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RIO, 4 -A transformação dos
nossos In�,LiLuLoó; ue Dcíesa Eco
nornica em organiza�es corpora
tivas, ou seja sua atadação á
carta de dez de novembro, está
merecendo estudos do Conselho
Federal de Comercio Exterior.
Já ha três semanas dois de

seus componentes formularam um

substitutivo ao projéto de crea

ção do Instituto Nacional do
Mate, dando-lhe essa feição. Esse
projeto e o substitutivo foram
eu viados ao presidente. Agora,
segundo se divulga, o sr. João

. aria de Lacerda tem em estu
dos um trabalho semelhante 130-'

bre os institutos, de Café e Ca-

�/AvOOS de pilotos
estanieims

RIO, 4 - De seôrdo com a

»ortaria do ministro da Viação,
que em dezembro ultimo estabe
lecen o prazo para a nacional i
(':10 das tripulações das aeronaves

brasileiras, foram canceladas no

I1 ogistro do Departamento Na

cional de Aeronautica Civil as

iicanças de vôos de varios pilo
los estranjeiros do Sindicato Con
dor e da Panair.

S. PAULO, 4--0 valor da pro
dução do algodão em São Paulo
é superior a 50 mil contos ao

valor da do café, atualmente, le
vando-se em conta o o preço de
50$ por saca livrede café, no in
,terior, nos 13 milhões colhidClls
no ano findo.

Foi de 650.000:000$000 a pro
duç� cafeeira, 1i�lJida, e de 700
mil contos a do algodão, n()) Es
tado.
Cifras realment� fantasticas.

cáo, Assucar e Álcool, os quais
teriam merecido não só o apoio,
como a colaboração de técnicos
e das classes interessadas.

AZETA
Proprietarió e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I fiorianopolis, Terça-feira, 5 de Abril de 1938 INUMERO

A voz

ANO 112$

«Ai_Maçonaria Brasileira, neste com a independencia da Patria.
passo grave:' da vida nacional, Ela continuará combatendo in
afirma, mais uma vez, a sua for- transigentemente, e fiél á pere
mal repulsa ao comunismo. nidade das tradições brasileiras,
A Maçonaria Brasileira ê uma essa doutrina anti-nacional e an

instituição eminentemente nacio- ti-maçonica, exotica e hberticida,
nal, cujas origens se confundem oriunda de inspiração estranjeira

e baseada no odio, na força e na

iní�iativa da IrDlandade de São Francisco de
Darn�gs de' Caridade, foi inaugurado, eD1ltajaí,

de '1tinadas a servir clle abrigo á velhice
_-- .. _-_ .._------ -----------------------------

trE:�r�sformação dos Ins ..

etesa Econo-
III _

(�i'n ergamzaçces
cerperattvas

re

ho-
«o» Diz Emil Ludwig num dos seus mais

centes livros, que, cada vez que descreve a vida de um

mem, surge-lhe no espírito «li imagem e o destino de
rie>.

um

Segut,amonte_ ....
ra Tijucas, os sr�. La
iz Sancbes B. daTrlg
dade, digno Direter
do Departamento de
Educaeão, professar
João dos Santos Are
ão, iuspetor federal
das escolas subvea
cionadas, e sr. Elpl.
dio Barbosa, sub-tlJ
retor tecnico do D. E.
afim de ali realiza
rem preleeões sobre
o ensi.e.

,

.

violencia.
Repele, por isso, a referencia, a

um tempo insidiosa e intrigante
dos comunistas, contida no doeu-

b
caso

mento, ontem, em oa hora pu- O grande Andrada é uma dessas vidas. E se quisermos
blicado pelo Estado Maior do continuar aproveitando a imagem do autor do O NILO, va-
Exército, documento êsse sómea-

mos encontrar na existência dêsse varão ilustre a sua re-
te agora conhecido da Maçona'l presentação no S. Francisco, «o mais brasileiro dos nossosNão ha. não existe em parte ia E ele e t d I d Ir., r s o ec ara que en-

I rios» e cujo curso se torna excessivamente fragoroso ao a-
alguma do país e do mundo um tro no rn t dru o, que se raça, e proximar-se da sua foz, dando o mais espetacular alento dadescaso tão flagrante e tão evi- instituição gen

.

t I I_

u, ,ulll3men e mora.. sua existência potamica no escachoar magnificente de Paulo
i dente, no que se refere ao abuso nao se afastara de seus - proposi- Afonso. E foi tambem depois dos cincoenta anos que JoséI dos motores de escova, sem os to nã I d

. ,

s, ao se envo ven o em quais- I Bonifácio ingreSROU na política, justamente na fase agitadarespetivos filtros como em Flo- quer uuestõe de liti ti I
" s po I rca par l- que antecedeu e sucedeu a independência do Brasil, abando-.

rianopolis. .. daria e m 't bUI o menos rece er con- nando a serenidade dos seus estudos e das suas pesquisas mi-Embora exista uma ei, não é selhos dos desalmados inimigos neralógicas, das suas incursões pela literatura e das suas
el� cumprida, deixando-se os pos-

I
da Ordem e do Regimen, da Fa-

suidores de aparelhos de radio, milia e da Patria.« viajens pelas cidades do Velho Mundo.
Há quem queira, escorado em Melo Morais, em L. F.

que pagam seus impostos, á mer- (D'«A Ordem», de 17 de mar- da Veiga e no marquês de Sapucaí, negar-lhe o título de
____ .... � ... _ ...... _ .. ...w.

cê dos ruídos que impossibilitam. ço f'ndo.) Patriarca da Independência. Já em 1832, d. Pedro I, lamen-

G·
toda e qualquer audição. I

.al, Amar� Azam- MAURO RAlHOS A imprensa do Rio, por mêses, I D §. .d " rnenltar:_de dqued at�ta�aJra �oBs D.ef�u�addos houvesdse ttotmad� ",8
r como_ a nossa, te.m chamado a eSlflU O O aero-, �e:J,�ç��. ,:r!,i;e:i�_��� J�sLs��� ac�ose:ui��'t\ __ e«t �:';,!�d�buja �;,Vil�nova I Do sr. Mauro Ramos, operoso atenção dos que tinham por de- i 'I unH.inante, que hoje tiraniza o Brasil, deseja acabruuhar o
���I' ': .

' ,ii:; .1 : ,'. ",' ver �Ôi ,tii: �a!,r)df'i, I) a ,:l; '1:11 i nerto de rVl :ami ! li meu amigo, só P�.'·qlle é meu amigo, SO� POHQUE ?\'1E
,·,.';,1., �."r'''rerll.·' ·llpr.,Ld:lic·"L' C.'lr);3a�. I li .' �

,I AnDOlj�.\IU'rAnf. INDEPEl'�DENCIA, E\1 QUERIO. 4- ;'
.
l c;,pi- "H.,; ,�, f Y r ,I ,13' 'tI 0( I ,C. Intcr-] E' U!H al,,' ,n 4'j? se llíiil jnsti-! '. L 1 �;r .3'. -, ;C?� n........ Oi -i,.- n'" J C;' "'T'I?{) 'I.'\.� n� ,-,.�,f'�:: E' "

I
� � j:> f' 1'( \ ti i

J'
I 'f l: � ,

...� !,.§.; �.;- ,�l vV· i...."'-�.$� , ''.I. I:'. lã. _. ,,{;\ ..... 4. .l. .., \�- J� (_, .n.
ta o genei ':" >

• l> 'Il I ""nl" .. 1 e.Iet

I
JIC·1 {' ��'t' I" «i.r; "',:�. ti - J?,. i . .:ilH,.,.. I. ..

· 'úu. grMi'.\.Ic incen. i i. }.RH <\. TCh\!Olf PI HTE ATr-lA, E MUrrOS CON-
Vilanova, c ln -:- J,. Jb-l .\h;1 ,. fi.ÜI

•.
)<
'. ,d.' ,lc� �o,.•In-;

como le,., de\' j \ ',er req,cit<vi'1 e I dio C�t tn:.iu o t::�'fjar _iHh1:'i!')al dOI·. :.. ';'1. :.'., .'
"d d I f " .. '>' ·'1", .. ,'" In b··': '). (�um ri.·" aeroporto nlUl11Clpal .._;,staclda:le. I "

ga a e nantCll1C. _
... 1, ,.,{, 3,1".1:J ud,l\ ., ... ,)fn\lh\K:1I- ,.p.c,. '<l''''n,o "om�lptc'mpntp r{"'"."'·.....M.�. '

b tA t t h t
A á

Juiz de Fóra. O g'cI))ral Vilanova,' •.
" :1" P;,. ,;��'ll!ü::;i .. Ln !:.u,;",::::. capital e;;"1 it1 ,,;,._! �.;'�'ilÕ,,�".Q

l��O�!Oi-J�.�Ul-;t-;.d;'0�='lcl
Parece que as a esse es emun o para con rapor-se

• I d I
b" opinião dos Assis Cintra e para justificar o lugar que José

que esteve em dee,orada confe- administrativos d. ô nosso munici" ca e mi aparêlhos, o qU0. de: !f"utllS \'x,:lr'SÕC!J, 0$ ;..rejuii;o� foram ,

BT' I
.

d d vultos que se imor-
)'enci� com () tituh" da Guerra pio vamos proceder a leitura do si, deveria ser o bastante para calculauvs em J50.000 doIares. En-

I °l�l aClO ocupai �a ga erIa os graa es
, , .-.

d' d rg ta lsaram fia g orlOsa jornada de 1822.
,deverá regressar áquela cidade importanle documento;para op�r-I que os seus pos_.suidores mereces- ��ea::l:�l��s ��j�r l�l�� ls;e�s��I

dentr® de 3 dias. t?namente, co.m �s dados

esta�ls-l
sem �ma atençao por parte das um dos mais velozes jamais cons- 8.:m1iii1iiii••i.iiiiiiiii..iiiíiiil iiiiiiiiiiiiiiii�iiiii!ii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiliiiltlCOS e as mmUClas necessanas, autondades. truidos_
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d�ra��ono�s��;:!�O;:Jo:� c�rr���:
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COVARDIA S COMUNISTAS emana edu-

Produ�o de grcseieta dogovemadorda cidade. DO
� .."-_...._- cacional

algodão

ano,

Frutas N&lcionais e Como se sabe os sobemnos se-

Estra"eiras rão hospedados no Quai D'Orsai

encontram-se á venda cujos salões de gala servirão
_ _

no
para os hospedes em suas solenes

Salao C.merclal I recepções. Na primeira peça fo
R. Conselheiro Mafra, 10

I
ram reservadas tres habitações I' para a Rainha e duas para o Rei.

O empl-ego do gazo- No dormitorio da rainha será co- I

gellio locada a cama em que dormia
RIO, 4- O clnistro Fernando Marie Antoniete, enquanto que Grupo de acusados como

Cogta recebeu comunicação do no quarto do rei será colocada a
doschefe dos serviç(lg de obras con- cama que era de propriedade de

tra as secas na Paraíba, de que Napoleão.
' PARIS, 4 - O jornal eLe

nos trabalhos n� interior

daque-I A I I t h
Messin» de Metz notíciou, escan-

le Estado está s:mdo empregado • 'u,_ ... __ ........ _ ... _ ..... __ ... ng a erra recon eceu dalizado, a agressão sofrida por
desde o começo de mês passado

um operarie da fabrica de auto-

um caminhão a gazogenio, que _ ,..", a anexa"'ão da Austria moveis Renault, Henri Neuville,

v�� fun�ionando em otimas con,- A hg(ll'(lO do con", 3 I pelo
unico «crime» de haver a-

dlçoes, nao tendo apr6s'3ntado at.e ,� bandon�do uma celul.a c?munista
agora desarranjo de ;specie aI· t -, 't.

