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A vibrante oração pronunciada ha dias na "Hora do Bra��Rtrõf4t[,
pelo grande s�ldado general Meira de V;sconcelo�, repercutindo na:ab.ua UBl1r.1

'mlaeiollal, irl1lana,-se ao pensamento alo ilustre Interventor Nerêu Ra__s/:'fflnGpU,�,;
na !Jo!idificm§ão áa campanha nacionalista, destinada a erguer o sentl;'���v,,"�

\

mente de brasilidade, de joelhos ante o altar sagrado d3 Pátria.
_-------

/Varejad" pela policia a

rasldencla de um chefe
nazista

Apreendido copioso material de pro-
A

,_-I Convidado a retirar-se ANO

do territorio nacional

Ii:-A
-=-=_-

"I Bons ventos Chegou aSãol O aniversario do
G A Z E TA" fi os levem... Lourenço dr. Getulio Vargas

Em homenagem ao terceiro aniversario RIO 18-As autoridades poli- Pelos Iuneionarios da Alfande-
da profícua e honrada administração do UUS- ciais embarcaram no porto desta ga desta capital, Ioi enviado ao

tre sr. dr. Nerêu Ramos, no govêrno de Santa I capital, com destino ao Uruguai, Chefe da Nação, por motivo da

Catarina, cuja passagem se registrará no pró- os individuos Hugo Nietto e Vi- passagem do seu aniversario na-

ximo dia primeiro de Maio, "A Gazeta" pu- I tor Lassus Blanco, autores da es- talicio, o seguinte telegrama:
i perteza levada a eleito contra o Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas,blicará um numero especial de 40 páginas,

li
alto comercio do Rio para a ofer- Dignissimo Presidente da Repu-

llustrade com cêrca de sessenta fotegravuras, I ta de um alhum ao Chefe da blica.
que atestarão, de visu, o que têm sido a obra I Nação, fato êsse do qual nos RIO
dinamica e fecunda desenvolvida pela invulgar

'

IlocuPámos
com amplos detalhes. Os Iuncioaarios da Aduana de

capacidade de sua excia., em prõl do seu Es-

I
Hugo e Vitor seguiram a bor- Florianooolis, abaixo assinados

I
do. do transatlantico <Western felicitam Vossencia pela data hoje,tado e do seu Povo. Prince-, sendo acompanhados ao que marca vosse nataJicio e fa-

Essa reportagem fotografica concretizará i seu bordo pelo sr. Dulcidio Gon- zem ardentes votos ao Todo-
por meio de fatos, tudo quanto nos fôsse da- I çalves, 30. delegado auxiliar, au- Poderoso, para conservar por

j do dizer com palavras. II to�idadp. iJl:umbida de faze-los muitos anos a existencia tão pre-
deixar o pais. ciosa de Vossencia, não só para

Liiiiiiiiiii_i iiãiii.iíiiii
'--- O álbum e bem assim os talões os seus, como para o :Brasil em
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de recebimentos de importancias geral, que muito espera do alto
r. tamiro do comercio ficaram apreendidos '9R. HENRIQUE DODSWORTH saber, da dedicação e do pátrio-

no cartorio da 3a. delegacia au- tismo de Vossencia.
'

Guimarães, �Iiar. SÃO LOURENÇO, 18 - Che- (ass.) Mustaphá Silva, Cícero
gou a esta estancia a bordo de Claudio, Edmilson Correia, Artur

RECIFE. 18 - Telegrama do I

Novo Cod.·go um aviãs <Belanca» do Exército, Capela, Saul Capela, Celso Ca-
municipio de Tacaratu, informa Ha dias que se acha recolhido pilotado pelo capitão Wanderley, pela, José Abreu, Walter Diehl,
que os soldados. comunrlandos pc- ao leito, sendo presentemente e P I o sr. Henrique Dodsworth, pre- Clementino Britto, João Hacker,
lo sargento Euchdes encontrara�- seu estado satisíatorio, o sr. dr.

_ ena feito da capital. Virgilia Monteiro, Paulo Lucena,
se co� u� grupo de 14 bandi- Allamiro Lobo Guimarães, ilus- ..,.. O governador da cidade viajou Emmanuel Campos, Maximiliano
d�s, mclusI�e quatro mulht:re.s, I tre Secretario tia Fazenda e A- RIO, 18 'O juiz Nelson Hun- em companhia de sua esposa. Freyesleben, Ascendino Pereira.
tra vando VIOlento combate. saml gricultura gría declarou a um vespertino que o Antonio Livramento, Antonio
ferido, o soldado José R?drigues, Durante o periodo da sua en- novo Codigo do Processo Penal, Não admitem redu- Abreu, Virginio Borja, José Be-
sendo caoPtu�?.d() .0 rba!ldldo Rda-I ferrnidade, tem o dr.

Altamiro'l �O��I�iddO �� dias, está �endod.da2t3i- eão de salarios nigno, André Wendhausen Junior
manso. s cernais ugiram sen o G'

- ',I .

't d 1 ograxa o ..ara, no proximo . la , J '.' R ldã
.

•

, urmaraes SIuO VISI a o pe as ser entregue ao Ministro da Jus' "
. ose oouza, o ao Boria, Mar-

perseguidos. pessoas de maior destaque em tíça, WASHINGTON, 18 Os ferro- cos Cordeiro, João Cardoso e

nosso meio social, entre as quais

r A.
dia_ntou que todos os depoentes víanos ameaçam declarar greve ae- Pedro Reis.

se conta o sr. dr. Nerêu Hamos prestarão juramento. Admite

tam-I
ral em to-tos os Estados Unidos, si-

.

I F d 'I d E" bem,' a conversão da prisão celular as terrenas tentarem diminuir os

• N
digno nterventor e era o s- com trabalho, em prisão Simples. satarícs de 1 milhão de terrovíartos.

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

Assodecãe Comer tado. Nêsses casos, aumentar-se-á a pena I
�u -, .

A GA�ETA, apresenta ao dis- da sexta -pa_rte. .. A

I A VI...GEM DO CA- R bi t d·

I d fi·
tinto enfermo seus melhores vo- �nuncla se que aínda este.m!s I 1:tITA-O F ,&RI \. ece Imen O e

PARIS, 18 - A Liga Interna- cla e orla I
"

. sera tambern nomeada a comissao '.é1t.
- tos de um pronto e rápido res- para elaborar o novo Oodígo Pení- LDMOS

I�e9i:n7�.'�IZÇeã:vi�zor�:!�eõaesseg;��; nopolis tsabelAecimeBnto'A D O D EtenciaArioo L E L U I A
I m vencimentos

� S. PAULO, 18 Chegou aqui o ,

Dick Merril, norte-amerícano, capitão Faria Lemos, diretor geral I
RIO, 18 Não serão mais per-

campeão mundial; Jean Batten, A ASSO€18çao Comercial de Flo-

EM L I S B OA
dos Correios e Telegrafos, que está mitidas!l0 Ministerio da Guerra u

inspecionando as sêdes das regiões, I procuraçoes
para recebimento de

campeã; capitão Max Pruss, cam- rianopolis, ao que fomos

infor-I para verificar as lotações do pessoal vencimento 011 ordçn!,dosde oficiais.
peão de dirigiveis e Ernest De- mados, acaba de eleger a sua no- o aparelhamento material articula- praças e !nativos. Somente p�soas
myter, melhor piloto de balão na Diretoria para o período social ção entre as diversas regiões. Irá, da t�miha, com atestado medico

esférico. de 1938 a 1939. primeiro a Ribeirão Preto, Botuca- [ustífícando i!_llpossibilidade de pre-

d tu', Curitiba, FlorianopoUs, Sant' s«;_nça, poderão ,receber os soldo.
A escolha da Liga resultou e E a chapa'levada em votação, Ana, Porto Alegre, e de volta irá desses funcionar.os militares.

uma eleição mundial. I como abaixo se vê, é composta por Uberaba, Belo Horizonte e ou

Ao fazer a comunicação acima de nomes dignos de todo o aca-I tras cidades míneíras,

a Liga Internacional de Aviado- tamento, pois que representam a Espera trazer elementos bastan-

d
tes para conhecimento das necessi-

res anunciou os nomes os con- garantia de uma róta segura para dades dos serviços postais e tele.
quistadores nacionais dos trofêus os destinos da utilissima Associa- graficos nos Estados do Sul. A sua

Harmon, a saber:
. ção Comercial. viagem durará até aos primeiros

França, André Japy e Man Dentre ês!;es nomes acolhidos dias de junho.

Seilsz; Estados Unidos, Howard pela mesa eleitoral dessa entidade
I-Iugues e Jaqueline Cochroan. de classe com umf\ unani

midade que bem traduz a simp&

V I TIM A tia em que são tidos, está o d o
.

distinto capitalista e industria I
ar. Helmut Fett, da firma 'Fett &
Cia.
Folgamos em registrar essa ocur

reneia que deve ser de jubilo para
todos os componentes da Associa
ção Comercial de Florianopo!is,
como é de imensa satisfação para

O nosso distinto patricia sr. os deste jornal que vêm na pes
tenente Alcebiades de Souza Frei- sôa do sr. Helmut Fett e ainda

tas, brioso oficial do Exército, que dos demais componentes da cha
vem dírigindo com dedicação e pa dos novos eleitos da dita As

zêlo o serviço de recrutamento sociação uma perspectiva de tra

militar nos muni c i p i o s de balho firme e orientado em prol
Urussanga e Cresciuma, acaba de dos destinos dessa entidade social.
ser vítima de uma precipitada Presidente: Helmut Fett; vice

pubJicação nu jornal tubaronense presidente, João Di Bernardi; l'

A [MPHENSA, onde são tecidos s�('retario Pedro Goulart de Sou
comentarios desairosos quanto a za; 2' secretario Manoel Donato
sua peElsôa. da Luz; l' Tesoureiro Alcides Fa-

Injustas, inveridicas e con- ria; 2' Tesoureiro Nabuco Duarte
den.veis são as expressões inser- Silva.
tas na referida nota, pois, não DIRETORES DE TRIMES
se justifica que um valoroso mi- TRES: Acelon Dario de Souza,
litar como é o tenente Alcebia- Reinaldo Moellmann, Pedro Xa,

des, possuidor de brilhante fé de vier.
_

oficio e de um carater inflexivel, ve- COMISSAO ARBITRAL: Ame
�lha a sofrer assacadilhas dessa Irico Campos Souto, Miguel Multi,
\nature:ca, que de fôrma alguma ü Arno RomaEos,
atinO'em, estando o seu espirito su- COMISSAO FISCAL: Teod,)

p e ; i o r acima de perfidias de reto Avila: .

