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Irrcmpeu nas HOll1dUJras A
uma revclução

auxiliatnos os

não dispensamos iguais
Meirttl de Vasconcelos á

precueam:
colorto�,�J "

estranjeiros que
cuidados ao nosso

ãmprensa santísta.
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INCENDIADOS PELOS ItEBELDES OS
Ç:T_�R]_"EI� E e P.\.LACIO DO GOVmH

NO El't'l SÃo l"IEDRO DO SUl",

mam

costa

Rádio Nacional
.. . .

ln I(IOU o seu

grama sobre
rianopolis

pro
flo-

A emissora de A NOITE, a po
derosa' <broodcastiug> RADIO
NACIONAL, iniciou, ontem, ás
10 horas, o seu programa relati-I
vo a Florianópolis, o qual foi es

cutado com grande nitidez, em

bora de quando em quanrle, a

estação radio-telegrafica de Es
treito, interferisse, como de cos

tume, prejudicando a audição.

I' preciso estar qui- I

te cem o serviço
militar

A voz

ETA
DO POVO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
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di
O VIGARIO FOI NO

e ";�ONTO DO VI
GARIO��

Curitiba, o

Santos,
declarações

Ofensiva
chlnêsa

MANAGUA, 20 - Os jornais desta capital infor
Ql'C se reiniciaram as atividades revolucionarias na

do Atlantico, da Hepublica de Honduras,
-0-

l\1ANAGUA, 20�As atividades revolucionarias no

litoral de Honduras estão sob a chefia dos generais Felisber
to Diaz Selava e Rugino Solis, segundo acabam de anun

ciar os jornais daqui.I

II
-o-

IBI MANAGUA, 20-Segundo noticias cJll imprensa, pro- �
I ceden I es de Honduras, os revolucionarias houdurenses incen-

I:I
diaram (J" quarteia e o palacio do govêrno em S. Pedro

.

do Sul. l Dii' . S;gundo essas mesmas fontes, metade da localidade I! e regresso a
,

fOI destruida. II........... .;;;;;;;-,;.:;;;;;;";;;;;;;;;;:;:;;----...-.� ...m;; _=",,,.;"��, dado passou por
Conspiração 'Tres semlna- interessantes
contra o rei rlstas afo ...

Carol gados
SANTOS, 20-Viajando a bar-I go, a reportagem teve oportuni- I tranjeiros residentes em nosso

do do hidro-avião de carreira da I dade de palestrar alguns instantes país.
Panair, passou, ôntem, de manhã. com aquela alta patente militar. -------,------

pelo nosso porto, em companhia Inicialmente, declarou que foi Apurada a responde seu ajudante de ordens, I.' te- bem sucedido na solução dos pro-
nent.e Alfredo Molinaro, o gene- blemas que o levaram ao Rio de I b·,od d d I SHANGAl, 20 - A ofensiva
ral de divisão José Meira de Vas- Jane.iro, esperando que seus en-I sa II a e o Sr.llallçada pelos chinêses ao norte

concelos, comandante da 5a. Re-I tendimentos surtam resultados
A proseguem com exito. Para en-

gião Militar,. �pdia�a em Curitiba, I ap�'eciaveis para a melhoria d�s flores da Cunha frentar essa nova situação, os ja-
e que ha varres dias se encontra-II unidades aquarteladas no Parana. ponêses precisarão de grandes
va na capital Federal, aonde fôra A uma outra pergunta, disse s. reforços, que deverão eer envia-
avistar-se com o general Eurico I s.: dos do Japão ou terão que re-

Gaspar Dutra, ministro da Guer-I "O decreto que acaba de ser duzir as suas linhas de guerra,
ra, afim de tratar de assuntos re-I assinado pelo presidente Getulio reduzindo tambem a zona de
lacionados com as unidades que Vargas, em São Lourenço, dis- influencia que buscavam.
estão sob seu comando. pondo sobre a renovação do Exér-

_
cito Nacional, é sem dúvida � de

IA renovaeao do grande alcance para a coletivida-
!Exéll·cito Nacional I de brasileira. ViS3, sobretudo,apa-

• .-
I
relhar as nossas fOIças militares,

Dur�lte a perrnanencia do hi] no sentido de lhes ampliar as
dro·avIao no aeroporto do Val�n I atribu"ições. A parte técnica do

I

I
nosso Exército mereceu especiais

Ti ; ad n·'teS' li â.���:�1do�s.d_�:,q���b����;es t�ue�l�
CIOS a vrrao .

I I RIO, 20 As autoridades prenderam
A

-

d I em flagrante, quaado atendia a
----------- questao O estran- uma senhora da alta sociedade ca-

jeiro. ríoca, em seu consultorío, o conhe-

I cído oculista Maximiliano Langsner,
Interpelado depois o general: ha dias condenado por mistificação.

Meira de Vasconcelos a respeito! SR. FLORES DA CUNHA
da questão dos estranjeiros em A
nosso país, tendo !I. s., com o PORTO ALEGRE 20 _ PREFEITURA VENCE-

heci t d di
-

d _
• •

'
I DORA NO PROCESSOcon ecnnen o e que ispoe os Se"undo o. mquerlto en-I: QUE LHE MOVEU Apovos europeu, americano .e bra-

ISileiro,
assim focalizado o assun- tregue. a4!.lnter�entor pe-I' STANDARD OIL

to: Ia cormssae deSignada pe-
"Essa questão, que por diver- lo governo para proceder Por acordam ontem julgado, o

sas circunstancias foi completa- O lnquerlte sobre as ati- Tribunal unanimemente deu gamente descurada por parte de nos- vidades das turmas rodo- nho de causa á Prefeitura no
sos dirigentes, vem agora de ser vlarlas, ficou apurada a mandado de segurança quea Stan
[amplamente discutida com o apa-

responsabilidade do ex- dard Oil pediu contra a Prefeií.u
! recimento de certos casos, já bem

ra, por haver esta determinado
I conhecidos do nosso público. Ser- governador F I ô r e s da

a mudança dos depósitos de in-

I
viram os mesmos para mostrar Cunha e dos srs Darcy fI '

• amaveis que aquela companhiaaos responsaveis pelos destinos do Azambuja, Pereira Neto e tem em Pedras Grandes. EstáBrasil que devemos ter o máximo d I Ceuidado com os nucleos de estran-
O ceM. anabarro Cunha. confirmado assim o despacho do

. . Para manutenção daque- sr. dr. Guedes Pinto, juiz da 2'
[eiros instalados !lO Brasil e que vara que tambem já o tinha de-formam verdadeira colonia á par- las turmas, foram dlspen- negado.

I te. Não quero dizer com isso que didos 12 mil contos, que, Defendeu a Prefeitura. perantese deva exercer fiscalização e pres- conforme diz o relaterle o Tribunal, o Departamento desão �ontra os estranjeiros .. Nã?'1 foram desviados dos co� Administração Municipal que, porConsidero mesmo aproveítaveís ,.

Ires pübllcos seus advogados drs. Carlos Go-

r
êsses estranjeiros, Para isso, no •

I
rnes de Oliveira e José Ferreira

A data que hoje transcorre é de consagração
entanto, precisam êles receber a

.--_.

Bastos funcionou e com êxito,
RIO, 20 Respondendo a uma I

d f' i '. educação de nosso pai. e ter um R It
I I

. .

consulta do diretor do Serviço Mili-' a uma as rguras ma S Impressionantes que aureo- sentido verdadeiro de nossa men-, evo a em I
pe a prImeIra vez em juizo.

.

tar da Reserva, o general Eurico Iam as paglnas rüttlas da nossa historia. tal idade. A instrução primária, no-I
B I

Proibidas as irradia-Gaspar Dutra declarou que todos T� d - b I d d' d b arce onaquantos recebem vencimentos dos lira ellll.es, sagrou o 50 o a nossa terra com ta amente, e que eve ser em eões em linguas
cofres publlcos !Ião obri.gados � pro- O sangue genem!;1_) do seu alcandorado patriotismo. orientada, para evitar que as cri-

estralljeira.\'8 de quitação do serviço militar. A Inconfidencia Mineira, encontrou no Mar- anças desde cedo sejam educadas
com os costumes e mentalidade

tir da � ndependencia, a sua verdadeira expressão. dos pais.
lO nome de Tiradentes aureolou-se na doçura Conheço todos os povos do

GENERAIS EM �ON- do seu grande sonho e na magia do seu extremo mundo, e posso afirmar que o

FERENCIA COM O, sacrificio. mais inteligente dêles é o brasi-

MINISTRO DA O sangue que joncu na manhã tragica da
leiro. Si damos apoio e auxilia-
mos os estranjeiros que procuramGUERRA sua execução, foi o rócio fertilizador da semente, nosso país, por que não dispensa-

de onde brotou o fruto h,estimavel da nossa In- mos iguais cuidados ao nosso co-

RIO, 20 - Estiveram dependencia. lono? Cabe aos brasileiros educa-

ontem em conferencia Ao ser cOftada pelo carrasco a corda sinistra rem-se dentro de nossa mentali

com o ministro da Guerra que o enforcou, quebraram-se os primeiros grilhões dade, para depois ensinar nossa

doutrina aos estranjeiros. Assim,
os generais Almerio de com que os carrascos da UberdZlde, manietavam os os estranjeiros que hoje nos pa-
Moura, Horta Barbosa, pulsos dos blrZlSBleiros. recem inimigos, tornar-se-ão nos-

Manoel R a b e I o, Des- Tiradentes é o simboio da nossa Independen- sos colaboradores no progresso e

champs Cavalcanti, Va- da. grandeza .do Brasil"
..

lentam 'Senicio Pedro Ca- Curvemo-nos �o�s antea sua figura porque Conc}Ul� s. s. aÍlrmando que
• '. .

'
'" .

,

'Il- , . , I ao Exercito está reservado um

'Valcélintl, Maurlc!o Car- j il�aremos de JoeDh{)s à'rfte o altar sagrado da Pa- j papel de grande importancia na

doso e outros ofiçaais. trla. I questão da nacionalização dos es-

BUCAREST, 20-Foi iniciado
ontem pela manhã o julgamento FORTALEZA, 20 - No açudos implicados na conspiração eles- de Forquilha, município de Soo
("oberta ontem, contra o rei Carol. bral, o padre Osmar Carneiro, aO Conselho de Guerra reuniu-se

companhado de doze seminaristas,pela manhã, comparecendo os
passeava numa lancha a vapor,acusados. O principal responsa- quando esta submergiu, morren

vel pela conspiração, sr. Co�r�18- do tres seminaristas,
nu

.. 'protestou contra a SU� pn�ao, I O padre Carneiro que sabia
eXIO'IDrlo do governo satisfações. .' .

'

. '"

I
nadar, conseguiu salvar os demais

BUCAREST 20-0 companheiros de excursão.
, , governo I O� da v I iti o

•

1
•

d t d
.

d di:; ca a \ eres c as VI ima: am-

)�Jxou?m ecre o espoja.n o a da não apareceram. O açude es-
cidadania rumena e con tiscando I t' it ,. I I d d. _ a mUI o cneio e o oca o e-
'O� bens de �O?OS os cidadãos que I sastre tem a profundidade de 12
r.or suas atividades se tornarem I et

..

