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o novo Regulamento aumentou a taxa sobre as aguas mine- A
rais nuturais, de origem nacional, medicinais ou não, para $090
por utro.

Atualmente, no Estado, incidem nesta taxação as aguas « Im-
peratriz» e «Santa Catarina». ANO

voz DO POVO
-------------------------------------------
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As aguas artificiais, sifão ou soda, hidromel cidra,« ginger-ale»
aguas tónicas, refrescos gazozos e de frutas ou plantas e outras
bebidas semelhantes, bem como os xaropes proprios para refrescos,
tiveram a taxação alterada para $450 por litro. A revoluç-

•

I egralista
Bombas, rifles, balas dun-dun, .�'bananas" de
mite, ·revólveres e até uma estação emissora,

clusive o' respectivo microfone foram
apreendidos pela policia

RIO, 21-A polieia permitiu
que fossem fotografados os punhais
importados do estranjeiro, clan
destinamente e que teriam papel
de destaque, caso vingasse a cons

piração.
São êles em número de três

mil, de três modelos. Meia duzia
é de feitio mais apurado, melhor
acabamento e se destinavam aos

chefes. Têm cabo de massa bran·
ca, cruzeta de metal cromado,
bainha envernizada. Havia outros
de cabo tambem branco, mas sem

, . ,. cruzeta; destinavam-se, segundo
_

Os �mhos espumoso� e tIpOS «C�ampagne», nacionais, paga- apurou a policia, aos encarregados
mo,\, de 1 de Abril e� dI�nte, por. ht�o 3$000.

_. , I do assalto ás sentinelas dos quar-Quanto aos demais vinhos naCI?nmS, as alterações introduzi- teis. Visavam prevenir assim o
das pelo novo. Regulamento para efeito de pagamento de consumo, alarma produzido pelos estampiforam �s segumte3:... dos das armas de fogo. E os ou-

,

Vinho de uva, a�Alm cons:derado: exclusivamente o produto tros para idêntico procedimentoobtido pela fermentação alcoohca, da uva madura esmagada ou do
quanto aos encarregados dos ser

suco ,da uva madura, contendo ate 20 % de alcool em volume, viços de Correios. Telégrafos,guar
por htro $180.. " das de estações de radio, vigiasCom' 12 % ou mais de alcool em volume, e os vinhos nacio- de bancos etc. Estavam encerra

da_is licorosos ou e.specialisados, adocicados. ou secos e alcoolisados, dos em d�is grandes sacos, que a
tais como os de tipo «Moscatel», <Malvasia>, «Velho» e semelhan- policia apurou terem sido trans
tes lji300. feridos da casa do sr Plinio Sal-

. Bebid�s .(vinhos) obtidas exclusivame�te pela fermentação al- g�do: em Botafogo.
'

coúhc� produzida pel;> SlJC� de frutas que nao a uva, .o� de, plantas Foi apreendida tambem pelado Pais, contendo ate 12 /0 de alcool em volume, sUlelt�s a rotula- policia uma grande, quantidade de
gem o nome da fruta ou planta fermentada, exemplo: vinho de la- bombas mo-le-nls-imas cêrca de
raja, vinho de cajú, etc., por litro $180. .

cem de grande poder' ofensivo e I
Com 12 % ou mais de aleool em volume, por litro $300. defensivo, do tipo B.C.D., adot'1-!

'do no Exêrcrto. com a particula-
I ?, Bebidas obtidas pela fermentoção do suco de frutas que não ridade de serem adataveis á bôca

a uva, ou plantas do Pais e adicionarias de substancias destina- de fuzÍs Mauser, tambem do tipo
das a conservar. adoçar, etc., e obrigatoriamente rotuladas como adotado nas nossas forças arma

<Notar », por litro $720. das, de onde, aliás, foram desvia-
«Vermouths s, quinados e semelhantes cuja graduação alcoolica das, por intermédio de "bocais V.

não ultrapasse de 18 % e que forem fabricados no Brasil com o B.".
emprego de vinho nacional. natural de uva ou de laranja, na pro- Na casa do dentista Ernani
porção de 70 % no mínimo, de açucar e alcool tambem nacionais, Morais foi encontrado um fuzil
por litro $600. do tipo dos usados pelas tropas I. N\)TA: Os rp.cepient�s de capac�dade de meia gar.rafa, garraf� coloniais inglêsas ? 50 caixas �ie
p meio htro, contendo bebidas, pagamo a taxa proporcionalmnte a balas dun-dun, alem de urna Pl';- iestabelecida para o litro. I tola automática e munição pró-- ,

pria.
Dezenas de eracomato- No núcleo integralists da Gam-

bôa, além de bombas, rifles, "ha- I

-------

nanas" de dinamite e 'revólveres, I
SOS em plena capital foi apreendida uma estação emis-]

sora completa, inclusive o respe-:

do país
ctivo microfone. I
Importante dili.. 1

A gêneia
RIO, 21 Em entrevista conce- I varias tracomatosos, Alguns deles .

.. la ao DIARIO DA NOITE, o ocu-: apresentam as palpebras deforma

I !
I UI.a Campos de R�z�n�e, diretor das por á 1uele mal. A mais import�n.te dili!?êneia IA '." Hospital da Políclíníca e poen- E o sr, Campos Rezende voltou, realizada pela pohcIa flummense

Iças de Olhos do Rio de Janeiro, de- a tratar do assu'nto: I f .

d'
.

'd I d I d d P
clarou que, a 200 metros da aveni- --"Nos bairros judeu e sirio ha I OI I�IgI a pe o e e�a o e e-

da, havia dezenas de C811«?S de tra· de�as de !racomatosos, como afie-. tropohs, sr, Ana�l .I< arah. Rece·
I

comatose, no bairro israelIta e.sirio. mel antenormente. E vIvem to�os I bendo uma denunCIa, aquela au

situados nas ruas da Alfandega, em com�m com as pessas sadias,' toridade fez seguir para Paraíba
Buenos Aires, General Camara e U,rge, po; >, para evitar a propaga- do Sul dois automoveis conduzin-
Senhor dos Passos. çao do tmcoma, que a Sau'de Pu'-

., .

'

Hoje, a reportagem daquele ves- blica tome energicas medidas". do mvestIgadores vestIdos com a

perUno esteve em visita a Policlini· camisa verde. Chegando ao local
ca, tendo o sr. Campos de Rezende

I em que estariam as armas, os

a������o2_:ntre os que o esperavam, I policiais,
dando vivas e "anauê:::",

'"

OS INTtiRESSES PreAs�'\ um ex mel declararam que o integralismo ha-
"USTRllli ""'OS NO e!J e- -, via vencidoo,' Foram t.rocados abr�- Entreria de oln or.ão a uma 'aruilia da BERLIM, 21 Os círculos pou-J;1l .dll \li_.,

O d
� I e ticos alemães receberam com satis-

BRASIL ntstro dn Gablnet ços, s yIsltantes Iss�ram e�tao alta sociedade carioca fação a noticia do acordo que seI U e que traZIam das autOrIdades mte- seguiu ao incidente polono-lituano
gralistas de Petropolis autorização porque dizem _. é uma felicidad;Dolfuss para· conduzirem os armamentos. RIO, 22-Realisou-se, ha dias, terem s.ido recolhid�s naquele fi- qse uma perigosa causa do conflito
E 'b'd d t h f b 'lh >C: I I t tbIt d an tenha pOdido ser afastada tão de--Xl I os o� ocu�en os, o c e e u�a rI allt;_:- sessao so ene, no an rQPl�o es a � eClmen o ur

-

pressa.local do mtegrahsmo, de nome I ASIlo de Orfaos e Desamparados te o pefIodo de Junho de 1936 a Não'deixam de opor mais umaVI�NNA,. 21 .Informa-se que I Nenê, mandou que o material fôs-' do Distrito Federal, que foi as- igual mês de 1937, nada menOS vez á lentidão dos processos de se--

�e�!l�a�a��nd��f�����' di.u�u��:t� I
se dese?terrad�. ,

I sistid� p�las altas au�oridades. I
do que 358 orfãos,

..

tendo sido gurança coletiva, os metodos de né
no Gabinete Dolfuss, acha-se presoj Os mtegrahstas de ParaIba I FOI lIdo o relatoflo do ano e?tregues ao p�trocmlO de pes- gociações dirétas· que afirmam, per-

� �

d mitem solucionar os litigJos em lIRaha varios dias. acomJ?anhar�m o aJ;'mamento e, em! transato. pelo qual se constata soas c�pazes cerca e 150. curto espas;o de tempo.

Os preparados destinados ao fabrico de aguas artificiais (<<hi
drolitol c semelhantes), de qualquer modo acondicionados, pela pri
meira vez foram taxados:

Por unidade de peso até 5 gramas, $020;
Pesando mais de 5 gramas, por 5 gramas ou fração exce

dente, mais $020,

CERVEJA:
A de alta fermentação pagará, de I: de Abril em diante, $420

por litro, e a de baixa fermentação, $600 por litro,

O novo Regulamento, além de formar com as bebidas que
compunham a alinea d, § 2', artigo 3' do Decreto 22.262 de 1932,
dous grupos distintos para efeito da incidencia do imposto, subdi
vidiu ainda o primeiro destes grupos, tendo €m vista a graduação
alcoolica:
L' grupo: a) Amargos e aperitivos, a saber: < Arner-c-pioon », aperi

tal, <biter », <dubonet.», <fernet>, ferro-quina, <vermouth »,

<vermouths» quinados e semelhantes, até 18', por litro
2$400; b) As mesmas bebidas, com mais-de 18', por lit:»
3$000;

I"
grupo: Aguardente de França. de Jamaica, do Reno ou do Rei-:_;::rJ,

no, e outras de origem estranjeira, <brandy», <cognac>,
genebra, <ginkirsch », licores, vodka, whiksy, e quaisquer
outras bebidas alcoolicas não incluidas no § 2' (bebidas),
art. 4' do novo Regulamento, por litro 4.200.

dlna-
•

ln·

dado momento, outros automoveis 1 postos automáticos; h)-usinas elê- i secreto do movimento; e)-reve
da policia fluminense aproxima- tricas; i)-estabelecimentos indus- lar @ menos possivel os segredos
ram-se dos dois veículos, sendo triais de artigos de alimentação I de que estiver de posse, inclusive
então efetuadas as prisões, (13 ticinios, frigoríficos,matadouros, no ambito do próprio secretaria

etc.); j)-estabelecimentos fabris do, onde é possivel que alguém
(qual a sua importancia e estado exista de temperamento menos

de espirito dos respectivos opera- reservado e discreto,
rios). 4'-Identificar e levantar um

2'-A capacidade de arrnamen- "croquis" de células comunistas
tos dos "camisas-verdes" do Dis- ídentlíícadas no municipio, bem
trito Federal. como das casas de moradia de

comunistas conhecidos,
Pelo bem do Brasil, Anauêl (a)

MELQUIADES RODRIGUES
MONTE, chefe municipal".

