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ilustre Irtervento.r Fe�j�ral neste Estado
screto fixaul0�' a recelt� "Iara o corrente ano
sa em igual Jmportanclal.

o sr. dr. Nerêan ��.afn()S,
em 31 ..S00:(Z·ijo$OOO

ztTA
s. PAULO, 31-Uma qUadll."5UIi�il de me.

nores dizendo-se funciouáloios fell.l1�il"llis, vi
nham agindo nas repllrti�óes .om-J_le'i,i 'B, for
••ecendo carteiras e outros "�tr... �Íle.iJTlos
cometendo assim, váJrias extl9:w:·gÕe§ tw," {j[ue
foram vítimas alguns ingenuos.1047

de

RIO,31 • ','
da At2{1e _ n! , 1 t

II d presidência
ie .i..et- ,I) ,

,u�.,;_):_-, -

a sra.

Vargas
Darcy

RIO, 31 , ,C.1 sou hoje o prs
zo de opção d a. 3()S para os que

P0RTO ALEGRE, l-A co- acumti���:! 'i�� ,l��fllnçpes.
missão promotora das home�adgens IEXE'(myftl

F
a serem prestadas ao presi ente � V kL
Getulio Vargas.por ocasião da sua

.

,

próxima visita no di-a: 4 do cor •

•

JRiGAD,A
\

rente, resolveu enfeitar com flôres I
e bandeiras todas as ruas desta 1
capital.

DR. GETULIO VARGAS

Requereu inscrição, no respecti
vo quadro, o advogado Carlos
Francisco Sada.

HOMENGEM

PORTO \CElmE; 31 O
Exército e a Bú<;u 'a Militar Gaú-
cha p 'restarar 1 cntem expressi-,...
vas homeuarrens .10 gal. Daltro '1
Filho, que foi saudado pelo gal.
Boan�gos B )r�c:::.,
Inaltel·�-"l"f 6 estadO'
do almã, '�'i ._ ,e Pi.·oto-

, Carlos
rito

o dr� Ivens de Araujo na

Secretaria�Segu�ança
-

PORTO ALEGRE. 31- Reu
niram-se hoje, na residencia do
gal. Daltro Filho, sob a presi
dencia da senhora do ilustre in-
terventor, grande número de se- SEVILHA, l-As tropas do
nhoras gaúchas para estabelec�- general Arauda, tendo rompido o

rem as homenagens, que serao I cêrco legal.s.a de TerueI, encon
prestadas a sra. Darci Vargas. travam-se ás primeiras horas da

I manhã de hoje a 2 quilometros
------------------- daquela cidade, lutando encarni

çadamente,
As tropas nacionalistas aprisio

naram varios oficiais vermelhos,
inclusive um general de brigada.

o CERCO
OE'TERUEL

.a particular soube
ito Militar primeiro
,\[ENEZES DE BRI
uaímente na Guar·
lital, por fora pro
o de Capitão.
elícíta-o.

SUA POSSE DAR-SE-A' NA PRO'XIMA
SEGUNB�-FEIRA

Uma senhorinha
brasileira

RIO, 1 - Durante a noite de
hoje o estado de saude do almi
rante Protogenes Guimarães não
sofreu qualqu- r alteração.

Com a posse, na proxima se

gunda·feira, ás 2 horas da tarde,
do er, dr. Ivens de Araujo
no cargo de Secretario da Segu
rança Pública. fica' confirmada a

noticia ha dias dada por esta fo
lha, sobre a sua escolha para o

exercicio dessas altas funções.
A' testa do importante depar

tamento, cuja responsabilidade na

atual emergencia será excusado
�ÇO N ...-\. TE- anunciar; nenhum outro mais ta-

U8 ..\IIIA 'I
lhado para assumir tão espinhoso
encargo. Aliando ás excepcionais

minação do sr. dr. qualidades que fazem dêle uma

Alfandega desta ca-! figura altamente destacavel, ha a

mtem balanceados to- ! juntar a sua invulgar cultura [u-
�s a cargo do respe- ridica, assinalada através toda a

iro, sr. André Wen- sua brilhantissima carreira, quer
ior. como magistrado, quer como par-
1 balanceadora com-, lamentar.
. Pedro Dário Xa- I Primando pela lealdade, distin-

, escriturário da clas-J guindo-se pelo fulgor da sua inte-
sresidente, e Cicero ligencia previligiada e por um re-

l:lio e Edmilson Be- DR. aVENS DE ARAUJO quinte fidalgo de cavalheirismo,
� escriturário da elas- I

a sua nomeação não podia deixar de calar agradavelmente, como

I
-uxiliares, verificou I calou, no seio da sociedade catarinense, certa e segura de q.ie po
"todos os valores, i derá confiar na sua operosidade e na sua abnegação na deíeza Ja
l,ado á Inspetoria o)i ordem e das garantias de coletividade.

'

« A GAZETA felicita-o pela sua justa escolha.

I
degade:
•

.rrane-

tOlis
o li" ID..1i. ..Jito tUplo-

:::���:31 :o�r::,:m. �,.,o",panpiVaiSu'i1toará Sã\e!l?;:;;�,;�: :\}e�mellteF0� �
ExpoSição Internacional a realizar- 1lI�1Id1illl"'. I �
se em S�o Francisco da Callfomia conflito diplollL:ü;,::; surgido entre
será exposto o valioso diamante

RIO, 1 O deneral Longo, chefe,'
o l!rugu�í e., a, ,. ArgdUt.ina, por

norte-amertcano avaliado em 17 D D motivo U· fi ." Id d
mil e trezentos contos de réis. A da missão naval italiana, declarou! .

e lave, f'LI so a os uru-

preciosa 'joia, será! apresentada na aos jornalistas que o aviador Sto-j' guaios penetrado nu povoação
exposição pela brasileira senhorinha paní visitará brevemente São Pau-, argentirja de Juan Garcia.

�:��s ���:s?es. residente nos Es- lo.
v IO -�1-:iaJ1�Aa'-,-g-i-o--.'

Morto ha 15 dias tio '''L�,,�;,-d)lia�''
Por ter partdo UJ meio em

foi reconhecido virtude dos últimos temporais o

v�por sueco Aldabi », que ha
dias encalhou nos rochedos do i
Forte Santa \'dl'ta, perdendo-se .

.tItotalmente ú, L' ,n ')1110 toda �,l
'

carga, os seus L�. .i.i.antes checa- �i
A

o

ram ontem a t,,,tcl c:>pital, onde
aguardal'ão Ordb115d0

_'

regrdsso ao
seu país.

-

e nao

RIO, l-Foi sepultado ontem o individuo
que que ha 15dias se precipitou do viadutoSão Cris
tovão e que apesar de achar-se todo esse tempo no

necrotério não foi procurado por pessoa alguma,
nem foi reconhecida sua Identidade pela policia.

, J

I
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\
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'{�umentados o.s .dire .. 'c>� Ga2!fb�-ra" o
'fores de repartlçõeSI Desportiva

I
Completará, amanha, 25 anos ri", bons sf'rvi('o5 à causa

o I t t F d I d N" R I I R" E'DATO Et�. Pau I tE-. S._ Bar bosa
da educação popular bartiza-ve.de. (, <.,. �,(.r,�·SOl L"uiz Sailcbe5

..... sr, nrervenror eaerar, r. ereu amos resoiveu • ('t. g v ' Q v� B �.
�,,,. L

r

humentar, a partir de hoje, em 20 por cento, os vencimentos . ezedrra de � rindade, ilustre d,�elui 1" [A· partamento de Educa-

do dit' C' �
. �ão o Estado de Santa Catarina.

S Ire ores de re pernções, aumento este que consta do orçamen- rrC!Ulto Auto- I" ,I d di d ·l
..

" '.'

to para o ano corrente. b""
.

mcianco o e tcac o eoucacion fita ennh'ílaneo, ha VIOle

rnO IIIstcCO j!�:?Wr:»,:",,�,,*,r"����l
•

d
..

. I��'''''''''"''�'''''''''''' �-=-=-=-=-'t
e ClOCO ano� passa os. o seu exercícro de professor, no grupo es-

>;---.
InfantIl i OscarPintodeOliveira � colar RJerômno Coelho". da cidade da Lagune. veio s. s. ocupan-

rt
I e I

do, sempre com destaque, pois que é dono de uma brilhante f(-

oticias de Dr, Miltor") Si- o Centro de Educação � Iv��te N. Camisão � de-ofício,)todos os postos �o �agisté�i.) :.l'arinense.

B.. ,rnOn �;';' �;;..::;\e-
Fisica esta' preparando para H part!CIpam aos par�ntes e � I. rofessor �m 1913, diretor intenr o d� grupo escolar em

figUasSU r �3 i ra
o corrente mês o Circuito 'ti' p�ssoas de suas. relações que r.� 1917, diretor efetJ vo de grupo escolar em 1919, foi promovido
Automobilístico Infantil on- � aJuFstarl?m nupcias. � a Inspetor Escolar, em 1920. Neste cargo se conservou até abril
veira Belo que tara' �� po IS., 21 12-37. �I de 1933 '

f '] d
.

f·
, cons ara' 'ill _ ,.�' epoca em que 01 nomeauo (e mêses epois e -nva-

,de uma volta ao jardim da I!'����OO����� �o� para as suas atuais funções. De! 1920 a 1933 esteve mui-

praça 15 de novembro. E
trssrmas .ve.z,es na direção interina da Írutrucão Pública, e, em

O .xonerado 1931 d
.

