
,; \

RIO, 21 ll2J Teve legar, h9j2, no Paíado Guanabara, uma

ã qual estiveram presentes além do ministro da Justiça,
r�1onteiro. A reunião foi demorada, nada transpirando do que
A passagem PO!_ f!oriano-j
polis do Chefe da Naçãol

'�rgas e

reunião presidida
os ministros

foi tratado.

p210
militares

src dr. Getulio
o general Góese

ZETA
������������������������---������������������������

o avião da Condor em que regl-esson A- V O Z D O P O V Oá C.IlIJit.al l�ederal o eminente sr. dr. Getu-1Uo Valt°gas" aeomupanhado de Sua Exunl ia
mUia" aUierissou DO ancoradolueo da baía I
nOI-te., liermaneeeudo em nosso POf-to du- II- ANO IV I
rante eêl-ca de meia bOloa. -------------------------

Afim de apl"esentarelu eUDlplaimentos" I .

(Ii�igi:ram ..�e pa�a o aneoJ_·adollro" e� lan..

11 Regulando a subs .. ! Periga o tráfego 1���!Oo:;:::D::S DESASTRE AVIA-�ha especial!) alem do SI-. dr. Neren Ba..

Ilnos� ih�§t�e In�erventor Federal" �s srs.: tituil'ão dos desem- no Mediterraneo A::j::�:::�s TORlO
@�ff�••Ivo d"'pUIUlno e 1'Y�.ns de ArauJo; r�s-I �

Ipeet!�ament� �ecretallOS �o. Interior _e! bargaderes 'VALENCIA, 2J _ A's 18 horas BELO HORIZONTE, 21-A LONDRES, 21-Em um desas-

e�USÜ('_� e da
.. Seg�ranea PublIca" tenente

I
I de ante-ontem, a dez milhas ao I ordem dos advogados desta capi- tre avíatorio pereceram 13 peso

{'olo�niei Candado Caldas" comandante da Pelo sr. Interventor Federal largo de Santiago, um submarino

1
tal elegeu o dr. Pedro Aleixo seu soas.

�JU�l'lld�ão Federal� comandantes �I·istia-I foi ontem assinado o decreto que descon]lecid? .larçou dois torpedos. presidente, em substituição do dr.
-----.

Imo AlI·aDlta, Capitão dos Portos; Epamiuon .. regula a forma da substituição quenao l!mguam 'l alvo. contra oI Ab.ilio Machado recentemente Ia- Vão ser de
da� S:umtos .. da Base de Aviaeão Naval e dos desembarg�dores da nossa navro inglês C?LON LARA de 1203, lecido.
"ia }", ·t 4:';;

-

d E I d .... d· ... Corte de Apelaçao_e estabelece a tO,ne1a?as, matrtculado no porto dei portados�e t@i" ?liu�araes, a see a e n.PI e,?! ordem em que serao convocados Límerick. 1
_

zes MarUlhelros; tenellte ...coronel Cantldlo os juizes de direito. Chegando ao porto de Burrana, si- NOVO DIRETOJ! DA
Jllegis, comandante da Fin·4)8 Pílbliea; pa- tuado a cinco�nta qullometros ao n.?r-IIMPRIl�N�A OFICIAL LISBOA, 21-A policia �acaba
rire R@berto Wiloobeck, representante do ..-------- te de Valencia

.. .o comandante do cO- I MUf'iEIBA de deter todos os membros do

§I.... At\rcebispo Met:s·opolitano e capitão Á-'\.s- L?N, LARA solldtor ,10 post i de

car�-I Comité Central do Partido comu-
• 11 d III"

Á'

•

d d C reme
bínetros que levasse o fato ao conheci-

--, nista Português.tel-mlb,eS a �osta fb·antes� 3JU ante e or- mente do consul brítaníco para que BELO HORIZONTE, 21--Por
T d I �

11di"
" .

" I· I d h f _. D o os esses e ementos serae
hens O sr. Int�l"ventol- Fcdel"a .. esse por sua vez informasse o gO-1

ter SIGO nornca o c e e uO e-
d t dos nara as coloni

. Ch I th
·

�

,

t t d Ed
_

d D· epor a os para as co ornas.

O Chefe da N3f)ão durante a 3111er1S- . ar au vemo tngles. I p�r amen o a
.

ucaçao ? IS-
.------

j; i t t d f .. I tnto Federal, fOI o dr. Mano Ca-

D h
·

§a�em pa es rou com o o� o� que? oram A FARMACIA HAULIVEIRA I O t ! sasanta exonerado de diretor da I espac O preslsaudar'!) notando ...se na sua flsslonomla gj·an- avisa que já recebeu o muito Ia- - S ga ·unos em IImprema Oficial de Minas Gerais, ;
-

de abathnento" por 1II0tiVO do falecimento lado e prodigioso creme ,.." I
sendo substituido pelo dr. Ciro dencialdo gene.·�d Daltro Filho" acontecimento que ER ...'\BLi-\UTH. açao dos Anjos, que hoje tomou pos-

abalou IU"ofuudamellte o espirito do emi.. se.

nente e§t�ldista. Estiveram na Policia Central
--------- -----

os srs. Firmo Lima, de 51 anos

, ,Arcebispo ,iAcabada a mendleancla, casado. cobrador, residente á rua,Q pl·otoeolo da POII-
,....... Padre ROma n' 4,6 e Altino Lo- � te internacional

Metropo- ,Ivão acabar os chlnguleos �:'n�= 26a����s,ca:��'iCi�1�ide�;j
y �

Porto Belo, apresentando queixas
' �ORTO ALEGRE, 2'A -- Será

I itano ---

de haverem sido furtados, o pri- assinado no. pr0:x,nno n,cs <?, pro'
As medidas tomadas no senti-I �1'a_Ii1_ellml1li'WW_�i2!ifII e!!-1i!IIl meiro em uma carteira, contendo tocolo relativo a constrn-ao da

a importancia de 350$000, quan- pont� ,internacÍ.onal, ligado o

Errj visita a sua excia. reveren· do de pôr côbro á mendicancia e I
do se encontrava na Igreja de BrasIl a Argentma.

dissima (o scnhor Arcebispo :Me- Rr.!U.bar. de vez com. o abuso dos ,I Seguiu par� o Rão S C' b d 1
I U I ão oe astião, e o segun o, tam-·

tropolitano, feJici Lando-o pelo ani- Chl?glllÇOS nos passeIOS, merece os
bem em uma carteira contendo1---·

versario da sua elevação á alta I
U1aJS francos apl.ausos. I O sr. Dlllcãd.·o· a soma de 600$000, quando pro-l

iuvestidura que ocupa estiveram O que se vmha observando � 1\.1(" d P'
.

C
. .

,
_ d' 't d bccI-idcioa.,.a compras no lnerca oU-li omlssa'I:.<110TO Palacio Arquipiscopal, ea: no_lllUO se e�qua rava a cUI,ura .e I

li,e do sr. dr. !vens de Araujo, I u.ma capIt.a�, provocando n� espI- Cardoso
�'ecI'elario da Segurança Publica, .,.

nto dos ':Isltante_s uma tnste e
A policia investiga.

I! de Menores Embarcou para oos sr� ..
Alcides Araujo � Major t "oloros? .m.)pressa�.. �

') _

.

Troglho de Melo, respetlvament<l I A atIvIdade de.ti�nvolvlda �elo SAO .PAULO: �1 .Para o RIO

R.oficial de aabinele c assistente t delegado de pohCJa da capItal de JaneHo segUIu, hOje, pala es- Bandos de leões na; Por ato do sr. Interventor Fede-I 10 O maJ·ormilita;'" do titular daquela pasta. I nesse particular .é dig?a de lo�- tl'ada de ro?�ge�, acompanh��o fronteira do Trans-; ral, foi nomeado o nosso presado