. . .

b d
m ros e melO.

nOCI vos ao prestigio e ao em o' O 1 L I
país, atingindo assim aos envol-

te -ns
(:sas re causou gera cons-

id
. - I "çao.

vias na recente conspIraçs.o. '
_

neral Meira
Vasconcelos

BELO HORIZONTE, 20
-'_ o promotor Emídio
Brito apresentou denún
cia contra a audaejesa
quadrilha de chantagis
tas que, conseguindo
lludlr a bôa fé do vigarão
de Santa lucia, Iezara-e
em 20 contos de r,ãis.

grande 501-
tendo feito
á Imprensa

Prêso o oculista
Maximliano lan..

gsner

I
HENDAIA, 20 Noticias proce

dentes da Espanha informam que
oitocentos soldados legalistas se

re-,voltaram em Barcelona, manifes
tando'se contra a pOlitica de resis'

�e.ncia do govêrno.
_ I

P 'DA ESTIMULAR
O CAZOGENIO

'5,.

YO os casos excepcionaes,
mediante prévia licença do
orgão fiscalizador».

S. PAULO, 20-Da Di
retoria dos Correios e Te
legrafas recebemos a seguin
te comunicação:-« Para de
vida observancia, a Direto
ria G. dos Correios e Tele
grafas de São Paulo comu

nica, de ordem do sr. mi
nistro da Viação que,::exce
tuada a irradiação Ide:pro
gramas nacionais e :t, pan
americanos, bem como dos
programas artisticos, nenhu
ma out.ra poderá ser ""feita
em idioma estranjl'iro, sal-

RIO, 20 - Anuncia-se para
breve novas experiencias com um

trator a gazogenio! adqúido pelo
Millisterio da Agricultura, e que
serão realizadas em presença do
sr. Getulio Vargas.
Adianta-se que o sr. Souza

Costa, está p-studado a lei de
protel;ão e difusão, do gaz:)genio
no país, e que será submetida,
brev{�mente, á aprovação da pre
sidente da Republica.

1

I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

o novo gabinete franCêSjT
ri b una I d eiAssociaç�o i'F' A TApelação I Comerciai de]

ARISnm SCHIEFLER
Julgamento da ulti_\Florianopolis IDE PROGRESSO EM fLORIANOPOLlS

Ha dias tombou, na França, mais um ministerio. O de ma sessão A Associação Comercial'
L eon Blum, que ha um mês aproximadamente, quando dos acon- de Florianopolis tem o pra- Os jornais, na sua missão informativa e muitas vezes orienta-
..<mento� da Austria, substituira o gabinete chefiado pelo sr, Chau- Habeas-corpus da comarca de zer de avisar que acaba de dora da opinião publica, têm o dever de salientar e registar, sem-

temps. Lages, em que é impetrante o dr. instalar em seu Consultorio pre, o que de interessante surja no cenário de sua atuação. Não são
O «Íeader» socialista renunciou, pela segunda vez, como Rllbeos Terra e paciente Arno} Juridico uma See�ão de apenas os acontecimentos polit�co) e da administração que m�cec�m,'chefe de gabinete. do Kuster de Camargo. R.elator Cobraneas a cargú do portanto, o de. ido destaque, rambem os d� outros sectores da ativr-
A queda (o rninisterjo Chauterops lôra determinada pele o sr. des. PRESIDENTE. respectivo Consultor, Advo- dade progressista e construtora são dignos de observações e comen-

IU100 d", ma politica, quP, resvalando para a direita, deegostára o O Tribunal concedeu i\ ) - gado dr. Joio José de Sou- tarios.
c pirite democratico do povo francês. Na propria politica externa dem impetrada, por não ter o za Cabral, encarregando-se Não é de hoje que conhecemos a atividade de determinado
o ex-ministro Dcl60s ajustara as suas diretrizes no sentido da poli- processo obedecido o que deter- este das cobranças judiciais comerci.mte desta praça. Florianopolis, no que tem de mais repretica de Chamberlain, buscando uma aproximação com Roma e minam os artigos 2.331 e seguiu- ou amigaveis de debitas re- sentativo, sabe o quanto a nossa população lhe deve pelo impulsoBerlim. Mas Chautemps teve de ceder, e o fez com uma precipi- tes do Codigo Judiciario. terentes a contas comerciais que deu ao melhoramento, e porque não dizer, ao apuramento dos
hçiio digna de ��gjstro. Recurso de mandado de segu- de n] socios, podendo os metodos e sísternas de negociar. Nos ramos de tecidos finos, modas,

Léon B!um poude, então, desfazer 3 apreensão ,"o povo e rança n' 27 da comarca de FIo" ir.teressados se dirigirem á peles e até em moveis, muito, e mesmo muito lucrou a nossa (�apasiguar o" unimos, organizando um novo govêrno, isento da pre- rianopolis, em que � recorrente nossa séde, á TU'l Fellpc dade com seu espirita inovador e empreendedor. Não será demais
ponderaucie do elemento radical-socialista. Standard Oil Company of Br(!- Schmidt n, 8 (sobrado). afirmar, - o que, aliás, esta \)0 consenso unanime de nosso pov�,Todavia, não faz muitos dias, eis que S� anuncia, desta si! e recorrida a Prefeitura Mu- - que, data da inauguração dos antigos estab-Íeci.ccnt. s «A Ral-
vez, a (juédi\ do gabinete chefiado por aquele procer do Partido nicipal. Relator o sr, des. UR- A DIRETO�HA nha da Moda» e «A Mobiliaria» em 192L o advento das casas
Socialista. Motivou-a a rejeição. por parte do Senado, do projéto BANO SALES. ê;;;��;i�;--��ii;;I:;;�-:� de artigos de luxo em nossa capital, artigos esses, que, até então,
financeiro elaboredo pelo primeiro ministro francês. O projéto já Negado orovimento ao recur- 'd eram importados oor encomendas pessoais do Rio e de São Paulo.r de maquinas e escrever, 1"tora aprovado na Camara de D,�putados, mas a maioria do Sena- so, para confirmar a sentença do

adior e aparelhos em geral Entretanto, por cocveniencias comerciais o citado comer-

do. com Flandin á frente, recusou-se a referendar a politica finan- dr . .Juiz a quo, que indeferiu o Rua Conselheiro Mafra n: 66 ciente, liquidou,.?s seus .estabelccio�entos em nossa praça em ,1.932,ceira em perspetiva. pedido por não ,ser? mandado
I
�h� " -------"-----_.

r passand.o a residir no RIO de Janclfo, onde empregou sua atividade
Flandin, conhecido «leader « dos republicanos do centro, de segurança meio Idaneo para !a sua conclusão. I em varias empresas de vulto.

vinha, ha alguns tempo, se coiocando em viva oposição ao govêr- se conhecer de tal questão. R ecurso crime n' 2.984 da Fdizmeote, ha justamente um ano, retornou a esta praça,
no da Frente Po�miaL Apelação civel n' 1.884 da comarca de Tubarão, em que é e conforme prevíramos em tempo, algo de melhor e de novo have

A renuncia do gabinete Léon Blum foi imposta pelo Se- comarca de Campos Novos, em recorrente o dr. Juiz de: Direito e ria de se verificar em nosso mundo comercial com seu regresso. E,nado. E Leon Blum renunciou. que é apelante Apo!inario Cr,r" recorrido Ir.oceucio de S .uza Ro- reelmente se verificou.
No entanto, o FRONT POPULAIRE, vendo claramente los Steíanes e apelados João Ti- drigues. Relator o sr. des, UR- Com a inauguração àa casa A MODELAR surgiu pela

LI situação, entrou a hostilizar o Senado, esforçando-se por manter bes Gonçalves e slrn., Re:ator o BANO ;lAtES. primeira vez aqui um estabelecimento nos moldes dos modernoa ma-
a poltiica lrancêsa nn nivel em que a situára o govêrno de Léon sr, des. GUSTAVO PIZ!-\. O 1nbunal negou provimento gasins de Rio e São Paulo! «Ter de tudo o que é valioso e bom
Blum' Negado provimento a apelação, [&.o recurso; para confirmar a sen- é colocar a mercadoria ao alcance de todos».

Enquanto isso, enquanto Paris assistia a manifestações politi- para confirmai a sentença apela- tença recorri da. Da prova tesl�" O sistema CREDIARIO que norteia o� l'legoc:ios da �c is e prensenciava um incomum movimento dES forças policiais, ° da que decidiu com acerto.
I
munhal não ficou ?fovadJ ti- MODELAR (si bem que também ven�a, e mu�to, á vIsta) veio

sr. Daladier, radical-socionalista, procedia a demarches, para a for- Recurso crime n·. 3.002 da I vesre o aC,usado ag,?o com ?e- resolver um ,grave problema em n ls�a Vida de Cidade com poucas
r:;ilção do novo m.nisterio. comarca de Bom Retl�o, em q�e I ghg.e�cla e Imfruden,cl8, o� Im- f()rt�nas �arhcul�r�s e a.o?�e a mcdla d� po�ulaçã� se :ompõe �ePor Ota'ro !aeb. preocupando com urgen-:ia as a.utoridades é reeorrent� o dr. JUIZ de DHel-1 pe.nCla, on, al�d�, tivesse vlOlaJ,) fUl1clO.nanos pubhcos., .DlhcII, para, :-ã� d'zer Imposslvel, se torna�lad) país, esttllára uma gréve de grandes proporções nas industrias to e recorndo Germano Stolf e alguma dlsposlçao regulamenta;. a mUita gente aclqumr um mobtllarto para o lar, um bom radIo,
mctalurgicas. O s.;nad -.:r Flandin continuava a atacar o gabin'!te outro, R�ela�or o sr. des. TA-l na �cas_iiio em que dirigindo um uma )oia fina, um enxoval para a filha que está pê.!fii casar um. bom
q -la.i demissioilario, chegand:) a :lfirmar que á politica discciciooa- V I\RES SOBR.INHO! cammhao atropelou a vitima, cau' ,elogIO, um bum tapete, etc., se essa compra a depender e5hve�se
r a, rquerida por Léon Blum para reparar a5 fmanças, seguir-se-ia Foi confirmada a senteça pelos " sandu lhe a morte. do pronto pagamento.
Lima ditadura \'asadfl nae, ditllduras hitleriana e fascista. seus fundamentos que são joridi- Recurso cri e n' 3.0C6 da Entretanto. o sistema adotado pelo citado comerciante re-

O novo gabinete e:;tâ organizado, sob a liderança de Da- coso comarca de Hamonia, em que é solve perfeita:r.ente essa dificuldade, colocando em condições van-
] dier, ex-mini3tro d':l Ddesa Nacio[Jal. Compõem'no politicos da Recurso crime n 2.981 da recorrente (J dr. Juiz Ce Direito tajosissimas, ao alcance de todos, os artigos, que tanto representam
Jir",ita, d J centro e da esquerda moderada, inclu�ive alguns socia' comalca de fijucas, em que é e w::orridos Alberto Denzer e ou" para o conforto e bem estar da vidéJ moderna.
h,.tas. Um gabinete de unidade nacional, segundo se diz. recorrellte o dr. JUIZ de Direito tros. Relator o sr. des. ALFRE- Finalmente, devemo� dizer ao nossos leitores, que, as li-

