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bios brasileiros"�ll(leclar'a G_üe os

melhorar

Tendo regl·essatlo
i RJO, 25 -- Na pasta da Via

�. •. cão foi assinado pelo presiden teue sua vu.g'�lu ao 0.01·... ('la Hepublica um decreto-lei es-

._._���_�__�_A�,! ��U_q.�=�_._-����d������������������� te do �stado e capital �bclecendo que as eloprezas de
_ pOI"anaense reassu.. estradas de ferro e as emprezas

----------- miu a direc;ão de A de navegação e qualquer outra

GAZETA O jo.onaUsta que tr�nspor;em anímais ITIVOS,
C .!\ 1." L ADO.

I .. cobrarao no ato de cada despacho
,--------

..Jairo Ca lado, dlrelOó
uma taxa denominada « taxa de

I NUMERO 1065 tor"pl·op�·ietario des- desinfeção» para o custeio das
-

lte jornal. II despesas deste mister nos veicu-
.-__.------"..- los nele utilizado. A «taxa de de-

Importante decreto SOAbre 'I
sinfeção » será de trezen�os réi.s
por cabeça para a especte bovi

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

na, equina, asinina, caprina e

plantio do algodão ovina, e de 50 réis para as aves.

A voz DO

Londres, comentando a

mesmos têm todas as

nunca depreciar-se
Jorn. Jairo (aliado Taxa de' 'desinfeção

e

A
vo
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l\NO IVl de Janeiro de 1938

o
LI�BOfl., 24 Rm edItorial no

DIliRIO DE LISBOA. o sr, Nuno
SImões alude fi expansão do idioma
de cultura Iuso-bracíleíra, rereríndo-
se encomtastícamênte ao :l'ára do

O sr. Interventor Federal assi- de 1 a 5 contos de reis, sendo J Oministro brasileiro na Polonía, sr.

FigueiTB. de Mêlo, ter conseguído o nou um decreto-lei estabelecendo que na reincidencia essa multa I
estabeíecímento de um curso de normas para o plantio do algo- eerá elevada ao dobro, ficando o

purtuglltn em yal'sUI/ia,. cl�r;;o ê�se dão e sua f'iscalizacão em todo o i nfrator privado de obter sémen-
cuja Inauguração fOi arnlsttda pesos

t it
.

d EQt d' 1 Est d
representantes dos governos da Po- ern or�o o o a 0_

, . _

I
.es no ",.9. o,

tonta e de Portugal, I Por esse decreto a aquisiçao
o arttculísta termina sugerindo de sementes só poderá ser feita -- .. ---,---- .. -�---------- RIO, 24- Colhemos nos meios

urns

cOla.1o. iW:,Ç_:() oItei;;l cnt�e "os go� pelo Serviço do Fomento. da pro-I militares que o general Franciscovêrnos brastleíru e POttLlgU';S no 11 -

\T
-

t 1 d E l d e

G
·

N J ' P' t h f d C M'j':,;cI�tidD da llHm1'ío da cnltnra li.lso�, (uça? . eg� a ,0 _.s � o, qu
UIO�m�H' ovaes

I ose ln o, c (' e a asa I 11-

lmls!ilé'i:rn. I determinará a quantidade a ser i I (U 'tar da presidencia da Republica,

-,
- -

lO --
-.-

-----------,' vendida aos interessados, ficando

I . será promovido a general de dr-iS{. !n"i;L§110 d� senlil.or3 proibido o plantio no corrente €In Chicago visão e em seguida. nome��o co-
.lihil!r,eI1§ llobis:&la ano das sementes oriundas da mandante da terceira Região.

safra 37{38, sob pena de multa
. CI�ICAG?, �4 - Uma en�u-

de 2 contos de reis e destruição siastica audiencia recebeu a pIa-
das lavouras. nista brasileira Guiomar Novaes ITodo aquele que, por qualquer que i?trepretou um con�erto .de ENCERADEIRA
meio, introduzir sementes de ai-I Chopin .com a orquestra .sm�omca
godão 110 Estado, seja qual fôr a de Chicago, sob a direção de

.

-

"

tid d f'
.

it lfa Fredenc Stok Vende-se urna enceradeira ele-
quan 1 a e, ica SUJCl o a mu .

.

A executante foi alvo de pro- trica.

longados aplausos. Guiomar No- Tratar na rua Saldanho Mari-
vaes foi nove vezes chamada á nho n. 10.
cêna e instada a dar extras mes-

,-------�----

mo contra o costume, em desem
penho com orqustra.

fE�T
ãE'iM�'3B'3"97RI'l'iW�? ���������

PARA-SER INTER
RIO, 24<-Um jornalista que

fez parte da comitiva presidencial
na viagem ao sul e que conhece
bem a situacão do Rio Grande.
dizia hoje,

_

comentando os ru

mores sobre a escolha do novo

interventor:
-. Não existem mais, no Rio

Grande, os velhos chefes que an-

1 igamente eram verdadeiros« ta
bús> e sem cujo apoio nunca se

con_seguia. chega.r a nenhuma s?- p�ra ,�� lfi�n WASHINTON, 24 As autort-
luçao satisfatória. O sr. Getulio

I
. 1OC:m 'lj", �f'i. il v daél'.:G sovíetícas recusaram permts-

Vargas os destruiu, um a um, F
� são 80 ;"]"l.c31Tegado de Ne�oci.os dos

mostrando que na realidade êles O sr.. 1ii.!!�ilI,í��:����:::t"" �E. uo. Cl:, M'mm.l para visitar a
.. 1ílI � �I � "",,);1 <ii:fj senhora l1l!DCnS Robison, na prisão,nada valiam. Viviam das glorias I � antes die eszar termínado o ínque-

do passa�o e fóra do ambiente,
I COI 3COtt() ri:-::. O Departamento (te Estado

s.cm contato com as massas po- uÍ-\,d,} atunlmente os termos do

pulares e sem coragem para en-] 1::_"_'o_,e_s_t�.�[�C _��v._i.a_d_i�M_o_s�u._
trar na'luta desdequenãotivessem MONTEVIDE'ú, 21--Embal'-
fi certeza da vitoria. Ora, os ve- cou pelo "t\_lcan tara» para o )i io
ihos partidos só exist.iam pela pro- de Janeiro o sr. Frfl:Jc;scO Scot.to,
jeção dos seus chefes. Desde que i s�creLari? .da Cam3r� de Coiuer

estes perderam o prestigio, os seus I cio Brasileiro-Uruguaio. ;\ n les de

correligionarios cdmeçàram a de-I paI·tir o sr. Scotto fez re"altar êl

handar. Assim, não foi dificill confiança que. a.s clas�e,: j)l'od 11-

eliminar, depois de 10 de novell1- to�as comer�l,als dei�US1L�m, 711:\
hro, as atividades partidarias e j açao

do preslClenLe Gd,nlw \ ar·

c.o?centrar to�a adautoridaGde PI?"' ��s. .. � . _

htICa nas maos o sr. etu 10

Var�as, que é o unico chefe quelNo arritf1i!e]{@ dos
o RIO Grand,e _ conh_ece e acata.

I
if""

Nessas .condH;oes, n�o 11a exage-I �'!\\b' r'���.i,\''!1,��.e' lii"�.� I i!'1'�':;'_"'�,-��
ro em dIzer que o presIdente da Re- I U � -yCtI i1I Ql � � VI_ U� e �

publica nomeará o interventor I
que quizer para a intervent.oria e

() seu filo será plenamente acata

d0 pelos homens que, despojadQs
das posiçõc::; de direçãu politica,
procuraram instalar· se nas posi·
<, ões de governo, nas quais foram

f'proveitados pelo general Daltro
Filho. O sr, Mauricio Cardoso,
por exemplo, tudo tem feito para i

�er intuventor, apesar da oposi-Ição que lhe faZEm os leaders da
Iextinta dissiclencia liberal e os

proprios elementos frentistas. Mas, 1
-----'---·---1

Não está louco o I
defensor de I
Hauptmann 'I

NOVA YORK, 24 - O advo-!
gado que chefiou a defesa de IBruno Richard Hauptmann, Edu
ward J, Reilly, que se acha re-Icolhido a um hospital de aliena-

I
dos obteve mandato de HABEAS

ICORPUS. Reilly havia sido in
ternado por recomendação de· sua

Imãe, mas alegou no entanto, que
havia sido ilegalmente detido. O presidente Getu��o Vai-gas Jl1!® mOlnento em

in..�§lidente IIIJUsto
--------

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

I -�
,

Intercambio comercial ell ... farouk condecorou
Morreu" o Inventor i.lia os Est�idos Unidos a rainha farida

da la�terna e o Brasil
magica"

R
se não Iôr, não se zangará e se

contentará em continuar como

secretario da Justiça. E o mesmo

acontece com os demais secreta
rios e outros graduados au xilia
res da interventoria. escolhidos

r
< I,

nos antigos quadros partidarios ».