IAgradecendo as felicitações, es-, vor, dada a reslsten.c.la d� mUI-I de sua famlha, _o sr. DulcJdIO vaal j amigo sr. Artur Rosa Filho, para Baratat d 1
-

t CdS t d S
I exercer o cargo de Comissarin de

teve no gabinete do sr. dr. I vens I tos em aca ar as e IDeraç.oe� 0- ar ?so: ecre afIO a eguran- LOURENÇO MARQUES, 19; Vigilanc1a do Juizo de Menores da
de Araujo, o Secretario de sua madas contra o abuso, pnnclpal- ça PublIca de.st� Estado. -Bandos de leões estão atraves- 1 comarca desta Capital.
excelencia reverendissima. j mente por aqueles que menos O sr. DulCIdIO Cardoso derno- sando a fronteira com o Trans-l Felic�tamol-o muito �ii:tceramen-

precisam e que já estã{l receben- rar-se-á uma semana na Capital ! te, '.lese)ando-Ihe a InalOr soma de

do o necessario auxilio da Caixa da Republica.
vaal, atacando os gados e causan-j felicidades no carso que vai ocu·

de Esmolas.
,do o panico das popula_çõ_e_s p_a_r. _

� DI'\--IDA D ..\. RUSSIA Quanto aos chinguiços, ao que

A" 1'l'ALIA somos informados, medidas ener-

gicas vão ser tambem tomadas R h·dpor quem de direito, pondo assim econ eCI a
ROMA, 21- Foi noticiado ofi-

os trausentes a coberto de serem
cialmente que a Russia deve á constantemente molest.ados com 8elg,·ca a conqu·ls1 ta!�a "dezenas de m�lhares de li-

a retirada dos passeios, quando
-

ras , pelo fato de nao haver en-
se não dá o caso de serem viti- t d I=te

•

tregue o petrol:o que a Itãliaen-I mas das pontas aguçadas dos ro- a a L lopla Seus funerallls rep"'esencomendou, T?edl�nte u.� co.ntra�o. , Jiços páus, que os transgressores I
I -

Es&a comumcaçao oflClal lluphca trazem ás costas. LONDRES 21 A b' d taraltl uma comovente SÃO PAULO, 21-Estão sen-
numa resposta ao recente ato dos I . '.- em

..

aIxaadI
d B J f I

o u timados os preparativos pa-
soviets, suspendendo o pagamento a e gICa comumcou o lCla men·

�
, .

._ __ •• te' de haver o seu país reconhe- ç"" t
ra as grandes homenagens a Cas-

8 Itaha. �ido a conquista italiana da consagra ao pos uma tro Alves .a reali�arem-se no dia

A" Etiopia.
_

14 de MaIO proxlmo.

NOVOS MOTORES ssumlu O cargo o Os jornais lembram a n�cessi-' PORTO ALEGRE, 21-Assumiram as proporções de uma I Subiu . O preeo da
DIESEL d Carlos Gomes dade.' em face d� res�luçao da I verdadei,�'a consagração, as cerimonias de sepultamento do general I carne na Baíar. Belglca, de rrconSlderarem a In- Daltro blho.

DETHOIT, 21-A General Mo-

I.. I glaterra e a França na atitude I Além dá guarda de honra por ofíciais do Exercito e da I �
- -

iors anunciou a sua intenção de de O Ive.ra ique
assumiram a tal respeito. Brigada Militar, que se revesavam de 15 em 15 minutos, homens

SAO SALVAD.OR, .21 - A

} roduzir em massa diversos tipos .
de EstadQ e figuras as mais representativas da nossa sociedade ve-.' carne �erde SUbIU ?oJe 200 réis

(:e motores Diesel, aplicaveis a
C d d

I laram, durall te toda a noite, o corpo do general Daltro Filho. I em qlll o, nesta capItal.
hwinhos, caminhões, etc. I o� a presenç� e 19ra� e dnu- V SO AOS

_ Meia bora antes da saida do feretro, o Chefe da Nação, � -----

Or;; motores serão de um cilin- �Iero e pessoas te e eva o e�-I A I ESTRAN .. acompanhado do general Boanerges, deu entrada nei sala do coman- Os estudantes paudr0, com dois tempos, com força aque, prest�u on em o �esPFtI- JEIROS RESIDEN.. 00 do Quartel General, onde já se encontravam, além do sr. Mauri-
-

entre vinte e cem cavalos. IVO cGompromdlssoO'1.0 .

sr. r. ar- TES NO BRASIL cio Cardoso, secretario do Interior, exercendo a interventoria, os II·stas em GOI·azA f b
.

d· os omes e IveIra recente· d·
.

d E d I h f d I··nova a fIca, monta a aqUI, t d
'

It I
emaIS secreta rIOS e sta o, o corpo consu ar, o c e e e po ICla, o

,

f b
. .. men e nomea o para o a o C:lr- d· d D d H·· S 'd P'bl· Icomeçara a a fIcar os prImeIrOS d

,.

t d D t. O sr Secretario da Seauranca Iretor o epartamento e - IgJene e au e u Ica, e a tas pa-
f

. , ,. go e Úlre or o epar amento .. b � d
.

r d A '-d
fi],otores em evereIro. prOXIm? de Administração Municipal. Publica recebeu do capitão FiJin-1

tentes °A e�erclt°t' adem fl numdero�as Pfessoastgra das. .d'..ntretanto, os novos tIpOS, cUJa A' ··1 to Mueler o seguinte radl·ograrna· , pos o a o e encomen açao, oram orna as as preVI en-
.

1
' , ·1 d pos o compromISSO o lustre' . . .

dpotencIa se e evara ate mI e 1:1-
t·

.

f _ -"Comunico a vos-encI·a que
Clas para o Shlmento o enterro.

I
_

f b· d ca armense assumIU as unçoes
� "

O ·cl· G I· V N,r
••

C d2entos cava os, serao a nca os
d de ordem expressa do sr Prenl·' presl- ente etu 10 argas, o sr. _[ lauflcIO ar OSO e o

L G
. o seu cargo. . ti

I B
_,.

d I f h d{m a lranJe. dente da Republica, foi concedido ge�e!a 0anerges nao ElO ajU ara� a co ocar e. ec ar a .tampa o
-

o praso de 60 dias, para que os caIx.ao_ funeb�e, como jambem aUXIlIaram a cobnr o esqUIfe com o

Al'aNo Ordinar;!3 estranjeiros, que atualmente se pavIlhao �acIOnal. . , A

Delegado Regional � ilU encontram irregularmente no ter-
A � 9,2.0 horas, começaram a saIr a rua as pe�;;oas que. es-

ritorio nacional, deixem o país. tava� no mterlOr ?O Quartel Genera!. Mo�entos depOIS, aparecIa o

Pelo ,)'ni:m da la. Vara, está cor- Esta chjfia continuará entretan- esqUIfe que con?uzla os restos. mortaIS do llust�e morto, .carregado
rendo'uma ação ordinaria movida to, a processar os referidos es- pelos srs. GetulIo Vargas, p:esldente da Repubh�a.' generaIS Boaner:
por Eduardo Horn contra a Fazenda tran]·eiros CUj·o emba q e c _

ges Lopes de Souza e RarUlro Souto, drs. MauflcIO Cardoso e Jose
da União, para haver da mesma a

' r u ,om
C Ih d S I Cd· d F

.

E t It"d-
importaneia de 12:000$000; de lu- pulsorio, apenas será sustado du- oe o e ouza e co.rone or elr� e. ana. nquan o a mu. I ao

eros cessantes, da loca�ão do prédiO rante êsse praeo, tendo posto em
conservava-se no maIS pr�fundo SIlenCIO, prestando a sua smcera

á Praça 15 de Novembro, onde este- liberdade on que se e . t homenagem, bandas de musIca executavam marchas f�nebres, tor-
.

t I d D· t
.

R ri· I
ti ncen ravam

d d d
. . .

t tve ms a a a a Ire ona e"lOna prêsos por êsse motivo.Atencl·osas nan o ver a euamente lmpresSIOnan e o momen o.

dos Correios e Telegrafos.
E' advogado do 'requerente, o saudações (a) FELINTO MUE-

Dr. 'Fulvio Aducci. :(..ER.":

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

Preprletario e Diretor Responsavel J A I R O CALLADO

Ffiorianopolis, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 1938 INUMERO 1063

RIO, 21-0 presidente da He
pública despachou hoje dando
provimento a varies recursos so

bre acumulações.

Desastre na

Cantareira
RIO, 21-Uma carga de di

namite explodiu, hoje, na Canla
reira, matando um operario e fe
rindo cinco.

---------

o FALECIMENTO

RIO, 21-Noticias do Pará
nizem haver embarcado hoje na

quele Estado, com destino a esta
capital, o ex-interventor 'federal

I
major Magalhães Barata.

Homenagens pos-
tumas a Castro

Alves

pelai -

DO GA L. DALTRO

4;ontinúa na 3a. página

GOfAZ, 21 - Os estudantes
IJaulistas visitaram o interventor
Pedro Lud(i)vico.

Os estudantes têm sido alvo
de grandes . homenagem, ten
do-lhe hoje :;ido oferecido um
lauto banquete.

Por ato, ontem, do sr. Inter
"entor Federal, foi o capitão sr.