Conforme o que a policia aca

ba de fornecer á imprensa, eram

as seguintes as instruções sobre
os preparativos para a rebelião,
instruções essas que já tinham si- ;�'--Providenciar quanto antes:

do dadas aos elementos da antiga a)-designações prévias de subs

Ação Integralista Brasileira: titutos para si e cada um dos
"Cada chefe distrital deve pro- companheiros incumbidos de mis-

videnciar com urgência: sões de responsabilidade, nos casos
.

l'-Levantar a estatística, "iden- de entendimentos previstos;
tificar e localizar"; a)-viaturas b)-só se servir do telefone pa-
automoveis; b)-bombas e depô- ra conversas despidas de impor- Em Pernambuco foram efetua
sito.'> de gazolina: c)-casàs de ar- taneia; c)--utilizar o correio ape-

das as prisões das seguintes pes
mas, munições e explosivos; d)- nas para correspondencia ordiua- sôas:

postos telefônicos, maximé de ser- ria, empregando sempre sobrecar-F �rnobio Graça, que foi vereá

viços inter-urbanos; e)-agências

Itas
de casas comerciais que pos-

dor, acadêmico Alfredo Pessôa de
de telégrafos e correios; f)-esta- sam ir obtcndo; d)-um agente Lima, advogado Francisco Lopes
ções emissoras e recebedoras (ofi- de ligação será utilizado, toda vez Filho, dr. Trindade Meira Henri
ciais e amadoras) de rádio; g)-. que houver assunto importante e que, ex-delegado da capital; dr.

.-------- Augusto Carneiro Leão; doutoran
do Lueio da Costa Pinto, Wal
domar Amorim, redator do DIA
RIO DO NORDESTE e Thelmo

\'��1� Pontual, gerente do mesmo órgão.
E' ignorado o paradeiro do sr,

Andrade Lima Filho, diretor do
DIARIO DO NORDESTE, que
foi chefe provincial da Ação In
tegralista em Pernambuco,"

RIO, 21 A embaixada alemã
publicou um aviso, segundo o qual,
até segunda ordem, os interesses
dos austriacos terão que ser trata
dos na embaixada da Alemanha. Os
·austriacos resideRtes no Brasil,
a exemplo do que fazem os alemães,
terão que se inscrever na embaixada

pu no� consulados da Alemanha.

Inst.·ut:ões

Em Pernambuco

Infancia desvalida

•

PONTA GROSSA, 21-A ci
dade está impressionada com os

resultados imprevistos hoje conse

guidos por uma diligencia poli
cial.
Uma ocurencia policia) relati

vamente comum, como seja uma

tentativa de homicidio, veiu re
velar um fato �ravissimo, e que
está atraindo os mais variados
comentários.
Eduardo Lucas Elsisman, ele

tricista, residente no antigo pateo
do matadouro, ás 19,40 horas de
ôntem tentou assassinar uma me

retriz, Lili de Tal, por motivos
futeis.
A policia, sabedora da ocurren

eia, levou a efeito uma batida na

casa do criminoso, afim de pren
dê-lo.
Encontrou assim, ao invés de

Eduardo Lucas, uma metralhado
ra, e mais de 500 tiros.
Presume-se que tal armameneo,

que foi apreendido pela I palicia,
tenha alguma ligação eom o fra.
cassado movimento integralista.
As autoridades prosseguem sua�

diligencias, esperando prender o
criminoso,

Conflito polono-lituano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sr asii v nceu o l�� \lei hO jogo realiza
cid de de Blurn�nau, pela oontagern
de 3x2i
O t-\tlético

dE� T�ubarãc)
ver-lceu

�Jelo scor'e
Realizou�se domingo passado i Os tentos ! nho do;, componeotc s ela linha 1_-_- _

dna cidade de BI�mené)u, a pani-. I raio, os rapaz.es do BRASIL come" ��
a entre 'o .J1VGl, desta capita] e, l: GOAL DO BRASIL I çam uma verdadeira tourada. ...liUlUIIl.

o [J3rasil.
" I Chegavam •• té [J!:'g(\f os íoga-

No principio, ambos os con- O Brasll atacou por

lUtermé-l'
dores para rlll" êles não pudessem �__ro= �==��,,_' .. ,.

tenderes, aplicam um jogo técnico. dio de Kartélos, que passa ii Jan. chutar.
havendo lances sensacionais de I

go, este cá a Eicke, que conquis- Foi b-m triste quando Arns]-
ambas as partes. ; ta o l: tento da tarde. du saiu > ca;:npu nO.5 braço�. IO Brasil começa a exercer 1 M,as {JS anões da linha avaiana

um certo dominio, pois a. linha i
I' GOAL DO AYAI' I lambem tiveram forças [-aia "ea-I'de half avarana, não estava Jogao-! P

.

b 'I' d d I gir, prole' tanjo ao juiz, do jug{)
do a contento. j .

recopio ate. uma pena 1 a e ri
•

. d S h
.. er'-p:-f'ga_o. IPorém os backs firmes, àesfa I

passan 0, a ._ apm 0-, que envia E' , .

dc t t
J I . :.. o arbitro Oi: a ...

ziam quasi todos os ataques.
IOf e pelO. aço, cousignanco o

E f
. ,

- v Oi m ste momento que { a- I

Entretanto o Brasil não de. 1 ponto avaiano. 'I' 'd I. , ".- I ego consigna o tento de ncsern-

samma e �ol�a a carga conqurs- I
2' TEN ro DO BRASIL pate, e o j,uiz anu}ou. .

I
tando o I .Lnto. i O AVi\I não nesarnma, óta é I

O Avaz p�: sua vez re�ge et Jango péga a pelota, dribla Ar-�tra.nco daquí e acolá, uma verdar'
começa um s:rJo bombardeio ao I naldo e passa a Augusto, que.' deua tourada.
arco de Valdich, conquista o 2' goal para os seus.l Quando os quadros de fóra
Parte interessante da luta, quando Este tente foi com a mão e o juiz i vêm á nossa cidade, reclamam do
a linha relâmpago, atacava impe- não VlU. I juiz, do adversa rio e da torcida,
tuosamente o adversario, até con- I mas êles não contam o que Íilze.m

seguir c tento de empate. 2' GOAL DO AVAI' I com os clubes da capital.
O jogo agora é dominado pelo Nem parecem filhos da mesma

alvi-celeste, que excqrsiona [re- A linha relâmpago
\

desce. e terra, desaparEce toda a cordiali-

quentemente ao campo ccntrerio. Sapinho combina bem com Gale- dade esportiva e o fim único é
Mas a defeza do Brasil é go, este passa novamente a Sôr:- de vencer de qualquer geito.

segura e a linha de half começa nho que conquista o tento de em E r. J\ VAI foi vencido pelo juiz
auxiliar os atacantes conseguindo pato. e pela tourada.
assim equilibrcr a partida até (I

3' TENTO DO AVAI' E'
O BRASIL possue bons joga-

6nal do l' tempo. dores, mas não tem mais técnica
O ANULADO iNJUSTA-segundo tempo, podemos MENTE que o alvi-celestc.

.r!izer, pertenceu quasi todo ao Foram muitos o, ataques dcs-
Avai. Novamente o Avai ataca ,:;

I feitos pela deleza do BRASIL,
O alvi-celeste atacou, porém �aleg� depois d� passar por Fre, I poré:fl Fredi nãu se jCOnkrl.iava

os jogadcres do Brasil começa- di e Uf'neroso, v!ra, Saul respon-; em luar a pelota do a2.versar:o, e

ram a abusar do jogo bruto. de e Galego ei1tra de cabeça, I ao m(;$!TiO tempo cnargeavil vio-
Nem mesmo ass'im o Aliai a' f" ., d d 1 I' . . <

- asslralan o o tento tO c.esempate, Ilentamenle e o JUlZ nãG vw ...

, I' I" J h" , ' ,.

por��m anU,2idv pe,o FllZ. ,L. para adfmru que o afOt!ro

I que por tanto tempo bri1l1lJu fiO

3' TENTO DO BRASI!... I fuiebó! catilril;cnse, cometesse '::;05

I mCrlIJe:s.O Brasil ataca por inte::m3- Si não conhecesse as' rerras de
dio da sua ald esgue:'d'l, Vilain! 1 938,gue largasse o apüo p�ra não'
afasta-�e do ar.co, e Schermam, j compwmeter o seu passadu glo
aproveIta-se, marcando o goal que rioso e ao meSCH' tem DO evitaria
assegurava a vitoria. '<1S touradas, que <:xi5t;; sómente

J
na terra àe Don Quixote, mas I
não no BrasiL

I, AMANHALimoenSi3 X LOp�;:5
BRASIL V·ieíra

5anlma, mostrando agof!1 mais br
monia no conjunto que no pri-
meiro tento.

O 1]rasn por sua vez não

se deixa abater facilmente e car-

rega diversas vezes, cujos a \lanços
eram desfeitos pela defez3, que
tinha melhorado bastante.

Assim mesmo o Brasil come-
gue mais dois tefltos, assegurando
a vitoria.
O Avai tem os seus esfOlços

compensados, conseguindo o 2'

goal, porém o juiz quasi na final, AVAí

comete urna RATA impe;doavel, I D < 12
I d 3 I

.

f'
.. erezas

ôilnu an o o
.

goa aV3wno elto E
-

4
G I

.

h
"

j' d
scantelO

por a egum o, num est!io .In o. ,., 'j f' 8
E A'

. Do a ora
com 1m no ataqu2,0 J'Jgo Penalidade tnáxima O

terminou com a vitoria do Bra- Hands
sil por 3x2. FouI

o DESENVOLViMENTO
TE'CNICO DE TODA

A PARTIDA

19
8 R�alí.zou-5ê dominv,0 PL 8:'éldo,
1" I

no dlstnto de Saco dos Limões,
,:;, . I 1

.

O . � parha� :n�re o
...�moense e

1 Lopes Vzelra, saIndo vencedor I

. .

2 d
I

10 o pnmeao tanto no
.

qua ro j'3 como no I' pelas contagens de
6x2 e 2x 1.