Embarcou

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão
a venda em todo o Brasil
notadamentl', na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

situação dos cam-,
probabilidades de

I

1

Ij

BEL�LIl\J, 2,-t-No dia primeiro
do COrl'enLe a capital do Reich
cCJ!1í.ava L2rJ9,318 habiUl.Otes.

chefes Estado,
povos·.

(ornando do Ja.
Região

de

que abraeava

o INVEN1_"OR DOS
DESENHOS ANI

MADOS

"C!:)goul�Q'ld'"''' I PARIS, 24�A trágica sorte de
U lU S I tantos inventores coube tambem

b -I
ao desenhista francês Emile Cohl.

USaVanl ael OS inventor d.os desenhos animados.
" que faleceu na maior miseria,com

Violentos �1. ano�, .na localidade .de Velle-

11Ulf. prOXlma a esta capital.
Já em 1908 foram estreados

PARIS, 24 -- O inspetor ge- pela firma cinemaLoU'ráfica Gau
ral de Policia, Montanel, cnmu· mont os primeiros clesenhos lmi
nicou á imprensa novas revelações mados do extinto, cujas idéias
do «cangoulard}) Leopold Sau- originais despertaram o entusias-
v3ge. mo do público.

II Sauvage confirmou o assassi- Em 1912 Cohl embarcou para
llato de Sales, consegllldo com os Estados Unidos cujas emp!'e
a utilização de bacilos dados á, zas cmematogl'áfícas aproveitaram

I vitima. Acre&ceptou q�e o cOllse- as ideas do desenhista franeês,de-
Ilho de guerra da Rua assocIação senvolvendo-as com popularidade
üündenára tambem á morte outro semprE, crescente. •

'I individuo de nome «lVlaurice», o

I <tua.
I não chegou, todavia a ser l'l RETIR ..."-DA D@S

executado.' VOLUNTARIOS

I
A Sureté guarda rpservu sobre

fi punhal encontrado, em diligen- LONDRES 24 -Compnt311(]
cia ante��or. e srucdteriNar serhv�do reunião de ôdtem do Sub-Com�t:
para a e Immaçao .e. ,avac JOe

I de Não Intervenção, o DAILY
e tambem de �etItla r?ur�[Iu, TELEGRAPH afirma hoje, em

H'�undo as versoes_ de vanos lor- artigo de seu comentaIista diplonUiS. Outros orgao�, ace?tuam mi:itico, que aumentaram as des-

I entretan,to,
que _Leatltla f�I mor- pesas g�l'ais para. � retirada dos

to por faca .e nao � �unhala?as, yoluntarlOs estranj81rOS, p.'eyj�tasRem)' MartlUs contmua

foragldo'l pelo Comité de Londres.
( Segundo o articulista, o C, ,rui-

------

té pretende preparar um orçamen
to que prevê uma dcspeza de 3
milhões de -libras, na qual caberia
á Grã-Bretanha a parcela de apa
nas 400.000 esterlinas.

Os

o

Pela

OS SUBMARINOS
CONSTRUIDOS NA

ITALIA

CHOqUE DE
VErCULOS

RIO. 24 - São esperados aqui,
nos primeiros días do proximo mês
de fevereiro, os submarinos brasilei
ros TUPY. PINGUIRA e TAMOYO. O onibus da Trindade, guiado
recentemente construidos na Italía I pelo seu proprietario sr. José
para o governo brasileiro. Dutra, quando passava pela rua

Almirante Alvim, foi chocar-se
com a motocicléta guiada pelo sr.

primei-ra vez I Rigino Gonzaga, qu� conduzia na
retaguarda, como pmgente, o sr.

h· t
·

d
Francisco Zenft.

na IS orla o Do choque, que foi violento,
lO resultou terem recebido ferimen-

Egipto tos generalizados, ambos os tri
pulantes da moto.

�'\�

CAIRO, 24 - Sua Magestade
I o rei Farouk I conferiu á sua

I espôsa, a rainha Farida, as insi-
__

• ,� gnias honorificas da Grande Or-
RU)9 24-(h_,Ilvu:h', (\) sr. OsvahJo Aranha sobre I dem de Kemal isto é a mais

PARIS, 24 - Anuncia-se que a nota f�Ui'ledda pell) � tam@rati" cOfiuudcando a I alta consideração que un'ta mulher
poucas horas depois da mo!-te de constituição da comiss�o brasneiro-americana para! egipcia pode receceber.
Emilie Cahl, inventor do cmema,

incentivar o Itome�'cio entre os dois países, dea:larou:faleceu na idade de 77 anos o
J,,;. oI

a Enfermo o Presiden-
pioneiro da arte-rpuda, Jorge Mel- "Essas comissões compostas de ,..liras. elros e

te da Côrte de
lies, no hospital Leopoldo Bellad, amer�Ctu1!OS decorrenlll1l'!l dos �cQíB'd«"9§ celebrados em

Apelat:ãoonde se internára em dezembro. julho d� a�c passado� �Jm" @�a§�ão da lida ii Ame
Depois da apresentaç�o da p�i- rica do N9rte da Missi@ Ecoruimicâ9 chefiada pelo

meira fita cinematografIca dos ]r-
ministro Ãrtur de SouZ-iEl Costa.

mãos Lumiere, em 1875, cons-
. ap"'re"lho COID o qual Sua função preciGÍlua ê de (jrien'tar O§ gover�truIU um "

• , � Ib �� • d li °

comeccu a fazer fitas, sendo ao nos dos dcns palses sobr� a marcua \/lOS esenVO.Vi-

mesU:o tempo encen�dor, d�co�a- mentes dos negocios comerciais entre êles e suge
dor e produtor. FOl o pnmeuo rir-lhes quando fôr o caso, as medidas que possam
a lançar filmes de grande metra-lmelhorai-a".ge:w� ,

Acha-se enfermo, recolhido á
sua residencia, o ilustre desem
bargador Erico Torres, douto e

integro presidente da nossa alta
Côrte de Justiça.
A GAZETA, faz votos pelo

pronto e completo
.

restabeleci
mento do nobre magistrado.

"" CAIRO. 24 - Um:irei e a rainha SENTEMooSE BEM ....

apareceram juntos em puhlico pela
primeirp. v�z na historia do Egipfo� O sr. Felipe Boabaid, não es
quando o rei Farouk e a rainha Fa- tando satisfeito com o trabalh()
rída ;1ssi�tíram á parada d'ls e.<:co-

I

do seu garçon Paulo Melo l'esol
t�iros e at�etas da sacada do P,lla- veu despedí-Io.

'

,. {/'''' !
CIO de Abdm. Este, porém, sentindo-se bem
, ,1.500 altas perso�alidades estran- no logar que vinha ocupando.
1elras foram COll'ildadas pata o declarou que não abandonaria o
grande banquete a celebrar-se á hote I de modo nenhum.
noUe. O casal real partírá em lua Por tal motivo, o sr. Boabaid
de mel amanhã. apresentou queixa na policia.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



==A GAZETA�

Taxa d�� 3010[0
na tomatta
df� cambiai�

-----------------�--------------------------------,��-- --- --------_._--_._-------_._-----

MAIOR CRIME
AMERICA

-

FIorianopolis,J25 -1·- 1938

DAr�j�ódese5ui�� Osas na herma
de Virgilhl para

doscaso

Integralistas. I I�EG.t'!DO o '<>IIAB�;AS ..COIUPUS'� l�tPRE-RIO, 24 - () ,mim,t,o da, 'I'R�D9 POR ADALBERTO f:::AG>JA'I'YFazenda mandou dé':!ara- [:0 rro-/ .