�

s garotos participantes . U1glU a antiga Escola Normal Caté inense.

d.irigirão autornoveis ímpul- p
.

d d r ReprestiDtou o Estado em varias COllfelêo(:ias Nacionais
d

or aban ono e emprêgo oi d Edsrona O por pedais. u'l' C I ri b � .

ucação, onde se houve cem re xice, sendo, que no
IVlI itão ar os 1 �O erg exonera- Sé C
d d d

.

d . t.lm.o ongresso Nacional de Educcção, D"1f sua iniciativa, foi
o o cargo e escnvão e paz..l d

'

d P d ,. d C ",Ing,. o ao ex::no. sr. Presidente tia R'-:[ltÍblica u'a mensagem,
e apan uva, distrito e anoi- f I d

..

nhas. o':� izan o três importantes aspir lçõe. dos pioneiros da educação
nacl�nal;-a) o Plano Nacional [e Educação; b)-a Convenção

Ler,te exone- Nacional de Educação c)-o Instituto Nacional de Estatísticó. ,

rado Em 193? coube-lhe a dita de' elaborar o plano Je rdor-
ma do nosso ant go aparelho edu .acional, intu,duziodo em os nos-

O sr. dr. Adalberto B. Ra- sos estabelecimentos de en.ino 06 sa'tuare s c modernos princípios
mos foi exonerado do cargo de pedagógicos. fazendo com que, rc..laente, eh nossas escolas edu
lente catedrático da Faculdade de quem a criança para a vida.
Direito deste Estado. O professorado catarinens- h[)m,"!1a�Al(á, amanhã, ás 10

horas, na salãolnobre do Instituto de EdncJ.;,:ão, ao seu diretor,
sendo-lhe entregue por essa ocasião um estojo, contendo um cartão
de prata comemorativo.

Para essa homenagem f'li organizado o seguinte programa:
l: Saudaçã» -pelo prof. Odilon Fernandes.
2. Chanson Russe-pian'r-'pe:o prof. Royal Silva.
3, Poesia-Trajan0 MaT9,aridd-pda prof. (:ora Colônia.
4. Nostal�ias-tango-piano e violino-professores.� Royal

Silva e OsnÍ Silvé'á.
5. Você se lembra ?-cnto-p"Ja prof. lzabel Leal, a

companhamento ao pianu pela prof. Judite de
Oliveira Simone.

6. Dracena-conto de Coelho Nela-leitura pelo prof.
Teodósio Maudcio Wanderley.

7. II sile úo militare-r'ano e vi. lino�professores Royal
Silva e João (OS Santos Areão

8. Lábios que beijei-cilnto-pfJa prof. Córa Co18nia.
acompanhameoio ao pia.w pela prof. Judite de
Oliveira Simone .

9. A escola-soneto de Lui: r�léb,êg .• - pela prof. Lígia
Mendonça.

10. Czardas --·piano e vio1ino-p tF J ores Judite de Oli
ve�ra Simone e KailrJ J(l Bridon.•

A GAZETA apresenta ao sr. professor Luís San::hes
Bezerra da Trindade, efusivos; cumprimf·rü,.s.
F"a rrn aC ia P·-R-O-D-.-IG-I-O-,-si-gn-if-ic-a-M-IL-A-G-R-E
de plantão MILAGRE significa

�IIARLAUTD

Estara' de I - h
us ando o creme

.

p a�tao aman ã a �IIARLAUTDFarmacla Germamca, á rua Co:'!· d'
,

I
.

.

d d
selheiro Mafra.

Ira ogo sornn o: que pro uto
\ maravilhoso!

Terroincu brilhantemente o

seu curso médico na Universida
de do Paraná, o nosso talentoso MOtO C iO I is rno
conterraneo dr. Milton Simone
Pereira, que mereceu os maiorr s Para a sensacional corri
encomios. O dr. Milton Simone da de motocicleta desta ca

Pereira, p�rfeito gentlemann, e

I pital a' Joinvile, após uma

dono de lDvulgar cultura é pro· volta ao morro da Cruz
fu�damente estimado peJa familla inscreveram-se nesta reda�
barriga-verde que vê no seu filho. ção lJS arrojados guidons
rr ais um o<-me a ser e,crito nos Alberto Erbert, Nelson Di
anais dos seus valores. Bernardi, João Batista e To·

go Sepitiba .

RIO, 31 - Desmente�se as

noti.:ias que circularam a respei
RIO, 31 - O Fluminen. to da justiça do trabalho, a qual

se ainda não acertou com será efetivamente creada dentro
um centro avante, desde em breve. A comissão técnica

que Russo sofreu s�ria conw incumbida dêsse trabalho està fi

tusão, ao ponto de ficar nalizando os seus estudos a res

inativo por muito tempo e peito, df'vf'ndo submeter o traba

perder inteiramente a fór- lho realizado á apreciação das
ma. classes interessadas, para depois
Sandro e Alfredi.nho foram ser levado á assinatura do presi

colocados no centro, mas dente da Republica_
um e outro não satisfizeram
plenamente. Possuindo um

quadro de valor, onde avul·· Otam homens de classe na

vanguarda, t"is como Rorr.eu
Tim, Hercules o tricolor sen
tiu necessidade de conquis
tar um elemento de valor,
e daí ter Artur Azevedo se

guido para Belo Horizonte,
afim de tentar conseguir a

vinda de Celeste.
Pleyer de destaque. e que

em Belo Horizonte, vem atu
andu de maneira proveitosa,
Celeste já teve ensejo de
cumprir no Rio, destacadas
exibições, resultando de� se

particular estar sendo asse

diado por Artur Azevedo,
estando as neg1lciações mui-
to bem encaminhadas.

Ag���t�ra3 !ece�u N�::�e�;:aç�: Celeste já recebeu uma

.

O proposta êpreciaveJ, deven-
do diretor d� I

epartl.mento do do respunder ao Fluminen-
Fomento Agncola do Estado de

se com a a' b l'd
. . m xlma rev a-

Sta Catarina que, 'lO ano vmdouro, . de e se fa I t
- d' 'b'd 1 000 I

vorave men e, em·
serao Istn UI os.' sac�s barcar para o Rio em com-
de semen.tes selecIOnadas de

trt-j panhia do. té' t; I
.

I d I E
cmco r .co ar.

go, aos agncu tores ague e 5-

tado.

Realizar-se-á hoje e ama

nhã ,'nesta vila, a tra :licio
nal festa de São João Evan

gelista, Grago da paroquia.
Será rezada, hoje ás 7 ho

ras missa pelo revmo. pe.
Germano Bitter, vigário da

paróquia, havendo, á noite,
nClIVena e logo após leilão de

orrndas em beneficio da
,3a paroquial em constru- P I I - 3029 d
;0. Amanhã, s�rão rezadas' 30 de

a

fDeso uçabo no·f· d
,e

.

d
.. e ezem W 10 o, o sr.

.ua� m;ss��. sen oI a pnmel- dr. Interventor Federal, neste Es
r�,

á
�

d
ras� p� O revmo. tado, concedeu autorização á Pre

vlg nOd a paroqlUla e a dse- feitura Municipal de Florianopo-
g una p e o pa re I' d

.
- d

E'li D f f á
IS, pata a esapropnaçao e um

mi.?
I udnet�" que ar o

terreno pertencente a João Belar-
sermao au a ono. .

d S·I
.

d P
D nt d· h á I'

mmo a I va e situa o no an-

ura e o la aver el- d S I d" dR·
Ião de prendas e quermes- t�n() ? u , lstr�to o Ibel-

,. rao, afim de amphar o cemite-
se. A nOlte será rezada .

d I I r d d
novena com a benção do S.

no aque a oca I a e.

Sacramento, sendo tambem I-----------

teimados fogos de artifí- 1.OOO saco5
o. de sementes
São juizes da festa os srs. de trigoHaroldo Pederneiras e

tal Amorim e sras. Elvira
\rdá da Silva e Eponina
I.sinha Martineli.
r..brilhantará a festa uma

.da musical de Floriano-
.. "}�
.I�.(

Notas sociai�:;

Comemorou ontem a pas
sagern de sr u aniversario
-talicio o sr. João Rafael
rda, residente na vila de

.guassú e sogro do sr. AI
edo Alves da Silva, pre

Ieito municipal.
Figura venerada em todo

município de Bíguassú, o

iluatre aniversariante foi al
vo de grande manifestação
por parte de seus inumeros
amigos.

Fsteja amanhã a sua data
natalícia o sr. Luiz Martine
li, agente postal-telegraílco
no município de Biguassú.
Funcíonarío probo, exemplar
.heíe de familia, u aniver
:ariante será muito cum

)rimentano por todos os que
he estiiT1am.

Festejará amanhã, mais
'n ano de sua preciosa exis
. Ileia, o nosso prestimoso
migo sr. João Romão Sar�

,llá, abastado industria! nes·

te municipio e pessoa gran
demlwte estimada por todos.

J

resta de São
..João Evange

lista em

Biguassú

o correspondente

ícenças
Foram concedidas licencas as

,
� �

�,ófessoras.: Isabel Fortes Fer-
• nandes, Olávia Feijó Linhares,
Edite Vieira do Sanios, Alvina
Leal, E\vina Machado Je An

drade e ao escriturário do Te-
.

'souro do Estado, sr. Nelson
Cwmbra.

'.
� (

I ./

Remo

Os clubes de regatas de
B I u m e nau estão organí
zando interessante programa
para realização de provas
de remo naquela cidade.
Os grémios desta capital.

bem como os de [oinvile,
participarão dessa regata.

Florianopolis, J' .-1-1938
.

._---

Jubileu do pl"of ii Luiz
Trindade

iR.euNALDE1
APELA- _

I

CAO

Em sessão extraordillatia reu·

niNe-a. hoje, ás 13,30 horas, o

Tribunal de ApelaçãO do Esta
do, afim de dar pmse ao presi
dente e vice-presidente eleitos na

ses�ão de I 7 de dezembro uIti-
mo, respdivamente. desembarga
dores Erico TafIeS e Tavares
Sobrinho.

