
"A campanha naclonallsadora atinge apenas os que se contr_p6em l

ás nossas Iels, agindo sob todas as modalidades de processos capCI.OSol.$,'�
os que se estorçan em educar :

a mocidade em sentimentos contrariO$'''l�á�\
noess patrla",,,._; do telegrama do illJstre general Meira�� de Vasconceio's'
-ao diretor de "A Noticia", de Joinvile.

---�-�'-

"Agora ternos que nos

armar até aos dentes"

r t H..

I II. ,,'

TAA GAZ
W,"'SHINGTON� 4 abril-Em um urti�

intitulado ��Dando armas ao bom vizinllo",
a revista "Curreut Qistory" faz certas de

clarR-:ões um tauto surpreendentes. Talvez
Inesmo a mais surpreendente de todas é

-.

a que assegura que o ex-chanceler argen
tino Saavedra Lamas, ao tel·minar a conte
reucià de paz do Buenos Aires., disse, diri
gindo-se a um colega sul-americano: "Ago
ra temos que uos armar até aos dentes".

voz DOA
Proprietario e Diretor Responsavel

Florianopolis, Quarta-feira, 6 de Abril de 1938

J A I R U CALLADO
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----------------------------------------�

viligiatura do presi-- Para
Getulio

que a
• •

ja, aprecie
seus

S. PAULO, 5 o interventor
Cardoso de �Iélo Néto assinou heJe
decreto que cria a TAXA RODO
VIARIA. O novo tributo visa cus
tear as despesas com a êxte:aslo e
melhoramento da rêde estadual de
estradas de rodagem e com a eu-

cuçãe de novas obras publicas cone'
xas, A taxa incidirá em razio da
dístancías percorridas e comput..
das pele 'consume de combustl,el-
sobre todos os veicules a motor.

dO que transitarem pelo territorlo do
Estado.

A taxa será cobrada á razio de
$100 por litro sobre a gazolina. que
rozene e os oleos minerais comba-

D
.

d di tíveís (petróleo, gaz, oU, tuel 011).
epois os e�ten Iment�s re-I inclusive as misturas ou composl

centemente havidos no RIO de ções em que entre um dêsses pro
Janeiro, entre a diretoria do Ins- du'tos.

tituto do Mate e o sr. Ministro -----------------------

da Agricultura, redobrou a ativi
dade do Instituto do Mate, no

que concerne á expansão da nossa

herva, que é uma das nossas

maiores fontes de economia.
A par da alta clarividencia dos

Exonerou-- se'
BUENOS AIRES, s.o, cir-

Iculos artisticos argentinos, rece-

f-CURITIBA, 5 O interventor
beram muito bem a in orrnaçao concedeu demissão ao sr, Agostinho
de que a direção do Teatro Co- Alves, prefeito de Paranaguá.
lon convidou a conhecida canto- "-'--

ra brasileira,. sra. Violeta Coel�o, Curava sem reméNeto de Freitas, para uma serre

de representações ao lado �as d·· d '

maiores estrelas da opera europea, lOS Invocan O sua
..Iurante a t.emporada deste ano. .

'Entretanto, Sl�é agora na�a fo! forca oculta
iat'ormado do RIO de Janeiro, SI �
a famosa cantora aceiton o con-

vite do Colono Ha dias, estabeleceu-se em um

Crê-se contudo, que a soprano dos hoteis da vila de Jaraguá, um
.

brasileira participará desta tem-I finorio explorador da credulidade

porada, que inclue nomes como o pública, o qual, em boletins Iar
,de Beniamine Gigli, Gina Cigna tamente espalhados: se propunha
'e outras celebridades. 'curar toda e qualquer doença,

sem necessidade de tomar reme
, - - -

dias, bastando invocar a sua for
ça culta.
A autoridade local, julgou de

bom aviso cortar a tempo e horas
as azas do <aguia », determinando RIO, 5-Nas praias de Copa
ao professor Emilio Julio, assim cabana e Virtudes, foi intenso o

Re chamava o « ilustre» visitante, movimento durante o domingo. E
a abandonar o municipio, acon- como sempre acontece, não foi

selhando.o a ir fazer companhia pequeno o número dos banhistas ASSOC::;IAf;ÃO DAS
a um «oficial do mesmo oficio», que se viam em perigo. DAMAS DE (;A-

.RIO, 5-0 presidente da Re- que, em Pomerode, assentou-a r- Por várias vezes os empregados
publica assinou decretos, na pas- raiais. explorando ignobilmente a do Serviço de Salvamento foram RIDADE
ta da Guerra. exonerando o ge- boa-fé e dos habitantes daquele chamados a socorrer os que se Comemora-se amanhã na prós-
neral de brigada Mario José Pin- logar. viam vencidos peja furia das on- pera cidade de Laguna o vinte

to Guede'l do comando da 4a. das. cinco aniversario da fundação da

.brigada de infantaria e nomean- ,._ ... __ .. m__ .. ... _. benemerita Associação das Damas

do-o para comandar a Escol&Mi- O I ad d O
I de Caridade.

Iitar; exonerando o general de e ega O e r'" I Atentado contra um
Foram seus fundadores o mon-.

brigada Antonio Fernandes Dan- I senhor Francisco Gisbert e as sras.

tas. do comando da 6a. Região dem Politica e Social Ii
• • -Honorata Freitas e Almerinda dirigentes do Instituto, destaca-

Militar e nomeando-o para co- JUIZ Trindade. se á atividade do seu secretario,
mandante da '3a. divisão de ca- I Os benefIcios prestados á po- o sr. Abilio Gonçalves, que, por

valaria; e exonerando o coronel Para o norte do Estado, em J CURITIBA, 5 Anuncia-se que breza lagunense têm sido inúme- suas excepcionais faculdades de

.Renato Paquet do comando da, cl.jeto de serviço, seguiu, ontem,
' a resídencía do sr, Oscar Carvalho, ros, daí ás festividades que se estão trabalho e conhecimentos da in

Escola Militar, sendo nomeado I,. o dr. Arí Pereira e Oliveira, De- juiz de dire�to de Prudentopolís, foi preparando para comemorar con- II dustria se tem impôsto como e-
- atacada a ttros por um grupo de

di
I

d d f d
-

1
'

.

dar.a. ocmandante da 6a. Região I' l�gado de Ordem Politica e 80-, desconhecido- saindo aquele ínco- ígnamente a ata e un

açaot emento de alto valor, no seio

J\<hbtar. cial, I lume do ate�iaao. 1 de tão filantrópica associação. daquela agremiação.

A
denteAs modificações

no imposto de
Si Po�' tugal si achar I
em .perigo a In-!
glaterra estará a

seu 'lado

consumo

Convidada para
'Colol1 a soprano
Violeta Coelho Neto

de Freitas

Guarda de
Vigilantes
Noturnos

Transcorre hoje a passagem do
primeiro aniversario da fundação,
em nossa Capital, da Corporação
de Guardas de Vigilantes Notur
nos, atualmente sob o comando
do sr. Cidio Valentim Ferreira e

subordinada á Secretaria da Se
gurança Publica .

Assinalados têm sido os servi
ços prestados pelos seus devota
dos elementos á população de IFlorianopolis, merecendo, por isso
registro, o transcurso da signifi
cativa data.

Chegará hoje a esta capital o

jornalista Petrarcha Callado, dire
tor do DIARIO DA NOITE, de
Curitiba.

Em
•

perigo
Os altos pos
tos do Exér-

cito

RIO, 5 - Segundo informa
ções que obtive á última hora, o

ministro Francisco Campos deve
embarcar de avião amanhã, cedo
para Belo Horizonte, onde pas
sará uns dias, vindo depois a S.
Lourenço despachar com o pre
sidente da Republica.

Instituto
Mate

I NUMERO

•

Imprensa lia-

e comente
atos

usando o creme

CHARLAUTU

logo sorrindo: que produto
maravilhoso!

't'

,reada a "ta
xa- rodovía

ria"

Abilio Gon�alves

PÓ de arroz e rou ge
combinação feliz

, I
I

Adora�ão
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

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

CHEGA DA DO M.-
NISTRO DA FA

ZENDA

S. LOURENÇO,5- Em avrae
do Exército, chegou ontem a es

ta estancia ás 13 horas, o ar •
Souza Costa, mmistro da Fazen
da, que viajou em companhia do
sr. Lineu de Paula Machado. No
campo de aviação o sr. Souza
Costa foi recebido pelo governa
dor Benedito Valadares, pelo te·
nente Manoel Fernandes dos An
jos em nome do presidente .

da
Republica.
Imediatamente após a sua che

gada ao H( .tel, o ministro da Fa
zenda subiu aos aposentos do
presidente da Republica, com

quem se manteve em conferenoia
durante cêrca de 2 horas.
° sr. Souza Costa regressa a·

manhã cêdo para o Rio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Se�"'rr��'�:\r1�<�j Santa P f-tn�'C�::'te{draI'Me- re el ura
+.-. rn.-II-"'· 'D o � Ilta-'na Cu rltlbanosL m �..��� . � .A exemplo d.,: que se vem ,azendo nos anos antenores, rea-

.
. lizar-se-ão este ano, il começar na dia lOdo corrente, os átos 50- DECRETO N" 4 DE 14 DE JANEIRO DE 1938.