Romeu DeJaite, nomeado para o

exercício do cargo de Delegado
RegiOl_al de Policia com séàe fffi

Hervd e jurisdição nos munici

pios de Campos Novos e Cruzei-

O "O
.

agé'" chocou-se
com outro navio

roo

BERLIM, 21 o navio brasilei
ro �AGE' chi)cou-s� com um vapQ-(
inllles porto de Hamburgo.

O BAGE' ficou com a proa amas
sada, recebendo outras importantes
avarias.

I,,'>Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� campanha 'f� Ciia��-Ji;E
do trigo Desportiva

REDATOR: Paulo B. Barbosa

avaianas na presente
campeonato

.0 esquadrão alvi-celeste passou
'com a falta de um extrema es-

tambem por sérias remodelações. querda..
_

Ambiciona mui justamente o Ap�zar disto o esquadrar) �o
titulo de campeão, e o pretende AVal é, de uma gr�nd� .p0t�ncla,
retirar das mãos de seu eterno e possue valores individuais de

rival, o Figueirense que o pos-
real valor.

súe desde 1935.
Assim na guarda

mos Vadico e Jael,
goleiros.

(Comunicado do
Serviço de Publici
dade <-'io Ministerio
da l�gricultura)

Os

Organizando as componentes do plano de que resultará a

produção do trigo necessario para cobrir o consumo nacional, o

Ministerio da Agricultura vem considerando as etapas a percorrer,
desde a creação das tementes nos diferentes ambientes produtivos
da nossa vasta extenção territorial, até sua oferta nos mais reduzi
dos centros consumidores,

O govêrno já estabeleceu, pelo seu mais importante estabe
lecimento de credite, o processo de financiamento aos lavra
dores.

FaciFda�es de trafega e de transporte vem sendo tambem
estudadas e é dessa especialização e divisão dos fátores de valori
zação que a economia moderna pode crear a produção.

No incremento da cultura do trigo não será sacrificado
seu rendimento, pela escassez de consumo no local de sua pro
dução,

O MinisteriC1 da Agricultura não esquece, de outra parte,
que toda exploração tem sua razãa de existencia nas necessidades

Ido consumo, necessidade que, no caso do trigo, e efetiva e s

manifesta sob o aspecto do aumento quotidiano do preço do pão
e, assim, se dispõe a auxiliar eficazmente a cultura do trigo, mas

de mode a demonstrar praticamente que ela é susceptivel de
lucro.

Equipados que sejam os postos de multiplicação de semen

tes e iniciados seus trabalhos correlatos de cooperação, o sr,

minis-,tro da Agricultura pretende dar a maior publicidade possivel á
expressão numerica do custo das diferentes operações <> o rendimen- I

to proprio de cada processo empregado na produção.
Só acompanhando o desenvolvimento dos custos e do ren

dimento poderá o Ministerio da Agricultura impor suas praticas,
observando o exito de suas iniciativas para recomenda-Ias ou rene

ga-las no ambiente de sua percussão.
Ora, sabe-se que, em qualquer exploração, o calculo do cus

to controla suas relações com o valor e o preço, unica diretriz por
via da qual se chega a atingir uma estruturação racional.

Assim orientado, pode o lavrador valer-se, em sua ativida
de individual, da organização contabil adotada pelos estabeleci
mentos do Minieterio da Agricultura, certo do exilo dos processos
a adotar, num aperfeiçoamento constante do metodo que a experi
encia de técnicos na meteria haja por bem aconselhar.

A relação racional entre custos da produção e preços, tanto

quanto a parte fitotécnica da cultura do trigo, influe na constituição
do problema basico da atuação de qualquer atividade creadora de
riqueza. merecendo do Ministerio da Agricultura seus cuidados e

e sua observação,

Criarlças que
r-�ão podem
serídenti ...

ficadas BELO I-IOi(lZONTE, 21-
Está-se verificando na atual reu
nião do juri desta capital um

acontecimento inediro na croni
ca forense do pais. O Tribunal
encontra-se, presentemente, sob a

alçada de dois juizes, o da 1 a.
Vara, sr. Walfrido Andrade, e o

da 211. sr. Julio Ribeiro Gorgulho.
E enquanto aquele de acôrdo
cem a praxe, dei ampla liberda
de a03 apartes, durante as ses

sões, este os proibe terminante
mente.

O fato está provocando inte
ressantes cornentarios, A assisten
cio. já cognominou o dr. Oor(;u
lho de Juiz do Silencio e o,

dr. \Valfrido juiz do Barulho� ..

Jui:E do 66Sileneio9f e
juiz do '"'"BarD.Jho�!'

LONDRES. 21-0correll ôn
tem um fato curioso numa rnater

nidade desta capital. Tendo J1a�·

cido, em horas diferentes, mas sen

do tratadas ao mesmo tempo.nove
crianças foram levadas de um pa
vilhão para outro. Nesse trajeto,
porem, por um descuido perderam
se os sinais identificadores das
crianças e os letreiros respectivos
de modo que não SI! sabe a quem
pertence cada um dos recém-nas

cidos. Os diretores do hospital
estão fazendo todos os esforços
para identificar as crianças, o que
parece tarefa impossível.do arco te. SAUL SUPRIRIA A FALTA

dois péritos AVAIANA
---��-_.-

Aquino e Zé formarão a zaga
que ainda é fraca, para aprisionar
os ataques de seus adversarios.

BOlba o ótimo haIf-back di
reito está um pouco descuidado,
mas é um bom elemento.

Procopio até ha pouco era con

siderado o melhor centro-médio
do Estado.

.

"Mas Beck,o técnico center ·halE

Aposen- �os alvi-negros roubou-lhe este

ltltU!o.___
Ainda assim Procopio é um

d
II - grande elemento.

ta orla e pensoes aos 'en��.ret:p:,.;xd:a�o:: ts:
Possúe muita classe e acha-se

iiiiiii-_iiiiiiiiii iiiiiiiiiiii_�-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiãiii-----iiiiiiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J•Orna II-stas em ótima fôrma.
Galego o perfeito ponteiro está

voltando a antiga fôrma, e muito

promete.
RIO, 21-Já se acha no Conselho Aturial, para o com- Sapo-Nizeta-Waldemar o

petente exame, o ante-projéto de criação do Instituto de Assisten- trio atacante avaiano é bem pe
cia e Pensões a Escritores e Jornalista apresentadon ha tempos ao : ngoso.
presidente da Repuhlica e por. este encaminhado ao ministro do Sapo corresponde-se muito bem
Trabalho. com WaJdcmar e Nizeta os guia

Como se sabe, o relerid» ante-projéto foi entregue ao com pencia.
Chefe da Nação por uma comissão de delegados das seguintes E' assim o trio de ataque do

instituições: .flvai um perigo para todos os

Academia Brasileira de Letras, Associação Brasileira de seus adversarios.

Imprensa. P. E. N. Clube do Brasil e Sociedade Brasileira de Pacheco o grande forward
Autores Teatrais. A comissão era presidida pelo sr. Claudio de avaiano, não está satisfeito em

Sousa, presidente da Academia. sua nova posição, e realmente
O ante-projéto, aiiás, representa o resultado de estudos Pacheco não é um grande extre

que a comissão realizou, por determinação do proprio presidente ma.

da Republica, em audiencia que lhe concedera e encarecido pelo Estamos informados que Pa
Chefe da Nação no sentido de estabelecer as bases gerais de uma checo deixará o Avai se insisti
lei de assistencia aos que se dedicam a trabalhos intelectuais, Es- rem que êle atue como ponteiro.
tender-se-á o prejéto lambem aos escultores e pintores. Contínúa assim o aivi-celeste

NIZETA, O melhor center
Iorward da capital

Instituto de

SauJ:io Iormidavel ponteiro es- Senhor-. DUI SenhusJlllita
querdo do�Bandeiralltes supriria I

um bom cabelereiro?com �randr! eficiencia a falta d� Dese]aponteiro no esquadrão do AVal. ,J

Saul é um destacado extrema , .

't t d d t
Procura-e a Praça 15 de Novembro, n: 10, ao lado da

e tem mm a von a e e a uar no
Ch I· Cl·

,

t di j tidãAvai A t·
,- ape arra 11C, que sera a en 1< a com pron 1 ao e es-

. van e avaianos, conqur.- I t te nrof 1 T' t P tt 'fi' mero pe o compe en e pro rssiona em 111 uras, en ea-
em o magn: co rmgnon. � O d 1

-

P tL10S e n u açoes errnanen .es.

H leracllto Gré
CHARLAUTH,

Praça 15 de Novembro, 10
'!MI. 4A4GJkI1MíflIMI�,,*+

Florlanopol is
WHWilíIW

r

d e &URé O creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.

