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çÃO DO

AS OPERAÇÕES
I
I
i

O regulamento baixado estipula I
JURI que só poderão operar com a

! Carteira Agricola, os agricultores,
criadores, cooperativas agricolas
ou pecuaria, legalmente constitui

Entre as disposições dadas ú criminalmente, nos mesmos ter- das, e es industriais, São tambem

or.ganisação do juri pelo d�creto-! m?s, em que o são, os )uiz�s de
I c0nsjrlfrado� agri?ultores _aqueles

BUI(�O VI· ::nna lei que regulou a materra, as, OfICIO, por prevarrcaçao, lllexa-I que se dedicam a extraçao, co
� U· UU mais importantes para o publico cão, peita, ou suborno. São tarn-j lheita. ou preparo de produtos ex-

são as seguintes: 'bem passiveis de pena os que I pontaneos da flora nacional.
Do ilustre general e abalisado São julgados pelo Tribunal do procurarem orientar em qualquer As operações serão sempre rea-

facultativo sr. dr. Bulcão Viana, juri os crimes de homicidio, in- sentido, por meio de dinheiro,llizadas por meio de contratos e

J ecebemos gentil cartão de visi- fan ticidio, suicidio, (induzir al- dadivas, promessas, influencia I mediante garantia especial.penhor
La, DO qual, em lp;'rl'OS cativan-I guem ao suicidio) duelo e latro- pessoal ou sugestão, o voto dos

I rural, mercantil, fiança
idonea Oll

tes, nos agradece as justas reíe- l cinio. jurados. hipoteca esta ultima sómente nos

renciss que fizemos á ,,!W nobre I O serviço do juri é obrigato- O jurado que não comparecer II' casos de que trata a letra "f" da
personalidade, por ocasião da rio para os cidadãos maiores de á sessão sem escusa legitima, fi- lei,
passagem do seu aniversario na- vinte cinco anos até sessenta, alis- I cará multado em 100$000 por dia I Independentemente de garantia

d I' A I d I' d f d
.... ---------.--.----- ..... -.

talicio. tados n,a forn;a, a Bl , . recusa I e sessão rea rsa a por alta e

I especial �xigid?, deve ser cons!-de s�rv:r no J�r�, m(J�Ivad? por

I nu�ero, ,_, I derad? a idoneidade moral e Íl-,MELHOROU O GE-
--------------- convicçao religiosa, filosofica ou Na ocasiao do Julgamento, o: nanceira do proponente, bem como i

I politica importará na perda dos publico tem de retirar-se da sala I as condições de ordem geral que i NERAL WALDOMI-
� 'A �A'Z·'ETA" I dire�t?s, politicos. , ,. ) e o vot? dos )urados é secréto,! i�fluem nos resultados da opera- 80 LIMA

U " I Sao Isentos de servir no juri: por meio de cedulas.

Iça0 proposta. O montante de
��._.....�� i 10.-0 Presidente da Repu-i A duração dos debates é limi- qualquer adiantamento rural não RIO, 19--0 general Waldomiro

I
blica e os ministros de Estado; \ tada em uma hora. para a defesa

I poderá
exceder o equivalente a Lima, que ôntem foi acometido

Atendendo á sole.. 20,--Os Govern?dsres de Esta- e uma hora para a acusação, um terço do valor em que fôr de mal subito, melhorou consi

uidade do dia de ho- I do e seus secretaries: deravelmente durante o dia de
w "...... .,., d

. I 30.--0s membros do Parlamen- hoje,De., 1\ Gazeta el- to Nacional, do Conselho da Eco- O ilustre general foi largamentexará de c i r c u I a I- nomia Nacional, das Assembléias A estadia do ·d t visitado, tendo estado na sua re-

amanhã. Legislativas dos Estados e das presl en e sidencia o representante do Mi-
Camaras Municipais, enquanto - nistro da Guerra, que foi intei-
durarem ss suas reuniões; lar-se em nome do general Euri-
40.-0s prefeitos municipais; em "Santos Re.·s" co Dutra do andamento da en-
50.--0s magistrados e membros fermidade.

do Ministerio Publico; ----

60.--0s serventuarios e

empre-I P t· d
·

gados de Justiça: ESTANCIA �OS SANT,o.S nario garbo. E' um cavalheiro ar lU a esqua rI-
70.-0 chefe, autoridades e REIS, 19-0. p.resld�nte Getuh_o galhardo e sente-se que ele pro-

.

empregados da policia; i Vargas tem V:lVldo dias tranqui- cura manter o seu <aplomb» so- lha de Bruno Mus-80.--08 militares que não exer- los neste periodo qu.e reservou bre a sela, embora pareça as

ve-Id . d I çam função publica: I para seu repouso aqui na estan- zes cançado. I·
·

Por atos e ontem o sr. n-
9 A Ih

- cia Durante esses passeios, o velho SO 1"1terventor Federal, foram nomea-
o. --

f
s �u ebrel·s que nao, lV'iuI'to cedo o chefe da Naça-o II E ld S h f exerçam unçao pu ica e provem I gaucho refere anedotas, recorda

(M'
os

.

os�r�., v� 0 e ae er / que, por suas ocupações domes-I desperta. Seu chimarrão bebe-o tipos, contribuindo com a sua
RIO 19 T I 8 d RI ano I ena amos, respec 1-

ti
.

d
. .

Ih' I
no alpendre em frente á casa alegria esportiva para o maior, inform�m ter fe:a���da� v�o, ��:vamente diretor e auxiliar da �casl' o sertvlçod'f? .1lu. rr es e par-
em companh'I'a do seu pai o g'e.' d

S
-

d C t bTd d P t tICU armen e 1 ICI , ' encanto essas excursões. 'manhã, com destino ao Rio de Ja-
cecçao e on a 11 a e, ro 0-

10 P a ediante I neral Nascimento Vargas e de Uma das pilherias que o gene-' neiro, a esquadrilha comandada
colo e Expediente do Departa-I @,� ar um no, m, 1 c ,

I. . 7 V'
.

'

, pelo sr Bruno Mussolini.

, .' _. ., requerimento, os que tiverem I
seu irmao, sr. mate Vargas. ral Vargas tem gostado de repe-' ":-

menta da Administração 1\! umcí- P ia d
' ,

ti
, 'd it I d R

A esquadrilha escalara no aero
-

u.

f ti t id f
- asseia epois um pouco a pe rr e a e que a capi a a e

1
.

d e e ivamen e exerci o a unçao I c
.

,
-

porto de Natal,
pa , recentemente cna o,

de jurado, salvo quando a isen- I
e assiste a ordenha, Conversa pública agora está nos seus do-

ção dificultar o serviço normal, amistosamente com os antigos minios: é a estancia dos Santos
do juri: 1 peões da fazenda, seus velhos co- Reis, Alguem adverte que já foi

1l0.�Quando o requererem, os nhecidos, rememorando episodios em 1934, Ele retruca:

medicos, onde não haja mais de e fazendo <blague». -«Mas nunca como agora, Em
um, e os farmaceuticos e partei- O jornalista que o acompanha 1934, o presidente deixava parte
ras no mesmo caso, observa o seu invariavel bom hu- do Poder no Rio. Agora, traz

O exercicio efetivo da função mor. Aproveitando ainda as ma- ambas as rédeas nas mãos..
de jurado constitue serviço pu nhãs, o presidente cavalga um

, PORTO ALEGRE blico_ relev�nte, ,estabelece pre- pouco pelos campos, detendo-se
•

' sunçao de IdoneIdade moral e as- aqui e ali, examinando o gado, Loteria Federal19 -. o pl·esldente Ge"l segura prisão especial, em casos a vegetação e detendo o animal
tt'dio Vargas ernbar-I de crime comum, até o julgamen- a cada instante, para falar com

eaD.0á amaDhã� de re- to definitivo, bem como preferen- os transeuntes que se dp8cobrem

gre�;o ao Rio de .Ja-I cis, em iguald�de de ,condiçõ,es, e sorriem alegres da sua presença,
.' ... d na concurrenCIa a sernço pubhco Acompanha-o sempre o seu

",J nel:i!:'�1), vlaJan O num
e fornecimento a repartições do pai nesses exercicios de equitação,

a V � ã o especial da i Estado, O general Vargas, a despeito de
'"'COEdor""• I Os jurados são responsaveis sua idade, monta com extraordi-

O diret.or desta folba, jornalis
la Jairo Callado, deverá regres
sar a esta capital no proximo
sabado, da sua viajem, aos mu

nicipios do norte do Estado, on

de [oi tratar de assuntos relati
vos a este diário.

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

Dr.

Reuniu-se ó serre

tariado gaúcho sob
a presidenoa do
Chefe da Naçã:�
PORTO ALEGRE, 19-Reu

niu-se hoje o secretariado gaúcho
sob a presidencia do Chefe da
Nação,
Todos os titulares expuseram

detalhadamente os problemas de
maior relevancia que lhe estão
afétos,
A conferencia decorreu em

meio da maior cordialidadej
---

Olga Pl"agueui
Coelllo

NAPOLES, 19-A cantora hrn
sileira Olga Pragueu I Coelho foi
alvo nesta cidade de uma grand �

manifestação, por parte dos mais
reputados artistas do Scala, de
Milão.