"

-Sh d I HEBLIM�.4-0 embaixader d.a�nglater- para. ahstar-se no smdlCato da

guma, nem sllpe··aqUf'CHl"�nto do@Jneneah.aOI'II-a nesta eaplital� entre�ou ao ministro dos fabrIca onde trabalh?.
motor MJ' -]V - d

Por um pretexto fubl qualquer,
O

.

d '

b'd d gOVDrn���nr I negOCIOS mstl-allgelros Das notas em que a o pobre operaria foi agredido co-
proparo e "'3Z e o tI o "e t::. u�J ....Y G

-

B h h i
-

dtrês a quatro mi;utos em cada I I ra �et!-,n a recon eee a �c��poraeao � I vardeme�1te por um ?,rupo de cer-

carga de gazogenio, que tem ca-I . _ IAnstrl8 a Alemanha e pedia exequator ca de trmta comumstas, que o
.

l' I RIO, 4 O mlnIstro Mendonça II d I d I gl t deixou como morto
. pacldaue de Ull:l metro CUDlCO Lima solicitou parecer ao ministro para o eOUSUli3 4) gera a n a erra queI' '.de lerb::l e permite percorrer a I (h� Marinha sobre o projéto apre-l vae ser creado em Viena. Alem deste, outros operarlOs e

extenst() media de 8') quiloIDP'-1 !i�cltado pelo engenheiro brasileiro I Udt
•

G
-

B I'
elementos da alta nobreza foram

tA· d
-

d'
-

d
I Ruy Castro, relativo á Ugeção da I ma essas no as precisa que a ra re- prêsos e conduzidos amarrados

,r°ds. 1. uraçhao me la. a c�rga i ilha do Governador ati Continente, I tunha tenciona erear êSS0 consulado no dia: para a Siberia ácus�dos de faze:e c quatro {!)ras e vmte WlllU- i por meio do aterro do canal do Ga-111!l! d J. d' .•

d·· l'�o�. leão., 1 u O eorreDt�. "rem propagan a sm lca lsta.

",

De feito, como um rio, a vida de um homem ora des
lisa calma, ora tumultuosamente, até perderse Na imensidão
do tempo e do espaço. Há vida", porém, que perduram atra
vês da iuiortalidade: - sãe as grandes "idas. E como os

rios caudalosos, que continuam pelo oceano dentro a forne
cer água potável aos navegantes e a sobreviver nas poro
rocas, elas se erigem em paradigmas para a posteridade 8

passam a ser objeto de controvérsias em discussões acadêmi-

----------.,-,,- ...__

A nossa exporta
ção de café

A visita dos
soberanos
ínglêses a

Paris
PARIS, 4-A capi',! fraoe"," I

prepara-se desde já para fazer
uma digna recepção aos soberanos
britunicos por ocasião de visita

í oficial, prevista para junho deste

Não se pode ouvir
radio em floria

nopolis

RIO, 4 Segundo dados forne
cidos á Impresa, o Departamento
Nacional do caté do BrasU,e'lPOftou
em ml\lço ultimo um milhlo, fOI
mil 941 sacas de café para diveriOs
palzes. :

Essa cifra ultrapassou em qliasl
340 mil sacas as exportações de
março de 1936 ao de 1937.

O valor medio da exportação no
corrente ano, só em março, foS 40
190 mil contos.

Morte de um
bandido

sindicalistas quando
pare a prisão

eram conduzi-

MACEIO, 4 Comunicam do -mu
nicipio de Pão de Assucar, que ata
ba de ser enterrado, ali, o conhe
cido bandido MANGUEIRA, morto
recentemente no encontro da poli
cia sergip$na com um Ilru'(lQ.t.;
bandoleiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--POR FREDERICO M. SOHMIDT.

Florianopolis, ["-4,-1938

980 qui I o c i c: I OS[C'-U-R-I-A-M-E--T-ROPOllTAN�
Oueam hoje pela

PRE-8, Sociedade

NO DIA 1 DE ABRIL: ESTREIA DE ALMIRANTE, sob o

petrocinio ôa� .·�rOgo��i�a�s�5�ugl�����e�ri�ca�n�a�5�.�"���������������������I�������

I
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SUprí�'(��s�ã�� �f�� ��5ca�as nU"�EID
Ina d��s li�lhas, interna ..

Ci®ttla�s (dja PanaAmeri- I�� �
..
\)'W f�� � r.�':,!� Ji!!''; V� n �R,·'.' B tMI'.�,S .-. I

� �Jh l: iii '�,�l :PJ �f4 tflW � \�.. ��� 'ii' �
.

�

O Dt'partamen!o de A .ro-I tal, MacelO, Aracaju e Carave-]
na.utica Civil d� IV�in;ste"iO ela nas, d(?s hidro-aviões da l�nhaViaç-o acaba de determmar a internacional da Pan-Amencan
su�ressão das escalas �m São I Airways que partem aos saba
LUIz do r"iaranhã0, LUiz Cor-I do; de Belém do Pa-à para o II ela

(Fia,uí], Areia Branca, Na-II Sul e ás terça-feiras do ,Hio de
--- Janeiro para o Norte. ,

Prócu ração I Essa sllpress�o, determi�ada I
O ,SINDICATO D(\S 'lRA por ordem super:or, e?trou irne-

BALLIA'DC)RTC'S r, i: R i\ /I �Iatamente em vIgor, ftcan�o as'
1. . C c/vi A I�,A- I - 1 d'ZENS E TRAPICHEc 'O SIr:' as po�u açoe� (as C,I ades

S FR A.NCISC
0, E acima refendas privadas 00 ser-

,

.: � O DO SUL,

'f viço
direto de transportes aéreos

PROCU�A, nesta ��pi)ill, os de passageiros, encomendas e
parentes, Irmãos, sobrinhos, etc:, I correspondencia com ouros portos
que se".apresentem _COt�..? h�rdel-! da escala dos hidro-aviões da
ros legitimes de JOAO r:UFRA- Pan-/\.merican Airwys inclusive-,.

ZIO, natural de Biguassú, filho os dos oaíses latino.a�lericanos. \
de Eufrazio Leferino e Maria A" 'd d' 2 d 'IC di b" f J ' S51m, a partir o la eusto Ia, am os J;;I. alecidos, que Ab 'I L 'd '- d Iid C

.

I ri, o ui ro aviao aque a em"
resi em nesta apita], a

compn-I d d E
� I' , preza que, proce ente 05 F-Irecerern pessoa .oente, ou envia- 1 U id A 'Ih G '

denci C" \'
tactos OI os, oh as e ma-

rem correspon enCI8S a este 010- h B I' d p' Idicato, afim de perceberem os'
nas, cf �ga ,a edelll o., arda

na

IAUXTLIOC'! f' ,
sexta- eira a tar e, partira esse

« I J}) a que azem JUS b
'

I f I' .

"

'd' porto no sa ado pela manhã, Ipe o a ecrrnenro, nesta cr aoe Ide' ,

do sr. «TOAO EUFRAZíO,)' esca an o
I apenasRe�f amNoclmd

e i
,-

,

'

pernoitando no ,. ect e. o O' !
que ocorreu a 9 de março do, .

'd R 'f di ,

t mmgo, 'Ira o eCI e rretamen-.
corren e ano,

I ,r'd d d S I d V'
I

S d ç 'd ' te a \...1 a e o a va or, t-
en o o reren o sr., SOClO tori D' d J

.

d d'j S· I' , , OTl" e ""',lO e aneHO, e on e!
(este mcacato, e, resIdmdo �o· "

d f'
'

dr' contmlJara na segun a- eua para' j"os seus parentes na ,�apltal do;;:_ P I C' 'h F' dE d f', "",ao au o, untl a, oz o
sta 0, azemos a presente ahm

I' I
' A - B1

. guassu, ssuoçao e uenos
ue q'je o� mesmos, fdçam a e� A'S· d' d di, Ires.
te In lcato "I arreca ação cs j , , '_

!

devidos «AUXILIOS». a que
I ,Em, sentIdo con:rarlO, o aVia0!

de d,rei.-o lhe �s i t
df'lXara Buenos Aues na. segun- i' s c, S.s em,
I f' I' AS. Francbco do Sul, I· de G�. eira, esca an?o em

>, ssunção,:
abril de J 938 Foz do Iguassu, CuntIba, São!
DURVAL· VITOR DA I

Paulo ,e Rio �e, Janp.iro., Na:
SILVA - \ 'teso da ]UNTA terç�-feJr(:, partaa do RIO de:
GOVERNATIV tJ. d S; -l .hncHo, escalando apenas em AMANHA
dos T 1 A ' "TI. ,Oh

,il"
Vitoria, Cidade d@Salvadore.

. eo . 6 capl( es
--

'f
"

,
'

S. Franr:isco do Sul. no R1cI, e. �a 9�arta-felra. ,H&;:,do R�clfe chretamenté aCamo·;
CORcel-t@s e limpeza cim e Belém do Pará, de onde I
d� ,maquinas de escrever, no dia seguinte proseg�irá o vôo:radlof, e aparelhos em geral' aara as Guianas, Antilhas e Es·1
Rua Conselheiro'Mafra n' 66, tados Unidos. I

sôbre á
Santa

Avisos &mana

Rádio Nacional
Pelos resultados que estão destinadas a pr uzir nas almas,

recomenda a Curia MetropolItana que, em todas f paroquias, se

celebre. como de costume, com a possivel solenidJe, as funções
da Semana Santa.

Quanto á Missa resada (não cantada), n 5a, feira-santa,
só pode ser celebrada, COM LICENÇ.� ESPEtAL do ci0verno
metropolitano.

Nas igrejas de regulares, no referido di", só pode ser re

sada rv1issa NO ORATORI0 PRIVADO, pai distribuição da
,agrada comunhão AOS REtIG!OSOS, ou, se altar dito orato

rio, na igreja, mas DE PORTAS FECHADAS,
Durante o tempo da desobriga, os rev. de srs, Vigarios e

mais Reitores de igrejas, sem omitir outros assunss de interesse

geral. ou peculiar ás suas paróquias, não deixarã' de fixar a

atenção sôbre os sacramentos da penitenciá, sagraa comunhão �

do Rio de Janeiro

Programa diurno

DE ás ]8,30 horas6,15

.j
'1;
,
\
!
'I
"

,

Programa noturno

DAS 14.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24,00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
LINDA BATISTA

I
l
: casamento-sacramento.

com florianopolis, 29 de marçc de 1938.
P. FHEI EVARISTO ;CHURMANN

Vígario GeraOrquestra ae �anses
Eôuarôo Pcrcnê e sue Tipica rorrientes.
Regional ôe Pereira filho
Raôa�és e seu 5UJing fiue
Ro�eu 6hipa�an e sua Orquestra OI?

Concertos

• � •• •• • _. I

CamaráSra.
�'s horas certas, jornais falaôos com no

ticies zrn primeira mão, tcrnectõcs pela � NOI·
TE. e oferta õc ['asa BuimarãlZs Ltõu, Diplomada pela Universidade de Música do

Rio [de Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua residencia-c.São José (Pra! Comprida)

preço-25$000 mensaes

IIEm Flurianopolis-50$OOO mensas
A's 21'30 r�NçÃO DO �IA - - por La-

�artine Babo, _escrita e interpretaôa; u�a �iiiiiiiii_i1iiiiiiiii_iíiíiiiii iiiiliiiiiiiiim_,:;;_;n;; iiiiiiiiiíi__iiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
oferta ào DRAGA0.