A Casa MiscelaneaCHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH não preciza de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços
lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a mínima

irritação, deixando-lhe a cutis
limpa, macia e fresca.

R. TRAJANO N .. a

.nz=rw 4 fi A'. @.7FT

Companhia Nacional de Navega
çã_-, Costeira

Movimento MaritimonParlo Flarianapolis
Serviços de Passageiros e eie Cargas

lIMi =-

Para o SulPara o Norte

O Paquete lTAGíBA sairá á 22 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió,
Recife e Cabeiíelo

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

A• Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetesVISO e emite-se passagens, nos dias das saídas 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 conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnfcrmacões com o Agente

o Paquete
corrente para:

ITAQUERA sairá á 2ó do

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

..J. SANTOS CARDOSO

VISTA BEM SEUS FILHOS
Linda. e graciosas confecções para meninas e garõlas só

na A C A P I T A L.
TrajanoRua Conselheiro Mafra

..... )'\

.esqulna da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 22�1-1936

deiEstão sendo
Mené'-z-e-s-�-I chamados

de Edgard
Castra

PADIS 21 o d d
Aviso' que foi declarada tDOr sentenca de hOJ'e datada a

r� '. - cruza ar e f I
.

rl Ed
'

� )

(Continuação da I a. pagina) batalha <Dunkerque», de vinte
a e�cla e garu de C�5tro Meneu3, estabelecido com secos e

Conduzido o Ieretro por aquelas altas autoridades CiViS e e seis mil e quinhentas toneladas.
Mulhados e Farmacia a Avenida 24 de OUtubro n', 91 na Vila

militares, o cortejo seguiu pela rua dos Andradas até a rua Oe- foi ôntem, oficialmente, incorpo:
de Bem Retira,e que.tendo sido o signataric desta nomeado Sindi

neral Bento Martins, enquanto 115 forças da Brigada Militar e rado á esquadra [rancêsa, sendo
co e prestado seu compromisso estará'?:diariamente no escritorio do

t'.xercito, estendidas em linha, prestavam as homenagens devidas ° primeiro dos grandes navios de
falido das 16 ás 17 horas para atender ás pessôas interessadas,

.
ao seu grande comandante, dando as salvas de estilo. linha encomendados nos ultimos

Cerca das 10,15 horas, chegava ao cerniterio São M;guel anos.
Os átos oficiais da falencia serão puhlicados no Diario OEi·

e Almas ° prestito [unebre, Esperava"o. devidamente paramen- O «Strasburg> , gemeo de
cial do Estado. .

'

tada, a irmandade de São Miguel e Almas, que tirou o ataude <Dunkerque> estacá pronto para

do carro. levando-o vagarosamente para a carneira onde seria ser incorporado á esquadra em

inhumado. fins do verão vindouro.
Em meio de grande silencio, e colocado em plano superior Durante os três prosimos anos

aos demais, usou da palavra o secretario do Interior, dr. Mauricio serão construidos dois couraça

Cardoso. para despedir-se em nome do Estado do Rio Grande dos, o «Jean Bart» e o �Riche·

h.do Sul do ilustre morto, pronunciando s. excia, um comovente Íieu» de trinta e cinco mil tone-

discurso. ladas.

Após. fez a oração de despedida ao seu ex-comandante Os Irancêses esperam que

o coronel Osvaldo Cordeiro de Farias. chefe do Estado Maior aquele àois navios venham a ser

da Região, proferindo sentido discurso. os mais veloses do mundo e os

A oração seguinte foi li do sr, Oscar dos Santos Abreu mais bem armados de sua classe.

que em nome do Gremio do!' Presidiarios Cultura e Amparo O «Dunkerque», cujo aspecto
"Freitas Lima" pronunciou rapida oração em nome de seus com- assemelha-se p, do couraçado
panheiros. inglês "Nelsonll, é armado com

A inumação foi feita precisamente ás I 0,40 horas. Nessa oito canhões de treze polegadas,
ocasião um clarim de ordenança do 30. Grupo de Artilharia de dispostos em torres quadrupulas,
Dorso executou o loque de "Silencio" ao mesmo tempo que uma dispondo de outras . peças de me

bateria do mesmo grupo dava as salvas de estilo. I nor calibre, alem de metralhado-

O Terceiro Regimento de Aviação associou-se ás home- ras anti-aéreas. etc.

nages que foram prestadas ao general Daltro filho. Duus esqua- Dispostos em catapultas, trans
drilhas sobrevoaram o Quartel General da Região. o itinerario ] porta, ainda, quatro hidra-aviões.

do cortejo lunebre e finalmente o Cemitério de São Miguel e Lançado se mar em outubro

Almas, jogando ao local onde se procedia a inumação dois "bou- de 1935, o poderoso cruzador

quets" de llôres naturais com sentidas dedicatorias. de batalha foi submetido duran-

Constituindo uma guarda íunebre formou na manhã de te meses, a diversas provas, que,

ante-ôntem um destacamento mixto sob v comando do tecente- segundo consta, foram coroadas

coronel Leon de Campos Pacea. comandante do 30. R. C. D., do máximo êxito, sob o ponto
com um Estado Maior composto de dois oficiais, sendo um do de vista da velocidade e elicien-

. � Exercito e outro da Brigada Militar. além de uma escolta. cia geral.
A' medida que o cortejo funebre avançava, passando

--------

defronte a tropa esta apresentava armas e as respectivas bandas Dr. POdfO da Moura Ferro

de musica executavam marchas fúnebres. Todas as bandeiras na- Advogado
cionais achavam se envoltas com fitas de crêpe e O'S oficiais e

Rua Tratano II.

pmçM tinham no an��mç� d�e�o �p� de crêp� �������������������������������������.

Bom Reriro J 5 de Janeiro de 1938.

Henrique Teophito 1Jeuc/zer
Sindico da massa falida

EVOE' ! MOMO EVOE' !Loteria do
Estada de
Santa Ca
tarina

vem ai e hospedar-se-á na

Casa das MeiasResultado
dos pren-dos
maiores de Iextração de
ôntem: )

de FERIS BOABAID

Estão sendo chamados a com

parecer com urgencia á Adminis
tração do Dominio da União, no

municipio de São José. afi:n de
tratarem de assuntos de seu inte
resse, as seguintes pessôas:

Antonio Augusto Lehmkuhl,
Antonio Leopoldo Kraeraer, AI·
bino S. Souza,Amadeu Dto Horn,
Bernardino de S. Vaz, Cid Cam

pos, Candida Augusta da Silva
Areias.Carlos Augusto Lehmkuhl,
Eugenio F agundes de Morais.
Elias Paulo, Euripedes Rodrigues
Lopes, Fett Cia. Ltda., Francisco
Reinaldo, Francisco P. da Rosa,
Genoveva M. da Rosa, Habib
Succar, João Batista Natividade,
Jose P. de Carvalho, josê Alves
Ouriques, Otavio Quintino da
Silva, Olga Garofalis, Pedro An
tonio Vieira, João Vaz Sobrinho,
Roberto e Julieta Lhereux e Teo-

,doro Bruggemann.

M-
IR

t
AI

InlS erlo

da Educação
e Saúde

Liceu Inous"·
trial de Santa
Catarina

(ANTIGA ESCOLA DE
APRENDIZES ARTIFICES)

EDITAL

De ordem do sr. Enge
nheiro Civil diretor deste
Liceu e de acordo com a

I deterninação constante do te

legrama no. 94 do sr. Dire
tor da Divisão do Ensino In-
dustrial, faço publico a quem
íuteressar possa que, a partir

I
desta data até 31 do corrente
acha-se aberta a matricula
no CURSO NOTURNO (Pri-

I mario e Desenho), satisfeitas
as seguintes condições:

a) - certificado que
é operaria,'
b) - certificado de

idade miníma de 16
anos,
e)- atestado de sa

nidade fisica;
d)-atestac!o de bôa

conduta.

�_ ..... ,..;_._, ......
- ...�- .••....._,. ·,9�" .. ' ... �···1--�- _,
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�.;"1 Cálculo de qualquer Planta,execução, fis .. I���:1 estrutura em con- cattzação e direção
'.

,�,,� t do de ob;,'" ere o arr�-Ia
-

, ,as

����:.�)S');,� e ferro Aparelhamento co-m �� Ir.:�� pleto para constru- �
ções de pontes em �

f1 concreto armado �
� �
� �'t::r' .