Pontos

4
5
2

ASSISTENCIA: Rp.gular

JUIZ:

U�)3G.\" 21 -O mulato
Herculano Levi, natural de
São Tomé, filMO de uma ín

dígena e de um cidadão bri
Lll1ico chamado Salvador Le
vi, que morreu em Lisboa
no ano de 1919, deixando
uma fortuna de doze mil
contos de réis, moeda portu
guesa, teve ganho de causa

no processo movido pelo
seu irmão mais velho, filho
do mesrão Salvador Levi com
uma portuguesa, e que se

recusara a reconhecer as
DAS 17.00 ás 18.00 - Programas variados. pt etençõcs de Herculano.

Iládio IVacionaI

do Rio de Janeiro

Programa dEu!!'no

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

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

_.

:
;1

.

P;rognlima noturnoi
•

• 'I
:� DAS 18.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVAR!Ei\�GA E RANCHiNHO
NUNO RQllAND
LINDA B/\TISTA

com

Or-que= rra àe Dansas
Eàuarà) Pnrcmê e sua TIp lcn Corrientes
Region 11 àe Pereira filho
Raàam 2S e seu 5wing Fluz
Rom�u 6hiparnan 12 sua Orqucah-c õe

í't. n czrtoe

A'S 1101 as certas, jornais fulnõoa com rio
í iclo s em prineíra mão, farneciaas pela A NOI,
TE. 12 oferta àa ('asa ulrncrãe s Ltàa.

A's 19,30 p,=H.mOLIVE projrama em coaeia
com a Raaio Difusora, atuam Dirrinha Batif,
i'a, Castro Barbosa, 'Jorge muraa e Orquestras
àQ !"-'lacional.

A's 21:30· CA1--lÇÃO DO DIA - por La·
marÍine Balbo, _

escrito e inierprel'aàa; uma

aferia ao DRAGA0.

f"s 21,35 t�OITE !"-'lA ROCA um programa
iipico caipira com: Alvarenga, Ranchinho,
Xerem, Tapuia sua Tribu e AntenoSen2s SiI·
va, sob o potrocinio àe t:ODEIl"'ATASe o

granàe remedia para t09se e brouquite, e o

rOtlRIO CROmO, o super c:olirio moàerno,

23 hs. CLUB DOS fnHTA5mA5 com Lar
martino Bolbo e 5i'vino He!o ao microfone.

5peaker - Oàuvaloo Cozzi

ORLANDO SILVA
ODETE AMARA.L
BOB LAZY

A's 21.40 - no TEATRO Em CASA - a
c:omeaiu àe Anàr� mieho, ,·OS miLHÕES
DA rURCUHDINHA", pela Cia.�al! Tea-
tro ao Hacional.

'

-a-
No DIA 24-ás21,30. A revista ADÃO e EVA».

Um sirnples COinen-
Os tentos do vp.llcedor foram

tario conquistados por Mascote e Celso.

o sr. André Sada, que foi
infeliz na sua atuação, não lendo

.. .

energIa para repnmtr o jogo pe-
sado.

Quando o Caxias estava nes- Quern achou?
ta capital disputando o campeo- Pedimos a que:1i haja en·

nato, estaJoai, repro�".mos o jogo contracto um saxofone perdi
pesad? pJsto em pratica por aI- do na pretêrita quarta-feíra
guns Jogadores de ambos os con-I entre as Capoeiras e estd Ca
tendores. pital, a fineza de fazer en-

E agora ví, o que sofre os trega do referido instrumento
quadros da capital quando jogam musical nesta redação.
no inter ior.

Assim ni! partida entre BRA Se is bo �s tu I ..

SIL x AVAl, deram-se casos de rn i n aaos
abismar. BARBACE�A, 2l-Uma

No principio tudo calmo, por- faisca eletrica fulmmou seis
que o BRASIL ganhava de 1 a 0, i bois quando puxavam
e assim até o final do I' tempo. I um carro, no lugar denomina

Depois, no segundo periodo, do Serra propriedade do sr.

Valdich quando o aivi-celeste empatou)' Carlos A ugusto ce Oliveira,
Sebram Fredi . começou o BRASIL abusar do jogo I no distrito de União. O ,,:ar-

Gel'leroso Kartans Pipi pesado, sem que o juiz tomasse reíro, de nome Sebastião, saiu
Sada, Jango, Augusto,Schermam e urna atitude. ileso, fugindo espav(lrjdo pelo

Monn. Influenciados. talvez pelo tama- mato.
.

Os quadros
AVAl':

Vilain
Arnaldo Aquino

Zé Procopio Berreta
Saul, Forneroli (Sapinho), Nizeta,

Sapo (Pacheco) e Saul.

BRASIL:

União de
dustria e Lavoura

Fiorianopolis
"Assembléia geral extraordinaria"

la. e 2a. eouvoea-:ão

Comercio, In
de

De ordem do sr. presidente, tenho a honra Je convi·
dar a todos os senhores soei O!; desta União para uma ses

são de Assembléia geral eldraordinaria a se realizar na

séde social á rua Felipe Schmidt nO. ] O 30. andar (altos
da CGnfeitaria Chiquinho), na proxima quarta feira, dia 23
do ":OIrente, em primeira convocação ás dezenove horas e

em segunda convocação ás vi • .te horas, afim de serem trata

dos assuntos de relevante importancia. A s gunda convo·

cação se farà com qualquer numero d� socios.
A Diretoria sentir-se-á 'sati�feitd se poder contar com

o comparecimento de todos os presad()s cOnsoCi05.

O secretario
Severo Simões

I ',--

�-,--_.

Urií"l escrivão
rrvo rto de e!��

baseada
JOAO PESSOA, 21-Um,.'"

grupo de individuas residen
.

tes no distrito de Torres,
município de João Pessoa,
resolveu eliminar o sr. Mario
Monteiro, escrivão nomeado
pelo capitão Puuaro Blei em
virtude de concurso que pres
tou. Elementos contrarias á
pennanencia de Mario Mon
teiro em João Pessoa contra
taram um matador profissio
nal que executou o crime em

uma emboscada, qUemdo o

escrivão regressava de um

casamento que detuára. O
assassíno recebeu 400$000
para eliminar a vitimél. A
opinião publica ficou seria
mente abalada e o fato cau
sou uma indignação inVulgar.
Ontem foram julgados no
l'ribunal do Juri desta cida
de o matador e os cumpliccs.
Maximiano de tal e Sebas

tião Silva foram condenados
a 30 anos, Ladislau Rangel
e Antonio Ribeiro a 21 anos

J. Sardinha a 20 anos e An�
tania Joaquim a 7 anos.
Não ti veram sentença os

dois principais autores mo

rais e o matddor contratado
Magno RClcha por falta de
defensor, aguardando-se o

proxímo juri.
��-----_._--- .._--._--_.-.

Chocaram· se poli
ciais e bandidos em

pleno sertão
&jCARINHANHA, 21
Chegaram a Januaria, em Minas.
dois caminhõcs de uma emprezá

.

que faz transportes para o norte
J

de Goiaz, com os seus proprie
tários, os quais referem que hou·
ve um encontro de mais de cem

bandidos co� um destacamento
policial da cidade de Posse, no

norte desse ultimo Esté' do, 24
quilometros distante de Posse. A
nuticia só se tornou aqui conhe-

I cida por interrnedio de outras

pessôas, que agofl chegaram de
Januaria. Não se sabe assim ó
resultado de tal choque, mesmo

pOlque são dificeis 8S comunica
ções com a z')na assinalada, a

420 qui!ometros daq\:li, 240 dos
quais, faíxa baina, completamente
desabitados.

)

,.)
,

�.•
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GAZ E TA
1Pf= -

Diretor Responsavel
CALLADO

Ilo'-C:E:CZ=;:I'l'TO A'GDIC-O-LA�lr__B__Aiiiiiiiiaiiiiõll__L�E�D..__-E�Ciiiiiiiiiiiiiii·H�I::"Iiiiiii·AiiIiiiiiiiiiiii'"iiiiiiíõiiiiiii�'· A GNE

Iii ::::�,:.: �" dia, 'o:;:�:: ioma; o emi

I
nen te Cb8le da Nação, paz em relevo a importancia ela cria-

i çF:u (;,1 c� 'teira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil.
. I Sa be toda gente a significação que têm para nosso

� I progresso t'CúlJi:'in:cV a Iacilidade do cre lito. Nuo há dia em

t,! que os orgãos competentes não vcn tilem essa (!,lCsti'in de pri
"I mordial ir .ercsse para os n0SS05 destinos, pedra básica elo

ti edifício (:c lJI ssa grandeza econômica. Sempre que alguem es-

ii.
tuda os problemas ligados ii nossa riquexa, logo apG.I'(,('2, no

I' primeiro 'plano, impondo se a todos os outros, o problema
do credito. irmão gemeo do problema dos transportes.

�I �(', para o nosso adeantamento industrial e mercan

III til, as i];�,l ii uições de credito que possuímos não são, ainda,
) �" hastantes.e+que dizer do credito para atender ás necessidades

r agricolas, muito mais dificil por sua propria natureza

e, entre nós, de ambito e de intensidade de ação muito me

nores �
Duas circunstancias especiais retardam o credito agri

cola, em comparação ao credito comercial. A primeira é a

exigencia de longos prazos para movimentação de quaisquer
capitais. Os rendimentos da lavoura, prêsos ao ciclo das co

lheitas, não podem ter a rapidez de circulação que carateriza
o giro dos capitais empregados na industria manufatureira e

I
no comercio. Estes, girando celeremente, circulando em mui

i tos sentidos e permitindo numerosas operações, autorizam
Iii

uma taxa :e uma quantidade de juros que a industria agri
cola está longe de permitir.

Mas, outra circunstancia vem, ainda, influir má no

caso brasileiro: é a disseminação dos nucleos de trabalho agri
cola por uma porção imensa de terra. A circulação de capi
tais sofre também da nossa pequena densidade demográfica,
da nossa vastidão territorial.

Como lembrava, há pouco, um jornalista carioca, o

Banco do Brasii que é o nosso instituto de credito de maior
irradiação, está muito longe de ter agencias em todos os mu

nicipios do país. Dessa maneira, nem ele mesmo poderá le
var o credito agricola a todos os nucleos de atividade, com a

desejada eficiencia.
Agricultores dispersos em varras zonas geograficas,

constituindo centro" de relações de muito precaria intensida
de e que não permitem, por isto, a criação de agencias dos

grandes estabelecimentos,-os nossos agricultores ficam, em

consideravel maioria, como que fóra do alcance de determi
nadas providencias que, em favor deles, pretenderá tomar o

govêrno,
Essas duas circunstancias-que não são, aliás, unicr s,

mas, apenas as mais importantes-demonstram a seriedade
do problema abordado na entrevista .do sr. presidente da Re-

publica.
.