Osvaldo Haberbeck,
tal jaez. Manoel VIeira de Melo.

paganda

PORTO ALEGRE, 18 - In
formam de Pelotas que o delegado
local, continuando nas sua" dili

gencias con tra as organizações
estranjeiras de cara ter politico or
ganizou uma caravana policial di
rigindo-se para a residencia do
sr. G. Wender, chefe do nazismo

daquela cidade.
Foi apreendida numerosa C0f

respondencia trocada entre o che
fe nazista e o nucleo local, bem
como um grande retrato de Hi
t ler, material de registro dos ale
mãis filiados ao Nucional Socia
lismo, emblema das tropas de as
saltos', prospetos de propaganda,
etc.

Ainda, segundo informam de
Pelotas, os elementos chefiados

}J0r Wender, proprietario de uma

fabrica de pedras artificiais, re

uniam-se na Sociedade Filarmo
nca Frohsinn, no arrabalde de
Tres Vendas.
Entre os documentos apreendi

dos e rometidos á policia Central
em Porto Alegre, figura um com

o nome de Walter Horning, inter
mediario principal do Rio Gran
de 80 Sul.
Wender prestou declarações na

J)olicia sendo convidado a retirar
te do territorio nacional, tendo

já tomado passagem para Rio
Grande, rumo á Alemanha.

Bandltlsmo

Os campeões de

aviação de 1937

malevolas per
fidias

de
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Fugindo ás manifeM
taeões

RIO, 18 O sr. Getulio Varllas,
no dia de seu aniversario. terça-fei
ra, retirar'se-á para fôra, fugindo ás
manifestações populares.
---------�--._-------._-�.
Lei das

eOlDpensaeõe.
BERLIM, 18--A ANSCHLUSS

austriaca está exercendo grande
influencia na moda feminina. Um
costureiro alemão está lançando,
em côres de variedades infinitas
os costumes regionais austriacos.
São casacos curtos de ,córte aper
tado, corno os usados pelos cam

ponêses da Alta Austria, chapéo
tyrolez, "manteaux" Loden e bor
dados a Edelwin. Estes modeloi
gosam hoje de grande popularida
de na Alemanha. A moda mascu
lina será certamente influenciada
pelos trajes dos montanhêses aus
triacos. Os stocks das cafills de
fazendas mais afastadas dos gran
des centros foram esgotados em

pou.cos dias pelos .turistas, funcio
nanos e soldados Idos da Alema
nha.

o Interventor vi
sitou o Hospita I
o Interventor Federal,

Aleluia, aproveitando-se,para tan- Ir. dr. Nerêu Ramos,
to, a queima de Judas. acompanhado dos drs.
Em Portugal, como se vê pela I Barca Pellon e Udo De-

gravura o fat? é idp.ntico. eke, visitou ante-ôntem O
Vemos aqUi �m flagrante do Hos�ital de Caridade per-Sabado de AlelUia nas ruas de'" ,

Lisbôa, com a apresentação de correndo !odas as suas

dois tipos populares de os fol�ue dependenclas e demoran
dos carnavalescos.

\

do-se, por vezes, em pa-
lestra, com alguns enfêr
mos.

A' saída, sua excia., não
escondeu da diretoria da
quele estabelecimento de

t;HANG..KAI-TREK caridade a magnifica im-

TOKIO, 18 Um porta.vóz do pressão que mhe propo.'cio
Ministerio dos Negocios Estranjeiros nará a visita feita, enalte
comunicou á imprensa que tinha cendo a caridade cristãsabido de fonte "relativamente se,

gura que o marechal Chan,,-Kai- das piedosas Irmãs, a quem
Shek, foi ferido nas pernas no bom- está confiada a nobreb8.rdeio de Changhse, em 10 do cor- ,

rente, pelos aviões japonêses'·. missao de atender aos
A personalidade informante não enfêrmos nas suas agru-tinha pormenores do aconteci- ,

�

meato. 1 ras e nas suas dores.

RIO, 18 - As canliões carna

valescas, que tanto sucesso fa
zem no reinado de Momo pelas
rllas desta cidade, assoprada pelos
«chor( lS» e roncada pelo rádio,
repetam-se alegres no Sabado de

o assassinio
do tenente
Pitombo

o ALMIRANTE SAL
DANHA VAI AOS ES
TADOS UNIDOS
RIO, 18 SeguIu hOje com des,

tino a Nova Y4)rk, levaneto uma
turma de guarda-marinhas, o navio
escola ALMIRANTE SALDANHA.
sob o comando do capltio de fra
gata Washington Pierri de Almeida,

De volta de!'sa visita de cordlall.
dade á America do Norte, o veleIro
fará um cruzeiro pelos marel sul.
americanos.

FERIDO
RIO, 18 Está-se realizando o

julgamento do habeas-corpus im'
petrado em favor do tenente Ivã
Cabral Silveira prêso no quartel do
7·. RCI,por ter assassinado a tiros o

seu COlega José Pitombo.
Os patronos do acusado, dr. De'

me trio Xavier e João Mangabeira,
alegam que o crime cometido era
unica solução para lavar a sua hon
ra ultrajada.

O ministro Salgado Filho relava
rá O habeas-corpus.

�., -., ..'.
"',-"� 'f �".

'<,

_--_ •. --. .... ..,.._. ,_.M
��_._.� ....... ,_ .... � .. __ o

,.� ....'t. ';".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A O ..(\Z.ETA

PREFEITURA MUNICI.lOutra ••• da Mil aviões

america-IO problema do cangaeo
PAL DE TIJUCAS "Rainha" "'OS ��tt�n��a:orças ---------.--------

Dois "batu- c'\RISTEU SCHIEI?LER

Balancete da Receita e tas" de WA�HINGTON, .18-Se-
Despeza rle I'. T ....imestre sorte g�ndo m�ormações ob.tldas. em

de 193a' São êles: José Alves da Sil- circules dignos d� credito, e �s-
va e Nicodemos Francisco do perada nesta capital uma corms

Nascimento. O primeiro é barra- são britânica que, vem comprar
.

queira na Praia das Virtudes, 1.000 aero�lali1os, os. quais, em-

no Rio de Janeiro, residente á bora não sejam. conslde�ados de

rua Uruguai n. 153, casa 7. e
I a. classe,. devido á lei do se

o segundo, contínuo da 3ec;reta- grerlo: aplicavel á expor�ação de

da de Ballco do Brasil. no Rio material de guerra, assim como

de Janeiro. Dois felizardos é que pela p�eocupação dos f.o�neci
êles são. Ambos adquiriram o

mentes internos, serão suficientes

mesmo numero 13.796, contem- para operações de certo alcance

plado com a sorte grande de 50 na E�ropa,
'

contos na extração realizada pela Friza-se que as [abricas po

Rainha das Loterias, quinta-lei-Tdem desenvolver � atividade e

ra 7 do corrente. Cada qual aumen�ar a produção, para S�t1��
recebeu 25 contos que lhe cou _

fazer as encomendas estrangeiras,
beram por sorte, pagos pelos entre as quais,

_

segundo os boa-
4 1 :8001lt900 t f I.p concessionarios da conceituada os correntes, igurarão provaver-

Loteria do Estado de Santa· mente algumas da França.
Catarina, srs. Angelo La Porta
& Cia. Foi mais um presente da Oda «Rainha das Loterias», e

convém se registe aqui êsse
fato: Em 1928, um dos feEzar
dos acima, o sr. Nicodemos
Francisco do Nascimento, foi

14:642$040 contemplado tambem com meia
------ sorte grande pela «Rainha». já

é ter sorte.

RE{;EITA

Titulo

Receita Ordinaria

Imposto de Licenças
Impostofsobre abertura comercio Eixo
ldem sobre comercio ambulante
Licença de Veículos
Edificações e outras

Imposto sobre diversões públicas
Imposto de Industria e Profissão
Emolumentos
Multas por infrações

Titulo

Renda Patrimonial:

Cobrança da Divida Ativa
Renda do Cemitério
Alienação e Locação
Fóros e Laudemios

Renda Industrial:

Taxa sobre gado abatido
Taxa sobre pescado

Saldo anterior Rs.

Manoel Cruz Sobrinho
Secretario Interino

lo.

900$000
1:002$QOO

21 :007$000
73$000
20$000

18:299$900
494$000
5$000

110.

t 4: 119$040
82$000
118$000
323$000

536$000·
166$500

De quando e:n vês, o not i,' iario dos jornais se ocupa do

cangaço. Ora são grupos de bandoleiros, que assaltam as fazendas,
ou incursionam pelos povoados e pelas cidades do nosso «hinter
land», maximé no norte do país, comentendo depredações, assas

sínios e roubos, ou então. multidões de fanaticos, que agitam e

convulsionam I) sertão brasileiro, tambem com mais lrequencia nas

regiões nortistas do país.
Ha cangaceiros que se fazem formosos, «Lampeão» é um

dêles, cabendo-lhe mesmo uma celebridade jamais alcançada por
nenhum outro cangaceiro, pela sua tenacidade. Ultimemante, nos

acontecimentos que se desenrolaram no interior do Ceará c nas

zonas [ronteriças com êsse Eotado, no Rio Grande do Norte e na

Paraíba, destinguiu-se o chamado beato José Lourenço.
No século passado, já na vigencia da Republica, um fana

tico deu bastante trabalho ás autoridades federais. Logrando do
minar uma povoação do «hirerland» baiano - Cdnudos- Antonio
Conselheiro desbaratou sucessivamente diversas expedições militares.
Foi vencido, afinal, por tropas do gover uo da Ur.�iJ, sob o co

mando do general Artur Oscar, e rn ) 896 .