/1 1"n�5 da Semana Slanta, que ob.;decerão ao �rograma segui! te, Orça a Receita e fixa a Despeza para o ano de 1938
, devidamente aprova.ro pela Autor: da de Metropolitana:
I Dia 10, Domingo de '�amos- A's 10 horas da ma-

Graciliano Torcato de Almeida Prefeito Municipal de

nhã Benção dos Ramos por S. Excia. revma. o Sr. Arcebispo. Curitibanos, no uso das suas atnbuições :

-- A distnbuição será feita pelos irmãos do 55. Sacramento. Pe-
de-se a maior ordem, respaito e silencio por parte dos que se apre'

DECRETA

s mtarem pn a receberem os Ramo,.. /\ seguir, orocisão em torno e
A 1 A

.

dREJE�,!,�
por dentro do templo - �/ksa solene e canto d� Paixão. A's 19, 1938'

rt.

d
- receita

de umcIPlod, pl\é�a
o exereicre de

horas Via-sacra. r e orça a em centil e ez contos e r 18 (110:000$000)
Dia l3 Quarta Feira Santa C f'" d t

e será arrecadada de acôrdo com os paragrefos e tahelas seguin-
. , --,

- on Jssoes . uran e o
di _

.

dia (CJ que se poderá fazer desde os dias precedentes) para o que
es e Isposlçoes em vigor.

haverá na Catedral nomero suficiente de confessores, em prepara
ção pára a comunhão geral do dia seguinte. Trata-se de um gran-
de e muito louvavel áto de lJiel ade. Aliás os fiéis sabem da lei Receita Ordinarla
da confissão e comunhão pelos menos lima vez no I ano, e II)-Imposto de Licença
do dever correlato da desobriga. Diversas 3:800$000

.

A's 18 horas

.OflCiO
de Trévas, e continuação das

coo-I
2o-Idem de Licenças slVeiculos 500$000

[issões. 30-Idem Predial Urbano 2:] 00$000
Dia 14. Quinta-- Feira Santa,-Desta vez. ás 5 horas 4o-Idem Territorial Urbano 600$000

da manhã. Comunhão geral, presidida por S. Excia. revrna. o sr;? 50-Idem Pecuário 30:000$000
Arcebispo Metropolitano, e em que tornarão parte todas 'IS irman- i 6o-ldem sobre Diversões Públicas 200$000
dar:!es e associaçõG� religiosas da c�pit�1. O áto ?bedecerá á ar- I, 7o-ldem sobre lndustrias e Fro-
dern da p.ecedencia, cabendo o pnmeiro lugar a irrnandande do fissões (Inclusive Patente
SS. Sac�amenlo. APor ser a homella�em do Titular

.. Se�ujr-se.lhe.ão I de Bebidas e fumo)
.

as demais; de acordo com a lista existente no consistono d� Cate- 8o-ldem de Capitação
dral. Os demais fiéis, qualquer que seja a sua categoria social, são I 90-Taxa de Emolumentos

instante�ente convidados a tomar parte nesta parada de fe e pie- I' 10o-Multas por móra de pa-
dade cnstã, gamemos

A's 8.30 Missa de Pontifica! intercalada pelo belissimo
e imponente ato da Sagração dos S5. Óleos. Reposição do
SS. Sacramento, etc. -A's 18 horas, Oficio de Trévas, a

que se seguirá a tocante cerimonia do Lava-pés, corôada pelo
. Sermão do Mandato, por S. Excia. revma. o sr. Ascebispo .:-

A ordem da adoração se fará de rcôrdo com a lista oportunamente N'afixada á porta da Catedral.
DiJ 15 Sexta - Feira Santa, á� 9 horas da manhã,

Missa c10S PresantificaJos, com assistencia de S. Excia. revrna;
canto da Paixão; Sermão comemorativo do grande ato, por S.
Excia., o sr. Arcebispo.-Das 14 ás 15, Hora Santa. - A's
18 horas. Oficio de Trévas, e em seguida, Procissão do
Enterro, como de costume, indo o esquife e s. excia. revma. sob
o palio, e obedecendo ao seguinte itinerarior+-Praça 15, rua Fe
lipe Schrnidt. Jeronim9 Coelho) Con�:;lheiro Mafra, Praça 15, rua

JoãO Pinto, R.atcliff, Tírad.�Lltes, Pía�a 15. �atedral. ITerrmnada a pr -cisão, haverá Sermao da Soledade.
Día 16, Sábado da Aleluia, ás 5,30 horas da manhã, IN'8;'nção do Círio novo e fonte bastimal.-A's 9 horas, Missa de

Pontifica], com o cantico das Aleluias, e do lVlagnificat, no final
da Missa , incontestavelmente um dos atos Íiturgicos mais belos do
ano.

Dia I 7 de Março, Domingo da Ressurreição, ás 4
horas d4 ,mélcLugada, procissão com SS. Sacramento. a qual se

pede o rnaximo respeito e devoção por parte dos liérs. - A' s 10
horas Missa com assistencia pontilical: sermão da Ressurreição; pu
blicação das mdulgencias, Benção Papai. A's 19 horas, Coroação
d.:: N. N: Senhora, co�. sermão dAe circunstancia, com as�istencj� I '

de s. eXClh. o sr. Arceb:spo, de acordo com o programa. que sera
p

oportunamente publicado, arag.

Comi:;tolio da Catedral do 55. Sacramento e N. S. das
Dôres .

aos 2 de Abril de ! 938.

Municipal
20. Divida Pas.lva

I �Para amortizacão da divi
da do exercicio findo

de
18:000'000 ,/

30. Edueaeã. Popular

1--Vencimentos de 9 professo"
res Municipais

2-Subvençõ(ts escolares
3-Idem a Escola Nor-

mal Primaria
4 --fiscalização escolar
5-Aquisiçao de material

escolar

10:800$000
2:400$000

4:296$000
300$000

204$000 11:00Q$OOO

Titulo I 40. Dlgiene e Asslfiltenela S.ela.

Titulo

casas e terras-

2" Rendas
1 -Taxa de aferição de

Balança, peso é medidas
2-Renda de gado abatido
3-Renda do fornecimento

de luz e força e'etrica
4-Arrendamento Passos

de Rios

30. A"rlcaltura e P.e.......

.

I-Para enterramento de 10-

digentes
2-Idem socorros publicos di

versos

3-Idem auxilio a iníancia e

maternidade
4-Auxilio ao Leprosario

12:000$000
27:500$000
8:000$000

1- Para aquisição de se

mentes, vacinas, etc.

Titulo

300$000

400$000

200$000
400$000 1:300$QOO

'.

1:000$000

1:600$000 t86:3OO$OOO 80. De8pezas Polleial� e duellelarla.

70. Servleo. Geral.
l-I1uminaçfto Publica 10:000$000
2-'-Para aumento da rede da

14:500.$000 mesma J .:x

113-Para aquisição de material
(lampada6, etc.)

4-ldem melhoramento, limpeza
e conservação das ruas,
praças e jardim da vila e

compra de material e ferra'
mentas 1 :00\)$000

,

II
II-Vencimentos do Carcereiro

'12 -Gratificação ao Inspetor de
Veículos

13-Expediente da Dcleg.rcia
I de Policia

14-para .outras despezas não

previstas

I
,

Receita Patrimonial e Industrial

1"- Receita Patrimonial
1-Cobrlmça da Divida

Ativa
2-Renda dos Cemitérios
3-Renda d� Aforamento
4-Taxa sobre Laudemios
5-Taxa sobre concessão

de terrenos foreiros

6-Locaçõe:i e Alienação de

10:000$000
200$000

2:000$000
300$000

800$000 ,

1:2CO$000

Industriais

500;000
200$000

8:000$000

300$000

III

1:200$000

1 :080$000

120$000

500$000 2:900tooO

2;?00$OOO
1:000$000

14:500�OC()

9:000$000 80. Obras Pública.

l-Construção, recoastrução e re

paros de ruas

2-Conservação e reparo!' deReceita Eventual

TOTAL
200$000

, I 0:000$000

. ...

propnos mUnICipaiS
3-Mobiliario para a Prefeitura
4-Construção, reconstrução e

reparos das estradas muni"
cipais, pontes e outras
obras

5-Para aquisição de msterial
e ferramenta

6-Para seguro de operarios

Unico-Renda imprevista

CONEGO HARRY BAUER, Cura da Catedral.
PROCüPIO BORJA, 'provedor

J. OCTAVIANO RAMOS, l' Secretário.

I Alt. 2- A despeza do Municipio, para
11938 é fixada em cento e dez coutos de réis, e

I pelas seguintes verbas:

o exercício de
serà di.tribuida

NOTA: Para tocos estes ato� de nosso religião, c0nvi·
dam-se as ITl8retissimas autoridades e população catolica em geral.
-Nilo ha C01lVites especiais.
_-------- o

Associa.ção dos Proprietarios
de Pa.darios de Florianopolis

A Associação dos Proprietarios de Padarias de Floriano
polis, convora, pelo presenle, os sCI1hOre5 associados, para uma

Assembléia Ueral Extraordinaria, a realizar'se domingop IOdo
CJfrente. ás 9 horas da malúã. na séde da União de Comercio,
Industria e Lauvof'l, á rua Fclipe Schmidt n' 10 (altos da Con-'
feitada Chiquin'-lo). afim de tratarem àa extinção da Associação
e do destino a ser dado ao' fundo social.

De conformidade com o disp05tO no § unico do Art.
lOdos Estatutos, fica feita desde já, a segunda co�vocação. que
se realizará ás 9,30 hora3 da manhã. do mesmo dia e no mesmo

I :caI.· reillizando-�é! então a A�sembléia cum qualquer númer0 de
a5;ociados.

Flonallopolis, 4 de abril de 1938.
A DIRETORIA

TINTURARIA

é A SEEETA e nada
•

mais
Fone 752

DESPEZA

Titulo I

Encargos da Adminlstraçlo
1" Administração e Fiscallzaçie

2:500$000

1:000$000
2:000$000

12:254$000

15:00$000
1:000$000 20:254$000

Oe. Dellpeza8 Eweat.....

