
Os
,

menoresi
bailes publleosem

Pelo dr. Nelson Guimarães,
juiz de Direito d. comarca dei
Joinvlle, foram mandadas tomar I
rigorosas providencias, no senti
do de reprimir o abuso da Ire
quencia de menores de 17 anos

nos bailes públicos.
f"!"A execusção dessas ordens lo
:,raffi fis<jlizadas, no preterito sa

hado, r";leIo proprio juiz e o pro.

fotor' público, dr. Olinto Cam-
1'08.

Pelo ilustre comandante do 13
B. C., sediado naquela cidade,
fii posta uma escolta á disposi
ç�o das autoridades para auxi
liar a execução de tão salutar
providencia,

Diamante lilaz "

vendido por.120 Ieool'oll

GOIANIA, 19 - 08 garimpeiros
estão ainda negociando o dia
mante denr iiuado c Rochedo>,
achado á margem direita do

pa-Iraíba, 8 18 quilometros da cida
de de Rita, do Paraíba. A pedra, ,

de côr lilaz, com 8 e meio qui
lutes, vendida em primeira mão
por 30 contos, foi agora reven

dida por 120 contos de réis.

Para melhorar
rebanhos
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DIA DE

oIDOLOROSO!
nãoDesde que nasceu

enxerga, não ouve e não
sente nada

PORTO ALEGRE, 19 - E
xiste nas proximidades desta ca

pital uma criança de dois anos

e meio que, desde o seu nasci
mento até agora, recusa tedos OI

alimentos tendo, no entanto, e

seu fisico se desenvolvido COIljlO
o de qualquer criança em condi
ções normais.

O craneo do pequeno, é atro
fiado. Uma linda cabeleira en

cobre quasi totalmente, aquele
defeito. Os olhos, I:) pequeno os

conserva abertos, mas êle não
enxerga. Tambem a audição, a

pesar de ter um pavilhão perfei
to, não ouve.

As articulações não possuem
firmeza de movimentos.

O menino é filho de Joventi
no de Oliveira Teodoro, residente
ao morro do Itacolomi.
Quando nasceu tinha o corpi

aho todo roxo. No quinte dia
teve um ataque. Depois outros.
Noites havia em que lhe davam
onze. Bico, chupeta e alimentos
o pequeno não suportava. Os mus-Florianopolis tem a honra de cúlos de sua boca não tem fir-

ho�pedar de�d� ontem o acatado meza e êl. recusa tudo. O peq.e,
e .Ilustre medI?O dr. Walde�ar no vive dentro de um quarto,Niemeyer, ocu.lIsta, doc�Ilte. livre sempre deitado de costas em um
de Oftalmologia da

.
U�IversIdade bercinho. O seu corpo é todomô-NOMEAltO de Po�to Aleg�e� ex-assístente �o- le. As" mãos estão sempre fecha-

,

!luntano da clinica Oftalmologrca das o leite unico alimento que
!o� nomeado Osvaldo Neves de de Fribur�o, AleI?anha, socio f�D� l toma é dado as colheradas atem

Oliveira para exercer o cargo de dador e vice-presidente da SOCIe-
que ser posto a força na bôça doaj udante. �o I' Tab�lião de N�- dade d� Oft�lmologia. e Oto-Ri-
pequeno.

ta� e OÍl?181 do Hegistro de Imo- no-Laringologia do. RIO Grand� Enfim, a criança não ouve,
veis da sede da comarca desta do Sul, ex-secretario: geral do 2 não enxerga e não sente nada.
Capital, do qual é serventuário Congresso Brasileiro de Oftalmo-
vitalício Leonardo Jorge de Cam- logia, socio correspondente da
pos Junior. Sociedade Argen tina de Ofta Imo-

, "IOgia,
membro honorário do Ins-

APRESENT,E-SE tituto de Proteção á Cegueira
Santa Luzia, da Baía e colabora-

O sr. Diretor do Tesouro do I dor de varias revistas cientificas.
Estado está intimando, por edi- Já escreveu 011 brilhantes tra
tai ao 4' escriturário Nelson Co- bolhos cientificos: "Tumores da
imbra, a se apresentar dentro de conjunctiva bulbar, Trombose e
30 dias. 0U a just.ificar o motivo embolia dos vasos oítalmicos,
de sua ausência, sob pena de, fin- Valar da campimetria nas corio
do êste p;.o, ser exonerado, por retinites, O indice de vélez, A
abandono de emprêgo. operação de Denig no panus.-.----------.------ .... -- ..

trachomatoso, Queratite paren-
quimatosa no trachoma, Histo
patologia do Trachoma e outros,

O consagrado cientista é cata

rinense, tendo nascido nesta ca-

pital.

Dr. Waldemar
Niemeyer

Nomeado de
legadO -em

Blumenau

"10DENOVEMB�O�_OES·1 A G A Z E TA,�a�DRONOBRAgLI���������_��_���������E' um êrro supôr que o Estado implantado a 10 de N0-

A V O Z D O P O V Oxembro, 6 inimigo dos estranjeiros e se fórra de um nacionalismo
,impertinentf', exorbi tan te e cégo.

t A nova fõrmula estatal, brasileira, sobreveio á confIuencia
destes dois imperativos: realizar a paz e fomentar a prosperidade.

Nenhuma dessas finalidades seda alcançada, sem a coorde- ANO
'nação de todos os elementos que integram a nação e que lhe tra

!zem, perenemente, a sua parcela de inteligencia, de ação, de poder
material, de riqueza. S t

·

I
'

dOs estranjeiros que já se encontram no Brasil e os que O reu senslve que a
pode?I' ainda, procura.-Io para viver, constituem, assim, um bem

&. •• _
Inestiruavel nesse sentido,

. . _ arroz e o .elllaOO Estado Novo que deseja construir a naçao, pela base, -I ."
encara a assimilação do estranjeiro que habita o país, como o pro-

.

blema fundamental do seu povoamento; e aind.i, o Estado Novo, 'I RIO. 19 - O arroz e o feijão' dar saida para o estranjeiro ao

que aspira á consolidação do nosso prestigio internacional, - não RIO dois géneros de primeira ne- excesso das necessidades do pais.
deseja outra cousa nesse terreno, do que fazer da nossa patria a cessidade para o proletário, e, calculado em 2 milhões de sacas.

esperança do mundo, e a terra do pramissão, onde todos os homens contrariamente ao que se verifi- Por sua vez, o feijão está em

de bem, construtivos e fortes, possam viver e engrandecer-se, seja cou no ano anterior, os preços peiores condições que o arroz, vis
qualquer a sua procedencia. vem caindo dia a dia por efeito to só se consumir dentro do pais.