A necessidade urgente de se levar aos agricultores
uma possibilidade econômi.ca mais larga, uma soma de capi
tais mais elevada, defronta obstaculos que não são de des

prezar e que, até hoje, têm feito com que mais se debata e

se estude o assunto, do que propriamente se lacem iniciati- �1����:lio1����i[;'!l';:;�4
Tas tendentes a soluciona-lo.

��; JOÃO AUG�STO SELL �A Carteira, agora criada, compreende tanto o credi- � c I!!J
to agricola como o industrial. NELA VANDA SELL � I,Das considerações feitas acima, evidencia-se logo que, �� rü1

d
. .

id d 1
_ � .

\
t

r.J i
em virtude mesmo e sua maIor proXlml a e em re açao aos r.lI comumcam aos paren es e !iI1 iicentros fornecedores do crédito, os estabelecimentos industriais Iro A d I

- ••

r,.ii pessoas, e suas re açoes o ijterão uma natural e inevitavel preferencia. Chegarão mais I!!i contrato de casamento de ��
cêdo aos estabelecimentos, emquanto os agricultores estive- � sua filha ZILDA com o sr. �
rem partindo dos seus municipios longiquos... � CLEMENTE CUNHA. �

No entanto, é possivel que nos regulamentos, se te- (iii �nham introduzido clausulas que permitam certa paridade. �� Palhoça 12-3-38� �ISeria uma determinação profundamente louvavel, áinda quan- ��
........... "' ......................."....... �� I

do fosse dificil conciliar êsses àispositivos genericos com a

li � '�j_'�.��_';�� � i
conveniencia das condições particulares de cada região M. � Zilda p,� �
do país, de cada nucleo econômico. � �� � �

Pondo cem mil contos de réis á disposição da Car- 1\1 'I ���� Cleme�te ����teira e prevendo e facilitando o emprego, nela, dos capitais. � �

Idas Caixas de Pensões, o govêrno realizou, de qualquer fór-, � �
mo, um gesto digDo de atenção e simpatia. III �%""",::..J I--',MaqUina de escrever

REMINGTON
.
Dr. Pedro de Moura Ferra I Vende-se por 950$000. Em p:?r'

I ! feito estado. Tamanho proprio parar
Advogado I escrítorío Informações na !meneia

Rua Trajano n. 1 (sob.) .�sta folha.

ODEON" O lider doslFcinemas II Lira Tenis Club

... J.

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

Distin�ão !

Traje a rigor ou branco

Elegancia! Alegria!

A'S 7,30 HORAS:
Mais uma vitoriosa apresenta

ção do filme n. um do Cinema
Nacional

O SAMBA DA VIDA
�om Heloisa Helena, Jaime Cos
ta e grande elenco.

Pl'eço:-2$500.
-0--

CINES COROADOS

.. .(

Mais :l.800 aVloes

palea a 1\1alleinha
Amet·acallll8

WASHINGTON, 31 - A Ca
mara dos Representantes aprovou

Terá lugar no proximo dia 16, Reina grande entusiasmo nas

I alegria, que será realizada no dia, uma emenda ao projeto de cons-

no Lira Tenis Club, um suntuoso rodas elegantes de Florianopolis, 16 de abril próximo, sábado de truções navais autorizando um

baile, destinado a marcar mais por esta noitada de distinção e, aleluia. mínimo de 3.000 aviões, cnvez do

um dos grandes acontecimentos •. . .
maximo de 3.000. Ao mesmo tem·

so�. is a'e elegante animação. Prorogaeão da lell cebído peJlo ml�lstro Fernan�;) COSo
po foi apresentada outra emen-

......

b
•

t d
ta o sr, uvencro M. de LIra, en-

d
.

A brilhante soirêe, a que foi so re O Impos O e carregado dêsse serviço no Rio Gran- a, autorizando- e maximo de

I dado o suaestivo nome de «Baile consumo de do Norte, que fez um relatorto 14.000.
C

I:>

ti d ao ministro sobre os trabalhos que -�'-------/-----

I
da hampagne>, reves lr-se-a e

estão sendo realizados naquele ss- Inaugura�ão de um
um cunho excepcional de distin- RIO. 21 O sindicato dos Co- tado, no sentido de melhorar cada ••

ção e bom tom, dado o trabalho' mercíantes Atacadistas do Rio de vez mais, sua produção algodoeira. SemlDllrlO
: que vêm sendo desenvolvido pela Janeiro Qi�C�oU ao mini�tro Souza Apresentou em seguida um mos- PORTO ALEGRE, 21 - Inau-

'I di
.

diretori ti Costa, solícttando o adíamento da truario e_ inumeros Braficos sOb�e gura-se amanhã o Seminario Sãosua lllamlCa. iretorra, no sen 1-
aplicação da nova lei sobre o ím- a prod':lçao do ouro branco, cUJ� Josê.Será paraninfo o sr GetulioI do de proporcionar aos seus as- posto de consumo, apresentando esttmatíva para a presente safra e ,"

I sociados, uma noite de encantadora entre outras razões, o fáto da prt- de 25.000 toneladas, naquele Es- Vargas, que sera representado

I atração.
meíra tiragem do DIARIO OFI· tado. pelo sr. Mauricio Cardoso.

-. . CIAL se haver esgotado sem que os
Para maior realce da interes- comerciantes tivessem adquirido al-

i sante festa, em cada mêsa será Bum exemplar. A segunda tiragem

I'
servido um litro da afamada cham- I, ÍO� ef_etuada a 14 do corrente. Dai a

VI·mos !M 'I exiguidade de tempo para executar
pagne ose e.

a lei em seus pormenores.

I IProdueão algodeeira
��������������������-����

• I no Rio Grande do 'ue o PINHO é mesmo competente �m re-

i l ;m O U S I n e Sul formas e concertRs de qualquer mala 've-
!II 'II Ilha. "':'Vai

..se a domicilio.-OFIClNA - Rua
RIg, 2� �companha�o pelo Saldanha Marinho'" entre João Pinto e

Toda reformada. marca WIPET, sr. Joao MauricIO de MedeIros, di- T· d T I f I 436� muito economíca, vende-se, racítt- retor de ptantas'[textís.tot ontem. Ira entes - e e ODe" •

"tando-se o pl!gamento. Preço de
ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.

I
Rua João Pinto, 12

,.,.,

SALAO PROGRESSO � O Unico!
Dia 24 CINCOENTA ':;ONTOS da "nossa loteria""

Jogam apenas lã' milhares Inteír.) 15$000

RUA FELIPE SCI-DMIDT N. 5
--.--..

_-
.. --.--

F'esta
Passos

de

Com a presença �r: avultado nú
mero de Telís foi realrzada, ontem,
na cidade São José, com im?J.llencia
� brilhantismo:l tradícicnal Iestr
vUaJz de Senhor Je�;i1s dos P;lSSOS,

O .onsaerado Of'·'Al' c ir rn fr:I L '"
..rt.l.U

.

zí, ... ,....

.J<.�"':'.
".1

I Felis�erto, ,pr��,;nCi?H, �.!J �,�:���
I scrmao úe .dlCl;l'l)(\. i.v[t,·.·, ...11"',}

com sua empol.rantc otJ.ç:tc ;O(!I)S
quantos liver.im a V\..;:(;'1'a de ouv'r
no bela alocução,

,

séde do LiraA imponente

fJorian�'11SARADO DE ALELUIA, 16 DE ABRIL DE 1938
I

Baile da Champagne

MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven

didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas,
ao preço de Rs. 10$000 cada uma.

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: A pósse da mesa dá direito a

SERVAS DE DEUS-Pela pri- Um Litro de Champagile Mosele gratis,
meira vez a intimidade de um que !lerá servido durante o bailP-.
convento levada a téla. NOTA. O »Champagne Mosele» é o melhor «Grande

Preço-1$51J0. Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen
te produto, que ultimamnte foi aperfeiçoado pelo

REX, ás 7,30 horas: maior En610go italiano, Professor dr. Alfredo Maz-
STELLA DALLAS, a mãi re- zei, uma das mais afamadas autoridades na

IfldJJUS-Identora, com Barbara Stanwyck li tria Vinicola da Europa. .

e John Boles. ,
� heço-2$500 e 2$000. I �_._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiil_

Ouvimos! e Observamos !

_.r-

I

�

I ,--,' Y, .' ,

" '

j
•

� ,.'P;;r :'� /'�, ,�.
" ;:}�'�J

-COSINHAS--

LAQUEADAS
EM

P I N H O

desde 250$000
-

MOVEIS
".

SALOMAO GUELM NN
--------.�------------------.-----------------------------------------------

Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

Representantes Delita capital
,

,

MACHADO Cía.
João Pinto Caixa Postal :l7Rua
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Dr.Pedro Catalão I
Rua Trajano N. l-(sobrado)

Oiplomado pela Facul-
'

dade oe Medicina da Florianopolis
.. Baía
�x-interno e as�stente do �f�L�����������������������-�����St'rviço do prof. MOlae� IXIR DE NOGUEIRA I
Ex-interr.o do Dispensaria II �f:�r:gd�r��::,����::S��� r-- � Laranjeiras

Silva Lima .lmpurezasdo8anau.: .,- f Dr. Oswaldo I
Ex-adjunto do Hospnal FfffiDAS' I

Cabra I I Enxertos grandes, quali
Graffée Guiule e Sanatorio ESPlNHAS MEi;!co

I
dade suprema: UMBIGu

Manoel Vitorino ULCERAS r'EHA. LIMA e outras varie-
ECZ�A:� I I dClínica médica círurgtca das

_...... MANCHAS IlA P!UI I
Residencia: Rua Esteves c., CS.

molestías da t!S.:� DARTHROS Junior, J 38--Fone-1.55,5 I Um pé 2$500, duzia 24$,
CABEÇA E PESCOÇo l!f�'I FlOrtES�RANCAS =1�:"'" cento 180$000. Extra tór-

Especíahsta em I ' ilHE
-------.-.--

t 3$0 O I E
NARIZ, GARGANTA E ... Ut,d.AJJSMO VENDE-SE e O c. u_., L MO· IROe

€OSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM -oS MAIS OUVIDOS .� SCROPHULAS esplendída e confortavel casa, que enxertos muíto fórtes, d-
VARIADOS MENU'S CON LTO 10 _.�'/. SYPl'UUnCAI além de morada épropria para casa CECILlANO. MIUDO, GASU R •�eDt. em • 1 t

.

d
Fornece eemldas a domiclU- 18- Rua Trajano -18 .. àftKÇ04l�aisa comercia, recen emente reconstruí a, LEGO e EUREKA 1 pé

_ RESIDENCIA --IIflItrUI rem.. si,tuadae�be�pontov.aviladeBiguas- 3$500 duzia 35$OÓO.
RII H G I ii •AV - I

su, e mais dOIS potreíros com exten-
' ,

.Li :t"ELIPE SCDMIDT

�
otel orla

II
... A n I A ._. sa area de terras. O�'negocjo é ur-

__________________.: Diariamente das 16 ás 18 hs. J
- Mflhare.�de cUra!lOl'_f�'" I gente/tratar com José Sanches, na Cf\RLOS NJLSO

__----iaiiiliiIíiiiiii�.-
IjRAlDE DfPURATIVIIOUIi • mesma.

Florianopolis 1938
': '-

. Adolar Schwal'-Z_i Andaluza
Endereço Telegr.: DOLa. - Caixa Postal, 32

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

C�mpanbia Salinas Perynas=-Ric
Prmg Torres &: Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.-Cabo" Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (jolnvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dtréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

.Encarrega-se df:. classificação, medição e EMBARQUE de .