__curador da Secret<:. 'i) d: I/J,1�<h} I
m'l�.do Esta?o de S. Pauio que. :-::./gundo informou IA cl..C:i.U[j{l clt;

cambio du Banco I�.) :l'l.J, II,),)

hl.l obrirflção de par�amf'ilto da
taxa de 30jo na tomada de CHGl-1biais, quando ü tomMl o. é e')lll-,provadam;nte agente da

adrflinio-Itração pública.
___ o

Altew':Oadas '��S I

t� 'M" '0,li; �,r",> �I ".';�
A,� '�l i.;,,� �,� '�;,Wi

RJO. 2--l - Os

advogadosI""nenhuma
base fica a alegação do

de Adalberto Cajaly impetraram despacho de prisão preventi ..a de
ordem d<! «habeas 'cOfJ.JUS'> em que o acu lado poderia ernbara
favor do acusado. E' do seguia- çar a prova do crime e, as re

te o teor da ordem de �hab

:!as-l
íerencies das teste�unhas ,dó! a

corpus>': cusação quanto as qualidades
«EXCIlO. sr , dr. juiz de direi- morais e conduta do acusado Adiado Dto da 3a, Vara Criminal da Co- por sef só ,eriéim suficientes parad:is por turma" especiais de cao-

b d1-
marca de NiteroÍ. afastar qualquer juizo so ce a Cu rijO eturas; .32j postos de visceruto' O d d' . � advog::tdos infra a3.,;inadus, pessôa o aCUS:l o quanto a pos-

;

mia estiveram em operação no
f d

.

122 'b')'d d d " �. aviaça-Df· di' 'd
com uo amento no artIgo SI II f. e e vir a opor obsta- �uo o ml;smo sem ° lnstala o / . J 6 d C

"
- F d ) I - d J' d.' 753 I I'd I

n a I)f,stiturçao e era, cu os 1\ açao a ustlça, a ean- RIO, 24 - O ministro da
�:Vi:r�;,:J ���4'8 amo5tr:�adr acf��fvêm PderaAnted v1b'

ex. impetrar i\

I tando, ainda, I) peticionario quP.. Guerra, em aviso baixado
dI' I' avor e a erto Martins Ca- concedida a ord�m impetrada, no boletim do Oepartamen� .ga o para eXilO:!:: 11�t�'P�ft,o °dgtco; jatv umd, ordem dp. habeas cor- p/maria Adalberto Cajilty a re' to do Pessoal do Exercito, � o creme que revolucIOnou o12.924 mosqultos ldeotl lCél ose' .

d 'd' d" dI' d 193 mundo v lho e óra revoluciona apus por motivo e se encontrar SI Ir no IstCltO e cu pa ate resolveu a iar para 9, .

e "13.066 pe�sôaii vacinadas,
A d S I3eu conbtituinte prêso preventi, I quP..

o pronunciamento final da, a abertura das aulas do mellca ou.�-a __ ._a__� aa a

C:;AR'TAZES vamente e recolhIdo a Casa dejJmtJça sobre o processo a Gue curso de aperfeiçoamento
DO D IA Detenção de Niteroí desde 16 rasponde se faça sentir. 'da a viação.

de dezembro de 1937, sem qu�, A medida óra deliberada
CfN ES COROADOS até a presente data, se tenha eu- (a.) Alcides Rodrigues Junior pelo general Eurico Dutra,

'�INE REX '- 8 h _

cerre.du a formação de culpa, e Francisco Rodrigues.» se subordina ás pondera-L- ,a" oras .

b ., d 'd -

f' I dA At- h waz'ano M h
mUlto em ora ja ecom os os çoes eltas pe O coman an-mo a, com art a

f' I
.

725 .

'1' Ih'
. , dR B B 'B' C b I prazos IXilcJOS pc os artigos O J'uiz 'egou a ordem de ha- te da aVIação mI Itar, em re- e extmgulra as sar as, panos.,ay or urns e 1ng ros y. 6 f' d C d" I - . .

b"d d d
.

h
..

"

e 6, paragm t) umco o o 19O beas-corpus. declarando-se in" laça0 á lmprattca Ih a e a cravos e espl� as, �em a mlmm�
CINE ROYAL, ás 8 horas Judiciaria do Estado. eompetente para julga-la, isto! realização do sob r e d ! t o irritaç�o, delican?o-lhe a cutlS

-Chuva de corações, com E' juri&prud�nc.ia firmada pdo porque \) coàigo judiciario do I curso. lImpa, ma!:la e fresca.

Virginia Bruce e Melvyn Dou- Supremo Tribunal Federal que o Estado, no seu artigl) 271 para-II excesso de prazo da formal'ão 1!rafo 1. letra H. diz que a com�,1g 3S. ::t �

da culpa con�titue constrangimen' petencia do Tribuni)l de Are�'
to ilegal, que autori:ta a conces- lação julga os «habeas eorpus» I
são de habeas-carpas e pelos quando impetrados em favor de'
documentos inclusoE verifica-se que pessôas presas a dispo�ição de

A'S 7,30 HORAS:-- o acusado encontra�se prêso já juizes. I
3 pequenas do bm ulho, com ha 38 dias sem culpa formada. O dr. José Valadão, advoga
Deanna Ourbin, Charles Winnin. Outrosim, a concessão da me- do de acusacão, tnmbem vaí re�

ger, Alice 13rady, Miscba Auer, dida, que em nada prejudicará querer ao df!sembargador corre

Ernest Cossart, Lucille Watson, a ação da justiça, poís, já en' gedor dr. Valdemar Lacerda, no

Binnie Barnes, Ray Milland e Jobn cerrada a fase par� a produção sentido de que fique esclarecida
K· I das provas de acu�ação, sem sua Iltivação ao processo.mg, .

.......
l o L,;

.'beooJ: ,_:0 Cale a alt·: rar :.Is:
percentagens eSl�bfii-·(i.·jG" jJela!
clausula oitava do co-ivenio C-3-!
leeiro, de l�} de maio de'

1939'1-pé'fa éntrd(h, nos portos de ex-

portacao, de cafés dr; safra nova

cu ,,,,!Iw. sempté que houver ne

cessida.ie d� suprir 8S rnerce dos
internos de qualid,'.\dt:s reclamadas
pelos países consumidores.

A atividade
da flundação
Rockfeler

RIO, 24 - o ministro da
Educação recebeu da Fundaçüo
R ockfeler o relatario das ati 1>;-
dades correspondentes a dezem
bro ultimo, pelo qual se verifica
que o serviço de febre amarela
manteve serviços de policia de fó·
Cr:J5 em 680 localidades, inspe
cionando 12.288.622 deposites
d'agua em 2.483.532 pedias
de(;s&s locf\lidades for am fiscaliza <>

ODEON, O lider dos
cinemas

ELEONORA CAJATY, A VITIMA

IM M4
m

...
'

ViSTA

Rua

S. SALV I\DOR, 24-A
herma de Virgílio, que orna o

passeio público, amanheceu pinta
da de bigódes e suissas.

Erat11 lêles f:;tbricados na

Casa da MCtf�da
DESTROf;OS

AVIÃO
DUM

RIO, 24-Foram divulgadas' Mansuero BermHde�, declarou:
acusações contra o sr. Mansueto -"Uma das armas que se usa

Bernl\tdes, diretor da Ca�a da contra mim é o recordar que
Moeda, segundo as quais êle se I não <'I)U brasileiro. Rec-.lmente,
teria comprometido com as au- nasci na l!dlia. Mas aqui na

toridades do integ alismo a COIl- turalizei-me. E iá tenho exerci
Iecionar aneis, com sete peque- do varias funções publicas, não
nos sigrnas entrelaçados. só eletivas como de cor.fiança.
Ouvido sobre o assunto o SI. Esta conc:liçriO de naturalizado

porém consta de todos os meus

inte - documentos e não tenho razões
r

para oculta-la,
Perguntado se de fato per

tenceu á extinta Ação Integralis
ta, respondeu:
_"E' pública e notória a mi

nha filiação ao Ínteg: alismo que
só abandonei quando da sua dis
solução, Pertenci mesmo á "Ca
mara dos 40n, da qual era o

membro 6".
O sr. Mansueto Bérnardes re

RIO, 24 - Comunicam de se duas praças das forças moto- feriu-se então ao caso dos aneis:
Porto Alegre á Agencia Havas rizsdas do Exército ali acento- - «A Ação Integralista Bra-
que, em Bôa Vista do Erechim, nadas. sileira, mandou fabrica-los na
foram efetuadas numerosas prisões