Juiz de Dire!
to da Capital

Cerniterio do
Ribeirao

Pela resolução n·. 3.027, de
30 .:lo corrente, foÍ exonerado, a

pedido, o sr . Vasco de Oliveira
Gondin do cargo de 1'. suplente
do Juiz de Direito da C, pital.

o FIUrYlinen- A justiça do
trabalhose pr�ocura

urn centro
avar')te

o

<J E po�,:,m ser seus! Basta

que, '10 asslgnar um novo jor
nal ou re'v ista, ou ao renovar

� sua as�ig!:1'1 tura, o faça por
mtermedlo da "ECLECTICA".
Serviço rapiclo e efficiente.
E 1 I

.

I

gaDl1an, le,., a sua esco-

lha, um britlde utilissimo!

sr. Macedo
Soares

na Academia de
Letras

RIO, 31 - O sr. Macedo
Soares foi eleito para a Acade
mia Brasileira de Letras, em pri
meiro escrutínio, por �3 votos

contra 9, para Osorio Dutra.

e
EXPEDI

ENTE DOS
BANCOS

S. PAULO: R. S. Bento, 67 - (,:_' �ll Postal, 539
RIO: Av. Rio Branco, U7 - C'i'-'Q Postal, 2592

Rer.!etta-no.', /}n'cllchido, (1 "Cu/l['OIl" /. .ro, e receberá ti:

relação dos brindes e urna li de jOl" I revistas, com os

prtfOS e as vantagens excllls 1'1lS que
.r (l' 'lica" ofjerece.

Imposto sobre vendas

consignações
� Os bancos desta cidade ió

A partir de hoje, o imposto sobre vendas e �comignações
I
abrirão seus expedientes na terça

a ser cobrado, na porcentagem de doze e meio por Inll. feira; dia 4 do CQuente.?assará

.. -., ",._....... n

ECI�EcTrcA -�. s. Be�t.), 6� - C<>'V', s�� - -s: pau1=l
:�;;;:�r, .. �r�t:::��:�:.�.t.e� .. �.� .. �:,e:�����.. ��.,:.��::::'

!

.. '��'.. :��:'�::���::.: I
ENDERE.ÇO -- -- ---- -- .. --......

IiCIDADE
__ ,. ,....... . .. __ , __ ,. .. __ .'

.

ESTADO
. __ __ __ . .

�==;;;;:;;;===' �;... .._-- ..
- . .;,,:;:�--=�-"

:
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A GAZETA

o
F;orianopolis,- \ -·\938

PERDEU-SE uma ch�.ve pe� 110 cbe dl.,�
quena, Pede-se a p�ssoa que. '. • \1.

.

encontrar
�

o
�
�bseg'Ulc de en- Fu ,,�Onar lOS

tregar na A r'A VORITA. á rua i
Felipe Schmidt que será gratih- te Ie "afa ao

___iiiiIiiIiIliiiiiiIiiii_.-_...III,ú cado�...ws.? e;;....."W& ..__ Ch�; da Na- I
·ão i

Tendo 0;, presidente Getu.. ,
lio Vargas iIi ado decréto' coo" �
siderando du ilidade pubtica o �Clube dos f ionarios, a direto"
ría desta a "i�\ç;;o dirigiu a

s. excia. o 'guinte telegrama:
«Plesidente �tulio Vargas -
Catête-Rio Diretoria Clube
Funcionarie, ivis Santa Cata·

.

d 1
nna, agrade. o o ato pt'

�

'equal V. Excia declara de ui

dade pública at)ciação (uncit_ f
,

1
�

nos neste Es" o, apresens ..

seus respeitoso.eumprimento.
reafirma sua fi iim:Iidade e aC1.1•

mentamento lei I��vo regimen, t,
bem encarnad(���ssoa V. Excia,
Atenciosas sausí�!;ões (aO.Adol
fo B. da SeJt�ra-:-pres,d�nte;
Rubens Rarr-.· it-vlce·preslden.
te; An!onio d( ;J� Pereira -1�.
secretario: Emd 1c:�1 da R. u
nhares-tesouria p: ;'; João Norber
to Silveira-2��fflecretário. »
AS OLU�o' �IADtS

de�� 8

.p. n 5, C a à :0' o embarque.::. e desembarque de passageiros
W&Wii,-�iiiiDiiiiiiiliiõiw.__�iiõii]Ç�9"_iii....,w_�,y_�_�·ii iiiEiii�iiiiiiiiiiiiiili:ããiiiriiiiãiiiii_ suas bagage tas

'l ranstnite o Gabinete do sr. Ministro da Agricultura.

Empenhado em dar uma melhor assistencia ao pescador, pro
movendo ao mesmo tempo o barateamento do preço do pescado,
vêm o Govêrno Federal estudando êsse assunto com grande inte
rêsse, tendo j� ?ete�minado varias medidas nêsse sentido, por inter.
med.o do MIDtsteno da Agricultura.

Ainda no despacho de ôntem com o sr. Moreira da Rocha
diretor do Serviço de Caça e Pesca, o sr. Femando Costa tev;
ocusi�o de determinar varias e importantes medidas, que dizem
r�8p�itQ com êsse assento, entre elas a que se relére á redução dos
direitos do �arvão e pelos destinados aos barcos de pesca, medida
essa que vai ser posta em prática dentro em breve.

�om êsse mesmo fim, a Confederação dos Pescadoref vai
ser autorizada pelo Governo a importar materiais de pesca com isen
ção de direitos.

. .

Como med!da acauteladora dos interesses dos pescadores,
o Mlnlstro da Agricultura, nessa conferencia que teve com o dire
tor do Serviço de Caça e Pesca, resolveu mandar solicitar aos in
t�rvenlorcs nos Estados do Rio e Rio Grande do Sul providen
cias para que façam cessar a cobrança indevida de imposto sôbre
pescado, que está sendo feita por algumas municipalidades dêsses
Estados.

Além dessas providencias. o ministra Fernande Costa terá
um entendimento com o sr. Ministre da Viação. afim de obter uma

redução nas tarifas que pesam sôbre o pescado; s. excia., enten
der-se-á, Igualmente com o PrefeIto do Distrito Federál, afim de
que, não só seja elaborada um tabelamento mais perfeito para a

v�nda do peixe, como se proíba a entrada, no Entreposto Federal
d" Pesca, de peix€ não viscerado.

Interventor
•

gnane
S. PAULO, 30 (Especial)-Che

gou aqui o interventor de Goiás,
sr. Pedro Ludovino.

Fantastico !
o SALAO PROGRESSO,

,8)(m de inúmeros outros premias
menores, vendeu o bilhete n<,>.
8.613, sexto premio dos CEM
CONTOS na extração de on

ti ln da NOSSA LOTERIA.
At� aqui nada de novo, quaa

t.l ao premio vendido. Isso não

nos surpreende porque sabemos
que o SALÃO PROGRESSO
e- te ano distribuiu. vendeu e

pagou mais de DUZENTuS
CONTOS em pr.rnios,
O que nos faz traçar este é

a seguinte particularidade, que
bem demonstra a atividade do

proprietário do feliz balcão lote
ricu da rua Felipe Schmidt nO.

5. Pois bem: FOI IMEDTA
TAMENTE atendido e entrou

na posse da gro�sa BOLADA.
Melece ser destacado este fá

to, porque tal pagamento {oi fei
to ás CINCO HORAS DA
TARDE, alguns momentos "pós
ter se verificado a contemplação
do bilhet�!

Cumpriu alsim o SALÃO
PROGRESSO a sua promessa
d<! fechar o Ano Velho com

chave de ouro.

E tudo far crêr, que sera' êle
o vendedor do premio GORDO
na proxima quinta feira, DIA
DE REIS, da Loteria S. Cata
nna.

*
*
* Quem se não quedou

diante do laborioso vai e

vem da5 formigas, que ho
ras á fio se auxiham mu

tuamente, no transporte do
pábalo comum?

E assim como a solida
riedade dêsses minúsculos
operários deverá ser tam

bem, os sêres humanos,
Si todos compreendessem

o espetàculo da vida, não

poriam obstáculos em divi
dir um pouquinho do "seu"
em benefício <dequele.>

Catarinenses! unamo-nos

em torno da Campanha
Pró·Preventorio, do filho
do Lazáro, alistemo-nos
nos seus quadros e colabo
remos todos com fé, na

medida das nossas Iorcas,
para uma rigorosa ação si
nérgica, encetarmos a gran
diosa obra de alte espirito
lilantrópico a que se pro
puzerarn as distintas damas
da terra 8!trriga.Vêrde.

Cuidar dêsses infelizes,
não é mais do que velar
pelo brasileiro que poderá
ser util á sua Patria.

Tlabalhar, pois, pelo
Preventório é trabalhar pela
Gloria de Santa Catarina,
e amar o Bratil.

Por determinação do sr. Ca
pitão dos Portos, de acôrdo com

o sr. prefeito da capital, a par
tir de hoje o embarque e desem
barque de passageiros, bem como

suas bagagens, quer de aviões
quer de navios, só poderão ser

efetuados no Trapiche Munici.
pal, reselvados os casos em que
estejam em jôgo os direitos do
fisco.

CARTAZES
DO DIA

CINES COROADOS

Hoje

A. M.

RIO, 30 (Especial)-Chegou ôn
tem a esta capital o il1terventor
federal no Rio Grande do Norte.

Matinées ás 2 horas.

CINE REX, ás 6,30 I! 8.30
horas-O Imperador da Ca
lifornia, com Luiz 'l'renker
filme premiado na Exposição de
Veneza em J 937.

CINE ROYAL, ás 5, 6.30
e 8.30 horas-A Familia Bar-I
rett, com Norma Shearer e Fre-jderic March.

, Amanhã- Domingo
Matinées ás 2 horas.

CINE REX, ás 2. 6.30 e

8,30 horas-Jornadas Hl!roi
cas, com Jean Arthur e Gary
Coopero

CINE ROYAL, ás 5, 6,30
e 8.10 horas -A Evasão de
Bulldog Drumond, !:OGl Ra)'
Milland e Reginald Denny.