Em ::anta Catarina mesmo, os governos do Estado e da
União tiveram, ha anos, de eníretar uma situação análoga. O

RETRATO
oeste catarinense estava, então, infestado de jagunços - expressão

-

I havida da campanha de Canudo>,

do presidente Vargas . 9uerem alguns qu� o canga.;.o t�nha �ma causa sentimental,
na prefeitural da atribuindo-se-lhe um objetivo de vindi 'a. Diz-se, assim, que o can-

Palho.:a gaceiro faz justiça á sua maneira. para vingra-se dalguma injustiça
sofrida. Tal como nas novelas do «mocinho» e da «mocinha> ...

Outros pensam que o cangaço deriva do misticismo exacer

bada' explorado, quiçá, por individues aproveitadores.
Ha, ainda, os que entendem ser o cangaço um cancro na;.'

cido do politicalha dos sertões.

Tudo isso pode ser verdadeiro, Deve. ser mesmo. Contudo,
como hoje já se empresta algum valor ao fator economico, no de
senvolvimento das sociedades hummas, resulta que a canalisação
do litoral para o «hinterland. porá termo aos derradeiros rema

nescentes do cang3ço.
Aliás, conforme assinalou e.n recente discurso o proprio Chefe

da Nação, ao TJf\�sidente Getulio Vargas não escapa este aspéto
da questão. S. Excia. se reportou á necessidade, para o interior
do país. de se descartar da insuhciencia de comunicações, da "ida

agricola rudimentar em suma.

Porque o cangaço - é preciso sublinhar isto-não se equi-
rara ao gangsterisrno, nas premissas que os concluem. Aquele, ap�
sar de produzido pelo meio, como este, é u-n fenomeno proprio d"!
certas zonas rurais do' nOS50 país, ao passo que o ultimo repre
senta uma endemia da cidade e.tadua].

7028500
Negrin protestou

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

O sr. prefeito díl Palhoça,
acaba de receber do Serviço de
Divulgação da Policia do Rio,
um retrato oficial do sr, Presi
dente da Republica, que, con

forme estamos informados, será

inaugurado em dia a ser marca

do por s. s., no salão nobre da
Prefeitura.

57: 145$440 BARCELONA, 18-0 pre-
2:788$010 sídente do Conselho de Mi

nistros, sr. Juan Negrin, pro-
Soma total 59:933$450 nunciou hoje um discurso ao

P feit
microfone, protestando con-

re ei ura Municipal de Tíjucas, em 5 de Março de 1938 tra o acordo anglo italiano
que «considera como já con

quistado o povo espanhol».

Para êsse ato, qne é expres
siva homenagem ao primeiro ma

gistrado da Nação, já recebemos
amavel convite, e, sobre êle,
oportunamente daremos minuciosas
noticia.

Ollvlo Brito
;Tesoureiro

Visto.
_

Valerio Teodoro Gomes
Prefeito Municipal

DESPEZA

Titulo lo.

ADMINISTRAÇAO

§ 10. Adlllinlstraçio e Fiscalização:

Subsidio ao Prefeito
Vencimento ao Secretario
Vencimento ae Tesoureiro
Québras ao Tesoareiro
Vencimento ao lo. Escrituraria
Vencimento ao 20. Escriturario
Vencimento Porterio ContínJ.lo
Veocimento ao Fiscal Gera I
Vencimento do Ajudante fiscal
Vencimento do;�Agente de Estatistica
Para a.arills e transp"rtes
Material de expediente
lmpreesões de "Leis e atos OfIciais
T el., Fonog., Correio t!�Assillatura

dt:: Jornais

§2·. Divida Passiva

1:500$000
1:080$000
900$000
150$000
900$009
900$000
600$000
500$000
600$000
592$000
638$000
686�800
490$000

48$000

Amortização da divida flutuantE' 4:405$000
Juros de Apólices da di-lida cor.solideda 505$000

§3·. Educação Popular

Vencimento de prof. provisorios 1 :874$000
Vencimento de prof. complementalistas 1 :098$000
Subvençiio ao C"legio E. Santo 200$000
Compeas de material esc'llar 1 74$600

§S·,· Higiene e Asslstencla Pública

Enterramento de Indigentes
Socorros públicos diversos

19$600
238$000

§S·. Despesas Policiais e Judiciarias

Vencimento ao Cdrcereiro
Ocatificação ao Oficial ele Justiça
Afugu �I de Telefone da Cadeia
Exp�dieDtes e serviços Policiai.

§9·. Serviços Gerais

Iluminação Pública

480$000
190$000
30$800

200$000

Formidavel !
Grande vendas estão sendo feitas das maqui

nas de costuras e bordados marca ME tEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua maquina sem co

nhecer nO::;50S preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informações com o representante J. Braunsperger,
e JOSé Galli.mi.

Rue Conselheiro Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

§lO· ...Obras Públicas

Construções e Reconstruçoes vins pu
blicas
§12·. Pessoal Inativo

25: 132$<J50

Florianopolls, 19-4- t 93&

Vencimeuto a funcionarios aposentados 593$000

Florianopolis, 12-4-1936
------------

Associação A vida complica se

Comercial de
Florianopolis

Com as inovações que sur

gem, a vida vae se toman
do cada vez mais complica-

. _ .

da. Já não se pode mais an-

A Associação Comercial dar despreocupadamente nas

de Florian.opolis tem o pra-
i
ruas. Por .toda a parte ha o

�er de avisar que acaba �e perigo dos automoveis. Mcs
Instalar em seu Consultório mo em cima das calcadas
[uridico uma Seeeão

dei
não se está livre de at�opc

�obr�n.:as a cargo do lamentos, Este estado per
respectivo Consultor, Advo- rnaneute de preocupações
gado dr. João José de Sou- perturba os nervos das pes
za Cabral, encarregando-se soas fracas e tambem de al
este d�s co.branças j�diciais gumas Iorte�, 'que não se
ou amlgavels de debltos re- cuidam higienicamente. Nas
ft:ren!es a contas comerciais grandes metropoli: o pro
?e n{ socios, po��n�o os gresso está sempre ao lado
Interessados se dirigIrem á da cOr.1plicação. Nestas coa
nossa séde, á rua Felip diç()es, nem todos os seus
Sch'llidt n. 8 (sobrado). habitantes podem repousar

A DIRETORlf\ e, alimentar·se como devem.
t:s?;otam-se, perdem fosfato

.. ... •
e outros elementos indispen-
saveis ao sistema nerVOSiJ.
Essa a ré'Zão do sucesso do
Tonofosfan entr� I)S esgota
dos das grandes cidades. Ao
fim de duas ou tres injeções
sentam·se reoovados, retem
perados, como se tivesse�li
gozado algumas semanas de
férias num clima de mont.a-.
nha.

§13·. Despesas Eventuais

h617$400P')ra desoesas não previstas
,

.

9:584$800 Titulo 2·.

§l·. Despesas Patrimoniais

360$000
62$000

Administrador do Cemitério

4:91 0$000 Conservação do Cemiterio 422$00Q
Pasteis e "croquetes��

com carne dete
riorada

RIO, 18-A policia vare

jou ontem pela manhã uma

fabrica de pasteis e dot:es
existente á rua Amoroso Li
ma, esquina da rua Viscon
de Itauna, pertencente a An
tonio de Queiroz, apreenden·
do todo o material e instru
mentos ali encontrados para
fabricação clandestina de ar
tigos de confeitaria. Segundo
denuncia recebida, o' dono
dessa confeitaria fabricava
pasteis e «croquetes» com

carne deteriorada.
Antonio de Queiroz foi au

tuado em flagrante como rein
cidente em falsificação e bu
lador de imp(lstos.

Estatistica macabra

Despesas Industriais
.j �

Vencimento ao e��arregado matadouro
Cons�rvação do matadouro 550$150

Soma Rs. 50:420$300
Saldo que passou para o mês do! Abril S:513$15fl

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

TOTAL RS. 59:9j3$45G

450$000
100$);0

HANQEU, 18-A agencia
Central News anuncia qu�
segundo informações proce
dentes de Hing-Kong, obtida
em fonte estrangeira, 34
aviões japonezes foram abél
tidos na China Central, ou

não regressaram ás suas ba
ses e que de I' a 25 de mar·

ço p. p_ foram mortos 69
aviadores japonezes.

3:346$600

Visto
Valerio Teodoro' Gomes

Prefeito Municipal

257$600 Prefeitura Municipal de Tijucas. em 5 de março de 1938

Manoel Cruz Sobrinho
Secretário Interino

9008800

Olivio Brito
Tesoureiro

3:105$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Cancnização(e A I r. E
de tresnovos]

santcs I

VA":I:A::O, 18 - O puJ"Pio XI fez ontem trez nov'Os
santos, em uma das cerimónias

Imais solenes da Basilica de São
Pedro nos ultimos tempos.

Cerca de W mil pessoas reuni-
I

rum se no grande templo, ficando
cerca de 200 mil do lado de fóra
aguardando a benção que o Sumo
Pontifice lhes dispensou da ia-I
cada da igreja.

