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Nada se sabe ao

Ri() de Janeiro, parecendo que
na �lf;it�Sinci3 de "Santos Reis" A

certo
Sua

sobre o regresso do Chefe da
ExciaiW passará ainda

Nação ao
•

proxrma semanaa

o ,HORROROSO DESASTRE
1-

- - ---- Nomeado o

I. Um ferrovlarlo com o tor Geral do De-
fi� ats uma obra de extraordinário vulto corpo felto em pedaços Ipartarnento de Ad-

t id
A

dl
•

f 1
i

minisírarãO Mu-
cons 14t!l1 a no governo InamlCO e e- Quando _procurava atravessar I solteiro e residia ha pouco tempo �

A
de um vagao para outro, com o na cidade de Mafra. ••

Icundo do dr Nereu Ramos tre� em moviment?, entre as es- nlClpa
• taçoes de Cruz Luna e Mafra A· d h

·

Está marcada para hoje a foram construidos, inteiramente, --Construção da ponte pro- caiu á linha o guarda-íreio Anto: In a a naoena-
inauguração da ponte, em con- de concreto armado, tendo sido priamente dita, inclusive os muros nio de tal, passando-lhe o rodado

Por áto de ontem, do sr. In-

ereto armado, sôbre o rio <Itn- a fundação do lado de Jaraguá de retenção do ater da restante composição pelo cor- listas em Teruel terVCl.1�or Federal, Ioi nomeado o

poousinho>, situada no Km. ctO, estaqueada, como 'lambem a fun- roo ] 08:874$<t00 po, que ficou feito em varios pe-
nosso Ilustre coestaduano sr. dr.

da estrada <<Joinvile-Blumenau», dação do encontro do mesmo la- --Aterros e conso- daços.
Carlos Gomes de. Oliveira, para

na divisa do municipio de J

oin-I
do. A superstrutura foi construi- lidação dos mes- Comunicado o fato á autorida- SALAMANCA, 15--Ao contra- o cargo do DIretor da SeÇllio

vile com o ele Jaraguá, ceremo- da, tambem inteiramente, de mos 14:801$300 de, esta compareceu no local, I'
rio das informações ultimamente, L�g�l do _Dspartamento da Ad-

ria essa que terá a presença do concreto armado, obedecendo ao --Retificação do leito do rio acompanhada do chefe do Trafe propaladas, ainda resiste':) dentro; mlmstraç�o Municipal, recente-

Exmo. Sr. Interventor Federal, sistema de vigas contínuas sôbre Itapocusinho, compreendendo uma go, que identificou a vítima, de Teruel nucleos da antiga guar- I mente criado,

Secretários de Estado e autori- quatro apôios, As cargas admiti- vala de 6 metros de largura, com Q malogrado guarda-freio era nição entricheirados no Conven to' Pelo mesmo áto, foi aind� ,o.
dades estaduais e municipais dos das para os cálculos foram um uma media de 3 metros de pro-

------
de Santa Clara e no Banco de' sr. dr

', Carlos Gomes de Olivei-

Lres municípios mais intimamente rôlo compressor de 8 toneladas e Iundidade e barragem do leiLo I A f
. Espanha. I ra designado para f"(�l'ce[', em

beneficiados com a construção mais uma sobrecarga de 400 Kg.,
velho afim de. obrigá-lo a percor- tran erencla da A' frente ,d�sses grupos .encon- cO�Issao, as funções de Diretor

dessa vultuosa obra de arte, a por melro quadrado, rer a nova vala. 13:811$100 trá-se o capitão de artilharia Dlo- Geral d.o mesmo Departamento,

saber: Joinvile, Jaraguá e Blu-
_

A despesa total com a execu- frota riograneense rente, A resi�t:mcia representa
.
ConfIrma:se,. assim:, a noticia.

menau. çuo da mesma obra montou em Total TIs. ]37:486$800
lu bem o alto espmto das forças na- dada em pnmeira mao pela A

Tratando-se de um melhora- Hs. 137: �86$800, assim discrimi- .

PORTO ALEGRE, _I5 Annn- cionais da guarnição de Teruel, II GAZETA, de vil: a recair a es�

monto de capital importancia i nada: E'
cra-se que. as conversaç,?es sobre a que apesar da traição do chefe, colha na personalidade ilustre da-

b
. . f

' mais uma. obra de grande trant-rencía da frota ríograndertse A , -

.

I quele I t
por a nr o transito tranco na- I

A para o Lloyd Brasileiro dura' rão I ma.
ntêrn suas postçoes entre as ex-pa armen ar

..
o que re-

C
· vu to que se constróe no gover- b d prese t I

quela m�v!mentada rodovia, até
ar:go extinto no operoso do exmo. Sr, ainda.all!uns dias. _Espera-se que as l�Inas e os escom ros a cidade. 'nv' I,n a uma �daradntlad' pe af' .sua

agora sujeita aos contra-tempos
Dr. negociações chegarão a bom ter-

•

- 1. U ga,r c�pacl a c, a e icien-

resultantes das repetidas enchen-
Nerêu Ramos. mo, Queriam roubar as

ma e finalidade no novo orgão,

lOS do Itapocusinl:o. ha muito Por decrêto-Ieí do sr, Interven- Q
lF I-b

. _
destinado a assistir técmcamen-

<iu.
e o dr. ,Harold,o. Pederneiras tor Federal, ontem assinado, 10i ue •.sla ai ertar () Irmao e·· d d d

te aos �unicipios e a fiscalizar

operoso e inteligent e (li: et or das extinto o cargo de porteíro-contí- I JOlas OS uques e 1 as sfuas manças.
, nuo da Secretaria do Interior e

...,,_ -

estradas ue rodagem em nosso Justtça, I W· dEstado, se mostrava alt�me�te I ln sor
cm§:���d�oCOl�aI�n��a e���;a��� Viajou o In- perdeu a IJ�erdade 1,1 Homenagem ás V·I
atende aos assuntos que lhe es- PARIS, 15--08 agentes da po-

-

ião aíêtos, carinho este de que terventor _

lida secreta francêsa que estão a ti d C·
�;ão atestado patente as admiraveis SAO PAULO, 15--A pedido • serviço dos duques de Windsor, limaS e Onlen-
rodovias que fazem de Santa Ca-

. . . II
da policia de Pouso Alegre, Es- A�OSSADOS PELA prenderam o SUflCO de nome Oloff I

.arina, nesse particular, um dos Confo;me noticiamos, seg�lU, tado de Minas Gerais, a delega- FOME E PELO FRIO! Carlson, de 56 anos de idade,que soro
mais apreciados e adeantados Es- ontem, as 14 h�ras.' com destm? cia de Vigilancia e Caturas pren-

estava andando de um lado para

1 ades braeileiros, o dr. Haroldo a �lumenau, Joinvile e J
...aragua I deu Maria Aparecida Fertil, de VARSOVIA, 15- Toda a im-

ou tro, em frente aos apartamen-
15

Pederneiras deve sentir-se no dia o Ilustre Interventor Federal sr. 17 anos solteira residente em
' tos dos duques no hotel em que ,BU�NOS. AI�ES, -- A

d NA R
' prensa polaca continua relatando h I t

íle hoje ufano, por ver coroados r. ereu. amos.
. ", Mogy MI'rim. estão ospedados. A policia infor· prImeIra ceflm0m� te .o,n em em

, S
os aspéctos verdadeiramente im- h t I

o seu dinamismo e a sua topero-, ua eX�Ia., que vaI, assIstIr as O motivo da prI'são da moça m. a que ,Carlson é um criminoso I om�nageD? .aos OI o mI !tares ar,-
-

d f b I pressionantes da praga de lobos t t I d
"idade, consubstanciados nessa m.a.ug.uraçoes as a r.lcas de a- foi o seguinte: MarI'a AparecI'da

InternaCIOnal.

I
gen mos VI lInas (O esastre a

d C h
em consequencia do intenso frio d 'It b

ínauguraçâo. tlCIlllOS a ompan IaA Jense, e?'ll tem preso, na cadeia de Pouso e das abundantes nevadas. Alca-
A prisão foi feita após uma m�rgem ,0 arrolO acu�l u', re-

Os trabalhos prelimillo<lres da Blumena,u; da ponte sobre o no Alegre, seu l'rma-o LUI'Z BatI'sta perseguição pelos arredore'l ao ser
ahzou se as 8 horas e 2;> mmu-

_.. iéas esfomeadas descem das mon-
' ,

t I I A'
nbxa em apreço tiveram início em Itapoc.usmho e G.ru.po Esc.olar da Fertil, proce""aclo por ter prati-

Carlson descoberto junto da porta o? no quarLe genera. P,os a

P d J I I...,.,
tanhas atacando os p(Jvoados, d t f

julho do 1935, no govêrno do e r,elra, em
_.

OIllVI e, aSSIm co- cado nove crI·mes.
cios apartamentos dos duques de mIssa e c(,rpo pre,s.eo e, ,oram.

1
.-

d
matando os animais domesticos, e t d h I

:;1'. dr. Nerêu Ramos, tendo sido mo a co ocaç.ao a pl�ca com s,eu Ha dias, Maria Aparecida foi dizimando os rebanhos. Em aI
Wiudsor, O hotel é dos mais lu- pres a as ooras mllLare" as VI"

concluido o primeiro encontro, do nome na antIga estaçao ferrovla- visitar o irmão e levou-lhe uma
xuosos de París, frequentado pClr I

timae. Em seguid�:_ fizeram llSO

lado de Joinvile, ficando todo o ria de Retorcida, do municipio ele fu-
guns ponto� os lobos ,chegam a

cosmopolitas de fortuna, I da palavra o capIta0 de fragata

;;en ':<;0 paralizado, por motivo de de Jaraguá, será recebido pelas �7s;�e�: ����:o:ara que de.vo�ard cnjanças e ate adul,tos, A p'olicia desconfia que Carlson Oscar Repetto, o general de

,
.

t'
.

d 1936 poplllaço-es daquela prospera re-
atmglO o c esta vez as antIgas t d b

,. Brigada Bautista Molina e o em

IOrça mmor, a'e mam e .,' Luiz recebeu a serra, e, com
.,

d P 'O 'd 1
es ava procuran o rou ar as lOIaS

' -

.

d t b Ih
'- .

d t
- prOVIOCIaS a rUSSIa CI enta, dI' I

'

I'
., baixador do Urucrua( sr' 1,'uO'e

pl'OssegulIl o-se com os ra a os g180, com vI_vas .

emons raçoes o auxilio dos seus companheiros, .. N
o casa, mc USlve um va IOSISSImo 10 " , lê. b

-

ele construção no mês seguinte, de apreço e SImpatIa, ,começou o trabalho de serrar as fenom�no, Jamms obser:�dod o

I broche de esmenddas €, brilhantes nio Martinez Thedy, lendo este

,i icando toda a ponte concluída Fazendo parte da sua comiti-I grades.
povoa o a efste .dl.a dGahz,la, evo-

--o mais recente presente do du- expressado a adesão sincera do>

d
. 1 • h I

raram uma amI la e cmco

pes'l d W' d' povo e governo uruguaíos ;;. doAr'
f'm agosto e 1937, mCLl�SlYe �s va, acompan� aram o sr. nter- Acontece que o juiz da co- sôas. que e III sor a sua esposa,

' "

obras complementares, lStO e, ventor Fedelal, os sorS. drs. Car- marca onde Luiz devorá ser jul
que aflige toda a Argentina,

[,terros e l'a�ificação do leito do

I
los Gomes de Oliveira, diretor gado pre?isou dele para o ouvi� I Libertados '.dl_! semi-: Em 8erll·m, o sr. 1 ,,- - .._

110 Itapocuslllho. geral do Dep�rtamento de Acl- a proposlto do andamento do d I IA ponte foi projetada pelo ministração Municipal; Rodolfo processo.

eSCl·aVI ao

St ·t h
PRODIGIO, significa MILAGRE

compeLente engenheiro conterra- Tietzmacn, secretárioda Fazenda; O
A .