Que oriéntação tomará o novo g.)vêrno no dominio da po- e recorrido Arcitio Miguel Pe- DO TROMPOWSKY.
I
nhas acima tiveram corno causa urna visita feita ao estabelecimento

l!rica externa? reira. Relator o sr. des. TAVA- Negado provimento ao recur· «,1\ Modelar», aonàe verificamcs o colossal sortimento recom ad-
Não deveriamm., an:es, indagar da sorte do novo gabi· RES SOBRINHO. 50, �ara confinaar a �entença re-II quirido nas principais fabricas do Rio, São Paulo e em �á�io.s ra-

nde � . . . Negado provimento ao recur- cornda. mos: moveis, tapet�s congoleuns, casacos de peles, r�nards flDlsslmas,I
so, para confirmar a sentença re- Recurso cr_ime n' 2.993 da! capas de pele, taillcurs ne lã pa a o inverno, sobretudos, casacos,
corrida. comarca de Blurr:enau, em que I manteaux jOlas finas de pll1tina, brilhantes, radias das afamadas

Recurso crime n' 2.�82 tia é recom nte o di. Juiz Je Di- r::;arcas «Crosley» e «Gartone», mobihanos para Gabin!ltes etc elc.
comarca de Laguna, em que é reito e recorrido Apard Fischer. E' com real prazer, portanto, que constatamos a varieda
rçcorrente o dr. Juiz de lJireito Rtlator o sr. des. HENRIQUE de dos artigos finos que abarrotam «A Modelar», assim como

e :ecorndo Veran Cascais. Rela' FONTES. Íalemos justiça á ir.iciativa do respetivo propeietario, sr. Jac':jues
tor o sr. des. MEDEIROS FI- Confirmada a sentença recor- Schweidson, felizmente tão bem correspondido pela preferenci!l
LHO. rida, que bem a!)renou a prova que nnssa população lhe dispensa nas suas compras.

Foi confirmada a sentença pe- dos autos.

---------.1 CARTAZES
DO DIA

RES
.. ,
.�

II Porque a Tinturaria SELETA
fii d t .., Para pt::dt� dar �vasão �o
J

� se es aea. excesso de serViço, a Tinturaria

�! Seleta mapdou vir, sem medir sacrificios, de São
l' Paulo. os melhores técnicos em passamento e la-
1 vagem quhnica, para assim servir a sua já nume-

rosa e distinta freguezia e a culta população desta
capital.

O 110S�0 lema é «Destacar na Perfeição»
Rua TiI·adentes, 7 Fone 752

Esmeralda
perdida

Gratifica ·se generosamente a

CINES COROADOS
quem tenha a.chado, no trajelo
do Café Rio Branco, Café' Buby

J
PROGRAMAS DE HOJE: e Hotel Gloria.

Entender-se com o dr. Carriará
Martms, Trajano l-(Sobrado).

;�:rCHARLAUTH,
Formidavel !

REX, ás 2 horas:

AGORA, CONVEM
SAR com Ralph Bellamy
( ,

�upmo.
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, 6ra revoluciona a

America do Sul.

Grande vendas estão sendo feitas das maqui
nas de costur<lS e bordados marca METEOR. (In
dustri�l ;1b:lã). i'Jão adquira sua m-1quma sem co

nhecer no::;sos preços e condições de venda.
Lições de bordados gratís

Informe ;0es com o representante J. Braunsperger.
e JOSé GalliJni.

Rue Conselheim Mafra, 66
FLORIANOPOLIS

SELVA, EM REVOLTA
com Harry PieI.
Pre�o:-l $000.

-A'S 5, 7 e 8.30 HORAS:

CASADO COM MINHA
NOIVA �om William Powell,

I Myrna Loy, Jean J....farlow e Spen
cer Tracy.

Preço&: -2$500 e 2$000.
Na sessão das 5-1$500.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

lhe extiriguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, eem a minima
irritação, deixando-lhe a cutis

I limpa. macia e fresca.-_

Acaba de chegar recentemente de Porto Alegre
o Si. João Vieira, pofessor de danças, o qual veio fi
xar residencia nesta cidade, afim de manter um cur

so completo de danças para ambos 05 sexos.
Ensina de preferencia o «Tango Argentino».

«Fox-TroÍ», «Valsas», «Marchas», «Sambas» e

«Rumbas» .

Qualquer aluno ou alulla que estiver interressa
do ?óde dirigir-se ao sr.A. Parisio, á Rua Consrlhei
ro M2fra 41-b das 9 ás 12 e da 14 às 17 horas,

ROYAL, ás 2 horas:

C A N TEM OS OUTRA
VEZ com Bobby Bren.

Para não se avistar
eom Ritle..

VATICANO, 20-Foi �ofi
OS TR�S PADRINHOS, cialmente anunciado que o

com Chester Morris, Lewis Stone Papa viajará no dia.;,.30. �do
e Walter Brennan. ,corrente, para Castel:;' Gran-
Preço:-I $000. j dolfo, interpetrand :)-se essa

I resolução do Sumo Pontifice
-A'S 7 e 8,30 HORAS: COi.lO O desejo de não se
NINGUEM ESCAPA com avistar com Hitler, quando

Preston Foster. o chanceler alemão visitar
Preço:-I $500. Roma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A p:roíbição, com, sevéeas penalidades
aos brasileiros e naturalizados

RIO, 20--E' a seguinte a integra do decreto assinado,
dando aos estranjeiros atividades políticas no Brasil:

Repu-

ilifratores, estende-se

ve- ARTIGO lO,-Os que infringirem as prescnçoes desta lei
incorrerão nas penas do Artigo sexto do Decreto-lei numero 27, de
5 de dezembro de 1937, ou serão possíveis de expulsão, a juizo do

PARAGRAFO UNICO-As penalidades comunadas neste

artigo aplicam-se aos diretores das sociedades, companhias, clubes
ou outros estabelecimentos compreendidos no inicio desta lei, bem
como quaisquer responsaveis pelos mesmos, seus socios, contribuin
tes ou não e empregados remunerados ou gratuitos.

,

ARTLGO l.-Os estranieiros fixados no territorio nacional govêrno.
e os que tambem nele se achem em carater temporario, não podem
exercer quaisquer atividades de natureza política, nem imiscuir-se
direta ou indiretamente nos negocies públicos do país. Ca

AHTIGO 2.-E'-lhes vedado, principalmente, criar, organi
zar ou manter sociedades, fundações, cempanhias -e clubes com o

fim exclusivo de fazer propaganda ou difusão entre seus compatriô
j ::8, de idéias, programas ou normas de ação dos partidos políticos
c'e seus países de origem: a)--a mesma proibição se estende ao fun
cionamento de sucursais, filiais ou delegados, prepostos, representan
tes e agentes de sociedades, fundações, companhias, clubes, ou quais
quer estabelecimentos dessa natureza, que tenham no estranjeiro
sua séde principal ou sua direção; b)-exercer ação individual jun
to seus compatriótas, no mesmo sentido, mediante promessa de
vantagens ou ameaças, de prejuízos ou contrangimento de qualquer
natureza, para obter adesão ás idéias ou programas de partidos
políticos de seu país de origem: c)--hastear, ostentar ou usar ban
deiras, flamulas, estandartes, uniformes, distintivos, insignias ou

quaisquer simbolos de partido político estranjeiro. Essa proibição
será estendida, a criterio do ministro da Justiça, a quaisquer si
nais exteriores de filiação política, ainda que não constantes Jus
dispositivos legais, ou estatutarios; d)--organizar desfiles, passeatas,
cornicios, ou reuniões de qualquer natureza, qualquer que seja o nu

mero de participantes, com os fins a que se refere os incisos A. B.
e C., ou, com o mesmo objetivo, manter jornais, revistas ou outras

publicações, estampar artigos e cornentaríos na imprensa, conceder
entrevistas ou fazer conferencias, discursos e alocuções diretamente
ou por meio da tele-comunicação, ou empregar qualquer outra for
ma de publicidade, ou difusão.

(Assinado)-Getulio Dorneles Vargas, presidente da
Francisco Campos, ministro da Justiça »,

PARAGRAFO 2.--As reumoes autorizadas
não serão levadas a efeito sem prévio licenciamento
das autoridades policiais.

neste artigo
e localizarão

ARTIGO 4.-As proibições contidas nos artigos anteriores
alcançam as escolas e outros estabelecimentos educativos, mantidos
per estranjeiros ou brasileiros, sociedades de qualquer natureza ou

naoionalidade e domicilio.

PARAGRAFO UNICO--Fica-Ihes, contudo,
direito do uso de uniformes escolares nas reuniões
outros fins de ordem ditatica.

ARTIGO 9.-0 ministro da- Justiça exercerá fiscalização
perante as entidades mencionadas em lei. Para esse fim o ministro
designará, dentro do quadro do ministerIO, os funcionarios que se

fizerem necessarios, podendo delegar essa atribuição nos Estados e

Territorio do Acre a funcionarios iwlicados pelos respetivos gover-
nos.

Esses funcionarios exercerão gratuitamente a

úemlo-Ihes, apenas, abonadas diarias e ajudas de custo,
esse Minis teria.

em contrario.

nha ARTIGO, ll.-Esla lei entrará em vigôr na dai a em que
fôr publicada. Seu texto será remetido, para êsse fim, aos govêrn: -i

dos Estados e Territorio do Acre, ficando revogadas as disposições
I

, ,.�
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1938, 117. da Independeu

e 50. da Republica.

I P da pessoa que levou
. . e e-se um chapéo de ho-

VENDE SE di mem, na quinta-
o

- gran! quan- 'feira santa na Catedral, vir á
ttdade - Informaçoes nas I esta redação, afim de fazer a ne-

oficinas deste jorna cessaria tróca.

da Serra

Fajalidade decorreu te da escas-�fluente <Ieader » do sertão
sez de meios civilizados, o canga- i leiro ...
Ç(�, na região d� nordeste brasi-/

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

leIr?, v�m servmdo de. tema �

ás
I Pó!de arroz e rou ge

ruais dispara ta�las considerações

I combinação feliz
de quantos ,CUrJOS08 do assunto,
sem visão nem seriedade, se a-
venturam a traçar comentarios I Adoraeão
e, o que é peor, a firmar con-'clusões a respeito, diz o JORNAL a venda em todo o. Brasil
DO COMERCIO, de Pernambuco. 1 notadamente na Capital da

O interesse, decerto mórbido, i Republica.
desses autores de reportagens sen-I Esta a maior prova de sua alta
secionais em í.ôrno dos bandidos I qualidade,
sertanejos, longe de ajudar aos I
poderes competentes a debelar o

-- -o'

I I· \!(t, ,'fi

d
Uma guí-

ma que tan to nos uepnme, 80- 'fien e ..se lho t i 11 a

jmeilte
concorre para aumentar a d e a la.