�'5 19,30 PALmOLIVE proqrcrn« ern ccõeto
com a Raôio Difusora. Atua� �ircinhC1 Ba·
tista, raStro Barbosa. 1erge muraô e orques
tras õo Hacional.

A's 21,30 NOITE NA ROÇA u� progra�a ti
pico caipira co� Alvarenga, Ranchinho, Xe
re�, Tapuya sua Tribu. Augusto 5alheiros
e Pmtogenes 5ilva.

�'s 23 hs. rLUB �05 E'f�HTA5m�5 com La·
�artine Babo e 5ilvino Neto

I

Sandal�as e sapatas de
tiras Calçados de todas as qalidades aos

, menores preços, desde 0$000 e di-
retamente da� fabrica.

CORTUME - .. BARRE�OS
A. LHEUREVÁ

Fabrica de ::::alçados, Chi:leios, TAMANCOS, Ca-
sacos, G\)rros de couro, cinto, etc.

I'SEÇÃQ de vendas a varejo e ltacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

II�iiiiiõiiiiiiiiiiiíiiiliP_e_d_id_0ãijS__d_Oiiiiiiiiiiiiiin_te_r_io_r__á'Hiiiiiiic_a_i_XaiiiiiiiiiiiiipiiiliG_t_aliiiiaiiii12_4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ !

5peaker - Oôuvalélo rozzi

ORLANDO SI LVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY
ás 21,35 no TEATRO EM C..:;",SA a 'co�l!ôia
ôe Luiz' 'forest. UId DIA DI' CHUVA, pele
['ia. OIZ ro�eôias ôa I'-!acional, sob o patracinio
ôa "ro�panhia 5egurança Inôustrial".

O
'

_-

Romance da Amazonia--

, ,

1\ literatura regionali5t.a é, para o estudo dos matizes da O «seringueIro» I por fatalidade economica, transformou'se prezo misericordiôso p,e!o c�nario, c,o�o no �odrno .. teatr� ru�so.
, _,

I 1 f " F I d I d' d b Por disposição hSlOloglca de otlca, talves, eh cores IIturglcasn(j�. êa psico ogia socia, o que oi o banderismo paulIsta dos séculos em IIcastanheiro. e iz a ataç�o com a qua o nor eshno es ra-
I M RfF.

d
.

50' o vermelho é uzado, mas para pintar os crimes do va e do "-XvI e XVII com a tlOSé'a expansão territorial: vai conquistando vador teve ocasião de evidenciar, ain li uma vez, a' sua reSlStencla
RB DULCE. Esta preferencia cromatica, entretanto, como quer us·

tt ,revldando o rasil. FéÍz pouco tempo, um mineiro ou um gaú- fisica e moral.
�llo. mal sabiam do que se passava com as populações do nordés- Apezar de lijeiras modificações decorrentes da melhOria de kin, é l:Jerfeição.
te gue VIvem no circulo de influ@ncia da cana de aSSUCêar ou que cértas condições de vida, a homem que colhe a preciosa amen- Referindo-se aos frades das missões religioSis da Amasonia.
c;tão intí r.amente ligadas ao pastoreio, e menos ainda com as da dôa contmúa a Sêr o mesmo instrumento de trabalho, espoliado e

que catequisam e educam os selvico!as, B injusto ) sr. Abguar Bas.
aillasonia, adventi.cias, e5cravizadas ao mag�etísmo ?a f1óra opulenta. 'I recebendo tratamento ig�al �u inferio.r. ao que é djsperJsa�� .is

tos ao dizer que os modestos conlinuadores da 0�1!t ,de Nobrega e

, '
Não se Julgue, entretanto, flue a Ignorancla só era f1agran. bêstas de carga. O benben não o '1ll1ms com a mesma faCIlidade An�hiêta enriquecem á cu;ta do trahalho dos mIJOS. Os que co-

y'!': ,acêrc:i d,as ,palticularidades apresentadas pelos. «melelros» das! de out�o tempo, graças á alimentação vitaminada, porque deixou de, nhecem a grande planicie brasileira sabem"do d.fJOt.amento. do I:'S

culturas rotx!1CifaS da Cé,na e do algodão, dommados pela gula 1 consumir apenas conservas, transformando em opsomano pelos pr�- pirito de sacrifcio de que são dotados aqueles puneJros da fé e da

,jl,l?aica dos prcpri,etarios d� tel�[lS, em AJagôas, Pernambuc? e Pa- i
ç�s altos d� borracha, mas, de qualquer mod.o, o «patrão» ctmtt- civilisação. CoO\'ertem, educam, �nst{uem; m"as COIl �randura e ?or

ra!ba,; pelo vaqUf'H,O da RIO Grande do Norte, do Ce,ara e do nua a ser avaro" deshumano, e representa pengo t,ã� ronslderavel meios piedo03, cristão. Paupemmos, mantem-se ,l SI e aos cate

Piam, que,' romantIco, sempre ernbure!ado na sua complIcada rou- como a pneumoma, a terçã maligna e a febre permClOsa. Sente·se cúmenos com as pequenas subvenções que lhes d�o os governos e

pagem de couro castanho, alegra-s� com o «de quatm, um» que oprimido peja íloresta avassaladora, e diminUldo-um atomo no
com as espórtu!as qlle reCl�bem. Mas' a irreligiosilade do autor de

lhe promete a duvidosa parc,,:ría; pelo «ceart�nse') que, nascido em cosmos do latifundio. Vinte, ciocoenta e mais léguas pertencendo a «Certos Caminhos do Mundo» parece vêr nisto Ima ameaça, um

qualquer pon�0 do nordésle) pu' a fugir Á morte durante pav8rosa um $Ó. Munic.ipios, maiores do que provincias e países, domina-
perigo que precisa ser conjurado .. , Exibindo tão inhlldado temor, pro

,�êca, açlioveitou a passagem que lhe deu o govêrno e seguiu pa- dos pur uma unica vontade. O «corone!» Andraàe, ',�ejJJ eia cas- duzindofão desarrazoada critica, alia-se aos que, em \ontraposiçãoá ex-
ra o Purús, aonde. depois de haver derrotado os bolivianos, ganho tanha, no Pará, é senhor, por justo titulo. de mllitos milhares de

pressão de Joseph de Maistce, dizem que LA RELGIONESr ,CA� .

�o Acre, extraído muita borracha, muit� caucho, muita batáta e quilometros quadrados. No Amasonas, as propriedades-feudos são NAILE.
"muita castanha, não recebe do «pa�rão», que sempre defendeu e I ainda maiores. Até os japonêses sãO' donos de Jatifundios: doi� Dli· Para Aldouz Huxley a cinceridade na arte' é, principalmen
,ajudou a enri.que�er, nenhuma manifestação de lealda�e, ner.huma lhões d,e h�ctares. Henri Ford tambem possue o seu pedacmho: te, um:! questao de talento. Por ter tal�nto, julganos �ue o sr. Ab

,piOV� de sJohd�nedad� humana; Não. Os traços sutis, mas ex- doze mil q,Ul�om�tros quadrados.
.. .. , guar Bastos é fiél ás concepções que orJ€.ntam a ua lIteratura. em'

,vresslVOS, Q1 VIda do bomem ao Sul e do Centro, fôsse ele pa� E mevlta'lel que o romance tése, C�!lO de Idelals e de bora a sua técnica de espelhos c�.IOcavos e conve,os, que muda ()

J ,'naense, fluminense ou goíano, a seu turno não eram revelados problemas nacionais, fuja muito:i realidade. Há de ser uma ex·
retr.ato em caricatura, não conte com o 4JOOSSO entusbsmo para aplau-

ao nortista. Ficavam adstritos aos seus respectivos «clImas.:.. pressão pessoal um tanto alheia ao mundo finito, Poesia, como di-Ia.
Mas, com o apare'cimento dos estudos de vários trêchos dil Gundolf, ou prematura manifestação do sentimentos artisticos,

,

�o país, vai sendo vencida e,;sa féilta de conhecimento. como acreditava Hegel? Mas se LE STYLE C'EST L'AME, coa0 entende o be-'"
O, sr. �bgu:,\r Bast('s vem de publicar o seu terceiro ro- De qualquer modo só o estudo desapaixonado e sereno nevolente luniversalismo de Mme. Roland, mdhorattlo a velha sentell-

mance'- S(\FRA---:-dond: estu�� uspétos, da, vida amas?nica, produVdbr.&s im�ereciveis. Balzac e Zola, q�� estudara� ,a gléba, Iça _ não é menos cérto que só um pequeno n,unero de pl!!ss�as é:
LIVro de Ideologia politIca, de finalIdade social, embora �fizeram mUlto rUldo. mas ?ãO !llca?çara,m a gl,ona de Ladislau Rey-

capaz de produzir emoções com reflexo:: d,e sentlmE':ntos naturaIs. E
sem pretenções a se tornar uma BIBUA PAUPEqUM, a sua mond ou de Bounme. Ficaram a mela encosta, na meta de Wor-

em SAFRA há emoções fórtes, perdufa.vels.
inspiração é de feitio a se ajustar áquéla sentença de Pitaluga: dsworth: .. .lN A KINDRt:D SENSE OF PASS10N WAS

I'n d f h
' , . . 1 OBEDIENT AS LUTE E que par�a escreveI os �eus IVr.o� em verso, como a pra-to os os atos umanos e SOCIaIS encerram uma essenCla vlta ••e. m

,.�! P I F' I b d d MERCUREd�pendem, e� parte, de fdores estritamente biologicos". As reações subjetivas dI) romancista de SAFR.:\., empolgado sa daquêle ongmalIsmo au Bort, co a .ora �br. dO dE' d fI'
,

I d dI' I
.

d
.

d' b
. DE FRANCE o se Abguar astos vai eXl m o os mo ernos

" c ato, a pato ogia sacia e uma parte o seten- p� o martlCo oglo as tipos que estu a, proJetam·se so re a palsa· '., 'd I d t • dentretrião brasileiro que o autor procura revelar, servindo-5� para isto gem do Salimões. derramando tristeza e imobilisando uma natu- dramas da. selva A_m?sonJca e CO(qUl�tan ° ugar es aCa o

da industria da castanha. I rêZ4 animada! que parece sentir e pensar. Há como ,que um des- 'os romancistas braslleuos.

--
.. t • ,� -.�

,
•

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O G(;!.P� ;NTEG,\ J,t�ISTA Compan�!a de �e.rSensacional "goJpe" C��rVe'ocidade e

J',!!IlÍ I Ji\.S guros A Men- luma quadrilha de ladrões Nervosismo
dienel" 1------------RIO, 4 - Informam fie Belo ] rio de Estado, e uma estação de

Horizonte que o delegado da Or- 'I radio, que daria a notícia da I RIO. 4 Os [ornaís

resistflm,i
gado, os ladrões fizeram um saque

A civilização trouxe, a par
dem pnFi ir:! r Social iniciou on- eclosão do movimento na capital Esta conceituada Companhia II CO� .destaque, �m acontecimento ��mpleto furtando 75 contos em ob- de muitos beneficios, tarn-

ri
. 1

I I ! '
_

' polícíal em cotegío, que toma, aso- jetos de arte. b I
' ,

tem, atravez a Imprensa, uma ec era, de 5Iue e represen��nte �m nossa' ra, aspecto diferente. Uma mulher foi e inspiradora
em a guns pre}ulzos para

serie de iil10u:c:.r,:Ges Q respeito capital o sr. Heroilio AVIla, cum- No dia 7 do corrente,fora prêso, do ardil. a humanidade. Nesta época
da organização do movimento in- --.------.- ._--,- -

prindo rigorosamente os seus com- naguela localidade, o advogado ale- A pol�cia já conseguíu prender a da velocidade, nem todos os
legralista no Estado de Minas. nromissos vêm de indenizar com rnao .Karl Horn, apontado come co' a quadrll�a. •

O trabalho preparatório na capi- ;". honradez e o escrup.ulo que lhe mUHnIOsJ.tea·('eSCobrl·u_se que a sua prí- !1heOcl.mreefnertlod�oadovc003rardl.'loo,soontteeVme caoo- pobres mortaes conseguem
t al vmineira era dirigido por Ola- Bai�� �� são peculiares, a dOIS dos seus são nada'mais fora do que ardil dei sair da pOlici�.' adatar-se ás novas contin-
vo Cardoso, foragido, tendo sido segurados contra acidentes no ladrões que desejavam efetuar um gencias tumultuosas (; cxha-
prevista a djnamitacão da ponte r..na rli i)3e:ne trabalho residentes na cidade roubo na. sua resid�l:.eia. I A! *í'iI i'!WWji 5 ustivas da vida Em conse-
da Central, danificação das li- � � __ d L " ., ' Consegulda a pnsao deste

advo-l
. .