O importante trono papal foi
colocado Del proximidade do al
tar. contra um fundo de tapeça
rias de 12 metros de altura, e

damario vermelho suspenso ás

pilartras da Basilica.
O Papa surgiu transportado Conforme havianos previsto, o qualidade e superior seleção deste Curso.

na sua Sedia Gestatoria, prece-I ({Baile da Champagne », que se acreditado produto do • Grande Tudo, emfim, correu admira-
dido pelos trombeteiros. ladeado

1 realizou, sabado último, na con- Estabelecimento Vinicola Mosele>, velmente, e a comemoração do cal sr, Amaro Nelson Coelho, de
pela Guarda Guissa e seguido fortavel séde do <Lira Tenis de Caxias. Sabado de Aleluia constituiu 31 anos de idade.
pelos cardeais e prelados menores. I Clube», foi incontestavelmente o Da mesma Iórma, o magnifico mais um duradouro triunfo nos Em dado momento a discusão
Depois das cerimonias prelimi- acontecimento social máximo eíe- conjunto orquestral do «Lira')

eS-1
anais das incornparaveis vitorias chegou a vias de fato, recebendo

nares, foi lido o decreto da ca- tuado nestes últimos tempos na teve nos seus dias felizes e em- do querido (Lira», que muito por essa ocasião o professor Ama-
nonização dos trez novos santos, nossa capital. Os apraziveis Ba- prestou á festa o seu valioso con- honra a sociedade catarinense. 1'0 Nelson Coelho três profundas
Andrca Bobola, jesuita polonês; lões do encantado castelo da co- punhaladas, sendo uma na perna, 1
Salvador da Horta, franciscano lina apresentaram-se naquela lin- V I O L E N T A C E N A !rlUtríl um pouco abaixo do cora-

espanhol; e Giovani Lsonardi. pa- da noite de uma maneira deslum- ção e a terceira no peito, com
dre italiano. No Coro Sixtino foi brante, onde o fino gosto da de- D E SAN G U E perfuração do pulmão.
cantado Te Deum, presidindo o coração o prodigioso efeito de Em auxilio do professor, acor-.
Papa ás primeiras orações aos uma surpreendente iluminação se

I
reu, então, Nicolau Antonio Nu- é a marca que domina na atualí-

1l0VOS Santos. misturavam deliciosamente com nes, com 33 anos, que recebeu, I dade e dominará sempre.Qualque-
Realisou-se depois a missa ce- as <toiletes> DERNIER GRI da Dois homens apunhalados por sua vez, uma punhalada, que que seja a sua necessidade de

kbrada pelo cardeal Pignateli di seleta assistencia femimina e
'

lhe atravessou o pulso de lado a
I perfumarias, prefira sempre

Bslmonte, deão do Colegio, finda os apurados e discretos trajes d
III

t
IJ

t d l
A lado. as da marca

a jual o Papa foi conduzido ao dos cavalheiros. E dentro de um nO IS ri o a agoa Comunicado o fato ao comissa- Adora�ãognnrle vestíbulo por tras da ia- ambiente de tão elevada distin- rio de servito na Pelicia Cen-
nC�I, depois de examinado pelo ção não podia deixar de prevale- , ..

L A

f"1
. - . tral, sr. Haroldo Reis, providen-

seumêdico assistente dr. Aminta cer âquele tom aristocratieo, que
A sede do distrito de agoa 01 par�a, de.�ollles VIt�r J.oao LI-

cíou este não só o envio da am-
Mikni, A Sedia Gestatoria foi a- enobrece as reuniões de . gente I ante-o�t.em tea, tro" de uma _dolo- boeio e.Sião J,)ão Ll�oflo. tar,n- Is . d fi' lt I h d V t J:- bulancia, como também sobre a

C· d Ipós levada para a sacada, onde.o culta, o qual, de fato, imperou' ro '" .cena e s�noue, m �e�u a- 18m con eCI os por 1 ar e ORO
d alxa e esmo asPap concedeu a benção aos f1- durante toda a noite, aliado a

do d� qual foram. recolhId.os ao de Souza.. captura os criminosos, a qual II eis. \lto-falantes permitiram que uma animação inconfundível e o Hospital d� Caridade d(lI� ho- Pelo que c.onsegUlmos apurar�o
fOI efetuada, sendo os mesmos

I
-

<n

dêl t d f - removidos para esta capital e re-
-

a 811\ voz fosse por todos escuta- mais são entusiasmo. mens, um e es, em es a o gra- ato teve. oflg�m,. _na pretensão colhidos ao xatdrês. O sr. Oscar Pereira, ativo co-
(la .,

1
. vissimo. dos referidos indivíduos em pe- . .

de nolici.:.__:_, - __

Para estimular a maior a egrri A ocorrencia verificou-se em netrarem no salão de baile, o que
As vítimas foram hospitalizadas, missano e po icia entregou ao

C:::ollcertos e limpeza dos convivas muito contribuiu O! um baile, que se realizou na re- lhes não foi permitido. sendo que o estado do professor I sr ", Galdino Vieira..�:;HlreilO �a
de naquinas de escrever, excelen.te <Champagne I\1o�ele>: sidencia de Manoel Crispim; tem- -Besuleou daí -, violenta discu- Amaro Nelson Coelho é

extraor-/
Caixa de Esmolas. ,. fllfH11'fanc\i]

lh I que fOI servido em pro�Lls�o, e do sido autores da sangrenta são, na qual tomaram parte, além dinariamente grave, tudo levando de 25$000, recebido TI') Tribunal
radies e aI)are os em gera. de t d mais lison - .

t f
. de Apelaçãomereceu o os as -

proeza doia indivíduos de côr do dono da casa, o professor 10- a crer que nao reSIS a aos en- .

- - "

Rua Conselheiro Mafra n: 66 jeiras apreciações, devido -â alta .,

mentos recebidos. I
������������-��-������������������������������������

Saint..Hilaire

,.".,

SALAO PROGRESSO"... O Unico!
Dia 22 �INCOENTA �O�,JTOS da "nossa loteria��

Jogam apenas 15 milha.-es Inteíro 15'000

RUA FELIPE SeMI'. HlT N. 5
---�------------�_I

Prefeito integralista
demitido CARTAZES

O DIA
DA CHAMPAGNE

SÃO SALVADOR. lS-Noticia-se
que o prefeito de. São Felipe. sr, Teo
filo ltoia. foi deru niúo desse cargo
por pertencer às ítleíras do fntegralls
mo e estar conspirando contra os po
deres constituídos.

ODEON� O lidor dos
cinemas

PROGRAMAS DE HOJE:

M�l-ta pBr um grupo
demalfeitores

A'S 7,30 HORAS:
Fernand Gravet e Joan Blon

delI na rica e brejeira produção
da Warner.PORTO ALEGRE. l8-A sra. Gal

dino Santos quando viajava cm com

panhia de sua filha. na estrada de
Guataí foi atacada e morta por um

grupo de malfeitores. O corpo da re

ferida senhora apresenta srnaes de 22
facadas.

O REI E A CORISTA.

Preço-2$500.

(;INES �OROADOS

V d
trma guí-

en e-se lhotina
de ala-

vanca (maquina de cortar papel) em
perfeito estado.

Informações nesta redação.

A .oajestosa séde do Lira REX, ás 5 e 7,30 horas:
ROMEU E JULIETA, com

Norma Shearer e Leslie Howard.
Preços-2$500 e 2$000.

ROYAL, ás 7 e 3,30 heras:
SELVA EM REVOLTA, com

Harry Piei e Ursula Grabley.
Preço-l$OOO.

Adoração

págín e nUID

roman ce Blaise Cendra',rse
----------------------_._------_----------------------

Está ainda por fazer-se, a título de curiosidade, uma cole-l meira pagina.
tanea de plagias, compreendendo autores de todas as nacionalida- Suter era sui!>so, e abandonando a terra natal e a familia,
des que tenham mmetido essa deshonestidade literaria, comparavel i chega a Nova York em busca da bôa fortuna, dominado por uma

ao crime de furto, aliás condenado pelos códigos penais. I fôrça de vontade a prova de todos os revéses.
.

Entretanto, é de justiça distingl1ir-se um verdadeiro plagio I :Embrenhando-se pelo «hiaterJand:o americano, vem a ter
de uma reprodução que o autor possa perpetrar involuntariamente'j

conhecimento d.3 ex;stencia dessa legião ignorada da California. O
Encontram-se, por exemplo, em Eça de Queiroz vários casos dignos aventureiro segue para o Pacifico. E após ter vencido todos os con

de nota. Num confronto que se faça de S. CRISTOVAM e S,. tra-tempos de uma viagem penosa, desembarca, finalmente, na

FREI GIL com LA LEGE'NDE DE SAINT-JULIEN L' HOS-I praia de S. Francisco da California.
PITALIER, de Flaubert, verificam-se no final da primeira e come- Saint-Hilaire, que esteve em S. Catarina pelo ano de 1820,
1;0 da segunda LENDA de Eça de Queiroz, reproduções de perío-: e percorreu-lhe todo o litoral, descreve em sua « Voyage dans les
dos e frases do escritor francês, que não acrerJitamos tivessem sido \ Provinces de Saint-Paul et de Sainte-Catherine», vol. II, ps. 396 a

copiadas concientemente pelo criador de Fradique Mendes. 1397, o trecho de praia que fle desata das proximidades da Laguna
A despeito da beleza e do estilo encantador dessas lendas,

I
e vai até as divisas com o Rio Grande do Sul. São vinte e duas

a que se deve acrescentar a de SANTO ONOFRE, aliás incomple- leguas de costa «triste e deserta, muito larga e quasi réta, como

t a, o seu autor conservou-as ineditas por algum motivo que êle te- se fosse traçada a cordel ». Diz o ilustre sabia francês:
ria iulgado ponderavel. Não pensaram assim os que ficaram com I "Des lignes paralléles de flots écumenx se succédent avec

o seu acêrvo literario. lentaur, toujours renaissantes, et viennent en mugissant s'eteindre
sur la plage. A quelque distance de Ia mel', les sables ont'une cou

Ao revés desses plagios, que são reproduções de leituras leur grisatre qu'ils doivent á l'humidité de l'eau, et, sans cesse

que ficaram gravadas no sub-conciente, existem os que são copias i battus par les vagues, ils sont parfaitement unis, d'une consistan
servÍs e inescrupuloFas de obras alheias, corno veremos. ce t.rés solide, et offrent au voyageur un chemin tris-commode a\,l

E' conhecidissima a vida aventurosa de João Augusto Su- quel n'a jamais contribué le travail de l'homme.
I ter, o primeiro explorador da Alta California, a êsse tempo perten- «Une Amarantacée, le Seneçon n. 1782 aux longues tiges
cente ao Mexico, e povoada por indios que os missionarias católi- rampantes et qualques iOLlffes de Cypéracées sont á peu prés les
cos, a �xemplo do que fizeram no Brasil, prOCLlraram conquistar seuls végeteaux qui croissent ·çá et lá au milleu de ces sables.
para a Cristandade. «D'innombrables mouettes a tête cendrée, rangées sur le

João Soter enriquecera e tOl'll:Jra-se conhecido e acreditado sable, presque immobiles, la tête tournée vers la mer, atendent
no mundo das finanças, graças á exploração agrícola e industrial l'mstant, oú le flot, baignant leLlrs pieds, va leur apporter leur nour
intensiva daquelas terras fertilissimas. Um dia, porém, o carpintei- riture.