------------- Casa da Moeda, quando o uso
de pessôas suspeitas de estarem , r r-egU Ia r: ja �E! - do distintivo era permitido e os

envolvidas em atividades sub ver- des na Cesa pagou. E.ssa encomenda foi efe
sivas da direita. d C tuada Íogo após a Companha do,a orreçãoA articulação entre aqueles Ouro realizada por aquele par-
elernentoe era feita por Walter RIO, 24 - Foi entregue tido, e os aneis serviram puaFranco. Este, segundo informa o

ao ministro da Justiça, pela substituir os de ouro que os in"comissão dos srs. Otogamis Idespaeho em questão, exercia as
de Melo Arueira, Adalberto tegra istes ofereceram á Ação In-

funções de «interventor» nas 2 7a. tegralísta BrasIleira».
?8a. e 29a. regiões integralistas,

de Souza, Braga e Artur Concluindo a, suas declara-
h I t

. . Margues Lins de Albuquer- õe di t d C (la Moe-e a ongrJ empo VIajava naque- .

f á ço s o ire or a asa.
Ia ZOI1a. que, o relatório re erente d I .l', I d d

.

a a ucuu a proj 'a a -'.

tomada de contas do ex-di- ,.....
a erms ..ao

Entre os detidos) encontram'
t d C d C

- de funclonanos daquela repar-

dre o� JI aVsa La b
orreçao, tição pública por motivos poli-f. Lar os az o o. '

d dS d I ticos, ten (l contesta o a suaegun O apurou aque a 'd d .

. - .

t d'
veracl a e.

comlssao, eXlS em Ivecsas "E ")irregularidades na aplicação h
- m

h pnmeu,o .ogar não

do peculio dos presidiarios. .ouv1e neot uma

demlsdsã� mas

Slrnp esmen e aposenta ona de

CHARLAUTH funciona rios dos quais alguns
, já estavam completemdnte inva-
lidos. E de modo algum essas

aposentadorias foram motivadas
por causa do ponto de vista po·
litico".

BASSORAH, 24 - Foram
encontrados no mar a 50 qui'
Íometros a sudoeste de Dirftedass
os destroços de um avião que
se supõe ser o do aviador fran
cês Mornch. Não havia nenhum
vestigio do piloto.

Prisão
---------------_._-------

gralistas n(:> Rio
I .

Grandes do Sul

de

------_�------._-----

l São êles suspeitos de 8.·tieularem um. mo..

I vimento subversivo
I

CHARLAUTH
não é um creme comum

\
Malas velhas c��:-
se qualquer mala. Vai-se

a domicilio
Tel. 1436--Chamar Pinho
iF��������:sl�l�
� Christovão C. Nunes �� Pires e Senhora

I�� participam aos parentes e'l!fI pessôas de suas relaç(;es que �
� sua filha MARIAJOSE�contra� �

I
tou_casamento COm o sr. �

�
JOAO CASTEL,AN. W

� J ��

�� Fpolis.(19-1-1938 �
� i ���1

OO����� �
� i l IIQ

�

� � MARL� JOSÉ � I�

JO[�o ���
ij nQjivos i
L���r�J

CHARLAUTH

A Casa Miscelanea

não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

TRAJANO N. eR.

FILHOSSEUS

Conselheiro Mafra

-

•

,

esquina da Trajano

�����m���_.�-,T�-�����������������--
Lindas e graciosas confecções para meninas e g.rôtD� só

na ACAPITAL

ft1 9 ., L

.

\

MW

• __ .� ._.� - _I _,_
"-....---

te

.,_, ,
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TA
Presos politl
cos em liberllll

� "

oaae

Adoração

Vem ao Sul o
gal. ..José .Joa
quim de
Andrade

6 a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qllalque

que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca
PORTO ALEGRE, 24 -

foram postos e liberdade
ante-ontem o ex-deputado
Francisco Correia, o sr. Mar
co Aurelio, filho do general
Flores da Cunha e o sr.
Daniel Kringer, ex-prefeito e

Mario Cunha.

L oA D

Chegou a hora ....

ChC1:,���... [O fotografo, de um golpe, ga-
Agostinho-o batuta de todos nhou n"-' da�enos do que 2 250c s Carnavais e de todas as Fo· a tr IDI: I

lias da terra bôa e gostosa da

COntos de re' IaSgente catarineta-r-eis-me aqui, são
e salvo, depois de um J 937
cheio de nove horas e de turum·

bambas ....

I
A macacada está meio triste. IOUe é isso? O que foram que ' ,

houveram ? Um dos ínstantaneos do fotografo
cana afagando o cachor()

Carnavalttl
Carnaval III

Fulioes queridos!

Midu �e;ltr: do abala-a ban- I
cal I

E;"-T'lC '1.1\1\ rara saular-vos Icom «.usào J� �1:nt5. Poi- qLF! a
I

alma ainda este quente e

b.-cmllVIVâ.

t) rorpo ? Ntt) dá rnuis W',·

'

,13,,,. mas a gente esperneia e

I rreúne o pouquinho que ainda
tá-sobrando ....

Vamos vêr. ... ChegUi:i e quero
ver bMUlho e OUVir coisas boni-
! as,

A
Adora�ão

o ofunõornento ào Pcnov
l1ll\U!IID .f!f!iIiIM_Jlalt����� 'W _ li! II __ 5i!:ifiF5!�_arn 'Bm �

RIO. 24-0 general José Joa
quim ele Andrade, diretor da

I Aviação, seguiu hoje, de avião
para o Sul, em viagem de inspc-
ção.

._------ -----_.�

iRest��be�eci ..
do O gal� Wai,�

dorln��'�o

PETROPOLlS, L4-0 gl�
neréll Wald0miro dê Lima e�tá

completamente restabelecido da
iotoxicaçào de que foi vítima, ta
poucos dias.

Minisiiro d�ii
Holand�lllo
Brasil

Norman Arlley, vendo-se á esquerda o secretário da embaixada norte-arneri
mascote de bordo, e á direita os tripulantes abandonando a "Panay" RECIFE, 24- Pc.ssageiro do

Rodrigues Alves, chegará no

dia 27 a esta capital o sr, Schul
ler Tot Peursum, ministro da Ho
landa no Brasil.
O ministro Schullcr será hos

pede oficial.

Será possivel que o Agostinho,
velho e alquebrado, e que deve

puxar o cordão? Comissionado por uma empre f"=,,....._ """""",,,,_'2""__ =-"'......

Não pôde ser.v. Tem gente No;;��-�I���a��� s: en����,�J\:� 110 p resentebamba que está por aí a marorn- a bordo da canhoneira «Panay», '

bar, faze�do, o c�rpo rnóle. lVIas bomba�dead.a e �osta a ,pique I Pap� r·"O d IIao que e fato e que Camaval] por aviões Japoaeses, no d!í.i J 2 I '(:;;.,)' I

precisa dos seus filhos dilétos e I de dezembro ultimo, no rio Yanl.'! S t Ideve�os dar inicio á_bat�cada·:·l=. quando condu�ia para lugar an a ne2:
Sei de uma porçao oe OOVI- mais seguro, refugiados e corres-

c:ades,�as ... não digo, não digo, rpondentes �a imprensa estranjei- VATICANO, 24 _ No
uão dIgo... ) r�, con5egUl� trazer para � Ame-

dia da festa de Santa Ínez o

I rica, por avião, alguns rolos de
P bO Feris, Kalifa de todos os filmes, apanhados, com risco de .apal rtd�ce deu.

o prde5�;)te otradi-. S h Ab I t d id d clona e OIS cor erros. 5 a-
carnavais e en cr 80 u o a Vl a, no momento o ataque e . .

f ' .

Serpentina, Confetti e Lança- nos que se seguiram ao abando- zrados oram pr�v!an:'ente. consa-

P f
. , di t"- f d d'd

'

I
ílfa os em cenmorua JUDto ao

er ume, ja me isee 00 em. no e a un amento a Uni ade ",. I d ·r I' <
.

«Gustinios.precisamos mexer bau-

I
sinistrada, tt,r,lUDo � vd,·ge.n �Oma!Hl e san-

. .

P' I i d
.