Departamento da
Administração Mu

nicipal

� I

Telegrama do Interventor
Nerêu Ramos ao Chefe

da Nação

'Regressa o

Chefe da,
Nacão

.3

RIO, 18 -- Hetransmitido de São Boda, os jornais desta
capital publicam o telegrama enviado p310 Interventor de Sant:l

I Cata,rina, dr, Nerêu Ramos, ao Chefe da Nação, concebido no,

segumtes termos:

RIO, 19--Foram os seguintes 1 «Florianopolis, 6-Ao chegar v. ex, ao Rio Grande do Sul,
os premios maiores da Loteria por entre as aclamações do seu grande povo, quero exprimir-lhe o

Federal realizada hoje: entusiasmo com que os catarinenses se rejubilaram por essas homê'
12149 200 contos nagens ao estadista benemerito que galhardamente salvou a civili-
22591 10 contos zação e assegurou a paz e a unidade do Brasil. Atenciosas sau ...

6099 3 contos dações-NEREU RAMOS, Interventor.»

I, .,
-

.,.�,"';b.., •.
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:-A GAZETA
._--,--_ -------

o ptan,' tío do tri-jA �onte �ntre:1 -4l--..

o RIO e Nlterol c/ L:!

go emSarlta .

-------�----

Catarina
RIO, 19- 19 - O sr.

Plinio de Souce Neto, procura
dor geral do E;;tado do Rio
e presidente da Comissão de
Transportes entre esta capital eO dr, Am;,ury Pr-ggi d(� Fi-rpubiicos do valor do eminente I Niterol, encaminhou ao sr, AI-

gueirerfo, díret0f do Femento de Chefe do Governo dr. Getulio I fredo Neves, secretario do goverProdução em nosso E�tado. rece- Vargas e do Interventor Federal no. um memorial, em que o urbeu r!o Sindicato dos Industriais dr. Nerêu Ramos. Creia que baniste Josef Pitlik apresenta ade Panificação e Confeitaria de gestos como o vosso estimulam proposta de um plano de melho:'ão Paulo, um expressivo oficio bastante á':judes qUe na esléra ramentos urbanas para NiteroÍ ede congratulações pelo telegrama de suas atividades procuram de construção de uma ponte, li
por aquele enviado ao ivlmistro cumprir modestamente o seu de- gando o Rio á visinha cidade.
d� .Ag.ri:ultura, .

comunicando a I ver. Sau,dações �ord.ials (a) A,mau-dlstnbUlçao. de mi] sacos da se-' ry PO�gl de Figueiredo, diretor.
mentes para plantação de trigo, do Fomedto do Estado». I Aunico modo patriótico- e humano
de resolver o magno e urgente
f-,roblema.

No mesmo oficio declara o

presidente do referido Sindicato
que qualquer que seja o custo,
permanecerá sempre mais harato,
não se escoando as nossas reser
vas para o exterior e provocando
logicamente a baixa do restante
da quota de que necessitamos,
pela diminuição das compras, As
sim, auxiliar-se-á e estimular-se-a
a plantação do trigo, garantindo
a ve.,àa da produção e obrígendo
os moinhos a comprar e adicio
nar proporcionalmente a totalida
de da colheita, pagando o preço
duplo do trigo estrangeiro.

Respondendo á este oficio, en

viou o dr. Amaury f'oggi de
Figueiredo, ao sr. Pascoal Tan
ziilo, presidente do Sindicato re

ferido o seguinte telegrama:
- «Acuso recebido ° vosso

atencioso oficio de I O no cor

rente mez. Agradeço sinceramen
te as palavras gentis que tivestes
para ccrnigo em face da minha
ação a respeito da intensificação
da cultura do trigo em Sta. Ca
rarina, que é o reflexo do pa-

, triotismo inegualavel de homens

REDATOR:

legislação
socialAtirou-se

japela
da

RIO, 19 - Instala-se hoje,
no Palacio Tiradentes a

comissão designada pelo sr. ValabreÇ?ado a Idemar Falcão' ministro do Tra
u rn a I fi') age rn balho, para estudar 0S projétosdoS E� n h l-:l r do relativos á legislação social, que
Bo !""'rtfi na E� nao se encontravam em andamento

mo,.. rE�u na extinta Camara dos Deputa
dos.
A comissão compõe ee dos

srs, Salga do Filho, presidente;
Deodoro Maia, Vicente Gallez,
Ricardo Surreck e Oséas i'vIota,

FREDI, o magnifico zaguei
ro alvoSALVADOR. 19-0 agri

cultor Cipriano Ferreira da Cos
ta, de 50 anos de idade, resi
dente em Ilhéos, chegado a esta

capital ha poucos dias, precipi
tou-se de uma das janelas do
predio onde reside seu filho.
abraçado a um quadro da ima
g m de Nosso Senhor do Bomfím,
(' qual se 'achava envolto em va

rias medalhas bentas. Cipriano
escapou de morrer por terem os

fios telelonicos amortecido o cho
que do seu corpo contra a cal
çada.

O fáto impressionou fundamen-
te o espirito publico, que ve ne- Ole um milagre do Senhor do
Bomfim. Cipriano já antes tentá-
ra suicidar-se com U!Yi tiro na

cabeça, tendo 11 bala resvala-io
e produzido um ferilnento leve.

Ministro da Vi,,
eão no �eará

Tambem o tri-campeão estâ

angariando elementos para a sua

equipe.
° tri-campeão pretende ser

letra e pari\. isso e;ll formando
um esquadrão de respeito,

Dario o grande arqueiro de
[oinvile e lá considerado o melhor
em sua posição já assinou pelo
alvi-negro,
O argueiro dos saltos rnagis

trais. estará firme no alvi-negro em

1938.
Antenor o nosso segundo za

gueiro, e o homem indicado para
formar ao lado de Cruz a zaga
do combinado floriar,opolttrmo, I
lambem é alvi-negro.

Carlos o grande half-back ao

Ique está indicado voltará a sua

�onferenciou com o

ministro da Guerra

RIO, 19 - O adido militar
da embaixada argentina nesta ca

pital. coronel Molina, coníeren
ciou ontem com I) ministro da
Guerra.

RIO, 19 - Telegrama de
Fortaleza, aqui divulgado, infor
ma que o rmmstro da Viação
partiu ontem daquela cidade com

destino ao interior do Ceará. ás
13 horas, em avião da Panair,

antiga posição.
Pois Fredi embarcou para sua

terra natal.

Florianopolls, 20- J ·-193R
----�--

RIO, 19-0 Diario c«
I rioca procurou o mini-ti ,) da
'Guerea, solicitando �U!!� impres
sões de chefe do Exercito, so

Carias é tambem um lormida- bre as declarações do presidenvel full-back, tendo se distinguido te da f?epública em São Borjabastante nesta posição. Tanto Q Ex. rcito como todo
Chocolate o perfeito haltback o Brasil-declarou entre outras

j'; é alvi-r.egro. "coisas o mini:,tro-H'ceberam o
Beck possi velrnente tambem I discurso do presidente da Repüatuurá na equipe dos alvos.

, . I blica como :. elirmariva dt: dias
O nosso melhor centro-médio melhores para a nossa patria,

ao q�e esta�os i?brmados (Onti-j Oração nimiamente nacionalista,
nuara 00 F19uezrellse. encheu os nossos corações de

Waldemar o ex-centro médio jubilo e deu-nos alento para con -

do Iris, é um grande half-back, unuarrnos intransigentes na carn

consegue assim o alvi-negro um panha de trabalho e de fé nos
half de real valor, destinos glorioscs da nossa terra.

Braulio o ótimo e novo extre-
ma está sedo mui cobiçado pelo -------------
Figueirense.

Si as negociações alvas, che
garem a bom termo, conseguirá
um perfeitíssimo extrema.
M.iro·-l vo-Dico é o trio que

os alvos pretendem formar para
193R.
E' incerta a presença de lV1iro

no trio, mas não é impossive] a

S\j8 vinda para o Figueirense,

o embaixador da Ita
lia conferenciou com

o ministro do
Trabalho

Os alvi-negros de 1938
:�:.;��

Colaeão de grão de Dr. Padro de Moura Farra
bachal"el Advogado

r Rua Trajano n.

.RIO, 19-0 servIço de
S h

-

---S---h--.-t---Publicidade do Ministerio da en ora Ou en ora a
Educação, enviou aOI JornaIs a

•
I I'" a u·t ragou oseguinte notã: Deseja um bom cabelere,ro?1 vaF::>or "Clar()«!em-se ��servado que, ern

Hyd e
"

CO�vltes, notIcias e quadros, re- Procura-e á PraçJ 15 de Novembro. n' 10, ao lado da iJatlvos a conclus�o �o curso fun-, Chapelaria Chk, que será atendida com prontidão e es·· LONDRES, 19-ConfirmadamentaI. ou do complem.entar de
mero pelo competente profissi(lnal em Tinturas, Pentea·

se que o vapor Clam Hyde,�stabelecul.)fmtos secundarlos sob dos e Ondulações Permanentes. de Swansea, foi a pIque do-Illspeção, frequel'temente se faz
. .1 t tempestade.f

.

I d d •

G' mlOgo, uuran e arbe ehrenc}la á �Oda_çã?b .e
_ grdau

e H Ierac II to re Com efeito, foram f:n!:ontradosar. are e a Istn Ulçao o res-

d d trl·pulante. da-
. .