ODEON, O líder dos
cinemas

Hoje
A'S 2. 5, 7 e 8,30 HORAS:
Broadcasting de Quintal
Complemento Nacional D.F.B.
A Farra dos Deuses
e os últimos episodios das Aven
turas de 'Rex e 'R,in Tin Tín.

Amanhã -Domingo
A'S 2 HORAS:

Vivendo em Veludo
Piratas á Vista

Os arrufos de Mme. são, mui-
tas vezes, motivados por ner

vosismo consequente á debi
lidade geraL

O Tonico Bayer, poderoso for-
tífícante, restabelece a norma

lidade do systema nervoso, fa-

Não deixe de consultar um médico se.npre 'EB'que sentir alguma perturbação na saude, AI:ER
Elle lhe evitará maiores males. :i

TOKIO, 30 ecial)- �
'��ar

,.,
da guerra sino"1eza as olim·
piades de 1938) l�gar nesta
capital,

ME'DIIl /"�
da ��iten1"

CIRa r

Por· portaria 29 do cor. ,

rente, foi dispen o dr. Yann.�
Corrêa das funS de médico' •
da Penitenciaria1Pedra Gran- •
d�. •

•
"
I);
•
•
•
•
•
•
•
fi
•
•

IIGRANDE HOTEL M)ERNO
I'

ao I
60 QUARTOS TODOS tx»..1 UA COR�I

'

RENTE QU�NTE E FRIA, :LEFONE.�
COM LIGAÇÃO A')E

Auto-Onibos na Es.o
Rua 15 de Noven

(30 apartamentos com banheirosticuJares)
Salões proprios para festas, banqs e peque"

nas reumões

..

'" .....+- ."���,<c.��{"f" ....i<.!'",'

Os· n�elhores hoteisde
Curitíba

e us dois últimos episodios das
Aventuras de Rex e Rin �in
Tin.

zendo voltar o scrriso aos la

bias e a alegria aos corações.

Maximo conforto e luxo
Com diaria a partir de 15$000

60 quartos modernamente mobiliados
TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros particulares

Otimas instalações sanitarias com abundantes s.::

viços de agua quente
A'S 6,30 e 8.30 HORAS: Amplos confortaveís salões de Recepção, Re8-
O "Boca LargaI! e Carol Hughes taurante, Fumoir, Hal e Bar

Interventor potiguar na formidavel comedia Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro-
Campeão de Polo. I fissionais. Grandes Frigoríficos. -Lavanderia pro-

Como complemento, além do na- pria a vapor, toda roupa e louça �sterilizada.
cional o rolo n. 20110 do IJardim ..-Salas para mos�rlJarios para os srs. re

Fox Airplarz News. presentantes comerciais.-DINER-C,)NCER10

HOTEL JOHNSCHEH

GRANDE SALÃO RESTA,ANTE
Al\ lERICAN BAR-ELE')()R

Lavanderia propria 11 vapor-Frefic,os-DI
NE!�-CONCERT(

SALAS PARA MOSTRU .\RIIAOS SE
NHORES VIAJANTl

Oiaria a partir" de 20$000 -Fili6:J;Of.)O
Sob dirtção imediata do seu pn!tario e

pessôas da familia
FRANCISCO L. jOHNSER

Rua Barão do Rio Branco, em frente
Palacio do Governo

Situado no centro em art�ria mais comercial, cru
zada por linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.

PREDIO PROPRlO PARA I IOTEL
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Justsomenagem ao dr. Alcebtades
alerto Silveíra de Souza

Desde ha alguns anos foi sa ..

biamente estabelecido no paiz
o sistema de férias anuais para

IEIXE UMA RENDA
,

MENSAL ASUA ESPOSA

APÓS A SUA MORTE

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

:Florianopolis. 1'.- t -- t 938

100:000$000
8:000$000
4:000$000
2:000$000
2:000$000
1:000$000
1 :000$000
1:000$000
1:000$000

. .

os que mourejam no comercio,
na industria e em varios outros

Realizou nesta vila, a 26· Alipio de Campos, Marçal Ma- setores da atividade, atendendo
do correntes- em homenagem noel �o Anjos e FranClS�o. de

I
à necessidade 6si"logica de dar

ao exmo. �r. Alcebiades V. Amorim, delegado de Policia. descanço ao organismo e de

IS. ?e SOU1) almêsso d� des
.

O almôsso �ecorreu �u� am- proporcionar oportunidade para
pedida que seus amigos e biente da maior cordialidade, a mudança de clima. Graças a

8dmiradore�1e ofereceram na tendo oferecido a homenagem em este sistema, que de longa da-
"" «Pensão

�.ar,
por ter o mes- feliz improviso o professor Ame- ta era praticado nos paizes eu

mo que se tirar da comarca nco Prates e feito brindes os ropeus, milhares e milhares peso
em vista \ a nomeação para I srs. Luiz Martinelli e Egidiotsoas têm conseguido melhorar o

lfi'l comarca Itajaí. Ao agape Amorim, os quais interpretaram I estado da saúde e aumentar re

f-=rcomp�rfcer s eI:mentos �epre- os senti�entos de todo� os pre- servas de energia para proseguir,
sentatrvos .« sociedade biguas- sentes, dizendo da admiração de '(alt'nteulente, na luta pela vida.

li
�
suense que ��atn os s.eguintes todos os bi�uassuenses pelos ele· Ha, infelizmente, muitas pessoas

r srs.: AlfretPllva, prefeito mu- vados predicados do homenagea- que não podem gozar dessa van

nicipal; dr.\lbinr, Sa' Filho, do, o pezar que sentiam pelo tagem e outras que obstinam em

Juiz de rito de Brusque; seu afastamento e fazendo votos não dar força ao corpo e ao

r,:vm? pa Ger.mano Bitter, �ela sua felicidad� pessoal e !e: I espirito, de modo que ao fim
vigano da uoquia; Jorge A- liz atuação) como JUIZ de ltajaí, de alguns anos, tomam-se fracas, .

dalberto RI tabelião de notas; Agradecendo a homenagem, nervosas. impt:rtinentes. e mesmo IVidal Men, pronotor adjun- falou visivelmente comovido e incapazes para desempenhar. de
to, em exeio; Egldio Amo- sensibilizado, pelas provas de modo satisfatorio, os cargos que
rico, secreté da Prefeitura Mu- admiração que acabava de rece- ocupam. Isto acontece sobretu
nicipal; LuMartinelli, agente ber o dr. Alcebiades V. S. de do ás pessoas que vivem em ci

postal-te!egto; �ugenio A�a- S.otJza, que prod�ziu belíssi.mo I dad.es mov�mentadil�, onde o or

ral, escrivãlo Civel e Feitos discurso, sendo muito aplaudido gamsmo ainda mais se deprime
d,1à FIJzeadlprofessor Ámerico ao terminar. sob a ação do lufa-lufa. dos
Prates, dire do grupo escolar; Ãpos o agape todos 05 presen- ruidos e de toda a sorte de pre
Vital Cornde Amorim, João tes, fizeram um divertida e pito- ocupações.

, Acacio Cio, Taurmo Souza, resca excursão em cnibus da Em Para o tratamento dessas pes-
Romão Fal Fermino Virissimo, presa Aula Viação Biguas,ú soas é indispensavel o repatJso A partir do. 3, segunda-feira
Cantídio .rssimo, Geraldino Ltda. ao aprasivel distrito. de S. de algumas semanas em logar de próxima, a Diretoria da Fazen-
Avila, com antes; Heitor Cam- Miguel, em Tijuquinhas. bom clirr a e de vida tranquila. da Municipal de Florianopolis
pos, escriví federal; Modesto Biguassú, 27 de dezembro de Para combater o esgotamento fi- Tonofosfan da Casa 8ayer, que iniciará o pagamento dos juros
Amorim, jl distrital; Mo<'ccir 1937. sico e a depr-essão nervosa d(�- vem sendo largamente emprega- Dr. Pedro d. Moura Farro de apólices, titulas c bOIlUS, da
Indio do 61 Camp-a, por s correntes da perda de [oslatoe � do com os melhores resultados Advogado divida consolidada, referentes ao

e pelo seu i professor DO'lato: O CORRESPONDENTE da estala aconselha-se o. USi) dQ em adutos e crianças, Rua Traiano n. , segundo semestre de 1937.
��������������������������������r

�A�AZETA

��_ (AZETA ::ef�:�a�:-:':I
rio; municir_:)ios cadasfé,rias

1 ---------� anuais

Em Biguassu'

o EXPOENTE
DA

O
EL.EGANCIA MASCUL.INA � O

,CRGUL.t-IO OA INDUSTRIA NACIO.w
lfI!t;J

IlAL.-O CHAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL.

I

o ,

Chapeo
Dos
Quarenta
Illilhões!

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiaria

logo após o fallecimento do segurado;

2.° - uma renda mensal pagavel duronte
cinco annos a partir do fallecimente, e

3.° - um p e c u I i o Q d d i c io n a I p CI 9 c v e I
cinco ennes d.pois do fallecimanto.

Loteria do Estado
de Santa Catarina
RESULTADO DOS
PREMIOS MAIORES
DA EXTRAÇAO DE

ONTEM

1930
2081
10414
5675
13796
4642
6471
8613
13122

O numero 1930 foi ven
dido em Cruzeiro do Sul,
neste Estado, o numero ......

5675 sabe-se ter sido adqui
rido por peesoas residentes
em Curitiba e os demais
numero por pessoas resi
dentes na cidade do Rio
de Janeiro.
Concur reneia

Acha-se aberta até o dia
28 do corrente a concurren
cia pública para fonecimen
to de artigos necessários a

Fôrça Publica do Estado.