. todas as especres de madeiras serradas, beneficiadas e em
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer

�orto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Rece?e cargas de importação. do País OUl do Ex
teríor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
�E�VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO G.ARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlCOS

!II---------------

Café-Restaurante São Pedro
I , .$

_ NAtrROAOVAY-
Proprletario: - IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as
regras de higiene

Dr. P. Camara
Simões

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA �GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
�Ie (dermatoses em geral)
,ob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorie.

Martins Filhos, Ltda. V'l 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 produtos �NDALUZA é prova segura de bom g,. sto e de zelo
pela saude.

ELETRICIDADE ME'-
_ DICA;
ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8 I
I

ás 9 da manhã e das

I4 ás 7 da tarde.

ANDA LUZA reafir.na sempre () seu valor!

Reor"3se·..,tQ nte :
I

Francjsco Bítencourt Silveira
----------------�----�----------------------

Cabo)
Tele jgramas.
Fano) Frabisis

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

A MÀXIMA
r
GARANTIA EM

E
••

MaritimosAmerica Terrestres,
e· Accidentes"

"Sul

Fogo e Transportes
�cidentes no .Trabarho

Responsabilidade Civil
�cidentes Pessoais
�utornoveis

e Fidelidade
Séde: Rio de JaneirD

Agentes em Itajaí: Bornhausen & Dia. • R. Pedro Ferreira, 26 - Caixa Postal, 17

Em Laguna: AI�rID Ala.nl.r.

Agencias em

/
J...., .. .i. '-

.. ,

.. ,�

\

• Rua da Alfandega n. 41 End. Teleg.: ASAFIC-
,

todos Estados do Brasilos

J
I
I

I
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De Fama Mund,iall

��0fJ&':�;�1��������'���"l<����� ��g� ;i��oe�e��.�t�f��.�!O��;�•••e��G••e••�•••�'�����,-'"

:=«
"" "'''''''''' .. ",,,,,., ,,,,,,, "",t.'''l '., '.-

,

'" ..".�� ,,,",,,." ,,"" ..� •

iN'"C íc'�A'• ". I�· A�m in;��
-

I
- _.

- Tavares
� _... - - _" ..

:/ I N S T I T U T O O E O I A-
"

GNOSTICO CLINICO,
DO

" Dr. 'Ojalma Moellmann
,

.

Com prática nos hospitais eLlropeus

Advogado
n. 70. - Pbone: 1277.- I Rua Trajano, rr 1 sobrado

I C;aix:l Postal, 110. _j 1
__

TelePhone n' 14�1_

-----/
----_.

---'

A. r�UJ�Of'· /' D��', r.'_'1ig��,J·eg,,! I!;";i;,
f""'"d.

�.'; c�....� b ,"� a
•

.�.._, ,1''11:_" as.

o-. Alfredo�'� "

'"
I

Tratamento modema das
molestias do Pulmão

------_

f� � !i"".- D' fi C'" r�i v i c�:� B ' ......
� ,.�..

;

il"Especialista em tnolestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele
[�.'--

Tratamento do empaludisrno e das molestias da pe
le e llervo�s peja fi_utohematherapia

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

Consult.-R. João Pinto. 13
1 d�fcn�. ! 595

Res. Hotel Gloria-Fo'ne 1333
�

Consultas das 13 ás 16 hrs,

Consultoria e residencia=vteç: 15 de Novembro. 13
Telefone, J .584

Consu/tas:-Das 8 às II e das 14 às 16 horas
CLINICA MEDICA EM GERAL

Consultas das 10 ás 12 e. das 16 ás "18' horas.
------�..........,.. I·

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNlCA
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-'

,

lisas CI tntcas

��S'!������i'���������J!����i�

� Cálculo de qualquer Planta.execução, fls- �
�� estrutura em con- cauzação e direção IJ

I � ereto armado do ob. as �
� e ferro Aparelhamento com � :
�. p'�eto par-a co��tru- i� I� çoes de pontes em � ,

� concreto armado' �"� �,

� �
,� W

I ,"ti �m Exame de sangue para diagnostico da sífilis (reaçõe5 de

� O
· '"

b
I!II �1 Wess{5rmann. de Hecht Tzu. Kahn e Sachs Zorge) Diag-

, a B� a rrie I ro I e I ro �,nostÍco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

;-, ��� gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidarão de

'" ENGENHEIRO (;IVIL
:r

diagnosticos.
�. • r�, Fernando Machado, 6

I Rua 15 de Novem bro, 416 -
SALAS 12t� J.�DAR i ._.-._-_-F L g:L��N! N o P Ól9L I S

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � l-Dr, Ricardoll �ccacio Mo-I
�,,' �.\1 G_.otts.rY'l.ann.. rerra tem"

.

�] emçseu escnp-
[� Ex -chefe �a clínica do HOSpl
� tal de Nürnberg, (P.ore�or
� Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter)

,

� _(It: � �1 Especialista em cIrurgia
� � geral
� Obras contratadas· 110 I- semestre �
� de 1937 �
� �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiea-S. Mateus) �.� Ponte de concreto armado sõbre o RiQ S, João (Estr, : Curitiba-Ioinvile) �

� Prefeitura e Forurn de Mafra
'-

�I!�� rupEscoJar de Mafra �
-r � Grupo Escolar de Rio Negro �� Grupo Escolar de Irati �

� Maternidade de Rio Negro �
� Estação Experimental 'de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCI�- I<ua Este-
� Diversas construções de ! .eidencias �

\
ves JUnior N. 26,

1�
.

� ,

-

"�T ��"}����l���P..l��7A�1;��A'j7��"·�«»�."�7Á.''t:��� :" ,TELEF. I,.] 31
�� �..��'1"A��...���jr..-�.'..óii:":.&.o"""-�&.�Y� ;;.e::!��.� c":,,"l� ���fZ �'iil\Y >-_. --

tório de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plástica Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e DO interior �este e do Estado de San- .11ta Catanna.

Eseritorie: Rua Marec:halFloriano Peixoto;

131dl.sobrado. sala n' I
PARANA' - SANTA CATAHINA

".
- . � --

CONSULTORIO-·-Rua Tra
ano N. I S, das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

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

,•
Res. Rua Bocayuva, 114

Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa
Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças]
Dlrelor da Malernidade�
Medico do HO$pital

(Curso de especialização em

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

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

.�..,J

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p. 1290

I Dr. Pedro deiMoura Ferro I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vísta BEM SEUS FILHOS
..

Linda. e graciosas confecções para me.,inas e g_ritos só

na A C A P I T A L."

Rua Conselheiro Mafra
!!li

desqulll�l . a Trajano
, ��-

I i�H f,' R � n U "t�'H I �,,:;� E Nl� c� �:.U'"

NaveganIVENO�:.:-SE;I'W
I� l_M li � ��.un:a�b�l�il.decór,�[eta

_
'__

' __

1 I
.

na Catedral se:
í

e-lcira ult ma.

I .

é o creme q,ue, ,levo llCJO�lOl1 ".� pedindo-se fi quem a encontrou

I
Uma extensa area de ter- mund? velho, c. ora revolucione "

entregar nesta le,];':,:ão.
ras, no lugar Barreiros, com America do. Sul.

I duas casa::; de madeira, pas-
--

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

Movimento Maritimo-Parto Flarianopolisito para mujta� rezes, d!ver,ol
CHARLAUTH

Pó de arroz e ron ge
sas roças ue rr.andioca,

S
. . aipim e cana, um bélo ba.-,

não é um creme comum combinação feliz

4 er�.flCo_s de Passageiros e ,:i� C�r:.g_a,,:?_ nanai e bôa chac�ra, pos-

_LO"
- • •• � --- - suindo agua especial. I CHA R LAU TH! Adora�ão

Para o Norte Para o Sul I Tratar com Alcebiade:
Ih

o. , d I d t d B'I
I Souza, nos Ba 1!2 rreiros I

e extmgul�a as sar as, p.a�os_ I
a ven a em o o �. rasi

_ •• ••
-r-r-r-r-r-r-r-rr-rr--__ ,

II cravos e espinhas, �em a rmOlma I notadamente na Capital da

I "., ,- d Ih
. I Republica.

O Paquete ITABERA' sairá á 26 do cor- 25 d I�'
� Ilmtal;�:o, Gélh3U. 0- �

. a ClltlS! Esta a maior prova de sua alta

re��rf���:'à, Antonina, cor?enfea����e: IT"GIBA sairá á o

M:��::E:ll I
.,mp'. m.". e ,,"C,.

,._��
Santos, Rio de Janeiro, 1mbituba I Especialista em mo/estias do aparelho genito urina- I

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, típo 10, p. escritorio I rIO do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras: I
Recife e CabeJeIo Pelotas e

usada, mas em perfeito estado. I Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Cargas e passageiros para os dem I'S p _ Porto'I VeI'�de-se uma por preço mUito!1 Clinicá médico c irurgicc. Pra/mas em ,0"..'eral.
. . _.

a .or A egre vantajoso.
""

tos sujeitos a baldeaçao no RIO de [aneíro. Informaçóes na Tabacaria Baía-

\
Eletricidade médica.

na, rua Trajano, 4;ou Caixa Poso

D S
li>

AV.ISO Recebe-se cargas e encomend�s até a �espera das saídas dos paquetes tal, 59. 'r ii ai II I o R a mos
e emite-se passagens. nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a-

testado �e vacina. A bagage� de porão deverá ser entregue, nos Arrnazens da
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do

Companhia, na vespera das saldas ate ás t 6 horas, para ser conduzida, gratuita-
A V I S O

'. Pr?!: Bra�dão. Fílho. E� gíne�oiogista da Fundação
menté para bordo em embarcaçõesespeciais.. I Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de

A oficina de marmore de Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d. serviço
Carlos Zech mudou-se pars

i médico da Assistencia dentaria infantil do
o Cáes Frederico Rola no, Rio de Janeiro
75, 110S fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

E8CRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEiRA

Para mais informações com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

Companhia Nacional de
çã_-, Costeira

n'

A Eleírica I
I

I

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

OsaborosoCAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na

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

A Casa Miscelanea

não precisa de reclame. visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N. a
FlorianopoIls

----��

A Favorita I
� Em I

·

oterla a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

EI I HL E T E S

Federal e Santa Catarina

NOS CL�SSICOS ENVELOPES FECHADOS

��=========-�

Casa no Estreito

VENDE-SE uma casa si-
VENDE-SE

tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto Uma maquina SINGER em perfeito

P A t t E d' estado.
ara ver e ra ar a str a a Tratar á rua. General Bettencourt

Geral no. 105. 'n·. 90.

eh!r MPMQ ii

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-ríno-
t�� -Jaringologia do Rio.
Chefe

_

do serviço de olhos, ouvidos, nariz t: gar
ganta�do Centro de Saúde Pública de Florianopolts

Consultoria a ee abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

.,

,
"

quinta-feira
24 de Março

==- WSUi!i -- R -,
---

TINTURARIA HA' MUITAS ! !