Ires ca averes e ,pechvo .dlploma. O De�artamer,. Pra.ça 15 de Novembro, 10 Florianopo!is quela unidade nas costas de Oal- Calico o magnifico extrema es.to Na�lOnal de Educaçao acha
les. O C/arn Hyde tinha 17 juerda defçl'lderá aioda este cam. O sr. Presidente da Republicaconvemente esclarece� que, em I h d

.

em Naufragou peonato as gloriosas côres do Fi- assinou o decreto-lei,extinguindo oface da legislação vigente, a ?mdellS
e

e�U1pacgosse'z de 'cabo quadfO de revisor de prüvas de
�

.

alO a o na'lo es - gue.zrens.concl.usão do curs� secudndano A Ca5a Misce Iane a tagem' nch Shira com CinCO E' por�anto o sé'guinte esgua- Imprensa Nacioaal.não Importa na aqul&lção e ne-
I I h b d drãu que o FiEueirense pro- Aos atuais ocupantes de car-h d· I 'I' 'f' omens a or O.

'�.1 I
.

n um Ip oma ou tltu o Clentl ICO

d d 1938 gos <laql1e a carrt'ua. são as�e-O·
(.

b 'h I
.

O total das viti�las a tem- mete r.:ara o campeonato e :diploma de ac are em

t d I 30 Dario, Carlos, Anteno!; Choco- gurados, em sua situação pessoal,c iencias e letra; foi excepcional- pes a e e eva-se a.

Iate. Beck, V\'aldemar; Bra(.)lio, ,JS direitos e vantagens àe quemente concedido por lei especial não preciza de reclame, visite suas exposições e

Onda d e f r io Miro, Ivo, Díco, Calico. eSl ão imestidos inclusive acesso.aos alu"os que terminaram em verifique os· seus preços
R R R d Para exercer as funróes de Re-

...

VIENA 19 I f se eservas:' enato, el.eo e, :rJ 937 o curso complementar do
,

- n orma-
visor �a Imprensa Nacional oP I h � T�A .JANO N a que, em virtude das tempestades Godinho, Helio, Sabino.Colegio edro I, em ornena- .,....;.-.r;.

E' d _ e- po'.le governo �dmi.tilá, oportunamente.d d
•

I de neve, na Bulgaria, morre- um esqua rao qu ::Jgem á data centenaria este e u-

ambicionar () titl:llo de campeão, extra 'numeunos.candario�. ��ra�m�a�l�i�2�9�p�e�s��o�a�s .J�������"".a ""

.

Paulo B. Bar bosa

CAUCü, o ponteiro
veloz do Estado

RIO, 19-Esteve no Minis
teria do Trabalho, em conferen
cia com o sr, Waldemar Falcão,
o embaixador da Ítalia junto ao

govêrno brasileiro. A conferencia
foi assistida pelo sr , Oliv<::ira
Viana, coosultor juridico do Mi-
rnseno

mais extinto
o quadra

Curso de
Sargento

No alto comando da Fôrça
Pública, os interessados encon

trarão instruções para o Curso
de Sagentú, que estará aberto
ate o dia 2 de março.

Foi efetivado
Cofurcne fh)ticlaln o; jOíll'lis

chegados de Porto Alegre. roi
por despacho do dr . Walter
};bio, secff'tario das Obras Pu
bicas do visieho Estado e com

aprovação do sr. Interventor. efe
,ivado no cargo de engenheir()
da Sec;etaIia de Obras Publicas,
o nosso apreciado colega de im
prensa dr. O�car de Oliveira
Ramos.

Fui

�VI�S�T�AB�E��M�S��E�U�S��F�!�L�H�O��
Lindas e graeiDs•• confecções para meninas e garõtos só

na A C A P I T A L.
Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

.� .

.,..�, ,

.

,
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Roubaram Uma fami.ia
uma fortuna inteira via-

RIC, 19-Collfo,rne dissémos em noticia anterior, o dr.
nIl5" jand�_ de RIO, 19---0 general José

Ariston CajClti, p ii do ex cadete Adalberto Nlartios Cajati, reque- TOULON. 18 - Um bando de av lao joaquim de Andrade, diretor da
- I S. PAULO, 1 9-Chegaram' malfeitores roubor '

ld Aviação MI'll'lar que dev r,' t
I era uma corr-rção !'{,rCH1t coutr.i o juiz substituto da terceira vara

" nas prOXlml a- ' , - e a (",

criminal d<:: Nil, 1(" po: não ter () mesmo permitido a sua interven- hoje, às 17 horas, a esta capital, des desta cidade a soma de seis- partido ôntem do Campo dos

1das litorinas encomendadas na
centos mil francos, que o Banco de O trecho da linha aerea Alonsos. "ara inspecionar os 2.

ç<io no processo, como 1)UxÍ iar a acusação. F ança r
t'"

C' 1
-

I ltalia pelo cel. Me�donra Lima
1" reme la para a sua sucur- CONDOR compreendido en- e 5. Regimento� de Aviact,o,.11 )1r,ÜO os autos á conclusão do dr. Oldemar Pacheco, d di �

:r , sal de Toulon, num vagão devi-
rI, �embarf;ad()r-correQedor do Tribunal de Apelação do Estddo do quan o iretor da Estrada de damente selado, '

tre Parnaíba (Piauí) e For- cujas sédes são em São Paulo t:

F' b d f' d h d'
Ferro Central do Brllsil. A tmportancta mencíonad, com- taleza (Ceará) é seguida- Curitiba, resolveu adiar «sine

\llI, sua fXC��._ aca a. e �ro enr o seu espac o, conce: enue ao A' .,'"
'"

dr _ Ariston CalaI! a permissão solicitada. viagem teve e�du�lvar�enre preendia meio milhão de moedas de mente frequentado por farní- die» a referida inspeção.
(j .'. d ddi' . fi fim de fazer expenencias inter- dez francos e cem míl francos em lias inteiras que assim viajam A viagem do diretor da Avia-

rnagrstra 0, eslu an o ongamente, em seu aspecto ju- fi d 'fi
. mo "das de vínte dívídída 'I'

d'
. nas a m e se ven car pratica te �saca > 1 1 1 S em Vfll- em poucas horas de U""'••' a rã. terá lugar após a chegadaI. JlCO, I) proposrto o peticionano, menciona os dispositivos das leis' id I' d d I'

-

s
.• , :r �

- t
- -

-

.,

d b
mente o tempo I ea iza o e Igar' para outra cidade, emquan- do presidente da Republica a

v gtn es, que nao S� opoern, a tal propósito, invocan o, em a ono S- P I R' 8 h(h 5U' decisão 'i d
.

t
. , .,

d
ao au o ao 10 em oras to pela via maritima demo-a esta capital.

, li ,-c. a )UT spru encra pa na e os pTlnClplOS sustenta os s .' __

Pr P m t B J - M d
.'

brasil
. 1 por via Ierrea. fanam uma semana e até

CHARLAU( I eu a ueo ..... , oao en es e outros junstas rasi erros. .. , THDistingue a cornparencia do requerente como simples parte
I Isso �Ol perfeitamente realizado O chefe da Na- mais. ,

'1' d
. -

bl d d I com exito Ultimamente, o sr. Oziasé'UX! lar .a _1l!stJ(;a �u" ica, es e q�le a mesma St! .apresente imu-' 1
- .•

t
/" ne d� paixoes ou idéias preconcebidas, o que a fanam, não parte I ._

çao V I S I OU O de Moraes Correia, do alto

i.l.xlhar, mas parte perturbadora. j gal. Daltro
comercio de Parnaíba, via-

Acresce a circunstancia de na hipotese dos autos, ser a I Dr.Pedro Catalão jou em companhia de sua

oLndid" urue menor, cujo representante legal é o proprio pai, a Diplomado pela Facul- esposa e quatro filhos estu-

I L' I '

d d di PORTO ALEGRE, 19-- dantes, cujas idades varia-
quai, sr 'Di eVIVeS[,e. pooena comparecer como auxiliar da acusa- a e de Me icina da
çao, rei I s�ll!il�a mesmo pelo proprio progenitor. Baía Ontem, o presidente da Repu- vam entre oito e quatorze não é um creme comum

D pOIS de outras séries de extensas apreciações, tendentes Ex-interno e assistente do blica, em companhia do major anos, para Fortaleza onde CHAR LA U TH
a destioguu ainda entre «acusador particular» e «auxiliar da jus- Serviço do prof. MOIaes Segadas Viana e capitão Amaro iam passar uns dias de re-

t· bl Old P h 'I d Ex·interr:o do Dispensarl'o da Sdveira, d,irigiu-se, ás 181 pouso...A não ser o. chefe lhe extinguir,à as sardas, panos.IÇ a pu Kil», o c r . emac ac eco assim cone uo o �;eu es-

pacho: Silva Lima horas, ao Hospital Alemão para T da familia, os demais com- cravos e espinhas, sem ti munma

�Por tais Eu ,d<\mentos, dou provimento á \ orreição par- E-x-adjunto do Hospital visitar o Interventor FederaLj ponentes da mesma, recebe-I irritação, deixando-lhe 11 cutis

cial impetrada, para ord,,,rlar &0 juiz «a quo» que permita ao
GraHée Guiule e Sanatorio Após permanecer em palestra,' rarn, nessa ocasião, o seLi I limpa, macia e fresca.

" .

d \. "..., M I V't
.

com o general Dflltro Filho pe- BATISMO DO AR.