ARTIGO 3.--E' licito aos estranjeiros asscciarem-se para confusão reinante. vanca (maquina de cortar papel em

fins cul.turais, benefice?tes ou de assistencia e s: �i!iarem a cIub�s, Porque essa pletora de publi- perfeito estado.
ou quaisquer estabelecimentos com o mesmo objetivo, bem aSSIm cidade acêrca de Lamoeão c seus fFi..,:�,-"

Informações nesta redação.'i?i �
como reu.nir�,?-s� para come�o.rar suas datas nacionais e aconteci- assedas, explorando soler temente �,(
mentos significativos ou patrióticos. lOS podedres d? d�rosso público, a-I.''.man te e episo lOS aventurosos e

�"PARAGRAFO l.-Não poderão essas entidades receber romanêscos, apenas deturpa a,�,
subvenções, contribuições ou auxilias de govêrnos estranjeiros, enti- realidade dos fatos e dificulta a i ��
dades, ou pessôas domiciliadas no exterior. formação de um verdadeiro juizo, I

L

por parte da população do país" .:'
acêrca das causas do fenomeno I.,'
cangaceirismo e dos remedios ade-Iquados ao seu desaparecimento. '_

O combate aos grupos que in-,
"

festam a zona do sertão é feito
regularmente por meios de for-Iças volantes das pi .licias estad uais,
dirigidas por chefes experimenta- I

dos. Se ainda não foi possivel
capturar Lampeão é porque cir

reservado o cunstancias obvias têm ocorrido,
para aulas e frustando a açãe : policial. Essas'

circunstancias se prendem, sobre-
, ,. .

r
Ludo, á imensa vastidão do pal- •

AR1IGO S.-Das entidades a que se refere o Artigo ter- co em que se desenrola o drama '

c�iro não P?dem fazer par�e. brasileiros o� b�asi!eiros na.turalizados" sertanejo. i,ainda .que fIlhos� do .estranJell'os. Os que infringirem o .dlSr:_ostO. nes-I Mas, em todo o caso, a perti- : 1!
t� .artlgo perde�ao <ipso fato» seus cargos públicos e ficarão HJ�a- nacia das policias neutraliza de' �é1.
blh�ados, por CInCO anos, a ex�rce:'em cargos dess� natur�za, alem

I alguma fórma a ação dos bando- �\)
de incorrerem nas penas da primeira parte do Artigo decimo. leiros, evitando as suas incursões

i e acurando-os pelos confins da

�RTIGO�6.-As. entidades �eferidas nos Artigos. terceiro e! caatinga. ,.' t
quarto nao podemo funcionar sem hcença especial e registro con- Trata-se, sem dúvida, de um

I
'

cedido pelo ministro da Justiça, na f6rma do Decreto-lei numero recurso paliativo, mas que, nem
','69, de 11 de dezembro de 1937, cujas disposições são-lhes aplica- po_ri.sso, deve s�r desprezado ou Iveis. criticado mesquinhamente. Quem \1.';

quiser sabei: dos terríveis obsta-
'

ARTIGO 7. As entidades cujo funcionamento foi proíbido 1 culos a vencer na luta contra o

no Artigo segundo ficam dissolvidas, na data da publicação desta I banditismo, nos sertões, que vá
lei, sendo-lhes concedido o prazo de trinta dias para encerramento acompanhá-Ia de perto.
de quaisquer negociações ou operações. O esfor�o!policial, isolado, não

resolve o problema angustiante
ARTIGO 8.-0 ministro da Justiça poderá ordenar a in- resolve-o, sim, o inf�uxo civiliza

terdição das sêdes locais, onde se exerçam as atividades visadas por dor, com. a 5onstruçao de estra

esta lei, bem como, a qualquer momento, vedar a realização de reu- das, � cr!açao .de escolas, com a

niões, conferencias, discursos, comentarios ou o emprego de qual .. ,valor.l�açao, afmal daquela terra!
quer meio de propaganda e difusão, desde que 0S considere infrin- martIrIzada. por �a�tos elementos i

gentes das disposições desta lei. Pelo mesmo motivo poderá �uspen- ad_.:e,rsos, mcluslve. pelos falso.s i
der, temporariamente ou definitivamente, quaisquf'r jornais, revistas cromstas d? seu mtenso soín-

i

ou outras publicações e fechar as respétivas oficinas graficas. 1 rr:ento.
EstImulados

A por,um sa-:
dlsmo de doentes, eles 80 fazem

PARAGRAF� UNICO . . criar lendas e adulterar fatos,
:r v --Nos Estaoos e Terntono do Acre

I f t "
do b' t t' tef Id.J f'd " . 'an aSJan um am len e 1'1S -

a acu al!le con en a por este artIgo podera ser delegada awda .

.

t I f' .
A 'Inente prosaICO.que por VIa e egra !Ca, aos respetIvos governos v .

d
.

't '• •

.r OI, por tu o ISSO, em mm o i
bôa hora que o Departamento de l
Propaganda impediu a exibição,
no Hio de Janeiro, de um filme
sobre coisas e cGnas do cangaço
nordestino.
E para que se possa ter uma

I

ideia da nocividade de3sa pr,)pa,!
fiscaliz[H, ":0, ganda condenavel, basta aJeal1-
a criterio tal' que o retrato de Lampeão é,

apresentado, na Fr�nça, como in- \

&r.aI!."�_ .. __pr

Em São Joaquim da Costa

J. R. Cord�va

Estabelecido com escritorio de representações, consignações
e conta propria, aceita quaisquer incumbencias comerciais

II afetas ao seu ramo de negocios.

11,,;....;_�amas:
CORDOVA

an ab
•

rcae
DE

Acolchoados, Travessei-
ros e Almofadas

Colchões,

Executa-se em qualquer Illedida
qualidadese

Preços especiais
neclmentos

para grandes for
,. ..

so na untca

FABRICA
,_

AO GUElMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est� do Paraná
Consultem os preços para se certifica rem

nossos preços baratos
dos

Representantes nesta capital

MACHADO Ciae
Rua João Pinto C:::ai,xa Postal 37

I

-.

r'

P"

ii
,-'
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Endereço Tc1er,.: f; A, , • Caixa Postal, 32
" S. FRANC:��2() r n �UL- STA. CATARI�A

I .... Ponta do leal

a:J.� florianopolis-1938 .:.:_:_

. II18 do i I
1----

ELIXIR Df NOEUEIRA

cmpanhla Nacional de Navega
çã� Costeira

,t,H"," � 'IA Dr... V:.PORES,

Cornnanhia Sdi:1I�1<"; t 1 V '15--0.)0
Pring To .. e.; & ('1 Li r itaria --RI!)
Navcg-tção T�r<'�;la1j'd t: . :�ljrl--l:{io ,"Serviços de Pass8

.. g.e,.. ir-os e (:te Cêrga_s_...�" ...

Frio '1'1,1 _....�..�����������������-��!'���������._���-�-�-
, Navegação CÜ )I_A· I..n,,(' ,td.:: ..--rabo r- ,'I

-

mi Vandenbrando i!" Cid.-"dnto') I�
�l '�

I�' VIAGENS DmETAS PJ�RA o PC'RTG DO RIO DE JANEIRO I! Navegação enti � :':'''':C I\, 2:1,; 0(;'" vile) t>: SAN! OS,
. �paquete ITAPURA sairá á 18 do cor- O Paquete ITAQUE�RA sairá á

",';
ANGRl\ DOS Kc..b ,� l'..IO DF� JANEIRO, diréta-

f.5�, rente para: corrente para:mente, se n transbordo
, Paranaguà. Antonina,Tem sempre vapor es em poria, carregando m J Irnbituba
Ji Santos, Rio de aneiro,

Encal'tegr. se d" daqfj"cl"ã(t, medição e E\1BARQUE de � Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
tc.das as espécies d(� nBdeaA." serrarias, beoehciadas e em � Recife e CabeJeio Pelotas e

tÓr05 �k., cereais e mercadorias em geral, !-letra qualquer 'Cargas e passageiros para os demaisjpor- Porto

porto do Norte ou dJ Sul do Pi1í�, bc,m como cara o Exterior ; tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
""'R'eCebê- cãfg�í�07 d.;:"' unoot içáo, do País ou, do Ex- I

feriar, para d..:';.::mo.i, dCO e redesnacho para Av;�o
Recebe-se cargas e encomendas até �a véspera das saídas dos paquetes,

�i as
.

pr« ',' c{o interior
I

I II� e e:nite-se passagens. nos
_

àias das saídas
,...dos mesmos, á vista do a-I

(.1 D�SVIO DA E. JL� F t:�R.W ARNIAZEM PROPWO I testado ge vacina. A bagage� de porao deverá ser entregue, nos �rmazens, da I
ce SERVIÇO G ,�� \)"flr)' 1 r:. kA.PDO-PREÇOS MODIC()S Com�anhla, na vespera das S.32das ate �s, 16 horas, para ser conduzida, gratuIta·,
--..- ..

'�"".=,,",,,,,,,,,.:-�:.,,,,,,;;--,;;;;;;;;;;;;w;�;;;;;-..,..;.......,. n.... mente para bordo em embarcações espectais.

'J'�--��,r-;'._�r-�'"""AViL@[?�t�;!';; 1(�,ql --�-- - .--_ �'ª������ E5CflITOA�O-PR1-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 soa (FONE 1250)
no , [�
�� r ..:� tl:i � �, ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

��: ��i�
I

'J1 C�.··� [1� � f,'i�t1 �l��,.: Para mais Informações cem o Agentert� � J .�!fJ D� � t� I���
�� � .

��
- ---- -- ��t __

.J. Si·\ NTOS CA R_D_O_S_O _

�.� ��.: ti����"Z�..6.������V.A.�VAVAvAq!�
I Em lot�,:::. ': .sua favorita �,: �.'.;,� Cálculo de qualquer Pla�ta,e�ecuç�o, fiS-1 Laranjeíras

�� � estrutura em con- cattzaçao e direção
,

� ereto armado da ob, as .

'.
Enxertos grandes, quali

Rua Fe2 r:;.j f dtd rr 7 e 17 a � e ferro Aparelhamento com � dade suprema: UMBIG.\.)

� pleto para constru- � PERA. LIMA e outras vane-
-

d t
� dades.

� çoes e pon es em � Um pé 2$500, duzia 24$.

� concreto armado � cento 180$000. Extra fór-

� � � te 3$000 c. u., LlMOElROS

#�,'�
� enxertos muito fórtes, de i

':rr' I'
CEClLIANO. MIUDO, GA-

�-�.� ��. Omar Carne,llIIro Rllilbel-ro
. LEGO e EUREKA, 1 pé,

��,' �'�
, 3$500, duzia, 35$000.

��,-;: - {'(';a Catarit ia ��j � � CARLOS NTLSO

E�VELOPES FECHADOS � It� ENGENHEIRO CIVIL �
}��;�'éJl��� r� �\ I V"'_ • ""_ �-:-::'"���l,_�,!.�íK�� l\'t4 r,i:. ..�'d_�3� I� kua '15ide!Novembro, 416 - S�����112\1�1�DAR �j ENDE-SE

� �
["J.j ,� Uma extensa área de ter-

� � ras, no lugar Barreiros, com
(:,,7, Tel. 1503 Curitiba • Paraná � duas casas de madeira, pas-
� to para muitas rezes, diver-

��1 s�s, roças de mandioca,
,

r�j aipim e cana, um bélo ba-

� � na.nal e bôa chac�ra, pos-
� f?�l G suindo agua especial.