Com essa orientaçãe, e dentro desses objetivos, - o Es- de boas colheitas, sem necessida- Abriu a safra com o preço de
tado Novo não tem preconceitos de raças, não cultiva preferencias de, portanto, de medidas gover- 32$000 e, a despeito da resisten-,étnicas, não tem fronteiras contra a humanidade e contra o mun- namentais, como vinha se cogí- cía da maioria dQS possuidores, _
do. Mas, tarnbem o Estado No.vo colsca, acima de tudo, a Ielici- tando com a creação de um co-I retendo grandes estoques nos ar-
ltIade do cidadão brasileiro. Ante's de pensar nos homens de ou- missariado de abastecimento á mazens desta praça, veiu caindo
tras bandeiras, e de outros climas e de outras terras, - o Estado população. I continuadamente, valendo hoje
Novo pensa no homem do Brasil. Quer o seu conforto, seu hem O arroz, que até a bem pou- 22$000, cotação parece que sus

estar, seu enriquecimento; todas as suas preferencias, todos os seus cas semanaa valia 80$00'0 o 9a-1 tentada somente por uma das
caldados, todo o seu anseio de grandeza nacional se resumem num co, está a 56$000�, ante a

cOloS-I principais
firmas exportadoras do

ponto: realçar, fortalecer, dignificar, - pelo espirito e pelo corpo, sal safra deste ano, calculada em produto, do contrario talvez esti-
os brasileiros. mais de 5 milhões de sacas, es-

I vesse a 18$ ou 20$000.
Se os filhos de outros países, contrariarem êsse propósito, pera-se que o preço venha abai-I Pelas estatísticas de exporta

prejudicarem essa suprema Iinalidade--: serão inimigos do Estado xo de 50$000, pois que embora i ç ão, vê-se que da safra atual

I'Novo. seia um produto de consumo muo-I saiu apenas 222.000 sacas. con-

Eis o fulcro da sua doutrma sobre a matéria. dial, dificilmente se conseguirá tra 304.000, em igual periodo, da I

'I safra anterior. Sendo muito pe-I-_.-

-------------- quenas as necessidades da praça
Ido Rio, até a entrada da colhei-

TilRADENTES I tda mine�ra qu� se inici.adrõ em fins ,tl o proximo mes, consi era-se ter- !
minada a exportação do produto, I
ficando, assim, para o consumo I

do Estado mais da metade da
safra.
Está, assim, de parabens a

classe pobre com os atuais preços
de 1$100 para o arroz e $500 pa
ra 0 feijão, ao quilo, bavendo to
da probabilidade para o proximo
mês, de preçoi menores, ao redor
de $800[$900 para o arroz e $400
para o feijão."

I Com brilhantes cerimonias, será comemora-
·

d
da em nossa capital, no próximo dia 21, a data

Justiça o l histórica consagrada a Tiradentes.
Para maior realce dessas comemorações, foE

Trabalho elaborado o patriótico programa, que abaixo dlvul-
gamos:

RIO, 19-5abe-se que o projé-.
to da Justiça do Trabalho pr�vê I A's 8,30 horas: NA PRAÇA GETULIO VAR-,
penas aos empregados e patroe$j GAS: concentração das Autoridades Fôrças Arma-Iem ca808 de greves e «dock Out9>. I

'

Os eatranjeiros que dEilas par-
I das, Escolas e Povo.

ticiparem lerão expulsos do • •

paíli. A's 9 horas: Hasteamento do Pavilhão Nacio-
nal pelo sr. dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal,
ao som do hLo nacional; Discurso pelo Ten. Cei.
Candido Caldas� Comandante do 14 B. C.; Hino da

OS Indepêndencia; Desfi le dos escolares.

Manobras navais da
esquadra brasileira

o sr, Interventor Federal nomeou
o tenente-coroneí refermado.· da
Força Publica sr, Manoel Perdra d�
Silva para exercer o carIJo de dele
gado ele policia de Blumenau. com
jurisdição em Gaspar. Indüal e
Tlmbô.

o dasprograma
• •

rrmomas

ce-

Crédito es"

pecial
o sr. Interventor abriu o crédito

especial de 15 contos de réis como
contribuição do Estado ã proteção
de monumentos hlstorlcos, artlstl
cos e naturais no paiz.

Promoções
no Tesouro

Van quisto
15

o sr. Interventor !ferêu R8mOl
assinou decreto promonndo a 2.
escrlturarlo do Tesouro do Eltado.
por antiguidade, o 3. PoUblo Xa
poleão Venera e a 3., por �mered.
mento, o nosso distinto contenaneo
sr. Flodoardo NObrella, t. escrltu
rarlo, que vem exercendo cem 4ed1-
cairão e zêlo o cargo de ofldal de
gabinete do sr. dr. Secretario da
Faze.da.

CRESCIUMA, 19 - No hospital de Slo José
desta vila, modelar estabelecimento de cura que
muito deve á dedicação e á filantropia do sr. Hen
rique Lage, foram ultimamente executadas virias I
delicadas operações cirurgicas pelo dr. Michel. de
Patta, auxiliado peio dr. Chenaud, salientando-se
entre estas a de um volumoso quisto ovarcou pesando
mais de 15 quilos, extraído da senhora Clementina
Leoni, e a de um carciona do intestino tenue, IS

tirpado do sr. Abele Niero.
Ditas peças anatomaticas.estão espostas no

consultorio do dr. De Patta, despertando leral cu
riosidade.

de
•

COlU lUalS

quilos
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PORTO 'ALEGRE, 19-Pelo
apor c Baía,., chegou, um plantel
finos animais charolêses, cons
.

dos de dois touros' e 8 va

� ,lhonas destinados no Posto
� _otécnico da Serra.
Este plantel foi adquirido pelo

G"vêrno do Estado na fazenda
de criação do marquez de La comemorativa, Números de arte pelas alunas do
Guich� São considerado!! nota- Instituto de Educação; Discurso pelo professor Odi
v�Íi pel�seu sangue e descenden-IIOn Fernandes, lente de historia da Civilização, do
las· d

A d I Brasil e do Estado do Instituto de Educação deeu Custo an ou em cerca e.. -

H-
.

" �QtQ, de riia.
. Flonanopohs- Ino National.

TIRADENTES

A's 14 horas: NO ESTA'DIO DA FORÇA PU'
BLICA: Tarde sportiva. Basket-ball-14 B.C. versus
Base Naval versus Jáu-Clube,--Taça "Brasil"; Vol
ley-Ball-14 B.C. versus Polícia Militar -Taça "TI
radentes"•

A's 20 horas: NO SALAO NOBRE DO INSTI
TUTO DE EDUCAÇAO DE FLORIANOPOLIS: Sessão

Almirallte Guilhem

RIO, L9-Para iniciar o perio
do das primeiras manobras de
1938, na Ilha Grande, zarparão
dp, Guanabara o encouraçado
«São Paulo », a divisão dos cru

zadores e a flotilha dos contra

torpedeiros. Quanto 80S novos

submarinos, estão dependendo de
uma decisão do almirante Gui
lhem. Presume-se que os novos

submarinos participarão sómente
da segunda parte das manobras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REDATOR: Carlos Lu da Luz
o·

. Seguirá domingo próximo, para a cidade
de Tijucas� o Externato F. C., orvcíe en,fr-en'taJ-á
o forte conjunto do Brasil S. C.