I
ia. epois a cenmoma os cor-siniosl recisamos a evantar as Dado a va or a sensacional
dei f d d d f'I d f I· 'p' b J' . erros oram a orna os e itas

�7�;ade RSejsUNi�m:.eclbaa���a ad:
I

r=1�gem_f?�=:w a comb azul claro e apresentados ao Pa-

t b b
.

f iz geme" e PrlsaO de pa em cestos de palha. O Pa- A
gen es am a qui 8. .

r df'· t , U ri) a, ag i ta.. pa mostrou-se prOiUn amente co-
alz criara....

.

d f
. .

Eu tambem estou com o Fe- dO ra mov� o, a agou os anH�als e

.

E b balavras conhou-os então aos cmdados
riS. su 5crevo suas

. .

bilezinias.... LISBOA, 23 - A mulher d�s. f.mras do "m?�tt�lro de Santa
presa nas diligencias policiais de- :,eedla. De acordo com ocos·,
tuadas na sede do orgão dan· lume antigo, as freiras cuidam NATAL. 24-0 desembar-
destino (,Avante» é secretaria do dos cordeir05 até á Pascôa. em WASHINGTO:-J, 24 gador Sinval Moreira Filho, juiz
Partido Comunista, tem 26 anos cuja terça-feira são tosquiados. Noticia·se que o sr. Roose- da Côrte de Apelação do Estado,
de idade e usa as iniciais H.F. A lã assim obtida é usada para velt apoiará a moção apft· sofreu um desastre de automúvel,

Ela tmzia as suas iniciais im- confeção. de «palios'� s_agrado� e I sentada ao Co�?,resso pro- �ua,ndo viajava n� estrada de Se
Por emquanto vou me assinando

pres�as em um pedaço de tecido peql:lena� estolas, que sao

presen-, pondo
a, creaçao de uma rtdo. Aquele magIstrado e sua fi

branco, costurado entre c fôrro tcados pelo Papa aos patriarcas, potente emissora oficial para lha menor Ieda, receberam feri-�gostinho
e a fazenda de seu vestido. arceb�spo5 e bispos recem-criados. combater a propaganda na- mentos e foram conduúdos para

itr:'"P'i'(Jrõ·'Ie-"M'õü;;"1:'irrõ As credenciais estavam autfm- O Papa concedeu audi,�nc.ia zisía e racista feita da Eu,· esta capital, de ambulancia, ficao-
Advogado ticadas com o carimbo do pilrtido: esta ffifmhã ao almirante japonês ropa para a America do do internados no Hospital Miguel

Rua Trajano n. 1 a foice e o [partelo. 1 Y�UDamoto. o.� circulo:; do Va-, SuL Couto.

Viva a Folia ...
Avante rapaziada ...
A vida é curta

Já nãe dá mais nada ...

W

-j'lhia
havia segurado os filmes

pela importancia de 2.250 con-

ao tos da nossa moeda.
.' Entre os instantanecs apanha-

de I dos, salientam-se o do capitão
Hughes.comandantc da «Panay», A VI-daque ferido pela primeira bomba,
foi .abrigado e escondido num. complica-secapinzal, ás margens do Yantze,
unico lugar onde no

momento]
.

pôde ser socorrido; a do tenente Com a� Inovações que surgem,
Anders, que, sem o uso àa pa-

a �Ida vai .se tornando cada �ez
lavra. por ter sido ferido na gar- ma�s complicada. Já não se pode
o'anta assumiu o comando da mais andar despreocupadamente" '

P devacuação da canhoneira, escre- nas, ruas. or to a � parte ha o

vendo a gil, no convés as suas p.engo dos automoveis. Mesmo em

ordens; e i.,a do correspondente c.lma das calçadas não se está
italiano Sandro Sandri, atingido livre de atropelamentos. Este esta..

e morto no momento. do permanente de preocupações
perturba os nervos das pessôas
fracas e, tambem, de algumas for
tes, que não se cuidam higienica
mente. Nas grandes metrópoles o

progresso está sempre ao lado da
complicação. Nestas condições,
nem todos os seus habitantes pó
dem repousar e alimentar-se como .

devem. Esgotam-se, perdem fosfa
to e outros elementos indlspeilsa
veis ao sistema nerVOS0. E�:"l a

razão do sucesso do Tonofosfan
entre os esgotados das grandes
ciàades. Ao fim de duas ou três

injeções sentem-SI;! renovados, re

temperados, como se ti vcssem go·
zado algumas semanas de férias
Dum clima de montanha.

ticano atribuem importancia poli
tica á visita, declarando que se

trata app.nas de uma devoção. em

que urna das principais figuras
católicas do Japão reafirmou ao

Papa a lealdade e a veneração
de 250.000 japonêses católicos,

propaganda Desembar
nazl�ta na gador "ítirmaAmerlca do "te desastre

Sul
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Dr. t\nninio ---ITavares

o-, Alfredo Pu 1VIEDICO-ESPECIALlSTAde

CLINICl\ MEDICA Ei\t1 GERAL
Consultas das 10 ás 1 2 e das 16 ás 18 hora1�

�:Advogado
Rua COFlS. Mafra. 10 (sob.

FOD9 1631 � 1290

r='�"" ú\ n', '1I"uel�w....JL. �V! �_ »<

"";:;>

f30abaid
CLINICA GERAL

-- ,----------

M f:-:- D f C;O
Especialista em moiestios de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

}�es. Hot61 Gloria-fotlti: 1333
t Consulte:s das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do ernpaludismo e das molestías d51 pe-
le e nervosas pela .flutohemofherapia I

Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13 I
I Telefone, 1.584 _jCOflsa/��!!__:=f}!!..�8 às I 1 e das 14 _��_ 16, horas

������2�����}l��;�����SV"A�'���iê f� A I C) X

� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- �
GABINETE DE E�r;��;ARDI()GRAFIA

� estrutura em con- cal tzação e direção ��� Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração

� ereto armado de ob. as �.�Ii (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

� � traçados electricos)
, e ferro Aparelhamento com � CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constr-u- � l!if
NERVOSO

� ções de pontes em m Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

t! concreto armado te médica

� � Laboratorios de i� icrosccola e Aná-
�� �

.

lises Clinicas"
r:!.Q � E d d-

-

d 'f
'-

( d�� � xame e sangue para .agnostico a foi .rlrs reaçõe: e

�l O C
II ;,

b
1:11 � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Oiag-

��
, mar a rne I ro I e I ro �,,�

nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�\\t4 �iilt.a Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

���f gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

��
7

ENGENHEIRO CIVIL � quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
��� � diagnosticos.
�\. e\J Fernando Maci,ado, 6
r� Rua 15 de N b 416 SALAS 12:�e 13 tti TELEFONE 1.1 9
I,� ovem ro, ,..; l' ANDAR �� F L o R I A N o P o L I S
� � __-

"rl" .........$1 '" ri ...��,

� ir�' I II� Tel. 1503 Curitiba lO Paraná � ror. Ricardol �ccacio ·Ou,
I

,���� ��"_
Gottsrnanr). rerra

'_

(, _

�� a s tem seu escrip-
Ex-chefe da clinica do Hospi 1- Ital de Nürnberg, (P.oressof tório de advogada á rua Dr. Pedro d�lMour& Ferro

I. �� Indórg Burkhardt e Professor ----------

�__

�-�.��
Erwin Kreuter) Vtsconue de Ouro Preto

Advogado
.Eí5peclanfll�1 em e'ruryla 70 P

Obras contratadas no I. semestre
uorol

n. " "- hone: 1277.- IRua Trajano, rr 1 sobraão

de 1937 ����YA alta cirurgia, ginaecologia, (do- I Cai.x__l Postal, ÚO. I 1
__

Telephone rr 14�11:#1 enças das senhoras) e partos, -�-

cirurgia do sistema nervoso e
......"'_7 F1ft"""PW,,"",,_' .......r_w·.....

.

U_?"'H''' =an

�" operações de plasticadonte em concreto armado sêbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) jI§]:J' D O id W d I dPont� de_ concreto armado sõbre Q Rio 5, João (Estr. Curttísa=-lcínvrle) i;:; � r.. sva i o an e r ey a
Prefeitura e Forum de Mafra !.t1 CONSULTORIO--�Rua Tra· Costa

E 1 d M f � ano N. 18 das I O ás 12 e
M rup sco ar e a ra .J... d B h I D"t� Grupo Escolar de Rio Negro � as 15 ás 16 112 horas.