4:800$000
1:200$000

I-Despezas nio preyistas l:SOO�

Titulo II

Despezas Reprodutivas

5:760$000
3:180$000

la. Despeus Patrlomonlall

1 :320$000
lA40$000
1 :440$000

1- c.brança da Divida Aliva
2-Puta manutenção dos ce

miterios

l--Subsidio do Prefeito
2-Representação do mesmo

3 -Vencimentos do Secretario
Contador

4-Idem do Procurador
5-Idem ao Agente de

Estatistica
6-Idem do Fis�al Geral
7-Idem do 20. Fiscal
8-Percentagem aos Agentes

Fiscais
9-A juda de custo, diarias e

transportes
lO-Quota para o departamento

das Municipalidades t r726$000
11-LivIos e material de

expediente
12-Telegramas e portes postais
13-Jmpressão e Publicação' de

Leis e átos oficiais
14-Para cumprimento do art.

5 da Lei n' 54 de 30 de
. dezemblo de 1935

1:500$000

500$000

2:400$000
I-Para meio-fio de rUlls 2:000$000

Total da Despeza
4:000$000

110:000$()OO

600$000
20 D_peza. Indu.tr....

1:800$000
400$000

Prefeitura Municipal de Curitibanos, 14 de janei...
ro de 1938.

1: 130$000
Graclllano Torquato de Almeida

PREFEITO

350$000 27:546SOOO
Ceslau Silveira de Souza

SECRETA'RIO-CONTAOOR

....... _._ _., --0' . :;"...._. "" _,_•..•• �.-� .,..� •

.10.""'.': _

. ,._.u-"__ _"- _·_&.-......IQo..{., ''' r ' .. ' . ,__;._ "' .
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A GAZ E T
- w

Adv0rtenci a CARTAZES
DO DIA

oportuna
� ��w; •._. - ___

° deputado norte americano sr. Martin Dias, representante
do Texas, mostra-se alarmado, diz um telegrama, com «a infiltra- ODEON, O lider dos
ção economica e cultura! alemã no Brasil e a intensificação das a- cinemas MADRID, 5 (H)-Esta caPi-1 e tijolos, fachadas fendidas, tetos

1 ividades japonesas na America Central e ao longo da costa do Pa- tal sofreu ôntem a partir das 18 arrancados. Tudo mostrava a po-

cifico» e levou os temores ao ponto de advertir o govêrno do seu PROGRAMAS DE HOJE:
horas o mais violento bombardeio

I
tencia dos engenhos empregados ° dedicado delegado de policia

país de que este precisa de uma marinha de guerra <sulícientemen- a que foi submetida depois de 24 no bombardeio. da Laguna, sr. Pedro Rosa, está
te forte para proteger, em caso de necessidade, todo o hemisferio A'S 2 e 7 HORAS:

de novembro elo ano passado. Urna poeira impalpavel era car- agindo ativamente no sentido de
ocidental». Um extraordinario

Durante duas horas os projetis regada pelo vento nas ruas bom- descobrir 0S ultimos roubos de

Ninguem dirá, contemplando o panorama agitado e guerreiro duplo
programa caíram sem cessar e não parece bardeadas, depois da nova agres- trilhos novos, ha pouco, remetídos

do mundo de hoje, que esses receios são despropositados, que não exagerado calcular o seu numero são das baterias nacionalistas. do Rio para as obras da «Cobra-
existe uma razão seria para justificar as medidas acauteladoras su- TAXI DA MEIA NOITE-com um dois, aproximadamente. To- sil>,
geridas peJo congressista norte-americano. Dirá, ao contrario, venGo, Frances Drake e Brian Don- dos os bairros da cidade foram" Depois de varias deligencias,
flue os imperialismos se fazem mais desbragados e vorazes, que o I levy. atingidos. que determinaram algumas prisões
sr. Martin Dias tem bons e solidos motivos para reclamar uma! Pelos estragos registrados su-

AI·
"""

t·f· chegou a operosa autoridade po-
maior atenção por parte do govêrno norte-americano para o pro-li SOB DUAS BANDEIRAS-com põe-se que o calibre dos enge- Imentaçao ar 1 1- licial á conclusão de que os Iur-
blema da defesa do BOSSa continente em face dos apetites de certos I

Ronald Colman, Claudette nhos era de 155 mm. ou talvez
, tos ascendem a mais de 15 contos

povos, que, disfarçada ou ostensivamente, olham a America como I Colbert, Vitor Mae Laglen me�mo dsuperioI'. cial dos bebés de réis, tendo sido praticados por
um campo íacil á expansão. I e Rosalind Russell. Gran e numero de projetis ex- alguns conhecidos elementos da

E na verdade somos - nós americanos do sul e do centro - Preço-l$OOO. plodiram nas proximidades do propria «Cobrasil».

países praticamente impotentes para resistir ás grandes potencias Palacio das Côrtes, no Prado, na As creancas são muito sujeitas a Preso o guarda, Jorge da Bocha
C b f

.. Gran Via e na rua Alcalá.: d' t l'
• 't t' f lt dguerreiras. orno tam em o erecemos, por meio da Imigração, opor- {;INES (;OBOADOS IS uroros rn es maes, por a. a e Porto, confessou o crime, dizendo

tunidades para a penetração pacifica, a propaganda mascarada, a
° dia .cheio de sól convidára

I regimens alimentares adequados. Mui. ter agido por ordem do encarre-

formação de nucleos, que podem exercer, no futuro, a influencia a-I REX, ás 2 horas: ' os. �ad�·Ilenhos. a passe�r pela� tas não prosperam porque são sub- gado geral da pedreira, de neme

bsorvente e desagregadora. Aqui, mesmo, no Brasil, vimos o go- CEM DIAS, com Werner Kraus pI'l�ClpaI8. arterias da capital. FOI alimentadas e outras porque são ali- Benevenuto Bez, que lhe ordenou
vêrao do general Daltro Filho ordenar o fechamento de todos os e Rosa Stradner-matinée apro- a�s�m registrado um numero de I mentadas .ncorretamente, Outras, autorisasse Adalberto Pedro Car-
centros nazista! do Rio Grande, do Sul, porque estavam provoean- vada pelo Juizado de Menores. vlhm�s �em elev�do e, s�gundo ainda, porque lhes permitem o uso doso, vulgo Dadâ, a conduzir
do agitações dentro da propria colonia germanica, e, ainda agora, Preço-l$OOO.

os pnm�Iros �lgafl�mos dIV?lga- abusívo de bolachas, doces, balas, ou I clandestinamente os trilhos, du-
em nosso Estado as providencias tomadas pelo Interventor Nerêu dos, teria havido .cerca de cinco- de frutas em más condições. A hí- rante a noite, em carroças.
Ramos, em defesa do sentimento de brasilidade. -, -A'S 7 e 8,30 HORAS: enta m�rtos e feridos.

. . gíene e a puericultura indicam as re-I No inquerito depozeram os vi-
A advertencia do deputado Dias não é inoportuna, não é in-I AMOR NO EXILIO, com

Cli_,
A noite, .�as r�as assisti-se ao gras para a racionalização da ali- gias João Serafim Duarte e João

sensata. Representa, antes de tudo, um éco do grito de Monroe: ve Brook e Helen Vinson. e�petaculo ja habItu�1 de desloca- mentação, de suma ímportancía so- Augusto Carneiro, os quais acu-

«A. America para os americanos>. Nessas palavras há toda uma po- Prsço-1$500. çao: destroços de VIdros, pedras bretudo nus casos Je alimentação saram Benevenuto Bez, como

lítica, politica que o presidente Roosevelt continuou, fortaleceu e R 't - artíftcíal dos BEBE'S. As mães de- principal responsavel dos furtos
esclareceu pela pratica da bôa vizinhança e pelo estreitamento dos ROYAL, ás 2 heras: epresen a�o.es eo- vem, pois, procurar conhecer lívros praticados.
laços entre todos os povos do continente. Essa advertencia foi feita

. OH, MARIETA! com Jeanette merClals existentes sobre esses assuntos, bem Adalberto Pedro Cardoso, vul-
em bom tempo e dirigida ao país que, pela sua situação privilegia- Mac Donald e Nelson Eddy. como frenquentar os departamentos go «Dadá», foi prêso, em I..auro
da, é o fiador natural da integridade Ela America, o garantidor da CEM DIAS-o espetacular fil- O Departamento de Estatlstíca e de hígtene infantil para receber as Mueler.
nossa independencia, numa eposa em que a soberania e os direitos me baseado na obra de Mussoli- Publicidade pede-nos a divulgação do instruções necessarías. Assim proce-
das nações fracas são brutalmente espesinhados pela força desenfrea- . ni-"Campo de Maggio". seguinte: dendo diminuem as possibilidades de
da e cega». Preço-l$OOO. André Ortega, estabelecido na cio erro e concorrem para a criação de

dade de Santos, Estado de São Paulo filhos fortes e belos. As mães bem
caixa postal 476, end. telegr. «An- orientadas sabem, por exemplo. que
dress», código «Borges», deseja re- numa simples diarréa infantíl ou

presentar exportadores dêste Estado, mesmo dz um adulto, a pr! neíra
de produtos em geral. medida a instituir é uma dieta hldrí

Os interessados poderão entenda-se ca fias l2 primeiras horas. junta-
"

I "I diretamente com a referida firma. de- mente com os comprimidos de Eldo.

qUI O C 1 C 0,5' vendi) mforaiar preços cif, Santos e formio da Casa Bater, que combatem
condições gerais, e remeter amostras as dejeções liquidas, ao mesmo tem
dos produtos. po:que protegem a mucosa intestinal.

..

