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Sobre vinagre e oleos adquadros á alimentação:
Esta especie tributada pelo Regulamento do Imposto de

"(.
·

t Consumo, sofreu importante alteração, como em seguida veremos:
nmrnosos con ra O vinagre obtido pela fermentação acetica do vinho (natural

• I de uva) pagará $060 por litro, e o obtido pela fermentação de ou-
� Pa tria" I tros liquidos alcoolicos, $120 por litro.

UI' No segundo caso, a designação do vinagre no rotulo, será
BELO HORIZONTE, 30 _, sempre composta €Ia palavra «VINAGRE» seguida do nome do li.

T I d t I J. d I ql:lÍdo que o produziu. Ex.: «Vinagre de álcool», «vinagre de vinhoe eg�arna proce· en e (.e. UlZ
I
e I de laranja» etc.Fóra mforma ter a polICia local '

encontrado na séde da sucursal
du extinta Ação Integralista um O azeite de oliveira passou a pagar $600 por litro, e o azeite
livro, depositado no fichario, de- ou oleo de qualquer outra qualidade adquada á alimentação, $240.
nominado «Crimi�osos contra .a I ,Patria» em que Ílguravam mm-' Sobre chapeus:
tos nomes de pessoas largamente I Os chapéus
conhecidas e que seriam punidas seguintes taxas:
atrozmente após a vitoria do si-I Até o preço de 25$000 1$000; De mais de 25$000 até 50$000

2$000; De mais de 50$000 até 100$000 5$000; De mais de 100$000
até 300$000 10$000; De mais de 300$000 20$000.
INOVAÇÃO: O.� chapéus para senhoras e meninas, reformados ou
para reforma, SO' PODERÃO PERMANECER OU SAI'R DAS
FABRICAS com uma etiqueta colada a goma ou costurada, onde
se leia a expressão «REFORMA », em carateres bem visiveis, sob
pena de serem considerados sujeftos ao imposto, além da multa de
500$000 a 1 :000$000 aplicada aos fabricantes que infringirem este
dispositivo.

.

para senhoras e menina3 passaram a incidir nas

�
.

A' morte traglca de um :n2dico
• •

mineiro

G ZE
A voz POVO --------------

NAPOLES, 30-Petronio Mo
randi, residente nesta cidade, rea

. lizuu ôntem uma façanha queBELO, HORIZONTE, 30 O

I certamente -lhe deu louros deTribunal de Apelação do Estado, � .

I
�

julgando a ape1hção rr , 20.986, de campeao mundial dos g utoes.
Manhoaou', ríecídíu que qualquer Achava-se comendo frutas quan
cidadão pôde defender no juri, do, distraídamente, com os olhos
mesmo sem. ser, advo.g�do. prêsos no leitura de um [ornal,Deu mottvo a decísão dessas alta

, bô 1· Icorte o fáto de ter um tarmaceutí- levou a, ?ca e engu lU uma �m-BATIDO O RECORDr DE co defendido em plenario um homí- pada elétrica. Ao notar um erro
.

.

� cída, que foi absolvido pelo juri de que havia praticado, Morandi di-

STOPAN I
Manhoasu'.

. rigiu-se imediatamente ao consul-O prof. Lmcola Prestes, procura- .

d êdi Idor geral do Estado, no seu parecer, tono e um m� ICO, o qu� se

V., II-
•

B opinou pela nulidade do [ulgamen- recusou a acreditar na sua histo-sr. 'awendm ouças O avia-o tripulado por ale- to, com o que não concordou a ria. Um exame radiografico reve-I (II
Cor.t� de Af:lel�ção, contírmando a

Iou, entretanto, a presença da Vão ser idenizados-

ti R
lIIl �

6
decisão de jurr,

lampada elétrica no estomago,maes C e.gou ao 10 as sendo o desventurado glutão ope-I RIO, 30 A Empreza que ex-
I

I
d pIora as minas de ouro de Morroh-

-

t ra o.
Velho, concordou de indenizaroras e cinco mlnlJ os

S" b b dei •
\

17 opera rios que despediu ha dois
O om ar ela por,Llly Pons anos,. sob a a.l�gação de serem co-

I I
muntstas, AssIm, de acordo com a

id d ·1· • decisão que o mtntstro do Trabalho
11nCeSSl ::li e mi Itar vai �asar 'proferiu a rt:speito, a "Saint Jua1_!!(., U .. Del Rey MirIng Company" pagara

70 contos de réis aos referidos tra-

LONDRES, 30 - O general NOVA YORK, 30 - Causou balhado._r_es_. �

Franco respondeu á nota brita- grande interesse nos meios musi- Polieia Militar doatacado nica de apelo contra o bombar- cais ddesta cdidad.ed da indforBmafç�o, Distrito Federaldeio a cidades abertas declarando proce ente a CI a e e u a o,

é que tais bombardeios só são leva- no norte .de�te Estado, segundo
.,po r J•aca r dos a efeito pelos nacionalistas a qual. �Ily Pous, f�mosa soprano, I RI? 3?-Reahzou-se, a tarde,.. ---------

uando as necessidades militares I casar-se-a com André Kostelan�tz, a cenmoma,da posse do coronel'.) RIO, 30 - Von Enale bateu o q
�

dei UI alternativas regente de orquestra, que fOI a Edgard Faco no comando da Po-RIO, 30-Telegrama de Belo recorde mundial de longa distan- furtavam morfina «n�o re:�:�ta do geneI'alissi�o fia- Bufal,o, com a cantora paraa.com- líci� Milit�r no Distrito �ederal.:.J\ Horizonte informa que na locali- cia, voando ainda ;}m direção de IA, U li
cionalista diz ainda que a ativi- PI�nha-Ia"num concerto realizado O. a.to readhzoJu-s� no gabinete do� r'ade Neves, nas proximidades

• .. _ .. =_.D_ ..�_W� .�_.. [t: md d d dade da aviação insurreta contra a I ante-ontem.
.

mITIlstro a ustIça.daquela capital, o peSCad?f, �e: da a aClh a e e as cidades será cada vez maislREFORMA DO RE.GULA
lismino Gonçalves Moreira fOI U quadro B

I
atacado por um Jacaré, que m

�r·Y�ed"lc·lna restrit�, ade�ntando que
.ar.ce-· .' ,_

lona e um Importante objetivoo mordeu duas vezes, deixando-o • ..

I}
M'E""í&,l'lF'frIft DO IMPOSPffiiOem estado lamentável. Acudido ImpreSSIonante

I . ������se� dVei;�:it�:sde :��:����� 1 .m.� 11.v Jlpor um grupo de pessôas que pas-
. . RIO, 38 - InvestIg.ando u�a tos e manifestando-se pezaroso de

I DE "'O"à.YSUMO
savan. pelo local foi Fel.ismino LISBOA - O cardeal CereJ61- denuncia, o comissario Mano' ter que causar a perda de vidas . "",i,�transportado para � hospital .do ra pronunciando um sermão de Serpa apurou que o ex-servente inocento-Pronto Socorro, ?noe se acha

m-, saudação aos estudantes, nu igre- da Faculdade de Medicina, 1\1aternado em estado grave. ja São Domingos, traçou o qua- noel Vidal, furtava, para nego-
d1'O impressionante da situação ciar secretamente varios toxicos
mundial, da religião catolica, ver- daquele estaleoimento, de prefe
berando a acão corruptora do reneia mofina .

con .. extremismo. Concluiu referinde-se Manoel Vidal tinha como com-
ás guerras sociais, dizendo que plice, Pedro Manoel Santos, ou

Ir ,," A.. todos êsses embates servirão para tro ex-servente do mesmo esta-Õ erel1C1aram Ontem demonstrar a solidez indestruti- belecimento, coro o qnal nego-
" • vel da obra catolica, contra a ciava morfina a preços de ZO mil

com o ministro da �ua� nada valerão as ondas de réis a grama.

I ImpIedade. Nesses furtos, chegaram a es-

Guerra I vasiar todo um vidro de 15 gra-
mas de morfina em tabletes,
além da regulares quantidades de

O sr. Getulio Var_ ���:�t��.heroina e outros entor-

IProprieiario e Diretor Responsavel J A I R O c::; A L L A D O
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para
grevistas

os;Qualquer cidadão tnguliu
I pôde defender pada

no Juri

uma lam- Sucubiram
elétrica ! nas chamas!

Quasi destruida a el
dade de Ba.·bastro

Processo contra o

IRUN, 30-A cidade de Bar
bastro, segundo informações de
fonte nacionalista, acha-se quasi
destruída por fortes e repetidas
explosões. Muitos habitantes da
cidade suncumbiram nas chamas,
devido a impossibilidade de fugi
rem do antigo quartel-general go
vernista.

RIO, 30-A Usina Sabará SIA.
está movendo um processo contra
o sr. Valentim Bouças, por ter o

mesmo feito uma conferencia em

l:elo Horizonte, na qual acusou

fi referida empreza de pagar sa

lurios de fome aos seus emprega-

um

RIO, 30 - O avião tripulado
por alemães, lançado domingo
ultimo ás l4. horas da base aé
rea flutuante «Westfalen », para
bater o record de distancia em

poder do « az» italiano Stopani,
chegou ás 6 horas e 5 minutos,
batendo todos recordes de dis
tanciu.

Buenos Aíres ás 4,27 quando
passou a dois quilometros ao

Norte de São Salvador, capital
da Baía. Os caloulos não oficiais
estimam ter êle

-

coberto aproxi
madamente 8.068 quilometros,
bs tendo assim o recorde do Sto
puni por l.037 quilometros.

dos.

Pescador

RIO� 30--Conferen
eiaram hoje cpm o

t.uinistro da Guel°D.·a�
os generais Almerio
de Moura., �olatillo
Ma.·ques,Manoel lia
tr,elo., Horta Barbosa.,
}lSI,lUrO Regueira., Al
varo Tourinho, Feli..

IDe Xavier de Ba'_·ros.,
Maurieio Cardozo,
Pedro Cavalcanti e

Valentim B e n ie i o.
'rambem estiveram
ao gabinete do gene..

l·al Outra e fOI·am

por ele l·eeebidos os

srs. Paulo Ramos., in
terventor do Mara
Ilhão, e José Mar

eher, interventor do
Pa.·ã e o coronel
Eddard Faeó, novo

eo:'andante da Polí
cia Militai· do Distri
to Federal.

gas jogou uma par�
, tida de golf Precipitou-se de 38

metros de altura

gma.
Entre essas pessôas, em nume

ro de mais de duzentas, havia,
além de nemerosas autoridades
do municipio, medicos, engenhei
Jos, advogados e comerciantes, os
nomes dos sr. João Rocha Lagôa.
J�sé R odrigues Vale, Bernardino
Alves, José Rocha Lagôa. Oscar
Veloso, João Massena, e Duque
Bicalho.