A.. temporada do Atlético, de S. Francisco,
ern nossa, capital, sera' mais urrl é�o poderoso
a firmar o proveitoso intercâmbioest:)ortlvoen
tre as cidades líderes do esporte futebclHstico
.b.�rriga-verde.

A

z

O poderoso e renomado conjunto 00 Atletico, de S. Fran
cisco, .0 e,sguadrão "Waterlooli .do �t�etic(l,. de Paraná, quar.�o cam.,peão mvrcto da "Terra dos PmheHals", mais uma vez porá a prova
de fogo o valor dos quadros da Capital.

O leam de Tião, o mais completo meia do Estado, já duas
vezes preliou em nossa cidade e sempre sobrepujou os esquadrões
locais.

Figueirense e Iris foram por êie derrotados, quando es

tavam em sua melhor fôrma, aquele por 3x2 e este por 7x2, SCOH'S

.: :" que bem condizem com a veracidade de nossa asserção. I.

Ha pouco, jogando em Blumenau, deu de presente uma

o, o. bem c oníecionada manta de 7x3, o que prova a fórma invejave:ljdo Sf.:U onze.

• .. Schmidt, Yeyê, Pedro, Lem?s, Filipinho, Nhonh6, Tião

e,'Janjão são alguns de seus excelentes jogadores,

,OS adversarias do melhor tearn do norte Ido Estado

:(. I�

O Atletico, perdendo para o Caxias o ceptro da A. C.
O., em circunstancias especiais, nem por isso deixou de ser conside-ll..
rado pelos Ians como o melhor team daquela liga.

o o

Assim sendo é justo que digamos que a peleja com o Avai,
seu primeiro adversaria, no dia I' de Maio, apontará no vencedor I
o melhor quadro do E,tado, o verdadeiro campeão barriga-verde derf«teból, pois o esquadrão do dr. Leitão é atualmente, e sem contes-

tação o melhor da capital. IA segunda luta serà no dia 3 com o Atletico, desta ca-
'. i� I �ital.

Tcremos, pois, nêsse dia, a peleja dos Atléticos, [ato êsse

que ve� despertando interesse invulgar entre os ahcionados do es·1
pcrte-rer.

REMO ._••••••••••••••••••••••• w

.

X Finalmente domingo teremos a CHAR LAUTH,oC(lsião de apreciar a primeira re-

g:üa do ano.
o

rornarão parte sómente dois
" ,.clubes: o Riachuelo e o Ame-
:,

o riço, de. Blumenau.
:.' "

...

A regata consta de nove pá
.".-. r 1'05, e tanto riachuelinos e ame
;

r:canistas treinam com vontade

p:'i: a conseguir a vitoria.

I000 .

°Entr�tanto, o Riachuefo com-

Ilurecerá sôzinho a raia para dis-

;-Jutár o campeonato. devido a de- lhe extinguirà as sardas, panos,

r.i�ãp tomada pelo America, cravos e espinhas, fem a minima.
P�r isto. o 1?_iachuelo, já cOBta irritação, deixando-lhe a cutis

CJql. o çampeonalo s"!gurn {' c()(n 5 limpa, macia e fresca.

i.·l;,,_�ntQs:·na mão. Casa no Estreito
t

.

Guidado blumenauensesl

ê o creme que revolucionou o

mundo velho, e, ôra revoluciona a

Amel it:a do Sul. '

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

VENDE-SE Uina ca�'a si
tuada no Estreito. Boas aco

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

.. " .:-'1'

t·,:.�. f""TZZ7 -
� Concertos e limpeza
':de�,; maquintils de escrever,
� ddfô� e aparelhos em geral.
_Rua Conselheiro Mafra n' 66

:� ---

li Professor de Danças I
o

Acaba de chegar recentemente de Porto Alegre '

o sr. João Vieira, pofessor de danças, o qual veio fi,·
.. ; �xar residencia nesta cidade, afim de manter um cur

..
� 80 completo de danças para ambos O� sexos.

�I' .' Ensina de preferencia o «Tango. ArgentinoYJ•
r «I;'ox·Trot», "Valsas», «Marchas», «Sambas» e

'1 ��Ri.tmbas» .

. .

.i o

.
o,.

Qualquer alunu ou aluLa que estIver mterressa-

II:
o

do ;Jóde dirigir-se ao sr.A. Parisio, á Rua Conselhei
ro Mafra 41-b das 9 ás 12 e da 14 às 17 horas,

(I Professor JOÃO VIEIRA II

Florianopolis, 20-4-1938
------------------------

•

tuli
•

TA o

980

PiIE-8, Sociedade
E......"b '�c r.c" o" " I' c,; t ;:::.. C'"') t'�, ,,,,",: ;::.." a' I· (�a ar r.. n :':::>. -

.,u '._.._.. 'f}�, '"'"'_ .:...��'Y , "'� ....".. !} • ...J IV' ',.. ...,..

rid�c)nai pelo n,:;tivo da �3enho
rita .Jar�díra Vargf'0s·

Rádio Nacional

do Rio de Janeiro

S. SALVADOR, J 9 -,

En-rma sobre o seu casamento:
i trevistamos o tenente Ruí da Cos- «Será realizado na maior sim
I ta Gama, noivo da senhorita Jan-, plicidarlí>. Paranínfeil-I)'ào o casal
I dica Vargas, que atualmente se

I
Osvaldo Aranha e o adido co

! acha nesta capital, de passajem. mercia] brasileiro na ltalia, sr.

O sr. Ruí Cesta, que é da I Luis Sparano»; .
o

DAS 14.00 ás 20.00 e das 2l.00 ás 24.00 reserva naval aérea, e stá '"h013I'1 �. .- ...'
!menle a serviço,da P�ni1ir, ". MSSOClaç.�.O,.: nando corno cegu?do piloto, C O rn e rc Ia I de� o tenente RUI Costa Gama t I. .' .

! 1I0S al,endeu com um sorriso jovial F lo r ia no 1)0 i isI e �qUle:ceu em falar sobre o seu

, _
.. �

o..

.

� nOIvado:. .
A Associação Comescial

i �MlIto SImples, murto nala 'all de Floríanopolia tem o p: a-
Regional aI? I?erl?ira filho I --declar�u. Um ,romance comu:n. zer de .avisar que acaba deOrquestra ae Dansos I C h h t

.

Raoamés e a fl(� 5tars ! �om,o mi� a noiva, a sen on a instalar em SeU 'Cóhsu!torío
Eauarao I?qtanê e sua Tf p ico Carri.entes \Jandna var�as: tamb,em eu �ou jurídico uma S�eeã,Q deRomeu 6hlpsman com a orqucsh a OI? gaucho.· E fm la em minha querida C b.