Pagamento
de juros das apóli-

ces rnuntclpats

Fundada em 1920, o progresso do A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifra., relativas (10 ultimo quinquennio:-

ACTive RESERVAS RECEITA GERAL

1932-17.036 toat•• 13.064 Cllllos 6.726 toal,s

t 933-18;205 ctal•• 14.16" Clalol 7.941 coalol

193"-19.943 tOllIOI 15.922 coalPI 9.485 çoalos

1935"22.31" toal., 18."27 cg�l�s 10.Ul coalol

1936-25.973 "at•• 22.373 ttlllu 12.375 coai..

Depositario: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIR. 1\I1AFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

Companhia Nacional ele Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

S6des - Ruo 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursae,: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALI;GRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS-

MAXI
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G A Z 'E T ..4. Florianopolis, 1'.- J -1938 j

---h-�-rn-�-d-o-�-s��-A-·-s-s-o-c�ia-ç-ã��-C-O-·�lGINA'SIOCAT��IN��S�.rlOSSas_ ·

I d Por ordem do Revmo. P. Lhetür do Cináeio CacarlDt:TlSe
GENEBRA, 30 (Especialj-v-A mercla e 41 d 1932 bli J I

t d b dde de acêrdo com (lDecíd(.) 212 e � rl pu \CO as (..atas uos

es
'"'

ra as ���i�ii: �:s:aq�:�r\��:cJe �ai:ifi�!� Florianopolls exames de Feverelío e Março 1938.

R
.

. \:-, ., ')q 12 37 -Iii - dores de dinheiro norte-america-eeebemos o segumte. "i polis a:
-

.__ - mo SI.
1) Exame de MADUREZA da 3a,-5a. série: 7-12 de

diretor d' «A G.AZETA»- Ne5ta-Salidaçôe�-Li ôntem no n_o_, � Expediente da reunião de Fevereiro. Ínscrição: 17-30 de )l'In, Documentos exi-
VOS50 jornal a reíerencia sobre o desusado movimento no comercio, DECRESCEU Diretoria em 27 do corrente: gidos: para a 33. série: certidão de idade, atestado de
nestes ultimos dias, sob o tópico «O mais expressivo cartão dF. 'O preeo do azeite

vacina. pequeno retrato, para as demais series: certiíi-
Boas Festas no Chefe da Nação», OFICIOS RECEBIDOS: Da cado da série anterior.

A .meu ver, porém, o mais importante fator, do desenvol- LISBOA,30 (Especialj+-Devi- Associação Comercial de Laguna. 2) Exame de ADMISSÃO:2j-26 de Fev. Inscrição: 1-15
vimento dJ comercio varegista nesta capital. é a facilidade de trans- do á grande safra de azeitona, o referente á aplicação do D�creto de Feverel'Io.azeite decresceu consíderavelmen- dporte peias estradas de rodagem que o governo tem construido, n'. 320 sôbre exportação; o Documentos exigidos: Certidão de idade. atestado de

Pôde-se mesmo dizer que a zona sul do Estado foi gran-
te.

Departamento Nacional da lndus- vacina e recibo das taxas pagas,
demente beneficiada, notando-se atualmente gral'lde.movimento de A DEROICA tria e Comercio. no Rio de Ja- 3) Exameda 2a. EPO_CA da J. a,-5a, série: 3-5 d.e .Marçl).autos, onibus e caminhões de cargas que transitam em nossas neiro; da Associação Comercial

Inscrição; 15-28 de Fevereiro. Documento exigido: re-
ruas, vindos daquela zona, antes completamente isolada da nessa resistencia de e Industrial de Joinvile; do Che- cibo das taxas pagas.
capital. Teruel [e do Escritorio de Informações A secretaria dá ulteriores informações nas horas do expe-

Assim, pois, de todos os pontos do Estado está se tor- do Brasil. em Praga; diente, nos dias uteis, das 1e ás 11 horas.
Dando facil a ligação com a capital, o que nos dá a esperança de SALAMANCA, 30 (Especial)-

.

di A resistencia de Teruel está sen- CIRCULARES, De Albano
continuarmos a progre J(.

CdS P J dUm comerciante do chefiada pelo soronel Domin- ,dll osta, e . au o e as

g03 Rei e pelo bispo daquela dio- Casas Pernambucanas (Seção de
cese. Atacado), nesta capital. .N,B.-A falta de assinatura, é somente para evitar que se Prosegue vertiginosamente '0

julgue desejaI eu elogiar o governo. avapço das. t:OJéiS que vão em
CARTAS: Uma do Banco

ij�[������..a�������oo�����"
socorro dos

,SItIa
os.

Industria e Comercio de Santa I� �

GRE VE Catarina, em ltajeí; diversas car-

� A Tabacaria B_hãana I las e cartões de felicitações pelo
�� 11. Natal e Ano Novo. etc� N�o Prornete � DE ENORMES

� Apresenta lindas coleções I PROPORÇÕES ASSUNTOS TRATADOS:

.�
EM. � Inclusão de novos socios; desen-

� Camisas.c.Gravatas I Pyjamas � PARIS, 30 (Especial)-EstaJou volvimento de diversos serviços� Cbjectos para Presentes i ôntem nesta capital uma gréve de da ASSOCiação para com os asso-

� Artigos para Barbeiros

r.11
proporcões jamais asainaladas.ade- ciados, entre os quais c da or-� Cutelaria e Finos Perfumes H rindo para cima de 140 mil ope- -

d C I' J idii�... � .

d
.,

lid d gamzação o onsu to! 10 UfI l-I� V' it � ranos a mumcipa I a e.
.

I I d Air ISI em-na
; Tambem estão em gréve os co para o serviço ega

aS-I.� T R A J A N O 4 S J� empregados das emprezas funera- sociação e de seus associados

.) _

H rias, chauíeurs, onibus, emprega- individualmente.
�r����:���Y�1Il00�sIsJ����: dos dos hospitais e outras elas- . I��..l� ..:e�����.:l��� r. �.t.C��rc�twl�:a;1J ......--. -

"Qual ° clube mais simPâtico,,?l � "Qual o melhor player"? � sesÓ sr. Chautemps convocou o Barbeiros doutores I
, �� 'it� IH:

conselho de ministros que se reu-

I Nome do clube . • • • ij � Nome do playen • • • • � niu ás 10,30 horas afim de estu- BELO HORIZONTE. 30 - (ES�E-
� ,: � dar a situação. c.IAL) - Os barbeiros desta capital

---------- � � � Está averiguado que um dos reuniram-se na séde da sua asso-

��. � cabeças do movimento é um sub- dação. tomando resoluções, de al-

i �ome do votante: • • • • f.� � Nome do votante: • • . • � dito russo chegado recentemente

I
ta. IEonta. �entro as quais ,a �da

- ,- � li . � 1 de Moscou. colação de grao na sua preííssão,
� I q

_

, O governo declara estar em com o cerimonial do estrlo dado ás
II' " ..............,."'" • 'H1 �.&'rz'!E""�"*"���"''''��! condições de reprimir a gréve. I Faculdades•

•OÓG �ODtAiJ�HÔ�.ói-�L�"<A' ..

( .�.--------·--e••o.G"e•••e.�o•••• .,
, .
J •
� .
�� DistribUidora de Filrns Brasi�eiros Ltda. :
� FONE 221.481

@
TELEG. PRODUTORES ;;

�� .

I R U A M E X I C O 21 R I O D E J A N E I R O I
� .
D •
• •
.. Unica organizaçao no paiz que trata exclusivamente do comercio c:.ie films .,
� nacíonais e distribuidora exclusivamente de todos os filma produzidos pelos.G membros do unico orgãos da classe no Brasil "Associação Cinernatografica.
de Produtores Brasileiros."
ACABA DE APRESE:I�TAR:

O samba da vida

s

P. Jorge Steiger
Secretário

o gigante da America do Sul
O film maximo do ano, na opinião dos cronistas cinematograficos e do publico

em geral. - Direção Luiz d. Barrol - Produção CINEDIA.
A seguir, a grandiosa realização do INSTITUTO DE CACAU DA BAfA, sob a di

reção de !Humberto M.uro.

O descobrimento da Brasil

Fílm-rnonumental, cujos cenarios abrangem os 8 milhões de quilómetros qua
drados do Brasil.-Realização de ALEXANDRE WULFES-Produção C1NEDI.c\.

Tapirapés
Um interessante filme do natural mostrando os Indios da região Araguayana.

-Produção CINEDIA
Em nossas linhas de exibição, obtendo contínuo sucesso!
«João Ninguem». «Caçando de Féras» e "Jovem Tataravô",

Jma produção civico-cultural que nos revela o primeiro episodio da historia patria
Aruanã1

I

,j Um film sensacional desenrolado entre os Indios Javahés, nas longinquas re· 1600.complementos nacionais-1

giões do Rio das Mortes, obra audaciosa de Libero Luxardo-Produção CINEDIA.

Maridinho de Luxa 4.800 Copias
que «Atendem ao Art. 13 do Decreto n' 21240», na pa triotica missão de mos-Intere�sante comedia-musical, extraida da peça teatral «COMPRA-SE UM MARI- trar o Brasil aos brasileiros, sob todos 5S aspectos de inter�S8e nacional e sema-DO», com MESQUITINHA 8 MARIA AMARG.-Direção de Luiz d. Barro'.-Pro-
nalme�te aumentados de 12 novos complementos ou seja, mais -144 .copias

,
dução CI�EDlA

mensais.