Dez
•

generais

POÇOS DE CALDAS, 30-A

vilegiatura do presidente Getulio BELO HORIZONTE, 30-A's
Vargas veiu animar Poços de Cal- 11 horas de ontem, na redovia Belo
das de uma vida mais intensa que Horizonte-Rio entre as estações
se processa em torno da figura de Esperança e Rio acim\l, veri
do chefe da Nação. Provavelmen- ficou-se um doloroso desastre. Ao
te o sr. Getulio Vargas permane- passar por aquele locat indo para
cerá nesta estação de aguas até o Rio, o sr. Silvio Maga
quinta-feira, devendo então seguir lhães Soares que dirigià o au�o
de avião para São Lourenço em I P. 84. teve pela frente um caml

companhia do governador Bene- nhão e, procurando desviar o seu

dito Valê..dares. veículo, precipitou-ee de uma al-
Ontem, o campo de golf de tura de mais de 28 �etros, cain

Poços de Caldas foi animado com i do no fundo de um no. Em con

a prese�ç� do pri�eiro magistra-I sequencia �a espetacu!ar. queda,
do bras-deIfo, que Jogou uma par- perdeu a VIda o sr. �llvlO Maga
tida. I lhães, balvando-se mIlagrosamen-

te seu companheiro de viagem, o
,- - -- advogado Vicente Ratioti, diretor

do Instituto Historico de Ouro
Preto.

Sobre a ,banha:
A banha pagará o

ç.ão, peso liquido.
O frabricante desse produto deverá legalizar a sua sitl:Iaçãoperante o Fisco federál, requerendo a necessaria patente de registro

na respetiva repartição arrecadadora local.
São obrigações do fabricante ainda:

a) ter o livro para o registro diario da produção e consumo da ba.
nha, e do movimento das estampilhas;

b) ter o livro-nota de onde serão extraidas as notas que devem a-
companhar os produtos;

-

Esses liHos serão autenticados na repartição arrecadadora dolocal da fabrica, sendo que o primeiro terá que pagar o selo refe.ferente ás folhas, e termos de abertura e encerramentQ (arts. 102 e
106 do reg. do imposto de selo).
c) rotular as latas e pacotes contendo banha;
d) gravar ou maréar em carateres bem visíveis, com tinta indelevel,

nos volumes de mais de 4 quilos contendo banha, para ser a
condicicnada em volumes menores, o numero do volume e
o peso;

e) selar os volumes contendo banha de peso até quatro quilos, e
remeter com os de peso superior, as estampilhas corresp(1)ndentes em cujo verso mencionarão, á tinta ou lapis tinta deforma a abranger a totalidade das formulas relativas a c�da
volume, a data da entrega ou remessa, o numero da nota oufatura, o nome da firma e sua localização, a numeração e o
peso dos volumes, e no lado impresso, a tinta, (picote ouqualquer outro processo mecanico, contanto que a indicaçãodo valor fique visivel, a firma ou iniciais da firma P, o nu
mero da incidencia do produto estabelecido no art. 1·, ou sejaO numero 20.

imposto de $010 por 250 gramas ou fra;'O proeesso eontra O

sr. Flôres da Cunha

RIO, 30-Telegrama de Pira:
pora, Minas, informam que esta

gr:-sstmdo naquela cü;ade uma

doença rnisleriosa" que, at�ca de

prefere,:�'ia as pessoas ae vmte a

rinta 8UOS.

PARIS, 30-Segundo o corres

pondente de Lon�res do.!NTRA�
SIGEANT o hIdro-�w130 alemao

�atapultado ôntem pelo WES!
PHALEN ao largo da costa m

glêsa tentará atingir Bueno.s Aires
sem escalas ou seia um rmde de
cêrca de 9.600 quilômetros, supe
rior assim em 2,500 quilômetroE'
Lu raide do aviador italiano Sto

panni, que det�m o r�?orde em

distancia para hldro aVlOes.

BELO HORIZONTE, 30 Deve
rá seguir para o Rio, por toda se

mana, o telegrafista de Diamanti
na, Bolivar Siqueira. Ali sob, opa·
trocinio do O DIARIO DA NOITE,
e da Radio Tupi, realizará demons
trações de sua invenção, acendendo
uma girandola a distancia, p!lr
meio do radio. Essa demonstraçao
será assistida por autoridades mili
tares, que julgarão da conveniencia
de se aplicar a invenção na indus
tria de guerra.

9.600 quilômetros
seln escalas

RIO, 30 Noticia-se que o pro·
curador do Tribunal de Segurança,
sr. Himalaia Virgolino, requereu a
baixa á policia de um dos proces·
sos movidos ,ontra o exgovernador
do Rio Grande do Sul, sr. Flores da
Cunha, afim de ser ouvido o ceI.
Canabarro Cunha.

Ontem,perante o delegado Guer·
reiro de Castro e na presença do
procurador da Justiça Especial de
Segurança Politica e Social, foram
tomadas as declaraçóes daquele mi.
litar.

O ceI. Canabarro Cunha prestou
longo depoimento, fazendo impor
tantes decIaraçóes. O oficial demo·
rou-se cêrca de hora e meia no ga·
binete do delegado Guerreiro de
Castro.Doença

nlisterNosa

BOLIVAR SIQUEIRA
IRA AO RIO

ARqUIVAMIENTO
DE PROCESSO

RIO, 30-Foi mandado arqlú
var o processo con tra o capitão
Durval da Silva Sayão, acusado
pela propria espo�a de crimes
contra a honestidade e os bons
costumes.

t
�., .• _ ,.. • ..,. t ;",-�",,,,,,.�, -"'-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o discurso do

Pellon

iTribunal de Minis,terio

dr. Barca I Apelação da Trabalho
16a. Inspetoria

Regional

Irmandade do Ser�i��'ior Je ..

dos PaS050s e Huspi-
--------------------------------

tal de Caridade

\
jsus

Julgamentos da ses

são de ôntem
Por decisão de ôntem datada,

o sr. Inspetor do Ministerio do Procissão do Senhor .ie-
Trabalho, neste Estado, impôz

'

SUs dos Passos
as seguintes penalidades: De ordem da M@sa AàmÍnistrativ<l desta Irmandade e Hos-

500$000 á firma Arlindo pital, faço publico que, sábado, 2 de abri: proxirno, ao anoitece",
Valente, por infração do artigo descerá de ma Cé' pela, na Igreja de MeDlno Deus, para a Càte
to. do decreto 23.766 de t 8 dral Metropolitana, a Veneranda [msgem do Senhor Jesus dcs
de janeiro de J 934; Passos, que regressará no 2ia seguinte, domingo, as J 6,30 horas,

100$000 á firma Moritz & em procissão solene.

Cia., por infração do artigo 1 Q. Convido, por isso, t�dos os nossos Irmãos a comparece
do decreto 23.104, de t 9 de rem a êsses Atos, devendo apresentar-se na Sacristi'l da mesma Ca

agosto de 1933; tedral, afim de revestidos de balendraus, acompanharem a referida
t 00$000 á firma José Fran- procissão.'--

cisco da Silva, por infração do A Adminisiração ped- aos lieis, que o façam com cêra

artigo to. do decreto 23. t 04, pura, porquanto, de parafina, não se fará uso nos altares.
dp. 19 de agosto de 1933; Outrosim, faço publico que, as 8 h"r�3 eh domingo, será

t 00$000 à firma Braulino resada missa em altar fronteiro á Venerau.Ía Ímagern, na Catedral
Silva, por :nfração do decreto que, na vespera, se conservará aberta somente até ás 23 horas,
23.766, de 18 de janeiro de conforme foi. deliberado,
t 934; Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 ás 12 horas,

t 00$000 á firma . Domingos I achar-me-ei �om o Irmão. tesoureiro na Sacristia da Catedral,
[osé da Silva, por infração do p. ra o recebimento de anuidades.

artigo lo. do decreto 23.104" Faço, ainda, público Que, no dia imediato ao da procissão
de 19 de agosto de 1933. (segunda feira), será celebrada, ás 8 horas, no altar de Nossa Se

nhora das Do�e.s. na Igreja do Pvlenino Deus, missa por intenção
de todos os fieis que concorrerem ás festividades.

Recurso crime n. 2.929 da
Damos a seguir o discurso do acatado sanitarista dr. 8ar- comarca de Araranguá, em que é

ca PelIoo, ilustre Superintentleate do Departamento de Saúde recorrente o dr. Juiz de Direito e

pronuncia.do sábado último, na
T inauguração do Centro de Saú- recorrido Manoel Joaquim Filho.

de, na Cidade de ltajaí. Relator o sr. des. SILVEIRA
«Dentro de bréves instantes, deverá o exmo. sr. Interven- NUNES.

tor Fede�aI. dar por inaugurados os serviços do Centro de Saúde. O Tribunal não tomou conhe
de Itajaí. E' este um acontecimento de tal importan-iia c de tão cimento do recurso, por não caber

profunda transcendencia .para o interesse e tranquili lade da gente
na especte.

desta terra: que se me figura quasí desnecessario focalizar argu-
Recurso crime n, 2.955 da co

mentos ou mumerar conveniencias para recomenda-lo e engrandece-lo. marca de (anoinhas, em que é

Não se consegue mesmo, sinão a custo, a idéia de que
recorrente o dr. Juiz de Direito e

em fac� do relevo desta encantadora cidade, de população J�ns� recorrido Alberto Novack.Relator
e laboriosa, sendo no Estado uma das mais ricas e destacadas, o sr. des. ALFREDO TROM
quer pelos valores comerciais, industriais e sociais que oferecem POWSKY.

quer ainda pela' posição previlegiada que usufrue, como chave de Negado provimento ao recurso,

estença e produtiva região, ,dei�asse de existir em Ítajaí, um I para confirmar a s�nte�ça recorri

aperelhemento, m?desto embora. de defesa sanitária e de proteção
da que bem aprec:ou a prova dos

a saúde de seus filhos como sentínéla vigilante dos destinos desta autos.

terra. Recurso crime n. 2.949 da

Semelhante lacuna já a havia percebido, em todas as
comarca de .Orleans, em que é

sua� . COI'.s�qu �tes desvant�gens, - vosso incJnsavel prefeito, cujo recorr�nte o de ._Juiz de n�,eito e

, espmtol dmaml�o, construtivo e sobretudo impregnado do mais al- recorrido Nascimento Espmdola.
to sentido publico, não me canso de louvar e de admirar. Sua Relator o sr. des. ALFREDO

senhoria, o sr. irineu Bornhausen, logo ao assumir as rédeas do TROMPOWSKY.
I

governo nesta comuns barriga verde, teve a SW'I atenção voltada Foi dado provimento ao recur

para o assunto en.dispas"se ,

em pril�cipio a enfrentar como podia so, p,ara pron�nciar o recorrido n�
os problemas relatl�os a saude publica dos seus municipes. § 3 do art�go J8, da Consoh-

,

Nesta posição encontrou o atual governo do Estado, que dação das Leis. Penais.
se t�açara como p�drl:l íundarnental �e sua ação governatrsa, um

Recurso cnme n. 2.937 da

arrojado e benemérito programa de Assistencia Médiéa Social comarca de l,agetl, em que é re

realização essa de tal vulto, que gravarà indelevelmente no cora- corrente o dr. Juiz de Direito e

ção de cada catarínense o nome querido e impoluto de Nerêu recorrido Lino Cardava de Liz.