. .•. ' .
. ...,"

dConcertos i. O I aneas a
, �nrgú J

Porto Alegre,)' nos pampas, qUt respectivo Consultor, Advo-
A's horas certas, [orrmls falaaos com ri-i- o nosso amor nasceu. gado dr. João _ Jesé dlr SIt:',.ticios em primeira mão, forneciàas pela A NO!- S" ITE, e oferta ao Casa 6uimarã.,s Ltõu, impattsarno-nos natura mente e za Cabral, encarregando-s ,

da sí�patia veio a �rnizade solida, este das cobranças ,jwpicia1sA's 21:30 rAHcAo DO DIA· - por La- que ja n�s une eS;:lrJtualmente ,
OU. amizaveis de debItas re-martine Babo, _escf'ita e lnt rpr-etcõc: uma U d I R '-'

oferta ao DRAGA0. m Ia e ii velO, pa�a o 10 íerentes a contas comerciais
r a�:reo)ada, com as !ummuras.?o I de n] socios,

.

.podendo os
I!'s 21,35 no TE�r�o �M CASA arome- triunlo patemo. Tambem eu vim

I
interessados se dirigirem oiala em ] ato as 1. RibeIro. POR CAU5A DA E (' IdA.

o

- N J
J ,� .,

EHfERmF.IRA", pvlc ria. ae Corneõlca 00 para a 5_0 a e viaçao : ava nossa sede, a rua. FelipE"
HArlQNA,L, corn l1!e5quitin�ci, I�menja àOS! F,,:me

tenente. Não ob,.tontnu, Schrnidt n. 8 (SObradO):
.

5antos, VIOleta Ferraz e Cels J BUlmarae5. pOSição de de�laque. fOI SlOcera.
.

.'

A's 23 hs. CLUB 005 ff'lHTASmA5 com La. Alobos, o ,wrros. Noivamos. E A DIRETORIA
martine Babo e 5iluino Heto . em maIO vwd.:>uro veremos realt- j:

..

_-:-
.. -- ..

d
..... ·--·· ..

--·.-d·a
...

zado o nosso grande sonho. LnSlnan O a na arSpeaRer - oauualOo' rozzi Como vê, nada de sen;acion211. ENSIN ANDO A NADAR
AMANHA - ALMIRANTE �,Que ela e eu be� qUlzera�os

J
é um notavel trabalho que

NUNO ROLAND que o no'jS� ��n5o�clo .se efetuasse vem contribuir eficazmente
MAURO DE OLIVEiRA I

sem este a,a!�e, ta� slm{Jlesmente para que possam, aqueles
LINDA JlATISTA i quanto o� nosso _nOivado». que se iniciam ou desejam
ALVARENGA E RANCHINHO I InqUirimos entao_ o tenente G�.� aperfeíçoar-se nas, cOGlpeti.
A's 21,35 no 'TEATRO Em rA5A ções aquaticas,. realizar eH

CARTAZES ciente treinamento sob !1ia::--

nifica orientaçã:) tecnica.
,-'

T DO DIA �,Seu autor, o professor Jo-
! ão .Lotufo, é destacada all-
ODEON., o lidei- dos teridade no assunto, pois, h�

cinemas 'd t t di aepen en emen e e ser pro-
,fundo conhecedor das ques-

II PROGRAMAS DE HOJE: i tõe�. relaCIOnadas _com a ria·,
, .

. taçao, possue solId3. experi-
� S ,7..30 ��RAS: encia adquirida no Instituto
Em ultIma eXibição a estup'en- Tecnico das Associ2ÇÕ�'g.da produção da Warner com o Cristãs de MOÇOS de Monte-.

novo astro Fernand Gravet e él vídeo onde lhe foi conferid ')
linda Joan BlonáeU . honro�o diploma, sendo att;.

O REI E A COf�ISTA. alm�nté o diretor do Depar·
tamento d� Educação Fisica
da A. C. M. de São Paulo.
ENSINANDO A NADAR

CINES COROADOS desenvolve, atravez
.

ue 18J
paginas ilustradas com imr
meras gravura", uma apre�
sentação compleÍé� e racionJ.l �.

dos prncc�sos segundo us

quais se deve praticar ü sa·

lutar esporte, desde os pri -,
melros exercicios indicados
para os principjant�s ao· e.s·

tudo dos diversos estilos qli-i.�·
permitem 2f.rngir um desen
volvimento maximo.

Programa diurno

6.[5 ás 18,30 horas

Programa noturno

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

com

Porque a Tinturaria SELETA
d t ., Para plJdE:r dar evasão ao

se es aca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mar.dou vir, sem medir sacrifícios, de São
Paulo. os melhores técnicoS em passamento e la·
vagem quimica, para assim servir a sua já nume
rosa e distinta freguezia e a culta população desta
capital. <.

O nos�o lema é «Destacar na Perfeição»
Rua Tiradentes, 7 - Fone 752

_"'''''f"''P" mmr -

Formidave! ! Preço:-2$500.

Grande vendas estão sendo feitas das maquí
nas de costuniS e bordados marca METEOR. (In
dustria alemã). Não adquira sua m:}qutna sem co
nhecer nO:;505 preços. e condiçõe� de vend::.!.

Lições de ,bordados gratís
Informações com o representante J. Braul1sperger.

,

e José Galliani. •

Ru� Conselheirf) Mafra, 66
FLORIANOPOLlS

REX, ás 7,30 horas:
ROMEU E JULlElA, com

Norma Shearer e Leslie Howard.
Preço�: -2$500 e 2$000.

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas:
OS TRÊS PADRINHOS,

com Chestf'r Morris. Lewis Stone
e Walter Brennan.
Preço:-l $000.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GA� E TA

,I
o encontro dos secreta: ios estaduais de Iinancas leve a

v�rtudr de esclarecer uma sêr.e enorme de proble-nas, que
vinha :e.clama�do cautelas enérgicas. A autonomia ampla,
como fOI praticada entre nós, trouxe incovenientes invenci
veis .

..

....

\

PÓ de arroz e rou ge
combinação feliz

Adoraeão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
maior prova de sua alta

qualidade,

bres>, devendo-se ao SP-IJ esforço e á sua grande alma, que cente- -.-------------

nas de infelizes. podessem nesse dia Iestivo, usufruir a dádiva de
P d

a pessoa que ltí..
algumas horas de alegria e de relativa felicidade. e' e-se um chapéo de I

A GAZETA, que lhe deve êsse serviço inolvidavel, envia- rnern, na quin
lhe, no dia de hoje, suas felicitações muito sinceras, com os votos feira santa na Catedral, vir

porque Deus espalhe, a mancheias, sobre o seu futuro, as pétalas esta redação, afim de fazer a

perfumadas de todos os sorrisos e de todas as venturas.
I

cessaria tróca. ,

BE••_m_g'm.l_;�'í:J1

�iZF1
I
1
I
��

, �.

G a
(;I

In.