�jJi'�
�
�
�
�
t»r<i_�
[�â Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12��l�DAR
�
I
r��
�� Obras cDntratadas na I- semestre

� de 1937 �
�" donte em concreto armado sôbre (:) Ri·o Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) ��.1'1 Ponte de�concreto armado sôbre fi) Rio S. João (Estr. Curítíba-e-loinvíle) -.®! �
;.� Prefeitura e Forum de Mafra �� rupEscolar de Mafra �
��,� Grupo Escolar de Rio Negro �
"'I Grupo Escolar de Irati � Advoga na capital e:no interior deste e do Estado de San- II;� Maternidade de Rio Negro � ta Catarina.

� O Experimental de Viticultura em Tijuco Preto: (Paraná) � RESIDENCIA- Rua Este- Escritorio' Rua MarechalFIoriano Peixoto, 131

I� Diversas construções de resídenclas
,

� 'I
ves Junior N. 26 sobrado sala n' 1

�? � I PARANA' SANTA CATARINA

.�����VAV.A�6�A�?Bt�AV6.VA�. TELEF. 1.131
��liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__.�iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_""'iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiíãl

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das melcstías da pe-

le e nervosas pela Autobemotherapta
I Consultoria e residencia -Praça 1 n de Novembro, 13 I
I Telefone, 1.584 _j'_ Cons:!ll��.: r:as 8 às 11 e das 14 às 16 horas

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratatnento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult-R, joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
t Consulhz., das 13 ás 16 hrs.

Carneiro RibeiroOmar
ENGENBEIBO CIVIL

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

- . - ............;.�. _ ....... --.-.....-

.... "
..

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

DO
Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E V\ GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe� de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico 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, Ii-

� quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
ff. diagnosticos.

� Fernando Maohado, 6
TELEFONE 1.1 9

i FLORIANOPOLIS
��------------�������
li rDr. Ricard-o-II Accacio Mo-I
Gottsman n. reira tem seu escríp-

tÓJ ío de advogacía á rua

-':) .

"

�.� ,

n. 70. - Phone: 1277.- Rua Trajano, n· 1 sobraão

Icabn Postal, 110. _j I Telephone n' 1458 I

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFI A

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestías 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 Clínicas

-

Vísconae de Ouro Preto

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplclllllla em cirurgia

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

operações de plástica Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito

..

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

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.28,

• ., .....c .• ,
..

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz -- Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J2-
das J 6 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7·-- Te!. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

'

Moléstias de crianças
Diretor da Maternldade�
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em

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

"��

�
R.Dr. Aderbal

da Silva
::I\dvogado

Rua COAS. Mafra, 1 O (s�b:
Fones 1631 p. 1290

I Dr. "'edro delMaura Ferro'
Advogado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AG�ZETA

loteria a sua favorita
I

Rl,)3 Felipe Schmitd
I

rr 7 e 17 a

H E sB I E TL

Federal elSanta Catarina

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

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

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

vilhosos
Ass. Dr . Fausto Brasil

Diretor do Hospital f racenhilfe, Hansa Humboldte+
Const;Itorio em ]arag1lá.

--Posso certificar que empreguei com optimos res ulta
dos. o renomado produto «Apyretina», nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

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

Prophylaxia da Lepra em Sh 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-Direc1or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa Catarina

F[orianopolís.
--Os analgfsi�os componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especilica
d.)s orgãos não é atigida por efeitos secundarios, mesmo

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

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

�Rua IS de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa
Catarina.

+-Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
hei Migraene. (Kopfschmelzcm).

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

Catarina.
- A fórmula dos cachets de <Apyretina« é de molde

a corresponder perfeitamente aas casos indicados.
Dr. AlfreJo Hoess

Director do Hospital Sta. Isabel- Blumenau-e-Sta.
Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, os ca

chets de «Ápyretina> 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, lia

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 farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros. •

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

Catarina.

«APYRETINA» é O melhor remédio contra
a dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.

Preço de dois cachets:$600, em todas as Far
ma.ias.

Adolar Schwarz
-----------

RIO - JUIZ o E FÓRA - RIO
420 Kms •

VENCEOOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNll>APP'
6 horas 9 minutos

lendo chaqado 33 minuto s e 30 segundos na frente
do 2.� collccadc.

A ZUNDil PP, além do ser a "moto que mais se vende no
Brasil" é "a moto mais c-ira do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais cvovas tem ganho em 1937'�

motocDcletas UARDIE'

UM NOVO MODELO
RBZ�1Z.5

todos os mJtocyclishs

Mctol" "ARDIEu de I cyiilr.�fi"o, com 3,5 MP,
a vdocidl.'Jdes, IU::i!: e ignizã@ po,' Ã),:tc;roia

Bosch, 2 c"nos ei� dCiliCiliIfI"!j®,

Pesando sõrnerite 65 kiJos

Peçam Informações Gero cDmpromisso til

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

ELIXIR DE NOGUEIRA
'

I!mprp.gado com 8uccesso em todal
U molestias provenientes da IJPbllII I:
• Impurezas do sangue:

,,,, ,/
.� �r.FERIDAS " (_:_ i

ESPINHAS )",,�
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

,..,..�. SCROPHULAS
SYPHILlTICAS

B�� e IInalmente em .....

••• u alfecçOel cuja ....
lIara ,.glalrada .em leJa a

··AVARIA"
-

.

Milhares de curadol _.!_
BRAl'iOE DEPURATIVO DO SANa.

HOTEL JOHNSCHEf-i IIGRANDE HOTEL MODERNO
I

.-------------------------0

Situado no centro em arteria 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 L1GAÇAO A' REDE

EM JARAGUA'

Endereço Telegr.. DOLAU Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as --Roio
Pring Torres & Cia. Limitada - Rio

Navegação Brasileira Limitada-r-Rio..
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frío
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO

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

mente. sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

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

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

•� SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICaS

��II�����������
�IA�t�eS�\�ad�O�s�m�é�d�I�C�OS� I

I

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 coniortaveís salões de Recepção, Res

taurante, Fumoir, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro
fissionais. Grandes Frigcriíiccs. -Lavanderia pro

pria a vapor, toda roupa e louça esterilizada.
Jardim.-Salas para mostruarios para os srs, re

I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_� presentantes comçrciais.-D1NER-CONCER10

rY'elhores hoteis de
Cu r i;lt í b a

Auto-Onlbos na Estação
Rua 15 de Novembro

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

nas reuniões

GRANDE SALAo RESTAURANTE
AMERICAN BAR-'ELEVADOR

Lavanderia propria II vapor-'Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 -Filial 16$000
Sób direção imediata do �eü proprierario e

pessÔas da família
FRANCISCO L jOHNSCHER

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. Sê Ito baixo 1 $500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motoclclistas.Avlador Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

Hopede-se rio Hotel Cea
trai:
Proximo a estação p'
pios e arejados qUartos
ra casais e solteiros,
ConfÔrto, Hlgíe;_nee Pron

1_tidão

III ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

.......�- ....._-
'

__. ----_ ....' --

quinta ..feira

Rua Barão do Rio Branco. em frente ao

Palacio do Governo

PREDIO PROPRI0 PARA HOTEL
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==A GAZETA"

Novidades e lneva-l.

por preço de ocasião, 2 cam

ço-es nos Zepelllilns
sas em perfeito esta�o,
sendo uma a rua Major
Costa n. J 17 e outra a rua

/

Frei Caneca sjn, com 4 ano

O novo grande dirigível ale-I de tamanho maior, afim de com- de uso; uma de madeira e

RIO, 2I-Um vespertino in-fmão /«tZ·130». Iprestes a ser portar 80 passageiros, ofe�ecen'l outro de tijolos e cal.
forma que o presidente Getúlio. I concluido nos estaleiros de Frie- do-lhes toda a sorte de canfor-I Para tratar com João Se-

Varga.s riecretará, dentro de po�- Hnchshafen. reafirmará a fa�.a to». ver? dos Santos, Cais Fre- 1\ sr, Mauricio Cardoso á interven-
cos dias, o regulamento dos jes- de que sempre gozaram os diri- denco Rola. PORTO ALEGRE, 21- toria, o sr. Coelho de Souza
contos em folha. O decreto .