Ramos. E assim, da convergencia de intenções desses dois ilus- Relator o sr. des. ALFREDO
tres e devotados homens de governo, Nerêu Ramos e Irineu TROMPOWSKY.
Bornhausen, surgiu o Centro de Saúde de ltajaí, o primeiro a ser

Confirmada a sentença que jul-
instalad� ?O, interior do Estado, .e que a essas figuras vos pren- gou extinta pela prescrição.
derá, itajaíenses que me OUVIS, qual uma hipotéca insoluvel e �ecurso crime n, 2.933 da

imorredoura. comarca de Tubarão, em que é

Antes de entregar ao vosso carinho as atividades deste recorrente o dr. Juiz de Direito

Centro, vem apêlo algo dizer sobre os rumos que nortearão nosso
e recorridos Alwin Souza e ou

percurso. tros.Relator o sr, des.GUILHER-

.

Nas anti�a� organizações d� saúde publica, éra o posto
ME ABRY.

mais um ambulatório, onde se atendia com desvêlo e solicitude Negado provimento ao recurso,

a todos aqueles que vinham, ae seu encontro, em busca de um para confirmar a sentença recorri

balsamo para seu solrimento e de um lenitivo para as suas dares da.

Guai�uer que êles. fossem: Era então a mentalidade pucament; Recurso crime n. 2.980 da

médica que conduzia e gu:ava, com estremada abnegação mas
comarca de Porto União, em que

pouco proveito publico, a diretríz de tais encargos, rrocura�do na
é recorrente o dr. Juiz Substituto

atração do mai0r numero, um possivel eixo de movimento para
e recorridos Cirilo Fernandes e

a rotação dos traball-.os exclusiv0s .de saúde. E'ssa leva de consu.
outro. Relator o sr. des. GUI

lentes, fascinada pel.o mi.lagre n('!m sempre operante das drógas, LHERME ABRY.

ér� .como que a artllh�rla gróssa de cobertura, que permit!a ao
Foi confirmada a sentença

prah�o, em lances e 100:urs�es ulteriores a infliltração lenta e pro-
corrida.

gresslva na acanhada mentalidade das massas, para o efeito Apelação. crime n. 5.870 da O _
(1 a. e 2a. CONVOCAÇÕES)

,:

de uma nova consciencia sanitaria. Hoje porém, graças talvez a
comarca de São José, em que é reg, esso ao

. _

Sao conv�cados os senhores associados desta Asso-
êsse trabalho prévio já DOO permitimos ir muito alám, e certamente

aoelante Manoel José Dias e ape· R iO dO Chefe cl�çao Comerclal.de Florianopolis a comparecerem 00-

(.o� outras e m�js, ��éis va?tagens. A�pliamos para mais largos lada a Justiça. Rela!or o sr. des.
d N mingo, � de Abnl p. vindouro, ás 9 hora.&: .... <), manhã na

honzolltes o pnmltIvo movimento sentimental, divinam ó as se� MEDEIROS FIl.HO. a ação séde social á Ru� Felipe Sch:nidt 8 (sobrad�) afim de'ele-
dare d%rem, e autes de atender a dôr, prOCUfamos e,ita-Ja. O Tribunal negou provimento RIO, 30-Um vespertino gerem? nova Dlretona dessa entidade social e de suas

estancando na unidade o perigo para o todo, creando assim uma
á apelação, para confirmar a sen- publica correspondencia de r�spectIv�s comissões, de acõrdo com os estatutos em

nova expressão social, sobretudo economica, na relação harmonio- tença que foi imposta ao apelantç Poços de Caldéls, na qual in- vigor. AInda de acôrdo com o que dispõe i § unico do
.3a e lógica, do singélo para o compléxo, tIo particular para o

de ? anos de .prísã� celular. gráu forma ter conseguido apurar Art. J O dos mesmos estatutos será realizada essa eleição
geral, do individuo para a familia e para a sociedade. maxlmo do artigo 2ó8 combmado que o presidente da Republi- com qualquer numero, para o que fica, desde já, marcada

,

De tal geito poi�, orientados nos propósitos desta doutrina, I
com ..,os ar�ig05 269 e �72 tod.os ca, 9ue ali se acha em ve- em segunda convocação, a referida eleição que se realiza

não sera o no.sso, <?entro de Saúde uma sala de banco ho�pitalar, da Conso�ldação das LeiS Penais. raryelO, só voltará. ao Rio de- rá, ás 10 horas, do mesmo dia, no ci�ado local.

p�ra cons�lta. I,ndlíotmta a toda a classe de doentes, ou uma policli- Apelaçao crime n. 5.854 da pOl.S da Pascoa, IStO é,. em Florianópolis, 28 de Março de' 1938
DIca, na slgnifl':ação corrente do seu termo, ao revés, nossos ser-

comarca de Lages, em que é �pe- melados do mes de abrIl. A DIRETORIA
. viço� propõeM-se a um esforço de outro alcance, de outra profundi- lante Atanazio Anttm�s de Cor· Na proxima 5a' feira, acres- ------�-------------------

dftde, eminentem:!nte .wcia�s, e c0';'1, nitidês c�raterizados os seus do�a e apelada a Justiça. Rdator centa _a corresponde�cia em CUR IA METROPOLITANA
contornos em uma aSSlStencla especifica, corretIva e educacional, o �r. �es. URBA�O SALES. questao, O sr. Getulio var-I

'

arr�stando os contagiantes, .i�u�isando os expóstos, protegendo os
_

FOI da�o provlm�nto a apela. gas irá para São Loure�ço,. A �

sadiOS, saneando a terra, h!glemzando o pomicilio, � !oc�l, de tr�- ça.o� para Julgar c!xtJ?t� pela pres- onde passará. alguns dIas, AVISOS sobre a Semana
balho, controlando os mampuladores de generos ahmentJclos CUJ- crlçao a sentença fOI Imposta ao voltando d(POlS para Poços
dan?� da mulher. gravida, �mparando e ori�n'an�o o .i�fan!e, apelante.. de Caldas. Santa
cOrrlgmdo os defeitos corporais dos escolares, mtervmdo Instrum- Apelação cnme n. 1.871 da

do e enãinando emfim, através de todas as oportunidades, no
comarca de Lages: em que é ape- CHARLAUTH,

posto, no lar, na escola? na fabrica, no afanoso mist�r de alcançar lante João Fr.a,nclsco de Arruda

&'se entrésonhado veloclDo de ouro, que é a saude, fonte ima- e apelado Emlhano da Costa.Re-

Dente de riqueza, de bem estar e de alegria. lator o sr. des. SILVEIRA NU·

Como médico, como sanitarista, como brasileiro sinto-me NES.

profundamente rejubilado em. colaborar com um gove:no que se Negado provimento á apelação,
traçou um programa de trabalho e honestidade, governo que es- para confirmar a sentença apelada
quece velhas competições politicas ou pessoais, rasteiras e daninhas, que é juridica.
para cuidar apenas do bem publico, levando a todos os rincões Apelação cive! n. J .874 da
de Santa Catarina os beneficios de uma Assistencla inteligente e comarca de Cruzeiro, em que é
cuidadosa, á qual ,ma excelencia o Interventor Federal, dr. Nerêu apelante Ricardo Chiaradia e ape·
Ramos imprime o cunho altamente humano, de quem sabe gover- lado Fernando Testa. Relator o

Dar pelo coração e pelo cerebro.
.

sr. des. ALfREDO TROM- lhe extinguirà as sardas, panos.

Continue vossa excelencill se. Interventor, sempre na van- POWSKY. cravos e espinhas, sem a minima

guarda, como até aqui tem sido, qual um grande pioneiro e um O Tribunal deu em parte,pro-
irritação, deixando-lhe a cutis

intem(l:t'Ato executor de suas belas e consoladoras concepções, que vimento a apelação. ,

limpa, macia' e fresca.

logo se transformam em tantos beneficios para a coletividade cata- Apelação civel n. 1.876 da des. GUILHERME ABRY.
rinense, pois, m.aís adiante, á lembrd�ça do nome de V. Excia. comarca de Florianopolis, em que Negado provimento a apelação,
brotarão certamente,de todos os recantos e de todas as consciencias, é apelante Alexandre Salum e para confirmar a sentença que
., ben!iãos imorredouras dos p osteros agradecidos. apelado Jose Daux. Relator o sr. decidiu com aceIto.

.

Realiza-se hoje, ás 15 horas, no Rio de [a
neiro, o sorteio de amortização de titulas relativo
ao mês de março de 1938. Participarão desse sor

t�is todos os titulas em vigor na Séde Social. ()s
títulos em atrazo poderão ser rehabilitados até i_"_'
13 horas na

Sé�e Social:. Rua da Alíaudega, esquina de
Qultanda, RIO de Janeiro, ou com os

Inspetores e Agentes

Furtava o

CDrl�,:�io
Consistorio em Florianopolis, 28 de março de 1'38.

GUSTAVO PEREIRA

Sul America Capitalização
RIO, 3U-lnforlIléHn dI" Be

lo Horizonte, que foi apanhado
em flagrante, quando subtraia
registrados de valor, um alto
funcionario dos Correios e Te-
legrafos daquela capital. '

Prêno este con.essou á policia I
que ha muito praticava furtos lsemelhantes.

Certific�dõs---·I
'

de ,reservistasjlfalsos' I
RIO, 30"--Na primeira

aUdi-11:teria da ta. R. 8., prosegui- I
ram hoj � os trabalhos da forma-Ição de culpa do tenente Carlos
Aslrogil Jo Conêa e dos Civis��ft:-ilii'---�..�--'-�_�-�,.�iiiiiiiiiii'---;;;;;;-..;;;;;;;----1
Arnaldo Corrêa, e Mario Braga, ftSSDClaçaa (,omerelal de
relativamente á fal�ificação de F IO

• I, .-
certifica cios de reservistas de que

r Ia r,1 IIpOliS
re- estão o� três acusados. Eleição de nova dlretoria

A maíe importante Companhia de
Capitalização du America do Sul

Amortizaeões de mat·eo de 1938

'�
\

Pelos resullados que estão destinadas a produzir nas almas
recomenda a Curia Metropolitana que, em todas' as paroquias, s�
celebre, como de costume, com a possivel solenidade, as funções
da Semána Santa.