1 d h oyanovl C MILAGRE significa

F I· S h' I t M R f't d
. preso JU gan o que o c a- SATNA, 15 Alauns milhares .....0 '&RL ·UTO

neo, sr. e IX c mlege ow, en- auro. amos, pre, el o a capI- mado do juiz fosse para o inter- d p b t b -Ih' 110 d t E
'-'.tW. tll ..

do sido construida sob admil1is- tal; Altamiro Guimarães, ex-pre- Ab I d
e ores rii a u( ores es e s- usando o creme.

tração da Residencia da Direto- sidente da extinta Assembléia
rogar so re o p ano e fuga que, tado central foram hoje liberta- BERLIM, 15 - O sr. Stoya-
�stava tramando, confessou tudo d d t d d

.

'd- novitch chegará amanhã ás
riá de Estradas de Rodagem, Legislativa; Haroldo Pederneiras, antes que o magistrado lhe diri-

Oi'>

q

o etsAa ()
, �dseml-escr�vI bao 3 h 'd d d

com séde em Joinvile, obedecen- diretor das Estradas de Rodagem:' 1
em ue em VIVIa, graças a a 0- 9,3, oras a esta CI a e, on e

d. gIsse a pa avra. 11' _

d
.

t HARWAHI' será recebid0 pela.s altas autori-
(.1'0 a oI'I'elltaça-o e fI'scaII'zaça-o dI'- Rogerio Vieira, uetor do Mon- D

.

L' D t' t ,Iça0 o SIS ema , OI- d'
,

I
'

d d
,

d F
. ,.

essa maneIra, UlZ a IS a I d ad I J
.,

d P dades do Reich, Ira ogo sorrm o: que pro u to

;'etas do aludido engenheiro, ins- tepIO. os unCIOnanos Públicos; '[
. '-

t f' I
en a pe o ma lara1a e anna, n,laravI'lhoso',

c enuncIOU a Irma e es a OI ago-
petor da citada Residencia. Henato Barbosa, ex-deputado es- ra presa, devendo ser remetida

Damos, abaixo, os' principais l.adual; José Candido da Silvl\l.. para f>ouso Alegre. II Ofl·cl·:l1 de G,lPa�·,ne.. Mal·s d·
#

tdados técnicos dessa construção: alto funcionário do Ministério dã u OIS mor os
A ponte mede 34 metros de Fazenda; tenente Asteroide Aran-

extensã@,subdivididaem3vãos,tes,ajudantedeordens; Flo- Nomeal'a""lo de da 1 te do Secrotarlo do
�eDdo um central, com 16 me- doaldo Nobrega e o nosso bri- �

- i(.,
,

POUSO ALEGRE, - 15 Fa-

tros livres, e dois laterais de 8 lhanLe confrade Lourival Camara, t;lograf::J Inter-Ior l�ceram esta madrugada,?o hOB-

metros, cada um. A largura da auxiliar técnico do Departamento I U pIta I onde se achavam mterna-

ponte mede 5 metros e a altura
1
de Estatistica, Seção de Publici- Por ato de ontem do sr, Inter- Foi nomeado ontem oficial de dos, o� operariGs Paulino Fur-

dos p]ares é de 12 metros. Os dade, ventor Federal, foi nomeada D.18abinete do sr. dr. Ivo de Aquino, tado e Adão Santos, feridOR nª- Foi nomeado, por ato de ontem

encom "OS foram construidos com O sr. Interventor Federal de- Silvia Carneiro da Cunha, para o, ilustre Secretário do Interior e Jus- explosão das minas de S,utllt 'do sr. Interventor Federal, ama.,
"

. car80 de dactilografa do Departa� I, tiça, o nossu distinto patricio sr. O
A h nuense arquivista dr.R Di.reto:ria do

alvenaLia de pedra com CImento, vera regressar na proxlma terça- mento da Administração Muni- Ari Mafra, que ontem mesmo to- utros tres se ac am 01U esta� Interior e Justiça, o Sr. Adolfo SH..

na prororção de 1:3. Os pilares feira a esta capital. cipal. rnou..posse do cargo. do desesperadol', veira de Souza.

Dire-

-- ._._-"�--'_.,._-----'--'----------------------"-----._---.�-���,�,.

10 ministro da Via- Mandado d;---
ção em Alagôas Segurançaz A

1059

MACEIO', 15 O coronel Men
donça Lima visitou as obras de
consrruções do porto desta capital.
Em palestra com as autoridades,
declarou o ministro da Viação que
se comprometia a mandar ampliar
o cães, numa extensão de 200 me
tros.

Deu entrada no Juizo de Di
reito da la, Vara desta comarca,
uma petição de mandado de se

gurança, requerido pela Standard
Oil Company oi Brasil, contra a

Prefeitura Municipal de Floria
nopolis, para permanecer com seu

deposito de inflamaveis no reci
fe da Pedra Grande,

v z
----_._._----

ANO

Prcprletarle e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
------

IV I Florianopolis, Domingo, 16 de Janeiro de 1938 INUMERO

A PONTE SOBRE

ITAPOCUSINHO
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I Os problemas da segu-
I ..«

I

rança pública

AINDA E' ALVI
NEG��O

REDATOR:
A organização policial d.: Estado, mórmente

no que concerne á policia preventiva, é, inegavel
mente, dificirnte ainda,

Serviço por derna's complexo. que exige para
sua bôa execução, aparelhamento técnico modelar.
e '''11 rl'):�snO;l"11cj" d:S'JCllI1'0 d cl '''{Ir! I" � lITIaSt \_.. ,_ 11 _

,;.
� ... • _.._l, UI, . li _ 't( ......... .J v .t

para S 'li rust':iil, l��!) póde: de cedo, S:1:1fa Cata
ri n a, dentro das 3U a possi bi 1 id a ri (�S orç i ":lf 'ltaíi as.
atacá-lo de frente par? resolvê-to de pronto:

Entretanto, não se tem descurado o Govêrno
do Estado, de remodelar, ampliando-a, a Secretaria
da Segurança Pública.

A criação da Secção de Fiscauz.ação d i 0)
mercio de Armas .:; Munições, por exemplo, que,
apesar d.: novel, já vem prestando inestimaveis s':r

viço, li:) cont-ôle da importação e venda de ar"

mas, munições e explosivos, em todo ° Estado, e

registando as armas de defesa pessoal e U� caça
de propriedade p irticuiar, o que, no futuro, �ran
de auxilio prestar.í ás in vestízações mra descober
ta de crimes, é salutar e clarividente iniciativa da
atual administração estadual.

O Serviço de Identificação, tamo irn, te n me

lhorado em muito, estando moldado, no dos cen

tros policiaís mais bem organizados de Pais, pos
suindo. no seu quadro, íuncionarlos especíatlzados,
que vem de praticar na repartição congénere d i
Distrito Federal, com grande proveito.

A Delegacia da Ordem Politica r Social, jà
em funcionamento, é outro grande passo para o

maior desenvolvimento e .perleita organização do
nosso apardh'3 policial.

A uniformização do serviço d� trânsito, com

a unidade de orientação e fiscalização) cujo regll
la'nento está sendo elaborado, é u'a medida que
se impunha, e que reais b�neficios traiá á coleti
vidade.

Vê-se pois, por esta breve rese:lha, que o

Govêrno do Estado não tem esquecido os proble
mas da segurança pública, ao inv�s, no trabalho
pertinaz de quem quer, de fáto, correspl)nder á con

fiança que lhi� dE'posita o povo da sua krra, vem,
com pJSSO firme e vontade decidida, em;lreenden-
uo obras de vulto nêsse sentido. anganou por mais um ano, o pe·

, l�esta, porém, que aos esforços dos adminis· rigo de todas as defesas.
tradores se una a vontade de cooperação dos par· (allco o grande ponteiro atuClI
tic�lares, tão certo é que a policia, para completa I mente o nosso artilheiro-mór, del-
elucidação dos fátos e para prevenir os delitos, xa uma defesa em "palpos de

I) nãO��ita vez, prescindir do seu

r:rso. II: i:��h,', quando domina um' p'.

- - -

r ealico continúa assim a ser

glorioso �,or leiro do Figueirense.
I
I IVO AINDA E' ALVI-

NEGRO

I CALICO
I

.

I

CALlCO, o grande extrema
esqllerda do Figueirense
o "Diabo Louro" de nossas

canchas já assinou pelo Figuei
rense.

Continúa assim o mai; com

pleto extre"l1a esquerda do Esta
do, a milita� nas gloriosas hostes
aI vi-negras.

Desta maneira o tci-campeão

Senhora Ou Senhorita

Deseja um bom cabelereiro?
Procura-e á PraçJ 15 de Novembro, n· 10, ao lado da

Chapelaria Chie, que será atendida com prontidão e es-,mero pelo competente profissional em Tinturas, Pentea
dos e Ondulações Perm<:.nentes.

" Casa Miscelanea

IVO, o centro avante do Fi
gueirense

não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRAJANO N. e

I

NIZETA,centro avaiano !
dar uma grande artilharia, que 11/'posme homens como Galego, Pa-l
checJ e Forneroli. IFez assim o Avai uma precio
sa aqUIsIção. ,=mw��-----__H-m' �"'--�_� �mm�__�'DIlI -- _. _.......,.., _ T�.!lJrP'B__

Paulo B. Barbosa

diversas vezes atuou corno co ..

mandante de clensiva do nosso

scratch, renovou SeU contrato com

o tri ·campf'ão.
Ivo o homem das wa[)dt�s opor

tunidades e emérito chutador ,pro- ,

mete para o dOO un.a de
mais destacadas atu-ções.