pro- giveis do tipo Zepelin. Atravez Ao que parece o govêrno do

rogará o prazo dos e�t�stimos de um� entrevista recentemente ; Rio . �rand� do .Sul não sofrerá

de. quatro �ara dez �nos, dimi- conc;dlda. pelo
. d�. Ec�ener 8 O atentadO Dr. PedroCatalão in:�dlhcação Imediata. O,sr. �a1.l�

numdo os Jures cobrados com a um joraalista brasileiro, ficou re- I ncio Cardoso respondera mtenna-

lei de usura. Diminuirá tambem velado que a quantidade de te- de Campo Di��d�d�oM��:�i�:d�- Imente pela interventoria, como

a percentage�. total das consig- cido necessario ?8ra cobrir o casco

G rande Baía vinh� acontecendo desde a e�-
nações, permitidas de sessenta do novo Zepelm é de 40.000 Ex-interno e assistente do íermidade do general Daltro FI-

percentozpara trinta e cinco per- metros quadrados. ou seja, o su- Serviço do prof. Moraes lho. até solução definitiva do ca-

cento" incluindo o aluguel de ca- figaz helium, que custa dez ve- RIO, 2 I -Ficou apurado Ex-interno do Dispensaria 50.

sa e não garantindo o estado de zes mais do que o hidrogenio, que as armas apreendidas ha Silva Lima O sr. Getúlio Vargas apezar
iacidencia de outros onus sôbre impõe a maxima economia no dias em poder de integralistas Ex-adjunto do Hospital de haver privado com o secre-

os vencimentos. seu uso. Por este motivo, o oleo pertenciam se Exército e haviam GraHée Guinle e Sanatorio tariado desde o dia de sua che-
Sómente as organizações de gaste durante a viagem, que an- sido desviadas por .soldadoe per- Manoel Vitorino gada nesta capital, quando em

classe ou o Instituto de Previden. tigamente obrigava o comandante tencentes ao sigma. Clínica médica cirurgtca das jantar intimo. palestrou demora-
cia, Caixa Economica e os clu- a soltar gaz para manter o equi- As bombas foram fabricadas molestias da damente com os seus membros
bes Naval e Militar poderão ia. librio da aeronave, será substi- pelo ex-tenente Eugenio Soares, CABEÇA E PESCOÇo sobre assuntos de administração

d I d' (70 000 Especíal.sta em d E d dzer transações com os funcioná- tui o por astro . agua . que se encontra foragido. NARIZ, GARGANTA E o sta o, não eixou transpare- A casa á rua Felipe Schmidt,
rios. Quanto as outras organi- kgs. por viagem transoceanica). A policia continua em suas di- OUVIDOS cer qualque� pref�:encia,. nem I

n. 125, próximo ao Departamento
zações terminarão com suas ativi- liquido esse que será retirado, ligencias, procurando localizar no- CONSULTORIO mesmo que tivesse ja se lixado da Saúde Pública em construção,
dades, num prazo maximo de por um dispositivo €specidl dos vos depositos. Foram apreendi- 18-- Rua Trajano -18 em algum nome. por 14:000$000, fazendo frente
quatro anos, d':!vendo o govêrno motores. do ar. dos. t m razenda do curral Gran- RESIDENCIA S. excia. resolverá no Rio de a rua Felipe Schmidt e fundo com

encampar, parcialmente, as divi- A lotação do «LZ-130» se- de e Sepitiba, quatro fuzis e co- Hotel Gloria

Ilj'JaneirQ
o assunto e, segundo cons a rua Conselheiro Mafra. Tratar

das dos funcionários. rá de 45 passageiros; as aero- piosa munição, sendo detidas Diariamente das 16 ás 18 hs. ta, deixará passar al?um. tempo. com o pr?pri�tario sr. Eurico Soa-
naveis a sezuir construidas serão, mais de q.uatorze pessoas. _a. ..,_..j. Com 13 ascenção mtenna do l res de Oliveira.

.• "W)ljljIjI � wmFiPTIã'W57fWI'7�'DiiCíííiiEJí! iji+StWd§ MM

Vão �ftl· re�

guiadas O�

deSColltas
em falha

Vende ..se lgrvor-e-sse quem
•

SSl80 interven-
--------------------------.

tor gaucho

"

"
,'-

continuará respondendo, cumula]
. )

tivamente, com sua pasta, o expe�
cliente da Secretaria do Interior.

Na véspera de partir, o sr,

G'aetúlio Vargas entreteve rapida
conferencia com o sr. Mauricio
Cardoso, em Palacio.

Nada transpirou sobre o assun

to versado.

VENDE-SE

�.!-'
r

(

f J
.

V :;."
\._

-to

o ,

Chapeo
Dos �

Q I ;1" :H'l'f r:l .", I \;1 t, \...�
• S'� •

lT1ilhoes:

Depositario: A I e x a n d r e 5 -a I u m
RUA CONSELHEAIO MAFRA N. Ia .-( FLORIANOPOLIS

ao
27"

AL.FAIATARIA Abraham
Comunioa que devido a construçãs da nova faohada atende á sua distinta fre ..

guezia pela entrada do mesmo predio na parte do CAES LIBERDADE junto ao
Hotel Gloria.

../
..

-
. .i
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'�_bordo do l�e!g�7,ã�:�ã
·

"C· b' ",com = resto
ula a I do Brasil

------- ,
. '--

I
A

.

d
.

I CINE REX ts 5 7 8 30
T d

iii , propoerto os serviços aé- .
,<I , e.J

,rage la sangrenta em reos entre o Pará e o resto do, hora�--Aspzrafltes, com Bruce
-"

.
. -li !i!d I Brasil, escreve a Folha da Tar- �abot e BeUy Furness, e a con-]

��.ue perUeu ta VI a a �a·lde! que se edita em Belêm, o se. tlC)�l-:l:;ãO �e A. Fl�xa Sagrada
flfnandal1te daquele navIo gurnte: (12 e 13 episodios],

i . «Não testa duvida que a Con- CINE ROYAL. ás 8 horas
������'���'Fãa�38f1EiiõEiI�� d�l: iniciou 50� os mel?ores aus- Ondas sonoros de 1936, com

PpICI?S
o .seu mte�camblO com o Jack Oakie e Lvda Roberti.

Só hOje levan '"
ara, muito para ISSO concorrendo

__o

ta rá VOAo
a pontua�i,da�e do seu serviço. O I OD EON O I ide r dasGuaraci, saldo na madruzada de •

'

cnme. � cinemas9 de Janeiro, para o sul, condu-Sabe-se apenas que o segundo
cozinheiro de bordo, Emigídio ROMA. 21-Seoundo infor-' ziu a

.

maior mala aérea do.Pará. A'S 5, 7 e 8,30 HOR ,,"S:
Laurindo d.l Silva, brasileiro, mações dos circules bmerecedores ou selam 208 vol�mes,?estl�ad05 Achado vivo, um filme impres-

-: ',preto, de 33 anos de idade, de crédito, o tenente Bruno Mus- a diversos portos, inclusive a Eu- sionante e os S' e 6' episódios do

após ligeira discussão com o solini, e seus companheiros. pro- rop(�____ emocionante filme seriado-Az

p�imeiro �il�to João �atisia �la va�'e!mente não iniciarão, antes do O I�dem IIos I Drumonâ, com John King, Jean
Silv ..i, brasileiro, de 3/ anos, m-I próximo sebado, seu raide aéreo Rogers e Noah 8eery.
vestiu. furiosamente conte.a. o mes- Guidonia.-Ri� de Janeiro. A� qu� Advogados .

-----

mo, vibrando-lhe repetiuas pu- �ar�ce o adia,mento da partida e LIVROSnhal. Jus. devido ao mau tempo, numa das Reguereu inscrição na Ordem lUOVO�S In outro meio de defesa, o partes do percurso a ser realiza- dos Advogados do Brasil, secção,'
.8 �

piloto atirou-se ao mar, para fugir do. deste Estado, o advogado Mario
ao seu bárbaro agressor. Bruno está entusiasmado com Mafra. Clementino Fraga -CIENCIASccorrido pelos tripulantes.que I a sua participação no grande vôo ". E ARTE ENl MEDICINA-
o retiraram da agua, o infeliz pi-l comandado pelo ceI. Bisco. Revistas "Coleção Divulgação e Cul-
loto veio a falecer momentos de-

Pensão Recebemos o último numero
tura" - VECCHI EDITOR,

pois, de desembro da importante re- Rio.

SEDENTO DE SANGUE Alugam-se conlortaveis quar- vista o A.B.C. orgão oficial do
tos, com janelas, luz, mobiliaria Automovel Clube do Brasil.

Acudindo aos gsitos da vitima, e pensão, á pessôas decentes. Este numero traz, todas as

a tripulação acorreu ao local, che- Casal ou solteiro. Otima chacara reportagens sensacionais mais re

gando tarde, porém. I no centro da cidade. Ver etra- centes, com nitidas fotografias, de
O comandante do CUIABA',' tar á rua E�teve5 Junior 94. todo o mundo.

de j 7 anos, deu voz de prisão
II NM" g

ao assassino. Mas o criminoso,
�\sanguinariamente, agrediu o velho
rnarinhiro, que se encontrava do
ente ferindo-o gravemente, á
faca.