I �� ... M". Tratar com .Alcebiades
l�

'� � Souza, nos Barreiros

r�,�
� Obras contratadas no I- semestre

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

� Ponte de ,concreto armado sêbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Joinvile) � ras no logar denominlll
� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

� rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

j�,. � nova e duas cte madel'ra'
M Grupo Escolar d� Rio Nt:gro �

f� Grupo Escolar de IraH R! todas em perfeito estado.

� Mdternidade de Rio Negro li:Â �:�;. Uma cocheira para seis
�� Estação Experimental de Vitdencias emjTijuco Preto (Paraná) � animais, bôa chacara, ótima
� Diversas C0nstruções de residencias � àgua. um �pasto especial e

o; � � uma linda práia de banhos.
?���ltiÇYD����AVAú#��&'�V..&7AVA� Tratar com o sr. Pedro

Cipriano. em Barreiros.
r Expediente: das lO ás 12 e das 14 ás 15 horas
I! Aos sabados: das 10 ás '11,30 horas
I� Endere.ço k;eg'''afico: SATELLITE [�';t.S-!ilI!IM�_-.IIB'III·-_..__.._-�

�I TELEW\fE LU4 ; �'Café-Restaurnnte São Pedro
�i!!!'!�����������������������illP."

�1.E'1!\>�;W�-·� -"",- - :::___""Z ..�.�lL:m��. --- �' Sandalias e sapatas de�1..II',iQ���__ "m� ,,_.�. -�.; :;--;;r�r.'�JU:� , -=-l'lA--r:3f{JADVAY _

( i ' tiras Calçados de todas as qualidades aos
,j

��'..">,
, menores preços, desde 10$000 e di-

t r,r "" .<�"- (�� 1" r;) f#';J_11;1 .it�� rr�! �a Proprietario: -IZIDRO PEDRO COELHO retamente da fabrica .
. " � ;;".r •

'" J, ',�?)I4$'J�$3 IJ �)HHl � CORTUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de 2alçados, Chinelos. TAMANCOS, Ca.
sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃO de vendas a varejo e atacado

� R_U_A__C_O_N_S_EL_H_E_I_R_O_M__A_FR_A_,_3_9 �ll_

Pedidos do interior á. Caixa Postal 124

E s

Movirnento Maritimo ..Parta Florlanapolis

Para o Norte Para o Sul

Advogado
J. Bayer Filho

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

Cafiut�i
Fu�dg �� f�$®rV�

Alegre

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

�(!n.000:00 )]$000
"'259.746:'100$000

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 SCRMIDT:

kua Trajado no. 29

1.:

�
;. EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕLS BANC.\RIl\S

I AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCl�L RUA THAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com JUrJs (COdlEf{CIlI.L SEfil UIVUTE) 2% ala
Dep. línlüados (limite J� 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem d..: 1 O:OOC�) 4% ara
Dep, de avlso prévÍ') (eIe (:�'úquer quantias. 'com retiradas lam-

bem de quaisquer !npcrLncias).
com aviso )Di\':Vfú de � t) dias
idem de 60 d\a,�
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PR \ZO-FIXO:
p(l 6 meSfS

por r 2 lLêses
Com renda mensal

4% ala
5%'({

4.5% aya

'( .....
'.

LETRAS A PREl\UOS.
por 6 mêses
por 12 cêses

Sujeito ao

4% a. a.

5% «

� 210 P"Oilol'cional.

I; --'_- .,. � .----

Iti não precisa do " am ,.�:.Sitc suas

-

exposições e

11:ti \1\.[;1 l�IW os sr'[1S przços�':
R'!
V,i Ç�l -'.,.� '- n, �C) N. a

f: ,.. '.'.·n," polis
�'_"_,,,,,,,,",,.';;i''''''.;;.'''?'';d''' =�- '�-m,m "'
-.....�"OI;�=.

� :""';';"j),.tj'"h.Q,�j\WT=m em_
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A

venda em toda .

c••a. do ".1110

• no.

( .'

MOSTRUARIO ErVl:

, ,

r».
MEDICO

.Especialista em molestias de creanços, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe
le e nervosas pela .Jlutohematherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, 1.584
,

Consultas:-Das 8 às II e dasM14 às 16 horas

,
I

Tubarão

Dr. IVliguel
Boabaid

Dr. Camará Martins
�----------------------------I·r��������

Dr.Pedro Catalão

ME'DIto-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina
no do homem e da mulher=Motestias de senhoras:
7ratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Ctinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u loDr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médíco-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor d<) sei viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, I I - FLORIANOPOLIS

--

��-:."T.1.> .. \, _,
�-

"

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fane 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

, :;:.:' l�"
-,\' -, ._'

.......

'o' " 1\,

o. Fama Mundial J

Com prática nos hospitais europeus

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

MEDICO-ESPECIALISTA

Molestias e Operações I
dos

01-1-108
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

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

de Flcrlanor.olts
Membro da Sociedade de oto-rhino Jaryngologia do Rio.

a Consultas diarias das 4 ás 6 112

I Rl'a Visconde df' Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS ,i

...... p :.-84 I, ,SI - _
\

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MoraSt.
Ex-inteuw do Dispensario

Silva Lima

Ex-adjunto do Hospilal I

GraHée Guillle e Saaatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgtca das
moles tias da

CABECA E PESCOÇo
Especíal.sta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO

II
18- Rua Trajano --18

,

-

RESIDENCIA
'

Hotel Grona
I

Díariameate das 16 ás 13 hs. l'
1 ..--,-' - f t 'Í iV ! as 1ÜtJ77775i'3C7iw

I Dr. P. (amara
I Simões

Médl� do D. S. P.
do Estado

CLINICA kGERAL:
PELE e SIFILlS

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
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
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises CI rnícas
Exame de sangue para diagnostico da sífilis (reações de
Wessermaun, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa nc sangue etc.
Exame de urina (reações de Aschein Zond'�ck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
.quidc rac hidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnostieos,
Fernando Maohaldo, 6

TELEFONE 1.19
FLORIANOPOLIStU .. - " ", " .. ,

t· .. ,

_ lU
! 755" l d

ID .

'

-II Accacio ��o-I
I r. F�lcerdo
Gottsrnann. reira tem seu escríp-

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
"

Pinto, 7--- Te!. 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317
--

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

ca e de Laboratorie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA Fi

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Rua Tiradentesr 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

, .. " .........�

Ex-chcfe da clinics do Hoepi
tal de Nümberg, (Plt.úlessor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgia

geral

tÓJ io de advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

•

n. 70. - Phone- 12'177.

I Caix 1 Postal, 110.

Dr. Carlos Corrêa

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

operações de plastica

.Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças�;
Diretor da Ma�ernidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

rnolestiqs de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde '_ Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49 r:

\

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

P. I 5 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. 1290

R.

IDt. Pedro do�Moura Forro I
Advogado

Ru._{ Trajano, n' 1 sobraão

Telephone rr 1458 I
I D�. Osvaldo Wanderley da

I '!

Costa
Bachanal em Direíto

CONSVLTORIO···Rua Tra
ane N. 18 das 1 O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- li. 1.285 f,

l-
ta Ca tarina,

HESIDENCIA- Rua Este-

'I.
Escritorio' Rua MaredlalFloriano Peixoto, 131

II
ves Junior N. 26

I
sobrado sala n' I

__ TF.J,.E�. 1.13 J
_.:. ;.:-_PAiiiiilR_AiiiiiiNiiiiii·iiiiiiit\'iiíliiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;íiiiiiiiiiiiiiir-�';_",",�N rA CATARINA �_ I
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Diplomada pela Universidade de Música' do
Rio de Janeiro

..

Leciona piano, teoria e solfejo .

preç;m2�$gotesi����:�s ':·,ão José "(Praia Comprida) ]1,1 i-r-""""'W1I·
.........,_ a__iI'CI:I_ .......

� I
Em FiO. riánOPJli::i-.-.8'0$'000. rnensaes

.,

NESTES DIAS DE �:Al 0.R INSUPOR.TA·._'_ __. . VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, OJM SUA
��#{3"���...0���� EXMA. FA�1ILIA,NO SAF> M���A-

I Vald@;f�'f��iilrJl Burigo ��IIf!L_O RECANTO Mf\IS AIJI�AZIVEL

lrscrito na Ordem dos Advogados-e-Secção de S. Catarina II Gazozas, CerveJ'as, Licores, Refrescos
A[�)VC)GADO

1."1
GELADESSIMOS •••

C!lbrail��1$ a�1ílí[:flllY®i3 e judiciais

IComercio - Cível e Crime nas comarcas de Só
n_o

M

............

I

......

R
__

AMA F�""''''_.�."""""""""""1� URUSSANG:� e ORLEANS
.1 � Escritorio cm URU-t.,ANCiA. Santa Catarina aw

I

j f�--------- �7��'nC���p@:ny�I'tf:'!r:-Ja1.:��::!',f,'�,�"Internatm�jmu;J!1 Machinei\\V �.�. �
\" JI

I e 288, todos com ótimas ac.o-I--------------- -------

( ,

R ;O ! 5·n..tO,oOlaOç$õ(O�sOOpe.lo preço de . .

.

I i IJ Engenheiros importadores III i

;
I'

Tratar nesta redação '

Sra. l�gr"lcll.dt()r�es e Industr'iais !

,

I,

I
,
I

I I

A I

rnI
I.,

I
,(

I \

I .i.
.

I

(,

I /
,
,
I '\

I I
\ )
I

) 1

�������� 411il\!"""'"I!fii_talli!lllllllll·iIII-_Ili"."'lEiJ_IIIIIlIIiIiD."Ima;iIIIM"_F#4!'4ZjJl����'**M«?'
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�-��::-�:meyer
, , Médícc oculista

i ��Ai;�os---
__ · __ wa

I
I I

Para seu concerto, procurai a i
Casa M'lsic.al, que conta com fl I
oficina melhor montada na ca- I í

.

I
I

i prtal,
I
I

'1-----
I Leghorns
I Ternos e casais de frangos
I de alta linhagem
Pedidos pelo 'f elefone M.777

I Trindade

..=1== '��-.,...H·í

f

------- ._----_._--_._-----_._-,-�-

_#_'''i' 'hem.

JA' EXISTE NAS F.\R
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA
E L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL· NA CURA
DE REUMATISMO E IM
P'L'REZAS DO SANGUE

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

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
Tm':AS DE RADIO, CONSEPTOS E AUMEN·

TOS PROCUREMf
v"

A.

TEM SE�';lPR.E EM STOCK E /\' VENDA, POR
PREÇOS SE',,'l O ::ViPE.TIDORES N f\ PRAÇA,
MATERIAiS ELE'l'RICOS, LU"TRES E ABAT

jOURS ELEG/\NTES E MODERNOS

TA PAJO'S li URDO
O leboratorie garante a cura.

Unico a�:ellte no sul do Bt·asil
L. RCj·-nanO.V\ls�<i
FLORIANOPOLIS

fiUlnen� sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

� ..

� micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPí�ESSORES, BRITADORES. NI
i

� VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS .

i1 Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
r

Peçam informações e catalogcs ao hepresentante e Ven
denor exclusivo no Estado Rua João Pinto, ) 2

V I L. A
t:scr-it,c'tr1c., Rua Cons. 1\lIafra, 31

FONE 1561 CAiXA POSTALs 140

Telegramas "Avila" F'lar ia ,"')o (',Jolis
...