. '--'

nhas ferroviariais e o isolamento a� agUDa,' quais sejam os srs.
PRODIGIO significa MILAGRE' quencia, rema um sem nu-

J.oao Dommgos dos Sant_os e Ma- MILA'G,RE .

ifi mero de vitimas dando im-
dos telegrafos. A nossa alta sociedade acha-se na de Lourdes, respeuvamente sigm ica

_

'
.

Um jornal publica depoimento em entusiásticos preparativos pa- com as importancias de . . . I �DARLAUTH pressao de verdadeira EPI-
do médico Washington de Li:na ra.a grar:diosa festa com qu; o 4:320$000 e 1:680$000, sendo que, I CARTAZES usando o creme r»MIA DE ;--JERVOSISM.o,
Bruzzi, que em suas decJaraçoe� ...Lua Tems Club» .comemorara a

i depositou, ainda, na Caixa Eco-I -

I (:RARLAUTD I sobretudo nas gr-udes capi-
cF'�lmhPr0mc,te o srl: .Ama�o .Lanan Plasls�gemE,do prox1,lmo saba.do de

I nomica, as ql,Jantias de 5:760$000 II DO DIA dirá logo sorrindo: que produto I taes.) o, antigo po ltl:O mmeiro, que 1 � e Ula:
1 natura., que as��m se- e 2:160$000, respetivamente li Ia- maravilhoso!· c r _

já exerceu as funçoes de secreta-v ja, P?I? as escolhidas reumo:_,s do
v_or dos �eus bene�iciarios .Clemen-I

MUItas vezes esse nervo

I prestigroso centro de recreaçao da CIO Acacio e Aurmo Pereira dos I
.

:. •
sismo ocorre em pessoas

'----1 �olina sempre .desp�rtam invulgar Santos, o que tudo, prefaz um I ODEON� O bder dos aparentemente sadias. mas

I mterr;sse e ammaçao entre os seus total de 13:920$000. I cInemas

O d t·f·
I com desordens do net ibo

Machuca""o por II assocIado os, gr.aç.as ..

ao cunho de A pontualidade e rapidez com ,I caso e cer I I-I .: , 1,.- -

.'

u � DOOGRAMAS "'E HOJE"" l lísrno celular. Para estes ca
o

'

I el.egan�Ia � dIs.tm<:�o, que a sua que a importante Companhia, por i rn u '

·

t I diretoria Ines l?Jpnme. .
intermedio do seu honrado e ope-' cados falsos ! sos basta, muitas vezes, o

acaso o propne a-I O grande �mle do d.la ,16 do I roso representante nesta capital I A'S 7,30 HORAS: j repouso de algumas sema-

• I corrente, porem, sobrepujará, em

I sr. Hercilio Avila, solve as res-, A estonteante revista da War- RIO
. nas, um regimen adequado,

riO do Hotel ,seleçã_o e origip:alidade, t?�OS os, ponsabilidades que assume peran- =. o?de Dick_ Powel! canta 4 se o to�a� asc�:e�s�:rasd�r��fJ:!� I ou mudança de clima, par.i
I de�als acontecllne�t�s SOCl�!S an- .te os seus segurados, fazem dela novissimas cançoes, e ainda Joan das, o ministro da Educação acaba corrigir o estado psychi co.

Meta'opol I t:nores po�q_lle esta desde J8
..

des- : uma das p.referida�, pelo conceito Blondell, Glenda Farrell e Victor de solicitar da Auditoria do D. P.
CI tlIla?O a as�malar a nota a!Isto- com que dia a dia se vem ele- Moore E. uma relação das pessoas ímplí- asos ha, entretanto, em que

I
cratica maxima do ano, Afuma- vando, aos olhos rio público. CAVADORAS DE OURO

cadas no tomoso e decantado caso é suficiente estimular o me-

l d
de certificadas falsos de prepara- .

Quando ante-ontem, o sr. Gus- n_:0- o, sem receio
.

e contest�- DE 1937. torios que, sesundo inquerito pro- taboltsmo celular por um

1 avo Franl<. proprietario do Ho- çao, uma vez que tI ve�os en�eJo
--------_- Preços-2$500 e 2$OOOa cedido no Ministerio da Guer18, medicamento· fosforico. para

lei Metrop�l, palestrava com um
I de. �onstatar, que na hsta de lllS- �f;Õ!:ri��}�I��!S�S exames em con-

que tudo ENTRE NOS EI-
. .

f Ete· o ao seu
I eflçoes das mesas reservadas. a

O d
G

, d C CI"'"" vS ....ORO ,a DOS
fi

amigo n? �a�smod ro
Ir

.rI,
I qual se acha cxpoE:.ta na «JOA- IrelOr OS or- J,,' au. � ao. Informa o ministro que êsse di- XOS Neste sentido o me-

hotel, fOI VItIma e um aCI"tente. LHERIA P.O-;:;'"I'TCIIEH» fiO'u-
reito foi concedido pelo decreto

II
o

d' t" T
Passando no momento, de au-

. .u '-". ..' .

'"' • .. "

S
22.106, s6mente aos tenentes co· lOr me lcamen o e o ono-

tomovel, o 'sr. Miguel Daus, uma ra?J1. os J,nome� daHs hPU'r;I�I';lPa(�sOl\fal' rosos v'ra a anta REX;'Gás 7,30 horas: missionados e inferiores das classes fosfan da Casa Bayer. Ele le-
lOS 1"

'La I A Fi A DE TARZAN com armadas, mas que alsuns oficiais .

d'ddas rodas do veículo saltou mI iaS c,a 1 �a .\ � _.
�

- "

de administração do Exército usu- vanta as energias per 1 as,
d

.

I
. .

d a
ME. Levando em conslderaçao, C t

� Johnny Weissmuller e Maureen
f·

.

d id t t oi d
..

�?m'J gran e VlO encJa, m 'O -

que ainda ha um prazo de mui- a anna O'Sullivan. ;oulrr�TeriTo e�ec���� �a::: �:�� com 0f uso e poucas InJe-

lllEgl -o. lt d d ch tos dias até o sabado de Aleluia, I Preços-2$500 e 2$000. que foram condenados pelo Supre· ções, azendo desaparecer as
m resu a o o oque rece-

·d d d" d·e! mo T 'b I MTt ·f t
-

t
b G, t F k forte a quantl a e e mesas ven I' as RIO, .4,-0 sr. Mario Fa.ria ROYAL, a's 7 e 8,30 horas..

rI una II ar. mam es açoes errcneamen e
eu o sr, us avo l'an ". b

'

I
Em virtude do processo se en- .

I NrRVOtraumatismo pelo que foi cha- la atINge a um numero
. emd,

elC- Lemos, dIretor geral dos ,CorreIOS CRIMINOSOS DO AR, com
contrar em srãu de embargos no capltu adas por « C. -

d
. 't . vado, e as poucas, que am a es- e Telografos empreendera breve citado Tribunal o auditor atendeu SISMO ou neUrastell1·a »

ma a a aSSlS enCIa. �]. ..

t".
'-'

'

'.. .' _

-

I Charles Quigley e Rosalind Keith. - .

O F} í·
..

'·ata tao Olsponn CiS, certamen 'e sentO mente um.a viaJem, de lllspeçao I Preço-lS,OOO.
em parte e solicitação. prestando os

sr. ran {, que O! Imem
'-

d
.. .J

•

d· I
.

t
..

.

d'dI' Ih· a' qwrltlas nos prOXlmos IaS, f t 1 D ' esc areclmen os paSSiveIS
mente me Ica o, ac 1a-se reco)-.

1 � .

f d
aos serVIços a e os aque e epar-I

l:O ao leito. p�IS, :eg�nc o lomos III orm.a os, tamento e localizados em Minas i
havera somente um determlllado Gerais, São Paulo: Paraná, Santa

I

numero de mêsas com direito a Catarina e Rio Grande do Sul.
,

um litro de « Champagne Mosele» Essa visita deverá durar de 20 a

d
fgratis. 30- dias, e nela serão estudadas

Inspetor a A diretOiia do «Li:a» teve o as dificuldades que se opõe ao

fidalgo gesto de convIdar a « As- bom funcionamento do trafego

Alfandeaa sociaçãoCatarinensed� lrr!prensa» postal e telegraficoafim de serem

b para esta seleta reahzaçao, que removidas.

I
se fará representar pelos seus

Na pasta <da Fazenda, foi as- membros .de de.staque, . "sinado pelo sr. Presidente da Re- O convIte eXige traJe de rigor!
publica, o decreto, dispensando, lou branco. Viaja para Santa (;a-
a pedido, do cargo ele Inspetor da II

tarina O cei .. Dal·bosa
Alfandega desta capital, o ilustre ----- Lima
bacharel e brilh�nte c�nfrade sr: Dnm SehasB- d�O te"dr. Zenon PereIra Leite, que fOI I;IJ íU1 ln! SANTOS, 4 Com destino a

nomeado para identico cargo na '"'" •

p
Santa Catarina, onde vai assumir o

. '..
d U ,. me n�o V;u ,':I or- comando do I3·. Batalhão de Caça-

Cldad� fr�ntelfl9a e rugualan�. DIU � m u , dores, passoú por este porto, via-
Vai aSSIm deIxar a nossa CapI-j I I jando pelo RODRIGUES ALVES, o

tal, em :avalhe�ro distmtissimo,! tuga cor�����arbosa Lima.
_

na acepçao maXlma do termo e! '

um funciünario comI2etentissimo, I Distribuiçãoque altas demonstraçoes deu das;
suas excep�ionais faculdades de de c�mb;otrabalho, lmpondo-se pelo seu UI ;, ,

espirito de justiça e rara clarivi- RlO, 4 O Banco do Brasil Ia- ,

dencia. I rá. durante a proxima semana a
I

,

Não é, pois: sem pesar, que I c1Ís!rihuição do cambio para cobran· 1

vemos afastai-o do nosso meio, ças vencidas e depositadas de sete 11' ''''

l do_ze_:l�
mês p.8_ssado. ·1unde conquistou as mais vivas - -

simpatias, augurando-lhe, todavia, I "��
.a maior boma de felicidades no

O
.