BECK CONTF'lUARA' NO
FhjUEIRENSE?

i
Quasi toJo', 05 plaiers aiv:.!

negrm. já fê ,1OVar a',ú fCU, contrn-ItOS.

Entretanto 8eck I)
n j.Ji vot n do

campeão e atualmente o jogador
de mais evidencia no tearn de Ca
lico ainda não assinou H'U contrato.

E�tariÍ o mais completo centro

médio da capita], ir.clinado a con

tinuar no alvi-Ilcgro ou passar para
as fileiras tricolores?

I
----

NIZETA PASSARf\' AGORL\
A COMAND I\t� A OPEN·

SlVA A�VI-AZUL

Nizeta o nosso mais destacado
centre Icrward. como já é do do
minio público, é alvi-azul.

Passará assim Nizeta a coman-

SA8INO, CAnLOS, CHOCO
LATE E ANTENOr� CON
TINUAM COMO /\LVI

NEGROS

Sabino. o ótimo ponteiro, Car
los atualmente o half-back direito

que se acha em melhor fórma na

cidade, Chocolate o grande inte

grante da linha média, e Antenor
o zagueiro que fórma ao lado de
Fredi a melhor parelha da cidade,
assinaram já os seus contratos, es
taodo assim prêsos ao aivi-negro

Ivo o Ilrande atacllnte, que por por maIs um ano.

f :c,rianopoiis, 16� 1- 1938

PARANA' ABANDONARA' �IRt'�·I)as SO-
a FIGUEIRENSE ,..1I1v I!J�§ (g,

brlie "L.a rti't-

Df�ã€�"
'.

S. S(,LVADOR, 15' - o
chefe de policia dirigiu lima

circular aos jornals, comu ..

nicando que toda c qualqu-r
noticia referente aLAM·
PEÃO r � (LI bando deve
ser submct.na pr(; v :�wl('nk
<'I sua Jpn·,. !'I\'ÚO. S m o que
.r ão p':der:'i ser pt.blic. da.

sua- 1

R tOPt:'. 1 S --- O secrr

.tár:o da::_, '�ul;1I1ça Publir a
baixou LI!])', rx..tar.a proi

I' bn.to o SC1:Sy!,lj1alisml) da
Illlllleíl�;a, a propos-to d�
� u.cidios e delitos e a dra-
matizt.ção das ocorrer cias,
acompanhados de íotogra ..

fias.
r.:af-''':""�-V''��''-'''''l'r''-�r*,fJ;d,f;' a"t�12i""":1t:"""""�"'S"":3.It�"
�!!;O.:::��

:;.;t�"'.!:.<.IL:'o:!:'.1Io.'" _�""" !:Jf�' ....�� .......

�A.:_!!:'.t6!.�
�. Agli�stl:()lo Paschoal ��
n �

PARi\NA', o grande f01- 'ij1 e 'iÇ
ward alvi-negro � Anastaeta Spyrides �.�

I � Pascheal :ü.:o d fi d II fI r.� participam o nascimento det ar ana, o gran e imi er O-I' [,� . filh APO"TOI O �
.

I
' e�

seu 1 o ;, ,. .�

rlanopo itano, ao que estamos ln- � Fpolis., 11-1-38., ��
l· d b ' f .. r.� r.�orma os, em arcara em everexro I ,i>!:v...,.,...... v.....,"< "'......."".,...w'...r-""""""

.

.., .... ""' .. Í'!]• ,h".!!'Ü""..A''''''''''''-''''·;C�\o..'-J'''AI\ :.;.&.or..v''''-'':'.il�*""",�.l'o!....*A �"t;.,

't I d F') .

I
H' ""._""'(I ..._�'.... r.,.'illr.....-..."'II'.'; i'-"W':-�r"ll"O'·-,ur:""_IP>'.'.ôl ..,iji;"t.y L

prOXlmo para a côpl.a a -\( p:'l t .....,a..���.:.i�-..�m._..�Q..._� .._.I .......-....L�,)J�� ...--_.L� 1;
bli::a. � Estefano N. SaVi)§ �

Perde o Figueirense urna de � �
5U'}'; gl"asdes figuras, pois P,d aná � participa aos seus paren- i�.I é um )rande atacante e atu"jfI'len- .t!J tes e pessàa� de sua ami- Jo 't� d d r,�

I te acha-se em grande
r

órm<i �.� za e o contrato e casa- ��I •

� mento de sua filha ANAS- ÍlJ
I �� TACIA com o sr. TEO- �'I

'[
CRUZ ESTA' NO I� DORO CONSTANTOPU- �\

A fLE'TI CO? � LUS. �,
�j1 Pj� t�

C(TTfU rdas wdar. rle,.pnrlivas � Floplis., 9-1-38 �
que 'ruz, f.) m:::lh, r Íull·back do �J �;
Fst�,(IO i avia assinadn contrato Y-1 r��,�.t'Jr:;;;::���1 �
com o.A, L�tlco_ l1� � _'\.uastada � �

�I fi)j verdade, o' ti i, "i"re �r�1��J e i� ':�

co�;egu,r,tm 11m gra_nde JOg',dur, f.' � Teodoro �
mais perfeito zagu, no que' pOSEUI �� t �li apresen ,am ..I

�" . �

� ·se nOIVOS ��
����!"����������

mos.

A

50'000
30$000
5$000

GERENCIA

A GAZII=TA De\fh�o ao aao custo da pat, tr.'�
pel e atendendo-se que este

diario é o unico que se publica nesta capital,
com 8 paginas de editoriais, somos forçados a
levantar os �reços .das assinaturas que pas- 1
saram a ser os segumtes:

ilnnal
Semest.·al
Mensal

A \';uva Rosa ! 'eluzo dor, r�eis, vem por este melO tes
temllllhar m'l profunda e et.::ma gratidão a,) :.balizad{) facultativo
sr. dr. Vitor Mendes pelo modo cariuhoso e desvt:h(h com qu.J
aS!ii1.tiu á eCifermÍlLde de �elj sdudoso e"poso, lcnent:õ Hercilio
Xavier dos Rei�.

AgrGJece. tarnhun, profunJa,j;e;,te comovida, aos exmos,
sms. Interventor Federai, Secretario da Segurança Púhlica, Co
mandantes da Guarnição e Fôrça Pública, Tiro de Guerra 40.
Ordens Maçoniças e a todo�, emfi"n, qlle a comfortarem no do
loroso transe por qüe vem de pas�ar, quer acompanhando seUl

mahgrado Esposo à sua última morada, quer enviando corôas"
telegramas e cartões de condolências.

VISTA BEM SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e gal�6tas só

na A CAPIT L.
Rua Conselheiro Mafra

II

esqul11a.

'·'·i�_

da Trajano
':

____ "1��"'-" _, ...... � ._ .

.,. .._..... _� ........__ . ......,..�,._... ._ .. __ ."..�' _ .. , . .,_... ,.," __
� ............._" ..... _._.,_ .,. •. ,,� ........ _.,joo� ............,..__ .... _.__.... ,...---..- .. _ "'_'/(I'4... _.(� ...._, .....,,,_ .• .,. ... _ ... ,...., �_.� .. _.".
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rcando-o
acima de interesses subalternos que a politiquice vigente ti-

\ �:;:IOverna r e .. 1. nha com imperativos indestrutiveis. Afastados, havia longos aIlOS,
--------- de nessa Estado natal, pudemos avalia, em toda a sua grandiosi-

eSt ft.. '

edas Ildaasde
a extensão do tenomeno, numa viagem que empreendemos De-

a rj r i r §' {:;::1 regiões meridionais da gleba catarinense, onde dezenas e cente-

nas de quilómetros de ótimas rodovias, são hoje em dia febrilmente
devoradas pelas guelas de aço Jo i n�aciavel pineiro de noss� tempo H ORA' FI i0--Oas 14 ás 18 ho rasReflexões e comentarias -o automovel-que ao metrálhar de seu motor possante veiu des-] '

It' II pertar de seu secular, letargo o habitante das zonas rurais e urbe- Rua Tu-adentes, 8 (sob.)
a mal§"'geln iluma v.agert� nas, trazendo-o para o convivio de seus compatriotas e despejandc

--�------

ao Sul d" Estado I
nos centros consumidores es lrutos de seu trabalho quotidiano. L e "1 I ã oE o lavrador, o colono sulino, que até ha pOUCD erem eco'

nomicamente seres dI! vida latente por falta de transporte para seus(ESPECIAL PARA «A GAZETA») I d t t di t CI' I d t b lho epro utos,. ?s en am nos I8.S que corr.em, po e? a ,e ra a

Por CEZAR SE'ARA I produdutividade taes, que, se aproveitados mais racionalmente, e�

I
muito poderão concorrer para consideravel aumento de nossas pOSSl"

r-;;' ".� Se outros motives não hOll�e�se para se c,oilsiderar co�o ace�- �ilidades agrariae, trazendo, consequ�?tameote, �1Ié>.ior volume .,delilda::;;enle norteada a atual administração catarmense, a simplana ! riqueza para nnsso Estado, o que Ja se podera constatar pela
e acaciana frá1e do ex-presidente Washington Luiz de que 00-1 vertigosa ascensão de nossas rendas publicas,
,vemar" é abrir estradas, bastaria para jusnlicar o mai!\, otimista R----.- d' ·--r-r_-H--A--R-L--A-U--r--H-·JU lu sobre a �orma por que vem sendo conduzidas as coisas pu' e9U Iano......., . ,

.; };>l!cas em S�nt:l Catarina. Bastar:} ao ,observador reportar-se h� as Fe irascuco ou seis ano, passados, quando somente a zona norte do li-
lar ai b;" I 'ga verde mereciam os carinhos e desvelos de nossos ho- L iVres
ID' os dL Ltado, licacdo a parte restante da gleba catarinense in-
II' ameni: entregue à sua malfadada sorte.

RIO 15-0 f 't Hen-'B PI Vi V15 eUJ nosso memoria estão ainda aquelas detestaveis l . D', th prelelho. d, , . 1 •

L I I nque ornwortn. que avia a-
e penosas 'Jlagens por via mant.ma+-pelo porto ae aguna ou m-:I d

'

t' Jd desei
,

S I o ar ens energrcas no sen II oh'luba- quI" se era obrigado a fazer quan o se eseJava Ir ao u
d id I t

do Estad,). Não iremos' aqui, porem, recordar aqueles lonjínquos �b
ser cu�pn o

L� regu tamden
o

,

" I so re as r-eiras ivres, a en en- lhe extinguiià as sardas, panos,h'll\pm, Os velozes onibus que nos taansportam atravez o itora
d I' 't - d M"

, .