í s t' FI
Lindas e graciosas

na
cOI\fecções

C

FORÇA

Decente -- li vre de Oítalm. da Universida
de de Porto Alegre (Consult. Aven. Oe1. Rocha
73), com longa prática da especialidade e cur

sos La Europa, diplomado na Alemanha e no

Brasil, dará consultas em Florianopolis de 17 até
30 de I\brii,

RESICENUf\: HOTEL LA PORTA.
Consulíorío. I<ua Traiano. 1 - (junto com o dr.

Carnará Martins,
Das 9 as 12 e das I ás 3 horas.

',"

I
.

,·1
�

'j
,;
L

. .

:::::::aõiiiiiiiiiiiiimiiõiiíiiiiiiiiiiiiiiíoH.... 'IlSWI!!)ii.,����2O".._

1-

·1 �!
'. I

. i I 5exto-feira

4i

HOS I

e garôtos só

L.
ensetnelrc Mafra esquina da

H :zmr 2 3M = w=v
7
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A GA.ZETA
-------------------------------------------- ���------------------�--------�

Florlanopolís, 21-4-1938
•. !J':";.'

A
I A_ZETA DESPORTIVA

REDATOR: Carlos L. da Luz

Os premias dados aos volantes que
ticipararn rio Circuito Farroupí�ha, foreJrn tão
rnesquínhos que não corresponderarn aos es
forços disf.:>endldos pelos valorosos autornobi ..

listas.--Hoje, á tarde, no gramado da L. F. F. en
contrar-se-ão as equipes avaianas em disputa
de um bronze oferecido pelo sr.ManuelMorais.

luta sensacional entre dois

�onten-rser
um sério (oncur�ente e que,

V E' NOE SEdores de valor," como sejam os atualmente, detem o titulo de Carn- rtI

clubes acima citados. Aliás, o en- peão Catarinense do Remador.
tusiasmo reinante entre os compo- Outra luta sensacional serà a.

nentes do azul e branco e a cer- do pàreo de Classe aberta a 2. um belo terreno na Praia do �üller. plano, com 1.300 me
teza de vitória que trazem os de em que se defrontarão Ciuimaraes tros quadrados.
Blumenau deixam prever um de- e Cunha de um lado e Gottlieb Informações na Livraria Catarinense.
senrolar interessante para a pugna Gernhardt e Saul Ganzo do ou

de domingo. quando as aguas da troo

nossa baía sul serão cortadas pe- E' de se notar ainda que o

105 velozes barcos" em busca dC1 pàreo de Honra serà disputado,
triunfo. pela primeira vez, em out-riggers,

Pena é que os outros clubes o que o tornarà mais interessan

da capital e mesmo 05 do interior te.

não tomem parte no prélio que se Põde-se ver, pela
ferirá domingo, mas ainda assim amostra que damos, o

êle não diminuirà de valor e nem as regatas de domingo.
Santa Catarina, passou domingo. momentos que podemos S6 desfarl o invulgar interêsse des

classificar de gloria. pelo sucesso ubtido pelos seus representantes no. pertado, porque 'America e 1(ia- i
Circuito Farroupilha. chuelo slo adversários à altura

Clemente Rovere e Pedro Laus, deram conta da sua missão. um do outro. isso todos sabem.
correspondendo assim as esperanças do povo barriga-verde. De nove pàreos se comporà a

Foi uma hora de alegria para pos, quando Rovere e Laus, manhã desportiva de domingo:
paliaram pela última vez na célebre volta do "cristal", conquistando Estreantes,E<quife, Clí\s�e aber-
brilhantemente o 2' lugar. 'a em out-rigger a 4, Novissimos

Entretanto este contentamento foi abalado por uma noticia a 4, Classe aberta a 2. Novissi-
que entristeceu não só os corredores, mas a todos brasileiros. mos a 4. Juniors a 4, Juniors a 2

Os primeiros colocados foram mesquinhamente recompensa- e Honra à Liga. em out-rigger a

dos, porque a renda-liquida foi de 13:000$000. Parece mentira, 4.
n'll' é a verdade. conforme o telegrama recebido pelo sr. Arão Bo· No segundo pàreo, isto é, o rle
uiíacio, presidente da Associação dos Chauleurs Catarinemes. esquife, Florianopolis voltarà a

E ainda mais: Clemente e Laus, receberam somente 2:00U$1 ver uanLO remando nesta classe,
Não só protestamos por causa dos nossos representantes, contra Clovis Gama que, embora

mas tomamos a defeza de todos os volantes. mais novo nem por isso deixa de
Estes homens, que arriscaram a vida,percorreram 500 qlmo.

dando 32 voltas para obter tão ridícula quantia. E' o cúmulo!
\ Revere por exemplo, si 6le�se uma ou duas viagens a La-

ges no nosso Estado. ganharia esta quantia tacilmente.
Isto é uma vergonha. e um indice seguro que o Circuito

Farroupilha no próximo ano será um fracasso.

,

H�je á tarde, no gramado da L.F.F., encontrar-se-lo dois
rsquadrões avaianos em disputa de um bronze, oferecido pelo sr,

Manuel Morais.
Um dos esquadrões terá o nome do dr. AderbaJ Ramal e

() outro do dr. Melo Leitão, respectivamente presidente de honra e

técnico do Avai.
,

Esta partida vem despertando vivo interesse, nas rodas es

portivas, pois será uma homenagem que o .I,i-celesle presta aoi

n.embr os da !ua diretoria.
Portanto o dia de hoje. não passará em branco e oa torce

rlores avaianos lerão a ocasião de apreciar os jogadores que defen
derão este ano a camisa azul e branco.

Preço único: J $000.
Ao concurso para provimento

do cargo de quarto ercntueràrio
pequena do Tesouro do Estado. requere

que serão

par-

nO
I

lho, losmar da Luz Silva, Joa
quim do Amaral e Silva. Jonas
dos Passos Livramento Carvalho,
José AntClnio de .Oliveira Neto,
Leopoldo Almeida. Luiz Fra,l
cisco de Borja, Luiza Caruso
Mac Donald, Manoel Frederico
da Silva, Mario Stuart. Mauro

ram inscrição .os seguintes can- da Luz Amorim, Miguel Ar(:an-
didatos: [o de Azevedo, Morgado Ale-

Abelardo Batista da Silva, luia Barreto do Nascimento, Nei
Abe'ardo da Costa Arantes. Ferreira Reis. Odilon Mafra,
Abílio Jos6 de Carvalho Costa, Oscar Gustavo Krieger, Osmar
Afrisio de Sena Vaz, Alcido- Outra, Orlando Gorresen de Oli-

Publicamos, ha dia-, a no- miro Flôres. Alfredo João Krie- veira, Orlando João da 3ilva
ticia de haver sido perdido ck, Armando Sabino, Arnaldo Medeiros, Osní Melo. Osvaldo
um saxofon�. peJo pa.ssav.�i- Mendes, t"rno Az�redo �o.uti. AUgU6tO de Ataíde, Osvaldo
r� de um om�us, lias lmedla", nho, Aristeu Avila, Arl�tldes Silveira, Paulo Dutra, Pedro d,!
çoes do Estreito. Ivíendes, Artur Teodoro de SOIl- Freitas Cardllso Pedro Ventu-
Hoje, podemos informar. za Schieíler, Antonio Pereira e relia Filho Reinaldo Dias de

que o referido instrumento Oliveira Neto, Belarmi.no Alv�s I Oliveira. R�maclo Otaviano Seá�
foi encontrado, devendo o Fagundes, Bruno Mano Cechi-

ra, Ricardo Karmann.
interessado dirigir-se, ao sr. nel, Edelberto Cordeiro dos San
Ernesto Pausewang, morador tos, Elias losé SObro Elias Pa
no Estreito. perto da Olaria, gani. Érico Ferreira da Silva,
que o encontrou em uma das Fedeli Noli, Francisco Xavier
suas propriedades. dos Anjos. Guilherme Longo Fi,

Concurso
Tesouro

Circuito Farroupilha

Foi achado o sa

xofone

Figueirense x

Bonifacio
José forte conjunto do [au' que en-

frentará o a3rasil.
IO [au', possúe elemento. de

valor e estamos certos que farà
uma bôa 6guta.

Realizou-se terça-feira passada
um match treino entre 8S equipes
representativas do Figueirense
e JOSé Bonifacio, quadro com

porto de jogadores desta belona-
ve nàcional. , .!'

O treino lran.correu animadis
simo vencendo o aivi-negro pela
contagem de 2xO. tentos obtidos
por Beclr e Ivo.
O primeiro tempo terminou sem

que fosse: aberto <! scor�. .t�
que no per iodo final o Figuei
rense, coorde,nando mais o jogo,
levou de vencida o seu adversa-

Iris X Aval

Este é o primeiro jogo do Cam
peonato da L.F.F.

Serà sem dúvida um encontro

que agradarà plenamente os afei·
çoados do futeból.

O Avai, no momento passa
por uma fase estupenda e o seu

esquadrãc està bastante creden
ciado.
O Iris, por sua vez, não é um

adversario para ser desprezado.no.

OI defensores do Jose Boni- pois o quadro de Féza acha-se

fac ia, primam um pouco pelo treinadissimo.

jogo pesado mas possuem um for" Teremos �ois. do�inio próxi-
midavel controle da pelota, mo uma partada t�ClIUca, que na-

Ivo, centro-avante do Figuei- da deixa a desejar.
rense, fez a sua estréia, depois '--

de um longo tempo inativo,

lon-
REMO

duzindo bem os ataques do eu

quãdro. 'As regatas de
o Fig.ueirense estava assim domingo

organizado:
Pereira

Monteiro Fredi
Carlos P�qucnino HeliQ

Sabino, 8eck, Ivo, Carioni,Calico.

Os aficionado'! do esporte náu
tico preparam-se para no domingo
assistirem ás reg�tas o6éiais da
Liga Náutica de Santa Catarina,
em que tomarão parte o Ria

� O J�ú F o Co_. jogará chuelo, desta capit&1 e o Ame-
hOJe em T !Jucas rica, de BlumeDau.

. Seguiu, �o;e, para Tijuca't o
-

Trata-se, CoOlDO te vê, de uma
'

:�.,. ":,.

Dr. Getulio
Vargds

A propósito do aniversario d.
Exmo. Senhor Doutor Getulio
Vargas, presirente da Republica.
foram, pela ESCOL t\ DE co
MERCIO DE SANTA CA
TJ\RINA. transmitidos os seguin
tes telegramas:

=Fpolis, 19 - Exrno. Sr.
Doutor Getulio Vargas - Dig·
nissimo Presidente da Republica
- Rio - Em virtude aniversa
rio natalicio temos maximo prazer
felicitar Vossencia, um dos maio
res iniciadores e entusiastas do
ensino tecnico, Em homenagem
Vossencia foram suspensas aulas
Escola de Comercio de Santa
Catarina.