IlOVO posto que vai ocupar. I mesmo signo I

de Hitler
R�O� 4-Uul rapaz I

'I que� por desfastio� es-I
tuda numerologia e I

,� I atrib,!e aos simples I
I RIO, a Monsenhor Mélo, se-: algarIsmos poderes
I
cretário do cardeal Sebastião Leme,

'

sobrenatul·aes� disse� I
falando hOle pelo telefone á repor- diridJ-ndo-se ao di· I

II tagem
d() v GLOBO, declarou care- I"!I •

cer de ftmdarnento a noticia proce' Getulio:-"Já conheci

O ( d· d
dente de Lisboa, sesunrto a qual o -

R- Gnovo o Igo o i cardeal arcebispo do Rio de Janeiro
V. eXCI3. no 10 r,!n

'pretende visitar o paiz irmão. de do Sul e� entao�

P PI
Dom Sebastião Leme mandou t· t·d d drocesso enam informa.r áquelevespertino que não Ive opor unI a e e

- cogita presentemente de deixar o lhe dizer que o seu
Brasil. Por outro lado não recebeu -., ,

d
RIO, 4 Noticia um vespertino até agora nenhum convite do govêr- sl�no e o mesmo e

que a comissão encarregada de ela- no portusuês p3ra empreender tal Hitler e qlle� como
borar o novo Codigo do Processo visita. êle� V. excia." atingi-
Penal já tem pronto o seu traba- •

d ��

lho, estando em redaçãi) a exposi· fh b ra O pO el· maximo •

\ção de motivos com que o ante-pro- '" um o. . . o sr. Getulio Var- I
jéto será encaminhado ao pr.esiden· r' ft:' -

te da '"Ip.publica. Diz ainda um ves 'tJIbNDir.-SE grande quan- gas sorriu mas" não I
ll�rtinc- �m questã� que o co�iS.() se, ,

Udéil�e -- i iii��ormações nas fez eomentarios a es .. I
Ta entresue no dia 10 ao mInistro 1 &" -

d t
-

I ta aflel·mativa. Ida Justiça. odcmaõ es e Jorna •

GA E.. T

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

que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão

,.""

SALAO PROGRESSO o Unico!

Salas de Jantar
para todos os tipos em estilos

originais
•

CONFECCIONADOS EM
E PINHO

IMBUIA

$000
ESTILO E CONFORTO
____________ • v _

VEIS

Representantes nesta capital

o EL NN
'--------

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

MACHADO Cia.
Joâó Pinto Caixa Postal 37Rua

!,'

. ,

.......Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

.."�_ �i!,:",;�;; >,�";". �i6ff, (manopo 15- -
.' � . .. • ����fm�'HlinJf2j: ...epQ,_ut4���.. � .m�u1.:11.��4fU.c����z?""llT���������,�=�=����m'!"!'��-��S,!:,,""�"""�_._ 1\

I

�Adolar C�l J1� l�Z_==:: n ti a I li I a
Endereço Telegr.: DOLi \. - Caixa Postal, 32
I�· FRANCISCO DO SUL- STA. CATAH!I\'A I '�

�AGENCrA DE V.t\PORES i 1

Médh:o do D. S. �". I!� Martins FUhos9 Ltda ..

Companhia Salinas Perynas=-Rio I do Estad«l iI �
�ring Tones & Cia. Limitada --Rio ! CUNICA �GERAL: 11'1'avegaç�o Brasile,ira Limitada-Rio_\)} ,j I PELE e SIfILIS

'

I"Navegação Cabofnense Ltda ...--Cabo Frío

II! I' ,

.Vandenbrando & Cia.-Santos I, I Diagnostico das moléstias da I
I péle (dermatoses em geral)

V!AGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO �üb confirmação microscópi-
.' �

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e, SAN lOS, III, ca e de Leboratoiio.
ANGRA DOS REiS e RIO DE JANEiRO, diréta- ,I ELETRiCIDADE ME'- I

mente, sem transbordo I DICA; ITem sempre vapores em porto, carregando 1'1' ALTA FREQUENCIA E I,· F'�(, ��P r rr::;; S (��� -.� t ;-) 't:.�::;: :
Encarrega-se de: classilicação, medição e EMBARQUE de RAIOS ULTRAVIOLE rASo I i"
�L d ies d I

.

d b f" d \ II Rua Tiradentes, ! 4-SGb.·1 F"""
..

B··, �í\i"" ··fie-··,·... ' 1'1 �C'C li lr" ��., """"�'.io .","'·','0" I'V te- <M,' ra; ,'."
I ,as as espeCles, e mar eiras .serra as, ene leia as e em ' A�_g� ��. ��,'. r,: (lit� r,(.':'iO!;; g'ilIt , .. '" -,'.. & "� �� ..

..

I Telefone, 1167. �I 1iíl!-&T�lil1�'ii:.flil •. ",..JJ:�jIJ�i,��,toros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer I

��,.!!�������,�o Sul do País, bem como para o Exterior i At�nd� d,iariarnh�te: �as 8 II' II
------------- ------�-----.----------

Recebe cargas de

impo. rtação, do País ou, do Ex-

iii
as ?8 rnaru a e as

\Ij Cabo) r h Ili\ !W �
teríor, para' desembaraço e redespacho para ,

4 a� 7 dô tarde.
� I I Tele jgramas. r rauI! I;as praças do interior , """"""""'���I' Fano)

.. D!l'9VIO DA E. DE FERRO ARMAZENl PROPRIO II v.; .". i�1ri' sr
•.r,�:::Iç�2::�'�?�:c!����:!:.:��ti I-�

.

Dr. Pedro Catalão I�r � IRMa Trajano N. l-(�)obrado) Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

II Diplomado pela Facul- �II Florianopolls Santa Catarina
_

-

I. dade deB�radicina da ti�.
.

' ' .____________ ..
_ ::::iIij'�§�i!i1!lr;:f!'!.lIj!jIm!I�������)j,� I" :' , ., � D .....m'_'.......""'_��................._"" ..._, . ,,",-",P' _.........._,.",."...,.. - n-

11�ltx-mtemG (�aslstentcdo"

,.'.!�l'·:r,.."'.t-..:'-.'..
'
.. ;nrJ!p... fR'A I '

.. ,',1
W " ••"'''' 'i ." '��'��Jj. "

. .,

C f.íl R t t e- - P d Serviço do pro], M,)!af.� � "-��:'Hf' '_.
.• , J re

-

-I
-

··----11 Lat·aujeirasa ,��. eS';;'��OA:aVoA··V _

e rOi

II'; EX.ínter,lSi!V:OLi�:sp.e""a,;o I :.�,�::�;,�J::�::��;�:'��= II Dr'C����ldO I�::,,:;- nu'\ oHUJx..>' -

, Ex-adJunw do Hospital ,.".' fERIClAS j Ildade suprema: UMBIG0I
G (f' C

'

IS' �";\ ESPINHJl,3 r.,�E'DICO

I'

ral ee .UI: .. r.: .

anatono
,.\ UI.CERAS ,IV!. PERA. LfivlA e outras varie.Proprietario� --IZIDR9 PEDilO �OELHO

� CIinícaM:;���a V�;��:��a das i r, ;,.,;)'l��' ECZEMAS

Ir Rcsidencia: Rua. Esteves

j daUdC':' '2$50'" d r , 24$� ,LO. r ;ilA!\CII:\S DA PELll� '" pe í, uz amolestías da II" \ li r\'II'_:->""- Jlmior, 138--Fonc--l.5 55 tI,,, 180$'000
·

E tI fó'Completamente remodelado e obedecidas todas as '
. , /C " 'c, ': ,II....,.) cen o . x ra r-

regras de higiene � I' CABEÇA E PESCOÇO :- ,d,' ,\ 1 Oi ::SBRt,NC,A.S ._.---

t 3$000 Llr\JlOEIROEspecialista em

'II .'
.'

',;' í�:.i.�,�M�ÚiS�O 't EN I:) e; - 5-�) [!: 1 �e ,

. c. li:, �1 �I NARIZ, _GARGANTA E
;v;,' �i ....�.II,�P;-lIJLAf� . esplendida e confortável casa. que' en_:certos muito fortes, d

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS � I ODVIDOS, I ,". 'f ;'
.

""YPHIL11GAS além de moradia
é

propria para "casa CECILIANO. MIUDO, GAVARIADOS MENU'S

� I' CONSULT9RIO, i I :'.'.
.

"l!.. ,."-lm�."1a em t�

co.mercíal.
recentemente reconstruída, LEGO e EUREKA, 1 pé

FOloneee comidas a domicilio 18- Rua Trajano -18 I' .

oB.

"''''�''�:::I:�1l C/1llo

sítuaõaembompontOlJaVílaueBíguaS-j3$500, duzia, 35$000.RES�DENCIA I i .,", s-, \"0'), sú, e m:1(5: dois potreíros com �xten-
RUA FELIPE SCHMIDT: Iii Hotel Glona

lí
I •

':.
'

: '.'M..
l,

"'."Ci
� A".

ii '. I sa arca de terras. O �egoclO e ur-
CARLOS NJLSO

..... !IIBIllII9Ill'lIIi!ll:mli
I

�

Diariamente das 16 ás 18 hs. !� ,I .

.',c' " Ó" Clli"utl!)/l f'"

I gente. Tratar com Jose Sanches. na Im+ "IIIiIINlHl!liilWi.Jl"l�.\RfW"'���!J!.W j
, .: i' (, ':" r)'" 11.1', �.II '"

�":j;f,.;w;;:--�"!6,�1
v :•• ,;oJo)fi·'<Il.I!v.;J"\lâi)/ ,mesma,

Rio de Janeiro
Fabricante em grande escala de chocotate em pó e mais

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mais de 70 anos. Exigir pro
dutos �ll,NC;1 !t.�"�J ;!::A é prova segura de bom gr sto e de zelo

I:pela saúde.

I
reaf.rna sempre o seu valor!

A M M

e

T�rr str
entes"

I!I�.rrnmcs"Sul m
i'I

ccr

Fogo e Transportes
�cidentes r;lO Traba�ho

Responsabilidade Civil
�cidentes Pessoais
�utomoveis

e' Fidelidade

Séde: Ri" de Janeiro • Rua da AJfandega :'n. 41

& Cia�,� R. Pedro Ferreira, 26 ... Caixa�Postal, 17
"

End. Teleg.: ASAFIC

Agentes enl Itajai: Bornha:Jusen
Em Laguna: Alyrio Alcantara

li

genelas em todos os Estados do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••0 • 8 11181. barata, por'm 6

....Ihor do mundo

€i.� __ forte - d. UIII .om • vario. Don. oomltln••••
� .....1 ..U. nÃo con.ome b.terla (2,5 .lIIp.)b'���

�,
Sul,

Immen.a durablll••••

Joiovile, Lages, Laguna, SilHr�

Francisc@ �3G Sul

A

venda em toda. aa It•••

ca.a. do 1'81110

• no.

MOSTRUARIO;J�EIV1:
=rubarão

."

De Fama Munrfial!

-o; Alfeedo P. de Araujo 1
------

i'1I f:"o I �-"\..,��,,- ii
�1Especialista em moiestias det�;e��ças, nervos Im

impaludismo e motestias da. pele I
1 ratarnento do ernpaludismo e das molestlas da pe

Je e nervosas pela .flutohemotherapia
Consultoria e resideneia+viee» 15 de Novembro, 13 I

Telefone, 1.584 _jConstütasi--Des 8 às 11 e das] 14 às 16 horas
-- ,--_._..... _. __._.__._.----_._--_:__.__.._----

Dr. Miguel
E30abaic�

CLIl'-.JICA GERAL
Vias Urinarias '

· t�;

�1"'I.
· }�I

· �;Com prática nos hospitais europeusi�4
,�

CLINICA MEDICA EM GERAL
onsultas das 10 ás 12 e das

_

16 ás J 8 horas.

Tratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult-R, joã�1 Pi!1t�, 13
'1 elelone, 1595

r<es. Hotel Gloria-Fone 1333
Consu!hls das 13 ás I 6 hrs,

t
------_._._-_.

'�RI�;�§�,:?;��������f�������r<t2� GABINE1'E ROE EALET1ROO D
X

�'�1 � , '. CAR IOGRAFIA

�<!i�� CálCUlO de qualquer Planta execução» fis- � CUNICA
��

estrutura EHTI con- ca�iza'ção e direção iii t C�rso de. aperfeiç?amento em doenças do coração

ereto armado de ob, as g (diagnostico precrso das melestias cardíacas por
� : traçados electricos)

e ferro Aparelhamento com �: CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pleto para constru- � I
NERVOSO

ções de pontes em � .

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

concreto armado �, médica

� ,
Laberatorlos de Microscopia e Anã-

�
1 lisas CI rntcas

� Exame de sangue para diagnostico da sifilis. (reaçõe;. de

� We�serman�, de �echt Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Dlag-
s.t1 nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�� Exal�e de urina (reaçõe� de Aschein Zondeck, para dia-

�� gn?stlcc> pr.e�úce da gravidez]. Exame de puz, escarro, li-

� quido rachidiano e gualq�er pes�uiza para elucidação de
tl diagnosticas.
� Fernando Machado, 6
l� TELEFONE I .19

� �_.

F L O � I A N�P.O. L I S
�

� rDr. �icardoll Accaclo Mo-I

I
Gottsmannr reira tem seu escríp-
Ex-chefe �a elinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Picressor tÓí io de advogacía á rua

� Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter) Vísconce de Ouro Preto

t;\\1 EapeclaUsia em cirurgia
�J geral

�
��.

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltiea-S. Mateus) �
Ponte de concreto armado sõbre o f�iQ S, João (Estr. Curitiba-Toinvile) I���Prefeitura e Forurn de Mafra �

rupEscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de Irati �
Maternidade de Rio Negro ��
Estação Experimental de Vítdencias em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCI�- Rua Este-

Diversas construções de f esidencias � 1
ves Juntar N. 26

�;���;""1V\7A��;4t� <l',�.:5f7_.p,i':;;?"..,?fC�'2t.��.�:;r;:,�::t.f"�.A��4����� '. TELEF. 1.13'
�v�v���_· �.�.'·,"�v.&.'-.��������'t��I�.�V��u �f'L!si."!4_'--

.

Omar Carneiro .. Ihelro
'... ..... ;../

ENGENHEIRO ilCIVIL
'1\.

tl
,

Rua 15 de Novembro, 416 �

�
, Tel. 1503

SALAS 12' e 13
l' ANDAR

Curitiba • Paraná

n. 70. - Phonr- 1277.-·

Obras contratadas no I- semestre
rJe 1937 I Caixi Postai, 110. _\alta cirurgia, ginaecologia, (do

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel am Direito
Advoga na capítal e no interior ]?este ,�:e do Estado de San- IIta Catarina, ' ,

Escritorio' Rtla MarechalFloriano .Peixoto, 131 .. '; .�.,sobrado sala n' 1
PARANA' - SANfA CATAr�INA ..

'

o ""':�-:U'.
4.

���_�.-_g�

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I S. das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

MEOICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - PeSC{)çO

Consultas das 10 ás 1 2 -

das 16 ás 18

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

!
Res, Rua Bocayuva, 1 J 4

Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças:
DII'etcr· da Ma��mddadel
Medico do IiGllipBaa�

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á !ar::!e·_ Cnnsultorio:
ANITA GARlBALDI, 49

I Dr. Aderbaí
da, Silva

R.

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

Fones 1631 e 1290

.'.} �

I Dr. Pedro dO'eM•ora =1
Advogado

I Ru" Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone rr 1458 \
-- -_.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vísta BEM

Conselileiro

No Estreito Ponta do Leal

�!
��I
��
�;\l
·,,'1

N05 CLL\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS ��

;W5ijd,�1L�j

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina- �j I
ria do homem e da mulher=Motestias de senhoras: tJ
Tratamento modema das afecções utero-ovarianas.

Clinicá médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

I \ L H E T E

Federal e Santa Catarlna

Saiu loDr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Círurglca do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d.. serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultório a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 1 1 - FLOR!ANOPOLlS

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

Dr. J o ã o d e Araujo
Assistente 'licenciado do Prof. Sanson, do Rio de

Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-
'di

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

Consultorto a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Pret,:, 11 -- FLORTANOPOLIS

Dr. Camará

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

. ! ...�"'" " � .-,» "" I'!,';' ;:.., ",,�. -r ," .:
- 'i1'. .' " ' ", 'I' \

, ..
... _", ". ,.

Valdemar Burigo
Íns crito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

A:..DVOGADO
Cobraii�as amigaveis e judiciais

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

Escritorio ern URUSSANGA Santa Catarina

FILHO
,

50

L.
Trajano

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POH
PREÇOS SErVI COfvIPF TIDOFES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU;;;TRES E ABAT

JOURS ELEGANTI�S E MODERNOS:11
, 1 NOVIDADES! VISITEM A Elétricai�;I;;;;;Rii;ui6iiiuIWiDJO;;c;ãõW°�P;;;;;;i;mn;;to;;;;&niíW·__14_;;;;;;'i_"""""",,,,_� ;;;""';;;;;; ii__iioiiiiiiiíiiiiiiiilili�\_'

11;,',: .I�·'I
� � ._. ,." - """" '--�

� NFSTE5 �l;',':: .D.� ��AI OR íNSUPORTA·
VEL. DEVEiS FAZER �EU PONTO, COM SUA
EXMA. FA��IUi\, NO E.&�'"'h.R MI R,&.,\
MA R., o RECA .TO f'v1AIS APf<AZIVEL
DA CAPITAL.

Ga�Gz�s, Cervejas, Lic«:mes, R�fri'&sC05 li
�

GElADISSI MOS •••

II Só no MIRAMAR 1
II ' .._ " -.

I ��;S�;lan�a :

não precisa de reclame, visite SU(lS exposiçoes e

verifique os seus preços

I R .. TRA.J,'NO
, 1?lol·ianopolis

I �--�_,.:i:�_mB�iWAAiM4M4imftlil)"__mttwJi!lliiIl!I"·'_'.....'t.!ttD_IIIII..,_" ,I

�llIIlUmasmt:J���'_!
---- -------- 1

acianai de Navega-
çã� Co�telra

J
II

Lindas e gj!G8ciosas co�,rfecções para meninas

r.

Mc�virr�ento Maritirno ..Porto �:IDrianDpD��S

.'i Ser'vicos. de Pas"5ageir"os !" de Cargas r
",- -��._---_._�;:: ;-;;:�"-

.�

A
II Rece.be-sc carg,a<; e encomen��s até a �e::;p2ra das saídas ?o? paquetes

�

j
VISO e emite-se passagens, nos CUél.S das saídas dos mesmos, a vista do a-

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

I Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita-
rnenté para bordo em embarcações especiais. \

I ESCRITORIO--PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB, (FONE 1250)

I ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONEoI666) -END. :-ELEG. COSTEIRA
J

Para mais lnformacões com o Agente

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

.s. St�N�ros C.ARDOSO

N. a

Dr' Waldernar
Nlemeyer

MEDICO- OCULISTA l

Docente - livre de I
Oftalrn. da Universida
de Porto Alegre (Con
sult. Aven. OcL Rocha
73), com longa prática
da especialidade e cur

sos ra Europa, diplo
mado na Alemanha e

no Brasil. dará consul
tas em Florianopolis de
15 até 30 de Abril.
RESIDENCIA: HOTÉL
LA PORTA.

(O endereço do con

sultorio será publicado
na proxírna semana).

I
.

-----�.--

.........�-�.- .......=-==.=,=4,;;;�............._-iilõ_mM;D_õiiiiDiiiiiDniiiiiiliiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii ·iWõ·iiiiii·iiiii-iiiiiii·iiiiii-iiiiiiiiiiiii_

============Zii.;.
1(Wí'" GiU�.w.ll.���"

•

I O Paquete IT1\�I8A sairá á 4 do cor- O Paquete ITAPURA saírà
-

á 6 do

M t
·

I rente para: corrente para:
a r I n S

I Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO-

I
' Vitória, Baia, Maceió.

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO. Recife e Cabeaelo

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- I Cargas e passagciros_ para �s demais �or�
RAÇÃO E SEM DOR tos sujeitos a baldeaçao no RIO de janeiro. Casa no Estreito

VENDE-SE uma casa f,b�1
tuada no Estreito. Boas aco

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

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

09.,." J,:,:,'Fua Trajado no. _ vrÓ: 1
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REDATOR:
I

LL-�izinho-Ronleu-Leonidas�Tirn
a linha atacante que será experimentada

Mussol�ni IRuiura das relações eri-
avaadorl----- -,---

Ire o Vaticaea " li Reich

A G.,t\ZETA

\

fOI, 3 1" ,. •

d
.

d P1 \l '-' I ---, \0 proxlmo tremo os Joga OI'f'S ['aI! 1:"105, i-

menta, es�'cril sDhc:Íooar o problema da linha avante do scratch com

Luizinho c Leonidas, os dois palitos ainda fracos da nossa seleção.
Realmente, nos ensaios já realizados, hcou I::viLkuciado que

tanto a extrema direita como o comando do ataque, têm sido ocu

pados por homens, que, embora não estivessem jogé.nJo m:d não es ..

tão á altura de seus outros companheiros.

/

FIm Ianopolls, 5-4----193ó

Caries L. da Luz

e Patesko
no préxlmo treino

r

PARIS, 4- «Le Metin- pre-Tsam, que o Papa não deseja a

vê para ocomeço da proxima se- rutura mas que o deploravel si
mana 11 denúncia d� concordata tuação atual só encontraria reme-

entre o Reich e a Santa Sé. dio no estrito cumprimento da IAproposito, êsse orgão co- concordata pelo Reich.
------------

menta a transmissão, ôntem efe
tuada, em lingua alemã, pela es-!
tação de radio do Vaticano, adi-Iantando:

«O embaixador da Alemanha I
junto ao Vaticano comunicou-se
telefonicamente com Berlim, du- A triste od iss.o.a de u-
rante duas horas, � I I I ga-

O S. CRISTOVÃO VENCEU, R'O
Prev@-s:; para o começo da tun�. d.etido .

pele pO·
Finalmente domingo, no campo O FLUMINENSE ! , 4 -- O ministro da I semana a rutura da concordata. IIC Ia ca r Ioca

da L.F.F., realizar-se-á o torneio Guerra dirigiu uma circular aos Correm rumores da proxima RIO, 4-Esta madrugada I para o abismo fazendo-se la-

InJCJO. RIO, 4-Na partida amistosa comandantes de regiões militares. renúncia do cardeal de Viena, a polida efetuou a prísã« de drão. Essa é a historía de

Tomarão parte todos os clubes realizada entre o São Cristovão recomendando que sejam com lnitzer, que se recolheria a um
dois ladrões e um Pivete, na Antonio Pessoa de Oliveira,

quites e filiados a L.F.F. e o Fluminense, venceu o pri- urgencia organizadas listas do convento na Alemanha. ocaslao em que procuravam que vae ser recambiado para

Este torneio será patrocinado meiro pelo score de 4x I. O,; numero de vagas de sargentos Os acontecimentos confirmam t a�rombar uma oficina meca- a Pd raiba do Norte e entre-

pela ASSOCIAÇÃO DOS GRO- tentos foram conquistados: Dodô. existentes nas mesmas afim de que Hitler não visitará s.s. o P»-I nica em Madureira. O fato gue novamente a justiça de

NISTAS DESPORTIVOS CATA- Nena, Cexambú, Carreiro e Tim. ser�m as mesmas preenchid.a� por pa, por ocasião da sua visita

aI
pa�saria d�s.ap�rcebi.d? no sua terra.