,
Quanto á Missa resada (não cantada), na 5a. feira-sant'J.

so pode .ser celebrada, COM LICENÇA ESPECIAL do �overno
.

metropolitano.
.Nas igrejas de regulares, no referido dill, só pode ser [(:'_

sada Missa NO uRA 1 ORlO PRIVADO, para distribuição da
s�grada. co�unhão AOS ,RELIGIOSOS, ou, se faltar dito orato
no, na Igreja, mas DE PORTAS FECHI..\DAS.

, ,Durante o. te�po da deso��iga, os rev. dos srs. Vigario� e

mais Reitores de Igrejas, sem onutJr outros assuntos de interesse
geral, ou peculiar ás suas paróquias, não deixarão de fixar a

atenção sôbre os sacramentos da penitencia, sagrada comunhão e

casamento-sacramento.

.CHARLAUTH

P. FREI EVARIS r O' SCHURMANN
Vigario Geral.

é o creme que revolucionou q
mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

não é um creme comum

CHARLAUTH

Florianopolis, 29 de março de t 932.
-,

'
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G A � E T AI SALÃO PROG-RESSO � O V-n�-"co-!-
(�

_o _M'""ee:rz= _�', �, .....�_.�__ I Dia 31 �INCOENTA �ONTOS da "nossa lotel"ia"9

VOp·�-DO POVO P�oprietario e Diretor Responsavel I Jogam apens·s 15 milba.oes Inteiro 15$000
Q}'JAIRO C:::ALLi\DO I

_,!!....������_�i����
. &

I RUA FELI�_ SCi-2WHDT N. 5
.... ......,;,;w_�,

__,____,____:�,,;�",.------"-"'-----"�-�-""'.':""-·-'�-���I
Escritorio [Impressões de uma visita ��;��:P;:,:�:2�����i�::,ri�VELt�O PROBLEMA COI1l'er"'�at1 igual numero que anteriormente

w.... ]1
A f· 11 A·'

.,

I haveriam sido " endidas, [1('11 [ln-
Irma . VI a Impüs-",se pe o do-se todos OR comprador!', .ntis-

Necessita de �Im meço i • Ieitissimos com a aquisição, da-
ou moça para Cortees- � dinamismo do seu proprietano da a resiatencia do metcriul e e-

Pondente. conhecendo I ficiencia da sua finalidade.
;7

A fuma H. Avila, é, também, a
tambem serviço de escrita. I Florianopolis vem dia li dia I rios, pertencentes á <Cobrasil» representante nesta capita 1 dos
Outros detalhes trata-I progredindo extraordinariamente, I e aos sindicatos Maritimos eTer· afamados pneus «Pireli», marca

se na ocasião. Exige-se o

lIO
•

que concerne a_o� seus

estfJ.be-rrestl'es. . _ . conhecida mundialm-nte como

referenclas, Ilec][�18ntos comerCl.a�s. Es�es .0pOfJ.Io:OS sao aten�Id()s, uma das mais afamadas, pela re-

. -." H I Amda, ontem, tivemos oportu- cui l' lorianopolis, pelo abalisado sistencia do material e.npregado
I Informaçêes com ."

I
nidade de visitar, as instalações facultativo dr. Osvaldo Cabral; na fabricação.

o
AViL4'" Rua Conselhel- i da firma H. Avila, estabelecida na. Laguna, pelo. �r. Paulo Car- A visita que Iizêrnos ao mo.

: ri) Mafra, 41-B, Loja -: á rua Conselheiro Mafra N' 41 neiro; e, em Itajaí, pelo dr. Me- delar estabelecimento, deixou-nos
I Fmoriancpolis. B., loja, de propriedade do sr. nescal do Monte, sendo que, n.a agradabilissima impressão, não só
I Hercilio Avila, estabelecimento Laguna, foi estabelecida um.a fI-I pelo vulto dos negocies, como
i L

II •

n e
esse que tem a representação de lial da firma, que tem, amda, pelo reco�heci�lo dinamismo do

I Im O U S I varias Companhias importantes, sub-agentes em todas as praças seu proprietano, o r[ue lhe ga
Toda reformada. marca WIPET,

I
como sejam a Companhia Meri- do Estado. rantirá, certamente, dentro em

:1
muito economica, vende-se, facil.i- dional de Seguros; Internacional Se a prodigiosa atividade do sr. bréve, o ser distinguido com a

tan��-se o p!?gam�to. Preço ue Machinery Company e Compa- Hercilio Avila, no que respeita representação de outras firmas
�aslao. T�atar .na Casa A MUSICAL. nhia Burroughs do Brasil, Ine. ao ramo de seuuros, se revela nos comerciais, de alta ii ':)ortanciaI ...Rua Joao Pmto, 12

N' it H '1' , d d
' .. - , -

I
essa VISl a, o sr. erci 10 1"\.- a os que ai ncarn, menor nao e

no paiz.

CARTAZES vila, com a fidalguia e a delica- ela no que se refere ao trabalho
I deza que o caraterízam, forneceu- desenvolvido na sua propaganda . _

I DO DIA n_?s dados preci�sos sobre a atu.a- da Internacional Machinery Com-
çao, em nosso bstadQ, das fir- pany, produtora de tratores, com-I
mas de que é honrado represen- pressores, britadores, niviladores

IA

I
tante, dados esses que revelam a e outras maquinas agricolas para I

ODEON"! O lideI· dos
sua operosidade e o alto conceito todas' as industrias. ICinemas

jque
é lido, não só em nosa capi- Ao que nos informou o sr. I

PROGRA.MAS DE HOJE: tal, como em todo o Estado. Hercilio Avila, importantes ne-

A'S 7 e 8,30 HORAS: Assim, falando-nos sobre o de- gocios tem feit.o neste ramo, a- Chamamos a atenção da Ins
A magnifica revista com War- senvolvimento da Companhia Me- chando-se presentemente em en- petoria de Veículos, para a velo

ner Baxter, Alice Faye e Jack ridional de Seguros, no que se tendimentos COtll o governo do cidade com que os condutores de
Oakie refére ao ramo de acidentes no Estado, para o fornecimento de automoveis, especialmente de Ió
O REI DOS EMD.REZARIOS trabalho, mostrou-nos toda a do- grande quantidade deste material. ra, circulam pelas ruas da capi-
E' um filme da Fox. cumentação relativa ao assunto, A seguir, mostrou-nos o sr. tal, as quais tomam á conta de

Preço-l$OOO. pela qual tivémos ocasião de cons- Hercilio Avila, o grande estoque verdadeiras pistas de corridas.
tatar, acharem-se segurados, em de maquinas de escrever de cal- Ainda, ôntem, de amanhã, na

CINES COROADOS Santa Catarina, na acreditada cular, registradoras e contadoras, Praia de Fora, um caminhão de
ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: Companhia, cêrca de mil opera- da conceituada Companhia Bur- carga, com a chapa n. 227,
TREZ ALMAS ERRANTES, - ---

em vertiginosa carreira, por mi-

I ccoerm. Richard Arlen e Beryl.Mer- PAGOU 21 CONTOS POR lagre não colidiu com o onihus
que faz a linha da Estação Agro
nomica.

Não fôra o sangue frio e a pe-

1
ricia do chauffeur Ageaor, que
conduzia o onibus, o qual, com

habil manobra, conseguiu evitar
a colisão, ter-se-ia, certamente,

I d.ado.
em d�s�st�e de consequen

eras ImpreVli'.1 Vt�13 ••

I Sería bom que a Inspetoria de
i Veículos procurasse averiguar da

i identidade do condutor do cami

i nh�o e lhe desse o ne0tlssario cor

! retívo.

1-·----------
i PRODIGIO, significa MILAGRE

I MILAGRE significa
I CIIAIILAIJTR
I usando o creme

I CDARI�AU'.rD
I dirá logo sorrindo: que produto
I

maravilho-so!

I�-��������

Preço-1$OOO.

REX, ás 7,30 horas:
DO AMOR NINGUEM FOGE,

I
com Joan Crawford, Clark Gable
e Franchot Tone (

i�.. iitiilc.''''tiiiil)íiiii·iií3ZS_Iiiiiii'iii-Iiõiiiiíi·-·••7iii1ii1iiii"iIiiii_��_�I�""�-""-""'-_-:;;_iiiõi....�
I

Preços-2$500 e 2$000.
(

A

, RIO 29--Sob este titulo, o «Jo1'11al do Brasil», pu-
o' blicou o seg�inte t oprio:

Quando se fala na possilidade da ação de governos
eSL12.ujciro[) tendentes a combater as justas e nf'c('''Sflria<; pro
videncias que o Brasil tomou para evitar a transplantação
para o nosso territorio dos metodos de violencia empregados
alhures contra os proprios nacionais e em prej uizo a té da
quela parte das colonias alienigenas que não concordam com

tais processos, é conveniente recordar que o problema não é
novo, entre nós.

E o que demonstra a persistencia de propositos
inadmissivcis e intoleraveis do lado de um povo como o bra
sileiro, cujos sentimentos de hospitalidade são tradicionais, é
precisamente o pan-germanismo que mais uma vez pretende
ameaçar-nos, revivendo talvez o antigo sonho de uma Ale
manha Antártica.

Santa Catarina, é como todos sabem, o ponto para
onde convergem principalmente as atenções dêsses megalo
maníacos que não puderam ser curados nem mêsmo pelos
ares frescos da America jovem e livre.

Algum tempo após a ascensão do Sr. Hitler, como

está amplamente demonstrado, por declarações de autoridades
e de personalidades insuspeitas, como as do sr. Nerêu Ramos,
por inqueritos de imprensa, etc., recrudesceram os movimen
tos por assim dizer, atentatorios á nossa soberania pratica
dos por uma minoria infrma mas insolente que consegue, com

labias, ameaças, etc." arrastar grande numero dos seus pa
tricios ali radicados e até de naturais do Brasil de ascen

dencia alemã.
Quando interventor naquele Estado, o sr. Aristiliano

Ramos, foi obrigado a usar de severidade COpJ esses estran

jeiros que abusaram de nossa hospitalidade, proíbindo os

desfiles em formação paramilitar e outras manifestações pú
blicas e ostensivas dos adêptos da cruz gamada.

Em consequencia da atitude energica daquele inter
ventor, os nazistas de Santa Catarina resolveram entrar

para o partido integralista que se havia fundado ha pouco
I tempo e que era em grande parte uma copia do nazismo.