(assinados) - Mario Ro
berto Bott - Diretor
Flávio Ferrari Secretario
Fernando Machado Vieira
Elpidio Barbola
Orlando Brasil
Vilmar Dias
Vitor Lima
Eduardo Silva
Jorge José de Souza
Manoel Feijó
Rita Avila Malheiros
Silvia Cunha PRO·
FESSORES»

<Fpolis, 19-Exmo. Sr.Dou·
tor Nereu Ramos -- Dignissimo
Ínterventor Federal - Nesta -
Tenho prazer comunicar que em

virtude aniversario natalicio emi
nente Doutor Getulio Vargas, que,
como VQssencia, muitissimo tem

concorrido inuuçao tccnic:a, foram
suspensas as aulas deste educan
dario. - Cordiais Saudações
(ass) - Mario Roberto Bott
Diretor Escola de Comercio de
Santa Catarina-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Vidassa
Encontram-se entre nós os SrE:.

drs. Augusto Mocelin e Aristides
Merhy, sacios da acreditada f�r
ma Mocelin, Merhy & Cia., de
Curitiba que vêm a esta Capital"
a convite especial do nosso dis
tinto patrício sr. Arnaldo Mara
nhão, digno diretor-gerente do

Dspartamente Atgodoeiro da im·
portante firma H. Fett & Cia.,
� introdutor do algodão para
naense no nosso Estado. Aos ilus
tre visitantes trouxe a esta Ca
pital o interêsse de constatar DE
VI'SU as magnificas e perfeitas
intalações da grande usina que
os srs. H. Fett & Cia., acabam
de levar a efeito n0S Coqueiros,
no visinho município de São José.

« A Gazeta» faz os melhores
votos de feliz permanencia entre

,\.NIVERSARIOS

SRA. DR. IVO D'AQUINOR!F'_' MC'?'IIitofiMB 7ç��Qr ali ""''d.a:MI5IIII���

PrGprietario e DTrebn--�?sponsavel
J A I R O C A L L A D OA VOZ POVODO Deflue amanhã o aniversario

natalício da exma. sra. d. Irene
Gama d'Eça Aquino, dignissima
consorte do nosso ilustre conter-

eLE 'lO nll-a de T� EgreJ·a a raneo sr. dr. Ivo d'Aquino, Se-", U
.

. fi'" . lIõli

cretario de Interior e Justiça.

E PTI:'
I

d t
iii!

d E Dama de elevadas virtudes
.a:."'! ra entes rlz· o SilI' cristãs e de excepcionais quali-

• dades de espirita, pertencendo a

Conforme ontem nstícíamos, trelto alta sociedade catarinense, onde
realízar-sc-ão, hoje, brilhantes cerí- desfruta de inumeras simpatias e

montas comemorati.vas da data con-
. relações de amizade, a distinta

Estão sendo esperados, boje, Pedro Laus dr. Haroldo Pede 1'- sagrada a Tlraden�es, co_ntan�o. de Vai �e� lcvan.tad.a a eBr_e]� ma- aniversariante, ver-se-á amanhã,. .; - . imponentes manttestações CIV!CaS tríz do vtsínho dístrrto de Joao Pcs-
1 t d t-

..nesta capItal os volan tes catari- neiras, Jose do Vale Pereira, dr.

A-I na Praça Getulio Varoas c no Salão pt' o ranscurso e ao auspicioso
Cl ' f) soa.

I
. . .nenses emente Rovere e Ped.o derbal Silva, Arão Boniíacio Jose nobre do Instituto de Educação, NestZl epoca em que os íncendíos acon tecimeuto, murto cumpnmen-Laus. Candido da Si.lva, Edmundo Si- a�ém de �arias. competiçrões d�sl?or- barbares tê.n destruido as obras I tada.

A População, na sua unanimi· mane Arnaldo Viana Haimundo
I
tívas .no :&stadlO da Força Pu �lica. m=Is elegantes dos grandes centros

. .

' '. Aüm de que o, seus tuncíona- cívíttzados, tais as gigante.ocos cate- DEODORO LOPES VIEIHAdade, empolgada pela brilhante VW.Ira, Oscar Bot�ro,. Mano N_?- rios possam tomar parte nas no- draís reduzidas a cinza na Russía e
ntuaçã., do incomparavel volante ccti, Roberto Oliveira e Joao I menagens ao MarHr da. In�epen- na Espanha. espera-se que o lança- Por motivo da passagem, ôn-Clemente Rovere, na recente com- Claudino da Rosa, irá cumpri- d.encia, A G.:_Ii;ZETA deixará de mento ,�a egreja matrís na E:;tl.'�;LI

I I h'- tí " °0�··1) de tra ba tem, do seu aniversario natalicio, Ipetição autornobilistica realisada mentar, em Palacio, ao sr. dr. C.IrCU a����___ .

seja mo 'IVO ...e reg ,,1) , h

. F d • - • lho e de generosidade para 03 cata- recebeu o jovem Deodoro Lopes C ft "'-D ��� '�ecm Porto Alegre, irá prestar-lhe Nereu Ramos, Interventor e e,

l!Estaeao de radiO d.os rmcnses e para todos os que �e Vieira filho do ilustre coronel � i �\II(L,& to seu preito de admiração, con- ral e ao sr. Mauro Ramos, na " 01- fri. m· .,j- acham domtcíüados no benfazejo I '

. V'
. ..

o
• IdA.

•

P Ieit 1\1.. I A
. - IDa,e�s: 3111SIi!.as I I brasíleíro As grand CQ obras Pedro Lopes ieira, as mais sl"nl-I MI.sagran o o arroto, a corapet=ncía dre �I ura. . �m.cIPal· tCeOT?nIc9soarO I' RIO 20 - I nlormam de Ita- ��3Ynalaram �

sL�r�pre a cuH�ra d� ficativas demonstrações de apre·,1 a aria ee o destemor, de quem, vem de os lornals Ira Ioua men I, -,
.

.

. -

d 1 de si
.o

'peruna que as autoridades apr�-I um povo. Que a realisação c t'!. ÇCl e e Simpatia. Ielevar o seu Estado, num rasgo pOAr�da2'O h haverá
- I enderam urna radio transmissora projêto .seja um. d?s testemunhos Estudante distinto, dotado de

l Verm -.nosede audacia atestador das nossas s oras, avera recepçao . da capacídade arttstíca e ernpreen- .. . 1 •

·1" _1

tradições. solene da União Beneficente dos e rec�ptor:J, pertencente aos in-
deâora ela nossa época.. prevIhgI3:�a 111tIlg{1I'lCla, essas ue-

E Chi f N e n h enazem ""OS tcgralistas, transpnrtando-a des- Por S. Excelêi.1cia .Revma. o sr, monstraçoes representaram um,.: o seguinte, o programa das au eu rs, r om b Ü

·N·
,

A
.

'''-� ,., roí o·' .,

I' ,1 db I t t d montada para [ itero: esta- Arcebíspo ",.1etl'opihhHno, 01 esc justo premlO as qna lua es quehomenagens que a população de ravos vo an es e a o os os que
. , .

.' " ·d l.·o do loca' onde spró . ..

.. - ç;:ío ti nha () preftxo rie REL. Na di. o e (CSl(�na o, 1. _.

ornam o Jovem amversanante.Florianopolis lhes irá prestar: cooperaram para a partlclpaçao ._. l' 1 levantado o novo templo. Para mo-' r<.' f I
..

d t t d Estado a mesma OCaSIêl.n 1m apreenGlC li
·rtl0nt�r o inicio da vu!tU()3a com- «A ua�l:'ta», lllnta suas e ICI-A's 16 boras de hoje, a União os represen ao es o , n V1 .. "

- '.' AIB r t d Ch f d uma metralhadora. truçlo, S • .Excelenci.a nomeou um1 taçocs «" lrIumeras por e e rece-
,

ene ICCen e
. os,

f'
au eudrs e prova.

ci>missão an�ariadon, que ílcou as i8idas, augurando-lhe um futuro::Sm�ta
.

atanaa, a ren�e e ex-, V d Mma sim constituída: re leto de felicidades.tensa fIla de automovClS de pra- FannyWanil!!l en· . e - s'e bem Preslà.e_ni:e; d. Te[�e3a BJ:bat.J, P

ça, particulares e oficiais, segui- Vice-pr_esuiente: d. �!IC_e �ost3 Vaz,
Fa"em anos hoje ••á C· d afrcguezada qs.aU:;;ullda co- Srcretaria com atnln.uçoes de Te- �

r para ampl.nas, on e apresen- d��ley n!L."",f"�d"" !/'lor "'.�;�.�r"'''''dirilS1!o sou�cjra: d. Otilia Cruz. Segundatará OR cumpnmentos a Clemen- �.m. n...... u It' ." - "'...
Secretá!i:J: d. Dald Borges Lehm-

te Hovere e Pedro Laus. Popular", no Cãis f'rede- kuhl.
A organisação deste cortejo. no A "bonequinha de Sevres". do- rBco Roia n" 10 �onselheiras: d. Ild:!garde Pe·

qual tomarão parte todos os Clu-l na da encantadora e macia vóz qu�
VC"" ..- ...... n. (d:CU'as,�. Mana Cruz i! U. OrIano

E· C· , tanto tem deliciado os nossos ouvi- • e tJi"a'��1' 1110 m\l#1!l •••". dma Bucnele.b�s sportlvo� da ,apitai, e��31 dos, no programa da Radio Nacio- P�N_ •• _ftUM .. m_ .. __�_" __ " '"

diretamente a cargo da Umao nal de ontem, dedicado a Floriano
Beneficente dos Chaufeurs de polis, fez-se ouvir ao mi!'rofone.
Santa Catarina que designou a Aquele timl:>re ad navel, macio
� d·.
.'

. como ve udo, sublime, quasi divi-sua uetofla para tomar parte no

I
nal mesmo pelas ondas hertezianas,

carro chefe. trouxe-nos momentos de delicia e (Espe(�ialista em doen-eS9 de §en)un·asA comissão composta dos srs. de prazer...
e Cl.ean.�a§)Mario Nocetti, José do Vale Pe-I Com que graça e com que arte v

,,. A;" BT' � I Fanny nos CaJ1toll "Loancla" a ma-

r"lra,e rao. 001 acIO se

enca'-I ravilhosa toada, á móda 10 norte, ERUdou seu C@NSULTORtIO pal·a á
regara de del'ngnar os carros que que Heckel Tavares, o genial folkl:>- :

devem conduzir as delegaçõfls dos rista brasileiro escreveu e que só re I, i[-h.l!a FeU$)e Sejunidt� 39
demais Clubes Esportivos, e 1'0- rá interpretrada. e compreenc�id.a:

, HABILiTAÇÕES
p:esentações dos jornais da Ca- �:J�..a�x::r J:�Ul���l����nt�r�s��::: "�fJ\RI5): das�,.!2.!��s}J_!��!��,��!",pltal. lhante at�stado que se deu do nos- I

.

- -------,----.-- .--- .. -- -- -.--------.-----.

Trocauos os cumprimentos o i 50 gosto artistico que é ináto. Fan- [ � i •

G· dI"cortejo retomará á Capital, to· I ny f.ez toda a sua ed';lcação mllsic�l i

II' Prec'sa-sI} �e um �;J�r (1 .... p.vros
. d C Ih· M f' aqUI, onde sobra gemo e falta estI- I li '(. U �. _slll .-

ro.lO o a rua onse eiro a ta
muIo, c lá fóra, na "Capital Fed(!- !

e Praça 15 de Novembro, onde, ral", vem .demonstrar que nem tu· I Idos alt0s do Café Java, a co- do em 8ta. Catarina, é assim como!
Imissão de recepção comp0sta d03 se julga...