RINENSES.
I meio de promoções de militares Roma. mela do noticiario policial se

São diversos os prémios, insti- O VASCO LEVOU A ME- de pO:ltn Imecliatamente inferior. Os meios do Vaticano preci- não fosse o impressionante Enchentes em
tuidos por esta novel associação, LHOR SOBRE O CLUBE

A
' - ... depoimento de um deles, que S L

conseguidos pelo esforçado sr, ATLETtCO MINEI�O I ssoclaçao dos Proprietarios sem a desenvoltura dos ou- • ourenço
Nelson \1achado. 'd P d

G

C. d FI· I-
tros elementos, por demais PEDRO BARROS, - 4

RIO,4-Na partida ir,teresta-I e a ar�o� e orlanopo IS conhecidos do cadastro po- Continúa interrompido o trafego
dual realizada entre o Vasco e

licial, parecia ser um crirni- pela Sorocabana, até Juquiá, em

o Atletico, de Belo Horizonte. A Associação dos Proorietarios de Padarias de Floriano- . noso primario. Seu depoirnen- consequencia da cheia do rio São
venceu o Vasco pela contagem de polis, convo: a, pelo presente, os senhores associados, para uma to. que e longo. encerra uma Lourenço.

Domingo, o alvi-celeste levou 3x2. Assembléia Ueral Extraodil1aria, a realizar-se domingo; IOdo dolorosa historia, na qual A população local já está a-

á efeito um rigoroso treino. corrente, ás 9 horas da manhã, na séde da União de Comercio. narra como e porque, venci- larmada com a enchente, pois, ae

Todos os jogadores do alvi- "#",��r:--'"S"..z,�'Z'r#,,,,,,,,�,,,,,,,,
lndustria e Lauvora, á rua Felipe Schmidt n' 10 (altos da Con- do pelo amor, se fez um des- águas já estão invadindo as ca-

�.,.,�
'" ...........".,.�.,.,.".,.,� ",��""".,�... leiteria Chiquin�o), afim de tratarem da extincão da Associação graçado e, resvalando na vi- sas.

negro, estavam presentes e o arco � Rodolfo Ferrari � d d
.

d d f d l:r d b
foi ocupado pelo antigo GOAI .: � e �

e o estmo a ser a o ao un o social, a!. aca ou tornando-se la-I A falta de ligação com San-

KEEPER Pereira. � Antonieta B. Ferrari � d �e confonI;idadfe com o disposto no § unico do Art. drao. tos origina grandes prejuizos, no-

T�ei[)aram tambem alguns ele- � � 10 os statutos, ica eita desde jJ, a segunda convocação. 'que Disse que é natural de ja- tadamente ao comercio, que se vê

mentos,que demonstraram ser bons � participam o contrato de ca- � se realizará ás 9,30 horas da manhã. do mesmo dia e no mesmo guaribe, na Paraíba do Norte, impossibilitado de renovar seus

jogadores. � sarnento de sua filha MA- � local, realizando-se então a Assembléia com qualquer número de e ali vivia trabalhando, que «estoques».

E h
.

d ,�RIA ADELAIDE com o r,� associados. era respeitado e bernquisto
.

n � o tremo agra ou, e sena r' senhor DALMIROMORITZ � FI ,.

4 d b I d
- -- .. ----- .

otlmo SI comparece8sem sempre em I � � (onanopolIs, e a ri e J 938. de todos. �v1uito joven ainda, Vcampo os elementos do Figuei-l��.:���[�����_ A DIRETORIA Célsara-se por amor, vivendo END E-S_E
rense.

.--- modesta mas decentemente.
Um dia, e riem q1.1er recor·- Uma grande área de ter
dar esse dia, verificou que ras no lagar· denominado
até f) am?r lhe mentira e, ho- Barreiros, com quatro casas
ras depOIs, matava ue for- sendo duas de tijolos, uma
ma barbara José Porfirio Oli- 'nova e duas cte madeira
veira, que desfizera seu lar, todas em perfeito estado.

'

poupan�o a esposa porque- Uma cocheira para seis
ele assIm se expriP.1e--não animais. bôa chacara, ótíma
t(!ve força p,ua matai-a. àgua. um pasto especial e
Condenado a 28 anos de uma linda práía de banhos.

carcere, evadiu-se depois de· Tratar com o sr. Pedro
cumprido o primeiro ano da Cipriano, em Barreiros.
pena e fugiu para esta Capi
tal, numa verdadeira odisséa, "Blague" atri bu ida a
feita parte a pé e parte a ca- uma garota, sobri
vaio para escapar á ação nha do sr. Getu I io
dos que. o 'perseguiam. Vargas

DepOIS lleclara que aqui RIO 4 - U·· I' t d •

h d'
.. , m )orna K a es

c: ega .o VIU .que ]ámals pode-j tacado em Poços de Caldas, ín-
rI.a fugIr ao Jugo de sua des-\ forma que se conta ali deliciosa
dIta e começou a ctescida «blague» atribuida á filha do dr.

Walter Sarmànho, u�a guria de
sete anos.

O dr. Sarmanho mandou cons·

truir no Rio uma casa pi opri<l,
moderna, elegante e confortavel.

RIO. 4 O juiz da 5a' Vara Findas as obras foi em companhia
Civil. Guilherme �telita, oficiou de sua esposa mostrar a nova
ao desembar�ador Vicente Pira- mansão á sua filhinha, demorall'"
gibe, presidente do Tribunal de dO-6e na explicação de cada logar,
Apelação, solicitando liejam me- detalhadamente. A menina ia es·

lhoradas as instalações daquele cutando tudo, mas sem articular
Juizo, as qu;ris são deploraveis. lima unica palavra.
Salientou que os moveis ali ex;s· I\final o dr. Walter Sarma.
tentes c: em aos pedaços, comi- nho perguntou á criaTIça: Mas vo.

dos pelo cupim e que, deante do ce não diz nada?» E ela, raui t.

�idi(Ulo que isso represénta seria ligeira, responde aosrpais: Se VOL

Jmp.o:sl vel dar cump:imento á

diS-I'
ces gostam da casa podem fica

pOSJçao que determma o uso das aí, eu e titio Getulio preferim o,
vestes talares para os advogados. o palacio».

ROMA. 4 - O sr, Benito
Mussolini. pilotando um tri-motor
militar levantou vôo de um carn

po de Linorio, voando sobre o

terreno drenedo das Íagôas Pon-
Para I) treino de quarta-feira, Luizinho serei experimentado
.:

.
_ di

. . . tinas, na costa da mar Tyrrheno
em sua anuge pOSlçao, extrema ireua, e, Leomdas que tem bnlha- . .

d d
d B '

e mspecionan o o p:'ogresso o

o na aia, como centro-avante. t b Ih d
.

d I

C duas j I " . .

di
ré' a o na area estina a a ex-

om essas uas me usões, o técmco patncro acre ita que fi· .
- di )

I I' J d h
.

ituid I
posiçao mun la.

cara so UC!On3-:Ja a nossa vanguar a, que, cará assim constttui a:

.

Luizinho, Romeu, Leonidas, Tim e Patesko, Vagas sa rgen-
tos do Exer..

cito

NOVAS EXPERIENCIAS

Torneio inicial do
cam peonato da

L.F.F.

Esporte
..Jornal

T,rei nou o Figuei
rense

Clube Atletico
Francisco

São

FILIADO A F.C.D.
I

Recebemos o seguinte ohcio:
«São Francisco do Sul, 30 de
Ma!ço de 1938. lImo. llnr. Dire
tor do Jornal A GAZETA. Flo
rianopolis. De ordem do Snr.Pre
sidente, tenho o miÍximo prazer
de comuni<:ar a v. s., que em I
sessão solene realizada em 27 do
corrente mês, foi empossada a nova

f'iretoria que deverá gerir os des·
tinos deste Clube, no periodo so

cial de 1938-1939, ficando as

sim constituida:
Presidente, Ma&sad Deud; vice

dito, João Samí TavaTes; l' se

cretario, Lídio Rites Vieira, 2'
dito, Izidoro Curvelo; l' tesourei·1
�.?' Artur Cluba; 2' ,dito, Jorge IZatar Filho; orador, dr. Rogerio
Zatar; diretor esportivo, cmte. AI·
varo p. do Cabo.

de

COMPRIMIDOS ·como

CAFIASPIRINA
\COMISSÃO 1E'CNICA:

Gadbaldi Rites Vieira e Osvaldo
Zatar.

naCOMISSÃO DE SINDI
-j CANCIA:- raufi� Cecin, Ari

G. de Oliveira e Olívio Núbrega.
Aproveito a oportunidade para

apresentar em nome deste Clube,
Ss protestos de estima e apreço.
(li) IZIDORO CURVELO, 2'
pecretario.

corta os RESFRIADOS e a11ivia as DORES

Advogado
J- Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

Perdido pe'o
amor

Estão caindo
aos pedaços

:IJ".'.j
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Renovamos o nosso apêlo feito
ha dias, ao sr. Inspetor geral do
Transito Publico, para que tome
uma providenci.a no sentido de
coibir o perigoso ahnso, diaria-
mente verificado nas ruas Frei

Hamilto Caneca e Bocaíúva, por parte do
chauíeur do caminhão no. 277.

Esse caminhão que trafega por
aquelas artérias á hora que as

crianças se dirigem para as esco

las, representa uma ameaça pe
rigosissima, podendo dar motivo
a um desastre de consequencias

Transcorre hoje o aniversario' imprevisiveis.
_

natalicio do nosso conterraneo O chaufeur em questao, além
sr, José Santos da Silva, alto d� não se preocupar c.?m a mão,
funoionario da Contadoria do nao atende aos d.lstlCOS que se

Estado, servindo atualmente co. encontram nas esqnmas das. ruas
mo chefe da contabilidade da onde se ac.ham os estabeleclI�e�
Penitenciaria da Pedra Grande. tos. de ensino, que mandam dimi-

nuir a marcha.
Ao que somos informados o

chaufeur em questão, já foi inti-
r&,!Z'l 'ftiljG���'*;"''Z-'�:;C� f I

·

d Cmado ,a compa�ecer na Inspetoria r
...... _ "'_ ��.....