DE

Colchões, Acolchoados, Travessei-
ros e Almofadas

Executa-se em qualque14 Il)edida
qualidades

Preços especiais
neclmentos

n
�

"�i,'
[;1

�t1\;, I
�,

para grandes for2t- i_,

só na unlca r
F BRIO

,_,

AO GUEL ANN
---------------------------------------------------------------

Postal, 19

Curitiba Est. do

Consultem os preços para se certificarem
nossos preços baratos

___________________________________________________________.-,tl

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

Representantes nesta capital

MACIIf
Rua Pinto �aixa P019tal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i

, I

� ��Z�T� -------------_._----_--_._-------

"

"Ad"elar S·, C·=;:':',i1iI.3l'l '"�== I Companhia Nacional' �,::Ie
I I ! "" 'l' ri. � ,--"-

';:;;:reço Telegr" DOL... - cai:;po::� çã,* Costeira
oS. FRANCISCO DO SUL- STA: CATARI_r..;A

�A@ENCIA DE VAPORES:
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada ---Rio
Navegação Brasileira Limítada+Rto
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frí.o
Vandenbrandn & Cia.-Santos

I �' ... --�

,- florianopolis-1938 �
•••t._,.�,.}. ,.c" .... t·

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS HEIS e RIO DE JANEIRO, diréta.

mente, sem transbordo
Tem sempre vaporas em porto, carregando

"I o�:Estr��ito Ponta do Leal
1õLl'

..

r

H E T E s

� I

I!-
.................................

�Caf�-Restaurante São Pedro
cU

_ �NA ÊÍfiOAO\jAY _

- Sandalias e sap2Jtos de
ti .-as Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di
retan.cnte da fabrica.

CORTUME a_ BARRE�ROS
A. LHEURE:lJX

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

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

•

Pedidos do

i�t::;=_:_::�� I

Proprietario: - IZIDRO PEDRO COELHOA Casa Miscelanea
-\._, ..__._-------------

_;\ '------------

iJ .irecisa de reclame, visite suas exposições e

I'"
verifique os seus preços

"

�� .. "T'F���JANO N. e
1?lorianopolis

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

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

Fornece eomidas a domicilio

RUA FELIPE SCUMIDT:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••0 ........1. barata, por'.....

• •elbor do ...undo

\

f<� __ forte _ de UDl 80111 • "arloa .on. oOlllb"II."O.
*•. J .....1 que não oon.om. bateria (2,' .......)
;:?�

Immen•• durablll......

A

"enda em todaa •• b•••

oasa. do r....o

• no.

Sul,

Joiovile, Lages, LaguI1a?,
Fr�ancisco �fa� Sul

MOSTRUARIO. EM:

Tubarão
. )

I
I Dr� Alfredo PD de

1
.

MEDIC�O
illEspecialista em tnolestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das rnolcstias da pe

le e nervosas pela .J1utohemolherapia
Consuttorio e res idencia-Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584
Consuttas+-Das 8 às II e das'l14 às 16 horas

..,
---_._---

ao _;wamiW_U'p'@

�
,rl Dr. Camará
�.'ll ME'DICO-ESPEC-I-A-L-IS-T-A-E-M-M-U-L-E-S-T-IA-S--D-O-E-S-T-O-- i

� MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO
I

a r t lns

.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORia á Rua Traja.no 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.

Clintca médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

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

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLlS

Dr. MigL�el
F:3oabé3id

• _.�, ,.,;,.:' I" '.,.

"

, .

$YiI

�
�
f
t
J

fi
I'"
'I

�J
i4

,
"

De Fàma Mundial J

..

I ,I I N S T I T U T O O E O I A-
I GNOSTICO CLINICO
I 00
I Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

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

Dr. Arrninio
Tavare�

I
Araujo I i

i'r Mo!es-tias e· Operações I
dos

OLM·.c S
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

ELETRICIDADE ME'-
DICA;

D Ir. J I'i� ii O d e A. r a u j O ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe Rua Tiradentesr 14-Sob.
,.!

do serviço de olhos I: oto-rhino do Centro de Saúde Teldone; 1167.
de Florianopolis Atende diariamente: das 8

MEmbro da Sociedade de oto-rhíno laryngologia do Rio. I . ás 9 da manhã e das
Corsuítas diaria; 'as 4 ás 6 J 12 '1 4 ' 7 d

I
as

.

a tarde.
. !.:�M;'!scon!:; O��';;'\.�.!!;. F�ORI�NOPOL:;

..� ._..*'.* •
.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint::, 13
1 elelone. 1595

Res, Hote! Gloria·Fene 1333
Con.mltfiIs das 13 ás 16 bIS.

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOIafilt.
Ex-interf.o do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospua]

Graffée Guillle e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
moles tias da

CA.BEÇA E PESCOÇo
Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Glorta

I
Diariameate da, 16 á, 18 bs. 1·1

Dr. P. (amara
Simões

RAIC� X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRÂFIA

cLlNlCA'
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratórios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diegnosticc da siíilis (reaçôe; de
Wesserjaaan, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do i.p&ludismo. Dosagem de uréa no sangue etc,
Exame de arina (reações de Aschsin Zondeck, para dia
gnostico precece da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido r ae hidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnostieos. ;'

Fernando Machado, 6
TELEFONE 1.19

. FLORIANOPOLIS
'�---t �

r- .... .

..-:..-.-.. . Q "

MEDICO-ESPECIALIS

Ouvido - Nariz - �
gania - Pescoço

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA [GERAL:
PELE e SIFIUS

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

ca e de Laboratorio.

I Accacio Mo-\

Consultas das í O ás 12-·
das 16 ás 11;

Consultório: Rua João
Pinto, 7--- Te!. i456:
Res. Rua Bocayuva, 114 11Te!. 1317

I�
--

I Dr. RicardolGottsmann. •

reira tem seu escríp-

---- -----_.,

I

Dr. Carlos Corrêa t

���---I
IPartos - Moléstias de

Senhoras e

Molestias de críançasi;�.J

Diretor da Mlidtmldade�; IMsdh�o �o Hoepíi�1

(Curso de especialização em I
molestias de senhoras) i,

I

Atende na Maternidade i
até ás 8 1 {2 da m I I'
e á tarde - Consu /
ANITA GARlBAU /

--.

Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P ..oressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Espeelallela em cIrurgia
garal

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

•

operações de plástica

MI ia d€ advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

.; Aderball
da Sihd
/\dvogad/

P. 15 de Novem�
Fones 1631 I J�

n. 70. - Phone- 1277.-

Icaixl Postal, 110.
__

I
"

lDr.
-----------------

Advogado
'

II Rt'd Trajano, rr 1 sobrare (

1
__

TelePhone��58 _

I

4�

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

IfBacharel em Direito -;

.

Advoga na capital e no interior deste e dI' 2staJo qe'
_

ta Catarina. I}
E

. '. R� rol'. h I '�I' ,., . I .� ,,�
.sc.ntono 'lha vrarec a r'Ionano c erxoto, i j 1;1

sobrado sala n' 1 ...�
SA·"-lIrA "A1' A ,t,'

,'I � \.- dI mg;�PARANA'

I
i'

·,W.

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

das 15 ás 16 1(2 horas.
·

TELEF. 1.28)

II RESIDENCI�-�ua Este-

I
ves JUnior N. 26

ITELEF. 1.131
_'-

..