Concertolii e limpeza
de maquinas de escrever,
rádios. e aparelhos em geral'
Rua Conselheiro'Maíra n· 66

Duelo 'de morte
J

I S. PAULO, 5 - No açougue
da Avenida Guarulhos, Napoleão
Murer, de 45 anos de idade, ma
tou Francisco Marques, de 10 a

nos com tres facadas, morrendo,
ta�bem em consequencia de um

pontaço de faca que recebeu da
vítima.
Napoleão Murer, era antigo

dono 80 oçougue. Infeliz nos ne

�ocios, vendera-o a Francisco Mar

ques, que começára a auxiliaI o
110 côrte da carne.:
Na semana passada. Napoleão

Murer negociada, novamente, a

compra do açougue, que não. se

realizou por falta de dinheiro.

Despeitado por não poder reaver
a casa que vendêra, Napoleão en
trou 8 discutir com o-ioven Fran
cisco Marques, de madrugada, na
hora em que cortavam a carne.

Da discussão se originou uma briga,
íurante a qual Napoleão matou

� su compaaheiro com tres íacà

das, morrendo, tambem, Ierido

pelo seu antagonista.

-A'S 7 e 8,30 HORAS:
CANTOR PUGILISTA - com

Phil Regan e Evelyn Knapp.
Preço-1$000.

Ean 980

A - nova lei de
prensa

•

Im ..

RIO, 5 - Um ve!lpertino desta

capital publicou ontem uma Bota,
transmitida de São Lourenço, so

bre o proieto da lei de imprens�,
que teria sido entregue ao presi
dente da llepublica pelo ministro
da Justiça.
Procurando conhecer melhores

detalhes a respeito do assunto,
soubêmos, no gabinete do titular
da pasta da Justiça, que carece

de fundamento a notícia, pois
que o sr. Francisco Campos ainda
não fez chegar ás mãos d.o chefe
da nação nenhum projeto nesse

sentido.

Rolaram num pre-
• • •

ClplCIO
BELGRADO, 5 Três carros do

trem de passageiros Belgrado-Sera
jevo rolaram num precipicio nas

montanhas de Sorgan, depois de
saltarem dos trilhos em consequen
da de 11m bloco de pedra que caiu
sobre a linha. Houve seis mortos e

21 fcridos,dos quais 18se encontram
em este.do gráve.

Oueam hoje pela

PRE-8., Sociedade

Rádio Nacional

,.,.,

SALAO PROGRESSO ,...., O Unico!

. do Rio de Janeiro

DE 6,15 ás 18,30 horas

Dia 7 {;IN{;OENTA {;ONTI'OS da "nossa loteria""
Jogam apenas lã milhare§ Inteiro lã'OOO

RUA FELIPE SC"J�', -")T N. 5

AMANHA -

Programa noturno

J.liiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiioiiiiõiiiiil;iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiDiiliiiiiiiii__iiiiiiiiõliiii �_.- i .. "-:;,-· �...iiõiiiiiiiiiiiailiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiliiili.1

r o MAIS VIOLENTO
BOMBARDEJ.O

Vultoso furto
trilhos na

"Cobrasil"

D AS 14.00 ás 20.00 e das 2l.00 ás 24.00

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

�om

RegIonal 02 PereIra filho
Orquestra Cle Dansas
RaOamés e a FIII Stars
ECluarClo Patanê e sua Tlplca Corri entes.
Romeu 6hlpamon e sua Orquesh'a Cle

Concertos

A's horas certas, Jornais falaOos com no-1
tlclas em primeira mão, farneclOas pela A NOI-'TE. Il oferta Cla CasQ .'. ulmaríles LtCla.

A's 21'30 CAHCAo DO DIA - - por La-!
martlnll Babo, escrita e InterpretaOa; uma

oferta Clo DRAGÃO.

ós 21,35 110 TEATRO EM CASA a comeOia
ÔIZ Luiz forest. Ultl DIA DE CHUVA, pela:
Cio. (.e ComeOias Cla Haclonal, com: mlZsqul<l-'
nha, Violeta E'erróz. Celso 6nlmC1rães. RoOol-!
fo mayer e Ismenla Clos Santos, sob o potro-Icinlo Cla "Companhia Segurança InClustrial".

A's 23 hs. CLUB DOS E'nHTASmA5 com La
martine Babo e SlIvino Heto

5peaker - OOuvalôo Cozzi

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURODE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

A's 21.00 PROGRAMA DE ESTREIA DE AL
MIRANTE. Com una entrevista musicaCla ao

microfone e ·apresentação Cle numeras inéCli
tos 00 seu rt�pertorio' sob o patrocinio Cla
,'Drogaria 5ul Americana."

A's 21.35 no TEATRO Em CASA a re

vista raôiofonica Cle Olavo Cle Barros.

DES-ifiLE DF. mELODIAS. pela Cio. Cle Comeõla�
e cantore5 i)a Hacional,

Adoraeão

Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualquer
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Salas de Jant"ar
para todos os tipos em estilos

originais
f

CONFECCIONADOS EM
E PINHO

IMBUIA/

desde 520$0_00'
ESTILO E CONFORTO

MOVEIS
..

SALOMAO GUELMANN

Ca,xa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
Pinto {;aixa Postal 37Rua João

de

J

"
!

- '"

�.
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Florianopolis- 1938 ==
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=-',A GAZETA
=�?��;_...�"��;;._---�----_

.._�--- .�-

� -.a:t�J'.2fl�....

-I
I

I

I
I Endereço Telegr.: DOLn, - Caixa Postal 32

,

te s. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'\ft.
AGENCIA DE VAPORES,I

I
I
,I VL\GENS Df:�ET!\.S PARA o peRTO DO RIO DEjANEIRO
"

,: Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
I ANGRA DOS REIS e HIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Enc@rrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
�toda,s 3S especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

r- tóros etc.. cereais e mercadoria" em geral. para qualquer
perto j..!1!>rt.:,.�::!.do_Sul do País, bem como' para o E�t6rior
Recebe cargas de importação. do País OUI do Ex-
terior, para' desembaraço e redespacho para AVIIISO Recebe-se carga" e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes I

as praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-!
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Arrnazens

.

da !
SERVIÇO GArANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS Companhia. na vespera das saídas ate ás 16 haras. para ser conduzida, gratuita- I

��'
.

-
.

�_..; ;;::�T::::�:::ç:�:m::c:�)Õ::M::��ia�:. SOB. (FONE 1250) I
V rita I Para mais informacões cem o Agente

� __

.J. SA,N-rOS CARDO,_S_O _

����l� ����������V�����vÂ��a
f� Em s �

.,

favori "'1 �� \ �
�

rotena a sua avorita � � Cálculo de qualquer Ptanta.execução.üs- � Laranjeiras
� �� estrutura em con- cauzação e direção •

.

� ereto armado do ob. as �� Enxertos grandes, qualí
.� e ferro Ap arelhamento com � dade suprema: UMBIG.u
§ pleto para censtru- � dPEdRA. UMA e o�tras vane-� N

d t
� a es.

� çoos e pon es em � Um pé 2$500, duzia 24$.
� concreto armado � cento 180$000. Extra fór-

� "'."�� �, te 3$000 c. u., LIMOEIRO$
� � enxertos muito fórtes, de
�

I
CEClLIANO. MIUDO, GA-

I',.' O C
�

II

R' Gllb
III - LEGO e EUREKA, 1 pé,

� mar arnslro ",' I elro '

..
3$500. duzia, 35$000.

Federal e Santa Catarina �

I R�� ',--, CA LOS NTLSO

� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS � � ENGENHEIRO f:;IVIL � _

�� ��,,:.i r�\ " rA'l .

��;:;-,';;�� f?������� [;J ri]
Vrr.ae--.�"N!�g�� .Nm �7ffi1 �� Rua 15 de Novembro, 416 <UI

SALAS 12�� l�DAR � ENDE-SE:
� �-
t:�] � Uma extensa área de ter-

� � ras, no lugar Barreiros, com
j;;,MÍ Tel. 1503 Curitiba u Paraná � duas casas de madeira. pas-
� � to para muitas rezes, d!ver-
r�' �1 sas roças de mandioca.
I�� 00 aipim e cana, um bélo ba-

�

..

� I
na.nal e bôa chac�ra, pos-

'�'
�1 � suindo agua especial.

Tratar com Alcebiades
,

� Souza, nos Barreiros

� �
�� Ob.·as contratadas 11a"�· semestre � ,

� de 1931 � V�NDE.�E
� donte emlconcreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � Uma grande área de ter-

� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr, Curitiba-Joinvile) � ras no lagar denominaoo

� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

I�� rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e' duas .de madeira'
� Grupo Escolar de Iraíi � todas em perfeito estado.

� Maternidade de Rio Negro )�i �m� co�heira para �eis
� E�tação Experimental de Vítdencias em Tijuco Preto (Paraná) � �nImals. boa chacara, �tlma
� DIversas construções de residencias - � agua. um pasto especíal e

�. ' � uma linda práía de banhos.
������VAV����I'�V�""A"" Tratar com o sr. Pedro.

Cipriano, em Barreiros.

empanhte Nacional �Ie

çã-' Costeira
Companhia Sal.nas Peryr.as--Río
Pring Torres ô( Ciclo Limitada "-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Caboíriense Ltda ..-Cabo'
Vandcnbrando & Cia.-Santos

Frí.o

Mc-vimento Maritimo ..Parto Florianapolisl
i

Serviços de Passageiros ,e ��e C-:;ar:gas ,
_

_ __ '?"'_!. ��.__!-=-�__

18[..... !
I

Para o Sul I
���__���__i__���'_-_�_-__�_--_-_--__�I

I
O Paquete ITAPURA sairà á 6 do I

corrente para:

Para o Norte

o Paquete ITAGIBA sairá á 4 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina.