_ I
srs. drs. I;laroldo Pederneiras e l Joa.. Barbosa

I I Interessados queiram apresen'lar-se ã. Caa. JeAd:rbal S.llv�, Oscar Bo�aro e·
Bar Restaus..aute I. sen Itoupava Central Blumen�u Co !fi'@s'll:a� 53A�ao Bm::llfacIO, apresentara cum· ,ui ' , f

. .._'__
pn?Ientos ao" representantes C3- "Elite?�

I�"'=���:;=:::'1eijiffo,=--'���tarmenses na prova de Porto A- ------- -.--.- .

legre. Falará, ent�o, o noss? bri-
I

Feijoada completa maXi-11l!lante colega de Imprensa loroa; I
mo asseio I T I N T U R' A R l!lI AlIsta Jáu Guedes, que saudara I I I

Clemente Rovere e Pedro Lfl.us,' f

�.I.•f: ���:d�oe��;�a dJeF�o�=no��� I__�OJ� .

!I.' é A SELETA e nada rnais
d,alha de ou�o mandada cUl'Àh�r ..O TEMPO i I 01l1l.a TIl·I.,,·.""lel"�e(" D. 7 - Flieo 752 I�(.omparecera, tambem, a comls- : ," rH ... lA> ""

são dos jornais. Departamento de Aé· ! �,l
�o;;;; �O corLe'o r mará após para a I ""� - �;'�,..;;,;;m;a;;ã CHEGAllI UNS

• .

1 u Jl.eonantica Civil ';*.J[".1I:'�'.,�':';Z:'::�4f'J:;"l"'1.;_,:;:�:,:,:::�·:���;; ...;a:].;:.�.;

rSel,sllvdaenoCnlade duomasI'c·omd[s'sãoAd��)�l�� Boletim diário da Esta- A tarde 'i!S .. �� FnANClSCO JOSE' FER- � CEL. GANZO FERNANDES., .

m:t.� 13,EIRA ijposta dos srs. Clemente Rovere, ção Aéro-cUmatológica .,
- d ,. �,Pedro Laus, Arão Bonifacio, Ha- Previsões para (,) período da,> pOJrm..lVa Ue '�� e �:

roIdo Pederneiras, Mario Noceti 18 horas de ontem ás 18 horas

h
" �� SENHORA li

.� José Candido da Silva, apre- de hoje: 01e � comunicam aos paren tes e �sentará os agradecimentos da I Tempo - Instavel, 8ujeitQ a
� pessôas de suas relações o �União Beneficente dos Chaufeurs

I
chuvas.

� conLrato de casamento de �ide Santa Catarina e os do povo Temperatura-Noite fresca em Entre as cerimonias que serão
'íf sua filha CECILIA com o sr. '�em geral, ao grande a inestima-I elevação de dia. realizadas boje em memoria de.� LE'O PI-TRY �. JOÃO CARLOS GANZOvel auxilio dado á prova pelai Ventos: --De sul, a leste. fres- Tiradentes, destaca·se a tarde �� �ão J�sé, 17-4-38�; J

denodado amador dr. Adcl'bal Sil·· cos por vezes. sportiva que C,lQsta de numerosas � � Regressou a esta capital o con- RIO, 20-Segundo se divulga,
va. Comparecerá igualmente a As temperaturas extremas de orovas. r.� '�"'''''�'''''S'''Z'''3:'''"S'' �� ceituado capitalista sr. João Car-. o Ir. Oswaldo Aranha conferlm-
comissão dos jornais. ontem, foram: maxima 23.8 e mi-

•

Para isto o ilustre comandante � �"'�- """"""...,.,..."'�� �. los Ganzo, dedicado diretor da' ciou ôntem longamente no gabi-
Em seguida uma comissão com- nima 15.0 registradas, respecti- da Força Publica cedeu o Estadia � � Cecilia �.� � Companhia Telefonica Catari- nete do ministro da Justiça, com.

posta dos sr:3. Clemente Rovere, vamente, ás 13.40 e 7.00 horas. daquela unidade, onde será franca ��!:�_.�1� e Jh��� nense. o sr. Francisco de Campos, SQ-

l-
--- , - P

III a entrada. ��- - Léo I bre o decreto assinado pelo pr,r

I -II O iniciadas competições será ás � ,�� PROF. SALGADO OLIVEIRA siden�e da Hepublica proibind)1
MOVEIS 1I:'M GERAL '1.4 boras e o prO!2:i'am" organizado �.� noivos G�

I
-

as atividades partidarias d09 e,,-
�

.

Ií �
'-' -

r.�' � Chegou ôntem, a esta capital tranJ'eiros no Brasil.é o seguinte. �!J 1:,

Basl,ct-bal-14 B. C. versus '*.,.F:t:... ·:��... "'ír..,,"'iI!-.,..,� a1Jós uma longa ausencia o sr.

I Base Naval verbUS Jau-Clube,- Segu.:os "'-"i. ·�·m';Íterni .. Salgado de Oliveira. professor da Adoraça-OI Taça «Brasil»; VoJley-Ball-14 B. dade e tra.ba�hado"" Escola de Aprendizes Marinheiros
I C P I,· M·l·t T ,ees e-cel.m .....s

� provéto advogado .
. versus o ICIa I I ar- aça .....11....,

I «Tiradentes".A taça Brasil, que sel'6. dispu·
tada en tre os quadros de Vúlley

I do 14 B. C. e a Policia Militar

I foi oferecida pelo sr. Interventor

Federal, dr. Nereu Ramos e a ta-

Iça. Tiradentes pela Guarnição Fe-

II, der��esta Capital.
._

I lO (u·esidente passou
seu aniversario DU

ma fazenda

CHEGAM, HOJE,
MENTE "VERE

ORO LAUS

nós.

'"

a

Junto ao Departamento de Fe
bre Amarela, á rua José Veiga, foi
instalado o serviço de combate á
malaria e verminose, o que muito
vem favorecer a população ilhôa.

VENDE-SEa sra. d. Maria do �ascimento
Machado;

a senhorinha OdmiJ' l\lartinelli;
o sr. João da Silva Freitas,

empregado do comercio;
a sra. Alceste Barbosa.

o prédi-o á rua Conselheiro
Mafra n' 50, em frente ao

Mercado Público. Para tra
tar á mesma rua numero I 10.JOSEPHINA SCHWEIOSONA Ora. Fazem anos 'amanhã:

a exrna. sra. d. E!iIIl Mancelos
Moura;

a lIenhorinha Araci, diléta filha
dG sr. Alvaro Soares de Oliveira,
do alto comercio;

o sr. José Boiteux Piazza.
,

.

IRA� AO RIO O IN
TERVENTOR'

GAU�CDO

No Cartorie de Hegistro' Civil
desta capital estão se habilitando
para casar o sr. João Eduardo
J\'Ioritz e a senhorinha Maria SLe
la Amaral, naturais dêste Estado
e residentes nesta cidade.

'PORTO ALEGRE, 20-A imf
prepsa local noticiou, recentemen
te, que () coronel Cordeiro de Fa
rias, interventor federal. seguiria
viagem para a capital da. Repu-

•

blica ri0 proxio1o dia 25, d�ta em

que' o presidente da' Rej:mb!icil
deveria achar-se no Rio de J ,

neiro, de 'Volta de sua estação d.!
repou�o em São Lourenço. Pode-

Com a graciClsa senhorinha Ce- mos, poréin, informar de q� o

cilia, diléta filha do sr. Francisco cO�)llel Cordeir'o de Faria" s6-
José Ferreira, residente na eida- mente partirá para o Ri0 de Ja:

I' de de São José, cl)ntratou casa-I neiro nos primeiros dias do mê"
; mento o sr. Léo Petry. de maio proximo.
I

;VASCIlUENTOS

PARA ENTRABlltA. I�IEDIAT.I"

.: NOIVADOS

Foi enriquecido o lar do

nos-,Serão vendi"
so cont2rranflO sr. prof. Vilmar
Dias, pelo nascimento df: seC! pri- dosmogemto.

RECIFE, 20 - Consta que o

"Diario da Manbã:> e o «Diario
da Tarde», pertencentes ao sr_

Lima Cavalcanti, serão vendido.,.Procedente da Capital da Re
publica chegou ôntem o ilustre
e ê>catado industrial sr. ceI. Juan L' 'fi f iGaIlZO Fernandes, proprietario da J DOeR COO 9r� D� a,
conceituada Companhia Telefoni- entre lOS _lolstros
ca Catarinense. do Exterior e' da

Justl�a

VIAJANTES
(Via terrestre)

Fabrica�ão da gloaude e conceituada
(;asa SALOMÃO (iUELMANN é a marca que domina na atuali

dade e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira iiempre

as da marca

Adora�ão

Regressou ôntem, o nosso pre
zado amigo e distinto conterra
neo sr. Hercilio Avila, acatado e

;J tivo representante comercial nes
Le Estado.

i

Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados cli
entes que acabamos de receber os novos catalagos de

Mobiliarias ele todos os tipos
Tapetes

Passadeiras
Estrados de arame

Colchõm;
Almofadões

O fino acabamento dêsses artigos e os preços exepcio
nais por que estão sendo oferecidos, justificam sem dúvida
a honrosa preferencia com que o distinto público nos vêm
distinguind0.

RIO, �O - O sr. Rego Mon
teiro, presidente do Conselho
Nacional do Trahalho, ou\'ido a

proposiL0 das elaborações do pro'
jéto instituindo o seguro á ma

ternidade e Lrabalhadores enfer
mos, declarou que o projéto pre
vê a construção de 8anatorios
para seus associad0s e a cria�'ã()
de um servIço técn':co colegial.

Matadouro
meDau

Passageiros que seguiram para
o norte com a Avião Cruzeiro.:
--Abilio José Dias, Beatri:-: N.
Diat:!. Nelson M. Cardoso, Maria

MACHADO & CIA.- S. LOURENÇO, 20 O presi" S(Juza, Osní Cidades, lzaltina Ci-
;

Rua João Pinto, 5-Telefone 1658 dente Getulio Vargas passou seu Benedito Valadares: dades, Terezinha Cidades, CeciliaI

FLORIANOPOLIS 'I
aniversario !la fazenda São Francis- ,�presi.dentc d�clar?l:I que visit�� DaIiski Elvira de Souza JoséLI I
co, do sr. Silvestre l!'erraz, em como, ra Sao Paulo, apos visItar li proxI S·. - .,

,

I I panhia do general Góes Monteiro, ma exposição de pecuaria, em Belo A. da
.

Ilva, Joao Adalme e An-
. -

ia' • ,_..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii___ capitãe Felinto Muller e governador Horizonte. I tomo Soares.

o D.:pârtamento das Mu
n' ci Jalídades aprovou a corl
correncia pública, aberta pelo
sr. p efeito de Blumenau, par
.1 construção e exploração d.:
um matadouro municipal na
quela cidau..: •

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




