do nOSS0

illlstre conterraneo des. Henrique
Fontes.

NASCIMENTOS

Foi enriquecido o lar do nosso

ilustre conterraneo sr. dr. João
Daví Ferreira Lima, procurador
fiscal da Fazenda Estadual. pelo
nascimento de um robusto meni
no que recebeu o nome de Daví.

OUTROS PARTEM

I d
[Lazaro Bastos, como advogado de

E DE ST I NOS Trllllbuna e Verissimo Francisco Elias e outros e

agravados Antonio Ribas e stm ••

Relator o sr, des. HEriiUQUIC

Apelação FO:�E��3adO provimento ao agra-
1.'J Is...... t d Ses va, para confirmar a sentença do",U ga...en OS a ,- dr. Juiz a quõ, que bem apreciou o

são de ôntem direito e a prova dos autos.
Habeas-cerpus da comarca de Apelação crime n', 5.856 da ' eo-

Chapecõ, em que é impetrante Jo- marca de Tubarão, em que é ape
sé da Silva Carvalho e paciente Ct- íante a Justiça e apelado Indaleitcio
cero Ribeiro Portela. Relator o sr, Cipriano Marth1s. Relator o sr, des,
des, PRESIDENTE. HENRIQUE FONTES.

Convertido o julgamento em dí- Mandando o réu a novo julgs-
ligencia, para que o Dr. Juiz de men to, visto ser fi decisão absoluto
Direito informe se já foI encerrado ria manifestamente contraria a pro
o sumario e caso neg lti'/O qual a va dos autos.
demora. �\i:mlJargo, cíveis n. 1.849 �a cr JReclamação de con 1::13=111 de tem- marca de Bru iqu e, em que e em

po, em que é requerente o dr. :?:al barj:lnte o ;��tadé} d� Santa Catari
rníro Scucíru.Relator o sr, des, ME- 11'1 e emb�:ilad() '\lberto Schweigert.
DF,IROS FH,HO. R,:,lator ) f::. �:;�. '.:'\VARES SO

O Tribunal não atendeu o pedi' BRHHi J.
do. Vencidos os srs. des. Mt'tleirn;

I
O ·.i.'i'�lmn:!l não tomou conhe

Filh�, Henrtquc l�\)I1ies c Tuvares el.n �n.!() dos e.nb.irg rs em .Vista do
sobn sno. qu� díspae o art. 5'. da Lei 319, de

Agravo rr , �H7 da eomarca de I rns, Vencido Q sr. des. Tavares
Canoínha i, em 4,1.! é agravantes' sobrtnno,

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

NOMES
���������������I�--���.���������

Curiosa ceãncídencía re--

velada num tragíco
desastre

z

Ji)5E' DA SiLVA, o FE:fUDO -IJOSE'
DO DA S5LVA, o MORTO

LEONAR-

Dr. Moahir
de Oliveira

Vimos! e Observamos !Ouvimos!
er NI!!,I"*'!:" , .,�_.___!����_

. que 'o PiNHO é }lUe!'iHl0 CtÍ)/ll?,petente �m re

formas e concetDtos d� qualquer mala ve

Iha.-Vai..se a thnnieUio .. -·O.l'ICINA _ .. Rua
Sald,anllu I�j:�l1aiuho", ent.·e Jo�'io Pinto e

Tit·adeete§ - '.'elefone, 1.436

A Ora. J03EPHINt\ SCHWflDSON
(Especialista em doeneas de Senhoras

e c.·eaneas)
mudou seu CONSULTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas'

If�redito Mutuo Predial I
lj FUNDADA NO ANO DE 1914
I,
II o :\Iatar e Itüais, acreditado clube de

SOI·teios da Bra!llil

FLORIANOPOLIS
RUA VISCONDE D� OURO PRETO,13

Resultado do 320· sorteio reaUzado
no dia 18 de mareo de 1938

C ...L\.DERNETA No. 11.887 .I

Premios em mercadorias no valor de 5:175$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no I

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:175$000), "k
a caderneta n. 11.887, pertencente a prestamista DINAH E
DULCEMAR MACEDO, residente em ITAJAI'.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
11.070-Custodio Ltl�iano Fontes, Imbituba
l2.738-José Santos Lima Junior, Felipe Schmidt
:1.160-Cerilo Cardoso Barcelos, Trindade
9.290-Ana Hoelpdeban. Rio do Sul
l4.775-Marnele Ana Gevaer, Florianopolis
3.l12-Maria Z. de Siqueira, Laguna
11.903-Cezar Honorato da Silva, Camboriú
12.l63-Guinter Stange, Indaial
5.780-Maria Augusta M. Ferro, Florianopolis
8.607-Dorvalina e Lidia Rodrigues, Florianopolis ·ll
Premios em mercadorias no valor de Rs. 10$000
2.863-Maria Luiza Vieira, Lagôa
9.50l-Maria Grancida Meyer, Itajaí
0.696-Lindolfo Lauro Firmo, Canélinha
5.0l0-Alfredo Stein, Hansa-Izabél
11.832-Galdino Cardoso, Córrego-Grande
8.929-Wallace Capela, Florianopolis
9.577-Ivo Jantseh, Hansa-Humboldt
9.838-Manoel Aquino Vieira, Itajaí
10.799--Zilma E. Bastos, Florianopolis
9.l59-Ligia d'Acampora, João Pessôa (Estreito)
Isenções de pagamento por cinco sorteios

5.594-Ibraim Gonçalves Nascimento, Bôa Vista
12.757-Pergentina Nunes, Brusque
7.560-João Francisco de Jesus, Palhoça
1.312-Euwaldo Peixoto, Florianopolis
l2.2l2-Nelson Soares, Imbituba
6.446-Francisca Adelia de Lima, João Pessôa (Estreito)
4.276-Jorge Fornagari, Barracão
7.302-Arivaldo Ciridacks, Florianopolis
14.234-Antonio Basilio Ramos, Coqueiros
8.768-0Iga Rosa, Florianop0lis

FlorianQPolis, 18 de Março de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li CIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