- ac are em Irei o

� Grupo Escolar de Irati � T Advoga na capítal elino interior deste e do Estado de San- J� ll·
ELEF. 1.285 C

.

� Maternidade de Rio Negro 'p' ta alarma. •

'S .

O Experimental de Viticultura em Tijuco Preto� (Paraná) � RESiDENCIA- Xua Este- EscritoriQ' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

'I.� Dlversês construções de residenctas � ves,,_Jun'i,or N. 26

I
sobrado sala n' 1

� �. PARANA' - SANTA CATARINA

.������������7�VA����. Tt.LEF.1.131
= UM _�_ rrtr __ •

Dr. Carlos Corrêa.

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
D�r6tQr da Maternidade�
M�dierl do Hospital

(Curso de especialização em

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

--'----II Dr I Aderbat R. I

da Silva

.....�.

I,.

r,
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-,�A Favorita I Adolar Sc'hwarz mms umc� fiRAnOE UICTORIA o�-��r
�l� I. Endereço Tclegr.: DOLAR Caixa Postal, 32 'lUN APP� ----- � S. FRANCISCO DO SUL-STA. CATARli\A � :.,.'i.·

.

:í�
E

AGENCIA DE VAPORES

��"�:i1I'�y,J B t
9

f Companhia Salinas Peryr.as-Rio ii

1\:;(1, m 10 EH"Hi fi SUa. avorlta Pring Torres & Cia. Limitada-Rio

� � ���:�:�i� ��t�:�i��s;j�:��da C���· Frio � :\ p
Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a l� Vandenbrando & Cia.-Santos '�r/

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

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

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

e e L H E T E S Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

�� todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

V�.\1� Federal Sit.�.anta Catarína
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer

r��'
! Sfj!:;;"" I U lo I. porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

. � � Rece?e cargas de trnportação.l do País OU� do Ex·

� � tenor, para desembaraço e redespacho para

t�
NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

� DESVIO DA E. Da: l;��s do inte���AZEM PROPRIO

�����.."""" ...��i!L� n. �= GAR�N=���:REÇ0S_M_O_�C��
I

I I TAMANCOS FANTA.SIAAteStados médicos TVP,O CARIOCA PARA

I
rata de banho

Salto alto o par 2$. salto baixo 1$500
Descontos para revendedores

CiNTAS FANTAZIA para Crianças 1$500
CINTA'3 LARGAS de 2$000 a 2$5�0
todas as cores inclusive brancas

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

A.o LHEUREUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

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

60 quartos modernamente mobiliados

I TODOS com agua-corrente e luz directa

Dr. Piragibe ee Araujo
\ 10 apartamentos com banheiros particulares

R'Ja 15 de Novembro nO. 82 -- Blumenau-Santa

I
Ótimas instalações sanitarias com abundantes ser-

Catarina. viços de agua quente
_".�. .. r. _ Amplos ccníortaveís salões de Recepção, Res-

«APYR'ETÚ�iA:'�;;:;;:;é O melhor remédio contra taurante, Fumoir, Hal -

e Bar

a dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.
Cozinha de la. ordem sob a direção de pro-

Preço de dois cachets:$600, em todas as Far- Iissionais. Grandes Frigorificos.-Lavanderia pro-
. pria a vapor, toda roupa e louça �sterilizada.-

maCIas.
J d' S Iar lm.- a as para mos�rllarios para os srs. re-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw_iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiíiiiiiiiii__� presentantes coml!rciais.-DINER-CONCERTO

N o:Estrt31t.o Ponta do Leal

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

dór, recorri á » Apyretina», sempre com resultados mara

vilhosos
Ass, Dr. FBusto Br?zil

Diretor do Ho"pital Frat:enbilfe, Hansa Humboldte
Consultürio em jataglJ<l.

- ,

�-PO$SO certificar que empreguei com optimos resulta
dos. o renomado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, sem notar a Iteração da função cardíaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiário voluntario do LJepartarr:el1to de

Prophylaxia da Lepra em Sã:> Panlo. :
-A «Apyretina> , pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor M�ndeg

Major Dr. Victor Mendes--Dírec;or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa Catárina
F(orianopolis.

-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica
dQS orgãos não é atigida por dei tos secundarios, mesmo

quando dois cachers sejam ingeridos simultaneamente. Em

outras. palavras, não deprime o coração, não diminue o pe
r) staltismo gastro-intestinal, nem byperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
:��Rua 15 de Novembro RO. 84 A- Blurnen<�u-Santa
Catarina.

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

--Apy(e�ina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
beí !\1igraene. (Kopfschmerzem).

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- BlumE.nau-S�a.

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 clínica, ú:;

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 Iannaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

II
II
liaS n-""\elhores hoteis de
II CU r i;it í b a

I HOTEL JOHNSCHEfi
I Rua Barão do Rio Branco, em frente

Palacio do Governo

IIGRANDE HOTEL MODERNO
, 1

ao
I

I Auto-Onibos na Estação
Rua 15 de Novembro

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

COM LIGAÇÃO A' REDE

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

nas reuniões

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia própria II vapor-Frogcrificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU.I\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$OOO-Filial 16$000
Sob direção imediata do seu proprietario e

pessôas da família
FRANCISCO L JOHNSCHER

R�O --. JUIZ DE FÓRA RIO
420 i(ma.

VENCe:l10H: Wmredo Ciarla em

ZUNDAPP

....

....�....�--����----����--�------------------------------------------------------�:_.--------�-------------��. ----------------------<.�'.--------��

.

.....}[.
.......

D2T
�--

!15R�ggggw .." #4%4 .. -

I: quinto-fel
27 de Janeiro

rc

I

, I

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

os pontos da cidade.

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

,-

•
" .

6 horas 9 minutos
te"do chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.Q collocado,

A ZUi'm APP, além de ser a "moto que mais se vende no
are::li" lá "3 '1'1010 m",13 cara do mercado" e também
"'ii rnotocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

2

UM NOVO MODELO
r

RBZ-125

que está sendo esper;:.do por

tcdos OS motocyclistas
Motr. .. uARDIEu de I cyliildro, com 3,5 MP,
S veloG:,idadee, lu:!: e ignizão pOI" batet"ia

li!llsch, 2 Cr.Hl05 de dcsc;;srga,

Pesando sõrnente 65 kttoa

Peçam infoll'maçéilcs sem cO,mpramisGo llII

Casa Savas
de Estefano Sava s

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

O--------------·-------------G

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com Successo em todas

u molestlas provenientes da ll}'JIhIIII• impurezas do sangue I

fERIDAS

���I�:A�S ��';�

ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

.....� SCROPHULAS
SYPHILlTlCAS

e Ilnalmente em todal
as aftecçOe. cuJ. edo

... regl.!rW ,em ..J••

·�AVARIA';
- Milhares de curado.'

,
___

GRUDE DEPURATIVO DOSAN8..

EM JARAGUA'

Hopede-se no Hotel Cea
traI:
Proximo a estação p'pios e arejados quartos
ra casais e solteiros.
Confôrto, Higienee Pron

I.tidão

1\ ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETA Florianopolís, 25- J -- i 938

F'ebr-e �

�ar7lAlaiReiU".ClüSã�1 Idiç?t'5e5ta�)e1e�:iclasp,:1a rEtOluçãc"'lAG8AC�ADO O §S .. ·O material dos
___,__

'=" o I i I � _._..4.
,� "': ln ..1377, in fine, corno novo 35 EDMUNDO DA . .

�

na ---�It8--So r-o _ I�:5 In�::..!u�� I �7:��:oex:m�O%:�,:��,:�::n:: c::: I LUZ PiNTO ca rtOtfios. e I EU iiTI

I 1.t11!lW II III! IIer

I
trjbuicões referentes ao ano dI" RIO, 24 - O g..JVedl0 da B(r (J r� iS,

..

.,__ ..

----�

c ia raos I :36- e� seguintes até a data da livia acaba de agraciar o SI.

Cab reinclusão nao lhe poderão ser Edmundo tia Luz Pil'lto, cn:n;) RIO, 24 -Por ordem do
,� ..