/'pellclOnano, r. .Plflston Lajati, intervenh8 como au'xiliar da justi. anoe lormo
I ---- _

fl'lho, mo"e o M P
Clínica médica ciwrgica das lo espaço de 15 minutos, s excia D t tça, no processo, que, cont�a o seu • inisterio

u-, molestías da fez uma visita áquele estabeleci- epa. amen oblicc. CABEÇA E PESCOÇO IOficie-se ao juiz substítuto da 3a. vara Criminal de5ta Especialista em
mento hospitalar, em eujaoc8sião END S de Educação

capital, eaviando-se-lhe COpiit desta decI-�,'!o para que a mesma NARIZ, GARGANTA E o dr. Gelulio Vargas foi infor- V I
E- E

-- d ] h uma exce ente area de terras, Isejél cumprl·da». OUVIDOS ma o (e que se ac avam em
I B Od d d no I:Igar aneHos, com es' concurso da 8a, cadeira

CONSULTORIO tratamento lversos feri I.)S ú

Confel·encioll cam o 0, 18- Rua Trajano -18 recente desastre ocorrido nas Mi- plendido pasto, duas 'casas de ma- Pedagogia e Psicologia do los
minist.·o da Justiea A Livraria Moderna I I RESIDENCIA nas do Sutiá. deiras, muitas roças de milho e titulo de Educação da cidadr:
O genel��d Almerio de Pedro Xavier Cia.1 Hotel Gloria

II
O sr. Gttulio Vargas, em se-

rnaudioca, além de gHlOd� número dI:.' Lages, realízar-se-6 ás 9 ho
PfiEC ISA DE U'A M O ç A II Diariamente das 16 ás 18 bs. g'lida, visitou aqueles feridos,

de arvores frutiferas. Agua

mdg·l·r�s
do dia 3 de Março p. vi ij

RIO, 18 - EsLe"e oAntp_m no
COl\1 BOA LETRA E QUE TE-'

d I d mfica. Tratar com Alcebiade,; aouro numa das salas da Esc)
, NHA PRATICA DE DATILO �iiiiiiiíiiaãõl_;;;; ':'; interessilll o-se pe o seu esta o

gabinete do sr. ministro da Jus- R
...

de sau'de. Souza, nos Barreiros. Ia de Comercio.
tiça, em conferencia, o coman-

G AFIA.
------_-----------_._----------------

i���riod�c l�o�:giãG. general'Companhia Nacional de Navega-
çã-» Costeira

L�r�if�t,on Cajati
vai acusar o filha

Chegaram
as "Iiiori�

Prêsos
quando cantavam

M· M'
ii

P t FI
�

1&o hino dO"Sigma" , C�VImento arltlmo.. ar o arianapa IS

JOINVILE, IS-Quando anteJ Serviços de Passageiros e r:::le Cargas
ôntem o delegado de policia, sr. I
Augusto Cruz Lima, passava,
já noite, pela rua Luiz Brock·
mann, foi atraido por uma can

toria, em côro, que partia do
interior da antiga séde da Ação
Integralista Brasileira.
Penetrando no edificio foi en

contrar varios menores que es

tavam cantando o «Hino do
Sigma:., sob a direção de Anibal
Silva e do professor Augusto
Proedehl.
Estes foram prêsos e condu

zidos para a Delegacia de Poli
cia, onde ficaram á disposição
do sr. Secretario da Segurança
Pública.

________p_a_ra__O__N_o__rt_e •__� p_a_r_a_o__s_u_I r
O Paquete ITAGIBA sairá á 20 do cor

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

.

Recife e CabeJelo ..

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

o Paquete
corrente para:

sairà á do

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

AV·ISO Recebe-se cargas e encomenda3 até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias da� �aídas dos mesmos, á vista do a-Itestado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s da

Companhia, na vespera das saldas a�é áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

CARTAZES
DO DIA

CIN ES COROADOS

CINE REX, ás 5 e 8 hora�
--Nona sinfonia ou Os ulti
mas acordes) com Villy Birgel.
CINE ROYAL, ás 8 horas

-Diario de uma mulher, com
Lil Dagover e Hans Jaray.

I

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

Florianopolis, 20-1-1938

Não viajou o general
diretor da Aviaeão

�Iilitar

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

CHARLAUTH

Leia Senhora!
E' a seu belo!para

•

Não tome qualqutr regulador, sem saber si é o que
lhe convêm!

Guarde na memoria!
Si a Senhora sofre de falta ou de excesso de Regras,

não pense que com qualquer remedio ficará curada!
Um só remedio NAO PODE CURAR duas doenças tão

diferentes !
São NECESSARIOS dois regulad�[es DIFERENTES! .,

Para a falta ou fluxo insuficiente das regras existe um

Regulado: scientifico. f�ito e�pecialmente para essa molestia,
f. o "REGULADOR MEDEIROS N' 1"_

Para o excesso ou prol ngamento ex:essiv� das regras
(."v\etrorrhagia Mnorrhagia) existl� tambem um Regulador
scientifico, feito especialmente para essas doencas femininas:
E' o REGULADOR MEDEIROS N. 2,

-

Tanto o «REGULADOR MEDEIROS N' I» co

mo o «r<EGULADOR MEDEIROS N' 2», contêm ele
mentos eficientes, que fazem desaparec�r as colicas, dores,
indispo�ição, tonturas, dores de cabeça, perturbações visuacs,
emfim, todo o mal-estar que acompanha a falta e o excesso

das regras.
l\Tot� bem I Para a falta ou insuficíencia das regras,

o remedio é unico:

"Regulador Medeiros N' �I,
Para o excesso ou prolongamento excessivo das regl'as,

o remedio tambem é unico:

"Regulador Medeiros N· 2"

....

-'fiitt�_."'.1?�"'���"....,.�"'j.h'�-....-�, .... -,.. �··'''''I'''·�-P''_''''-·''''''- ""�""",,,,"""'""": 1';' .•;r".�!"'� .....�_.•�,�'-.,....-----,.,..� .� ...�� ...,.,.. ""��� ,�,., ... ,�, f'���""'''''''�.�'.'� .... , .�' .. '_}'�"""'.-"'fW_"'�''I'In'"->...
�
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Advogado
n, 70. - Phone: 1277.- IR T' 1 b ,Jua rajano, rr so raao

I� 1 Postal, 110.
__ II Telephone n' 1458 I

011'3-193 8

MEDICO
Especialista em moiestias de creanças, ner1;JOS

impaludismo e molestias da pele
CLINICA GERAL

RAIO X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

rUN1CA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA.

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorlos de Microscopia e Aná

lises CI rntcas

Vias Urinarias

7ratamento moderno das
moléstias €!g Pulmão

Consult.-R. joão Pint::>, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-FoRe 1333
t Consulfa·s das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do ernpaludismo e das melcstias da pe
le e nervosas pela jlutohem@therapia

. Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E Vi GERAL
Consultas das 10 ás 12 e da 3 16 ás J 8 horas.

Consuttorio e residencia -Praça 15 de Novembro. 13

I Telefone, 1.584
Consultas:-:Das 8 às 11 e das 14 às l�, boras

rl���������������Â����O

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

�. pleto para constru- � I� ções de pontes em �

� concreto armado �
� �.� � Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçàe; de

� O C
·

R
III

b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Djag-

�.�
. mar a rne I ro

.

I e Iro 1(10
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc,

Exame de urina (reações de Aschein Zondeek, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li·

� � quido rachidiano e qualquer pesquiza p:ua elucidação de
ENGENBElaO �IVIL di

.

ragnosncos,

��� �� Fernando Machado, 6
S LA 12"1 TELEFONE 1.19

Rua 15 de Novembro, 416 lIlI
:A S 'i� Á�DAR F L o R I A N o P o L I S

� ���������
�, Tel. 1503 Curitiba • Paraná � IDr. RicardollAccacio Mo-I

I
Gottsmann. reira tem seu escrip
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P•oressor tÓl io de advogacía á rua

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter) Visconde de Ouro Preto

Elpeelanlla em cirurgia
geral

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

operações de plastica Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa �

Bacharel em Dírelto �Advoga na capital e_no interior ?este e do Estado de San-� IIta Catarina, '::'\

Escrilorio' Rl:Ia MlarechalFloriano Peixoto, J 31 �

Isobrado sala n' I
PARANA' - SANTA CATAfUNA

,,� Obras contratadas no I- semestre
� de 1937 �
� �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curítioa-S. Mateus) ���� Ponte delconcreto armado sõbre Q Rio S. João (Estr. Curltíaa-c-loinvtle) ,�� �
� Prefeitura e Forum de Mafra �
� rupEscolar de Mafra �
t� Grupo Escolar

o

de Rio Negro ��,,�'" Grupo Escolar de Irati
� Maternídade de Rio Negro �
� o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto: (Paraná) �

� Diversas construções de residencías �
"�����������.&?8�AV.&�.

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

das 15 ás J 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

ILI
ves Junior N. 26

rTELEF. 1.131 •

-- -

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas da, 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 70,-- Te!. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

I
-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternldade.�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

, iii
Dr, Aderbal R.

da Silva
::I\dvogado

_

Rua COtB. Mafra, 10 [scb.
Fones 1631 f: 1290

I Dr. Pedro de Moura Ferro I

J
f
.1

..

,
I

"oi
� �,

.
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�.�.�.'t�A F·avorita �_Ad_o__la_r Schwarz- mAIS limA 6RAr.OE UICTOHlft DA /'1.1,1Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32 Z-U"
-�

N-
�-

D'"''AP'P'�rj S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A ' ....,-' II� AGENCIA DE VAPORES

'"<>'� I'�� I� , Companhia Salinas Perynas=-Rto I

�� Em loteria a sua favorita Pring Torres & Cia. Limitada v-Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio. 11

g:� Navegação Cabofriense Ltda.v+Cabo Frío r;
Vandenbrando & Cia.-Santos

\

Rua Felipe Schmitd rr 7 -e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

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

dôr , recorri á >, Apyretina»; sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Dirttor do Hospital FraLenhilfe, Hansa Humboldte
Consultorio em jarag'lá.