� Carpo e alma de uma raça A D. F. B. tem a exclusividade de distribuição dos filmes dos seguintes II
I
� "produtores: •� A primeira realização de carater sporhvo, patrOCinada pelo CLUB DE REGATAS

\ • DO fL1'.MENGO.-Direção de Milton ROdrlgu•• -Produção CINEDIA. Do RIO DE JANEIRO: «Cinedia»-«Brasil Vita Film»-«A. Botelho Film» •
f. Et -«Pan Film do Brasi1»-«Brasiiia Film»-Lux Film»-Films Artísticos Nacio- .,
G erlla esperança nals»-«Lanterna Magica»-«Fortaleza Film»-«Santa Cruz Film»-«Léo Film» •fj Um empolgante romance desenrolado no NORDESTE BRÀSILEIRO, com SILVINHA -«Vida Domestica»-Programa O. K»-«U. B. A.»-Filmarte»-«Cine �ruzeiro I.-:ii MELO. MILTGR BRAGA.- A primeira produção da COMPANHIA AMERICANA do Sul»-«programa Ypiranga»-«Aruak Cine» -Carioca Film Sonoro«-Filmo-
1& SIA. de S. PAULO, sob a direção de L60 Martin theca Cultural» - Rio Producamera» - Sertaneja Filmll _ Cinelandia FUm» _ I., «Seel Thomaz Film»-«Tupi Film,.-Miau Film» e "Cine Voz Film". .

• ,A I e 9 r
I

i • De S, PAULO· «Companhia Americana»-«Rosi Rex Filmb-«uarnier •• FUm» - «Castelo FIlm» - «Semana Sonora». •li A grandelrealização CINEDIA-entrecho ODUVALDO VIANA, sob a direção de De DEPARTAMENTOS OfICIAIS: «Instituto Nacional de Cinema Edvcatlvo» •• Adhemar Gonzaga. - «Ministerio da Agricultura» - «Depártamento df Publicidade de São Paulo». •• Agente em Florianopolis e Estado de Senta Cat�rir-a ti
I Guilherme Gançalves D'Avila. Rua General Bitencourt No. 80 I:'. .>

•••••••••••••......·----·----.�.·--------•••••••I••••G�G.....

I I

•
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FEMINI
ROSE

primeira mistura, Junte 8S frutas e

as amendoas e misture tudo jun
tamente com duas colheres de so

pa dos ingredientes sêcos peneira
dos.Junte as claras muito batidas
e bata a massa muito bem, Junte
os ingredientes sêcos. Despeje em

duas formas, uma menos alta do
que a outra, e leve a forno mode- «Não deixes para amanhã o

rado por 2 112 a forma maior e que pódes fazer hoje». A's vezes, O melhor modo de limpar os

2 horas a menor. com presa ou por outro motivo, cristais é com agua e sabão, es- Para perfumar e purificardeante de um Lotão caido ou I fregando
cada peça com pedaços O ar de uma casa, pódernoutro se�ão qualquer, recorre-se de jornais velhos.

se usar falhas de papel se-

rHARLAU TH
a um alfinete de ganc�o,reparan. ., cante empapadas de uma

...., , do o desastre., Depois, vem � As flanelas adquirem cheuo! mistura de rnurta e benjoim
ê o creme que revolucionou o desastre. De�Ols, vem 0, e�quecI: desag�adavel com o uso., O re- Quando estiverem bem se
mundo velho, e, óra revoluciona a me�to e o alh�ete �ontmua. E curso e lava-Ias com amo�laco, a 1 cas cortam-se em tirinhas e
America do Sul. então gu� o ditado e Op?rlUnO, 10{1) e enxagua-Ías depois. I queimam-se.porque nao h'l nada que Impeça .

CHARLAUTH o concerto natural, com isso evi- -------- ----

não é um creme comum [ando-se o irrernediavel, que é A violeta é a Ilôr ua lamilia

CHARLAUTH Receituario dos Bonaparte e (J cravo da dosvêr o pa'lO rasgado pelo ali- d tornes ico Stuart.
nete ...

FORNO&
. VíitJI

FOG
donaa

de casa
CREME DE PEIXE COM

ERVILHAS Os instrumentos utilizados no

arranjo das unhas-escovas, li
mas,tesouras-requerem uma lim
peza que os desinfete perfeita
mente. Deve StH com uma solu
ção de alcol e agua.

Os chapéos de feltro são bem
conservados, fazendo-lhes a lim
peza simples com escova, e após,
retirado todo pó, humedecer a

escova em agua boricada morna

E" passa-Ia de modo uniforme. Dei
xa-se secar na sombra.

2 colheres de sopa de cebola

picada.
4 colheres de sopa de mantei

ga.
3 colheres de sopa de farinha.
112 colher de chá de sal pi

menta.

:2 chicaras de nata.

2 colheres de chá de sumo de
limão.

2 chicaras de carne de
cozida e desfiada.

2 chicaras ele petit-pois,

peixe

Refogue a cebola na manteiga
em banhe-metia: junte a farinha,
o sal e a pimenta e mexa. Junte
o leite, mexendo sempre, até en

grossar. Tampe a panela e deixe
ferver por mais dez minutos, me

xendo de quando em quando.
Junte o limão, o peixe e final
mente os petit-pois. Dá para 6

pessôas,

lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a rninima

irritação, deixando-lhe a cútis

limpa, macia e fresca.

A higiene do nariz;: com agua
fresca e pura, deve ser feita to
dos os dias, mantendo limpas as

paredes interiores para a frescura
precisa e atividade necessarias.

As esteiras podem ser bem la
vadas com uma solução dt: aci
do picrico, diluido, readquirindo
• seu tom de palha.

T
__

1 chicara de manteiga sem sal.
1 112 chícaras de assucar pre

to.
6 ovos, claras e gemas separa-

BOLO DE FESTAS

Os mosquitos não incomoda-

Quem é Cecil Bli! de Mille? rã� nas habitações :e se tiver �
-=aiiiiiiiíiiiii_iiiiiüiiiiiiiiiiõ__iiiiiiii.ii iiiiiiiii�

., cuidado de fechar cedo os dormi-
... -

torios e que a luz não seja vista
das.

114 chicara de sumo de frutas. de
314 colher de ch.í de' Iermento

FLORES - Para conservar

mais tempo o ramo bonito. não

basta apenas mudar a agua todos
os dias:

.

Uro punhado de sal na agua
do vaso, concorre para que du
rem mais dois. tlês dias.

AiJÓS a 'Ic$nga
caminhada ...
, • • !! quando se experimen

ta a S.!DSaçio da fadiga, por um

pêso nos pes, inchados pelo .es
torço excessivo, não basta tuar

apenas o calçado e substitui-lo

\por sandalias folgadas. E' p(l�

.ciso dar aos pcs o tratamento

dI" 1'0 pre�!'ias
-- uma flanela

'!II Ih·;·!>\ •. "\ agua e vinagre.
:l)'!IN1�, faros -á que os pés fi

I\.jUf.m colocados nJais alto que o

,.hn. ;;0 corpo.
E cum êsse repouso expcn

meDtasse alivio imediato, sem sí

lll!Uall da fadiga de antes

Eva Novak e Ethel Clav
ton, famosas "estrelas" do

tempo do cinema silencioso,
desempenham papeis de pe

quena importancia em fin
ge!, a super-produção que
Ernst Lubitsch dirigiu para
a Palamount.

PAPEL DE CAFTAS -
Para perfumai-o coloca-se na cai
xa uma capa de algodão, levando
algumas �otas do perfume predi
léto, o perfume que é como a

personalidade ...
,,"'�
:..�

'./Ppi:.f � 1
\

. 'iii li
., � ,

O diretor Frallk L10yd
<.. .

"..L "'�/t
possue uma valiOóa coleção LILI PONS-célebre sopra:lO
de cachimbos que compre- Vamos revê-Ia em nA Parisien-
ende mais de cem tipos di- se" um SIC dos "Coroadosii
versos. O exemplar mais raro êle recebe" ..".�v •••� ....- -� �-" ... �

!tão de um "fann anonimo do Canadá.

,to ,

I' '

A carne de 1
,

..

carneiro A unidade
nacional-

SQ' urna bandeira para o

Brasíl uno.

Este foi sempre o brado
intimo de todas as consci
encias limpidamente brasi
leiras, Mas os pavilhões, os

escudos e outros simbolos i

"_4 ._

continua, am existindo nos

Estados e nos rnurucipios,
como se essas uniuades te
derativas ela nossa Patria
quizesser.i mostrar aos seus

filhos que era preciso dis- '

tinguil-as uma das outras e

que cada uma delas cons ..

tuuia uma soberania dentro
Ud soberania.

Esse era talvez o; maior
e mais ostensivo esttmuv
ao espírito regionalista, I

ia recrudescimento aberf
franco haveria de im.
inevitavelmente os trar
mais p nosos á fraterni
d- e á ll)l.'são do Brasil

Quem 113<iSse combate

quem pretendesse destn
seria esmagado em nr

Houve uma época em que a de um autonorrísmo de
côr do luto na Turquia era a lidor dos vincu'os da F �
violeta. -

A
-

raça o, suprevao c

ses símbolos regL' .aes 1

poderia ser teíta pelo alm \
go Congresso, em cujo seio

I rciJ1a\�a u.na concepção do

I
çX(�léUJ uos manuaros que
lhe dava o aspecto de Liga
das Nações, Para extin
guil-os, so' uma Constituição
de sentido profundamente
nacional, como (l de IOde
Novembro. que teve, entre
tantas outras, essa arroja- , '

da e luminosa virtude de ,. '�

golpear defínitivamente a:'"Para combater aleçõee locais �

velho e incorrigivel mentali-
dade íraccinoaria. (Cornis- Jsão de Doutrina e Divul-

Y-'·1
.

gação - Departamentamer- I
to de Propaganda). /. !

I

A carne de carneiro em

hôas condições é de côr
vermelho- escuro, apertada
e consistente; o cebo, Iír
ma. Quando o carneiro não
é fresco, a gordura dos rins
é mal cheirosa e as articu
lações dos quartos poste rio
rl s se relaxam.

Pu�ifíca9ao
do ar

Na Alemonha são Iabricados
cêrca de setenta mil pratos por
ano.