Mais a S E 2"'"11 E T ;IA destaca
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.

TOS PROCUREM

A ELETR!CA
TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAi.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

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

.., o·_ " ._. __ __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G�ZETA

rante

• J

Desde que foi prêso, Arias
de Oliveira tem sido tratado' na

expressão pitoresca do delegad'),
como um verdadeiro lord, tanto

assim que, ontem, quai,ldo' o Se
cretario da Segurança com ele se

avistou e dele ouviu a confissão
interrogou-o sobre o tratamento

que estava recebendo. Elogiou o

Iratamento, dizendo que a poli-'
(ia de São Paulo era muito de
licada. Apenas estranhou um

pouco a comiCla... Acentuou, no

Ientanto; que era preferivel comer

li comida do Gabinete do que
passar a bananas, como estava

_____________ I passandfJ, ha varios dias.

A eonfi�são

Rua Trajado no. 29

Não suportando mais o inter

rogatorio, Arias de Oliveira re

solveu Clmfessar. E o fez, sem re

morso algum, friamente, esclare
cendo o crime ponto por ponto.

Arias de Oliveira foi empre

gado de Ha-Fung. r,abalholl 16
dias no Restaurante Chinês, des

pedindo-se do serviço sexta-feira,

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

FloriaJopolis, 22-3-19�

Dr. Camará Martins

fA!egria
e oti,

mismo

I No estado normal ln sempre
motivo para encarar a vida com

alegria e otimismo. Os tristes de
vem,' pois, fazer um auto-exame

para descobrir a razão do desa
nimo e combate-lo. Quando não

obtiverem resultado, toma -�e ne

cessano recorrer a um médico
que verificará se a tristeza e a,

depressso nervosa correm po
couta de alguma doença ou de

i simples alteração do quimismo
humoral. Neste ultimo caso basta
rá, muitas vezes, modificar a ali
mentação e usar um medicamen
to de base Iosforica para resta'

belecer: se.
Simples rlesequilibrio da gli

cemra ou do metabolismo dos
assucares ca usa desordens nervo

sas que pedem resultar, tambem, \

da falta de elementos Iosloratos]
BO organismo. A medicina atua

tem recursos para ambos os ca

\
sos, Em se tratando d"! delicien
cia de fosforo, a medida é Iaci
e consist€ em algumas injeções

�tde Tonolosfan, que concorrem

para que o paciente apresente
animadores resultados, logo nas

prim-iras vinte e quatro horas.

,l Motocicleta N. S. U
� I Vende-ee uma, nova, com

12 112 H. P.-4 mudanças, 4

tempo, cohsumindo 1 litro de
gasolina em 40 quilomentros
Preço de ocasião.
Vêr e tratar, á rua Trajano, 12

Florianopolis
ALUGAf\ll-SE

duas casas confortaveis salas,
bem arejadas, com banheiro e

chuveiro, refeições á «Ia carte».
pala casaes sem filho!\.--Vêr e

tratar no CAFE' «SÃO PE
DRO».

O C ..
·

me do R. r Irmandade do Se- T
. a I " es,au.. i�hor Jesus dos Pas-

NESTES DIAS DE �AL()R INSUPORTA-
, sos e Hospital de VEL; DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA

Chinêsl Caridade EXMA. FAMILlA;<NO BAR MIRA-
I EDITAL MAFi, O RECANTO MAIS APRAZIVEL
I DA CAPITAL.

P reso o e r iminosCl que de s -I A, t\dm�nistração do Ho�p�1 J Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
creveu toda a (�e n a de i tal de Candade desta CapItal GELADISSIMOS •••

sar-�gue lavisa aos jnteressados, que o Ir-
50' no MIRAMARmão Procurador Geral atenderá

I ,
S. PAULO, 21 - A De- antes de, Carnaval DlIrant� os

a todos quantos tenham nego�ios �======;;=;:====;:===:;;;�.c;:;;;;:=;;legacia LÍe Sc:%urança Pessoal, suo festejos carnavalescos, planejou
a dtr'1tar co:n o m�sfPo HospItal, !!

I erintendi la L,CLl sr, Pedro de: '. � ''C.' d i to os os dias uteis, com excep-
,. o cr .•me que la I" r l" li ar, ten o I • d b d d J 4 I 5Alcantara Oliveira, vem de pres- por objetivo o roubo, J' çao

os sa a os, as as

tar relevante seI viço á sociedade N it d t f
' horas, á Praça 15 de Novembro

a noi e e erça- ena, mu", 16 1',i justi I, d '

'd d di t h dine., 0Ja.(' a JUS Iça, esc.arecen 0, apos ex- m io e iversos ape �ec os usa os
A AMDINISTRAÇÃOl.austivas dIligencias, o crime do pelos assaltantes, dnigiu-se para _. , .__

Hestaurante Chillês, fato que tan- o restaurante, em cujo cofre sabia

Vto apaixonou a opinião publica. existrrem grandes importancias :: �N &:')E-� E.
O crime, conforme noticiamos, Foi feliz, desde o pnncipio na \ _

verificou-se na madrugada de execução do plano, isto porque Uma grande área de ter-
quarta' feira de cinzas, dia 2 do encontrou a porta de aço apenas ras no logar denominada
corrente. arreada. Foi·lhe simoles, portanto. Barreiros, com quatro casas

Um d- s cosinheiros do Res· entrar no restaurante, sem ser sendo duas de tiiolos, uma
taurante Chinês, ao entrar no es- presentido. nova e duas de madeira,
tabelecimento para iniciar o tra-

I todas em perfeíto estado.
balho diario, topou com o ca- A chaeina Uma cocheira para seís
daver de dois de seus campa-

fanimais,
bôa chácara, ótíma

nheiros de serviço e do casal Nem tudo porém, lhe correu àgua. um pasto especial e

Ho-Fung. bem, depois que entrou na casa. uma linda práía de banhos.
l\ autoridade que estava de Jo;é Kulikevicius, o tiiuano, der- Tratar com () sr. Pedro

serviço na Central. tomando co- pertou, e Arias viu-se
\
na con Cipriano, em Barreiros.

n?�cirr:ento do caso, solicitou ime- tingencia de elimina-lo. Fez uso -ft. LU� A. _�Ediatamente 6 concurso da Dele- de uma mão de pilão e golpeou �U �á�"'_' é.

d S P . J { 1 . 'I ma casa rua [osgacla e �urança essoar, que, orternente o ex-cornpanneiro, pros- �tl d i 1 h
agora, 17 dias depois, logrou (,5- trando-o morto. Nessa altura,de5-11

1\ eTn ets no, t 'D�on� � acaOra.,I
..

I d I d
va ar com I0l11Sl0 a-

c arecer o maior cnme perpetre- perta o pe o rumor as panca- . .

á F
.

T Ido ne-ta capital, nos ultimas anos, ! das e da queda de Kulikevic:us,

I tl�lal1! F<
rua <lr3a2n8�lsco o en-

,

I d d Ino. one .

surgiu o o ava or e pratos,
InvestigaG:ões e uma Se\'erino Undolfo\ Roché.l, bra:i· I �17,":P-k"......ads . , -Iprisão leiro, que teve a mesma sorte

.v ana t"\ ian, to av-a, resis-

d h riu. Exasperando'se, o não tendo,'e seu compan eiro.
Os jornais noticiaram diversas Sem abandonar o instrumento ao lado a mão de pilão, Arias

Ivezes o seguimento do trabalho usado, Árias de Oliveira acer-
de Oliveira e ganou-a dI" vez,

do sr. Pedro de Alcantara Oli- cou-se do cofre, mas, alerta. não apertando-lhe o ventre com o

veira. Sem alarde, e sem esmo- se detxou surpreender por Ho- jo .lho esquerdo.
recimento, o delegado orientou Fung que, ouvindo rumor e,tra"

PS diligendas e efetuou numerosas nho, descia as escadi:1s, cautelo- Roubou uma

f
.

I
. ,ainhariaprisões. Quinta·.elfa u tlma, com- samente, Arias d.� Oliveira p,an T d

'.,

dI'
.

pletando lima diligencia, caplu- tou.se ao lado e quando o ex-.
en o elImina o. a p�ma VI-

rou, no largo do Piques, um in patrão chegol1 ao seu alcance. tlma, e não deSCO?rllld, IS
•• c�a

dividuo de côr parda, sobre quem prostou-o com uma unica panca- \
ves do cof�e, DAnas de op'i'�lra. f

.'

d II b II procurou sal[. esceu Ôo 'a-
recaIam ortes suspeitas, onun as (:3, o.

astante para le moer o
d 1 '�o �

de investigações colhidas em di� craneo. I as c, (�e pas.sagem, proc '-
� •.

a

versas fontes. Esse illdiv duo

era1'
<tuma rev16ta nos bolsos das cal-

Arias de Oliveira, de 25 anos, t'inalmente a mulher \ ças, d� cadav:r de Ho�Fung. Ali, .

solteiro, natural de Franca, neste L

I
encon,rou

.

p\ qut'na lm,)orta.!!Cla, j

Estado, sem domicilio fixo. Saltando este ultimo obstacu-' q�e s.ubtralU. E" �e posse de

Conduzido para o ('labinete de o, Arias dê Olivefcd voltou :1Ua I dmheIro, umll mlleslma parte do

Investigações, Ar:as de Oliveira ateDção para o cofre. que es�erava of:.ter com � assai·

suportou varios interrogatorios e Mas e.stava fechado. Velta�: I to" delXOll o e�tabeleclmento,
nunca se deixou surpreendf'r pe- do para Junto de Ho-Fung, J3 baIxando a porta

lo ceico organizado peléls auto· cadaver, Arias revistoll-Ihe os boi- Tratamento ao cri- j
, d h N- minosolidades. sos, a procura as c aves. ao

Respondia com segurança e as encontrando, !>ubiu para o dor

apresentou alibis qlle, a principio, mitorio do casal Ho-Fung, onde
foram supostos absolutamente cer- topou com l\rlaria Akian. Exí
lo�. Mas, finalmente, c.aíu em II giu as chaves, que a moça não

contradi�ão. e esse deslise foi que lhe quiz dar. Ameaçou-a, deu
o perdeu. lhe bofetadas, mas Maria Akian

suportou o castigo. Esganou-a en

tão ef á medida que lhe aperta
va o pescoço, sufocando-a, reno
vava o pedido das chave�.