II Daí os relativos exitos eleitorais dessa agremiação

':1 partidária que agitava principios « nacionalistas>, exitos que,
1 a oferecerem um sintoma iniludível se registraram justamente

e apenas nos municipios onde são numerosos os filhos e des
cendentes de alemães.

Fatos como esses devem ser recordados numa hora
em que o Brasil inteiro repele energicamente as afirmações
descabidas e ousadas de uma revista oficiosa de Berlim, em

meia ás provas vibrantes e confortadoras de solidariedade e

de itfuignação ele todos os países do continente americano.

-COSINHAS-
--':----

LAQUEADAS
EM

PIN HO

desde 250 000
T

MOVEIS
,..

SALOMAO GUELMANN
1
t Caixa Postal, 19

Curitiba EsI. do Paraná

RQpresentantes nesta capital

MACHADO
Rua João Pinto �

(!I Cia.
�aixa Postal 37

.

(
,

' . '1': ;:s, ,'I.�"
��

',' "
.",;

." .,1 � .'" I,'�

verttgeen
,los autos

UMA MULHER!
-

« o coneeito da inferiori
dade do trabalhador nacio
nal, em confronto com o

estranjeiro, ainda subsiste
como argumento usado por
alguns empregadores sem

espirito de iustiça, TI'31ll tão
pouco de observação, até
mesmo daquilo que está ao

alcance das inteligencias mais
acanhadas. E' coisa sabida
e que não admite centro
versia ou sofisma, que o

operário brasileiro, mais do
que qualquer outro, possúe
extraordinaria vocação para
o exercicio das profissões
mais dificeis, . pelos conhe
cimentos técnicos que exi
jam. Nem haverá outro
mais habil, mais incansavel,
mais inteligente. Apezar dis
so, ainda há quem acredite
e pense de modo diverso.
Agora mesmo uma das

II juntas de conciliação do

Mi-1nisterio do Trabalho do Es-
-

tado de Pernambuco, deu
ganho de causa a um ope-
rario brasileiro que pleitou I
a equiparação dos seus ven-

Icimentos aos de um seu

companheiro estranjeiro.
Era este aprendiz do

ope-Irario nosso patricio e nem
.

porisso ganhava mliito mais,
a ponto da diferença de sa- Ir..larios, em dois anos subir
á importancia de 24:837$500 \ H
que é quanto o empregador : d
vai pagar ao reclamante. 11"-

-l

o NOSSO TOA""
RALHADOR

�IGANAS

: PORTO ALEGRE, 29--0 cigano Lazo Stefani comprou a

! cigana Ucusava Jorge por 21 contos de réis. Depois o pai de Ucu-Isava encontrou outro comprador _..que dava 30 contos. Quiz desfa7er o

o

o negocio mas o primeiro comprador não concordou, havendo briga,
1
sendo trocados tiros. O caso chegou ao conhecimento da p'olicia
q14e dever� decidí-lo.

'
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I �Adolar Schwa�'l- �')��;r F a b r i c a A n ti a I U I ii

'

I Ender��o Telegr.: DOLl\, - Caixa Postal, 32 '

I Simões ,---- .------�-------,-;.,.

1
S. FRANCISCO DO SUL-, STA. CATARINA

I

I \AGENCIA DE VAPORES

JI
M'édico do D. S. P. Martins Filhos, Ltda. qr, R'io de JaneiroCompanhia Salinas Peryr;as-J:{io i

- do Estado

I Pring Torroo & Cia. Limilada=-Rlo CLINICA GERAL: Fabricante ern grande escala de chocolate em pó e mais
i Navegação Brasileira Limitada-Rio,., PELE e SIFILlS fantasias, cané I!ii. e pimenta moída

I Navegação Cabofri�nse Ltda.o-Cabo Frí.o fmVandenbrandn & C1a.-Santos i Diagnostico das n-olestias da

I péle (dermatoses em ger;;1!)j VrAGENS DmETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO sob confirmação microscópi-'l Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) f': SAN TOS, I ca e de Leboratorio.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta·1 ELETRICiDADE ME'-

mente, sem transbordo DICA;
ITem sempre vapores em porto, carregando '

ALTA FREQUENCIA E

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de '
RAIOS ULn�AViGLETAS. Itodas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

'I Rua Tirad(·n�csl J

4_S0b'll 'Itóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Telefone, J J 67. ,

Iporto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior At�[}de diajiarner�te: das 8 IRecebecã?gâg-de importação, do Pais OUl do Ex' �I
as 9 ?él.manha f; das

IIterior, para desembaraço e redespacho para

11
4 as 7 da tarde.

as praças do interior :J,..��;,....,;m-_�;;.;_"':.
DIi�Vl() DA E. DE FERr�o ARMAZEM PROPRIO """""""'�-"""_�. í� .�Y!2 GA�AN=�Rt�!EÇO:�ElCOS -

• - 1
I D�P-edr;Catalão-II-, .. _�.. .

I Diplomado pela Facul-
dade de Medicina da

Baia �'GraIr���1.Vi�,wW;��IAA-;_--_·--:----,=----;;;;; tn.
m

---I Ex-in"",o ",,,;"eo[, do'

": '1:!�E.Ii()lil1fIRA 1_. "

'�I� LaraujeirasCafé-Restaurante São Pedro ' �:::;�;,,�{� í;;,:\;;:;:::,::",
'. ,::'�,:::::;::::�;;,�:�= i Dr. Oswaldo I

.

. ! . sr ; !i." r\fA-'ffRõAõVA';=� Ex.ad,·u�:n;l:u:J dk.�m�lÜ5�)ltél! /1," I::� rEFIIDAS I
Cabral I

Enxertos grJndUeSM, BqluOah. i:';
Erp ,_, 1

dade suprema: . l)Gra!ft�e Guill!r- f: Snnatori,') I '. ;,�, U�CI��;:SS ME D,CO

I PERA. UMA e outras varie.Proprietario: -IZIDRO PEDRO COELHO IV� I V, r' I ..

"anol" «cnnc

11'1'>
j,� .. 'f.C:Z'I·AAS •

R E darlcse'"
. " . ,

d /' }', '?�",
. '''.

Residencia: ua steves ic.,.
,nntca mmeo�_e,··csat['1sCtrd\a(r.g(ca as

I ':; ..�� i'!)!'�CHA3 DA PElU! I Um pé 2$500, duzia 24�.I '"

I ::-P;'. )/\F<ThROS Junior, 138--·Fone-1.555 cento 180$000. Extra tór-

CABEÇ,A,
E PESCOÇO

I" t FLOi([S BRANCAS f.�1 ......

Especialista em
'

:\) f\l-iWMATISMO lfiVl li!:N I':)E �'�'" te 3$000 c. U., UMOEIROe
NARIZ, GARGANTA E

I "':' � t,!' ':;CROPHULAS
A.

f t I' �
-

.�.....,;. '";��,,
enxertos muito íórtes, d-,. zsplendida e con or ave casa, fIteOUVIDOS ;;'� ,�. �;'i �YPH!LrnCAS ilém de moradia

é

propria para .casa CEC1LIANO. MIUDO, GA
CONSULTORIO '0<" 'I;' : ;0-' 1/ �

d L UREK
''- ;'6.�'" ',(�' " !!(no:�.(ite"t1! GIm todaa comercial, recentemente reconstruí a, EGO e E A, 1 pe18- Rua Trajano -18 I "',:�,�Mt'��:�:;�a... situadaembompontouaviladeBiguas· 3$500, duzia, 35$000.RESIDENCIAl' sú, e mais: dois potreíros com exten-

Hotel Gloria '. i "'\ tt' iJI ��IAIJ! "a area de terras. o negocio é ur-

Diariamente das 16 ás 18 -. .. I,i ;"�"}i,l.i '.1 d" Cur;i�1I (':<,' gente. Tratar com José Sanches, na
fi[FJRATIVO DOSAI 'TiCsma.

,..;-».,§ ib;aHWWil6....iWi:!m-� i

A excelente qualidade é garantida ha rnals de 70 anos. Exigir pro
dutos ANDALUZ l>� é prova segura de bom gosto e, de zelo
pela saúde.

reafirna sempre o seu valor I

r
v
I

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

--------��-/-.-.

Cabo)
Tele )gramas:
Fono)

R!Z.r1 Trô]�no N. l--(s!)brado)

F!orianopol is

Caixa Postrl, 93 - Telefone, 1.413

Completamente remodelado e obedecidas todas as
regras de higiene

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

Forneee comidas a domieilio
RUA FELIPE SCRMIDT1' CARLOS NlLSO

'7_�"�';:_:r.l' • •

EMA MAXI G

. "

"Sul Ferrestr s"
entes"

MaritimosAmerica
�

CCIe.
I

Fogo e Transportes
�cidentes rvo Tr�aba�ho

Responsi3bilidade Civu
L\cidentes Pessoais
L\utomoveis

e Fidelidade

Séde: Rio' de Janeiro End. Teleg.: ASAFICRua da Altandega n. 41..

Agentes em ltaiaí: Bornhausen & Cita. IQ R. Pedro Ferreira, 26 ... Caixa Postal, 17

Em Laguna: A11'rio Alcantara

Agencias Estados do Brasi!em todos os
, :7T.,;;:':"i'(��

.

.:. '.��

I

I
, )�

�
\

"1,:.',.�

� ..._.,' - •...., . � .. - _'--

;
.. " ...... - "

{l J
j
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Tubarão'

. De Fama Mundial J

,I

\J RAIO X

����������� GABINETEDEELETROCARDIOGRAFIA

�.� Cálculo de

.

qualquer Planta.execuçã0, fi_s- I�
CLlNICA

�.$i
-

d
- Curso de aperfeiçoamento .ern doenças do coração

��
estrutura em con- cauzaçao e ireçao (diagnostico preciso das melestias cardíacas por

;� ereto armado ' de eb. as
� traçados electricos)

� e ferro Aparelhamento com �' CL{NICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � I
NERVOSO

� ções de pontes em � ,

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� t ad � médica
1It.., concre O arma O �'� � ,

Laboratórios de Microscopia e Anã-
"� � i lises Clinicas
� � Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe5 de

�J ümar Carnel·ro R,'_'bel· r1ft I"'.
' Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

U
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

�'11 I gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

I\'� �.- quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

��
ENGENHEIRO . tC:;IVIL � diagnosticos.

�"I'� �I" Fernando Machado, 6
�j [ TELEFONE I .1 9

� Rua 15 de�NovembroJ 416 •
SALAS 12�'� Á�DAR � F L o R I A N o P o L I S

r� � �

��iiiiiiiIiiiiiii�1
�����

m Tel. 1503 Curitiba • Paraná � rDr. Ricardol �ccacio Mo-I
�� �� Gottsrna'nn� relra

�
tem seu escríp-

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nümberg, (Psoreesoe tÓI ia de advogada á rua

G

�
ErwID Kreuter) Visconde de Ouro Preto

.