---

i
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I
A G,.�Z"ETA FIm ianopolis, 20---4-193&

o "Pequeno
Caruso"

aoiln'lportantes
\ empreendi

mentos
EDIT�LHonra

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

ainda ainda canta

Cow,uuieaUA AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM :-,EUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNT'OS: BiOHARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com 'a Gerencia das lS ás 11

Aqueles que abusam dos la·
xantes de todo genero desconl.c
cem que possuem ao alcance de
suas mãos um de eficazes resul-
te dos, muito apropriado para S,'[

tomado pela manhã e que, ade
mais. é agradavel de ingerir,
grato ao paladar; um par de la

ranjas partidas em rodelas e

burrifadas com mel liquido.

---------------;--

Confirmando a

derrota

Em São Joaquim da Costa da Serra

J. R. Cordova
/'

LONDRES. 19-Telegr.T
mas procedentes de Madrin
informam que o general Mia
ja anuncir,u que as tropa
governistas reconquistaram
Benicario, o que quer diz/o,," t

qUE" Benicano não foi recci.
quistado.

--- .._------� --.-----

.-

Estabelecido com escritorio .. de represenLlções, consignações
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais I

II
ruetas ao seu

;=:g:::��;��� _��J
';ca SP. genero.amente a

'" achado, no trajeto
?f a

io Branco, Café Buby
lona.

er-se com o dr. Camará
"_rra;�"'" I-(;}obrado).

u.n belo terreno na Praia do Müller, plano, com 1.300 me
tros quadrados .

Informações na Livraria Catarinense.

;:.
.. ",

-

,;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



������������'I';�EaF.W••Mm'ffl.ffl�4®�i••

�.'M.'.".$�mm@w"*,_"."mR�:e"."t"""""UGrWRm:
-----

,-�----_--

14BtMHM*tJIlil"l!Ç"3IE ali 4rillWlMlWMftiAif_ MW1if'!.,,:lIII;__-IIIZID!ilVliII1J

E·, I 17_ t r 14 r a J���lfJ� f:tfN��R- //.'7-·11�·�������������""""�"""""'�""".......---te.. - RE�E�I� �DiGiir.;rA 1.1J:�f:':2" DI. Waldernar f\l iern f:�yer
T ap aj o' S R��i��:,:�') I Médico

\.JtP:> \:�� ... ;!�<Qib1· \;\'v;,��
preparado com ervas e J�� �� ,�J.\ I Decente _' livre de Oftalm. da Universída-
raizes indigenas da

_ 11��._ "/"(:,'í���., _

1 de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oct. .!?( cha
nossa flora ';;;:'H',I�!'V!i ,. ;<,' f 73), com longa prática da especialidade e cur-

INFALIVEL NA CURA ,b.'��\;;;"'� I,
'

sos na Europa. diplomado na Alerr-anha e no
DE REUMATISMO E IM- si: ,���:,,':j:�;_< .. i:",;�., .':j Brasil, dará consultas em florianopolis de 17 até
Pl]REZAS DO SANGUE

O;;;;;";;';U;;;;;;l=\!ir�'f.'�t�I;s�T··', :-� " 30 de Abril. ii .r ,

E CONTRA ULCERAS .

n I!",.'J) �:1ii,,f�'· .�w�.• , RESIDENCIA: HOTEL LA 'PORT /,

DE BAURU', FERIDAS n�O�!r�r�)\: ?::, Consultoria: Rua Trajano. 1 - (junto ,.1.011 o

dr'l
ANTIGAS, ULCERAS MA-

:fHC,A �� _

Carnará Martins, ,

I,
•

LIGNAS, ETC. USE
Das 9 ás 12 e das 14 ás J (},,: .roras.

TA PAJO'S LIQUIDO _ _ � ,,_ _.._,._�;.I

O laheratorio garante a cura.

�
.

•1!fl�.;;'

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

TOS PROCUREM

A ELETRICA

� TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA. POR
I PREÇOS �SlVl COMPETIDORES NA PRAÇA.

I,. MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-

� JOURS ELEGANTES E MODERNOS

�
Q NOVIDADES! VISITEM A Ele't'il4ll>caii Rua João Pinto n. 14' .& ....

. ��������ª����ª'ª-����'I,�'.�� ..= g: iYW?t·" $. ma !!i&diiI
..... _.110

. ------,

�I� Sri'ta.
I

Martins

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

oculista

lU. 16' dWzrpz

I

í
I

Unico 3;A:ente DO sul do Brasil
L. f..;:C:i '-y") a n ovvs�<i
FLORIANOPOLIS 5exta-feL a

II
Diplomada pela Universidade de Música do

Rio \1(! Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo ,

.. \ Em sua residencia-São José (Praia Comprida) ::;..,_�_"""".._������W�D.�-�-_��-��M"�&������
preço-25$OOO. rnensaes

'IIEm FlorianopJUs-50$000 mensaes NFSTES DIAS DE �:Ar OR INSUPORTA·
_ _ I VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA

,,�l!== _Zé:;:: Z ±#H" tp ",,====m:==r=" EXMA. FA!\!lILlA, NO ElA..R MIRA-
I Valtlenlar BUf�igo !yj&l�!LG RECANTO MAIS APRAZIVEL

I h_'. '. crit i ,n.a Ordém. d�,'.,S Ad_vogad,.,os-Secç�o. de S. Catarina
-

, , Gazozas, Cervejas, Llceres, Refrescos

1,'1'
.

. t�[,fVvGAD\"') GELADISSIMOS...
.

e(lbra\�1,9,S amfgaveis e jud!clals
.

I' Comercio - Cível e Crime nas comarcas de Só no (\lllRAMAR I

;ij' '.. '

-

URUSSANGA;e ORLEANS I ._1 I�I f�cri�orio tm__URUSSANGA. - S!n��_Ç_��!_i��__ aiõiiiõii--;;;;;;;__�__� �_�r, __

'

�íiiiiiii�&iiiiãiiIGi.&iI_�;;;m�-��·&'-i;ij·ll�\_&�ii-iiWrrmrrmmwi·illll'll'llft;j-i-iii-�;JWiií!ii�[;ilMJíMi;�i·�_iik�&i-;i:�fiElI'MiíSilatl'1iiI!IIill;!M!IIiWIllllllI!!II"iDIqe;a;&ll!illW� "'"'' _�N,O EM
ISE os Ires" halets, a rua

Inte.rllational . M.chinery C�,mfllHIHtly SIlva Jardim números 284, 286 li� c 288, todos' com ótimas aco-
------------------- ----

T :r.udações pelo preço d- . .