. ana cobradas por estar legalmente isca- Gran Cr1l7 do Condor dos An- ministro ela Justiça, come-

. RI�, 24-0. Conselho Admi- t� de p.agar, de acôrdo com a! des pelos g'�ndes beneficios por
I Ç0U a ser I.iita a remoção

12 casos s ndo 3 fatals I n�st�atlvo do In�lllut� �Og. Comer- c�tada lei 159; qu; �nalmente se- êle Pi'éjst:;tdos ('1),; o r�pn�sent':lnte par.i O Arqui�o Nicíona! dee

,I
cianos resolveu,:!e clcorao com o rao levadas a credito dos novos do Brasd na conferencia do Cha- todo O material pertencente

P 'd'"
parecer do procurador geral, qU(� associados des�a categoria para co. aos cartoríos eleitorais, oS· AULO, 24-Conforme

I'
A �a,ravana ,me IC�J.que parpa. o empregador que se exclu.iu do I to�os os efeitos legais as contri- qual se achava, empilhado noO Dt lAWO notiCl<d)U deltal,lhada- a partl�d' to.mou llUt, lata TI nt._I, mesmo Ínstituto na conformidade buições por êle pagas em 1935, __ , "Y_--== edifício do Almirantado àmen el S�glllLl nu ta um as provir encias que o caso exi- di' 1 t: 9 'd b d d id d

'

, d 'dO C.'· -' :-, �" ' I a es n. :J de ezem ro ae quan o eram considera os a'50· D P dr C ..... talãc rua D Manoel onde tinha�IUp� _eme Icos.para ama

('i�ia. �rovl(JenCla[l(j()_'d vacinação 1935, poderá voltar a pertencer ciados obrigatorios. r., e 10 a 1- \..,
séde o' Tribun'éll Re ional.imediações, em virtude de haver mtensiva d.1 população ameaçada. �Q quadro ele associado '

I F
.

d d
g

.

d dr b r
"

a . ,,-I • " s nas COU· I Diplomado pela Facul- 01 encarrega o essa n1!s-aparecI o um CdSO e [t:; re � ,

ara mO'-IrJorrnou-nos a dade de Medicina da _ 0

amarel� silvestre na região com, Fundação Rockfeller, cuja coope- Faleneia -I1Ill!Jl Ed'.'��· o!8Ilrd -Ie I' Baía �ao ?sr. Castelo Branco, se-

preendida entre Fresidente Pru- ração inegavelmente é notavel ,

U 'Idji �- U Ex-interno e assistente do cretário do Arquvo.
dente, Porto Epitacio e Caiu4. assim que teve conhecimento di!

��"-."�=-

-18-t
-----

rJf-'--- Serviço do prof. Moraes Õ'"iS'õnoNEL-"ilIsEÕ
Hoje, a reportagem teve co-I febre amarela no Estado. poz 'a í � tas ro . leiam:f:Z;�S Ex·intemo do Di,p�nsario POR'E1\D08 DEnhecimento de que o sr. HenIi-j nossa disposição 10.000 dóses

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

Silva LaTIa tT�fi' MENSAGEM
que Àrag ao, chefe do Servico de vacinas e um médico. (I dr A

'

f
.

d 1 J, d h' 1 d Ex .. adjunto ,do Hns[ntal -,

d F b A., S P �l P
.

VI;;O que '-'I eciarao.r pai" sentença '! oJe (ata a, a lIII=' t I-e e re .'\7.'1!e a em . au o aternoster. "f I
. } Ed

.

d CMl 'J GraHée Cuilll" e S ..natorio IUU·;.m O SIO. �e U lO
havi .

'
a encia (Je � gare e astro en-zes, estabe -ci I) com secos e

Vavia re .ressado dê. alta Soroca- Dessa [eita, estão tomada'; as j' ,\.f Ih ,.!. F,,, .-', A
. J "'4 d O I . 9' V'I I' Ma-.» '! Vitorino I arr-gas

b P , I . " . .
,V.U a ..o, e ar.n icra a vemaa L.. é! utuoro ri. I na I a

dana. IO:U{amOS OUVi- o a hm proviuenc.as exigidas (3elo caso I d B R ti ' 1
. J ' .

J •

S' I'

I
Clínica mH:J. círurgrca as

d C Ih . '_ ôb "I h
.' I

e em ve ir o ,e oue.ienc o 51(1) o slgnataflo "esta nomeado Inm- nl01estias da ·1 D()\if.A, 24 - () COl''-J'nc'!e o er a sua o"'}i[JJao 50 re a esperan(1o'�e que não aja I "

d'
, , ,

d
1\ L

-.di' j-r' d f b I co e presta c..o s,'?u COIBrromlsso estafa (3flamente no eScf'tono O CABECA E PESCOCo . I !�.Cql�I·111·O B'.'sen, (.,')\','larl,Jantepropagaç:Jo o surto. maIOr (I "são a e lP'» 'f !'d d 16' 17 I .1,., J -
- - v -

Aterld"'IICII_' SOII'cl'tamen'c, o re-

- -

a i o as ôs l.1JflS ?a!'::; at 'w.lcr as p'�;sdi.lS mkre<;SéH, as. Especía.llsta em

I d d 'lh l'- ,

NARIZ,
.

GARGANTA E a e:qU.1L n. a ce l: es apa-
porter, s. s. inforlnou que foi eo· OUVIDOS ! r .:Jho::, qm� efetuarão o vôo

Maqul'na de e'�"crever
0:3 í�tos oficiai:; d� fal"'j,cii\ serfíG puhlicados no Díario Ofi- I' f b'dcontr"do um pequeno fóco de ..., rial du LtaJo.

•

CONSULTORIO l[ali;l-BraSll oi rece 1 O pe-
febre amalela silvestre, entre Pre,- 18- f-iua Trajano -18 lo sr. uuerra Durval, em-
�iden e Vencê'slau e Caiuá, onde Vende-se uma em bem HESIDENCIA baixaúor do Bra:�1Í1 junto aoO'-l[[J PI"'!'" í 5 de J:Hleiro de 1938. LJ .fi. i '.... 1

.

I Ih fse vf'nficar'lffi até agora cêrca de estado de conseivação.
. , c,.e-

rll o!.e� "lona '. Qwrina � que Ile ez entre-
12 casos, dos quais apenas 31' Preço 380$000 I Hem 'iqrrc Teophüv crJeuclzer 1/ Diariamente das 16 ás 18 hs. I� pJ. de �Hna rr:t';lJsaW'lTI para
foram fatais. Rua Anita Garibalti 60 Sindico rla ma,fa falida ,�-;;;;;;;,;;;;;;;-:;�"""":,, O prcsldt:n.f-e Getulio Vargas.
������������������������·:a.,...,..�-x.lfA:I..����""jii;Ii ..'U�����/t.;�...:::!:�������������.��.�.�-.N"á,"4.lr.olr�i:Wr����1

"

Depositario: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIRO MA FRA N .. 82 - FLORIANOPOL.IS

_______ , • _ ____:,.__".___ \ • "O
,

If' AL.FAIATA IA
Comunica que devido a construçãs da nova fachada a tende a sua dist.inta fre
guezia pela entrada do mesmo predio na parte do CAES LIBERDADE jurlto ao
Hotel Gloria.

'\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I JERUSALEM, 2?-Um dos
Lieeu Industrial de assassinos do arqueologo Sterkey,

Santa Cataria condenado á morte pelo Tribu
nal Militar depois de ter con-

(ANTIGA ESCOLA DE fessado completamente o enme

t\ lJRENDIZES ARTlFICES) foi ontem executado.
........................�.�<..........��En.i'5�MH..��..&5........�e�tia....%ME�5e&c�

MOMO
vem ai e hospedarlillse-á na

Casa das Meias
de FERIS BOABAIO

Unica oeposftana dos afamados rança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

DI\ INEGUALAVEL elA. QUIMICA RODJA BRASILEIRA E ELEQUEIR6s S. A.

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

Aproveitem Foliões

Otima vantagem para revendedorr.9r�")

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

I

===A G.Lt Z fi T A

Desfechou
IUiT\ tiro r_c)

propr'io peito
RiO) 23 -o presidente da RIO. 23-O investigador d a

Republica assinou decreto-lei die- policia Armando Coelho tento ti

! pondo sobre o praso dos contra- suicidar-se, desfechando um tiro

: tos de cambio seja de importa- de revólver no peito, Esse inves

I çào ou de exportação de que tigador [ôra ha dias atingido pe
RIe..eceu I trata o artigo 40. do decreto-lei lo art. 1 77 da Constituição. E'

ln' 97. de 23 de dezembro de reputado muito grave o seu esta
I 1937. Esse p�aso lice dilatado do de saude.

para 10 mêses com o intuito de
NOVA YORK, 23- assegurar ao comercio do país
Pela contagem da United Press Farr vence� cinco as sa]- tempo suficiente para a coloca

tos e Bradc.lock cinco, mas o fato deste ter mostrado singular agres- ção dos seus produtos com rela
sividade nos dois últimos roundes deu motivo ao veredito pelo qual ção ao fechamento dos contratos.