,

d b
'

h o a uma so ICI açao o 11lIS- cravos e espinhas, sem li rmrnmasulino pau Laguna ou �or entfe�elo o u ernmo e monton 050
tro do Trabalho, resolveu sus- irritação, deixando-lhe a cutísdI visor de anuas das bacias dos nos Cubatão e Tubarão, para a

d - d f 'd I' 'fr
� "

� 1 ' •

idéi pen er a execuçao o te eU I) IInpa. macia e resca.série do murncipro deste Ultimo nome, trazem a nossa mente I las
I t té IS d b 'Id N Ih regu arnen o a e e a n pro Ioutr as que não as que o passa o no') sugere. osso o ar emerge, f As'

.,

b' d d I f I xirno uturo.

Ina ncunidade am lente, p,er en o-se p� a passagem � ora, em Vil es

e montanhas de terra [ertil, onde o milho, a mandioca e outras

S b
.

culturas. formam filanchas verdts de progresso entremeio ao:; ta- uma r I nos
Ibões de n',ato virge:n aiaJa existci'l'eS. E a velha e ff':rrugenta es· b ra�. iie i rosIrada de ferro D. Taeza Cristma COlO seu ramal Tubarão-Ara- -

1aotluá, rhcga a nos inspirar piedade e mesmo riso, quando deixa
mos a� ab,mladas e bem pavimentada,; estrada, de rodagem est<\

duais e municipai:; para usarmos () transporte fer: aviaria.

Reabertura das aulas a 17 de janeiro.
Programa dos grupos escolares.

Escola Particu lar "Dr,
·'reira . Lima

Será vendido em leilão no dia 18 ás 19 horas, to
dos os moveis que guarnecem o predio da rua Luiz Del
fino no, 30,

I mobilia estofada com I sofá 2 cadeiras de braço
6 cadeiras simples. 2 finos portas bibelct com espelhos de
cristal e vidros moronez-l tapete de sala. I par de jarros
I buíet de fina madeira trabalhada, 1 etagere com espelhos
e vidros de cores todo entalhado, I cristaleira amarela, )
mesa elastica, 12 superiores cadeiras estofadas de couro, 1
cadeira de balanço, I cadeíra preguiçosa, 1 grande can

toneira para sala de Jantar com espelho,2 bureau-rnimstre
1 mobilia de vime pa. sala de visita, 3 superiores arrnarios
para livros, I cadeira glratoria, I meza para radie, disco
diversos, 2 guardas roupas com espelhos, 1 cama de casal,
I divan com veludo, I cama solteiro 3 criados mudos 1 guarda
roupa para solteiro 1 p e n t e adeíra [com espelho.
I bidet, 1 cama amarela para solteiro, 1 porta chapéus. I

geladeira marca (Neva) I fino guarda louça, 1 armaria en

vidraçado, 12 cadeiras amarelas, 2 mezas para filtro, 1 fil
tro (Berkefeld), 1 porta-toalha com espelho, I guarda-comi
da� 1 mesa de casinha, 1 cama branca para solteiro. 1 ba
teria de alumínio, para cozinha 1 maquina para carne, lou
ças diversas, 2 armações de cama de vento, 1 velocípede,
1 maquina de cortar grama, gaiolas, 1 lote garrafas vazias,
1 cadeira balanço. 1 cama casal, 1 guarda roupa escuro, 1

p�llteadeira. I banqueta, 1 roupeiro esmaltado 1 camél esmal,
tada, I mesa vime para radio, 1 aparelho metal para café
abat-jour, I forn€l para fogão, 1 filtro. 2 cache-pots, I esco

vão para iavar casa, e uma penteadeira C(3 espêlhos ovais.

PARIS, 14 Recomeçaram hoje
os movimentos grevistas, tomando

I foc?s de extrema gfavidade os aton

RIO 15 -Pelas altas autori-: teclmentos de Metz.
,

dades navais foi recebido hoje 1 .-----

um c�bograma, ;nforr�an..jo qu.e I Dr. Pedr9 de Moura Ferro
a dIVisão de stlbmarmos b:asl-

Ileiros, constituída ?elos «Tupi», Advogado
Rua Tralano n. 1

Ali aparecem então em toda a sua crueza os requicios dD "Timbira" e "Tamoio", chegou
passado regime) no flagrante com a realidade atual. Pobres funcio- ôntem a Gibraltar procedént� de)

COmpanh -Ia Nac I-ona I de N avega 1J.:anarios ferroviarios sonolentos, sempre á espera dê alguma coisa, que Úrano
deve ser seu, parcos e mil1g1lados vencimentos, contra5tando com os

lepidos e bem trajedos motorista� das inumeras linhas de onibus,

ça-"'� Costela raque ero todos os sentido!
.

e a todas as horas trafegam peJa zona _â U
sulina. na ancia incontida do movimento e da velocidade, indice

;
. ('..\�� �

•po: qlle se medem hoje _em dia as atividades dOI povos. Duas '->

M t M ·tll Pu ta Fio" a .a.eras, duas epocas que airlda coexistem, mas que marcam .liferentes .!JOJaClÚÍf r aVImen o arl Imo... r rlan pu IS
paginas da HistorIa da Civilização: carvão e petroloo. ,ç.(\ perf'� Se rv iOos d e Passage i ,..os e (je Ca rgas

-----_!!----------........,__.����'"

DUAS E'POCAS EM CONFRONTO

,..

greves
em Metz

N.B. Será vendida uma garage desmontada toda de
madeira com as respectivas telhas novas francezJs. Na es

quina da rua acima passam o circular e agronom:l'a.

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Àmer ica do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

DISPARIDADE QUE ACABOU

Para o Norte Para o Sul
ESTf<ADAS SÃo APA!�ELHAlVIENTOS ECOÍ'iO�ICOS

E NÃO POLITICOS
I

_____________ ! ._ i__��---__--------__---

dos

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Ate ha pouco, as administrações estaduais e mesmo nacio
nais. encaravam a realIzação das obras publicas por um prisma es

sencialmente politico, premiando a fidelidade de determinadas re·

giões e individuas com vultosos beneficios, ou renegando os que
lhes negavam apoio, deixando-os á mingua de qualquer auxilio.
Assim aconteceu sempre ha cêrca de um lustro passado, para não

dizermos em Santa Catarina somente, mas na quasi lotalidade das
unidades federativa�. A construção de estradas, pontes e demais
mdhoramentos obedecia a planos eleitorais ou sentimentais, sem

nunca serem olhados os interesses ecunomicos das populações, das
qaais se exigiam votos � jmpo�tos, compensando-as de acôrdo com

o potencial polití:o gue- apresentam na ocasião, embaindo·as por
vezes com [_rorQessas que na maioria nunca foram cumpridas.

BIDcas
XX

O Paquete lTAGiBA sairá á 20 do cor

rente para:
paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AV·ISO Recebe-se cargas e encomenda3 até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias da� 3aídas' dos mesmos, á vista do a,

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s da
Companhia. na vespera das saldas até áf, 16 horas, para ser !;onduzida, gratuita
mente para bordo em e:nbarcações especiais.
E$CRITORIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZ€NS-Ct\IS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

O Paquete
corrente para:

ITATINGA sairà á 19 do

Vimos assim em nosso Estado, durante varios anos, uma

disparidade de tratamento para a3 suas diversas regiões, que cho
cava os mais comesinhos prip.cipios de equidade.

Tal filhotismo foi,�em boa hora, postú abaixo pela atual
administração catarinense, a qual. tnão se poderá Regar, procurou
rientar suas a�ividades selT pre no sentidu do bem publico, colo-

Foi-nos enviada a comunica

ção de haver sido eleita e em

pos�ada a diretoria para' 1938,
do «Bloco dos XX», socieda
d� fundada em ltajaí em 1929,
a qual ficCi)u a�sim' constituida:

Presidente de honra: Abdon
Fóes; Presidente: Cesllr Pe
reira; Vice-presidente: Manoel
Marques Brandão; Secretario:
Felix Brandão Sobrinho; Tesou

reiro: Frederico Augusto Luis
Theime Jr. e Orador: dr. Felipe
B. de Alencastro.

Gratos somos pela gcntil co

municação, .J. SANTOS CARDOSO

''fI'.'" __ ._ .. '-J"-"-�'''--' •. _-'--''''__'''''-- ..........1', ..........-
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••• 6 • mal. barata, por6m , Filiais em:• melhor do mundo

"III lorte - de um .om e vario••on. oomblnado•
.

quasl que nAo oonsome bateria (2,5 amp.)
Immen.a durabilidad.

A

".nda em toda. •• It�a.

oaaa. cio ralllo

Blumenllu, Cr·uzeiro do Sul,

Jal'-ivile, Lages, Laguna, São
Francisca do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Ce Fama! Munrlial'

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGR/\F1A

rUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias carjíiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SlSTElV1A

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratórios de Microscopia e Anã-

I ises CI in tcas
Exame de sangue- para diagnostico da sililis (reaçõe� de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs lorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia

gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, lí

quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, €3

TELEFONE 1.195
I FLORIANOPOLIS
��--------�������
� rDr. RioardO!! Accacio Mo-!
Gottsmannp reira tem seu escrip-

MEDICO
CLINICA GERAL

Vias UrinariasEspecialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das melcstias da pe

le e nervosas pela ,;1ufohematherapia
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 I

Telefone, 1.584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e das114 às 16 horas

1ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Piare, 13
1 eleíone, 1595

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

·�������2��V���AVAVÃ�!MG

Cálculo de qualquer Planta,execução, fis.. I�.estrutura em con- caltzação e direção
ereto armado de ob. as
e ferro Aparelhamento com �

pleto para ccnstru- �
ções de pontes em �
concreto armado

.

�
�
�Omar Carneiro Ribeiro

ENGENBIUBO t:::IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 12,� l�DAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

Obras contratadas na I· semestre
de 1937

_ , � .. , �."""",���,-"",.� � tt"l;';M',",�''''
. .
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\
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.Ó» »
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I N S T I T U T O O E D I A ..

I

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E \1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e dJ3 16 ás 18 horas.

Ex -chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplelalllla Im cirurgia

geral

tõrlo de advogada á rua

Visconoe de Ouro Preto

n. 70. - Pho1\P� 1277.