Intern.tioHal Machinery Company

Engenheiros importadores • Rio
Srs. Agricultores e Industriais I-

./lumentl! 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 le catalogos 8.0 Representante e Ven-

decior �xcluSivo no Estado

ME'DICO-ESPECIALlSTA EM MULESTIAS DO ESTO�
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
-259.746:100$000

Leghorns
Ternos e casais de frango�

de alta linhagem
Pedidos pelo Telefone M.777

Trindade

H. AVIL.A
Escritorio Rua Censo Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

'"...... ,'�

Telegramas "Avila" Florianooolis

,- ,�

.. �
,

�,�. ;,':,..:...1",' � .";':.x-':!. r, "'�'�'pI..l ''''1'''''''.-+4

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur JS (CO!VJERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) I 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importaacias).
com aviso �révio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

'

·4% aJa
5% «

4,5% aJa

-

" ''''! ,.,.-;.-r:...\<; " :... _....... ,\
•

"H • ,< �.
- I

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE l.H4

'_'''-' - _,-. "T'.---
• __ "-< •••• ,M:� ,',"'-' _ �._... _J

4% a. a.

5% c

15 horas-
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A inauguração do Grupo EscolarA"Olívio Amorim", na Trindade
o primeiro dos grupos creados pelo De
creto-Lei n. 68, de 24 de fevereiro, foi

instalado com toda a solenidade

GAZET
. ,

L A D o

Re�liz�u-se domingo último, [Os sapateiros (cõro) por um

�o dI�trlto da Trindade, a inau- 'grupo de alunos; 11 - A gra

bOra�ao do.Grupo Escolar ça dos salões (cançoneta) pela
� .líViO Amorím», o primeiro menina Elsa Ferreira' 12 -

críado �m obediência ao De- Oferecimento.
'

oreto-leí n. 68, de 24 de feve-
roiro,

o Perú cortou as relaçõesPer intermedio de "A Gazeta", serão
com os vermelhos espa.lconstruidas gratuitamente as fossas

nhões "O. M. S." do Centro de Saúde
de Blumenau

.SQb a dire:;ã� .

do sr. Bruno I municípios de Itaiaí, Blumenau,
Hildebrando, diligente represen- Brusqne e Rio do Sul, assim co
tante d� «O \'1 S »; será iniciada mo está sendo ultimado a sanea

n� proxima �emana, a.,constru meato, pelo sistema « OMS", no

�oo, no Hospital de Itajaí, de 6C1 Hotel de Cabeçudas, de proprie
fl)�sas, com que o. _o�croso pre, dade do sr; J. Kwoelfer, com ca
feito daquele mUUl?lpIO, sr. Iri- pacidade para 11.5 pessôas. ,

neu Bornhausen, julgoude bo:n Por i,]�e','1',L) LL.!'<A Gazeta»
aviso dot�r aquele estabel,ecimen- ainda o sr. Bruu» 'Hilrlebrandl):
to de caridade.

.

consiruirá gratuitamente as fossas
Ao que somos informados gran- «OMS», destinadas ao Centro de

NITEROI, 21 - A policia es.
de número de �osgas vão SE'r .igu:l- Saúde de Blumeuau, serviço re

t'! investigando no sentido de es-
mente constl'U1da:, sob a direção levantissimo, cujos resultados dis

clarecer a morte violenta do co-
do sr. Bruno Hildebrando, nos pensam quaisquer cornentarios

I
'

merciante Manuel Rufino Casta, I

nho, proprietario de Café Logra-INOSno, nesta capital. A policia foi,
encontrar Castanho no estabeleci-

"

mento de sua propriedade, já
morto, apresentando um profun-
do ferimento no craneo. A espo- A,NIVERSARIOS

I
sa de Castanho informou as au

toridades policiais que seu mario
do havia sido vítima de um aci
dente. Um armario caíra sobre
sua cabeça, matando-o, A policia
constatou indicias de luta no lo
caI e prendeu José Marques Fon
seca, que, em companhia de dois
irmãos, esteve tomando cerveja,
depois das 23 horas.

ção oficial, adeantando porém,
que antes de sair de Lima exis
tiam poderosos motivos que de
terminaram fatalmente o romni
mento das relações, sendo por
tanto um fato inevitavel.

o prédio
.

O edltícío em que está Iun
clonando o n6vel estabeleci
mento, situado à praça Santos
pumont, .no prospero distrito
Ilhéu, fOI construido especial
J�ente para o fim a que se' des
tínava, pelo dr. Nerêu Ramos,
que. vem assim cumprindo o

programa de difusão do ensi
no, preocupação constante do
seu notável govêrno,
Dispõe de quatro salas para

aula�, além de outras depen-.
dêncías, amplo galpão e deum I

páteo para recreio. Já estão
matriculadas duzentas crianças. iO mobiliário é completamente jnovo.

LIMA, 21 - O governo rom

peu as relações cliplomaticas com

a Espanha legalista, em conse

quencia de haverem fracassado
as demarches para que fossem
posto em liberdade dezoito asila
dos espanhois, que haviam homi
siado no consulado geral do Perú, .,'

no dia 6 de maio de 1937.
i O governo do Chile concordou
i
em se encarregar dos interesses

.
do Perú nu Espanha.

Matou a esposa,
armado de ma

chado

Vindo do norte do Estado está
nesta cidade o sr. José Americo
Dias Barreto, esforçado inspetor
da Fuumda Eiltadual.

Confereneia do Mi- \,

nistro da Marinha
PETROPOLIS, 21 Esteve no

Palacio do Rio Negro, em conferen�
eia �o� o presidente da Republlcl•
o lnInIstro da Marinha.

I

O inol�ídável cont.errâne� Olívio IO TEMPOJanuÁrlO de Amorim, CUJO nome

foi justamente dado ao grupo es -

colar da Trindade. inaugurado Departamento de Aé ..

domingo último ii CI II
A festa da Inauguraçã.o

rOnau ea V

A's nove horas, formados Não é possível deixar de sa-
BOletim diário da Esta-

todos os alunos do estabeleci- líentar a maneira excelente por ção Aéro-climatol6gica
monto e presente grande nú- que se desempenharam os alu-I '

mero dá pessôas residentes na nos que tiveram a seu cargo Previsões para o período das
aprasível localidade. chegou o os números do programa. As 118

horas de ontem ás 18 horas
sr, dr. Nerêu Ramos, Interven- professoras Edite Bernardes e de hoje:
tor Federal, acompanhado do Eulina Ribeiro foram muito Tempo -lnstavel. com chu- EI

·

Oseu ajudante de ordens, capi- cumprimentadas por êsse mo.
I vas e trovoados. oglos ao sr. s-

tão Asteroide Arantes. Muitas tivo. Temperatura-« Em declinio. Ioutras autoridades e pessôas Mereceu igualmente os mais Vent?s: - Do quadrante sul,
gradas chegaram igualmente, francos e prolongadas aplau- com rajadas fortes.
entre as quais pudemos notar sos o discurso proferido pela As temperaturas extremas de
011 srs. drs.Ivo d'Aquino eCelso professora Edite de Almeida ontem, foram: máxima 4.09 e mi- BERLIM, 21-0 <Deutsch

Fausto de Sousa, Secretários Bernardes e que vai publicado nima 24.5 registradas; respecti- Allegmeíne Zeitung» faz, em edi-

do Interior e da Viação, revmo. adiante. vamente, ás 11.50 e 5.30 horas. torial, ce_',OSO elogio da perso-

P. Wirobeck, representante de Aos srs. dr. Nerêu Ramos nalidad- sr. Osvaldo Aranha,
8. excia. revma. o sr, Arcebispo Interventor Federal, e profes� novoiE p,tro das Relações Ex-

Metropolitano, major Cândida sor Luiz Trindade, Diretor do I teri',f"
h Brasil.

Oaldas, comandante do 14 B. Departamento de Educação, to- car para conservar, no Brasil, E
."
.rnal consigna a ação de-

C., Mauro Ramos, Prefeito da ram oferecidos dois belíssimos as altas qualidades cívicas dos senv vIvIda �elo sr. Oswaldo Ara-

Capital, desembargador Hen- ramalhetes. nossos antepassados e prepa-
nha .no sent�d? de aten�ar a� ten-

rique Fontes, major Antônio rar a geração futura, que está d.enClas« na�I�:st:,lJ », CUjas ex�en-
Martins dos Santos, pela Fôr- O discurso da proCes8ora passando pelas alollas, para I

clas-na OplllJaO desse orga(i)

Qa Pública, dr. Carlos Gomes Edite Bernardes. reagir à onda de cinism) e passar.am ao .aegundo plano no

de Oliveira, Diretor do Depar� Exmo. sr. dr. Nerêu Ramos. descrença, de barbarie, turbu-, que .dIZ l'espelto aos assuntos eco-

tamento de Administração Mu- DD. Interventor Federal. ,lência, de crueldade, de inconfi-
nomICOll.

nicipal, professor Luiz Trin· Exmo. sr. Prefeito Municipal. I dência e traição, que parecem --- ..----------- ..---------.

dade, Gustavo Neves, dr. Edel� Exmo. sr. Diretor do Depar� I abalar o mundo em seus fun- SUB-DIRETOR DE
vito Araujo, Batista Pereira, tamento de Educação. damentos de cristianismo e fra- TURISMO
dr. Edmundo Oampos e Roge- Meus senhores. ternidadade.
rio Vieira, diretores, respecti- Senhoras professoras e alu- O nome de O'ivio Amorim RIO 21 O f' H

.