Santos. Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió.
Recife e CabeJelo

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

Ad t,·
.

?t.!, if"�· r.:N I J'>".,. ,'jf" � >Ç;'.�
1

__�P�i.{��
J. Bayer Fi lho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172
Resldencia 1.686

Alegre

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO
,

Rua Trajado no. 29

Rua Felipe Scbmltd n° 7 e 17 a

N ('""'6 Estr,�it.o Ponta do Leal

RUA FELIPE S�DMIDT;
,I

, . -- -- ''--

��II
Sandalias e sapatas de I
ti ltiias Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços. desde 10$000 e di
retarnente daID fabrica.

COATUME -- BARREIROS
A� -L.HEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos. TAMANCOS, Ca
,

sacos, Gorros de couro, cintos. etc.

SEÇAO de vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á Caixa Postal 124

""Café-Restaurante São Pedro
r

� NA ehl5ÃDVAY -

E sE T

Caíli�ai
FUl1do da reserva

1OG.OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCf...L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, os seguintes juros:
Dep. com ]uns (COàiE�CIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep, Iímitados (limite de 50;000$) 3% ala
Dep, populares (idem de W:OOO$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaacías).
com aviso prévio de 30 dias
idem ele 60 dias
idem de 90 dias

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

4% ala
5°/"«to ...

4.5% ara
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

, Sujeito ao -s':lo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SÁTELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

A lscetanea
,-------

não precisa de reclame. visite suas exposições e

verifique os seus preços

'<")lRAJA,NO
FloIaianopolis

N. a

Proprietario: - IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as
,

regras de higiene

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

Fornece comidas a domicilio
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•60 , ....1. barata. por6m ,
...elhor do mundo

- lo.... - da UIII .om • vario••on. oom .. ln .

...... que nlio oon.oma b.terla (2,5 .m )
Imm_n.. durabllld.de

A

venda em toda. •......

ea.a. do 1'.1110

• noo

Ellumen.IJ� Cruzeiro I

do Sul,
rJ�oinvile, Lages, Laguna, São

MOSTRUARIO EM:

o-. P. de Araujo
_ MEDIC�C'

_Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das melcstias da pe-
.

le e nervosas pela .Autohemotherapia
Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584
Consattas+-Des 8 às 11 e das�14 às 16 horas

Dr .. Camará Ma r t i ns
ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

Especialista em molestias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher=Motestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica 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 de) sei viço

médico da Assistencia dentaria infantil
,
do

Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

....B

rV;olesUas e Operaçoes I
dos

OL.HC:lS
OUVIDOS, NARIZ E G,ü<GANTA

,<
,

Drm J�ão de ,Araujo
Assistente dá Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de 'olhos 1;' oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianópolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngo.ogía do Rio.

Consultas díarias das 4 ás 6 112
RI a Visconde de Ouro PreV, 11 - FLORIANOPOLIS

Tubarão
.' ...... - ... \o.J"�:- __ . . .", ,

o. Fama Mundial r

Dr'. i�igue!
BC)õbaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

_--�Ii!Il!!r!ll!I!I----IIIIIII!l!lil!l_-"'�---lIr������� R A I O X
Dr.PedroCatalão-r- GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNlCA
Diplomado pela Facul- Curso de aperfeiçoamento em doenças do coraçãodade de Medicina da (dBaía iagnostico preciso das melestias cardiacas por
Ex-interno e assistente do traçados eléctricos)
Serviço do prof. MOlae� CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

. i
Ex-interbo do Dispensario NERVOSO

Silva Lima Ondas curtas. Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

Ex-adjunto do Hospllal médica

GraHée Guiule e Sanatorjo Laboratorios de �J1 icroscopia e Anã-
,

I Manoel Vitorino llses Cf intcas
. Clínica médica círurgtca das Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reações de

molestias da Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-CABEÇA E PESCOÇo 'd I d DEspecialista em
nostíco o impa 11. ismo, osagem de uréa no sangue etc.

NARIZ, GARGANTA E Exame de urina (reaçõe� de Aschein Zondeck, para dia-
OUVIDOS gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

CONSULTORIO quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
18- Rua Trajano -18 -

diagnosticos.
RESIDENCIA F d M h d 6Hotel Glona

ernan o Il ao a o,

,

Ia:::::::=:;;jj �""iBiiiãiF Liiiiiiiiiilii1iiiiiiiEL"-'-�ii1íi:iiiiiiT_NAiiiiiiiE__N�O��p�b�·�19�L�I�S���
'"i>r. P. (amara· 10;.. Ricardoll Accacio Mo-I

Simões ,Gottsrnann. reira tem seu escríp-
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Peoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

. Erwin Kreuter]
Especlallsla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do-lenças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e I

operações de plastica I
CONSULTORIO�u-Rua Tra
ano N, I 8. das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 J 12 horas.

7ratamento moderno das
moiestias do Pulmão

Consult-R, joâo Pinto, I�-l
1 elelone. t 595

Res. Hotel Gloria.Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs,

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA �GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico dfls molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14--Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8
ás 9 d� manhã e das

4 ás 7 da tarde.

1.

I i\J S T I T U T O D E D I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

MEDICO-ESPECIAUSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

'Res, Rua Bocayuva, 114
TeI. 1317

"

Com prática nos hospitais europeus
.;

,

� CLINICA MEDICA EM GERAL
:

-

Consultas das· 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

11. 70. -- Ph01lP·. 1277.-·

I Caíx 1 Postal, 110.

\

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Dírelto
Advoga na capital e no interior ?este e do Estado de San- \1ta Catarina,

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 13 J

\15 obrado sala n' 1
DJ1\T" \PARANA'

,

-

. __

SANTA CATA�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de crianças:lj
Diretor da Mat�ürtidadel
Medico d@ Hospnal

(Curso de especialização em

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

tór io de advogada á rua

Dr Aderbat
da Silva

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

Fones 1631 e 1290

R.

Visconue de Ouro Preto

TELEF. 1.285 )

,

I
RESIDENCIA- Rua Este- j

I
ves Junior N. 26

I. TELEF. 1.131
--

-,...--

I Dr. Pe�ro d�)ViDura Ferro I
Advogado

I Hlld. Trajano, rr 1 sobrado

I \ Telephone n: 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Plorianopolís, 6-4-1938

de Fe,rro, Santa�rada
, ,

( Catarina
�

I
I

A operosidade imprimida pelo competen
te e honrado engenheiro dr. Humberto Para
nhos Pederneiras tem acarretado grande de
sen'v·olvirnento áquela ferr-ovle.

A estrada de Ferro Santa Catarina é um dos fatores pre-] de Mercl1dorias, visou principalmente os artigos de importação, afim Assim, sob os melhores augurios, foi inaugurada a agencia
ponderaotes do enorme progresso do ubérrimo vale do ltajaí. Da \ de poder a E&trada se defender da forte ccncurrencia que lhe mo- de No\'8 Breslau, com serviço regular de cargas e passageiros entre

administração Joaquim Breves Filho pera cá, as que se seguiram I viam varias ernprezas de auto-caminhões. E isso deve ser proclamado a referida localidade e a estação de Hamonia.
tiveram por escôpo dar o maior desenvolvimento áquela ferrovia e alto e bom som, sempre que se oferece oportunidade: -o movi- Em face da ótima acolhida da laboriosa e progressista po
oslfrutos que vêm colhencio são surpreendentes. A atual direção mente que a Estrada de Ferro Santa Catarina vem desenvolvendo pulação daquela zona, a Estrad" determinou a construção de um

está a cargo do ilustre engenheiro patricio dr. Humberto Paranhos ela que já aí estava muito antes do eutnmovel - não é de combate, confortavel euto-cnibus, que entrou em trafego nos primeiros dias de
Pederneiras, especializado no assúnto, tendo como engenheiro aju- _;facil, aliás, é de ver, - e sim de delesa, a mais legitima. Janeiro. Além deste, serà mantido um caminhão para o transporte
daute o dr. Antonio Vitorino Ávila Filho, profissional competen- exclusivo de mercadorias.
te, e-forçado e tido entre a sua classe como dos m-is distintos e Na Secção Fluvial do mesmo modo, 8 nova tabela de O preço da passagem é verdadeiramente irrisorio. Sinã:) ,e-
talentosos. Os demais cargos técnicos são exercidos pelo dr. Eu-: fretes cujos abatimentos vão até 60 010, em vigor d�ate 1 de No- jamos. Em um percurso de mais de 170 quilômetros, ou seja adie...
r;co Borges dos Reis, Engenheiro Chefe da Via Permanente; dr.1 vembro findo, trouxe, j4 no primeiro mês da sua vigencia, um tancia que separa Nova Breslau de 81umenau, ida li volta, cobta a

Francisco de Souza e MéJo, Engenheiro Chefe da Locomoção e l.lcresci�? assáz consideravel do rolume dos transp?rtes fluviais en- Estr.ada o preço apenas de 10$200, dando direito a 30 dias para
Pedro Pacheco, encarregado do Trafego. .tre hajal e Blumenau, e consequentemente da receita daquela Sec- a viagem de regresso.