I Caix 1 Postal, 110.alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) ê partos,
cirurgia do sistema LclVOSO e

operações de plástica Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direltc
Advoga na capítal e��no interior deste e do Estado de San- jlta Catarina. I

Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, 131

.1sobrado sala n' I
• PARANA' SANTA CATAHlNA

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

MEDICO-ESOECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar- I

gania - Pescoço

I
Consultas das \ O ás I 2-

das 16 ás 18

I Consultorio: Rua João

I Pinto, 7··-- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317
_.

t
__ I

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Molestlas de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade:
Medico do Hoapital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

1- Dr Aderbal
da Silva

�:J\dvogado
�ua Cons. Mafra. t O (sob.

Fones 1631 e 1290

R.

I Dr. Pedre de Moura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado
I

I Telephone rr 14_58 I

�. .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AG.AZETA
-------. ,.......; --_._----------_ ..�,""- .-

AFavo-rit'-a�I-"""Ad;i;·Sch;�;��
�� Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAR INA
AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as -�io
Pring Torres & Cia. Limitada +Rto
Navegação Brasileira Limitãda-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo· Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAdENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIROf diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

� Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciada.s e em I- 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 rmportação.r do País OUI do Ex'

�� ,

terior, para desembaraço e .redespacho para
�� as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

"'""'f-"'-:'I>{����-- ���.� SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇoS MODICOS

�;�'�-��s--�:�';�;�o��s-��-m��e�'-�d��;C����;�S���'I
�j�+�����o�A�N�CC�A���.��o�������T�p-A�A��;;I��
I �:!ío�ar�eseI��X?�!

Descontos para revendedores

I
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CINl AS LARG:�S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas,Avtador Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17'a

Nc'.}�Estreito Ponta do Leal

BIL.HETES

Federal e Santa Catarlr.a

I\ C 3 CLi\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

- - Em todos os casos em que tive de combater uma

lôr, recorri á» Apyretina- , sempre com resultados mara

·dhosos
A�5. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Hospital Fra�enhilfe, Hansa Humboldte
�ons:Jlt()rio em JaraglJá.

_, ''ÔI!Í
-Posso certificar que empreguei com optimos re s ulta

os, o renr-ruado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
as, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
. Medico estagiário voluntario do LJepartamento de

cophylaxia da Lepra em São Paulo.·
-

-'A «Apyretina>, pela associação leiiz dos seu" com-

onentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mêndes

Major Dr. Vidor Mendes-e-Ülrecror do Serviço de
aude da Força Pública do Estado de Santa Catarina
[orianopolis.
-Os analge sicos componentes de« Apyretina» estão

osados optiman.ente, de maneira que a energia especifica
os orgãos não é aligida por efeitos secundários, mesmo

uando dois cachets se-jam ingeridos simultaneamente. Em
utras palavras, não deprime o coração, não diminue o pe
staltismo gestro-iutestinal, nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
�;:Rua 15 de Novembro na. 84 A- Blumenau-Santa
atarina.

--Apyre�ina, ein ausgezeichnetes Praeparat be-onders
eí Migr'aene. (Kopfschmerzem).

Dr. George Richtel
Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

atarina.
,___-----_._._----

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

Dr. Alíredo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- BlumEnau-S�3.

atarina.

Atesto que prescrevo, com resultados optimos, os ca

hets de «Ápyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
atarina.

-A fórmula de <Apyretina» é por si mesma u� cer

ficado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi

dora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.
----------------------

-Atesto que tenho empregado em minha c1inica, (Jõ

chets de <Apyretina», COID optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

_ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
produto «Apyretina> do [armaceuricc Carlos Henrique
edeiros.

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 - 8lumenau-Santa

., "'>".- -------------

«APYRETINA» é O melhor remédi-o contra
dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.

Preço de dois cachets:$600, em todas as Far-

quinta-feira
,.

20 de Janeiro ·

-�-�- .�-��-----------

1
�--------------------.------�.---------------------------��

lOs

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

os pontos da cidade.

RiO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: WUfredo Ciarla em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente
cio 2.° collocado.

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

Brasil" é lia moto mais cara do marcado" e t, moem
"a moíocycleta que mais provas tem ganho em 1�)37".

motocIcletas "AnUlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está aendo esperado por

Iodo. os motocyclistas
Motor uARDIEu de I cylindll'o, com 3,5 UP,
a "elocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando 56m_nt_ 65 kllos

Peçam informações sem compromisso a

Casa Savas
de Estefar)Q Savas
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

EUX�R DE NOGUEIRA
Empregado Com successo em todlll

.. molestias provenientes da sypblJla• impurezas do sangue:
,'"'
�

FERIDAS !

ESPINHAS <,O"�

ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PEll!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
e Ilnalmente em todal
III alfecçOel cuja 0d-

iarei regl.lradl ,em .eJa a

"AVARIA'"
- Milhares de curado. _!_
GRMUE DEPURATIVO DO SANalll

rl'elhores hoteis de
Cu r i t í b a

I HOTEL JOHNSCHEfi IIGRANDE HOTEL MODERNO
Rua Barão do Rio Branco, em frente ao ( I

Auto-Onibos na Estação
Palacio do Governo Rua 15 de Novembro

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR·
RENTE QU�NTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇAO A' REDE

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões próprios para festas, banquetes e peque"

nas reuniões

GRANDE SALAo RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia própria Ia vapor--Frogolific:os---Df.
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 -Filiai 16$000
Sob direção imediata

.

do seu proprietario e

pessôas da familia
FRANCISCO L. jOHNSCHER

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

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

Ótimas instalações sanitarias com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos conlortaveís salões de Recepção, Res-

taurante, Furnoi r, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro
fissionais. Orandes Frigcrífico;;. -Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça esterilizada.r=
Jardim.-Salas para mostruarios para os srs. re

preseatentes comêrcil,lis.-D1NER-CONCER10

(

EM JARAGUA'
"Zn:

l--hpede·�e no Hotel Cen
tral:
Proximo a estação - a •

pios e arejados quartos pa
ra casais e solteiros.
C f" li

-

.

on ôrto, � 19l ne (j! Pron

Itidão e

1\ ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1,
Vende ..se

por preço de ocasião, 2 ca

Ria I
sas em perfeito esta�o,
sendo uma a rua Major

, ,. Costa n. 117 e outra a rua

, .

RIO, 15 - Violentíssimo Frei Caneca sjn com 4 ano
RIO, 15 - O Ministro do nordeste varreu ontem esta

d
.

de d
.

RIO 1 5 i\ I·
,

d T b It I b
' , ,

it
• d t

e uso' uma e ma erra e
,

- chretona a ra a na anu ou «a -imt.o»

u_mjCaPI
ar, uran e um quarto outro de tijolos e cal.

"Casa do Funcionario Publico», processo ele reclamação. por oao de hora, causan,do o des,te- Para tratar com João Se.
,(�rece�á na próxime

.

segunda. t:rel� �� autores provado serem lharnent? de vanos prédios vero dos Santos Cais Fre-
[eira, as 18 horas.. um jantar de sindicalizados e 50 poderem as nos bairros pobres. derí R I

'

d lid d 'd'
,

d S' J de',' J I enco o a.
COI ea I a f' a iretona o 10' untas e onci ração e· u ga-
àiculo dos Jornalistas Proíissro- mento deliberar quando assim O p IanD do

plalltio der
trigo

-:ongressD �Jurispru.
o Funciona- denei. Ira
lisma Pu- balhista
blieo

nais.

Nesse Ilgape será apresentada
aos representantes da imprensa a

resenha do Conaresso Brasileiro
o

do Funcionalismo P'Jblico, a rea-

j.
,

I 1
isar-se nesta capita e no qua.
tornarão parte funcionarias de to

das as categorias e de todos os

Estados.

seja.
Com esta resolução o Minis

tro acaba de firmar jurispruden-
Cla.

Em seu despacho declara o

Ministro do Trabalho. que o

empregado que se não síndicalisa
dispensa a Justiça do Trabalho;
podendo I entretanto, pleitear o

que julgar de razão junto da
Justiça Comum.

VENDE-SE

Florianopclis, 16-1-·1938
---_._.-�--- ._--- _._--

o nordeste
bateu no

Crh�e mini§tei�ial
francesa 1Cun!urJi�,.t. a.sI r.),�esos en")

POF'tugal
.

PARIS, 14-Caiu o gabinete
Chautemp. O presidente Lebrum

procura constituir um govêrno LlSL )A, JS - Numerosos
direitista parecendo entre tanto cornunictas envolvidos no cornplot
que isso lhe há de ser muito di- ultimamente descoberto já se

firil. I A

,,-,- d id
1 ae ram presos.

.vao reslam UVl as que o IM' d 'I .

'

,

presidente L.:lbrum deseja apoiar- I ,mto'l
c

.:; f i. consegu:ra,r atra-

se nas forças APoliticas do centro, I vessar a. I�oate:ra, fugudo para
ao que se opoem tenazmente os o estranjeuo ,

radicais socialistas, sociatistas e

sobritudo os 'comunistas,
O sr, Jorge Benet, enquanto

não for organizado o novo gabi
nete, ficará á testa da pasta das
.Iinancas.

BERLIM, 14 Telegramas da
fronteira poloneza dizem achar-se
as populações alarmadissimas. De
vido ao entenso frio, alcateias de
lobos famintos estão descendo aos

nevoados, causando prejuízos avul
tados, atacando homens e ani
mais .

o Conde Pereira
Carnal ro será reCfJ""

bido p,�lO S r , Sa
lazar'

RIO, t 5 - O ministro da
Agricultura reuniu em seu

gabinete a comissão en

carregada de estudar o pla
no relativo ao plantio do
trigo.
A reunião foi demorada,

sendo tomadas resoluções
destinadas a marcar um

grande passo na cultura
do precioso cereal em todo
o Brasil.

1\ Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex�interno e assistente do

Serviço do prof. Moraes
Ex-interno do Dispensaria

Sílva Lima
Ex adjunto do Hospital

GraHée Guillle e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇO
Especíahsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO

118-
Rua Trajano -18
RESIDENCIA

Hotel Glorta

(l_niariamente das 16 ás 18 hs,

Conde Perei ..
ra Oliveira

LlSBO!.\. 1 j -- Em sua pas
�agem ror esta "apitaI do COD
de Pereira Carneiro e Espo�a)
serão os ilu.ties hospedes br asi
leiros rccebrdos em audiencia
particular pelo chefe do govêrno
sr. Oliveira S.llezar.

PARIS, 14 Embarcaram hoje
para o Brasil os Condes Pereira Car
neiro.

Alcateias de
lobos famln- Procissão

tosA casa á rua Felipe Schmidt,
n. 125, próximo ao Departamento
da Snúde Pública em construção,
por 14:000$000, fazendo frente
a rua Felipe Schmidt e fundo com

a rua Conselheiro Mafra, TratAr
r.orn o procrietario sr. Eurico Soa
res de Oliveira.