SANTOS, 21 -Ocorreu a

bordo do CUIABA' uma horri
vel cêna de sangue, desconhe
cendo-se ainda os motivos do

FUGA E PRISÃO

Após cometer o duplo crime, o
tripulante. assassino eonseguiu fu
gir de bordo, sendo prêso, porem
ao alcançar o cais do arrnezem

2, junto ao qual estava atracado
o CUIJ-\BA'.
O comandante Azevedo Lira

foi recolhido á Santa Casa em

estado gravíssimo, vindo a morrer

ontem

AS VITIMAS

O comandante Jvrge Lira era

, um antigo marinheiro, de 57
anos de idade, e residia á rua

Urancs n' _ 371. no Rio.
Per serviços pelo mesmo preso

tades. durante a Grande Guerra,
esse dicial fora condecorado com

a Ltgião de Honra, da Repu
blica Frailcesa. O comandaate
interiuo do navio foi assumido pe
lo l' .piloto l\Iliguel Guimarães.
O roorto, João Balista da

Silva, contava 38 anos, era ca

sado e com dois filhos, residindo
á rua Mario Viana, em Ní
teroi.

CARTAZES
DO DIA

CINES COROADOS

Apresentado por Vecchi Edi
tor na sua «Coleção DivnlgaçriO
e Cultura», encontra-se nas E
vrarias o último livro do Prof.
Clementino Fraga, CIENCIA E
ARTE EM �/JEDICINA, que
vem enriquecer notavelmente a

literatura medica brasileira. Li
vro vivido e sentido durante
mais de três decenios de apos-
tolado medico, é, sobretudo um O T iii

b I F Ilivro de grande alcance cultural' r I una a eceuno
e social, pelos assuntos de que do Jurí nD Rio u.n prin.I trata. Numa parte inicial. que
dá titulo ao livro, o Prof. Fraga, Ria cipa ita lian ...
em luminosa lêse sobre a eterna RIO, 21 - Faleceu aqui
questão Medicina Ciência-Medi- RIO, 21 - Será instala-: o príncipe italiano ABata,
ca CArte, afirma a sua confiança do amanhã, d. acordo com casado com a princesa Ol
nos destinos da Ciência e nos a �ova lei, o Tribunal do ga. O extinto deixa tres

poderes da Arte. Scgue�-se.)he �U�I, de que é presidente o filhos menores e exerceu

varIa.s oraçõe� � conferencias pro- J�lZ dr. Ari de Azevedo varios postos diplornaticos,
nlln�ladas ultimamente, e n�s tra�co. inclusive o encarregado dos
quais são trat�dos assunt�s. medi- A 5�ssão inaugural com�l negocias

da Italia no Brasil,
cos, paramedlc.os e. SOCiaiS ,dG parecerão altas autoridades por ocasião do centeuarío
grande relevancia, t�ls o p�obl�- entre as. quais o mínistro da Independencia.
ma do ensino superior. umv:fSI� da [ustíça, os presidentes O corpo foi tansportado
dade e alt1l-cult�ra, huma�lsmo ao Supre�? Tribunal Fede- para a capela do cemitério
moderno, ? !nedlco no sel.o. da r�I, do 1 ríbunal de Apela- de São João Batista, onde
classe, socialização da medicina, çao, procurador geral do aguardará o navio que o
a �casa do medico", o problema Distrito Federal etc. transportará para a Italia,
5o.clal da tuberc.ulose. e outros. para ser inhumado em Pa-
Livro atual e VIVO, interessa não As I- nd ustrías lermo no iumulo de sua fa-
somente a mldicos, mas tambem milia.

:,���!an:.:, :.::l�s�::s o;Ie :�: pesadas na

I�:;:��:�:�:�z��'contrarão, em imagens e concei· A Iemanha It
e �

tos de U'\1 Ql�t�ntico homem de �... Inez Mendonça �Iletras, a opInIão de uma das BERLIM, 2I-Hitler resolvelJ ',� . .

�
mais acatadas vozes àa nossa decretar a nacionalização das in- i apresentam-se nOIVOS �
Medicina wbre problemas ati- dustrias pesadas. A medida já � Santa Clara Armazem �
nenteb ii Inteligencia � à Cultura teve inicio com a sua aplicação H (B

..

om Retiro) (Capivari) �
naC:lOnaIS. nas usinas Krup. � I!tJ

::*��t-;!������r2:'!���r*.]

Leia Senhora!
E' para II seu bem!

Não tome qualquer 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 remédio ficará curada I

Um só remedio NAO PODE CURAR duas doenças tão

diferentes I
São NECESSARIOS dois reguladores DIFERENn:S ! '
Para a falta ou fluxo insuficiente das regras existe um

Regulado:: scientifico, feito especialmente para essa moléstia,
{:o o "REGULADOR MEDEIROS N' 1" ..

Para o excesso ou prolongamento excessivo das regras

(Metrorrhagia Mnonhsgia) existe. tambem um Regulador
scientiíico, feito especialmente para essas doenças femininas:
E' o REGULADOR MEDEIROS N. 2,

Tanto o «REGULADOR MEDEIROS N' I» co

mo o «REGULADOR MEDEIROS N' 2», contêm ele
mentos eficientes, que fazem desaparecer as colicas, dores,
indispo&ição, tonturas, dores de cabeça. perturbações visuaes,
emfim, todo o mal-estar que acompanha a falta e o excesso

das regras.
.

Note bem I Para a falta ou insuficíencia das regras,
° remedia é unico:

LRegulador Medeiros N· �',
Para o excesso ou prolongamento excessivo das regras,

o remedia tambem é unico:

"Regulador Medeiros N" 2"

é uma felicidade resultante
do estado geral do organis-

,

mo. E preciso manter esse

� vital com exercícios,
ar puro, bôa alimentação e

Tonico Bayer ás refeições.'

BRASIL

A

'NO ..

Caixa
TELEG.

NOVO ANO... NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem, hoje, amanhã
. "e U R R o U G 1-1 C5"

foi, é e será a vanguarda das bôas organizações ?
.....

�'f{r.::':'''::-:!I&\f;�,��

ccirrUã no ano novo as dificier,cies do seu sístema rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" da contabilidade; êles ser;;)o o esteio mestre do seu exi·to

!;''laquinas de somar. e subtrair, calc.ular, registr.a�oras, de �s.crever, de. c�ntabi!iq�de; boh�nas �e_papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.-Planos de contabili·
dade para el:)tabeleclmentos Bancanos, COmerCiaiS, Industnals e RepartIçoes Pubhcas.:-:-DI�oslç�es para aten�er completamente a escrituraçã,to relativa aos INSTITU

TOS DE PROVIDE;NCIA.-Contablltzaçao facll e de perfeito controle
, Peçam demonstrações sem compromisso

COMPANHIA BURROUGHS DO

CONS. MAFRA. 31 Mostruario
FONE l!5e�

FLORIANOPOLIS

permanenb� --Representante exclusivo no Estado

H. v I
postal, 140;
AVILA

��""""""""""",,"""""""""""""""""UE"""""""""""""""""""""".....r....
·

.......uIlI.........aa4�!5........

,Santa 'CatarinaA
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Li o que escreveste corno revi
de ao meu < De Arte» de ha dias
passados. E o fizeste sob o titu
lo RIDICULA.RIA !
Nnnca foste tão feliz na eSCQ

Ihô de um titulo para os teus ar

tigos.
« Ridicularia» define, só Dor si

o que eu e toda gente leuL co�
espanto.
Dizes tanta cousa que eu aca

bei rindo daquela ridicuJal"ia feita
de pro-rerbios latinos e outras
coisitas ...

Mag, felizmente, o nosso caso,
isto é, o caso que deu motivo á
nossa contenda amavel, já ficou

! Lista dos passageiros que se- bem esclarecido e, assim, não ha

guiram para o norte do Estado mais que falar.

pela Viação Cruzeiro Ltda; Ana Eu é que fiquei atrapalhado
Mueler Percí Borba EdiLh Bor- com a tua ultima ridicularia e,, , r

ba Alida Borba Orlanc.lo Silva l,rancament.e, nem sei o que di-
Jo�é Fragoso, Olinda Fragoso:' zero .