-P06S0 certificar que empreguei com optimos res últa
dos, o rencmado produto «Apyretina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiaria voluntario do lJepartamento de

Prophylaxia da L'�pra em Sã::> Paulo.

- A «Apyretina>, pela associação feliz dos seus com

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

Major Dr. Victor Mendes-Direc;or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina

F(orianopolis.
-Os analge sicos componentes de« Apyretine» estão

dosados optímarncnte, de maneira que a energia especifica
dos orgãos não é atigida por deitas secundarios, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente, Em
outras palavras, não deprime o coração, não diminue ° pe·

r) staltismo gastro-intestinal, nem hyperacidifica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

:::_Rua 15 de Novembro aO. 84 A- Blumeneu-Santa
Catarina.

- - Apyretina, ein ausgezeichnetes Pcaeparat besonders
bei Mi�raene. (Kopf�chrnerzem).

Dr. George Richtel
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 Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Blumensu-e-Sta.

Catarina.

Atesto que prescrevo. com resultados optimos, os ca

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

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

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

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

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

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.
---------------------

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, li:;

cachets de <Apyretina». com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

_ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina- do íarmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.

«APYRETINA» é O melhor remédio contra

a dõr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.
Preço de dois cachets:$600, em todas as Far

ma ... ias.

___ ._� ti •. �,._ .<,:,."��·Ú..... --------------
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Salto alto o par 2$. Sê lto baixo 1 $500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500
CINTAS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas,Aviador Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

/1.. LHEUREUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

quinta-feira

lOs

I HOTELRua Barão do Rio Branco, em frente ao

Palacio do Governo

JOHNSCHEfi

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wmredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP. além de ser a "moto que mais se vende no
Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tarnoem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

11I0tocucletas "AROIE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está .endo !�6per;:;do por

todos os m :ltocyclistas

Motor uARDIEu de , cylind,·o, com 3,5 HP.
a velocidades, luz e i{jni..:ão paI' b.ltel"ia

Bosch, 2 eznOG de descarga,

Pesando sómente 65 kllos

Peçam Informações sem compromisso 1III

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSJ::LHEmo MAFRA N. 38

ELIXIR DE NOGUEIRA '�

Empregado com successo em toda .

a molestias provenientes da sl')IbIIII �
• Impurezas do sangue: , ;

\1 ,'I"�
JFERIDAS

ESPINHAS �"';
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHllITICAS

rrelhores hoteís de·
Cu r i�lt í b a

IIGRANDE HOTEL MODERNO
I

Auto-Onlbos na Estação
Rua 15 de Novembro

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

os pontos da cidade.

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR
RENTE QUENTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

(3O apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para festas, banquetes e peque

nas reuniões

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\ IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia propria Jl vapor-Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 -Filial J 6$000
Sob direção imediata do seu proprietario e

pessôas da familia
FRANCISCO L. }OHNSCHER

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

Otimae instalações sanitarias com abundantes
-

ser

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

taurante, FumQir, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a .direção de pro
fissionais. Grandes FrigOlíficos. -Lavanderia pro
pria a vapor. toda roupa e louça esterilizada.r+
Jardim.-Salas para mostruarios para os srs, re

presentbntes comc:rciais.-DINER-CONCER10

e lInaImente em todu

••• a aftecçoOl ouJa ado

lima rogl.trada ,em leIa a

'�AVARIA�;
- Milhares de curadol ._
BRANDE DEPURATIVO DOSANa.

EM JARAGUA'

Hopede-se no Holel Cea
tral:
Proximo a estação p'
pios e arejados quartos
ra casais e solteiros.
Confôrto, HIgic:nee Pron
tidão

1\ ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

",

�� ,.r�:..
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Fa.leceu � .te"--fAbsolvidos IT.-abalhadores pau ..

futuros
·

h
· ias Slgangs- ICoronel br�asl

celr�a vlti""na listas vão eon(eren.. mann el-, ter!:�" ne'leiro laureadc)
d d

eiar com o pt·est.. I

A
.eÓ,Ó»

I'.

O
..

esàstre pelo Tribu"; Sente da Republica ros que seguem
. r'f'"1enca FH:?' ?I ct:.::.rr1iSa

de Paraíba do
I d S LOS A.NGEr s 19--·A pi'.

sãc-=> rr'dlité�r

s·... · na e e··u- , para o RI·O �� ) :)
....

, U I

I
,c' U S. PAULO, J8 - Pelo primeiro posito da prisão de Peler Anders n (.) r \..e�ame ..

�_1 C
l1li
t»... noturno, seguiram. hoje, para o I d d

'

,
r i".,...... �- n a

.. I if·allça �..a I�ilit Rio de Ianei o d 1 �

d lacusa o o sequestro e postenor ' '-_o q:.

f��fO, 19 - Não resistindo / d' t
a, Iro; t�lI de :gaçâes ,

e
I A bordo do ,tran:.porte de Guer- assassinato do industrial [{os�, o

aos I-rimentos que sofreu fie de- na I

�l:;�io�a
d� E��ado raasa q:�a'�' �são �on;�:1rl

JOSE' BONIFACIO. que atnte-on-! �I. Hoovcr, chele dos G-Men I RIO, 19 - O coronel Sé>:lstiã,.
sastre do avião naval incenriia- '

•

ld d R
tem ancorou no nosso por o, se-:

b d ',I D B I dre�clar ,com o pr�sl ente � epu- zuem hoje para o Rio de Janeiro. acrescentou 'jUC o an Ido con ,GC> .,e�o _,3r10s,.a!lJ3 r:Q'1I'\�l an-

do em Paraíba e!c. Sl.Il, faleceu RIO 19 - Por sentença do �hca, afim de pleitear medidas de 42 menores que terminaram o cur- [essou ter assassinado não somente te e inspetor da Alttlhillla de
t t

. '.'
,

, . . . ínteresse para a classe. E I d A dí M' I' d
.

I b l·.... t f' I -ad 1·'-on em a erceira Vh1lT1a,O sargento dr, Pereira Braga, JUIZ do TrI- .
so na sco a e pren,lzes an- aque e ln usina como tam em o �?� a, 01 aurea o. pe a cormssao

telegrafista Marcel;no de Souza. bunal de Securanca Nacional, Bidú Sayão eantará 'I �heiros de Santa Catarma. individuo que o auxiliou; que a militar norte-arnencana, dado o

Pel.u Illõohã realizaram-se os foram absolvid;s os �eguintes acu- na "Cltsa Branea��
Trez mulheres J.U·I-

soma paga c orno resgate foi de brilhante ClH�O que acaba de ter'

�unerals d) lenent� , Aze�edo sados: Antonio de Mélo Bonilha, I 50,000 dotares e que os crimes minar, Ao que se informa é o pri-
Jorges e do cabo �1�gJfJo, saIn�� I João Popubtiko f:ilho, João NOVA YORK, 18- A cantora bra-

d
foram praticados em Atwoodgray, meiro oficial do n05�O exercito H

os ferelros do Arsenal da Mari Papos, João Leopoldino de Cas- slleíra Bídú, Savão ,dec1a,rou ter aceí- zes e paz em outubro do ano últi.no.
I
merecer tão alta distinção acade-

nha, onde se achavam expostos' tro, Jose' Pes.ani, LJUIO de Bri- tafo o convite presídencíal para cano I
Até agora, entretanto, não [o- mica da referida missão,

d U I tar na Wíthe House no dia 20 da Icm cam,a.ra ar ente. m pe otão to Damafccno, Martins de M�lo, GUARAPUAVA. 18 - Pelo inter- ram encontrados os cadáveres das
I

d f I h
corrente. ---

.

� .

UZI erros prestou as onras Martinho Martins dê' Souza, N. A sra. Bidú Sayão é a segunda ventor federal !Vlanoel Ribas, foram vítimas. I
militares. Sobre os feret.ros foram Loureiro Miranda Orlando Fon- artista brasileira a receber essa nomeadas juizes de paz, de G,uara- Os famosos G-,�Ull., antes de o continente, secuinoo a pista que
coloc ...das muitas corôas Uma Pld M' I B 'Ih honra tendo a oianista sra G",o puava as senhoras Elvira Keínest, .

d
.

-

' .

"1
' l'

...
J

,� ,·u SéS".
r seca au o e e o BOI? e

mar Nov:'.es dado um recital "'e� Herminia Víli\.ca e Helena Camargo. conseguirem eitar mao ao cnrm- e e Ih deixando ao gastar as nota;

esquBlhilha. (te aviões evoluiu 50· 'Jorg� Gianchi, cs quais estavam noso atravessaram por duas Vezes recebidas como resgate.
.,:,

b presença. do presidente Roosevelt ha
re o corteJo no campo santo. envolvidus �m um processo no poucos anos atrás,

Estado de São Paul0.

---'---

'5'-'»' ;W-'!l n'P'P9F'F'"iP'i!l:.�__i!Jiiã'i"""';m__iií\,"",.IIõlI"",,",_...m;iiililIiii==-,

A ("_AZfTA Devido ao-:;:- cus�o- do ��l
U ci.,.