Vu::�I� !:.�=.
no lugar Barreiros, com es

plendido pasto, duas casas de ma-
.................�:::':::::=����=�=

deitas, muitas roças de milho e
BORRACHA

mandioca, além de grande número SINTETICA.
de arvores lrutileras. Agua mag- BERLIM, 14 Umquimico aca-

nifica. Tratar com Alcebiades ba de descobrir nesta capital uma

Souza, nos Barreiros. I ��r:!u:to �:rv:g�racha sintetica, co-

Terà lugar hoje á3 I 7 horas ;i

procissão d� Nossa Senhora d·_)
PaI to, que devido ao mau �êrj)"

tem foi transferida,
Na entrada da procissão lia

verá benção solene com o S. S.
Sac.rarnf'nta.

o EXPOENTE MAXI
DA EL.EGANCIA MASCULIN ., O
ORGUL.I-IO DA INDUSTRIA NACIO-

tItifJ

NAL.-O ·CI-IAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA �� DO

Deposita rio: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIF"O MAFRA N. 12 FLORIANOPOLJS

t.MJji 1\,11' �'"::l':"'""'lt":'�I}�V!'"""

... rifl'I"f' L W _��'E'!IW'W»)!!'5l........... l'
.

---t\

O

j ·1

1
g
g
h
n
r
I

o I

Chapeu
Dos
Quaréf! \

rnilhõe� .

1",

[. -.'

,

-

--.-

ALFAIATARIA abra J
am!

Corn,unica que devido a construçãs da nova fachada atende a sua distinta fre ..

guez1a pela er.trada do mesmo predio na parte do CAES LiBERDADE junto ao
Hotel Gloria.

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

--------------------,----------------�
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rn��uguração do faro
le1L�� da molhe de

!tajaí

Aumentados
os vencírnen ..

tos do funcio
nalisrno

Odeon, o llder
dos cinemas

"', '�. RTAZ
-- ---.

1..,; ,.,� ........
-�. -'--"""�

OC'J DIA

CINES COROADOS

ODEON, o lider dos
cinernas

NOVAS
Ontem,

�\�
, I'
I

�!í foi, é

A

,

e sera

Assolados
pela seca

Sem qualquer expiicação Exonerado o vice
eonsuI de POlotugal

na BaíaGIBRALTAR, I 5 -A tri
pulação do destroyer britânico
«Fox-hound», que se encontra va

S. SALVADOR, 15 em terra com permissão, fOI cha- LI3BOA. 15 __ o O "Dial�o
[Os jornais divulgam cartas rnada a bordo com urgencia, O Ohcial" publicou ontem um de·
portadoras das queixas e destroyer levantará ferro este noi- ereto exonerando do cargo de

S. SALVADOR, 15 dos clamores das popula- te. Nao loi ,dada qualquer ex- vice-consul de Portugai na Haí?,O interventor federal no Es- ções do interior, assoladas plj.;ação relativamente a' estas Brasil, o sr, Joaquim. de F:guei-·tado assinou um decreto pela seca d'd d NI -'\1·\1', 14---·() sr, cap. tte, Humberto ]rilCl'Jirn da . me I as repentmas. j ,o do.
e '

1 f aumentando os vencimentos �����:il���;:�-'----' .� -----�'í.,�.'I�,,,I��f�"..�!i.5��&�<,'In, (lrl, 1\ i t�;ll,\ da Ca;lilania neste porto, evou ii eleito no
. ���'O(,}:��)!l'<!4)ii� -- .. �..,. c�;ii�;;tjfj..,�:;t,,�'t.i ��.�

r : do funcionalismo estadual, �I
.

5k
{ I' 1(1 cL, '. ;l"'ll'� 3. 'fl'U,'u!Dção do farf'lete di) molh:-,

melh�hra-, na base de 20 °11) sobre os I::CMP
o

W
r i.to ('. t ,;\ � r_L\ç'e ,;;1 C"�l_'!!lar:o<'d poi\ constuu.a, o !O�I�, proventos atuais. i. r e d i t e . u t u o r... �� d' �.� �Jii'" I =I rr- cor' afile �1.ll\l,0 &0" navios que ernancavarn o porto. punCI-, O ato da assinatura do i 11 Y

_ '" � €tJ; �

J;il!n�;)tt em nrites (",coras, estando ainda bem proximo ()

suce-I decreto revestiu-se de soo �.�:, �r i o com o !-lIa!!': "Evilasio" que encalhou na praia, o flue se .
li?!&

SE' r..n i1l::.�RE �AGAN O �
d h I h

. lenidade. � � r- �It"ta evita o s" rouvrsse uma uz como a que aparece oJe no �'!'i W8

(X remo do mcih�. I Alguns felizardos de 1937 I
A construção desfe farolete foi divers-s vezes pedida, pe· IJ .. ""�-ilJ Dl;l,'�a�� á diretcria de Navegação e só agera foi, pelo Readaptação' IIr, sino, rons "ill'!Ji', t"ncl0 O sr, cornte. Humberlo J. F_ da S.Jva .

í ·i il o ,i 5 n!l' " enlr.egue a co istrução a competencia profissional I de.. me.noreS I Id. sr , �.' "0 I rVlfl!C','Hk.

I tild I
.

r", (lt:1gç,� tecnic a do farolete es�eve fi cargo da reco p1�rV'er I

.. as. II11 '.rlda, "Ii'ctrncla do sr. 20. Lrolclro LUlZ M:HtHls de Al- I
�. , . I IIrneida. I S. PAULO, -- O Serviço IFica deste módo removido uma das mais serias lacunas ele Social de Assistencia para ,i

que se resentia o porto de ltajaí, graça, aos esforços do 5-. De- Menores esta cuidando em O Ileg8do dli Capitania 'este porIa. resolver a situação das me- !
0EllIOf:::. FOX JORNAL NO LlDER nores pervertidas. Deverá I! Ir ilJ.. � ser con�trU1do, nos fundto� I;;f"! Ri m.oEMA'SOl 20 14 d e :» F dos terre nos do Reformato � I

......... 1111
.

W o ,0, I () otlm.o ox
rio Modelo. um estabeleci- _

Airplan News, chegado hoje, de
t

.

,. I 'O
. I' -

L'
. men O eSpêc!a Izar o pára �

avião, e que ogo mais o ider

I d t
- . ,

1 •
f Íi , t'" .

t
rea ap açao ao meio sociai

MJ..•.:oca izara, con em o segurn e:
das menores em tais condi- �

CHINA-]aponêses apoderam-se ções. �
de Hopei e bombar- O instituto terá o nome �

PCJBERT T 1-\YLOR somente deiam Changai. de Educandario Feminino, I �
hoje na téla do Líder em CHINA-Chopei bombardeada achando-se jà pronto o pro- '!
r:-ELlClDADE PERDIDA- pelos japonêses. jeto para a construção do 1(il'

.

&6m BIl\JNIE BARNES e F.E.UU.-O dia da armada dos edificio. I
FRANK MORGAN Estados Unidos.

. . . .. FRANÇA.-O duque de \\'in·
Felicidade perdw? o mcorn- dsor visita a Exposição

par sve] drama da Universal, 1�e I de Park
(I lideI' dos C1l1WJélS somente h�)Je I EE.ULT. --A Exposição de au.

L;cali�a, é no diuf da critICai tomoveisem NemYOlk_
Pl\)ndlal, "um filme ?randc como o I FRANÇA-Penteaebs e fanta-
("ração da Huma;wladt". NC5sa' f,li1s.

;\d�iravel r..�:.a, q':c
é "be,H! lIm.� IlNGLA1 ER RA _ A viLHia al�- CINE R_EX, ás 2 horas--O

-"f;<,
}laglO3 da "Ida Pd ..sad" t.m mI mã do grande rrem o galante Mister Deeds e a con- �
!h�es de lare" ,,�rerrog essa fipura Automo�el da Ingla- tiouação de A Plexa Sagrada i ��
)rJSlnuante e umca de Robert terra. (10' e J 1· ep·sodios). �
Taylor, () (ionlf' m'l,ruLno mais ��
discutido nêsles u:tin o, tE:mpos. Loucuras dp estudantes é a

-ás 7 t 8,45 (novo hOfario) O
O trabalho rio gr;,'1 k Ilslro I extr1(,rdiraria comedia musicada -Mary Stuart, Rainha da Eso �

Ipncerra observações de grr'nde ele arnar:hil. cossia, com F'rederic March e �
( (ui?a�e. .. I Stu:lrt Erwin, Pat�y Kelly, Katherine Ilepburn. �BlOme Bélrnes, a pnnr:lpal fi- Jc.hnnie Dawns, Dlxie Dunbar e •
[ura feminina tEm Dessa produção a encantadora Judy Gar!and uma

CINE ROYAL. ás 2 horas G
o seu maior trab,Jho. 'das mais �ecentes descobertas do -Amo todas as mulheres, ..

,Frank MOlgiln, tem um ótimo cinema, são as principais figura� com Jan Kiepura e �en.us !ou· •
[r1"'ernpenho e as�im tan:bem Lois des�a esturenda comedia musica- ra, com Marlene Dletnch. r!!j
IWil,on. da que contém alem de cinco , 5 7 8'4- ( h O

. FeliCidade perdida é um "desacatantes" foxs (an�õ �s a al� I _ -�ST 'I
e .::> novot dora-I',

_
- . , I . uo) um arapLO enca.7 a ordrdma tao Ir,tlmo CNllO a sua pro- gre dansa cantada que vaI ficar I '

D I F' b k J V'I pria vida, tão romantico como o I gravada para sempre: BALBOA. c1o� Huubg
as alf an sr. é a-

.. ,,- 1 d'd I
T J d

-' ene o sono
�eu primeiro amor. tao es� er: I o

I rata-.se :::le ULDa mo t rntssJ(�a
� humano COIJIO a sua propna fa- . comedIa a!egre moça, eograçadls.
milia. sima. cheia de melodia e origina-
E' um hei') tema admirave.l- JiJade.

mente filmado que Edward Slo-
A L·

•

M d Id·
. . .

f I'
- 1 d Ivrarla O erna Matlne'es a's 2 horas.n,an mg:u �,,:om mUlta e IClua e.

d P d X •

C·E' fi�l d
.

d ., e ro aVier la.,
.- - � u� (lle para ser a mira o

PRECISA DE U'A M O ç A •

e d S ;ulldo COM BOA LETRA E QUE TE. � � 6 30 e 8,�0 HORAS:
Não o perca, tanto mais, que NHA PRATICA DE DATILO- FeizcLdade perdida, com Robert

comente hoje será focalizado. GRAFIA. I Taylor", Rmnif' R�, n ��.