.

Ia Marshall, escavando o sólo para assentar a base de uma serra-!ria, encontrou uma pepita de ouro e desde ilÍ começou o infortLlnio

I
« Les MANOELZINHOS ou MASSARICOS, le coo tendu et

a. acossar a vida do aventureiro. Os seus domini0s foram invadidos la tête placée sur la même ligne que le dos, courent sul' la plage
por gente de todos os quadrantes, e Suter, perdendo tudo o que ga- avec une extrême vitesse e tres semblent Gle lain á de petits quadru
nhara com a sua audacia, com o seu esfôrço e com a sua inteligen- pédes. Plusiel.lrs espéces d'hirondelles de mer viennent se reposer au
cia, morreu misera velmente nas escadarias do Palacio do Congresso mílieu des mouettes; mais bientôt elles reprennent leur vaI. Enfin
de Washington, onde ia todos os dias saber noticia da votação do le BAIACU (sic) qui va ordinairement par paire, se tient á quelques

.

credito para a indenização dos danos que sofrera com a perdiil de centaines de pas du rivage».
,
suas terras, incorporadas ao dominio da União Americana. E a p. 399:

-

- Blaise Cendrars escreveu uma obra-L'OR-pm que conta «Au milieu de tous ces animaux, ie vis le pIos grand oiseau
, 'a hist')ria maravilhosa do general Johann Augusto Sute1"'. E' 1.'ll1

I
qe pf0ie qui se fút offert á mes regards depuis que j'éstais au

livro muito in\eressante e prende-nos a atençãQ desde a sua pri- BrésiI. II pouvait avoir 3 pieds de haut. San piumajie était d'un

•

Carlos P e r e i r-ada Costa
gris foncé mêlé d'une couleur plus pale; son bec me parut être ce
lui de l'aigle, et iI livait derriére la tête une longue aigrette hori.
zontale:>.

Pois bem. O sr. Blaise Cendrars, talvês na carencia de dados
informativos que lhe dessem uma idéa aproximada �o aspéto do li
toral californiano, e querendo emprestar maior realidade á descrição
das paragens em que João Suter d6Sembarcara, fez a coisa que se

lhe afigurou mais simples e mais natural deste mando: - copiou a

pagina em que Saint-Hilaire descreve a praia catarinense, sem ao

menos ter dispensado a singular ave de rapina qHe o sabio, seu

compatriota, encontrara acidentalmente na Ima viaiem pela nossa

eosta, em demanda do Rio Grande do Sul.
E' esse passo contido a p. 73 da 20a. ed. de L'OR, que va

mos transcrever aqui, afim do leitor confrontal-o com OEi trechos a

cima citados da obra de Saint-Hilaire.
Suter fieara só na praia deserta, batida pelas ondas do Paci

fico. O veleiro que o conduzira áquelas paragens já havia desapa
recido no horillOnte, rumo de Monte-Rey. E continúa o autor:

«Les lignes paralléles des fIais écumeux se succedent avec
lenteur. A quelque distance de la mer ler sables ont une c0uleur
grisatre, sans cesse battus par les vagues, ils sont parfaitement
unis, d'une consistance trés solide et offrent au voyag�ur un che
min trés commode auquel n'a jamais contribué le travai! de l'hom
me et qui s'étend á perte de vue. Une plante á longues tiges ram

pantes est tout ce qui croit ça et lá. D'innombrables mouettes S01'\t
rangées immobiles au bord de la JIer et attendent le fIot qui va

lenr ápporter leur nourriture. D'autres, dont iI ne sal, ;,;., it· á"lIl,
la tête en avant, placée sur la même ligne que" le dr;;;, (CUrtAlt SUl'

la plage avec une extrême rapidité. Des hirondelJes Ó� UHlr \i:ien
nent se poser pour reprendre immédiatament leur V(l'. Des oi"e�l\�X
noirs, qui vont touiours par couple, font les cent pas. I I ya aU8i:1i
un gros oiseau au plumage d'un gl'is foncé mêlé d'unt: ,;n;!ttlui' ['Í>l8
pale, san bec parait être eelui d'un aigle, iI a derriére la tête une

longue aigrette horizontal e ».
A obra de Saint-Hilaire é antiquissima. Data de 1851. Já

ninguem mais a lê na França, Depois, uma praia da costa do Paci
fico e uma praia do sul do Brasil, ambas na America, deverão ser

parecidas. Para a máioria dos franceses, a
.....geografia é um míto. E,

cheio des!>as razões, o autor da biografia romanceada de João S u ter
não vacilou em perpetrar o duplo crime de plagiar o seu compatrio
ta e usurpar-nos essa praia enorme para colocal-a direitinha e �m
arranjadinha á margem de outro Oceano ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adolar Schwarl :: Companhia Naclona� de Navega ..r
çã.l Costeira I

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta do Leal

EI I LH ETES

Federal e Santa Catarína

NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

-----------�

Banco do Brasil
Capital

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

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
Dtp. com Icros (C01VIERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com retiradas tam-

bem de quaisquer importaactas),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEl?OSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo;proporcíonal.
Expediente: cas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 1� ás 11,30 horas

Endereço: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

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

verifique os seus preços

R. TRA.JANO
FlorianopoUs

.i.
'-'

_ ..... 1

N.S
I'

�.�, ......

'",'_ .. ---:� florianopolis-1938 ==-�Jto'1.: ...........-,:, �Y-" /�.:- -

•

,

....

Adw@g�dD
J. Bayer Filho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt)
Telefone 1.172

,

Movimento Maritimo ..Parto Flarianopalis 1_,__R_es_id__en_cia_I_.6_86__

Obr.s contratadas na I· semestre

� de 1937 � VENDE-SE�
donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) � Uma ���nde área �e ter

� Ponte de;concreto armado sêbre o Rio S. Joio (Estr. Guritiba-Joinvile) t\I ras no Jogar denominao

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

� rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira"

� Grupo Escolar de Iratí � todas em perfeito estado.

� Maternldade de Rio Negro � Uma cocheira pai a seis

� Estação Experimental de Vitdencias ernj'Tijuco Preto�(paraná) � animais, bôa chacara, ótima

� Diversas construções de residencias � àgua. um pasto especial e

RI � uma linda praia de banhos.

;;pJ"�q�����VAV.B�� Tratar com o sr. Pedro
Cipriano, em Barreiros.

Serviços de Passageiros '.� ,;_"Je C��..

as
....

--r-
"

-

--- '-

I
Para o SulPara o Norte

lmbituba
Rio Grande

Pelotas e

,
Porto Alegre

.ndere�� Telegr.. DOLH. - Caixa Postal, 32
RS. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

'A@!ENCIA DE VAPORESt
C�mpanhia Salinas Perynas=-Rto
Prmg Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.o-Cabo Frio
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUCAR81N (Joinvile) e: SANTOS, O Paquete ITAPURA sairá á 18 do cor- O Paquete ITAQUE�RA salrà á
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta- rente para: corrente para:

mente, sem transbordo
Tem sempre vaporas em porto, carreoando Paranaguà, Antonina, ,

b> Santos, Rio de Janeiro,
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de Vitória, Baía, Maceió,
todas ai especies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e CabeJelo
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os dernaisjpor-

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
Recebe cargas de importaçãõ/do' País QUI do Ex-
terior, para desembaraço e .redespacho para AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até;a véspera das saídas dos paquetes

Ias praças do interior e emite-se passagens, nos dias das saídas "dos mesmos, á vista do a-

DI2....VtO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da I
SeRVIÇO GARANTIDO � RAPIDO-PREÇOS MODICOS. Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita, I

�lIiiiiiliiliiiiiliiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii...�iii.iiiii���ililiiiií������� menté para bordo em embarcações especiais.

���. �I::oi�I!!!!I'� ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

�� •
� ARMAZENS-CAIS BADAR6 N.'3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

A Favor Ita Para mais informações cem o Agente I
� J, SANTOS CARDOSO I
.� r&RlP'.A.�����V���������

� 21 Cálculo de qualquer Pla�ta,e�ecuç�oJfis- � Laranjeiras
� estrutura em con- cauzaçao e direção 11 .-

� ereto armado do oba as � Enxertos grandes, qualí

� e ferro Ap areihamento com � dade suprema: UMBIG.\)
§ pleto para censtru- � dPEdRA. LIMA e outras vare-

� -

d t
� a es.

�
"çoes e pon as em � Um pé 2$50n, duzia 2�$,

concreto armado �,cento 180$000. Extra .ór-

� � te 3$000 c. u., LlMOEIF.OS
� enxertos muito fórtes, de ,

I
CECILlANO. MIUDO, GA�
LEGO e EUREKA, 1 pé,
3$500, duzia, 35$000.

I CARLOS NILSO

_ S�����2'�l�DAR' ; V=-NOE-�E� Uma exteisa área de ter
� ras, no lugar Barreiros, com
� duas casas Je madeira, pas
� to para mu tas rezes, diver-

I
sas roças de mandioca,
aipim e cara, um bélo ba
nanaI e bêa chacara, pos

� suindo ague. especial.
� Tratar com Alcebiades

� Souza, nos Barreiros

Carneiro Ribeiro

DeSel11 ba rgador
Satvio Gonzaga

ADVOGADO

'Omar
ENGENHEIRO «JIVIL

Rua Trajado no. 29

Rua 15Ide!Novetnbro, 416

Tel. 1503 Curitiba • Paraná
J
�
f
I

. .- •• _. _.:!

Sandal.as e sapatos de
tiras Calçados de todas as, qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e dí-
retarnente da fabrica.

CORTUME - ... BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de Calçados, Chinelos, TAMANCOS, Ca
sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

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

�__íiiíiíiiiiiíP_ed_id_oiíiiiSiíiiiiiiíiid_Oíiiíiíiiiiiíin_teííliir_io_r_á_,_C_�iiiiiai_xiiiiia_Pííõíii°_s_ta_l_1_2_4i1iiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiill

, !
i\..

�OSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece eOlRidas a dOlllteilio

RUA. FELIPE S«JDMIDTJ

'Café-Restaurante São Pedro
;;z i�silN1 BRõÃOVAV _

Proprietario: - IZIDRO PEDRO «JOELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.A. 6 • m.l. barata, por'm 6 Filiais em:•••Ihor do mundo
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8Iumen�u, Cruzeiro do Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São•

.enda em toda .

caaa. do ramo

F'..
I") S Ir_ne.se. lIiG U• no. I

,I
';', .

..
:-:....

MOSTRUARIO., EM:
...�

Tubarão
,.,'/"',

'

..

��''-'-��':�:�::'l:{;:��,:" ,

o. Fàma Mundial., \ .
.

,

,) .

Dr. Armini; ·-...LITavares
I--

I o-. Dr. Miguel
rd,oabaid

CLINICA GF.RAL
Vias Urinarias

Alfredo AraujoP. MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar-
ganta - PP�C{}f-() .

Consultas das 10 ás 12--, !. das 16 ás f 8 .

.
..1.,-- �

�?Ilsultoriú: R�a João ��I into, 7--- 1 �IJ ���' 1
-' .j' .

I
Res, Rua Bocayuva, 114

I
.

Te!. 1317

de I N S T I T U T O D E O I A
GNOSTICO CLINICO

Dr. Djalm��oellmann
MEDIC:�O

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

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

Consuttorio e resídeneia-Praça 15 de Novembro, 13 I
I Telefone, 1.584 _jConsuflas:-Das 8 às � 1 e dasH14 às l_� horas

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult-R, joãO Pinto. 13
1 elelone. 1595

Hes. Hotel Gloria·F<9ne 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

. Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

Dr. Carlos Corrêa
Dr. Camará Martins

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançaS;
Diretor _�� _A\amrNídãêft,t; �
M�:jhlO da Hcapltal

t(Curso de. eepecializaçâo e�
mohistia.s de senhoras)

�. . �

Atende n_à, Materntdaée
atHs'Sl-12 da manhã
e á tarde - Cnnsuttorioi
ANITA GARIBALDI, 49

ME'DICC-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS 'DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA IADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diarlarr-ente das 5 ás 7 da tarde

I

Espcciaista em mo/estias do aparelho genito urma
no do 'iomem e da mulher=Moléstias de senhoras:
Tratammto moderno das afecções utero-ovarianas.

Clittca médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Aderbal
da Silva

�:' Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 p. 1290

R.Dr. Sá u I o Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirúrgica do Rio. Diretor do Instituto de
Prevídencía Clinica do Rio. Sub diretor di) serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

l-Dr, Ricardol
Gottsmann.

Dr. P. (amara
Simões

Ex -cheíe da clinica do Hoepi
tal de Nürnberg, (PlLoIessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeelallela em cirurgia

geral

[Dr. Pedro delMoura Ferro ItÓJ io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA [;GERAL:
PELE e SIFILIS

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

ca e de Laboratorio.

Advogado
n. 70. - Phones 1277.- IR Tua rajano, rr 1 sobrado

I Telephone r� �53'" �,I Caix1 Postal, 110.Mo!estias e 0r.)erações I
dos

OL-HOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de Araujo

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras] e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

.

.

-,�---

�l �
Dr. Osvaldo Wanderl,ey .da I':'Costa

.

I,,lnBacharel em Direito ,li
Advoga na capítal e no interior �este e do Estado de San- IIta Catarina.

Escritorio' Rlla MarechalFloriano Peixoto, 131

I.sobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATAHINA

.,'

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAvrOLETAS.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

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

das 1 5 ás 16 1 (2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lv�E:t 1�'3 :6_j

-

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolis
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngoJogia do Rio.

'I' Consultas diarias das 4 ás 6 112
RI a Visconde de Ouro Prete, 11 - FLORIANOPOLIS
_::- f_.U. '� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA.ZETA Plorianopolis, 19--4-! 93f\
-------------- ----�----------

-------

A
•

ZETA o TaVA
-_-_-- -

--

REDATOR: Carlos L. da Luz

Rovere e Pedro Laus corres

pondendo as esperanças catarinenses, con

quistar·arn 'valorosarnente, o 21 lugar no Circui-
to Farroupilha com o carro n. 14.

.

O Avaí obteve, brilhanternente, o torneio
da L. F. F" patrocinado pela A..C.D.C.

Realizou-se domingo passado
, o torneio da L.F.F., patrocinado
pela A.C.D.C.

Com a presença das autorida
des foi iniciada a parada e de
pois o hasteamento da bandeira,
acompanhado do Hino á Bandei-

- ra, executado pela Banda da For-
ça Pública. Ao Avai, vencedor do torneio,

Após as cerimonias o nreleito foram entregues dois premias: um
da capital sr, Mauro Ram-os, deu bronze nAntonl'o Salum",oferecl'do D d d d f d de or em o sr, presi ente. ícam convuca os to os os acionistas
o t,iro inic.ial, com�çando a 'pri� pela A.C.D.C. e a taça "Carlo� para uma reunião especial DO día 19 dI) corrente. na residencia do sr'

meira partida: AVaL e

Atlet/co.l, Conceição", pela L.F.F. II presidente, á rua Ioinvíle, para se tratar da dissolução defínítíva da socie
. , B" FI"

.

b - dade.
Os JOgos el)a- ar, o arqueiro ru ro I

Florianojolís, 13 de Abril de 1938.
negro ganhou a medalha oferecida

I.vai X Atletico peló dr. Melo Leitão, e Fome-
roli, a medalha "Manuel Morais",Os quadros estavam assim ar- pelo goal mais lindo da tarde.

ganizados: Xavier, do alvi-negro,foi autor
do maior número de tentos e por
isto, a A. C. D. C. oferecerá um

I

I
I

Gentilezas I
O Aval tese um gésto e1egan·1

tissimo, para com a A. C. n, C., I
oferecendo uma béla "corbeille." �.

Assistencia ,
��------------------�------�

Clemente

início
...

11: I����-�'·""""·
I
FEIRA DE AMOS
TRAS DO CEARA'

corners, narem.

\pela contagem de 6x2. T
Nesta partida Nizeta e Saul A partida foi muito movim-n- Os esquadrões estavam org in-

conquistaram os dois pontos e tada, vencendo o selecionado B lados d� seguinte maneira:
Xavier para o Figueirense. •

- --

JUIZ--Cap. Aldo Fernandes. Companhia Carris Urba--

! nos e Suburbanos de
Florianopolis

Uítimamente vêm aparecendo
nos circulos esportivos, uns voca

bulas esquisitos. Quando estamos

saboreando o bom moka no Bubi.
interrompe o Meira e diz: «Que
tal a chanda» �

Surprezos com o vocabulario,
que felizmente não entendemos,
nossa atenção volta-se para o Ros�
sini, que anunciam num tom mui
to confidencial: ..Moit3, hoje vai
haver uma chandada ao luar.com
acompanhamento de violãc,>

Ficamos meio tontos, procuran
do vêr alguem que nos possa dar
uma explicação. Vemos o Irajá
na esquina.Notando a nossa apre-

rximação, adianta-nos aquele spor
tman: «Vai aguentando a1 de fi
ninho, porque eu estou aqui aba
fado com uma chandéca.»
O Germano, outro cabôclo en

fezado, no passinho de malandro
e alisando os bigódes á lá Clark
Gable, diz francamente: «Rapaz,

---------

hoje vi uma chandinha do outro CHARLAUTH,
mundo.•

Cruz, credo, que chandarla ...

Mais um treino do
selecionado brasi· lhe extinguirà as sardas, panos.

I cravos e espinhas, sem a minima
Depois do descanço regu a- Ie iro

d irritação, deixando-lhe a cutis
mentar, pisam o grama o, os ven-

cedores dos 1- e 2' jógos. São os CAXAMBU'. 18--Realizou� limpa, macia e fresca.

dois antigos rivais: Avai e Fi� se domingo, mais u'm treino do V d
gueirense. combinado brasileiro que irá á e n e· s e

Ambos os quadros entraram França. um belo terreno na Praia do

com a mesma organização, e fo: Ocorreu uma grande assisten- Müller, p I a no, com 130

dado CJ inicio da peleja.. cia ao campo da Associaçio Atlé� metros quadrados.
Bem disputada venceu o Avai I tica de Caxambú, pS1J

1

vêr ma�s Informações na Livraria Ca-

ela difereuça de J tento e 2 uma vez os nossos patudol tret� tDrinense!

Premios

AV .-\1':

premio.
Vilai»

Diamantino Aquino
Zé Procopio Berreta

OalcgOí'-5apinho, Nizeta, Walde
mar e Saul.

�j •

'f ' f
"

-

ATLE1ICO:

Pelanha
Matos Jair

Borba Luís (jato
Belelê, Secura, Brito, Nanado e

Toureiro.

I ris x Figueirense

Numerosa e bem eutusiasma
da.

Venceu a partida o alvi-celes-
&

te, pela diferença de 3 escanteios, Chandas
tendo cada um conquistado 1 Chandócas
tento.

O do Atlético feito por Se
<ura e do jlvai obtido por For-
»eroli,

.

(

JUIZ-Cap. Aldo Ferna�des.

A 2a. partida foi travada entre

o [ris e o Figueirense.
Os quadros estavam com a se

guinte organização:
[ris:

Beija-Flôr
Cruz Lourival

Pernambuco Dante Cestinha
Braulio, Miro, Féza, Damata e

Povoas.

Final

Figueirense:
Pereira

fredi Antenor
Carlos Chocolate Helio

Sabino, Xavier, Carioni, Bedr e

Calico.

O Figueirense verce esta

luta por 1 goal e 1 escahteio,
tendo o [ris conseguido um cor

Der por intermédio de Damata.

JUIZ-Manuel Moraís.

Esporte
Jornal

�:.�
::_�

� ,.. .,-
. :/ ··.,. ... • .. c • ..;;.a,..,....

\Valter
Domingps Juvenal

Brito Martim Argemiro
Lopes,Romeu, Niginho, Peracio e

Herculcs.