. I

Engenheiros i-mportadores .. Rio 5:000$000. I
Tralar nesta redação I

� rs: A���n� Is��p�::ção�fa�::at:�:i ::i��otentes e econo-
-------------------------., I

micos, TRATORES. AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADor<ES, NI- i RADIOS I
VELAD

..O.RAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS. II
I

. Para seu concerto, procurai a I

Moto 'es a· oleo crú Diesel "Caterpilíar" Casa M'lsical, qu� conta com qiI o�icina melhor montada na ca-

I pita],
I

Rua João Pinto, 1 2

,-------------------

I
I Leghorns
Ternos e casais de frangos IIde alta linhagem

Flo r iano oo I i Si (edidOS p�I�;,����one Mo7771 �iiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiim..__CID-iíiiõBiiiliiiii--;.m,""iiiii__,;,;;....r==.iíiiiii'tã-m.;;a__o.
-

__�iH ;;;-o;;;;;;m'Y;;;=ióiiTTWõiilliiiiiDíõiiiii__�
9 '....F.....

_, h'·\

Peçam, informações e catalogr s ao Representante e VE�n
deuor exclustvo no Estado

1-1.

,.g ..-_,-- i.' Htl&

AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila"

Vísta BEM
-

22 de bril

FILHOS
-- -

I.Jndas e graciosas confecções
na C

Conselheiro afra esquina da Trajano

I'
I!

I
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Nossa Vi
ANIVERSARIOS

Ocorre, hoje, o aniversario na

taticio da exrna. sra. d. Acendina
Dias, professora normalista e es

posa do sr. Franeisco Dias.

Faz anos hoje, a sra. d. Maria
Hangel Lopes, esposa do sr. Ota
vio Lopes, funcionario federal
aposentado.

Transcorre hoje, o aniversario
natalício da sra. d. Alice Zimer
mann, esposa do sr. Henrique
Zimermann.

Deflue hoie, o aniversario na

talicio do jovem "estudante José
Pereira, aluno do Liceu Industrial.

HABILITAÇÕES
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Osvaldo Sohn, do co

mercio local e a gentil senhorinha
Olga Paulina Voigt, professora
normalista.

OUTROS PARTE]}!

na. OSLIN COSTAI I

I
I

l' Para e norte do Estado, seguia
ôntsm, o sr. dr. Oslin Costa,
provêto advogado em Indaial.

DR. ARI PEREIRA OLIVEIRA

Em obiêto de serviço, viajou
ôntem, para Brusque o nosso

distinto conterraneo sr. dr. Ari
Pereira de Oliveira, Delegado de
Ordem Social e Politica.

CHEGAM UNS

De Porto Alegre, onde Iô
ra a serviço comercial, chegou
ontem, o nosso prezado amigo sr.

Benito Araújo ativo representante
c imercial.

Está em Florianopolis, chegado
ontem, o n08SO distinto confrade
sr. Honorato Tonelin, diretor do
c Correio do POVO» de Jaraguá.

VIAJANTES

(Via maritima)

Pelo «Monte Pascoal> seguiram,
para Hamburgo; Elfrida e Carlos
Berenhauser, Ana Grossenbacher
Ruth e Erna Wetzel, Edgar v.

Huettner; para o Rio: Ana Hoe
peke, Charlote v. Wangenheim,
Hsns, Inzeborg, Maria e Felix
Hering, dr. Tupi Silveira, Julio
Wetzel, Osvaldo Buettner, Edu
ardo Rambusch, E. Melo Saraiva,
Rurlolf Kleine e Abraham

salum.!Pelo mesmo vapor cheg&ram,
com destino a Joinvile: Eva e

Carlos W. Lei/mer.

\

)
Pelo «Monte Pascoal» seguiu

para o Rio de Janeiro o sr. Se·

o TEMPO
Departamento de Aé·

ronautiea Civil

Sóletlm diário da Esta
ção Aéro-climatológica
Previsões para Q período da'3

18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Bom. sujeitg a ligeira

instabilidade.
Temperatura-Em cleelinio.
Ventos: - Do quadrante sul,

frescos.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 22.2 e mi
I,ima 17.7 registradas, respecti
vamente, ás 13.00 e 7.00 horas. "

!
,

I

ai
--I AZET------_._--

Proprietario e Diretor Responsavel
J A I R O C A L L A D o

--------1
VO=_TAS COM

TRES
A'S A JUSTiÇA

PAI'SES
DE

II MOVEIS
- PORTO ALEGRE, 19 - Che-I Terminada a luta no Chaco, 0 daquele pais, tendo a folha cA

gou, ôntern, a Porto Alegre, o in- I crime foi revi vido pela imprensa Tribuna» feito violentos comen

dividuo Juan Vicente Benitez.1 tarios em torno do caso, dizendo
autor do barbara assassinio do

I
-- por fim: «Tem a palavra o Su-

emigrado brasileiro, tenente José perior Tribunal de Justiça ... » Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados cli-Benedito de Oliveira, fato êsse 'I A -t G I
e Agora, passados nove anos, entes que acabamos de receber os novo! catalagos deocorrido no ano de 1925, na co- lei e e rge olva depois dos ultimos acontecimen· Mobiliarios de todos os típoslonia denominada Hohenau, de- tos sobre o caso, Juan Vicente Tapetes

partamento de Encarnacion, no Benitez, foi preso em Uruguaia- PassadeirasRecebemos do nosso prezadoParaguai. na pelo consul paraguaio daque- Estrados de arame<k' amigo sr. Miguel Atherino, uma
V'",O tenente Oliveira, que fôra

lata de um kilo de azeite « Ger- la cidade, sr. Laureano asquez Colchões
obrigado a abandonar o nssso e remetido para esta capital, teu- Almofadõesgeoliva », produto íinissimo, indi-

Cpaís, depois do insucesso de um d I do dodo entrada, ontem, na a- O fino acabamento dêsses artigos e os preços exepeío-cada para salada e prepara o pe a >I

I
levante mal coordenado, fixou re- M sa de Correção. nais por que estão sendo oferecidos, justiíicam sem dúvidaimportante firma F. I atarazzo,sidencia naquela colonia, travan-

de São Paulo. A situação de Benitez, confor-j a honrosa preferencia com que o distinto público nos vêm
do, a seguir, relações com Beni -

b me publicam os jornais da fron-] distinguindo,A sua confecção é feita eo
tez, que gozava de bons prece- teira, é bastante delicada, pois o

I

MACHADO R-. CIA.-formula maduramente estudada e . o-

dentes. Dentro em pOUC0 (1 nos- mesmo está processado em seu' Rua João Pinto, 5-Telefone 1658por tecnicos especialisados neste -

II
so natricio resolveu empregar o

ramo. pais, onde ha pena de morte e FLORIANOPOLIS
capital que daqui levára, associan- I' prisão perpetua - provavel é

O saboroso azeite <Gergeo IVa»
ddo se a Benitez e juntos estabe- ,. . que seja submetido a uma elas' -=--=-::::--iíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiâiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ

-

c extraido de sementes oleaginosas
-

B '1 t" L
. ;--leceram uma casa de negocio. ., . . .