João Rubens G. Wolff, residen
dente em São Matheus, contem

plado com o premio maior no

valor de 'Rs. 5:175$000

Cort, Ema e Hugo �ruppel resi.
dentes em São José, contemplados
com o premio maior no valor

de 1(s. 5:175$000

João José Rebelo, residente em

�»J�.Affonso Burger, residente em La-
Itajúi, cO.'ltemplado com apre· ges, contemplado com o premio
mio maior no valor de r;;, 5:175$ li maior no va,or de 1?_s. 5:175$000

__ o •

_

ObS8t-Ve com atenção
o CREDITO MUTUO PREDIAL foi e será sempre o principal clube c..e sorteios à:J Brasil.

Cada dia que passa � m;lis um passo v!tariosa qu � dá. Ide. indagai qual � o du':Je
que entreg::I toàos os SC:!:13 premios no dia imediato aos seus sorteios, e verifi

careis a verdaCle de nossa propagan Ja.

Comprai uma caderneta do CREDITO MUTUO PREDlAL tendo a certeza
que colocastHs o dinheiro em vosso propdo interesse.

Hab:íitaiaVOS para o sorteio de 18 de Janeiro
CADERNETAS? Só as do "Credito Mutuo Predial", a untca sociedade

cumpre tudo o que promete.
qUe

�IÜ
�,

ESfJJERANÇAS •••

COMPANHIA BURROUGHS DO

NOVO ANO•••

hoje, amanhã

"B U R R O U G 1-1 S"
a vanguard;a das b6as arganízações 'I

CorrUa no SYO"",o novC1 as difícierlcies do seu sísterna rotineiro, Adotar'ldo sisterr"las
uBURROUGHS" d..e contabilidade; êles ser�(.""..) o est.eio. mestre dr') c�·e.u exit(.')

Ma4uinas de somar e subtrair, �alcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bohinas de papel e fitas impr��ssoras; oficinas para consertos.---Planos de contabili·
dade para e�i2beJecimentos Bancarios,. Comerciais, Industriais e Repartições Publicas. -Disposições para atender completamente a escrituração relativa aos IN5"1 ITU·

TOS DE PROVIDI:.NCIA.-Contabilização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem· compr'om isso

permanentt3 n-Hepresentante exclusivo no ·Estado

k� .. � __1�1
�'; ,)",j,

CONS. MAFRA. 31 Mostruario
F-:"ONE t!5e�

F"LORIANOPOLIS H.

BRASIl- INO.
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G A·Z E T A Sumario de culpal"DE ARTE"
de Adalberto

Cajaty

As nossa:> sociedades recreati
vas vêem de ha tempo procu
rando imprimir um cunho de
originalidade ás suas reuniões
elegantes.
Assim é que o simpatico e

querido Clube 6 do distrito de
"João Pessôa», vai promover
para o primeiro sábado de Feve
reiro um originalissimo BAILE
MASQUE' - XADREZ patroci
nado pelas conceituadas« Casas
Pernambucanas », que num gés
to fidalgo oferecerá três !in dOE!
premias para as fantasias mais
originais confeccionadas com a

quele padrão.
Além disso a esforçada direto

ria reserva sensacionais surpre
zas para aquela noite.

João Barbosa, amigo.
Li o TEU «De Arte. que o ti

pografo camarada e desconhece
dor das nossas leis compoz S(Jb

Proprietario e Diretor Responsavel inexplicavel anonimato!
Rl0, 15-Na sala das sessões Mas é teu aquele «De Arte»

..J A I R O (:; A L L ��_O do Juizo Criminal de Niterói, revide ....B' leu, sim, aquele «De
---------�-------------------- ----------

prosseguiram ôntem os trabalhos Arte» ferino e venenoso que che
! do sumario de culpa de Adalber- ga a levar (Is raias da decrepitu-

Representantes jNa-o houve conspiração 'I tu C�i.iatJ'. Ide a quem, como teu, não está
,

A primeira testemunha a de- tão velho asso in, que venha ,\ dor-
· ·

I' por foi a irmã de Adalberto, Ale- mil' sobre a leitura de algum jor-COinerClals em São Paulo luia Cajaty, que confirmou intei- nal.ANIVERSARIOS
rame?te o seu p:imeiro d�poimen-I .Emfim ....se.achas q,IC eu d?r-

TRAJANO MARGARIDA to feito na policia, repetindo to- rm na pantana, La]v ez o seja,O sr. dr, Inspetor d:t. Alfan�e�a dos os detalhes da noite do cri-li talvez tenhas mesmo rnâío. E eu

d hoi
. baixou. ontem. a seguinte portaria: s. PAULO, 15 Causou aqu chegama alcançar o alvo a que se

me pn.ltica.do por Cajaty contra dormia, (talvez, quem sahe i') SD-Defl.ue na d.a.ta c oje o an�- «Determino ao sr. Escrituraria, surpresa. a Importancía que se deu! dírlgem,I d t
_.

-

------------- sua irmã Eleonora, na madruga- bre os louros da vitoria.versano �ata ICIO o nosso es

l-I encarregado da conferencia da car- I na .9apItal e noutros. Estados, a

mado e distinto confrade sr. Tra-
_ d bat A I notícia de que se havía descoberto R

- da do dia 2 de novembro do ano I Mas, meu caro Joi' >, vamos no
. .

I f
.

-

ga nxvega a por co "- agem e .

aqui uma conspiração politica, em epressao aos próximo findo, á rua Geraldo

I
caso que nos trouxe á luta.,?no Margarida, a to unciona

gentes Fiscais àa Imposto de Con- conr equencía do que se achavam
• l\Iartins n. 166, naquela cidade. Fiquei satisfeito em saber queno ,do. Estado. . A' sumo, que não c1e.:;e:nJ:l.ucem mer- presas v�rias pers!>na�idad�s ligad�s b d I OTrajano Marganda.' ver-se-a cadortas coasígnadas a representan- ao PartIdo.ConstItuclOnahst� . .l!ao an O elros

I
j�Iiz red�zi.l1 a termo as de- i você fe� ?s seus. elogios ao arti:-hoje alvo de merecidas horne-

t
. . �

t h hove aqui nenhuma conspiraçao, clarações da informante.

I
ta brasileiro hoje Dr. -- Marioes comercrars, que nae en am sa- como se pode ver da propría nota TERESINA. 15 - O. governo Foram ouvidas outras testemu- Cabral e não ao bacharel quenaÁn�AZETA, felicita-o prazei-

tísfe.to o pagamento dos emolumen- publicada a respeito pelo Secretário contínúa eDyí��do fôrça policíal pa- ,nhas informantes, cujas declara-
I apenas entrado na vida das LFtos de patente de registro nesta da Se�uraNça, informando q�e a Ira os munrcrpros da frontefra scl.: ções foram também reduzidas a' ZES ainda nem avistou 0S fron-l'

� ,

eníando se os qne o detenção de algumas pessoas tivera B . de gr po de ban
. �, •• c

I·
Irepa! rçao, IS '.,

-

� caracter puramente preventivo. com. a a�,:, on �

.

II -

termo. dosas loureiros don-ie saem as co-
SRA. ADELlNA FERNANDES frzeram o ano findo, que p'lderao o comentario malicioso do doleíros es,a? pra.ttclnldo ro�bos. Prosseguirá hoje, ás 13 horas, rôas .....renovar as suas patentes ate 31 de

l
CORREIO PAULISTANO �. que assassínios e íncendiando proprleda- o sumario. I Antes assim,. pois o esplendidoO hã

.

março enfrente », provocou a nota do secretario da .1es ;. _ ., . ". ind .

corre aman a o seu aruver-
Segurança, a qual vale por um des-

\' •

_

I p�2..lJ"t.':l contl?Ua ain
.

a ?Ulll a�-sario natalicia da exma. sra. d. -

I mentido ás afirmações ali feitas,

U I biente de .... « notas ITIUnCaIS» e TI:'.OAdelina Fernandes, mãi do nosso Posto f.·scal de I i�spirou-se em interesses partida- m pequeno O "E:;t�,�.(o de i <Iegislativas s.L.
.inteligente confrade prof. sr. Odi- lHOS subalternos.

__ ...iH Cf' E Laguna, a terru bmdita queI FdE' uma ala do P. R. P., que

h" I ".' .. '" .

on ernan es.

Sam.baqui l não se resignou com o desprestigio, eroe alarme" em
eu t.an�o qUufO.' con"llluclra. corn a

a que se acha relegada, e busca por I lu' gloria imarcessivel que os seusPassa hoje o dia do seu ani-
t!ldos �s me�os incompatibiliz!lr a I LISBOA, 15-A tarde de ôn-

M d .ó
filhos lhe tem dado e hão de dar,versaria natalicio do nosso con- situação paulísta com o governo

di Saraaoca transmiti � r� pelo seu talento e pela sua cul-terraneo sr. Indio Catarinense Por portada de ontem do sr, Ins- federal. tem. a ra 10 aragoca transmi iu yll iii';
. rda Costa. p�tor da Alfandega deste capital o interventor Cardoso de Mélo uma pormenorizada descrição do

I
tura.

foi dispensado, a peddo. das fun- Néto continu:a. apoiado por todas rapazinho de 13 anos de idade, MADRID 15--0 . d deas classes SOCIaIS, mtexramente de- .

V·" )' veu
' esta o S. Vieit"aA distinta senherinha Dorací ções de encarregado do Posto Fis votado aos problemas administra- PepIta �cunte,. que .se mscre

I alarme íoi prolongado por 30 _.