Batatais (Tadeu)
Jaú Nariz

Zezé Brandão Afonsinho
Roberlo,Luizinho, Leonidas ,Tim e

Pate�ko.
FORTALELA, 18 - Fui

hoje publicado o decreto ql),� ins
titue a primeira Feira de Amos

tras do Cea.'á, a inaugurar-se
em dezembro deste ano.

O decreto isenta de quaisquer
impostos. t a x a s estaduais ou

ou municipais os aparelhos des
tinados ao parque de diversões
bem como ás respectivas instala

ções. As despesas de desembar
que de material para a Feira
correrão por conta do Estado.

Dz

Os tentos do A foram consi

gnados por Leonidas e do B por

Niginho (3), Peracio (1) e Her
cules (2).

Lopes, ponta-direita rlo Corin-
•• • • • �

tians, aprovou, resolvendo dc�ta Dr. Pedro de Moura Ferro
maneira, o problema, e Juvenal, o Advogado
back que os mineiros falaram, Rua Trajano l' (sob).
jogou bem. -

A linha de half: z-«. Bean- Aéro Clube
dão e Afonsinho, ftacasscl.1. I ia t '"

__

Os melhores elementos foram:
I
Ua a Ir inense

Jomingos, Leonidas, Juvenal, Lo- !

pes e Martim. I Em quasi todos os paizes
'i jaú, Walter e Brandão estão I nota-se desusado movimente
: machucados levemente. no sentido do crescente de'

senvolvirnento da aviação.
O noticiario da imprensa

frequentemente registrou at.s
RIO, 18-0 Fluminense e fatos aviatorios. todos pro-

venceu o 'Bangu pelo score de vando, em ultima analise,
14x2, e o São Cristovão derro- que estão sendo resolvidosI

tau o Madureira pur 3x 1. problemas de relevante im-

portancia para O) paizes in
teressados.
No Brasil, o assunto está

sendo encarado com a devi
ela seriedade, de vez que são

irregaveís as vantagens áa
aviação, principalmente num

país de muita ertenção terri
torial.
Apoiando a iniciativa ofi

ciai, surgem os Aéro-Clubes
Civis, sendo que entre os

mais recentes encontram-se
LONDRES! 18 - O cele- os do Rio Grande do Sul e

bre REI DO CIRCO, Bertran o de Santa Catarina, ambos,
Mills, hdeceu esta manhã na com os cursos de pílotage mi

sua propriedade de Pollar Wood, em pleno funcionamento.
Ias subúrbios de Londres, víti- Quanto ao Aéro Clube de
ma de urna bonquite, nossa terra, o mesmo acaba

Bertran Mills era uma figuIIl de receber do Ministerio da
popularissima no mundo inteiro Marinha mais um aparelho
e contava atualmente 64 anos de treinamento chegado do
de idade. Rio quinta-feira passada soo

o comando do instrutor sr.
-----_._•• _•••--.- ... _••• -.

tenente Silva Araujo.
E' com satisfação que po

demos registrar o aumentn
do prestigio. que nossa el1�

tidade aviatoria goza com as.

autoridades, as quais em bua
hora compreenderam o alcall
ce e a eficiencia da concre

tisação do sonho icarico. Co -

mo prova disso. temos nu

ma recente frase pronunciada
pelo exmo. sr. Presidente Je'
tulio Vargas, por ocasião dd

inauguração do aerodrom(D
••• _._ •• ••• _ ... .. _ ••

de Poços de Caldas: «3 avia·
ção está desíínadd a ser um

dos principais fatores do nos·

so prlJgresso, em face da
acende extensão territorial do Bra..

I sil» .

ALTINO DE OLIVEIRA
Diretor Secretario

Porque a Tinturaria SELETA
d t .., Para poder dar evasão ao

se es aca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mandou vir, sem medir sacrifícios, de São
Paulo. os melhores técnicos em passamento c la
vagem quimica, para assim servir a sua já nurne

rosa e distinta freguezia e a culta população desta

capital.
'

O nosso lema é «Destacar na Perfeição- •

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

Os [ógos no Rio

o Vasco vencido em
Minas

RIO, 18-0 Vasco foi ven

ciclo pelo Atletico, de ,".i\inas,
pelo score de 3.x: I.

Faleceu o "Rei
do Circo"

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

Prisão de um

grupo de co

rnun�stas SrY1
B. Aires

Senhora ataeada e

morta por-um grupo
de malfeitore.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

BU�NOS AIRES 18
PORTO ALEGRE, 18-

t.. '
--

I A sra. Galdino Santos quandoCom �eferencl� a um grupo de
viajava em companhía de sua

comumstas presos a bordo �e filha, na estrada de Guarai
uma embarcação, que se de5tt- foi tacada e !:1�rta por um
nava ao porto de _San Fe��am o,

grupo de malfeitores. O cor
o chefe da secça? po.hc,al de

po da referida senhora apre�
repressão �o co�untsmo mformoll senta sinais de 22 facadas.
que os presos vmham sendo todos
êles adeptos ao credo comunista.

Alguns auxiliavam o Socorro Ver-
melho Internacional. guiram regressar burlando a vigi-

Dois dos detidoe já háviam lan�ia das autoridades,
sido anteriormente expulsos do O numero de prêsos
territorio nacional, mas, canse- I a 29,

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MACIAS O GRANDE I
REMEDIO INDIGENA

IE L IX I R

Tapajós I
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PL'REZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

..R
., J Eleírica Dz, Waldemar Niemeyer

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

TOS PROCUREM

A ELETRIC ...�

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

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

Docente - livre de Oftalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult, Aven. Oct. Rocha
73), com longa prática da especialidade e CUf
sos na Europa. diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopolis de 17 até
30 de Abril.

.
RESIDENCI/\: HOTEL LA PORTA.

Consultorio. Rua Traiano, 1 - (junto com o dr.
Carnará Martins,

Das 9 ás 12 e das 14 ás ) 6 horas.

í
I
1
1

I

NOVIDADES! VISITEl'lli
Rua João Pinto n, 14 A Elétrica TA PAJO'S LIQUIDO

.0 laberaterio garante a cura.
-_._ I-'�ª·###;;g=oer"

----

.

5exta-feira
22�1 de Abril

:;�.
L . .1

I' Unico a��ente no sul do Brasil
i L. RO'-y--)anovvski
I FLORIANOPOLIS

Sra. Camará Mart�ns
Diplomada peJa Universidade de Música do

..
Rio fde Janeiro

Lecíona piano, teoria e solfejo
Em sua residencta-i-São José (Praia Comprida)

preço-25$OOO mensaes

Em Florianopolis-50$OOO mensaes

11��.,Ijjii!q � !íiiW!!iW •
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I! NESTES DIAS DE �:.AI.. 0.R INSUPORTA
.•

;.::�i:�=�4�·_·-�-������=�:t�··�-��=�,�,,�..,�-�;�M':�""�ig�8�;Z�2==�=�! I ���ADEF����Lf:�����T�i��
IMA IR, O RECANTO MAIS APRAZIVEL

DA CAPITAL.Valdemar Burigo
Ír-scrito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Catarina

I�DVOGADO
CObral1�BS amigaveis e judiciais

Comercío - Civel e Crime nas comarcas de
URUSSANGA:e ORLEANS I IEscritorio em URUSSANGA - Santa Catarina I I� iiiiiõiiiia;;;;iiiiiiiiõiiõiiiõia -_- _�u

---------

�;A$i;;--=-;ÃíiM;::t j;=m Mi ·1s���ês�al��
I Silva Jardim números 284, 286

.

I e 288, todos com ótimas aco

.nudaçõcs pelo preço d"! .

5:000$000.
Tratar nesta redação

Gaz�)Zas, Cervejas, Llceres, Refrescos
GELADI55IMOS •••

Só no MIRAMAR

. I .

International Machinei�:r Company

Engenheiros importadores .. Rio
Srs. Agricultores e Indust.ríais!

.Aumens: sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos 8.0 Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

1._
••••••••

_-------------_.11,RADIOS
Para seu concerto, procurai a ICasa M'lsical, que conta com a I'oficina melhor mvntada na ca-

, pital.
Rua João Pinto, 12

1-1. AVIL.A I
I Leghorns
Ternos e casais de frangos I

de alta linhagem
I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Trir.dade

Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avi Ia". Florianooolis

M• w;

FILHOSSEUSVísta BE
Lindas e !Jraciosas confecções para meninas e garôtos só

na C A P I T L.
TrajanoRI.�a afra esquina daConse;heiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nossa VidalC Le 111 e n t
ANIVERSARIOS • .. .1 _ ._

P da pessoa que levou IMAJOR ALVARO TOLENTINO e e-se um chapéo de hO-1SOUZA mem, na quinta- O
feira santa na Catedral, vir �
esta redação, afim de fazer a na

cessaria tr6ca.

Qê anais alguns passos, e vá ali na

"A V E N C E O O R
�ncontrará os artigos que deseja a preços de espantar os nossos concurrentes

Somos os unicos a vender pelo preço de 4$000 o afamado cobertor C AM E L O

A VENCEOORA.,Rua Conselheiréo Mafra, 17""'esq. R. Trajano,2

DR. MANOEL NOBREGA

Deflue na data de hoje o ani
versario natalício do nosso dis
tinto conterraneo sr. major Alva
ro Tolentíao de Souza, alto fun
cionaria da Alfandega de Floria
nopelis.

O aniversariante que goza nes

ta capital de ineontaveis relações
de amizade, é um cavalheiro
distinto. Dili as inúmeras home
nagens que lhe serão tributadas
pelo transcurso de tão auspiciosa
data.

cA Gazetq», felicita-o cordial.
mente.

A efeméride de hoje regista o

aniversario natalício do nosso ilus
tre ceaterranec sr. dr. Manoel da
Nóbrega, alto Iuncionario federal.

Fu anos hoje a senhorinha
Aàelaide Trindade, aluna do Co
legio Coração de Jesus e filha do
IIr. bacharel Luiz Trindade, Dire
tor do Departamento de Educa
ção.

OUTROS PARTE}{

FRANCISCO DE ALMEIDA

Regressa hoie a Itajaí o nosso
ilustre centerraneo sr. Francisco
de Ahneida, figura prestigiosa em

Itajaí, onde é abastado indus
trial.