II1II pai e a'S:endandosse 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
saram a ser os seguintes:

Anual
Semestral
Mensal

Surrada a cacête

A

50$000
30$000
5$000

GERENCIA

Vende-se
VENDE-SE Maria de Lourdes· Corrêia, de I

21 anos de idade, solteira, resi

dente á rua Nova Trento n. 151,
apreseutou-se na PolIcia Central,
queixando-se ao comissario de

serviço, sr, Fulvio Silva, de ha
ver sido barbaramente espancada

Ia cacête pelo homem com quem
vive, de nome João Rodrigues.
A queixosa apresentava varias

equimoses pelo corpo, motivo I
porque vai ser aberto inqu�er�it�o_�,,J.:.�,��I!!�T��"'�-�'���-�-��"'�"�·'·�·.�-ê-��--��-���-�-������;f��-f._ � __ í&G pL;n':j:,_;:;':S4 §#mmgg.. 3P.!!?21 )" z' es

_. -I�

por preço de ocasião, 2 ca

sas em perfeito estado,
sendo uma a i"ua Major
Costa n. 117 e outra a rua

Alugam-se confortaveis quar- Frei Caneca sJn, CO!1i 4 ano

tos, com j�nelas. luz, mobiliario de \1S0; uma de f!1adeira e

e pe-n1ão, á pessôas decentes. outro de tiiolos e cal.
Ca�al ou solteiro. Otima chacara Para tratar com João Se·
nú centro da cidade. Ver etra-I vero dos Santos, Cais Fre-
lar á rua E�tev�s Jllnior 94. derico Rola.

����������������

PensãoA casa á rua Felipe Schmidt,
D. 125, Plóximo ao Departamento
da Saúde Pública em construção,
por 14:000$000, fazendo frente
a {ua Feljp� Schmidt e fundo com

a rua Conselheiro Mafra, 'l'ratar
com o proorietario sr. Eurico Soa
res de Oliveira.

o EXPOEN
DA EL-EGANCIA
ORGUL-I-IO DA INOUSTRI
NAL--O CI-IAPE'U QUE SE IM

NA AMERICA CO SUL.
-'o

�""\"'/�

\

E MA
MASCULIN

N

I

,

I

-�i.

:...4_--rta�'f .;",:",.Jt>
"

'.

�).,1?"1"'.,, , ,,'
��� ��

o ,

Chl"llp'c� ,)�\, \ç;. ":o'

Dos I

Quafer�.' .J
lT1ilttõe:�

•

Depositario: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEF'IO MAFRA N. 12 - FLOAIANOPOLIS

-----g-------------- tà

amabr'aAL.FAIATARIA
Comunica que devido a construçãs da nova fachada a tende a sua distinta fre
.guezia pela er.trada do mesmo predio na parte do CAES LiBERDADE junto ao

Hotel Gloria .

.

' 'i

f

-(
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aconteci-. Afnimais qu� Pai e filha Impertinentes
mentos de raec.::ne;:: tad:�etrocu. Quem Vi� e!r����!��!�

Ca r"""'v-,",po G r""a r·"'"de de 58nto cisa aprender a controlar-se, a

I , I BOSTON, 19 - Frani Dis- não dar o cavaco, isto é, a não

RIO, 19 - As diligencias tambem e t,í investigando, prea- Antonio taso e seu filho �Anthony auto- se impacientar cu se irritar com

das autoridades para esclarecer de-se a suspeita tambem do as- res de um assassinato, que fo- as pequenas contrariedades que

crmpleramente os sucessos de sassinio de un. investigador, 0- ROMA, 19--Dois elefantes
ram eletrocutados ont. m ra prisão surgem a cada instante. Isto é

CJmpo Grande proseguern inten- corrido ha tempos em Mare- -r\1enp.lik e seu filhote Rosy-
desta cidade, encontraram-se pou- tanto mais importante quando soo

!('ríwn!c, Ernquanto turmas per- chal Hermes, ajoelharam-se ontem na igreja de
co antes da meia noite, Despe- mos obrigados, por profissão, a

rr 3 necem ro proprio local, fa- O armamento apreendido já Santo Eusebio e receberam adindo-se Distasio disse, apertan- lidar com o publico. Quem não

,'I ndo investigações re lativarnenle foi tranportado para esta capi- benção de seu protetor, Santo
do a mão do filho: <Adei e meu conl'legue controlar-se e a qual-

.,(, misterioso mapa encontrado, tal sendo avaliado em cem con- A t
'

iunt t 'Ih
filho, E' doloroso, mas nós AOS quer proposito da expansões a

d ,-
n orno, lun amen e com mi a-

I

c.utros inqueritos vão ser conco- tos e reis. d b
'

boi
encontraremos dentro em pouco», impertinencias e a irascibilidades

b 'O f
'

d'
. res e pom os, carnenos, OiS, O J' t t- d

m.tantemente a erros nesta capi- utro ato, ln Ice seguro de h _ t
. é poque não aprendeu a domi-I

s rnre 01(;8. e �ro (�s·ores ii"

I A
'

I' d 'f- I l'
cac erros, ga Os, cananos, papa- E I N (-

la, ssun, tendo nca o ven ica- que a go oe seno preoaravam -

I O ietario xl
nar-se on então se acha doente. 5CQ,aS ormais. .. IiUpC:S e ("1-

-) \11 .
'

I
-, g,H05 e e c, propnetano o H I I I 'I' d

do que tanto l. seas lVlala como os responsaveis pe a casa

mlslt'-', I -I f d f'l I p. de vende- a varias estados morbidos co as l�O aoas, everão,. esiclí' nis
,- r' I LP" d J d Q ib b

cuco oca ez es I ar pe as ruas reclsa se d t] 1 t
�I II compar.neiro , .ar cs a ort CIosa a estrada e UI om o'. 'd d I f

-

- d O r e s de q_ ue pr,e, i.�põem os in.di vidu-s a r re�pec ivas
.

seues
_

nos oras �. e Cf-

r h
' d d b

da CI a e ,)5 seus e r antes rica- d I I "

p.e.J..!enceram ale a pouco ao se' e que ao re or o arracão J"ornais nesta redação. Il�- ulsibilidade explosiva, tornan- mma os pc as eis ern vigor.
C'J mente ajaezados, atraz dos quais
gu do regimento de artilharia de oude estava oculta a munição . de-os incompativeis para certas

seguiu uma multidão de crianças. • ••••••••• -.---� .... "' .. -�- ...,-

rncntanha, surgiu desde logo a apreendida. haviam sido cava- O d funções e, mesmo, intoleraveis no

es e as primeiras horas da
suspeita da que as armas de das tricheiras com altura de um h d d

' . proprio seio da larnilia. Estes

d d I I" h b di 1 d
manhã até ao meio dia, afluíram compan a as e sem ammais, ' ,.

guerra ",reen I as pea pOlclal ornem e em rsrarça as corn i •

t d
' ,

da Cidade fi d· b I casos exigem assistencra e tra-

t" uvess, il sido [urtadas daquela 1 galhos de arvores, suspeitando-se, I Et por
as

'lhas Iglers " b
rn

_

e

dque esse rece cssem a

I
tarnento medico, Trata-se muitas

vmdade. Aliás seu comandante, I que dali é que êles t ajam ai-I
ema mi ares e pessoas, a- ençao e seu j)rotdor, vezes de estafa bica ou mental

coronel n:.miro Noronha cons- vejado a policia. Falencia de Edgard de que requer, para a cura, ap�n"s
tarou que as armas apreendidas '._��__

repouso e mudança de clima.

eram de propriedades do EXlr' l;astro Menezes Outras vezes o mal decorre de Esta a

cito, O;J o inquento mandado _ perda de fosfate, que exige boa
I

abrir naqu-Ía unidade. O5 COman dos alimentação e medicação loslori-

Outro caso que a policia
d 3 4

Aviso que foi declarada por sentença dI:' hoje datada, a
ta, Para esses cases índi;:a-s� o Clube Nallti�

o CONDE PEDEI- a a. e ali Ialencia �e Edgard de Castro Menezes. estabelecido com secus e
Tonofosfan da Casa Bayer. Com

I
RA CARNEIRO EM B I Mulhados e Farmacia a Avenida 24 de Outubro n°. 91 na Vila alguwas injeções o pé:cl�nte vol, CDMarlinelli
VISITA AO MINIS..

•• de Bem Retir:),e que,tendo sido o signatario desta nomeado Sindi- ta ao seu estado normal. des<lpa-

I TRO SALAZAR co e prestado SÇU compromisso estará.diariamente no escritorio do recendo o nervoEi'mu responsa-

RIO, 19-5eguirão amanhã falido das 16 ás 17 hons para atender ás pessôas interessadas. vel pelas impaciencias e irascibili-

para São Paulo, afim de assu- dades. As pessoas que, por ofi-

mir o comando da 3a, e 4a. Os átos oficiais d'l falencia serãü puhlicados no Diario Ofi- cio, são forçadas a servir ao pu-

brigada de infantaria, respectiva- cial do E5tado, bhco devem, pois, tratar-se, ser-

mente, os generais Firrrlo Frene Bom Heriro J5 de Janeiro de 1938. v�ndosp. in:cialme�tc destas inje- D·lsque 1522-.
do Nascimento e Isallro Re- çoes, que lbes melnoram em pou-

gueira, recentemente nomeados Hem ique Teophilo Veucher cos dias o estado geral, pondo-as
•••••••• - •••••••••••• - .......

para aquelas funçõe�, Sindico da massa falida em �on�içõe� de melhor rf'�jRlir I e sirva-se das eonfor
aos mevltavelS embates da vida, tavej� fimousbles DU
e isto tanto pata o proprio bem, meros 192� 2@3� 242.
como para o da familia e d"s 20:; e 218.