,-
no rasi es a incurso FIa ei '

Benit d d S ••• nacionais e de punssimo azeite .i S N' I que a
I

em ez, que es e o pnnc.pio italiano. ue :_.egurança ac:ona, por
.,

se sentiu fascinado pelo que pos- D t davel
é •

I polícia de Uruguaíana descobriu

I�.

e gos o agra ave e por ISSO
que e mesmo e' Ar.munI·sta·, P. na. jsuia o seu socio, maquinou uma

I__"muito recomendavel. dando um
\ ti d da evasão;trama para faze-lo. desaparecer, aladar saborosíssimo. I
i rgen I.na e. a?usa o

I Credl toapossando-se, depois, de tudo p
N t it I

'

t t I
da Penitenciaria de Posadas. I

que o mesmo possuia.
es � cadPI af., e rSe'p�esen Aant e Entre o Brasil e Paraguaí não

C· . a conceitua a irm.i maco e- '.
d d di

-

herta noite, quando dormia .

& I
-

I existe trata O e extra icao, a- FUNDADA
B

.

OI" f'" d'd
'

I nno T rmao.
1 t t t t Aseníto rveira 01 supreen lavem o-o, en Te au o, en re rgen-

por Benitez, que o estrangulou e tina e estes dois paises. Em to-
o sepultou num logar ermo, a dos os tres, entretanto, o mata-

pouca distancia da casa, apenas dor do tenente Oliveira é crimi-
envolto num poncho, completa- Matriz no noso.

mente nú. E aí fica um problema intrin-
Para todos que lhe pediam no- Estreito, cP.do de Direito Internacional pu-

tieias do socio, Benitez dizia blíco,
qualquer cousa, caindo, seguida
mente, em flagrantes contradições,
Afinal, tudo roi descoberto. A

população de Encarnacion se re

voltou deante do barbara crime.
Um pobre individuo desconhe
ceado o perigo em que incorria,
teve <:l audacia de acussar Beni
tez do barbara assassínio. Daí
a poucos dias, essa testemunha
apareceu morto, misteriosamente.

O nosso vice-consul, deante da
indiferença das au toridades em

punir ° cnrnmoso, ofendeu-as,
acusando Benitez, que, agora, já
senhor de uma fortuna, resolveu
processa-lo por crime de calunia.

14.010-Sueli Rodi, Rio do Sul I
7.923-Joaquim da Costa Arantes, Florianopoli15 IO.332-Donato Pereira, Imbituba
1l.591-Domingos Oliares, ltajaí

I4725-Maria Olimpia e Valda _Souza, Floriaoopolis
11.797-Maria A. Carvalho de Souza, São Joaquim
12.661-João L. Francisco e José da Rosa, Tijucas I1.957-Anizio Dutra, Florianopolis
3.28B-Euclides Mafezzolis, Hansa
15.043-Gertrudes C�vazio, Florianopoli.

IIAdoração Florlanopolls. 18 de Abril de 1938.
- -=,._�_ ""',..Y'<-_,, -___ Visto João Pedro de OliveIra Carvalhoé-;��arca que domina na atuali- Fiscal do Governo Federal

dade e dominará sempre.Qualque- PilO P R I E T A K lOS
que seia a sua necessidade de � J. MORElKA â CIA. (Iperfumarias, prefira sempre

a8 da marca

I
�jjjjjjiiiiiiiii��"""'iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiili__�iiíiiiiiiiiiiiii�iiiiiiliiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii-.!

Adoraeão

Pj·o.fetada em eêr
ea de 300 eoutos de
.eéis seteá construi- 'Ida no distleito do Es ..

treito Inajestosa e bê .. I

ia matriz, que terá i
como padroeira N. S.

,

de Fátima.

�<
<\."1

A ped.ea fundamen-I
...

�

tal dêsse grandioso I
.

templo será lau�ada I . _

::'°ai:�óximo mês

dei Passagens
------1 de funclo-

,

narios

EM

Fabrleaeão da grande e e8nceltuad.
Casa SALOMÃO GUELMANN

JOSEPHINA SCHWEIDSONA Dra.

Mutuo Predi;.ll

(Espeeialista em doeneas de Senhoras
e c.·eaneas)

mudou seu CONSULTORIO para á

O sr. Secretário do, Interior e

Justiça assinou portaria determi
nando que não sejam encamillha
das aquela secretaria requerimen
tos de passagens de funcionario3,

Ipara desconto em folha, sem que
seja por êsses solicitado por escri-

I
to. Em se tratando de passagens Ipara pes�oas da familia do fun-
cionario este deverá declarar os

nomes e gráo de parentesco.

NO ANO DE 1914

Rua Felipe Sehmidt, 39

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

-. --

I Precisa-se de um Guarda-Livros
-- -

PARA ENTRADA IMEDIATA

Interessados queiram apresentar-se á Cia. Je-

sen, Itoupava Central, Blumenau, C. Postal, 53
- .. -

.... �iII�

f:r I N TU R A R I A

�é A SELETA nada
•

e mais

.

nl!�Til-a dentes D. "I - Fone 752
._-------

Exonerado
O sr. Interventor Federal assi

nou resolução exonerando o sr.

Manoel Siqueira Belo do cargo de
2' escriturario do TesourQ do Es
tado, por ter aceito o de tabe
lião em Rio Caçador.

O Maior e mais acredita.lo elube d.
Sorteios do Brasil

F:L O R I A l'V O P O L I S
,"f'it"'_�,"*l

�.RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

..

===1f..,?f3"'57ii

Resultado do 322· sorteio realizado
no dia 19 de abril de 1938

CADERNETA No. lã.853

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

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:175$0001.
a caderneta n. 15.853, pertencente ao prestamista PAULO MA•.
TINS PEIXOTO.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
10.71B-Milta Amaral, Florianopolis
1.265-Rosa Laus, Canélinhas
5.760-Ledir e Avaní de Oliveira, Itaiaí
H.093-Maria Ferozza, Hansa-Izabél
10.782-José Camara da Silva, Florianopolis
2.117-Adolfo Bluze, Itajaí
4.406-Maria José da Cunha, Canasvieiraa
15.833-LuÍs Fernandes e Cloaeia Klocki, Ponta Grossa
5.491-Josefina Effeting Boing, Varzea do Cedro
12.446-Bernardinho Nicolau Souza, Moura

Premlos em mercadorias no valor de Rs, 10$000
12.657-Jesuina Braz, Laguna
1.576-Maria Maxima Pereira, Saco Grande
12.647-Margarida Gamater, Blumenau
1.502-Celso Ramos Filho, Lages
7.022--Sociedade R. Congresso Lagunense,
4.264--Carlito Ramos, São José
9.435-Antonio José Maganoni, José Menues
11.139-José da Silva, Tubarão
6.941-Manoel e Maria Jackes, Lagôa
6.359-0limpio Schumaski, Tljucas

Isenções de pagamento por cinco

II

-_W'" • 5P"

sorteios

Lavando--se COm. O Sabão

"VirgelD Especialidade"
de WETZEl & - Joinville

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

MAR(;A REGISTRADA

.

economisa..,se tempo e dinheiro.
Cia.

o" "', '"" ,:,3
.;., ..:.... _� ...
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