E' secretário da direção o sr. Nicscio Heusi e almoxari- ção, maximé no sentido de importação, CUj03 transportes, devido á I Em Blumeeau foram construidos prédios destinados ao e...

fe o sr, Francisco Runze, Iuncionsrios
_
que disfrutam de grande intensa concorrencia que lhe movem treis emprezas, tinham baixado

I
critorio, agencie, armazena e garag! daquela secção. Foi tambem or

conceito. O irrepreensivel serviço de contabilidade é chefiado pelo quasi a zero.
! ganizado o serviço de entrega a domicilio em Slumenau, Itoupava

sr. Nestor Heusi, que à testa do importantíssimo departamento tem Conseguentemente, ai grandes redeções tarifarias que vieram 'Séca e Itajaí, bem como o de transporte de cargas entre Itaja. e

da.!o as .mais sobejas e convincentes prova. àe competencia e hon- de ser postas em prática, além de terem contribuido para 8 maJo- Blumenau.
radez, como tão bem atésta a esplendida organização, na qual. ração razoavel da receita da Estrade, vieram benificíar enormemen

nenhum precalço já Ioi constado. Tivemos a feliz oportunidade de I te á lavoura, 'á industria e ao comercio do opulento 'Vale do
fazer uma ligeira reportagem sobre a E. f. Santa Catarina. ltajaí,

Um dos pontos que mais despeitou a nossa curiosidade
foi a redução de fretes [,osta em execução em 1'. de Outubro do
ano findo e reduções que oscilam entre 20 e 50 per centro. Desde
então promissores e ótimos resultados tem colhido a Estrada. A
alteração tarifaria. que consistiu na revisão conscienciosa da Pauta

E' objéto de cogitações do sr. dr. Pederneiras ir estendendo
as suas linhas rodoviarié\ft na preocupação de s. li. em atender do

Além das secções férrea e fluvial a alta visão administrativa
I
melhor modo passivei os altos interêsses dos seus numerosos clientes,

do ilustre dr. Humberto Paranhos Pederneiras, no afan de bem O esforço e o dinamismo do espírito progressista do distinto enge
atender os interesses da vasta zona colonial do norte do Estado, nheiro diretor do imnortantissimo serviço, vem sendo correspondido
conjugando-os os interêsses da população com os do importan- �Iltisfatoriamente por todos aqueles que necessitam utilizar-se da E�
te serviço, creou um departamento rodoviario. F. Sta. Catariaa.

�A�G�P�_Z E T A CES.PORTIVA
REDATOR: Carlos L. da Luz

Brasil contra Vugoslavia
o grande rnatch a que París assistirá

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult, Aven. Oct. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur
sos na Europa, diplomado na Alemanha e no
Brasil, dará consultas em Florianopolis de 1 � até
30 de Abril.

RESIDENCIA: HOTEL LA PORTA.
Consultorio: Rua Trajano. 1 - (junto com o dr.

Camará Martins,
Das 9 ás 12 e das 14 ás J 6 horas.

RIO, j-Pelo sorteio efetuado em Paris o primeiro adver- a da Universidade de Cambridge,
sario do Brasil seda o vencedor da batalha entre a Polonia e a nas c1assicas regalas que todos os

Yugoslavia, realizada na tarde de ôntem, em Belgrado. anos se realizam no rio Tamisa,
O jogo foi renhidamente disputado, perante uma assistencia por dois comprimentos de barco

dé cêrca de 25.000 pessôas, e-segundo os despachos telegràíicos realizou o percurso em 20'32B•
-seniu para revelar o excepcional apuro técnico fia representação LONDRES 5 O

.

yugoslava, que foi a vencedora pela apertada contagem de 1 xO. Os �
,
- s péritos

cronistas de Belgrado-dizem, ainda, as agencias telegràíicas-e-entu- dcham I�ue
Oxford venceu uma

siasmados com a admiravel performance da turma vencedora, tecem as �e ores .regatas e que a �.ua
os maiores louvores e chegam a assegurar que a equipe do Brasil guar�lção, e�ldentemente, supe�lOr
serà prêsa facil nas suas mãos. a �lval, tena hganho a �darndaquaisquer que ouvessem SI o as

Q TORNEIO INICIO DO

[esquadrãO
do Limoense. condições, JOE LOUIS ESTA' MUITO

CAMPEONATO ILHE'O O Internato por sua vez não A corrida foi decidida perto CONFIAN1E....
Pouco a pouco aproxima-se o tem se 'descuidado e acha-se em

da boia de marcação de 13 mio. Ttorneio inicio, que será sem dúvi- bôa fórma. lhas, As condições em que se dis- •

CHICAGO, 5-A confiança
da um espetáculo brilhante, pois O Externato entrará assim putou o pareo

.

foram as pecres de que; o campeão mundial do box,
txnarão parte os clubes F iguei- constituido: que ha mernona. Um forte vento [oe Louis demonstra em si próprio
rense, Avai, Atletico e Iris. Zuza sudoeste, em parte de través, em para derrotar Max Schmelling no

Veremos a torcida de todos os Damiani Ovidio parte de prôa, favoreceu muito encontro marcado para junho pré-
esquadrões se degladiarem, e ani- Sagre Osmar Calado mais aos oxfordianoe. A assisten- ximo aumenta de hora em hora,
mando ao mesmo tempo os Je- Romeu,Flavio,Solon,Saul. Nelson. c.ia foi a mai�r .de quantas se ve- segundo declarou Bntero á noite

f"nsores dos seus quadros. Como preliminar preliarão as
rlficaram nos ultimas anos, elevan- após sua vitoria pur 'nocautellnes-

Como recompensa,será dado ao p�quenas divisões do Internato do-se. segundo se calcula, a mais ta cidade. Peloll resultados que estão destiÓadas a produzir nas almu,
prlmeiro colocado, um bonito pre· e Externato. de 750.000 pessôas. Essa enor-

.

Louis declarou: «Agora estou recomenda a Curia Metropolitana que, em todas as paroquias, se

mio, oferecido pela ASSOCIA-l A pequena divisão do Exter- me afluencia póde ser atribuida certo de vencer Schmeling.O que celebre, como de costume, com a possivel solenidade, as funçõ<:ii
çÃO DOS CRONISTAS DES- nato será representada por con-

não sóm�nte. ao fato de haver fei-
sempre fiz era bastante para det- da Semana Santa.

PORT1V05 CJ\TARINEN- junto' bem aprimorado e entrard to um dia hndo e claro, mas tam" rotá-lo, mas aconteceu que êle me Quanto á Missa resada (não cantada), na 5a. feira-santa,
SES, que patrocinará este Impor- assim organizado: b:m. ao renascimento do interesse venceu. Agora sei como devo fa- só pode .ser celebrada, COM LlCENÇA ESPECIAL do 1:;0v�rr,tG
.ante certame. Henrique publico, desde que .Oxford, no ler para avançar e manter-me metropolitano.

Gomes (Ela) Bolinha ano passado, conseguIu quebrar a equilibrado». Nês igrejas de regulares, no referido di", só pode ser T�.-

HOJE NO GRAMADO DO l\1oritz Luís Velha sequencia das 13 vitorias conse- Thomas dopois da derrota por sada Missa NO ORATORI0 PRIVADO. para distribuição da.
GINASIO SERA'TRAVADA Waldir Rato Amarelo Famoso e

cutivas de Cambridge. Inocaute' no 6m do· assalto disse: �agrada comunhão AOS RELIGIOSOS, ou, St! faltar dito orato··· '.

DUAS LUTAS
'"

Abel. _

--

«Apostaria minha bolsa desta noi .. rio, na igreja, mas DE PORTAS FECHADAS.

H:>je ás 830 horas encon-' A seleçao portuguê- te em como Louis vencerá o ale- Durante o tempo da desobriga, os rev. dos srs. Vigarios e

trar-se-;o 110 c�mpo do' OINA- Esporte -
. SêJ que jogará com mio.» mais Reitores �e igrejas, sem ,om,itir outros �SSUQtos de i?teres�e

510 os dois antigos rivais Exter- ..Jornai a Alemanha na elimi- Os criticos e.portivos 0f!lDar_n geral, ou�ut.ar 's suas paroqUias,. não. deixarão de fIxar' 81

nattl e Internato. Oxford venceu natoria do campeo- que Thomas tem. todas a$ q�alJ- atenção sobre os lac;ramentos da peOltencla, sagrada comunhão ,e

A partida será bôa,pois � Ex- Cambridge! nato mundial dades que caracterlza� SchmellDg, casamento-sacramento.

ternato como sabemos esta com, mas carece de conhecImentos e da
um quadro e� condições tendol !...ONDRES,5-A guarnição LISBOA, 5-0 selecionado habilidade indispensavel aos bani

empatado ultimamente com o forte da Universidade de Oxford, bateu português de futeb61, que enfre... puPútat,.

tará a equipe alemã em disputa
do campeonato mundial, foi orga
nizado com os seguintes elemen
tOi:-Azevedo. Amaro, Albino,
Carlos. Pereira, Mou rio, Soeto,
Piroteo, Pinga e Cruz.
O centro-avanto Espiritc Santo

foi impedido de parncipar, em

consequencra de uma distensão
muscular.

Dr. Waldemar Niemeyer
Médico oculista

CURIA METROPOLITANA
Avisos sêbre á Semana

Santa

Florianopolis, 29 de março de 1938.
P. FREI EVARIS rO SCHURMANN

Vigario Geral,

,'.,
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.jCHARLAUTH,

.