_Gallotti' Kehrig, professora em cal de Sa.mbaqui o guarda adu;t- tivos, imune ás hostil!dades dos' entre os falangIstas e ?ombate.u dias.
! GioUpO P�.n.�;ic�dal" Re ..Tiiucas, completa no dia de hoje neiro sr. MarcíHanc, Acast o Roberge. el!meittos de�peitados do P.R.P. em suas fileiras, consegumdo; afl-I Imais um aniversario natalicio Para substituí-lo foi designado o Sao Paulo esta em plena calma, tra· nal escapar com cento e CInCO-' I cl"eati-vo DI·aulatic�

, . , 'l
'

. l�alhanrto como sempre para o en·'
h '. d • I'funclOnarlO ae Igua cattgona sr. gradf'cimento do paiz. As conspira- enta co�pan eHos, quan o o co-

F . dA senhorinha lIedí, diléta fi- Euclides Julio Serpa. çõel inventadas pelos remanescentes I ronel Rei se rendeu e alcançan· armacla e Já yão bastanLe adiantados 03lha do nosso distinto conterraneo de um estreito partidarismo, que do as linhas nacionalistas em
_ I' ensaios da inLercs.'lunte cumédia

sr. dr. Heitor Blum, vê passar p. de vende- não.se querem cO:'1formar com

a1san
Blas. planta0 «Chá de SabuguAiro», de autoria

hoje o seu grande dia, data de reclsa -se d o r e s de ����:�;:d1�0 �S��d�id����: morrem Pepita encon�ra-se em trata-
_

do ilustre comediografo dr. Raul
seu aniversario. jornais nesta redação. I As proprias aut_.?ridades incum- �ento I�O Ho.spItal de Sarogoç�. .", _.. .,.,. Pede.rueiras e co� que o ,'G�·uP()bidas da �anutenç�o d.a ordem em E.,' ele, llldubItavelmente o maIS I J!,�tara de p!antao, lio.l.e, a l'ar- PartIcular RecreiO DramatlCu»,O jovem Aldemiro Neves Reis.

Pacto de
s. Paulo sao a� pn�e.xras a desf�- joven da Hespanha do general, maCIa Nqssa Senhora ela Apare- a cuja frente se acha D.ll1t0 Na-{ilho do nosso conterraneo sr. I zer as exploraçoes polItxcas, que n :0

Franco. II cida, á rua João Pinto.

I tividade e que possüe um corpc>Haroldo Reis, ativo comissario O COMANDO DA SE- Esta manhã, Pepito declarou, cênico destac3l1o se apresentaráde policia, faz h0je. anos morte REGIA-O que, no começo da guerra civíl, I ainda êste mês aI) nosso público.TIMA seu pai se alistou no exercito na- Mo'rreu na I A peça é movimentadis3ima, de)QUEREM CASAR-SE
cionalista e. tendo sido ferido. montagem dificil, e o 8éU enrêdo

Habilitam-se para casar G sr. RECIFE. 15 - O delegadõ regio- RECIFE, 15-0 general Cris- regressou a Teruel, onde foi mor-

gu;Qhot"ln,�� é magnifj(;,> como tudo que nas-
José Ribeiro dos Santos e d. ual de Gotanía tenente Agenor co- tovão Barcelos, que assumiu o to, recentemente, durante um d u ce da pena de Raul Pederneiras.
Julieta Silva, ambos nascidos mUllícou ao secretário da Segurança comando da 7a. Região, concedeu bombardeio das tropas governis-I. Sabugueiro, festejando as suas
nesta capital. que, na estrada. nas proximídades á imprensa uma entrevista cole- tss. SA INT BRIEUX, 15--Acaba bodas oferece um chá ás suas

daquela cidade. tinham sido en�on- tiva, durante a qual foram abor- Pepita ofereceu, então, os seus I de �f'r guilhotinado Lucien Lou- amizades e juslamente á hora
OUTROS PARTEM trados dois c.1daveres. dados vários assuntos. O novo serviços aos oficiais que recusa-11ay, ljue assassinou, PIn rielleuf, eI_D que se devia realizar a reu-

O delegado identífic(\!j os mor- comandante da 7a, Região de- ram a principio, mas aGabaram a menir18 Therése Houault. mão fa:niliar, de:'l8ba forle tem-
tos COIDO s�ndo Helena Ra.mos e clarou que continuaria em Per- aceitando diante da Ínsistencia

I'
-- poraI que trallsLornou o brilho.

Armando Canuto dt. Abreu. este nambuco a obra iniciada pelo ge- do joven. Deram-lhe um fuzil, e l;mou'-;ne Varias amigos, entretanto, en-
chauffeur da praça da Independev- neral Manoel Rabelo, sendo do durante varios dias ele manejou il 3�í:1 fi," frenlando o Lempo lá se foram
da. seu programa a remodelação, cons- e arma contra os legalistas no I Pelo modico preço de 13 con ao chá, dura0 Le o qllal se veri-

Armando Canuto era casaco e trução de quarteis, melhoramento ataque ao Seminario. Quanrlo foi tos d� réis vende-se. a Iu.xuosa li- lica mil peripécias e fJui-pro-quósPassageiros que seguiram para havia contratado casamento com dos alojamentos da tropa. O ge- vencid� a resistencia n�cio_:Ial�sta, �o���e22��EVROLET, tIpO 1936

en�raçadissimos.o norte do Estado pela Viação Helena. neral Barcelos referiu-se tambem

I
ele fUglll com o seu lrmaoz�nho A tratar _com o chauHeUir pro-

Estamos que. os udn;:iradoresCruzeiro Ltda: sr. Cipriano Viei- A morte foi produzida por en- ao sorteio militar e ao aumento Luís, que morreu no camlllho prietario JOAO INACIO IHiI.S. do leatLy nacIOnal. t�.i'L\O uma
ra, João Morais e senhora, Os- venenamento c·)m arsenko. do efetivo. para as linhas do general Franco. Telefonne 1.222.. oportullldade de aSSIStIrem uma
car Soares, José Feliz da Silva, I _ comédia de truz.
Waldemira Amorim, Mario Ra- .

O TEMPO ---- ..

-----------

mos, Zilma Fernandes, Maria c.1

1DEM?ENTEFernandes, Edmundo Farias, Cecí'l R d· " C O S L E Y "Farias, Joaquim Garcia, Fausto a 105 R Departamento de Aé� R�COLBIDO

:::;�:u:�õ_silveir.. O MELHOR entre os BONS Bill=t�::.a:!ir�: �!v�sta_ll!foiO�tl�� ���l�)(�asp::[�b�����'
ção Aéroaclim�doUogi�a . pelas ruas da capital, o demente

I Jeronímo Machado Sabino, de
Previsões para o período das côr preta, com 36 anos de idade,

18 horas de ontem á� 13 horas I solteiro, de prl)fif,são jornaleiro.
de hoje: .0 r�feri�o.. �em�nte foi reco

Tempo-Instavel, com chavas lbldo a, IOlicla _

....entraJ, onde
e sujeito a trovoadas. a?,:ardara conduçu0 �ara o hos-
Temperatura- Ligeiro declinio. Pl�lO ?SCAR SCHN t'.f O EH, de
Ventos - Do quadrante sul, J olllvIle.

com rajadas bastante frescas.
A's temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 27.3 e mi
nima 21.9 registrada", respecti-
vamente ás 15.00 e 3.50 horas. Lourival de Freitas, perigoso e

PRESO conhecido gatuno, andava ôntem
á tarde vendenrlo a bordo do
MAX, varias objetos certamente

em 8elem o dire R b ti· produto das suas proezas.-

ea er as as oJas Persentindo a policia no seuMenor amarrado de pés t d "f Ih d encalço, o meliante jogounaagua
_

or a o a o Maçonicas �!n�����O��lU�e;��������n���������e maos na Pedra Norte" no intuito de e�Gapar-se. �

G
\

d
PORTO ALEGRE, 15 De aC(lt- FeJizmeJilte para a popuiação êt'ran e BELEM. 15 - o interventor JO-I do com a deliberação tomada pelos

.

f I' t ..... 1 d '1.se' l�alcher. atendendo ?a uma soli- podere.s publicos, la.s loja.'; maçoni.
In e Izmen e para e e, con llziu' 'Ln" os seus passos na direção da Po _. ,�J-citação da Comíssão de Tabelomen· cas eXIstentes no Rw Gran�e foram n

. - d
' l' t I reabertas, voltando a funCIOnar as li,ja .....entral, onde foi prêso e ,to ordenou a pmao o 10rna ,s a: 14 existentes nesta capital. trancafiado no xadrês.Paulo Maranhão. dfretor da FOLHA I ----------------

_

DO NORTE. que se encontra pr�so
onde deverá permanecer p�Io prazo D ra, J osefíF1a F Iaks Schl.ive i dsonde oito dias. M E D I CMotivou essa solicitação a publí· A
cado de comentarios daquele jor
nai. julgados desairOSos, mostrando
erros em que a referida comissão

Ivem incom:ndo. O sr. Pudo

Mara-Inhão. convidado. negou-se a apresen
tar os autografos do artígo. inseri-
do sob-pseudonimo. .

IO advogado Aldebaro KÍautau im

petrou uma ordem de habeos-corpus
em tavor do detido. I

"\

í

A VOZ DO POVO

GA'I'UNO
TRt\.NC.c'\I.�IADO

NOSSAVIDA

rasamente.

Com destine> a Capital da Re
publica seguiu ontem pelo Carl
Hoepeck o sr. Antonio Gera,ldo
Vieira.

CLUBE 6 DE JANEIRO

NO CONCEITO MUNDIAL

AGENCIA EXCLUSIVA

na A MOOEL.,AR

CRUELDAD E

VIAJANTES (via maritima)

Vindos no vapor ITAPURA,
entrado ôntem, do norte do país,
desembarcaram neste porto os

seguintes passageiros:

Ontem, seriam 17 horas, o co-r Desamarrando a creança, en

missario Oscar Pereira que se cetou o comissario Fúlvio Silva
encontrava de serviço na Policia as necessarias diligencias no sen

Central, recebeu um telefonena tido de apnrar quem havia sido
do sargento do Exército Nacio- o autor da proeza, vindo ades
nal, sr. José João Vieira, comu- cobrir tratar-se de Claudío Au
nicando que em uma das praias gusto de Sousa, casado e pai de
da Pedra Grande, se encontrava varias filhos.
um menino amarrado de pés e Detido o perverso amarrador
mãos, com uma corda feita de da criança e conâuzido á Policia
embira. I Central, ali deciàrou ter pratica·
Imediatamente seguiu para o do o injustificavel áto por méra

lacal o comissario Fulvio Silva, brincadeira, parecendo, todavia
com a respectiva ambulancia, ali que a historia não está bem con

encontrando o menor nas condi- tuda, pelo que vai ser aberto
ções indicadas. inquerito.

DE SANTOS:-Egon Geraldo
Tietzmann e Arnaldo Charmatz.
DE PARANAGUA': - Daniel

Costa e Antonio Torres.

Procedente do Rio de Janeiro
deseL?barcam ôntem, neste por�
to vmdos no avião da Panair
os seguin tes passageiros: dr. Juc;
Tolentino de Souza. da. Cecí
Telentino de Souza e menor
João Pedro de Souza.

Ex-as�iste,1te do serviço de Gin:::coloqj() dos H0P![!lis:
la Gambôa, Fendat,-ão Gaffté-Guinle e S. Fmncisco deAs5iô,.

Ex-interna do sarviço de Pl:!diatria da Policlil11cd·
de Botafogo

DO::'NÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consu.ltorio: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARIN."\
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