Nelí Kocha. Argentina G. Beirão, \ DepOIS de ler tu.do o que es

Cecilia Brandão, Luiz Nogueira cr�ve�te no teu ultImo artIgo. me

Gama, Jacob Hegmann e Maria vem u lembrança, não sei por que
Haas. cargas d'aglla aquele caso agóra

passado em Belo Horizonte e re-

(VIAJANTES: (via maritima) ferente a uma pobre creatura que
Relação dos pas�ageiros que enlouquecera repentinamente, gri

desembarcaram ante-ôlltem, neste tando e bracejando em plena
porto, vindos no vapor ANA. praça publica: "Peguei o Lam-
DO RIO DE JANEIRO;- Au- peão, peguei o Lampeão. Te·

relio Pinho Rotolo, João Batista nho-o preso entre os meus bra-

Departamento de Aé.
_ _

.___ �a�:v�I��m���to��0doro Boering ������;::2». está livre do terri-

ronautiea �ivil
P

·

N b I d DE SANTOS: - Adelina dos Pobre homem! Falava sem sa·

Bôletim diário da Esta� Dra. JOsefín2l F�ak�3 Schweidson remlo O e e Sant�s, Rosa Maria de Jesus, ber mais o que dizia. Estava
ção Aérowclimatológica M E D I C A Manoel Basilio Vieira e Maria louco!

Previsões para o período das Paz de 1938 Francisca Vieira. Perdôa-me a comparação. Sei
18 horas de ontem ás 13 horas E DE SÃO FRANCISCO:-José que és muito bem equilibrado.
de hoje:

x-assistente do serviço dê Ginecologia dos Hopitais: do Patrocinio Lima, Arnaldo Z. Mas o teu artigo era assim uma

Tempo-Instavel, com chuvas. la Gambôa, fendal:.ão Gafflé-Ouinle e S. FriiDcisco deAssiss. ESTOCOLMO, 21 - A- da Sil \'a, Julieta. Aidinha e Ju- especie de sonho ou causa que o

Temperatura-Estavel. Ex-intemli do sVfviço de Pediatria da Policlinica nuncia-se que os deputados sue· cemar da Silva, José Caminha, valha.

Ventos--Do quadrante sul, fres- de Botafogo cos fizeram circular listas, em fa- José de Sá, Rafael M. Marce-! Mas não tomei a mal o que
cos por vezes. I)O!:'�JÇAS DE SENH

-

RAS ç COI ANÇAS d lino, Orlando Silva, Floriano Cor- disseste a meu respeito. Valha-
- GP �

�

. U .. L n. , vor a candidatura do Negus e .

dA's temperaturas extremas de C
..

,··

R 'l�· rêa, Osvaldo S'lntos e José Gade!. nos, aCIma e tudo, a nossa ve-

ontem, foram: maxima 29.7 e mi.
,onsu'tono: ua raJano 11' 12--Sob. do prefeito sueco LJOdhagern, DE ITAJAI':-da. Isabel Po- lha e boa amizade.

nima 23.9 registradas, respecti- Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 horas para o premio Nübel de paz de voas Manebach e menor Celina
vamente ás 12.20 e 6.00 boras. FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA 1938. Cunha. S. Vieira
_.�=�fl"'I?�_���':'f�'br�;'������';':��y'��fWi5�:::e:mIi'_IIilJIíI;,III11C_lliIitMfEWlI.'I'JIIlifa_IIIIIR1WJ••Iii'.....IIDI--_MAGQ

ROMA, 21 --

Anuncia.sel t::�
que Hitler visita: é a lr3.1ia acorn- (,"

pa haclo (h maior parle dm; se.-I
""-.C'

=�!���D:I���=��-:Visitou-nos. ontem/c raid- Oarre, uoebbe!s. conde ebm· 1-' .
_

mail sr. Miguel Sebiane, na- berg e von Fritsch. I'
.

tural da Costa Rica, que De t
�

d I t LOialli III� I NOS S Aestà fazendo a volta 8.0 rnun- ----·-·---·-�--l � Ire.,ona . O n e- HV�Ve
do a cavalo, tendo percor- •

J t· iniciativa
rido em 7 anos, nada me- Maquina de escrever nor e us I�a ANIVERSARIOS

lias que 18 países. D.ias 3 á 19 DR. PAULO MEDEIROS

1 V"'11d' �

cm o' -m lligna de registro é a ini- Aniversaria-se hoje o nosso in-
O sr. Sp

.. bl· ane, que ,:.
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A§ I"odovias cata.. �./ Fpolis. 19-1--l938 � �e(Ls d,lS Cl)lll�rcas ele. Pa!i;")Ç!, de Illuslca ao piano, que ,IS lecita-o pt'azei�osamenLe.
I".> ciu,;,ma, con�ratoll casamento o sr.

� "" ]<.1"';5'1'''' F ,f\}i(j ""J' S,'ll <:".,..,brl;) e d·
.. Joao Cestelan.

ro �� � ��, �� ... , .... ,- \.H 1, ,,-,Vil �l._

uas Jov
....

n
.. O'anlstrlS cegu- r, •

� ���;::'ii:l;;;E.Jl�� � Port:r F:'1ilCÜ co:nrij'CilS l{;:; Arariltl-
• e !:í

1
k

,. � • '" FAZEM ANOS HOJE:
.

Aos nOIVOS apresenta '<A Ga-
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f!�����:��� Te�. 1436---Chamar Pinho vas as nossas felicitações Da Capital Federal, pelo vapor
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ao sr. João Medeiros Filho. dtatinga», chegou o nosso distin-

r U C fi � d� AG' ft�to" to conterraneelo lo. tte. Newton
Catarind é hoje; talvez, a -r.eihor . ,t,_., �& '� V� desejando que continue 110 Machado, que veio visitar o seu

dentre as existentes nos Estado· seu afan de focalizar artis- pai, major Fernando Machado,
do Biasi!. Po�súe 4.400 quilo- Os componentes dos blócos cumavalescos «PALHAÇOS »,

tas nossos. que se acha recolhido em quarto
metros de estradas efetivamc')te «ARREDA LOURA QUE AI' VEM MOHE��A», PRETO E BRAN _
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d nesta Capital. onde exereeu altas
tudo poderà, str. per�orrido de iníc.io ás 22 horas,.nu" �Q.lôe3 do clube 12 de Agosto, gentilmente ela ii f'lnções- ne extinto Tribunal Elej-

aulomoveJ. Pts distanCias encu;- cedldo pela sua Dlre!:_ona. torai, segue hoje para o Rio de

b OBSERVACOES;- De ordem da Diretoria do Clube 12 O sr. Secreta�rl·o da Seriuranf'a Janeiro, o sr. Antonio Guimarães.
ttlr.am-se, !J0íquc a oa conser- - 5 ,.

de Agosto. cientificamos ao� srs. sacias dos dois clubes referidos e Publica, concedeu três mêses de li- Re,I).Tessam hOJ·e 3 Capital da'Ilação das rodovias, permi�e o A • '

d n ri f d
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pessoas convldadas que fica terminantemeute proibida a entrada de cença a a l05r_a a () Departa· Republica, o sr. Baltazar da Sil-
aurr.ento de velocidade. Os oni- . . , .. A mento da Educaçao em serVIço na

- CrIanças no .que se uD"lra cüm () maIOr ngor l·' veI·ra, alto funcl·onarl·o -o1os Cor-'. •

1:\ �.. SecretarIa da Segurança Publica, d. 11.

bus S� espalham pOI toda a pat- Flonanopohs, 18 de JaneIro de 1938. Maria Julia Dias. reias e Telegrafas e sua exma.

te, � com o uso do oleo pesado
----.--.---- .. -.

8ra .. d. Alarde Livramento Sil-
como combustivelJ tornam-se mais veira.

"alta ao

m�uHmdo �1

cav�alo

A v.iis1.ta de Bit.lelo
á It�Ua

VIDA
[HO vapor ITATINGA, entrado
ante-ôntern, do norte do país,
trouxe os seguintes passageiros:
DO RIO DE JANEIBO:

Elsa Ristow, tenente Newton
Machado Vieira, da. Flóra Las
sance Vieira e menor Fernando
Machado Vieira, Com te. Pergen
tino Pereira Guimarães Richard
Macleman, José Maragliano, He
len Pauis, Avi Pauis e Aurea
Vasconcelos Silva.
DE PARANAGUA':-Amadeu

Cunha e irmã Adelurg.

p A R o o R B .E N I A
baratos c aces�.i veis os transportes S
rodovíanos. »

Salas de Jantar Estilo 1938 - Toda Imbúia
limousine

I: $000Pelo modico preço de 13 con

tos de réis vende�se a luxuosa li·
mousine CHEVROLET, tipo 1936
de nO. 227.

A tratar com o chauifeur pro·
prietario JOÃO INACIO DIAS.

")'elefollue 1.22.2.
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