I
Eeplclanela em cirurgia o. 70. - Phone- 1277. -

� Obras contratadas na�" I- semestre:'
Deral

\� alta cirurgia, ginaecologia, (do- I Caix 1 Postal, 110.

� de 1937 � enças das senhoras) e partos,

� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte ern[cnncreto armado sõbre 0 Rio Passa Três (Estr. Curltiaa-S. Mateus) li operações de plastica D O Id W di' d
� Ponte defccncreto armado sôbre o RiQ 5, João (Estr. [Curitíba-c-jotnvtle) N

CONSULTORIO---Rua Tra-
r.

_

sva O an er ey a

�� Prefeitura e Forum de Mafra ��_.' Costa
rupEscolar de Mafra � ano N. III das 10 ás 12 e

" � d 15' 16 112 h Bacharel em Direlto
� Grupo Escolar de Rio Negro

as as oras.

� Grupo Escolar de Iratí � TELEF. 1.28, Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de San- II·
� Maternidade de Rio Negro �

'"

' ta Catarina.

; Estação Experimental de Vítdencias em Tijuco Pretol;(Paraná) � RESIDENCI�-l:{ua Este- Eseritorio' RMa MarechalFloriano Peixoto, 131

ii�
..

'

Diversas construções de residencias
•

� Lves
JUnior N. 26

I
sobrado sala n' 1

� � PARANA' SANTA CATAmNA
� �����������Â.��V.A.VÂ�fà,�,

TELEF. 1.131
__,_ ·�iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iliiiiii···'iiIiiiiiiiIiiiiiiiiijii;;i!iiiiiiIiiíiii�iii����_iiiiiiiiiiiiiii

.�.-

MEDIC::O
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele
���S::-�'.. -----

Tratamento do cmpaludismo e das maltstias da pe-
le e nervosas pela Autohemotherapia

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joãe Piato, 13
1 elelone, 1.595

Res. Hotel Gloria-Foo� 1333
ConsultQ-S das 13 ás 16 hrs,

i

�J
.

Com prátrcà nos hospitais europeus
'I

,

r

, .� CLINICA MEDICA EM GERAL
"

Ccnsultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

1
� Consultorio e residencia= Praça 15 de Novembro, 13
I Telefone, 1.584
Consuttas--Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
�_._�

,� I "

" ,

\'

Res, Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidado�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

moles tias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 I2 da manhã
e á tarde -- Cnnsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderbal R.
da Silva

_.:�:..A

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon9 1631 � 1290

I Dr. Pedro detMoura ferr� I
Advogado

Rua Trajano, o' 1 sobrado

II Telephone rr 1458 I

.. ��
. �/
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Vísta BEM SEUS FILHOS•

III: 7=

Lindas e graciosas confecções para me.,inas e garatos só

na A C A P I T A L.
Rua COllsellleiro Mafra

•

esquma da Trajano

\

.��, Companhia Nacional de Navega-

Em
· ��.! Mc-vimento Maritimo ..Parto Florian.polis quando dlrigia-�e ao ribeirão

loteria a sua favorita��. .

Garcia, onde ia buscar agua, num

t:"'�"1
ServlCos de

pasTsa.
g
.. ,eH," o.s. e �:fe.C,ar.gas

dado momento perdeu o equi-
r-l� - librio e caiu na agua, perecendo

afogado.
Para o Norte Para o Sul O pequeno Tiburcio ela filho

��������������i�������������������� �sr. Be�o d�AguiM,�d�
tacarnento policial nesta cidade e

contava 7 anos de idade.

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

B I HL E sE T

Federal e Santa Catarína

NOS CLA.SSICOS ENVELOPES FEC! lADOS

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina
ria do homem e da mulher=Moiestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Ctinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub' diretor do serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde' de Ouro Preto, I 1 FLORIANOPOLlS

Especialista em Molestiqs 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

-laringologia do Rio.
Chefe do s,,"viço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta do Centro de Saúde Pública de Floríanopolís

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORtANOPOLIS

Dr. Ca mará Ma rtins
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS 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

Valdemar Burigu
Ín-crito na Ordem dos Advogados-s-Secção de S. Catarina

ADVOGADO
Cobran�a. amigavels e JudIciaIs

Comercio - Civel e Crime nas comarcas de
URUSSANGA :e ORLEANS

Escritorio tm URUSSANG� Santa Catarina

, •• :.� -
�

.• - # -_

Morreu afo
gado

o Paquete ITA5SUCE satrà á
corrente par�: I'Jorrlôados

profe.ssores

o Paquete ITAGIBA sairá á 4 de Abril
para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo

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

Foram nomeadas professores
Alegre da Escoia Normal Secundária

do Instituto de Educação AU
ROl-<A, de Caçador, Lourenço

A• Recebe-se cargas e encomendas até a .vesp .ra das saídas dos paq'ldcs. Rcch, Carlos .Oberthün, Leon
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a, Wa�ren e Albeito Le.fel�r�, res

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
I pectlvam�n�e, Irmãos ClprJa�o,Ro•

..��G -------B'::���I�
..��r.:.iil�Ii��ã'Companhia. na véspera das saídas ate ás 15 h iras, para. ser conduzida, gratuita. dolfo, Placldo, Leão Maxlmo e

menté para bordo em embarcações especiais. Tomas de VJ1an'Jva.

30 do

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

EICRITORIO-PRaÇA 15 DE NOVEMB'W, 22 SOB. �FONE 1250)
ARMAZENS-.cAIS Bi\DARÓ N.'3 --(FON :;:'1666) -EII.JD. TELEG. C')STElRA

Para mais lnformacões com o Agente

RADIOS

'I Para' seu concerto, procurai a

l Casa M'lsical, que conta com a

oficina melhor montada na ca-

pital.
,J. SANTOS CARDOSO

Leghorns
Tern� e casais de frangos Quem eneontro�,

de alta linhagem I
um cachorro �ranco de raça lulu,

. , . com uma coleira de couro, pede-
Pedidos pelo. I elefone M.777 se entregar á rua Conselheiro

Tnndade Mafra 91 A que será gratificado.

Continuam as apre-. 81nco de Credito
ensões de armas e Popu lar e Agricolá

munições .de Santa Catarina

RIO, 27 - Prosegue a po- DISTRIBUIÇÃJ DE DIVI-
licia fluminense nas suas diligen- DENDOS
cias para a apreensão de arma- O Banco de Credito Po-

mentos e munições espalhados pular e Agrícola de Santa
nos ai tigos nucleos da antiga Catarina avisa a seus acio

Ação lntegralista ou ocultos na nistas que está pagando, em

residencia de chefes graduados da, sua séde! � rua Trajan? n.

mesma. Varejando varias' resi- 16, os dividendos relativos

dencias, a policia apreendeu, a ao 2' semestre de 1937. (18'
par de muito material de propa-. DIVID�NDO):
ganda subversiva, armas e muni-' Florianópolis, 24 de Mar-

, ções, f ço de 1938.

I �o nucleo .i�tPgralilta dê Pen- i
O CONSELHO DIRETOR

dotiba, a policia a�reendeu UCTI I Fe r iado na-
documento que consiste na na-,' I

.

meação do sr, Otavio PimenteIl, C IOna O d,la
para o cargo de «secretário das i 6 de � b r II
Finanças da Provin-:ia do Rio de I RIO, 27-Fol decretado

Janeiro» .

feriado o dia 6 de abril, que
T assinala o primeiro centena-

rio da morte de JOSé Bonífa
cio. devendo 'todas as esco

ln tegr-alistas las do país comemorar a

prêsos efeméride .

. ----_._--._--�-----------

ARACAJU', 27 - Foram VEN"DE�
prêsos nesta capital diversas ele- S E?s t�es ChCl�ts, a rua

mentes integralistas envolvidos na
Silva Jardim numeros,�84, 286

conspiração que deveria estalar e 288: todos com ótimas aco

em lOdo corrente, não fossem modações pelo preço d� .

as providencias tomadas rela 5_:_0_0_0$_0_0_0_. _

Policia de O:dem Social. Motocicleta N. S. U.
Sôbre as suas atividades.ebriu-

se rigoroso mquerito, e as auto

ridades estão no encalço de ou

tros implicados.

Vende-se uma, nova, com

12 1)2 H. P.-4 mudanças, 4

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

Florianopolis
------- .._.-

Quem perdeu?
Casem ba rgador
Salvio Gonzaga

ADVOGADO

Pelo sr. João Cardoso foi de
positada nesta redação, para ser

entregue a que lhe pe rtence, urna

luva encontrada, ôntem, em Iren
te ao Tealro Alvaro de Carva
lho.

Rua Trajado no. 29
.

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

"'..:..... --'.'.'1'

Rua João Pinto, 12

quinta-feira
31 de Março

-

,.;.;.; ..Jj!. ......

l

,

r

I
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l�
f
!
"
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·1-
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Ir

o

x FigueirenseI ris Os, tente

Este tento foi obtido quai no

fim da partida, por int-rrnédi de
F{za. que desferiu um bélo cute.

Limoense X Exter
natoJUIZ

o dr. Melo Leitão atuou a I
contento, reprimindo o jogo via- Nos encontlOs realizados

doo,lento. mingo. último no distrito d� �a�odos Limões, entre os prmclpa�s Iesquadrões do Externato e Ll
moense, resultou num empate de

IRIS ! 3x3, tendo ambas as equipes jo-
Beija-Fiôr I gado admiravelmente.

.

C 1 J 'No prélio secundaria, o Limo- [
ruz .oUflva

•

Pernambu�o(Monguilbote). Dante,
.

el�se dtac(lbdem} em.p�t�u dcom 10
Russo qua.o o ase (Vlen eS,pe.o

P O F' M'
.

h score rlc 2x2·
ovoas, amata. eza, mn o e

O L'
.

Bràuliv. unoense. estava assIm ar··

gallizado:

Os quadros

FIGUEIRENSE
Renato

Yelio Antenor
Carlos Pequeninho Godinho
Cho ... .)late.Carioni,Carioca.Beck e

Calico.

Vadico
Zeferino Orlando

Jural1c1ir Candinho Zezé
Mosquit0,Mascote.Osmar.Celso e

Osmarioo.
o Externato estava com a

FlorianopoHs, 30-3 -·1938

TA
!iJM!!" _

_
cq* \i----

AMANHA -

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
80S LAZY

,

ás 21,35 TEATRO EM CASA a peça em 3
atos àe Oàuvalào Vlaoa 5ER mÃE E' PA'
DErEfI Em um PARAI50. pela ria. àe
('ameàias àa tiacional, sob o patrormio ào
5ASOHETE LAtiQ["

-a-
NO DIA 7 DE ABRIL: ESTRElA DE ALMIRANTE.

r
REDATOR: Carlos L. da Luz

Foi este o resultado do prélío de dorníngo,
r.o G1Ua� o Iris le\/ou brilhantemente de vencida
Figueirense, pela contagem de 3xl.

seguinte constituição:
Chaves

Realizou >e domingo passado, l ' GOAL DORIS Oamiani Ovidio
a partida entre o lris e o Fi- Calado Osmar Bagre
gueirense .