A luz natural do sol tem v-l._1
leres toniíicantes insubistituiveis.
Quando o sol alumia, as portas
e as janelas abertas devem ser

I

francas á ação da luz solar, cola-!
boradora 00 efeito benéfico do Iar.

!

A preparação de perfumes. em
casa, é, em geral. defeituo�a,
Omite-se a desodorinção prévia
do Illcool, base da maior parte
das aguas de toucador.

O pequeno mal que afeta 05

dentes, quando se come fruia
verde. desaparece enxagoando a

boca com uma solução de agua
e bicarbonato d: sodio.

\ t.... •

o sr. Interventor Nerêu Ra
mos assin JU decreto, na Fr·
Pública, reformando os seg
milicianos: EteL'ino Don
Corrêa, Carlos lVIanoel F :

Julio GlliH�ermino ��drigues,�I��a. I �.noel Serahm Natividade, Ma- +
no�1 Ailac�eto Rosa, J��ino da 'f.liCosta e Silva e FranclscolMa- «�:
noel COldeÍro. �.1.,.:2 ==---" I '

[li:.
Dr. P�dl'o Catalão I / II�;:Diploma.Io pe!a Facul-

-

II��dade de Medicina da f
Baia l,�.·'.·�.:.·:·.··.I '��. ;�EX-;pL mo t' assistente do I 11,·

Sf'fviço do prof. Moraes . ri
Ex-i. .erno do Dispensario I'··Silva Lima i,:
Ex ;,Jjunto do Hospital . l·�.'GraHt' Guillle e Sanatorio �

.' iíloel Vitorino :l'
Clínica médica cittlrgka das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇO

E::.;pecíallsta em

NARIZ, GARGANTA E
Ol'vIDOS

CO'\JStTLTORlO

]18-
Rua Trajano -18
RESID�C:NCIA

Hf tei GlOria
;._II Diariamente das 16 ás 18 hs.

Pif'tI .....
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Blumen.u, C",u3!eira �Ci Su;�

Joinvile, Lages, Laguna, São

I . \
)1

I

I

...... quo nao oonoomo bateria (2,5 amp.)
Immen.a durabUI.a••

A

venda em toda. •...._

caaaa do ramo

o no. Francisca tcl:o Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

--,-_' -----

ME [)I (_; (:�
CLINICA GERAL

Vias UrinariasEspecialista em molestias de creanças, nervos

impatudlsmo e molestias da pele

Cálculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
e ferro·

Ptanta.execuçãc, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

Omar C'arneiro Ribeiro
ENfiENDEIRO CIVIL

Rua 15 de Novembro, 416 ,.,
SALAS 12 'e 13

t- ANDAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

Obltlas contratadas no I- semestre
de 1937

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus)
Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile)
Prefeitura e Fórum de Mafra
!pGrup Escolar de Mafn
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Irati
Maternidade de Rio Negro
Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto. (Paraná)
Diversas construções de resiéencias

Ex·chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.tJrellsor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

J

De Fama Mundial f

Tratamento do ernpaludismo e das moléstias da pe- Tratamento moderno das

le e nervosas pela fiutohemotherapia moles tias do Pulmão

I Consult.-R. joão Pinto, 13
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 1 elelone. 1595

Telefone,I.584 I �':es.HotelG!oi'ia·FoneI333

Consulfas:�D�,s 8 às _2_!__� �_�s 14 às 16 �ora�____ Consultas =�s _13__ �s_16 hrF.:__
���5:Mt.�����)4����i.�2!P'..6..��:S..��G

�
I
�� TELEF. 1.2BS

,

� RESIDENCIA- r<ua Este- i

I i v��E����r 1�'3 �6

� I Dr. Arminio
l\� Tavares

� MEDICO-ESPECIALISTA

� :::�:::-aJ:���:-,o��_ar-
� das 16 áS 18

� Consultório: Rua João
� I

Pinto, 7,-- Te!. 1456

� Res. Rua Bocayuva, 114

� I Td. 1317

�-'-

I� Dr. Artur Pereira
� e Oliveira

Clinlcl médloa da erlan-

�
çaa 8 adultos

� LABORATORtO DE

� �::�::�i",:�:I:C::
� 4 ás 6 horas

�
�
�
� Rjecl����f�75;:S7d'

��VffÂV��VA�����"O'ÁVAVAV.&.
O -

__�

Especialista em cirurgia
geral

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

operações de plasuca

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
<\tende na Maternidade
até ás 8 Il2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

u

ret,ra tem seu escríp-

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. le· das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 J 12 horas.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

I Dr R.

tório de advogada á rua

n. 70, - Phorv- 1277.-- I)

I Caix -:l Postal, 110.

VENDE-SEuma excelente area de terras, \--
no lugar BarreirOS, com es

plendido pasto, duas casas de rn a

deiras, muitas roças de milho e

mandioca, além de grande número
de arvores frutiferas. Agua ffidg- "

.�.
nifica. Tratar CO'11 Alcebiades
Souza, nos Barreiros.

\ I

Aderbal
da Silva
Advogado

'{ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 163 1 f! 1 290

por preço de ocasião, 2 ca

sas em perfeito estado,
sendo uma a rua Major I

Costa n. 117 c outra a rua

Frei Caneca sjn, CO!l1 4 ano

de uso; uma de madeira e I

outro de tijolos e cal.
Para tratar com João Se

vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola

r��:o d� fi.�aura Ferro 'I
I

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direlto

Advogado

I Hl1d Trajano, Ir 1 sobraJo

I Telephone n' 1458 I

� dvoga na capital c no interior deste e do EstaJo ele San- 1,1ta Catarina.
,Escritol'io' Rl:la MarechaIFloriano Peixoto, 131

I'I sobrado sala n' I
PARAN!\'

_

- SAN fA CATAHINf-\

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE--1595

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo sacio da S. T. P••1., V. Excia.
I

garantira o perfeito funcionamento do seu radio' IIcom direito a todo e qualquer concerto, rnudan
ea de valvulas. etc., pela modica contribuição men

sal de 48000.

Representante BEN I ro ARAUJO

,

t

i i
, I

I J.,
f f.

r

" .r,
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��. AA. Favorita �.:. Adolar Schwarz�
�� -

�\� Endereço Tciegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

�_ � S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\A

�� [$;l AGENCIA DE VAPORES

�� �\'t4' Companhia Salinas Perynas --Rio�_;� Em loteria a sua favorita � Pring Torres & Cia. Limitada-Rio
� �� Navegação Brasileira Limitada-Rio

,

� Navegação Cabofriense Ltda---Cabo Frio
Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a �� Vandenbrando & Cia.-Sant�s

VIAGENS DIRETAS PARA o peRTO DO RIO DEjANEIRO

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

mente. sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

I

I j
[�BIL.HETES �.�
�, Federai e Santa Catarína�.,

�I �
�� NOS CL.L\SSICOS] ENVELOPES FECHADOS �\�
� �1 DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM. PROPRIO
�

�W,� � __;'�VIÇO G;R=:N.p;IDO E RAPIDO-PREÇO�M_���S�������----------��,� �.,� �_.;"

11--- -.

I TAMANCOS FANT.ASIA
TVPO CARIOCA P"ARA

I'
Prata de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo 1$500

Descontos para revendedores

I CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500 .

CINl AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as rores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aviador Chauffeur. etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A.. LHEUREUX
ve..das por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

'_ \�

N O Estreito Ponta do Leal

médicos
- -Em t:�dos os casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á » Apyretina», sempre com resultados mara
vilhosos

Ass. Dr . Fausto Brasil
Diretor do Hospital F racenhille, Hansa Humbold:e-

Consultoria em j?iíaguá.
--Posw certificar que empreguei com óptimos resulta-

i, dos, o renomado produto =Apyretina», nas alagias leproti'

cas, se-r I notar alteração da função cardiaca.
{I A D

�II
S8. r. Alfredo Cinie!lo

Medico estagíario voluntario do L'epartamento de
Pr"phylaxia da Lepra em Sã:> Paulo.

a
-----

- Â «Apyrerina», pela associação feliz dos seus c orn

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor lVlêndes

Major Dr. Victor Mendes-Direc'or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa Catarinal F[orianopohs.

I
-.Os analgesieos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarias, mesmo

quando dOIS cachets sejam .ngeridos simultanearneute. Em
outras palavras, não deprime o coração, não diminue o pe
rystaltismo gastro-intestinal, nem hyperacidilica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
Rua 15' de Novembr() nO.' 84 A-- Blumenau-Santa

Catarina.
-- Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders

beí Migraene. (KopfschmerlcOI).
Dr. George Richter

Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.
Catarina.
------_._-- _._�._._-_._-

-----_----

- A fórmula dos cachets de <Apyretina « é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. AlfreJo Huess
Director do Hospital Sta. Isabel- BluffiEnau-.Sta.

Cata-ina.

Atesto que prescrevo. com resultados óptimos, os ca

chets de <Apyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor di) Hospital Sta. Catarina--Blumenau--Sra.
Catarina.

--A fórmula de <Apyretina» é por SI mesma um cer

tificado de ação rápida e elicaz em todos os casos em que
é Indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e l'vhlernidade Maria

liadora-Nova-8aesln--Sta. Catarina.
Auxi-

I -Atesto que tenho empregado em minha clínica. u�

"Jchéts de <Aoyretina», com optímos resultados.

II'
Dr. Nilo Saldanha._F_ra_n_co

_

O,,:edor do Hospital de Timbé- Sta. Catarind.
- fl..testo que prescrevo em todos os casos indicados,

o produto «AiJyretina" do farmací..ucico Carlos Henrigue
Medeiros. '

Dr. Püagibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 --- Blumenau-Síc;nta

Catarina.
-_._-_.

_._._------

« t,\I)YRE..TIN .\» é O melhor rernéd.o contra
t' nór de cabeça nevr dgl8S, resfriados e gripe.