� a encla a oope'"de Veículos, deixando de atender, � M'até esta data, á determinação da �� Geobra Obra ri rativa Militar doautoridade. , ��
E' este mais um motivo, para I'� P t T b

- � B·,que lhe seja aplicado um correti- � on e u ara0 ii rasl
vo sevéro. � Hlê) PRECISAMOS: �

tl� Carpiteiros oficial �� Méchanico oficial �
i ���'��·�=-l�t��c
......,..-�......r.......�oo"""'r..................., .....""""t-��"��� ��� ....���
� Henrique Moritz �� e �

� Dulce Livramento � _da de ôntem o sr. Jcão Hipolito � Moritz �
V�eir�, anti�o e!llpregado d.a «Co�-I � ij Delegado de OrdemfeItana ChIqUinho». M.mto estI- � participam o contrato de ca- � Politiea e Soeial IImado pelas suas quahdades de 1'i!J sarnento de seu filh0 DAL· �cara�er, a sua morte foi bastante I

�I
MIRO com a

senhorinha�.r II
sentIda. O seu sepultamento teve

I r MARIA ADELAIDE FER- �� Regressou de Blumenau, para
lugar ôntem ás 17 horas, no Ce- , RARI. � onde havia partido, ha dias, em
miterio da Irmandade de Passos.St. � objeto de serviço, o sr. dr. Ari II liEm sua residencia á rua Me- A' familia enlutada t I � Fpohs 1-4-938 �l\ Pereira e Oliveira. ilustre Delega-

.__
1I[lI:i�f1�o�D�e�u�s.,�fa�l�e�ce�u�n�::.:m�a�d�r�ug�a�-�m�o�s�p:e�za�m=es�,.:.._. a.p.r.e"se.n_a.-�1:�i�l...ir:==i.���=��·�i...&I"'"ir*:-?:i::-:si�:5i�;"'i�:'i�:���=!�·��d�o�d�e�O�r�d:e�m�p�o�h�·t�ic�a�e�S�o�c�ia�I•.��j;ii=iiiiii;;;I12m'=;;ii;;;'�-;;I!;!II;,;r;;ii"ii-;;;M;'_!í;;;iiiiiiiil:li;;lljWi _

_

MOSCOU, 4. -.-Foram conde
nadas á pena capital, acusadas
de espionagem tendo sido execu

tadas imediatamente, as esposas
de onze ex-dirigentes sovieticos.
Entre as infelizes mulheres fi

guram as esposas dos marechais
do exército vermelho Jogorow e

Budjonny, do ex-comissario do
povo Bubinow, do ex-comis
sario do comercio exterior Ro
sengolz, recentemente executado,
assim como do comandante do
exército Kork, fusilado em junho
do ano passado e do comissário
do comercio Weizer, o qual ha
meses acha-se detido pela GPU.
As esposas de Jogorow, Bud

jony e Rosengolz pertenciam á
antiga sobreza russa. Seus ma

ridos foram fuzilados por ocasião
da ultima fase judicial em Mos
cou. Encontram-se ainda detidos
muitos ex-comissarios, unicamen
te o marechal Budijonny que
desde a revolução bolchevista é
uma personalidade das mais po
pulares no exército vermelha, con-

PÓ de arroz e rou ge
combinação feliz

Adora�ão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

NOSSA VIDA
Fazem anos hoje:

a sra. Filomena Costa;
a sra. Alexandrina Machado;
a sra. Mati!des Fernandes

Costa;
a senhorinha Juraci de Oli-

veira;
° jovem estudante

Santos;
o jovem estudante (jsneli Mar

tinelli, filho do nosso distinto
coaterraneo sr. capitão Maximo
Martinelli.

JOSE' SANTOS SILVA

CHEGAM UNS

Está nesta capital o dr. Au·

gJ}sto Lustosa Teixeira de Frei
tas, integro Juiz de Direito de
Hamonia.

Encontra-se em Florianopolis o

sr. Mario Tavares, digno tabe

li.ão em Jaraguâ.

VIAJANTES
(Via terrestre)

Passageiros que seguiram para
o norte peia Viação Cruzeiro
Ltda.: - Aldo Reis, Andrelino
Natividade de Melo, Waldemar
Rocha, Otavio Pereira Gonçalves,
Maximilian0 Me!cher, Orlando
Roth, Rosendo Teixeira, J0ão
Zenelatto e senhora, Anita Mar
tins, Guy Vieira, Sidney Noceti,
�aria da Silva, Gumercindo Eu
frazio, Ju lia Eufrazio, Generosa
Eufrazio, Patricio Eufrazio, João
TeleE Cortez e Durval Rosa.

FALECIMENTOS

I

-----------------------------------------------------�

Experieneias de ga- As industrias d"
zogeni9 morte

S. Paulo, 4-0s [ornaes enal- Londres, 4-A imprensa publí
tecem os esplendidos resultados ca os rel atorios anuaes das gran
ol.tidos com o gazogenio, princi- des us .n.is de ar n.uuentos brita

palmente na viagem a Ribeirão: nicos, Vicker� .

Armstrong Ltd
Preto cuj� distanci.a de 350 kilo-I H:idf!eld. O dlvld;ndo dessas com
metros fOI percorrido, com o con- panhias em relação aos anos d.
sumo de 27$277 de carvão vege- 1936 e 1937 apresentam uma di

F deri M' d S h
.

lt I tal apenas Ierença para mais em 1937 dre enco l iran a c rm, apa-,·
22 5 trece hoje nas colunas da impren-I -'-P--EDE SE t t

' porcen o.

barri d
.. ,,- en regar nes a re-

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

sa arriga-ver e, com esta prlID81- I d
-

t t d POt- pre�ora colaboração especial para A 1
açao um paco e con e.o o. uma

GAZETA, brilhante crítica ao li _ pasta de,c�u�o, que -fOI deixad a,
VI'O SAFRA de Abguar Bastos. por �S_lJ:UeCI,uunto, em .alguma re-

SAFRA, como SEIVA de Oswal- partI9ao ou .7.stabeleClmento co-
_ _

d O·
.. ,. . mercial. Gratifica-se. Informações nesta redação,o fICO, conseguIu VlvlssImo In-

.' ,,_�= r II CT'''"

�����se�a��so %::nc�t:l;����ni!� II C-----d· :----------=--.-- p dI! --I Inova faceta da literatura brasi- .

re .to ML.�tuo .

re Ialeira, que veiu espargir as nuances
da ficção pela impondera vel pla
nicie perlustrada por Humboldt,

_____ .

-,._______ von Martins e este nosso admira-
vel Raimundo de Morais, que a

arrotearam e a observaram com a i
acuidade de cientistas. IFrederico Miranda Schmidt per

Depart;unento de Aé· tence á estirpe do festejado

AU-lronautiea Civil gusto Frederico Schmidt. O talen
to rasgou-lhe posição de assinala-

Boletim diário da Esta-I do relevo nas letras patrícias. P.e-
-

A'
.

tI'·
las colunas do O JORNAL, do

çao êre-cllma O oglca BOLETIM DE ARIEL, de PAN
Previsões para o

,
período das e outros jornais e revistas, sua'

18 ho:as de ontem as 18 hora"
pena fácil e elegante já traçou, Ide hoje: vezes inúmeras, crônicas literarias, I

Tempo - Instavel com chu- científicas e estudos folk-lóricos. ivaso Ademais, na crítica ao livro de iTemperatura-e-Em declinio. Abguar Bastos, Frederico Schmidt I

Ventos: - Do quadrante sul, fala de cátedra, porque é profun-frescos. do conhecedor da região amazô-
As temperaturas extremas de nica. A sua profissão-engenheiro

o.tem, foram: máxima :2�.2 e mi- agrônomo-e-o tem feito perigrinarnima 20.8 registradas, respecti- pelos mais afastados rincões do
vamente, ás 13.00 e 0.40 horas. Brasil, no desempenho de mui

honrosas comissões, como a de Se
cretario d'Estado da Agricultura
no Pará e a de Diretor Geral da
Agricultura no Piauí. Atualmente
exerce a direção do Serviço de
Fomento de Produção Vegetal em
nosso Estado.

Lavando--se COID O Sabão

"VirgelD Especialidade"
) ...- _ ... _. __ ... ,

AISuprindo 1

·-A-L--C-A--P-o-NE a falta
"HABEAS
FAVOR DE

A Ora0 JOSEPHINA SCHWEIOSON

DA MOEDA DIVI
SIONABIA

(Espeeialista em doen-eas de Senhl' as

e el.·ean�as)
mudou seu �ONSULTOBIO para á

Rua Felipe Schmidt� 39

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

o Maio.- e mais :nereditado elul.e de
Sorteios do Brasil

s. PAULO, 4 A Associação
Comercial de São Paulo recebeu do
ministro da Fazenda comunicação
de que a Casa da Moeda remeteu
dia 22 de março, á Delegacia Fiscal

�

neste Estado, 10 contos de réis em

niqueis,40 contos de réis em bron
ze e alumínío e 455 contos em pra
ta, no total de 515 contos de réis,
._---------------

Dr.Frederico
M. Schmidt

FLo:nIli.r�OPOLIS
RUA VISCONDE DE OURO PRETO� 13

Resultado do 321" soa·teio realizado
no. dia 4 de nb.aU de 1938

�ADERNETll No., 6.756

AL
CAPONE-

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

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:175$000),
a caderneta n. 6.155, pertencente a prestamista Sociedade
Recreativo Congresso LaSunense, residente em LAGUNA.

Premios em mercadorias no valer de Rs. 30$000
5.489-E'lio Schiffler, Florianopolis
8.l75-Emilio Esbruzzi, Itajní
5.9l8-lrene Teófilo dos Santos, Costeira
14.567-Gustavo Hailmann, Rio do Sul
8.74·9-Reinaldo P. Kirst, Marcelino Ramos
1.942-Augusto Travezen, Curitiba
7.68l-Anita Cruz, Sant'Ana do Cédro
10.321-Agóstinho Gonçalves, Santos, Armação
6.801-Hercilio Ferreira, Blumenau
12.052-Ana G. Gevaerd, Brusque

CHICAGO, 4-A esposa do «gangster » AI Capone, por in
termedio de seu advogado impetrou uma ordem de «habeas-corpus»
ponderando que seu esposo está detido ilegalmente no presidio da
ilha de Alcatraz, uma vez que, de acôrdo com o computo de tem

po necessario para a libertação por bom comportamento deveria ter
sido posto em liberdade no dia 20 do mês passado, apezar de es

tar sentenciado a 10 anos desde a data de 24 de outubro de 1931.

Premios em mercaderlas no valor de Rs. 10$000
2.398-Mariaoly Ecamados, Florianopolis
3.190-Urbano Moura Ferro, Rio do Sul
10.069-0zéas Roque dos Santos, Camboriú

• l3.759--Jorge Olinger, Tijuquinhas

fI. 9.509-Germano Barbiére, Barracão
I 6.841-Alfredo Rodrigues, Blumenau

Im 8.887-José Adelino, Imbituba
,

12.326--Maria Freder, Barra do RioIa 2.712-Nerica Rosario Pereira, Florianopolis
12.812-Pedro Julio da Cunha, Camboriú

Isenções de pagamen'to por cinco sorteios
140.955--Eduardo Edgar Rutkoski, Florianopolis
2.744-Maria Amalia Pinheir., Jaraguá
12.983-Jorge Schakes, Florianopolis
9.699-Maria O. Melquiades Souza, Florianopolis
10.936-José Antonio dos Reis, Camboriú
2.039-Francisco dos Santos, Rio Negrinho
4.551--Olga Bezinéle. São Mateus (Paraná)
0.922-Pedro Manoel da Rocha, Rio Tavares
6.990-João Curitz. Brusque
8.373-::-Francisca Joana de Oliveira, Ponta Grossa (Paraná)

Florianopolis, 4 de Abril de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li CIA.

A vertigem
dos autos

o TEMPO

[,

V d Umagui-
en e-se lhotina

de aI a
vanca (maquina de cortar papel) em
perfeito estado.

Informações nesta redação.

RIO, 4 O juiz da 3a. Vara ct-
.

vel, atendendo ã confissão de ínsol
vencia já noticiada, decretou a ta
lencia da Cooperativa Militar do
Brasil. O termo legal da falencia
foi fixado a partir de fevereiro ulti
mo, sendo marcado o prazo de 20
dias para a habilitação dos credores,
que deverão comparecer ã assemblêa
no dia 16 de junho proximo•

Foram nomeados sindicos Cru
zeiro li Cia. O passivo da juntada
aos autos, é de 392:2819600.

de WETZEL & - Joinville MARCA REGISTR�"DA

economisa--se. tempo e dinheiro.
Cia.
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