Foi origina�o de um bôa com- Saul I, Saul II, Solon, Romeu e A oficina de marmore de
Esperavü-ée urna luta bôa e bem binação .d.a linha avrte-rubro- Flavio.

M h d d d Carlos Zech mudou-se paradiseutada por ambos os litigantes I negra.
mo o, apo era o-se a

---

á F deri R 1'1"
.

•

I . B I' O C es re enco O a no.
Entretanto assim não aconteceu pe ota passa a rau I, este a

O Lopes V,'e'l (!:.lo van 75 f d d
• "

F " R b dona
I Q

-

nos un os e uma sa-
pois o Fiaueirense com seu eza, enato a an ona i arco e I

AI' I
'

., 6 , .' F' o o P ceu O lança pataría.quadro. completamente desil!hcu- eza consegue passar a ovoas,
.. . \ I

I d
.

.

lb que c o n s i g n a o tenlo Nas pelejas realizadas domingo
I

Compra-se qualquer quan-
a o, �J custo1�ons:gdulU equi I

ra!'1 da tarde
,

último em Coqueiros, entre as tidade de marmore.
a partida no peno o. _.

E' bem verdade que o alvi- 2' TEN ro DO IFS E1I!1nII 98O qui I O C i C I O 5negro jogou desfalcado de alguns I .ilLIU&

dementas, mas êle tendo um cen-I Depois de um bornbareio sé-l-a
- ==:m-p:: -=

. ::::::

tro-avante, bom, a artilharia podia 'rio alvi-negro ao arco diendido I
fazer alguma coisa, pois a linha de por Beija-Flôr, Cruz conssue ali
helf-rubro-negro é pouco fraca. vier a carga, enviando ! eslér a
No l' tempo como já disse. para frente, Féza apoden se da

foi equilibrado, havendo bôas jo- bola e corta para Bmulia o IIe· i
gadas. loz ponta-direita mbro-neg.) ob-

Neste tempo, aliás como nos tem o 2' tento para o lris
do:, os ataques rubro-negros eram

sempre bem conduzidos e ampa-
3' TENTO RUBRO-N8RO

rados, ao passo que o esquadrão
alvi-regro destreinado deteve com

dificuldade as investidas do friso
('I 2' período pertenceu total

mente ao rubro-negro. r-endo jogo r TENTO ALVf-NECRO

Iposto em prática pelos contendo-
. .

res falho e sem animação.
.

Logo depois da conqUls.ta d? IEnfim a partida não agradou 3 ponto. rubro-negro, o Fl?,lZZ"
muit� a assistencia, po�ém deu r�nse_ sal � Beck pa�sa a .Caío-,
ocasião de apreciar o lris que es',

OI, que envia um bO�lto e vlOle',to
treou num dia feliz. chute ao arco defendido por

Bela-,; O/Figueirense apresentou dois Flôt_, conseguind? burlar a vi�.
e��mí�ntos que Il�.o eprovaram.Ca- la�cIa. do arquelC� r�b�o-negr,.')noca e Pequenmo. conqmstan.do � 1 e ultimo goJ

para o Figueirense.
ASSISTENCIA: Bôa.

...

I
•

u e s e I

equipes dos clubes Lopes Vieira I cipol a ELE'VEN do Lopes Ilid� secundaria triunfou a do
e Aliança, venceu a partida prin- Vieira pelo score de 3x 1 e na Aliança pela contagem de 3x2.

AVISO

Oueam Iloje pela

Esporte
Jc:;,rnaiNas escolas

modernas

\

Ensaio dos cracks
Nas escolas modernas existe o

louvavel empenhe de ensinar ás RIO, 30- O segunde> ensaio
crianças noções gerais de higiene. dos cracks convocados pela C.R
As meninas maiores; aprendem, D. para seleção do conjunto que
em cursos espectais, hí'5iene do representará o Brasil Da Taça do
lar e sobretudo puericultura, afim fJlunélo, ao contrário do anterior.
de melhor se conduzirem quando constituiu um espetaculo. r
mãis. Tambem entre nós esta e- Amanhã teremos o terceiro en

ducação vem sendo iniciada. saio. A realização deste, terá 10-
Muitas mais guaiam inteligenten- gar pela manhã, no stadium das
mente o trato dos filhos, porque Laranjeiras.
receberam esta importantissimas Desta feita, o team das três

instruções nas escolas que írequen- côres servirá de "sparring" do qua-
taram. dTO que vai sendo ensaiado.

Graça.s á educação hígienica O técnico Pimenta pensa con-do Rio de Janeiro das mais, aos esforços da assis- tar desta feita com os elementos
tencia publica e ao inestimavel de S. Paulo e tambem com Ge
co, .cuso da classe médica, a si- ninho, cuja chegada é esperada
tuação

. da inlancia tem melhora- ainda hoje.
do sensivelmente em todo o país. Tambem Placido, Tadeu e

A educação sanitsria das rnãis I Brito, de volta com a delegação
deve, entretanto, difundir-sr nas do América, deverão desfilar no

classes menos favorecidas, por gramado de Alvaro Chaves.
I meio de publicações bem claras e Por todos estes motivos, o trei-
compreensrveis, e de palestras íei- no que ainda hoje terá caracter

com tas por enfermeiras visitadoras. secreto, promete prornissores resul-
Orquestra àe Dansas A propaganda sobre a melhor lados.
Eàuaroo Patanê e sua Tipira ('orrientes. fmaneira de alimentar os BEBE'S
Regional

õ

e PereirCl filha .

d I IRaOamés e a FIlI 5tars já conseguiu atingir grau e nu- B r i ha 1\11 a r i a
Romeu 6hipaman e sua orquestre àll:' mero de mais, sobretudo das que LenkI'oncertoa

id d dvivem nascapitars e CI a es . e

maior população. E' indispensavel
proseguir nesta cruzada fazendo
cem que todas as mãis aprendam
a evitar as diarréas, responsaveis
pela maioria dos obitos dos la-
tentes, bem assim que não dei- L1M.A. 29-A na.1adora bra-A's 2].35 Q TEATRO Em rA5A apresen- xrm de apelar para um médicota revista ClIZ 10sé rnauro e 10rge muraà

I
sileira 1Vlaria Lenk estabeleceu

"Dois bonemio5 (.0 cutro munào" pl2la ('ia. eSf-e;:ia ista, logo que esta desor- ôntcm novos recordes ml-americaàe ('omeàias e fantorll:!:'! �Q r--:arional. Oferta dem se manifeste. Em geral .

os
àos afamaDos proDutos EVAH5 ... Pastilhas d- <>, nos para 400 e 500 metros,nado"Evanf ". 5abonente 6ermiciàa ··Evans". Oleo pt' lalras prescrevem, alem do d� peito, marcando respectivamen"figaDu àe Sm:alháu "Evans" e Purgaiàa. I regimt m alimentar. os caseinatos 6' 3 O '1te 30" [I e 8 4" 4[10.de calcío e o Eldoformio da Ca-
23 hs. ('LUS D05 fBHTA5mA5 com La- Os re�ordes anteriores eram

sa Baíel.martine Sabo e 5ilvina Heto respectivamente 6' j9f1 1110 (e5ta-Este ultimo medicamento com· belecido em 16 de fevereiro' debate a �diarréa das :::iianças e dos 1"37 M d 1;J por argari a alamone)adultos, com a vatagem de au-
e 9'1 fi

e 7J1 O (estabelecicln C:lllxiliar a rapida restaUIação da mu- 6 de junho de 1936 por Mar-
cosa intestinal. )garet Seaton ambas argentinas,

PIIE-8!') Sociedade

Rádio Nacional

Programa noturno

DAS 14,00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

A's horas certes. jornais falaàos com no,
tirias em primeira mão. fornll:riàas pela A NOI,
TE. e oferta àa Casa �" ulmcrãas Ltàa.

Quatro recordes Sul
Americanos ern po
der da nadadora

brasileira
A's 21'30 - CAHÇÃO DO DIA - par La

martine Sabo. _
escrita e int",rpretaàa; uma

oferta ào DRAGA0.

5peaRer - Oàuvaloo ('ozzi

Frlltas Naeionais e

Estranjeiras
encontram-se á venda no
Salão Comercial

R. Conselheiro Mafra,10

VENDE-SE
Uma maquina SINGER em perfeito

estado.
Tratar á rua General Beítencourt

n°. 900

-,��,
.. - .� " - ._.,- _.
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Dr.
/

Omar Carneiro
Ribeiro

A nova geração catarinense em
todos os ramos de atividade vem

conquistando, com o raro e de- Asusa�o �rilho, lugar de destaque
na ciencia e nas artes. Ainda ago-
ra, com justo prazer, vimos re

gistrar mais uma conquista bri
lhante do ioven engenheiro con
terraneo dr. Omar �Carneiro Ri
beiro, figura que desde os bancos
academicos é considerada

-

como
das mais destacadas da sua clas
se. Formado' peja Faculdade de
Engenharia de Curitiba o distinto I
profissional dedicou-se á constru-Içao cI_vIl, Impondo-se de pronto Ipelos importantes trabalhos reali
zados. Vaga lima cadeira na Fa-Iculd�de de Engenharia em que'
se diplomou, o dr. Ornar carnei-I1'0 Ribeiro, descendente de uma

\ família; quasi Loda de mestres e Ieducacionistas, propoz-se a dispu- I

ta r, em concurso, a regencia da i
, disciplina, E, fel-o de modo que Imuito o enaltece e orgulha a sua
terra natal As provas versaram I
sôbre pontes de grandes estrutu
ras meta!icas e concreto armado
e o candidato catarinense alcan- '

çou as notas mais distintas, sen
do nomeado regente da cadeira.
«A Gazeta. aprensenta ao ilus

tre con terraneo as suas Ielicita
ções e rejubila-se com s. s.