/

que deles se acercam. Segurança e presteza.

LISBOA, 19 - O conde
Pereira Carneiro, acompa
nhado pelo jornalista Belo
Redondo trocou impres-

.....,<::.ões com C) primeiro minis
tro Salazar, quando o visi
tou ontem em sua residen
da, O sr, Salazar declarou

-

que acompdnha as ativida

des,e cr2scente progresso
do Brasil cCJm I) mais vivo
interesse.

O CJnde expoz os obje
tlvcs da politica do presi
dente Vargas e declarou que I
n missão comercial poctu-I
guesa que visitad o

Bn.1Síllencontrará (l mais calorosa
:lcolliida, Mais tatde () c0n'I
de visitou o cardeal Cere

jeira que enviou por SeU ·ir,-!
lermedio, um abraço ao car- i
deal Sebastião Leme, acres

centando esperar a sua vi i

�da de reÍl ibuição em lis
boa,

Em Casa Blaoca os'

submarinos bra
sileiros

CASA BLANCA, 19-
Os ti ês �ubnJarincs brasileiros.
que procedem da ltalial ondp fo
ram construidos, chegaram a este

porto, devendo pro$eguir para o

Braul, depois d� rapida perma
w'nCll'l �QUI.
m

Ontem,

· foi, é e será

EVOE' ! MOMO EVOE' !
hospedar ..se-á

,

aI naevem

C a s a das 1\1 e i a s
de FERIS BOABAID

Unica deposítaria dos afamados Jança-perfutnes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METAUCO - SERF)ENTH'JA:3 E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCY.. E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

DA INEGUALAVEL CIA, QUIM!CA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIR6s S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida

por preços exc�pcionais

Aproveilem Foliões

otima vantagem P2H"S íevended(")re�

Casa das Meia,Si Rua Felipe Schrnidt n. 2

NOVAS

Departolueuto
dos (;orj·eios e

Telegra.fos

O sr, Armando Outra, ser

vente dcl Agencia de Blumenau,
está sendo convidado a reassu

mir dentro do prazo de 30 dias,
o respectivo Íogar.

Departamento
de Educacáo""

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adoraeão
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica,
maior prova de sua alta

qualidade,

No proximo domingo haver á
na sua

�

séde social, ?S 1 0,30.
sessão de Assembléa Geral, para
eleição de sua nova diretoria,

.1
,

I

ESPERANÇAS •••

permanentr3 ··Representante exclusivo no Estado

COMPANHIA EJURROUGHS DO

1-1. v I

NOVO ANO•••

hoje, amanhã

:!':!guY.eb�ogíz�esC? 1-1 S"
Corrlja no a'-',o novn as dificier,cias do seu sísterna rotineiro �dota' d .' t
"BURROUGHS" da contabilidade; êles ser;§o o e�t i

,. rl o SIS �rnas
I I 't d d d t b'!'d d b l'

- e o mestre d ..-., Ç;,.=j j AXlt<.::l
Ma4uinas de somar e subtrair, ca cu ar, regls ra oras, e escrever, e con a I I a e; O,)Jnas de papel e fitas impressoras' ofi 'ina'

,,-.. -"

.', ,

dade para estabelecimentos Bancarios, Comerciais, Industriais e Repartições Publicas. -Disposições para atender c·ompleta�ent
s par\ cons_prtos'l-r-�lanos de cO,�tabllI-

TOS DE PROVID�NCIA.-Contabilização faciJ e de perfeito controle
e a escn uraçao re_atlva aos It\lS T1TU-

Peçam demonstrações sem compromisso

CONS. MAFRA. 31 Mostruario
FONE 15e.

F"'LORIANOPOLIS A

\
_/-----_._-'\
, "

i �
� {

"".
'�:

BRASIL INO.

Caixa postal, 140
TELEG. AV. L.A
Santa CatarinaLa A

�--"!""r'<- ..

'� ·"---�,r"'·l···_. �.-.��"

!'
'':, .,.

�-. "-
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,
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Transcorre, h0ie, o aniversari0
nataJicio do menino Alvair Nu
nes da Silva, filho do sr. Alvaro
Nunes da Silva e d. Nair Batis
ta da Silva.

FAZEM ANOS HOJE:

Ex-assistente do serviço de Gin::?cologia dos Hopitais:
�a Gamhôa, Fenda'rão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do sénviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12.-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA H. FETT & C I A.I

.�
Transcorreu, ante-ôntem, a da

ta aniversaria do distinto causi
clico sr. dr. Aderbal Ramos da
Silva, ex-deputado estadual e

uma das figuras mais destaca
veis nos meios inteletuais e so

ciais do nosso Estado.
�'f Dotado de excepcionais quali
dades de carater, que se confun
dem á SU:l grande modestia, o

dr. Aderhal Ramos pela inteire
za moral do seu nobre espirito,
pelas fulgurações do seu talento
previlegiado, pela nimia fidalguia
do seu galhardo porte, teve en

seio no dia de ante-ôntem de
avaliar quando é estremecido e

admirado, em face das inumeras
feJici tacões recebidas.

Os que mourejam em «A Ga
zeta », admirando suas excelsas
qualidades, embora tardiamente
o felicitam com o mais vivo en

termecimento desejando que a

significativa data. se repita por
longos anos. ,

.:-\. ··Rainha das Lotf1'- r " Cl·ias'� pagou os ceiU I
contos da sorte gran... I

de de 13 de Janeiro

�. � E' anunciar-se festa no "Doze",
�������_�;;���;;�����_�������-���'!'!!����������.�.-��'!"'-������.��������J o Candonga vira a verdadeiro

V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel t d L t
.

1
;�

I d d c urubú advinhando vento sul.
L I A O ." na a . o ena (O 1'.,8 fi. . o e oan-

J A I R O � A .. U La Catarina, snrs. Angelo La E' de ver-se os prenuncios que
----------------,-------------------- ------------ .-------,-------

POIta & Cia., acabam de pagar Iaz: "Batatolina, querido! Claro
aos seus felizes possuidores. lodos e positivo! Doze é elo verbo Di

il1 � 'pcssf)as residentes nesta Capital, VERTIH-SE; é verbo impessoo ['
I U

o bilhete n. 29'12, que na extra- e não se conjuga!" E lá se mete

ção realizada por aquela Loteria, o querido mestre sala, «.tando

I na quinta-feira 13 do corrente, sempre o :-.eu livro pre.lilêto, o

n- foi contemplado com o premio "Almanaque de Bristol' a fls.
maior de 100 contos de reis, sen- tantas,

do os felizardos' que receberam a. Si alguém lhe observa algo, a

«bolada» os seguintes snrs. AI- resposta segura é esta: "0 jogo É:
fredo Juvenal da Silva, professor jogar; morar na tóca é pescar!
aposentado da antiga Escola de Precisamente".

Belo sr. Interventor Federal, Aprendizes Artiíices, em cheque. E, jamais falharam as suas
foram assinados, ontem, na pas- n' 28.565, contra a filial do Ban- afirmativas. Dai a razão de quan
ta do Interior e Justiça, os se- co Nacional do Comercio, .nesta do a gente fala ao Galt�g0 ou ao

guintes atos: praça, cinco decimos; snr. Izidro Jú, a resposta é sempre a rnes

Pedro Coelho, proprietario do ma: "Fala ao Candonga, o bôca
Café «São Pedro» sito á rua Fe- de oiro".

lipe Schmldt, u, 3, em cheque n'
"

De fato, � Ir!estre sala jamais
28.564, contra a mesma filial,llUlhou, constil.uin lo verdades in-
dois deciI�lOs; snr. Francis;o dos I' i'J�fisr.�av._�is __��su:�s profeci�Santos, 2 tenente honorario da

n "rE �.�OArmada, mestre da Banda ele Iy � �Musica da Escola de Aprendizes
' "

Marinheiros, em cheque n. 28,563, Icontra a rr:;;rida filial, um deci- Departaluento de AéJ
1110, e finalmente, o snr, Alvaro I I&onalltica CivH
Hovere, chauíleur do carro da I Boletim diário õa E,ta
Agencia ela C�mpanhia Souza I çãe Aér�-c8hl1at{di)O'ic.aCruz, nesta Capital, em chN[ue: t:t

n. 28,567, contra a referida fi-
lial, elois décimos. I Previsões para o período elas
E' ,18 horas de ontem ás 18 horaseste pagamento um dos'

d h
.

.

tantos benefícios que vem distri-
e 0Je.

buindo a conceituada «rainha das Tempo�Pel'turbado, com chu-

loterias »,
vas e trovoadas.
Temperatura-Estavel.

Malas velhas Con·· Ventos--Variaveis, com. raja-
U certa- ' das, frescas.

se qualquer mala. Vai-se I A s temperaturas extremas d.p.
. •• • i ontem, foram: maxrma 31.9 e mI�

I
a domicIlio I nima 23,3 registradas, respectí-

; Tel. 1436-- Chamar Pinho I
varnente ás 14.45 e .730 1 oras,

j:ConceSsãO def��iasIOlivio Januário de
------------ Por portaria do sr. Secretario I ArllOflemda Fazenda foram concedidas IIférias aos seguintes funciona rio",

daquele Departamento:
30 dias, ao auxiliar da InspeLo I

r�a de Tel'Lils e. Coloniz'içã,), M�-I Viuva Olivio Januál'io de Am�
no A.brell; 30 dIaS, ao 30." esen- rim e filho convidam a todos os

tura,rlo 0:) Tesouro. do Estado, parentes e amigos para a missaJovlLa J:�sboa; 30 dIas, ao 20. que será rezada na Catedral, no
escntursl'lo do Tesouro, Manoel dia 22 ás 730 horas pOI' aI
S·

.