.CHEGAM UNS

DR. OSCAR SILVA

De passagem, encontra'se nes

ta cidade Q sr. dr. Oscar Silva,
provéto advogado nos auditorios
da Capital da Republica. O dis
tinto cauaídíco conterraneo que
ha longos anos não revê Floria
nopolis, tem sido muito cum

primentado pelos seus inumeros
amigos.

,VIAJA.NTES
(Via terrestre)
Passageiros que seguiram para

o norte pela Viação Cruzeiro
Ltda.: Moacir Orige e senhora,
Luci COita. JOIiIE Medeiros, Os
v.ydo COita, Bertolo Coelho, Ora
cina Coelao, Catarina Coelho,
Diná Mendonça, vva. Minervina
Wendhausen, Eunice V. Pamplo
na, Manoel Gomes e senhora,
Teodosio Aterino, Manoel Ma
chado, Paulina Terras, Onelia D.
H.st, Alfredo Vieira, Fabricio
Moreira, Noemia Vieira, Nicolau
ASilidi, Emilio Cuschnír, Antonio
Catarineu, João da Mata, Mar
garida Gomes e Maria Mansur.

ENF:2RMOS
Acha-se em tratamento no Hos

pital de Caridade, ° sr. Luiz Hu
bert, zeloso Iuncionarío do minis
terio da Agricultura, per cujo
restabeleeímento cA Gazeta> faz
ardentes v.tos.

FALECIMENTOS

Repercutiu dolorosamente nes
ta capital o falecimento ante
ôntem, nas Caldas da Imperatriz,
da gentilissima senhorinha Zulma
Moura, filha do DOSSO conterra
neo sr. Virgílio Moura, ativo co

mereiante Desta capital.
A extinta era muito esti-

mada pelas suas elevadas virtudes.
O enterramento do seu cadaver

efetuou-se ôntem, ás 17 horas,
no c:emiterio de Santo Amaro,
tendo grande acompanhamento.
A0 ir. Virgilio Moura e sua

exma. esposa cA Gazeta» expres
sa seu pezar.

--

NAO

volante catarlnense, conquls
e louros

audás e destemido
galhardamente nevas glorias

O TEMPO I PORTO ALEGRE. 17-G"'"jManOel cPn!r.�a�M��ssaFO!�tra
Departamento fie Aé. d. multidão assistiu hoje a prova Ião, Hugo Brum Fernandes, José I N. 22 Diogo Ellwanger

ronautica (;ivil automobilistica que. a Associação: lV!aria Borges. de Alm:ida, Anto-
.

Ford V-8
dos Volantes do RIO Grande do I mo Mostardeiro, Mano Mostar- N. 24 Dirceu Francisco de Oli-
Sul realizou no Cristal e que foi deiro, Felix Targa, Willy Snizek, veira-com Ford V -3 A maior velocidade desen v01-Boletim diário da Esta-
patrocinada pela FOLHA DA Mario Couto, Francisco Ferraz, N. 26 Anibal Roberto Piva-com vida foi de João Pinto fazendo

ção Aéro-climatológica TARDE e pela Radio Sociedade José Rimoli, Edgar Silveira, An-I Lq Salle especial I uma volta em 8,34'.
Previsões para o período da'! Gaúcha. tonie Marçal Pessôa, Adolfo G.I N. 23 Luís Lazzerini�com Au- A velocidade media de Julio

18 horas de ontem ás 18 h oras O percurso era de 500 quilô- Luce Jor., Lamberto Palombini e burn 8, especial I Carvalho vencedor foi de 101 k.
de hoje: metros ou sejam 32 voltas na Herllon Pedroso. N. 30 João Conceição-com Ford i horarios, fazendo as 32 voltas
Tempo- Perturbado, com hu- pista. V-8 em 4,57' Oscar Bins na 14a.

vas e sujeite a trovoadas. A corrida foi iniciada ás 9,45 N. 32 Afonso Muradaz-com Stu volta desenvolveu 1l0. Na 19a.
'Temperatura-Em deslinio. horas. Os concurrentes debaker 6, especial volta estava atrás do primeiro co-
Ventos:-De sul, a oêste , com Foram os seguintes Oi fiscais N. 4 Julio P. Carvalho - com N. 34 Olavo GueJes-com D. K. locado 2112 kmts. o carro 14 de

rajadas frescas de pista, escalados pela Associa- Ford V -8 W. Glemente Rovere, na 23a. 5'
As t�peraturas extremas de ção dos Volantes do Rio Grande N. 6 Adalberto Morais _.- com N. 36 João Muradaz-com Dodge atrás, na 26a. c S7fL 10' e da

f
.

2 4
. , . Ford 4, espe-al 4' I Ieatem, oram: maxima 7. e nn-: &tü Sul: .... " especia 28 á ;;:22.. ;3 minni os e fração..

22 3
.

d
. , N 8 Antonio Costa' Fonseca-v N 38 "M' 1M"ruma . registra as, respectI-,' João Coelho da Gosta Sobrinhe, .

. IC (ey ouse - com, Na 29a. volta a velocidade de
vamente, ás 13.40 e .3.15 hoeas. com Ford V-8 Ford V·8 Juiio de Carvalho era a média
�������������� -- -----�'* M N. 10 Norberto Jung-com Ford .. 40 Atilio D'Avanzo-com Lo- de 98 kmts, o que conservou até

V...s comobile especial o fim.
N. 12 João C. Pinto-com Ford N. 42 Joaqujrn Fonseca Filho- Na 26a. volta Julio de Car-

V-8 eom Ford V-8 I valho entrou no Box tendo de-
N 14 Clemente Rovere - com O branzi

. I
'

. percurso a rangia as segum-j senvolvido nesta volta 104 kmts.
Ford V-8 tes rua�:. -ou seja 8,55', nesta mesmaN. 16 Oscar Luís Bins-com Ford Avenida Getuho Vargas-rua volta Norberto Yung fazia a 24a.
V-8 - José de Alencar-rua Silverio- estando atrás 20' de Carvalho.N. 18 Olyntho Pereira-com es- rua Miguel Couto e Av. Padre Já na 18a. 5', e Oscar Bins 6'.
pecial Cacique.

N. 20 Catarino Andreatta - com I -Avenida Getulio Vargas-rua
, José de Alencar, tomando á es

querda)-Estrada do Laboratorio
ou Santa Tereza e Beco do Cris
tal.
'I'eresopolis-+Avenida Nonohay

e Beco do Cristal ou Passo da
Cavalhada,
A's 8 horas, foi celebrada mis

sa campal no largo do Cristal.

ta

locando-se em 2' lugar na 17.a
- com volta posto que brilhantemente

ocupou até a ultima volta.

Precisa-se Guarda-livros

o carro de Clemente

de um

PARA IMEDIATAENTRADA

Interessados queiram apresentar-se á ela. Je
sen, Itoupava Central, B�umenau, C. Postal, 53

Colocaçã0:-
lo. Io-.rro 4-Julio Carvalho V8
20. « 14-Clement.e Rovere V8
30. « lO-Norberto Jung V8
-lo. « 16-0scar Bins V8
50. « 2Lt-Dirceu Oliveira V8
60. « 22-Diogo Ellvanger V8
70. « 34-01avo Guedes DKW
30. « 30-JoãoConceição V8

•

Grande Fabric
DE

Colchões, Acolchoados, Travessei-
ros e Almofadas

o r- colocado

.>v. A vitoria coube ao destemido O Ford v. 8 em o qual o va
j

volante gaúcho Julio de Carvalho loroso volante c�tarinenAe reali:
,:�:, ; que na 5a. vo!ta estava em quin-I !ou ? seu fantars�10o percurso, fOI
'" i lo logar, na oa. em sexto, nas 7a.1 gentilmente

cedido pelo nosso

, ! e 8a em quarto, nas 9a., 10a .. e,
ilustre cont�rraneo dr. Aderb�'

: l Ia, em terceiro, nas 12a. e 13a.: Ramos da SIlva, �r.doroso entusi-

, ! na vanguarda para voltar ao quar- asta do al!tomobIhs?Io, sendo os

'to lagar nas 143., 15a. e 16a, pneus Brasil de �ue e represe�tan
voltas, passando a ser o terceiro te em nos�a capital o �oncettua
f'olocatlo nas 17a., 18a., 19a. c do. c�mercIante sr, Roberto de

20a. voitas. Da 213. volta em IOhvelra.
diante o arrojado volante Julio,'de Carvalho conquistou a dian-
teira entrando no BOX, com 41horas e 57 minutos de corrida. I A Associação dos Chauíeurs e

I grande numer? de admiradores da

O madisttOal volante bravura estóica ?e Clemente
l"9

I Rovere na sua amua de elevar o
catarinense

nome da sua terra natal, reuni-
Clemente Rovere, o estupendo, I

ram-se, ontem, as 19,30 horas.
valoroso e Iantastico volante bar-] na sua séde social, afim de deli
'riga-verde impressionou vivamente' berar sobre a recepção a fazer ao

a assistencia que não contendo o
I
«Aú dos volantes catarinenses.

'seu entusiasmo aplaudiu ardere
samente o triunfador, que vem

conquistando, galhardamente, glo-
rias e louros para a sua terra.
Clemente esteve assim coloca

do durante as 32 voltas:
la. quarto lugar; 2a. quinto;

3.a, 4.a" 5a. e 6a. voltas -

quarto lugar; 7a. e 8a. terceiro;
9a., 10a. e lla. voltas 2' lugar.
Ao completar essa volta Clemen
te parou para reabastecer seu

carro, motivo porque o obrigou a

colocar-se em quarto lugar, pas-
; sando logo após para terceiro e co-

Executa-se
e

em qualquer medida
qualidades

Preços especiais
necimentos

para grandes for-
� .

50 na umca A recepeão

FABRICA
,..

SALOMAO GUElMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Consultem os preços para se certificarem
n9SSOS preços baratos

dos.

Representantes nesta capital A Ora. JOSEPHINA SCNWEIDSON

MACHADO Cia.
(Especialista em doeneas de Senhoras

e c.·eaneas)
mudou seu ,CONSULTORIO para á

Rua Félipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Rua Pinto
,

Caixa Postal 37João

SE R!ENGANDEIXE

"

;:'�
.�

..
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