Maçonaria
Brasileira

O general Moreira Guimarães,
grão mestre da Maçonaria Brasi
leira, dirigiu por ocasião da rea

bertura do Grande Oriente do
Brasil, ao sr. Presidente da He
publica o seguinte telegrama:
«Reaberto legalmente � Grande

Oriente do Brasil e a caminho da
normalização dos corpos da conhe
cida sociedade secular e benemé
rita, cabe-me a honra de reafir
mar os altos propósi1l>s de obedi
encia á lei, asseguraíJlo que aqui,
todos, sem distinção, confiam no

_patriotismo de v. excia. para a

união cada vez maior do solo sa

grado, com decisivo triunfo da
obra em bôa hora construida no

memoravel 10 de novembro. Sau
dações respeitosas (a) GENERAL
MOREIRA GUIMARÃES.»
Em resposta a este telegrama

o Chefe da Nação enviou o se

guinte:
«General Moreira Guimarães

Lavradio, 97-Apraz-me acusar o

recebimento de vosso telegrama,
c, bem assim, agradecer patrióti
cas expressões que transmitiu.
Saudações (a) GETULIO VAR
GAS.»

o TEMPO
Departamento dê Aé·

loonantiea Civil
BOletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica-

A GA IIMPOSTO DE CONSU;'.10
� Telemi5ia� lu)je� @

Iprazo j1':'il>!'i.m Rl���1H,nC'''JI to, seru 1..w.8ilh:re'J na

I �!faJlliii,.ega desta ea:
............ ;;=pm:""'......"...,...-...,...........,....Etf.lf:"":� 11i�ltal�

�9S �molQuli.eJ, ::>

Proprietario e !D§re'i:or f.�esp�nsaVer- , to§; de p.mien.!es de
J li I R O C A L � A D O Ii'e�i§tll.e@ do imposto

--------------- de C01lll.§um@.
, I ij'J'f/(;il!imr$W'�I!. m'

e
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VOZ DO POVO

CAJA'I'I ,SERA' JULGADO-j�oites mal
EM ABRIL 4lorllnidas

A.NIVERSAWS I E li C o n t r a - s e Besta capital,
.

. . • I
d d fTr?�sCOrrelÜl�, o amversa�lÜ I ac.o�panha () e, �L1a exma

.. ?-
uatalicio da .rna. sra. d. DUlce I rolha, o nOSS"l dlSLIl1Lo patricio
Livramento, sposa do sr. Henri- IS,. Rafael Cruz Lima, diligente
que Moritz comerciante nesta inspetor h-deral do ensino,

capital.

CHEGJItl: UNS
{AMO�S �LVIIV� Chegou a esta capital, a com-

Achrse em 1< lorianopo.io o [\CD- oanbado de sua exrna. esposa, o

'ado. idustríal e conceiLl:ado. ("o-j �osso ilustre patric!o sr. dr. Se
nerciate sr. Ramos Alvirn.i ilus- rafirn Bertaso, dedicado e opero
tre 1)�&�dente d� Sindicato dos I ,;0 engenheiro residente da Dire
Vl adeI�lros Catarinenses. I teria de Estradas de Hodagem
«A lazeta» apresenta-lhe seus i em Lages.

cumpmentos. Ao distinto engenheiro os cum-

)TTO SCHAEFFER primenLos de "A GszeLa»,
Aca-so nesta cidade o sr. Otto

Scharíer, acatado industrial em

Brusue.

Para gozar saúde e manter o or

ganismo EM FORMA é índíspen
savel dormir oito horas por noite
em quarto arejado e rresco, Nada
mais prejudicial á saude do que
contrariar esta exígencía do orga
nismo. Basta uma noite mal dor
mida para abater a mais forte cons

tituição e tornar o individuo indis
posto para a lu'ta quotidiana. A
insonia sobrevem, via de regra, ás
perturbações gastro-inte::;tinal, de
desequilibrio glicemiw ou de ]:<r-rr1?
de fosfatos. Para tratar a ínsonía é
índíspensavel, portanto, conhecer a
causa c • afasta-la por meio de tera
peutíca adequada. A's vezes resoí
ve-se o caso com pequena modifica
cão no regímen alimentar, outras,

I com meio copo de agua assucarada,
ao deitar-se ou durante a noite,
outras, com um tratamento tosto
rato por meio do' Tonofosfan da
Casa Bayer, que levanta o o
estado geral, reforçando o ststema
nervoso e regularizando o sono. AE
vitimas de ínsonta devem, pois,

I consnítar o médico afim de comba
I ter esta perturbação que tanto de
prime e, mesmo, envelhece. No ca
so de perda de fosfato SErá, com
certeza, indicado o Tonoiosfan, com
o qual se vem registrando de ongs
data os melhores resultados.

Adoração
é a marca que domina na' atuali
dade e dominará sempre.Oualque

que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoloaeão

Fez anos iLem a galante meni
na Dalva -ete Brcigercn, filha
eh sr. ROílrio Breigeron, co

rnercian te nta praça.
F .ZERAM 1\OS ONTEM:

o sr. Peo Amaral e Sil va;
o sr. Acrico Campos Moré;
o intelisite menrno Mario

Celso, filholo nosso conterraneo

sr. Celso tmeida;
o robust menino Carlos Al

berto, Iilhrda viuva Maria Ki
nol;

a galare menina Ivet, filha
.io sr. tteBoaventura Alves da
Silva;

o jover estudante João Fara
co, filho o comerciante sr. João
Faraco.

I

a

Adalberto Cajati
RIO, 27-0 promotor público da comarca de Niteroi, dr. Ame

rico de Oliveira, ofereceu denúncia contra o ex-cadete Adalberto Ca
jati.

O juiz dr. Americo Lobo, aceitando a denúncia, pronunciou-o.
Assim, o ex-cadete Adalberto Cajati, acusado do maior crime

dos ultimas, será julgado no proximo mês de abril, por crime de
homicídio e indução ao suicídio, ('om todas as agravantes.

CARTAZES
DO DIA

Nova linha
da E�pre

za Sell ODEON� o lider dos

Hitler visitará
Papa

o

NOIVADS
Com graciosa senhorinha

Miriam, diléta filha do sr. dr.
Oton d'ça, ajustou casamento

o sr. Son Neves, ativo viajan
te da (mpanlna <Singer ».

Pveedente de Indaial, chegou
ônte. o sr. Placido Gomes, ad

vog(.,10 naquela zona.

Está em Florianopolis o sr.

1\1ario GOl'ini, comerciante em

Nova Veneza.
-Encontra-se nesta cidade o

SI". Si lvio BOi'toluz',l,i, comerciante
erü Turvo, município de Ara

1'8ngná _

3ERTASO

Preço-l$OOO.

PEDE-SE entregar nesta re

dação um pacote contendo uma

pasta de couro, que foi deixada,
oor esrruecimento. em alguma e- r
, , C
par lição ou estabelecimento (;

mercial. Gratifica-se.
-------,'_-----.--_--

JOSEPHIí'1A SCHvVEIDSON
,

cinemasA empresa Irmãos SeU, que ha
varios anos vem mantendo com a
maxima regularidade, o trafego de
passageiros e cargas, em 12 possan
tes caminhões, entre Florianopolis
e Lages, vai inaugurar na proxíma
semana uma nova linha, ligando
esta capital á cidãde de Caxias, no
Rio Grande do Sul, escalando em

Lages, Antonio Prado e Vacaria.
A proposito oferece-nos um re

paro, qual seja o de haver contrata
do a referida empreza o transporte
do correio apenas uma vez por se

mana, quando representaria medi
da de alto alcance que o serviço de
correspondencia fosse feito duas
ou três vezes.

Acresce, que as comunica!;ões
com o Rio Grande poderiam ser

muito mais rapidas, se o correio de
Florianopolis fosse levado até Vaca
ria por intermedio dessa empreza,
que tão relevantes serviços está
pr�stando ás populações servidas
pelas suas linhas de onibus.

I

PROGRAMAS DE HOJE: I
DIA ,31

Adolf H itl� r

(rEspeeiali§ta em d.«)eH��S de Senhoaoas
e cli.�e.mn�a§) !

Ih
101111100 seu CONSULTORIO para li

Rua Felipe Sebmidt� 39

MORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

ti
I

\

\
I

I������·��=m

,fS 00 MODELOS ,
•

A firma D. AVILA, representa',te exclu
siva no Estado, da Companhia Burrou6hs do Bra
sil InC'., tem o prazeI" de comunicar ?s· Repartições
Federais, Estaduais, Mun;cipais e ao Comercio em

geral que recebeu ;:>ara demonstração, varias típos
de maquinas. dos 500 mouelos Burroughs.

Antes de comprar maquinas para seu estabe·
!ecimelito procure cG)lh:::ç<tr as �a
COMPANHIA BU�iFiOUGHS� do BRASil INC.

para o que convida '�';'Vjrern ao nosso escritorio
ver o

MostruBloio permanente
Reprefentante 110 Esí;1do

1-1.. - A- '\., D L � .

Mafra,41-B. Foni� 1561.Caixa postal fpohs, 140Cons.

Previsões pc!!·a Q período da9
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-PerLurbado, com chuvas
e trovoadas.
Temperatura--Em declinio.
Ventos:--Do quadrante sul ra

iada fortes.
<

As temperatura� extremas d.e I Chumbo...
ontem, foram: maXlma 29.9 e mI-It1ima 24.6 registradas, respecti- I

VENDE-SE grande quan
varnente, ás 12.40 e 7.15 horas. \ tidade -Informações nas

loficinoo deste jornal.

AlI

NAO
Dê lDais

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
A delicadissima produção da

Universal cheia de lindas canções,
com Virgínia Bruce e Kent Tay
lor
BRILHANTE PROFECIA.
Preço-l$500.
(Na sessão das 5-1$100.

CINES COROADOS
REX, ás 5, 7 e 8,30 horas:
O MENINO E O ELEFAN

TE--grande realização cuja con

fecção levou dois anos de labo
áoso trabalho.
Preço-2$500 e 2$000
(Na sessão das 5-1$500)

!jROYAL, ás 7,30 horas:
TREZ ALMAS ERRANTES,

com Ríchard Arlen e Beryl Mer-

BERLIM, 29--Parece não eH

tar mais excluida a possibilidadQ
de uma visita do sr. HiLler al

Papa. A melhora que se esboçou
nas relações entre o Vaticano e

o Reich, portocasião do Anschluss,
deverá normalmente estender-se
ao restante do Reich.

O apelo dos bispos catolicos da
Austria aos fieis recomendando
lhes que votem «Sim» no proxi
mo plebiscito, foi publicado em

grandes carateres por dois jorna
es de Berlim. Um deles, o «Deu
tsch Nacrich ten BIa t », comen ta

o caso como sendo o presagio do,'
proximo fim das lutas entre I) Es
tado nacional social ista e o cato·

licúsmo.
oe

!]Wr,

ENG NAR!

�1S_Q A!!l........w

tI -

alguns passos,

VENCE0

-

e vá ali na

Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes
Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o (i;famado cobertor C A M ]E L O

V NCECORA., Rua Conselheiro alra, 17pd€sq. R. Trajano,2
..................................................................................................ma.......'••a4E.�4aIMB�B·����a����'����

cer.

TE

SE DEIXE
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