I é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

Administra
ção da Da
Iftlnão da

Unlãu
A Eleírica quinta-feira

7 �fde Abril
u

CHARLAUTH São convidados a comparecer
com urgencia á Aministração do
Dominio da União, na Deleaa
cia Fiscal, afim de tratarem de
assuntos de seu interesse, as se"

guintes pessôas: Clube de Re
gatas Aldo Luz, Francisco Se··
bastião da Rosa, Francisco Mar
ciano PNeira, Ueneroso Eleute
rio da Silva, Horacio Irineu da
·Oama, João Martins Dutra. lu
vencio Luiz da C. Costa. Lidia
Castro, Leocadio de Oli "eira,
Manoel Antero Pereira, Manoel
L. Antonio Pinheiro, Manoel
Quintino dos Santos, lVlanoel
Marques da Silva, Maneel Si
virino de Oliveirà, Maria Julil\
G0nzaga, Maria Candida da
Silva, Maria julia da Conceição,
Maria Barbosa de Lima, Maria,
Cecilia, Argenoria e Iracema
Vieira, Teodoro Ernesto da Sil·
va, Tranquilino Lopes Goudinho,
Vírg-ilino Man�el Laurindo, Vir
gilio Manoel de Souto, Valqui
rio Lucio de Lima, Empreza
Auto Viação Florianopolis, Ca
semiro Varela de Aguiar, 00-
metilde H. Savedra, Francisco
Salcntim, Savedra, Regina Sebe,
Anfonio Manoel Gonçalves, Ale
xandre Vergilio Lopes, Agríco
la José Leopoldo, Antonio P.
Duarte, Candido Manoel Lemos,
Dario Augustinho Oou�êa, Emi
dia Antonio Cardoso, Candido
Manoel Gouvêa. Deolindo J, da

_

Costa, Bernardino de S. Vaz,
iiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiliiiiiiiiiil iiiiiiiiiiõ.,iiiiiiiiiiiiiiiiõlii__;;;;,;;;;o;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;ii Eugenio Moraes, Elias Paulo,

Francisco P. da Rosa, José P.
de Carvalho, Pedro Antonio
Vieira, João Vaz Sobrinho. Eu·
zebia Pereira do Nascimento,
Francisco Kamescky, Manoel Vi
cente Filho, Adelaide dos An-

II jos Borba e Eiena Calvacante.
José Serafim da Silva. Etelvina
Gonçalves, José Manoel da Sil·
va, Delgicia Marques, Izidro da
Silveira, Leocadia Maria Ceci
lia, Venceslau Azevedo, Ricar
da Pedro Goulart, Francisco
Pedro Cidade e Alcino Cipria
no, Companhia de fumo Sante
Cruz.

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

TOS PROCUREM

A ELETRICA

não é um creme comum

CHARLAUTH I

Ii lhe extingui�à as sardas,

p��os'l
J

cravos e espinhas, sem a mimma

I
irritação, deixando-lhe a cutis I

limpa. macia e fresca.

INOVIDADES! VISITEM A EI't
II i I

Rua João Pinto n. 14 e riCa·, VENDEM
-- !SE os três chalets, á rua

��������������������llsdva Jardim números 284, 286
e 288, todos com ótimas aco-

Sra. Camará Martins .nodações pelo preço de . .

•

i 5:000$000.
Diplomada pela Universidade de Música do

I
Tratar nesta redação

Rio de Janeiro
'Leciona piano, teoria e solfejo --------.----------------.

Em sua residencia-c-São José (Praia Comprida) RADIOSpreço-25$OOO mensaes

II....Egl ,_Floriªnopolis-50$000 mensaes _.1 Pa�a �s.:� co�ce!.to, procurai a
- .. , -' -

Casa IVl'lslcal, que conta com a

E==-: olicina melhor muntada na ca-
-------

pital.
"li

Valdemar Burigo Rua João Pinto, 12

nscrito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina --Cãsa--ii'õ-E"S-treiiõ"""
ADVOGADO VENDE-SE uma ca-a si

Cobran�a. am;gavels I Judiciais tuada no Estreito. Boas aco-
Comercio - Civel e Crime nas comarcas de modações e todo conforto.

URUSSANGA :e ORLEANS Para vêr e tratar a Estrada
scritorio em URUSSANGA Sa�ta Catarina I Geral no. 105.

/

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

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

Interllfll.anal Machinery Campany

Engenheiros importadores • Rio
Sra. Agricultores .e Industriais!

.Jlumen� sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

Motores a oleo crú Diesel "c:;,terpillar"
Peçam informações e catálogos ao Represef�nte e Ven-

dedor exclusivo no Estado

Ovos pa.a a Paschoa,
Coelhos,
Visitem a grande expo
siçao da

P a d a r í a Caríoca
DE

Domingo J. da Silva
1-1. A V'I L- A

Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140 a Rua Alvaro de Carvalho, 17
Ef3quirJa Felipe Schroidt Dr. Padro de· Moura Ferro

Advogado
S Rua Trajano l' (sob).

Telegramas "Avila" Florianooolis

Vísta SEUSBEM FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garâtas só

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

,

�
.... ,:;; ..........,."MI . .,.,,�,v�',;'f.,.-J .. ...,. . �.
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Passa hoje o aniversario nata'

licio da exma. sra. d. Laura
Demaria Callado, progenitora do
sr. Jairo Cal!ado, diretor deste
diario.
A veneranda senhora que pela

sua grande bondade e excepcio
nais virtudes, é profundamonte
estimada no seio da familia ca

tarinense, será alvo hoie das mais
respeitosas homenagens, ás quais
os de «A Gazeta», com prazer se

associam.

AZ T
Viajará para São I

Lourenço I LONDRES, 5 - Informa-se
S. LOURENÇO, 5 O general oficialmente que o encouraçado

Gaspar Dutra ministro da Guerra- <Hood », a maior unidade da es
chegará aqui amanhã, afim de sub, quadra britanica, se encontra a
meter a despacho do presidente da
Republica varios papeis de sua tualmente no porto de Barcelona

pasta. onde estão sendo tomadas as

O general Góes Monteiro, que disposições necessarias para a par
aqui era esperado hoje, adiou sua tida imediata dos suditos brita
viagem, sendo pravavel que venha
amanhã.

o "Dood�� na Es
panha

o sr. Timoteo Paulo Alves e a

gentil senhorinha Ilma Gandolfi,
filha do sr. João Gandolfi, funcio
narie público.

o NA
NASCIltIENTOS

"

)
,

GiIO
O "ALDABI"

nicos, caso o exigirem as circuns
tancias.

FLAVIO D'AQUINO

Foi enriquecido o lar do sr.

tte. Nelson de Oliveira Coelho
e de sua exma. sra. com o nas

cimento de urna primogenita que
recebeu o nome de Nieda.

Pecui:ios
pagos l0 TEMPO

I _

A fiíma D. AVILA, repre�ental.te exclu-

I siva no Estado, da Companhia Burreughs do Bra-
A Caha Telegráfica Beneficente Departamento de Aé· , .

I t d' R
. -

de Santa Cata�in�,. asscd_ação �e I.onautiea Civil
sll nc., em o prazer e comUnIr.ar 25 epartlçoeS

classe dos funClonarWil da DU'etona Federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em
I�c8ional dos Correi.os e Tciegr'!fo[i 1 b d

-'

t'de Santa Cattuina, efetuou a 25 3õRetim diário da Esta- gera que rece eu ;.lara emollstraçao, varlos IpOS
d:õ março ultir:w, ii. d. RHa à,� Mo- _

A'
" , " de maquinas. dos 500 modelos Burroughs. F h jrais Lima, e, a 2 e abril corrente, çao ero-chmatologlca azem anos o e:

aos SI'S. João G�m�al�es M.elchiacles i Previsões para 0 período das
Antes de comprar maquilJ.as para seu estabe·

de Souza, .íuv�nJl l':.i'ÀC1H3d",� de 118 horas de ontem ás 18 h lecimento procure conhecer aS' da a sra. Maria de Li>urdes Straus
Souza e d. Mana eu:.vw ;_i[.�lchIadesI. oras a sra. Diva M·sreira Neto;
Ulisséa, herdeiros, respecHvamcnte, I de hOje: COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.

a sra. Sofra Berka;
das extintas consocins sras. dd ....U Tempo - Instavel com chu- para o que convida a virem ao nosso escritorio o sr. Jacinto de Oliveira;z1ra Lima e Ma.ria Adelaide Gon'l vas e sUj'eito a trovoadas. ver o KI d v d t d o sr. Oto untz, comerciante{a ves. e .AiUza, c paJa�llel'! 1). os Temperatura-Estavelpecu'hos pelas meSJ:1laS mstltUldos T •

"

•

• • Mostruario permanente em S. Isabel;
nn seu beneficio, nas i.mllortancias .' entos.--VanaveIs, sUjeIto a

I R t t E t d o nosso conterraneo sr. Artut eh b.de rs. �uinhentos mi.! réisAe ull_l co::- rajadas frescas. I epresen an e no s a o
Nagib Nabal. um o. . .

10 quatrocentos e quarenta r_:.nl reiS As temperaturas extremas de i H. A V I L A
(1:4.40$000), corre�p()ndente� as c�Le· ontem foram' maxima 26 O e m'- ! Ce"." !\l·1afra,41-B. F,onf' 1 �61.Cal· xa po"'tal fpoll·s.140 HABILITAÇÕES

VENDE-SE grande quant
Sanas sexta (éJamta) e qmnta, nas,.' '. . � I

_",C). lV. _.J."

t"d d I f
-

quais se achavam. insl:ritas ás fale-' mma 19.7 regIstradas, respecti- I a e - n ormaçoes na J

���socia�����PPN'����'�PT�ás�1�1..�.5�g_�e�7�.3�5����o�ra�s�'���z::xrr:ii�.·;�i.;;;;ii;;;;;;iiiiiiii;;iiiiiiii;;iiiiii;;iiiiii���H�ab�i�li�t:am�-:se�p�a�ra�p�a�r�a..c�a�s:a�r,�o�f�i�c�in�a&��d�e:s�t�e:.j�o:r�n�a�I....
f'fiJá

De sua viagem a Pelotas che
gou a esta capital o nosso esti
mado cooterraneo sr. Vitoria For

Deílue hoje o aniversario na- nerolli, radio telegrafista da «Co·
ri Por pret)o razoaveI Uma gui- talicio do talentoso académico brasil ", e que vai servir em
v promotor público da comar-]

-

compra-se uma casa para mo- Vende-se lhotinu/conterraneo sr. Flavio d'Aquino, Itaiaí,
ca �a �agLlna, vem de epresenter

'

Deutsrnes Konsulal, rada. d e a I a- filho do ilustre Secretario do In- Profissional competente e fun-
denúncia contra os responsaveis li MIL� � DINHEIRO A VISTA vancll: (maquina de cortar papel) em terior e Justiça dr Ivo d' Aquin cionari.i o,f()r�ad'), o sr. Fome-

I I 1 f." perteíto estado., i
' • I O. >

pe o saque evauo a e eito no va- Fit@l·ianopoUs
1 .!nfOr_ma�s ne�t� r.edação. Informações nesta redação.