B I
'" ma

Iqueu'a e o,
__ . �� seu saudoso esposo e paf.

A,.:·:···_
.. �··�\,

>-�-;:_" -;--,_, . ,'!'\'S.:"

',� ,

. �:

lUBE
D O Z E" v.'

A

DR. ADERBAL RAMOS DA
SILVA

mena Schweitz Schmitz.
Aos noivos desejamos

mêsse de felicidades
--0--

farta

Aviso aos extran- Atos assinados
jeiros resid�nte no Secretaria

Brasil
terior

do

NOSSA VIDA
ANIVERSAnros

CHEGAM UNS

Lista dos passageiros que se

guiram para o norte do Estada
pela Empreza Viação Cruzeiro
Ltda: Leontina Duarte Borge,
Dão Duarte Borge, Luge Dettmer,
Benedito Dias, Araeí Silva, Pli
nio Alves, Felipe Jorge e senhora,
Vinato Le�l, Rudolf Klitoche e

João da Mat.a.

PORTO ALEGRE. J9-0s estran
ieiros que tenham entrado no paiz
irregularmente. sem cumprtrem .IS

exrgencías prescríhs no decreto ú'.

24.258, de J6 de maio de J934.
que deverão abandonar o terrítorio
nacional no prazo de 60 dias ímpro
rogaveís, sob pena de se verem pro- EXONERANDO: a pedido,
cessar nos termos cfo artigo 40. da Antonio Einecke, da serventia
referida lei n-. 24.258. vitalicia do oficio de Escrivão

Ontem mesmo. pela manhã. foram de Paz da séde do municipio e

convidadas a comparecer na Repar- comarca de Lages; tambem a

tíçâo Central da Policía varias pes- pedido, Manoel Gregorio de Ma
soas de orlzem estranieira, para pres- tos. de lo. sublente do juiz subs
tarem declarações sobre sua situa- tituto da comarca de Chapecó,
ção, Entre as pessoas que ali estí- por ter sidn nomeado para outro

veram, extstiam algumas que pas- cargo; ainda a pedido, Juvenal
saram as nossas fronteira.s sem te-

J
de Oliveira Souza, da serventia

rem os passaportes visados. interina do Oficio de Escrivão de
Paz do distrito de <Abdon Ba-

Multados depois ,tista», no município de Chapecó.

de mortos
I

DR. JACI TOLENTINO

A nossa capital hospeda desde
alguns dias o nQSSO distinto con

terrar:eo sr. dr. Jací Tolentíno,
que tem sido muito cumprimen
tado.

OUTROS PARTEM

MISSAS

CARLOS LUZ

Os parentes de d. Ana Brueg
gemann Mafra, falecida em Ita
[aí, farão rezar 'Sexta-feira, 21
do corrente, ás � horas

.

na Ca- LISBOA. J9 - Os trlbnnais que�edral _ �etroJlohtana rmssa em I estão dando andamento a mais d�
mtençao a �u.a alm� e pela pas- 20.000 processos antigos. na maiO-jsagem do sétimo dia do seu Ia- ría por infração do trafego, passaramlecimento,

sentenças de multas contra quinhen- I
tas pessoas já falecidas. Entre es

tas está o jornalista Silva Graça.
díretor cio SECULO. que faleceu em

1931 e foi multado em 50 escudos.
Limousine

Aniversaria-se na data de hoje
o nosso amigo Carlos Luz, filho
do saudoso conterraneo Pompilio
Luz.

Carlos Luz que é estimadissimo
na classe estudantil será alvo de
grandes homenagens. '

Festeja hoje Q seu aniversario
natalicio a graeil menina Rozires
Men<!les Lopes, extremecida filha
d® sr. Euclides Lopes.
Na residência do seu avó ma

ior Lupercio Lopes, a aniversa
riante oferecerá as suas amigui�
nhas e colegas de Colegio, tIm

raminho de perfumadas flôres.

Pelo modico preço de 13 con
tos de réis vende-se a luxuosa Ií
mousine CHEVROLET, tipo 1936
de no. 227.

A tratar ,Som o chautfeur pro
prietario JOAO INACIO DIAS.

�T�e�le�,f�o�D�D�e�I�_�2�2�2�_� I
Por ser hoje dia santificado. os J ubl·'eu de professor- Bancos desta I'raç.\ funCIonarão 50-

PromovI-dos a mente no primeiro exped1ente.
Assim. o expediente externo será Por motivo d'o jubileu do ilus-

capl·tal'lllll·S
das 10 ás 0.30 horas. igual ao ho- ,tre professor Alfredo Xavier Vi-
rario de sábado' I eira, que hoje transcorre, será o
--- - - abnegado educacionista alvo das

homenagens de que se torna

Adoraça-O credor pelos altos e relevantes
serVIços prestados durante os

é a marca que domina na atuali-I seus longos anos de patriotica
dade e dominará sempre.Qualque- labuta, prol da instrução em

que seia a sua necessidade de I Santa Catarina.
.

perfumarias, prefira sempre I
A GAZETA, aSSOCIando-se a

as da marea I
essas homenagens, abraça-o mui-

Adora�ão t.o afetuosamente, com os votos,
os mais sinceros, de perenes feli
cidades.

Os Bancos funciona
rão só de manhãSRA. CICEHO PEREIRA

Deflue hoje o aniversario na

talício da exma. sra. d. Normelia
Pereira, digna consorte do nosso

conterraneo sr. Cicero Pereira,
funcionario federal.

MISSA

CLOVIS GAMA

Os componentes dos blócns carllavale,;cos «PALHAÇOS»,«ARREDA LOURA QUE AI' VEM MORENA", PRETO E BRAN
CO.S e CO�OIROS. J?A FOLIA» convidam, pelo presente, os srs.
SOCIOS e exmas. fallnhas dos clube3 12 DE AGOSTO e LI'RA TE.
�IS C�UBE FLOR!ANOPOLIS pam a soirée á fantasia que fa
�a? .re�hzar em a nOIte de 22 do çorrente, sabado p. vindouro, com

�:?;C��oo���::*�� mlC.lO as 22 horas, .nos �ali)es do clube 12 de Agosto, gentilmente
'ii ij I

cedIdo pela sua DuetorIa.

� Alegario Schmitz � OBS.ERy�ÇÕES:- De ordem da Diretoria do Clube 12
I �� . e � I de �gosto, Cl.entlfIcamos E.O!' srs. socios dos dois clubes referidos e� Inez Mendonça � I pe.ssoas convIdadas que fica terrninantemellte proibida a entrada ueH � CrIanças, no que se agirá com o maior riaôr.

, apresentam-se noivos � Florianopolis, 18 de Janeiro de 1�38.
R Santa Clara Armaxem �
� (Bom Retiro) (Capivari) �
� �
�������i.31�r��[.C

"Clube 12 de AGosto"

Transcorre hoje o aniversario Por atos de ôntem do sr.
natalicio do nosso in�eligente co�- ; Interventor fecleral fOl'a� promo�
terraneo academIco ClOVIS vidas a c::lpitãis da Fôrça PÚ
Gama, professor na Penitenciaria blica do Estado, os los. tenen
do Estad0 e elemento de desta- tes Asteroide da Costa Arantes
que no Clube Naulico Riaclmelo. e Pedro Bernardino da Cunha,

respectivamente o primeiro por
merecimento e o segundo por
antiguidade.

ROZIRES LOPES

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

exmo. sr. José Pereira;
o sr. J uvenal Fiuza de Lima, S

funcianario federal;
o sr. João Cascais, habil ele

trecista;
o sr. Osvoldo Correia;
o jovem Luiz Alves.

O' P A R A O N C O R R E N C I !

Salas de Jantar - Estilo 1938 Toda Imbúia

ComllDi�am AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTEM EM SEUS ESCRITOHIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO TODOS OS DIAS
UTEIS:

'

ASSUNTOS: HORARIOS:
NOIVADOS

Com a senhorinha Inês Men
donça, gentil filha do sr. José
Mendonça e sua esposa d. Ame
lia Oliveira Mendonça, residên
tes em Armazem, no Capivarí,
contratou r,asamento o conceitua-

A MOOEL.A� .

Todos os assuntos que não estejam Iigadcs diretamente
do comerciante de Santa Clara, na

.

� I
a?s mtE!resse� índustri�is e comercíais da firma. pedimo;. encare-

no municipio de Bom Reti[('), Rr. cldamente. somente' selan apresentados pílr escríto, I
Olegario Schmitz filho do sr.

IJ�êR�u�&hm� ed.m�
• �ij�-iiiiii���i-������'����������d1.III!i�_..Il-I:IlIIP'Ii.=III1=illli*E_'=é#=.t?='=f=5*::.•111=,...._.= =«1:1" - ••& '.'__nItllHilII·I:lIIM.'IIi5W_-ti:BW=:':'I:il-S:::'I':·tp.-1II-.1A1IIII MI zc;rin='.,;;;m_ ]�--"��-.--_í��

J'

1:400$000
SOLIDAS .. LINDAS - CONFORTAVEIS

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 11

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & eis••• Jaínville

o sabão

(MARCA REGISTRADA,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