Pr '( o clt. dois UI!. ilCis:$600, em toda- as Far
, iiaci-s

---------
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Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação,' do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
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quinta-feira
6 de Janeiro

gemi

RIO - JUIZ DE FÓRA - RI
4,20 �tms.

YENCEDO�,,: WilfrerlC'J Ciarla an

ZIJl�DAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na 'nte

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vel no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e taem
"a motocycleta que mais provas \E.m ganho em 17'�

motocucletas "ARDI'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todo. os motocyclistas

Motor "ARDlE" de I cylimSro, com 3,5 HP

3 "eloeidades, luz e i\)uizão por bateri4

Bo.eh, 2 canos de descarga,

Pesando sómenie 65 kilos

P.98", informliilções sem compromi••o I

Casa Sava·;
I 1 de Estefano Sava$�_ ...-,

1 RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38 l
=J�::�����������.�.�=___ ==_
.�.���-.::--------.O------__.D•••��.�.;m, '�

I Credíto Mutuo Predial I Empregado com succes�rn todas
lU molestías provcuu-mcs sypltiU'
• Impurezas do sanrue :

Q.

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES Di SOR
TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE\1.IOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDo APENAS PA
RA CADi'-\ SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE:v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PA.RA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

$ FERIDAS
ESPINHA
ULCEf(;:\�

ECZ�l\,jf)�
MANCHA3
DARTHf

"
FLORES

r.� RHEUM,
SCROPI-

Syp

F'rernio
.

malar 5:175$000,
premios

I
I�

I (

e IInalmen'
ai IIflecçõl

lan!Ii registrada

CUAVARI It

e muitos
menores

- Milhares de cUI1

6RA�DE DEPURATIVO D

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'OICA. QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUi\LMENTE OS SF;U3 PREMIOS. Hopede-se no HoI :eo

tral: ;
Proximo a estaçãd Im

plos e arejados quarl pa
ra casais e solteiros.,_.�:�

;;� I CODÍa,.to, Higiene lln-
(,;<!J tldão
�

II Propnetario FIIZ
� HESSSMANN.

"".�••$� I .. :_

CREDITO '\/JUTUO PREDIAL,
,-

Rua Visconde de Ouro Preto N' 13

._� -

.�------
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Proprüetario e Diretor Respons3vel
JAIRO �AL ADO

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

Na inquietação do mundo moderno, nenhum proble
ma preocupa tanto o pensamento e a ação dos estadistas co

mo a formação espiritual e cívica das novas gerações, pelas
quais se exprimirá no futuro a vida das patrias.

Para a alma das crianças voltam-se os cuidados
mais vigilantes dos homens públicos que não pensam apenas
em realizar uma obra passageira de méro oportunismo so

cial e político, mas que desejam construir em sólo firme, er

guendo o edificio de uma nacionalidade apta a continuar a

sua existência e a cumprir os seus destinos historicos.
Em todos os países essa questão é primordial e se

impõe ao conceito dos dirigentes como um dos centros vi
vos da sua ação renovadora, no Brasil especialmente ela se

apresenta com um sentido profundo e grave, merecendo e

mesmo exigindo as mais arduas considerações. E' que nenhum
outro povo do mundo talvez possua deante de si tanto futu
ro como êsse jovem e esplendido povo brasileiro, que é ain
da uma radiosa manhã da humanidade em marcha para a

claridade solar do meio dia.
Se muitos já fizemos, ainda muito mais teremos de

fazer. Se os quatro seculos da nossa vida já constituem a

vitoria de um heroico esforço, desbravando na selva da me
tade de um continente uma das patrias mais bêlas da civili
zação contemporanea, maiores e mais deslumbrantes são os

triunfos que nos esperam nos escudos por vir.
Ora, toda essa promessa maravilhosa está na mão

da criança do Brasil. A's novas gerações que se vão forman
do caberá a gloria, mas tambem a responsabilidade de rea

lizar o Brasil em toda a sua grandeza, em toda a sua pleni
tude, em toda a sua admirável unidade de territorio, de es

pirite, de consciencia cívica.
Eis porque é sempre digno do, mais ardentes louvores o que
se fizer para o bem dos jovens brasileiros e para a defesa
da sua alma, afastando-os dos caminhos tortuosos a que pro-

I
curam conduzi-los os inimigos da nacionalidade.

A campanha que se vem efetuando no momento
afim de expurgar das leituras infantis e adolescentes a insi

� diosa propaganda de doutrinas desintegradoras merecem, pois,
� o mais franco apoio da opinião pública. O Brasil adulto
� I acompanha com apreço e bonfiança a obra levada a efeito
� I pelos seus homens de govêrno no seu tido de sanear com-

I?,·, pletame:ote@espiritojuvenil,dandoásuacuriosidaàeinte
, letual e á sua rica fantasia o são alimento das verdades his

toricas da patria, dos exemplos ilustres dos heróes nacionais

11_:..:o�mbolo, de civismo.

_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii

Ora. Josefína Flaks Schweldson
MEDICA

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

ASSUNTOS: HORARIOS:

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 15 ás 17

Tudos os assuntos que não estejam lígadcs diretamente
aos interesses industriais e comercíaís da firma, pedimos, encare
cidarnente, sómente sejan apresentados por escrito,

L D o
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I SENHORINHA SILVIA MA-

il Livlaaria ModelaDa. CHADO
I

de Pedro Xavier Chl� I Festeia hoje o seu aniversa
PRECISA DE U'A M O ç A rio natalicio a gentil senhorinha

COM BOA LETRA. E QUE TE-; Silvi i Machado, diléta filha do
NHA PHATICA DE DATILO- sr. João de Deus Machado e

I
GRAFIA. i destacao» elemento da nOSEa

I E' inutil apresentar-se sem es- socíedar'e
I t�s requisitos.

Será solenemente conferida ho
je, na missa da 10 horas, na cate
dral, por s, exa, revma. d. Joaquim
Domingues de Oliveira, Arcebispo

I Metropolitano, a sagrada ordem do

I presbíterío ou sacerdocío, ao díaco
I no Luiz Cordili, ex-aluno do Semi
I

narío Central de S. Leopoldo.
I O neo-sarcedote, que é natural
I do nosso Estado, já por varias ve
: zes tem ocupado o pulpíto de nos-

sa Catedral.
I . __

i Dr. Omar Carneiro
Ribeiro

I Está nesta capital, vindo de Cu-

I ritiba, o nosso distinto patrício e

. competente engenheiro dr. Omar
, I Carneiro Ribeiro, residente da ím

portante via terrea. Paraná-Santa
Catarina.

Descoberto

VIDA
I o sr. Deodato João Furtado,I
esforçado empregado da Confeiã
taria Chiquinho, vê passar hoje
o seu aniversario natalício.

Seguiu ôntem até a vizinha
cidade de Itajaí em visita ao seu

pai que se acha acamado, o sr.

Aquilino Werner, funcionario do
Instituto dos Comerciarios.

I i Prefeito de
1_=,·- -

--,,� -.- -r-:-:
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Creme
Charlauth

A FARMACIA RAULIVEIRA
avisa que já recebeu 8 muito fa
lado e prodigioso creme

tR ...<\RLAUTU.

um complot
Festa de Senhor

�nteg;�a�ist:a Bomfim

C R O S L E Y"
MELHOR entre os BONS

Radios "

CONCEITO MUNDIAL

Ex-assiste;,te do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
ta Gambôa, F,>,lda�ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pedíatría da Policlínica ,,1 ..,
_ .... ...= _� �_.= MACEIO' 31-Faí desco· as diligencias.de Botafogo berta uma conspiração ínte-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS DR. INDALECIO ARRUDA
gralista. O movimento estava APREENDIDO O FICHARIO

Consultoria: Rua Trajano rr 12-Sob. Por ato de ontem do sr, tnter- marcado para cinco de janei-Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas ���o�n�;i��ak/ra;e���ae��li���f�; roo Em Rio Largo chega- BELO HORIZONTE, 3 J _
FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA I bancada classista na Assembléa Le- ram OS conjurados a fabricar I Em diligencias efetuadas na

.

gislativ1l do Estado, dr. Indalicio
I

.

Arruda. um canhão. A pu leia age séde da extinta Ação 'ntegra-
"""'--����-�-�������!�!!-�-��!�������������I Individualidade altamente ac�- com o maximo rigor, elevan- lista, a potícia apreendeu fi-

tada em toda a zona serrana,espl-. h
H F E T T & C I A. rito culto, dotado de excepcionais

I
do-se a OItenta o numero de c ario de todos os docurnen-

• faculdades de trabalho, não poderia priSÕ2S. tos constantes do arquivoa escolha ter sido nem mais justa, P dnem mais acertada. wssegllem. ativamente, aquela agremiação.

O

NO

AGENCIA EXCLUSIVA

MOOEL.AR
.rr- E "fiP" D

I
na AI

11
1# CP'

(MARCA REGISTRADA, m

o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia••• Jainville

�.

f
!

I·'

Realiza-se hoje na visinha cidade
de São José. com grande brilhan
tismo, a festividade em louvor de
N. S. do Bonfim,

Será suspenso
o fornecimento de
luz á Estreito� São
dosé e Biguassú
Atendendo á urgente necessida

de de imprescindiveis adaptações
na sua Usina Elétrica, resolveu a

importante firma H. Fett & Cia.
cientificar a Companhia Tração
Luz e Força, fornecedora de luz
á Estrei!o, São José e Biguassú,
a necessidade da suspensão dêsses
serviços durante quinze dias.

Em liberdade
Por nada se haver provado, foi

posto ôntem em liberdade, por
determinação do sr. Secretario di
Segurança Publica, Gersino Benl
Machado, que se encontrava pIi2·..
na cadeia pública de São Jos&.

v

Gersino Bento Machado, havía
sido prêso por suspeito de pro'
fessar idéias subversivas.

do
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