' rolli, goza da T)Jrlo de seus su-

por <Aldahi», ha tempos sinistra- '-- -- � MARIO NOCETI

.\.
periores de um invejável concei-

do nos penêdos de Santa Marta. BEKANNTMACHUNG -I to, disfrutando de grande estima
PI'

.

1 i A GAZETA é ineontestavel-e o mquerito a oerto pejo en-

I Regista a data de hoje o aní-] entre os funcio.narios da aeredi-
tão delegado especial, tenente Ti- Am 7. oder 8. d. M. bietet sich I mente o diario .

I" d M' tada Companhia
B 1\1

'

d d i versano nata ICIO o sr. ano'
.

moteo raz oreira, foram apon- auf dem Dampfer "Bahia" fuer a Capital de maior numero e pag-
tados corno encabeçadores do sa- alle Maenner und Frauen uebsr nas e indiscutivelmente o de maior I Noceti, ativo representante da VIAJANTES

que das mercadorias que se ell-Izo Jahre, die die Reichsangehoe- i
firma Ernesto Riggenbach & Cia. (Via terrestre)eireulaeão. .

contravam na praia, os indivíduos rigkeit oder die fruehere oesterrei- I

J\:1artinho Leonel, Tarcilio Dama-I chische Staatsangehoerigkeit besi- __ I SRA, LfJIZ OROFINO Passageiros que seguiram para
SIO, Antonio Euírazio e João 1\1i- tzen, Gelczenheit ihr Wahlrecht "LUBE 1" DE' AGOSTO I) norte pela Viação Cruzeiro
guel, tambem conhecido por João I gelegentlich der VoJksabstimmuug '" AÍII JI!4 I A efeméride de hoje assimila a Ltda.: - Linaura Souza, Maria

Dolora; e das que "18 achavam a ueher die Wiedervereinigung Oes- I

II passagem do aniversario natalício Souza, Tita Silva, Regina Souza.
bordo, Eliziario José da Silva, terreichs mit dem Reich und der! De ordem do SI'. Presidente tenho o prazer de convidar da exma. sra. d. Francisca Oro- Elza Schmidt, Lola Schmidt, Pau-
Timoteo Antonio (lt� Oliveira, \'1a- Wahl zum grosscleutschen Reichs- 'aos srs. sócios e exmas. famílias para a SOlRE'E dansante que es-

I fino, dignissima consorte do sr. lo Pires, Onorio de Souza. Ana-
noel Prudencio e Luís 'ieim. Lag auszuueben, Erforderlich hierzu te clube realizará em a noite de 16 do corrente SABADO DE Luiz Orofino, soeio da importao- lia Katicati, Tertuliano Branco,
Foram Lambem indicados, 09- isl der BesiLz eines Stimmscheins, i ALELUIA, com inicio ás 21 horas. te firma Angelo M. La Porta & Alirio Alcantara, João Rosa, An-

mo responsavois, v: rios outros, de� ge��n _Vorlage .von St�atsan- i Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianopolis, 5 de Cia Ltda., e ageny" da. Loteria tonio da Silva, Braulio Farias e

€ntre os quais Elpidio de Sousa, gchoerigkeitsausweisen bei dem abril de 1938. do Estado, A aniversariante que André Apolonio.
em poder de quem foram apreen- unterzeichneten Konsulat ausges- é muito estimada nesta capital
didas mercadorias no valor total tellt wird. NARBAL VIEGAS contando com um vasto circulo BODAS DE PRATA

de 17:346$000. , lo. Secretario de amizades, ver-se-á, por este
O valor talai das mercadorias Florianopolis, den 4. April 1938. e auspicioso acontecimento, muito

apreendidas, segundo o laudo de DEUTSCHES KONSULAT
" I

cumprimentada.

:::�:��:���i..�::��6�o4:���.�=.� ·i AGRADECIMENTO PROF. LUIZ TRINDADE

I
O abaixo assinado, cumpre o dever de testemunhar '

O dia de hoje assinala a pas-
,

I' sagem do aniversario natalicio do
publicamente a sua imperecivel gratidão ao dr. Artur Perei-

nosso distinto conterraneo sr.
ra de Oliveira que, no decorrer da grave enfermidade =Iue o

prof. Luiz Sanches Bezerra da
acometeu, a par de esmerada dedicação, demonstrou profi- ,

As indústrias brasileiras vêrn II Trindade, operoso diretor do De-
ciencia de sua nobre profissão. atributos que elevam o dis- tdia a dia conquistando lugar de, RIO, 5 -. O general Góes I' tinto médico ao mais alto conceito.

:.1
partamento de Educação.

destaque entre as similares. Ain-l Monteiro, tendo terminado amis- b d ..
. «A Gazeta» felicita-o.

Florianopolis, 5 de A ri! e 193 P.
da agora acabamos de receber são que lhe foi confiada pelo go-
amostras de brilhantina, loção e vêrno, se apresentou ontem ao I JOSE' DE OLIVEIRA CARVALHO Decorre hoje o aniversario na-

pó de arroz, da acreditada mar- Ministério das Relações Exterio-! talicio de sr. João Lobo Harbe-
ca <Mauricêa », artigos que podem res, em companhia dos oficiais':ii.�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiii__iiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- beek, antigo funcionario da Cia.
figurar com os que mais finos fo- que faziam parte da embaixada Costeira de Navegação.

I elega.ntes movoeis. de quarto. Tra-
rem, não só pela apurada coníe- especial sob a 'sua chefia.

NINA SCHWr:IDSONção, como ainda peja magnifica I Em seguida o referido oficial A Ora. JOSEP L Transcorre hoje, o aniversario
tar a rua Cnsplm MIra. n. 31.

embalagem. se dirigi u ao Estado Maior do natalício da senhorita I1ka,

filha�1M It d
\

Gratos pela oferta. Exército, onde reassumiu a chefia (Espeeialista em doeot)as de Senhr aso
do sr. �ai�e dos Santos Cardo- U a o oCO-

do mesmo departamento tecnico.
e ereant)as) so, mui dIgno representante da

Transmitiu êsse cargo o gene- Cia. Co�teira, nesta capital.. nlandante doral Horta Barbosa, que o saudou mudou seu CONSULTORIO para á POSSUIdora de nobres predlca-
Frutas Nacion�i§ e pelo exito da missão que vinha dos. a aniversaria�te, �esfruta �e, nav·lo "COEstl"aejeb�as de desempenhar. Rua Felipe �ehmidt� 39 mUito apreço e SImpatIa no selO i . -

encontram�§e ã ven�a �íH) O general Góes Monteiro a-
I de suas relações de amizades.!

S fIl'I gradecendo falou sobre as conclu- HORARIO·. das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas Nesta data a aniversariante está I
alão '�_AnllU�Jj_·eiai 1

sões a que chegou, na visita que recebendo as homenagens a que

I�_._C_o�_s_e_��_e_i_ro_�"'_",'1_d]_f!:_�_,_1_G fez aos Exércitos dos paises em I
faz júz.

que esteve. I I
I Belmirinha, aplicada aluna do
Colegio Coração de Jesus, e di
léta filhinha do sr. Jaime dos
Santos Cardoso, completa hoje
mais uma risonha primavera. Por

I este motivo, Belmirinha, reunirá
a t.arde na residencia de seus ex-

I
t

. •

hi remosos paes, suas amlgulll as,

I
ás quais oferecerá uma lauta meza

de dôces.
I

Orçam para cima de 60 contos as

mercadorias apreendidas desviadas
daquele navio

CHEGAM UNS

VITORIO FORNEROLLI

Mau r �·cé a
Reassumiu o

mando

Por motivo da passagem. ôn
tem, das suas <bôdas de prata'>,
foram o sr. Joaquim de Carneiro e

sua exma. esposa d. Felicia Ana
Carneiro, alvos de grandes pro
vas de simpatia e amizade, por
parte das pessôas de suas relações.
Comemorando o acon tecimento,

ofereceram os aniversaríaates uma

lauta mesa de doces, cervejas e

licôres ás pessôas que os visita
ram, afim de lhes apresentarem
felicitações. I

'_r-_-:- '! ....
- � fi :::::::ntbE::s:& i :' 151 �

VENDEM-SE

soo MODELOS ,
•

mandante
Capela"

�O comissario Rodolfo R038, en·
carregado do serviço maritimo
multou ontem o comandante d
navio do LIoyd Brasileire, "C()
mandante Capela», sr. Apolinari
Marques Brandão, por ter o mes

mo infringido o disposto no pd
ragrafo unico do artigo 200 d
Reglllamento para o Serviço d()
Estado, que baixou com o Decre
to N' 305 de 15 de dezembn
de 1919, que assim reza:
- «Os comandantes não COrl

sentirão que os passageiros, o

qualquer outra pessoa, desemba
quem, sem que tenha sido feita
visita da policia do porto».

"
Dê olai!

S
alguns passos,

VENCEDORA

DEIXE ENGANAR ,
•

e ·vá ali ria

Encontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

50nllos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor � A M E L O

CE00RA .. Rua Conselheiro Mafra, 17�esq. R. Trajano,2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