vamente, do Departamento de nos. é uma bandeira de paz e re-
,-

.
pre elto ennque

Educação, do Interior e Jus- Ao inaugurar-se o Grupo Es� cJnstrução. Durante sete anos,
Dodsworth deSIgnou o sr. Alfredo

tiça, da Penitenciária, da 1m. colar cOlfvio Amorim», é 'justo de' 30 a 37, o seu trabalho foi I Pesso� para exel'c.er as funçoes. de
prensa Oficial, do Serviço de que se assinale o melhoramento de congraçamento, de uuião,! sub-?lfet�r �� tUrIsmo. O f.'efe�ldo
E:xpansão Agricola e do Mon- que êle significa e, ainda, a de silencioso labor em bem I funClOnarlO Ja ocu�ou, antCJ'ior'

tepio do Estadp, professor Bar� comemoração que, no momento, do municrpio da Capital. me?te o cargo de dIretor geral de

reiros Filho, professor Clemen- podemos fazer do nome do seu Que agora, honrando êste es-
tUl'lsmo.

tino de Brito, engenheiro José saudoso patrono. t:lbelecimento público, êle re� _

Nicolau Born, Emanuel Linha-/ Olivio Amorim foi um dêsses fulja na frontaria do Grupo
res, João Almeida, contador raros homens em quem o tino Escolar de Trindade, CllffiO si�
da filial de Itajar do B3.llco I administrativo, a intuição de nal de paz, de perseverança
Nacional do Comércio e inú- progresso, supriam os requin- de ordem, de diligência e de
meras outras pessõas cujos tes da cultura intelectual. Era disciplina.
Domes nos foi impossível reter. um bravo cidadão, um amigo Senhor Interventor:
A festa obedeeeu ao progra- leal, um catarinense zeloso da Não sou eu quem há de di-

ma seguinte: sua terra, à qual deu o melhor zer do merecimento de v. excia. CURITIBA, 21 Em Jacaré,á-
I Parte: Recepção às auto- de sua vontade empreendedora. nesta fundação escolar. Her� nho, foi assassinado por Joaqnim

rídades; Hino da Independên� Agrada�me falar sôbre êle, deiro de um nome, que á o Sev"'rl'no o 'd d- M' R'
.

H t t d Bd' d' I
.

Ih
..

dI'
o CI a ao uno 10

cHU�; àasBeamde� O ga adn �Iraà; fr��or �

a- .0, reVlver� e 0ds traçoll Pdrlmel:o, no úbl�senvo VImento Branco, alvejado a tiros de revol-
mo an eIra; aU açao lSlOnomlCOS, procuran o, como o ensmo p !Co em \ nosso ver

Bandeira.
_.

que na eterna ausência, um pau· I Esta.d� aumenta v. ex?ia. a I ri crime teve motivos iO'nora-
II Parte.: Inauguraçao-Dls. co da sua presença que tanto gratldao e � re�onheclme�to dOR.

'"

curso alUSIVO ao áto pela pro- confortava aqueles que o ama� dos seus concIdadlos, pala dIS-
fessora Edite A. Bernardes. vam e admiravam. seminação de educandários co-

III Parte: 1 - A moda e a Dar�lhe o nome a uma casa mo o que aqui hoje se inaugura.
caohopa (dueto) pelas meninas de ensino é tê-lo ainda entre Pelo professorado do Grupo
Elsa e Lourdes Ferreira; 2 - n6s. Escolar Olivio Amorim e pe-
A professora da gente (mon6. Para protessores e alunos, los seus estudantes, saúdo a v.

logo) pelo aluno Bento Pires; será sempre uma página de excia. com a alma transbor-
3 - A avozinha (cançoneta) pe� grande proveito a qist6ria( da dante de entusiasmo e de ft1
la aluna Ivone Vidal; 4 - O vida de Olívio Amorim, por- no porvir da terra barriga ver
lavrador (monólogo) pelo aluo que êle tinha caráter, tinha de.
no Denny Batista� 5 - Ooco bondade, tinha a firmeza de Disse.
mineiro (cõro) por um grupo suas opiniões, e, ao lado disso, Em romaria ao túmulo de

d�alu'n.os; 6 - A mentira (diá. sabia honrar ,e cultuar as suas Olívio Amorim

logo) pelas alunas Iracf e AI- amizades. Ap6s a inauguração, as pro�
bertina Bernardes; 7 - A pe- Hoje, mais talvez do que em fessoras do Grupo e numero·

quena mestrá (mon610go) pela outros tempos ensinar aos es· sas alunas foram, em romáda,
aluna Eddy Teresinha Bernar· colares, com exemplos do por- ao túmulo do inolvidável con
des; 8 - Etiquetas (diálogo) pe- te de OUvia Amorim, � minis· tdrrâneo OUvia Amorim, no

las alunas Elidir Maria e Te� trar a mais edüicante aula de cemitt1rio da vila de Biguassú,
resinha Bernardes; 9 - Cosi� educação. onde depositaram flores na se

nheira baiana (cançoneta) pe- Devemos, nesta casa, edu� pultura dêsse ilustre e inesque·
1.. alQua Ivan" Vidal; 10 - Gar mais do que instruir. Eda- crvel patr�cio.' ,

O proCessorado
O professorado é composto

das sras. Edite de Almeida Ber
nardes, a quem está confiada
a direção do estabelecimento e
Eulina Cotia Ribeiro, tendo
como adjunta a srta. Arlinda
Felix.

i

I

: _RIO, 21 - Falando sobre a
: possibilidade do rompimento das
relações diplomaticas entre a Es
panha republicana e o Perú, o

embaixador brasileiro em Lima.
sr. Jorge Prado, declarou a um

ve-pertino que até este momento
não recebeu nenhuma comunica-

Negociante encontra ..

do morto em seu es

tabelecimento

5a ida
I
ENFÊRMOS

Acha-se enferma. recolhida a

I um quarto reservado do Hospital
V. A • I de Caridade, onde foi' submetida
lU passar ontem o sei) anl- r. . -"

. . .
a uma intervenção clrurgICa li

versario natalício a exma. sra. d. exma d Edít P t GN' W dh Jd
. sra.. I e ra es on-

air
.

en ausen
, e Albuquer- çales, digno esposa do sr. Perfi-

que, digna consorte do sr
",Alva�o rio de Almeida Gonçalves, conde AI?�que�que, alto funcionario ceituado despachante aduaneirodo Ministerin do Trabalho. O estad d d' ti t d ' b'

•

A distinta dama possui- t t °t' fa I� lllFa ama e_ as'

d d
. .

'

d
an e sa IS atono. azemos votos'

ora e peregrinas vírtu es e do- de pronto restabelecimento '

tada de excepcionais qualidades
...

de coração é grandemente esti- l"J..L}�CIJUENTOS
mada no seio da familia e socie
dade Ilorianopolitanas, foi ôntem
muito felicitada pela auspiciosa
data. .

«A GAZETA», embora tardia
mente, apresenta respeitosamente
os seus cumprimentos.

SRA. ALVARO ALBU
QUERQUE

Deílue na data de hoje o ani
versario natalicio do nosso con

terraneo sr. Emanuel da Rocha
Linhares, zelador do Cemitério
de Itacorobí.

Na- residencia do seu progeni
tor sr. Francisco Bruno da Luz
funcionario da Diretoria de Ter
ras e Colonizaçâo, faleceu ôntem
no Estreito, a senhorinha Ida Luz:
O seu sepultamento realizar-se-á
hoje ás 9 horas no Cemiterio dos
Coqueiros.

A.' familia anlutada apresenta-

vai do Aranha

mos pezames.

Contratou casamento com a

gentil senhorinha Olga Silva, fi
lha da sra, d. EuJino Silva o sr.

Domiense D. Nascimento, funciQ
nario da Casa Hoepcke S. A.

-Registra hoje o aniversario

natalici� d� nosso CI Jll terra,neo sr. )Celso Silveira de Souza, funcio-
nario da Imprensa Oficial do Esta- I O D H

.

dO' es. erachto Caneiro Ri-
, beiro comunica a seus dientes que
o joven estudante- Luís Gas- tra�sferio seu esúritorio de advo

tão, filho do nosso coleO'a de �aCJa para a rua Visconde de
imprensa José de Diniz.

o Ouro Preto n' 75, (lnde lhe aguar
da as ordens.
Fone ;1.412.
Florianop03is, 21 de março de

1938.
HERACLITO CARNEIRO RI.

BEIRO

Escritorio de
ad,'ogaeia

NOIVADOS

ATALlBA BRASIL

Reuniu-se o

"Centro 11
de Agosto"

s. PAULO, 21 Reuniu·se ex.
traordinariamente, o Centro 11 de
Agos,to! convocado pelos �studantes
de �HeIto. pam pleitear junto ao
governo da Republica o reconheci
mento do govêrno nacionalista da
Espanha.

Defendendo o reconhecimento,
falaram os academicos José Rebou.
ças e Inaeio da Silva Teles que
enalteeeram as figuras do galo 'Fran
co e a causa nacionalista.

O academico Paulo de Macedo
Couto combateu o reconhecimento.

•

Assassinado a ti-
ros de revolver

CHEGAll! UNS

MARIO TAVARES
I

Pmcedente de Jaraguá, onde
exerce as funções de tabelião, en
contra-se nesta Capital o sr. Ma
rio Tavares.

Acompanhado de sua exma.

esposa acha-se entre nós o sr.

Ataliba Brasil, do comercio da
Laguna.

JOSE' AMERICO _BARRETO

Em Palmeira verifi(�ou-se bar
baro crime.
No lugar Rio da Areia, naque

le municipio, Lindolfo Lourenço
dos Reis, com um machado des
feriu varias pancadas em sua mu

lher, Julia J'lorencia dos Rei,�
causando-lhe a morte.

O criminoso, após o crime, eva.
diu-se, tomando ramo ignorado.

. VIÀ.JANTES
(Via terrestre)
Lista dos passageiros qne se

guiram para o norte pela, Em,
preza Viação CruzE'iro Ltda.
Maria E. Montenegro, Bento

Miguel, Jaime Souza, Anita Mar
tins, Telmo V. Rodriguez, Eliza
F d N· F d N RIO, 21 Por iniciativa,do Ins-
':lrnan es, au ernan es, il- tituto Brasileiro de Estomatologia.'

ton Fernandes, José Boabaid, do Sindicato Brasileiro de Odonto.
Maria Boabaid, Nagila Boabaid, logia e da Assistência D�ntaria In.

Lorici Boabaid, Augusto Olinger fantil, acaba de se� fundada, nesta

C '1' S h'ff C I T 'capit�J, a Federaçao Oclontologica
eCIIa c I er, �r o� rupel, Brasileua, com o fim de reunir as"

Emanuel Fontes, VIdaha Fontes, associações similares de todo Q
Argentino Silva. I paiz.

federa�ão Odonto"
logica Brasileira
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