[oi considerado o vencedo! _da �eleja:. . _ 20 �IGANOS AFO..

Entretanto, a decisão nao fOI unam.ne, de vez que u,m. do, I GADOS' NO VIS ...

juizes votou favoravelmente a Furr e o outro e o referee decidiram I

vrol i\
em favor de Btaddock. ....

No nono rounde, o estomago e 03 flancos de Braddock fo·
r> V 24 H, " ,

1 d d VAR;,O IA - ouve
ram viol. ntamente atingidos pela verdo enga, per uran o por uns .'

d', ,

O I d
'

d � "I ti em VarsovlI\ um esastre que
quinze mmutos. co ora o. a par tu esse momento entrou VIO en IS-

d
.'

,

d Ad· F
-

d d I causou grande numero e vitimas.
f1ma barragem e socos e arr, mas o ameIlcano, emonstran o

, . _

.

1°' I"
' Quando SP dmgmm em Cdrros

uma fibra superIor, compe iu o mg es a recuar, alacanuo-o com po
-

dR' d B'", bec: ao encontro o ei uos oermos,dermos murros a ca eça, M hi K' k tri t
.

,

at las wiex, no a ciganos

NOVA YORK, 23--oJames Braddock iniciou ôntem a mil cairam ao ..Vistola»
'b

devido
ai

h '1-' b d ) f'
.

id �r F ramada de oelo so re a qua
nova campan a puginsnca, aten o (e orma mti a a ommy arr, ..

a.
I di ,

,

b
•

d imad ')0 000 .. .... passava o VCICU OJ ter ce 1::10.

perante urna asststencia e aproxima arnente .., - pe�soa5 que.. .

d
I da r.elei de cri I I i Vinte ciganos morreram atoga os

durnnts o desenro ar a peleja não cessaram e grilar apenas pu "

1 f Ie dez oi arn sa vos.
mõe s, _

No 10· rounde especialmente, BTaddock reagiu de' fôrma
M 'I nlste. 'O daalucinante, o que lhe valeu a vitoria por decisão. -' I

Educação e

Saúde

REDATOR: Paulo B. Barbosa

Tommy Farr não
perder

Roubo de b�!·
lhantes nC""J v a·

lor de 40.000
dolares

TORONTO, 23-Três ban
didos que haviam sido desco
bertos no interior da Walker Mil
nufcaturings Compaoy consegui
ram fugir carregando joias. priuo,
cipalrnente brilhantes, no valor
de 40 mil dolares.

Um dos suspeitos foi, entre

tanto, prêso logo depois. sendo
lhe apreendida uma parte do rcu

bo, alem de um revólver e uma

mascara,

Executado
um assassi

F"'lO do arqueo
logo StaíkeyBRADDOCK BATER-SE-A' AGORA COM l\IAX BAER

NOVA YORK, 23-Em virtude de sua vitoria de ôn

km, no AiadlsOn Square Garden, sobre o pugilista inglês Tommy
Farr, o americano Braddock. conquistou o direito de, no mês de

março vindouro, bater-se com Max Baer, em Nova York.

80 MIL DOLARES A RENDA

NOVA YORK. 23-/\ renda de bilheteria do mateh de

ôntem á noite entre os pugilistas Tommy Farr, inglês e James Br�d"

dock, americano, no Madison Square Garden, e1e\'ou�Ee a 80.645

dolares.

De ordem do sr. Eng».
Civil direior deste Liceu e

ce acordo com a deterrni
nação constante do telegra
ma no. 94 do sr. diretor da
nivisão do Ensino Industrial,
faço publico J quem interes
sar possa que, a partir des
ta data até 31 do corrente
acha-se aberta a matricula 'Ino CURSO N O T U R N O

(Primaria e Desenho), satis-Ifeitas as seguintes condições.
a) - certificado que é
operaria;
b - certificado de ida-i
de minima de 16 anos;
c) - atestado de sani
dade fisica;
d) - atestado de bôa
conduta.

Os interessa d)s deverão
dirigir-se á Secretaria do
Liceu para mais amplas in

formações e preenchimento
RIO, 24 - Havendo gran- dos pedidos de matricula.

àe falta de moedas divisionarias Secretaria do Licêu Indus�
no Rio Grande do Sul, o Dele· triai de Santa Catarina, 191
gado Fisol telegrafou ao minis- de Janeiro de 1938.
tro da Fazenda, solicitandL�lhe a

remessa de 150 contos de r.2is,
e.m moedas rle niqueI.

EVOE' !
Alô! Alô! Moradores de

Florianopol is
PINHo -, Com_unica que a?riu provi

� oriamente na rua Saldanha Marinho, entre Tiradentes e

J oão Pnto uma oficina para fabricação, concertos e ie-

l()rmas de malas. .

Telf. 1436-Vae-se á domicilio.

Funcionarios grevis-INova distribuieão de

tas telegrafo-postais cambio
RIO, 24 - O presidente da

Republica assinou decreto-lei RIO, 24 - O Banco
, d�)

mandando contar corno de efetivo Brasil fará amar-hã nova distri-

�� �erviço publi�o féderal, para to-Ibuição de cambio para a. cober
dos os deitm. excdo O�

.

d� p�r-I
tUla �as cobr�nças. venCidas c

ceção de vantagens pecumanas de� o�ltadas ale o ella I 5

que não selão abonadas. os dias
.

I m que Ob funcíon�(ios do De- Falta de niqueis
partamento dos Correios e Tele

grafos deixaram de comparecer
ao serviço no período de 27
de dezembro de 1934 á 4 de

janeiro de 1935. por terem par
t cipado direta ou indiretamente
do movimento grevista então ve

lííicado.
M. GO.7çalves
Escrituraria W IR ata. a P ==&:$$$

,

Plorfanopolís, 25'-}-1 938

NOVO ANOw.. NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem, hoje, amanhã

"e U R R o U Q H S"
-. foi, é e será a vanguard1a das bâas organizações ?

.!., J$I$9 •• •

Corrüa no ano no�o as dlflclerl,cias .d<?_ seu sístema -roti!"'eiro, adotando sist�n'""'las
'''BURROUGHS da COfltabllMdade; eles ser�o o esteio ínestre do seu eXlto

Maquinas de somar e sub1rair, calcular, registradoras. de escrever, de contabilidade; bohinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.-Planos de contabili�
dade para estabelecimentos Bancarias, Comerciais, In,lustriais e Repartições Publicas. -Disposições para atender completamente a escrituração relativa aos INSTITU

TOS DE PROVIDr..NC1A:-Contabilização facil e de perfeito controle
Peçall1 demonstrações sem comprom isso

BRASIL INC.

Caixa postal, 140
TELEG. AVILA

COMPANHIA BURROUGHS DO

Os arrufos de Mme. são, mui

tas vezes, motivados por ner

vosismo consequente á debi

lidade geral.

C Tonico Bayer, poderoso Ior
tíficante, rostebelece a norma

lic..h,:k; do systema nervoso, fa

ze:rl.í.;l.(.) voltar o sozriso aos la

bios e ii. alegria aos corações.

EB
Não deixe à com1l1trl� um 1�édico sempre

E:
..

'f\ <

q1.!� senta: C:lgll1,1tl P?J'!1/7'bcçc.o i:d s:-!;:d�'. U'\�!:""I f"
,

EUa lhe evitará maiores males. �,./ I
�,---- ------_ .._--------_._--,

.

EVOE' !

, .

Mostruario perrnanent�l --Representante exclusiVo no EstadoCONS. MAFRA. 31
FONE Ise.
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DA .JOVEM INGRID WIEN'f�ltEEN

A POVO
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Proprletarte e Diretor Responsavel
J .."-IRO (;AL

,w·-r,aEFiLIilli

VOZ DO

NOS VIDA
AIHVERSARIOS HERCULANO PADILHA

VALTER DIEHL

PRAIA CLUBE

Fez anos ontem o nosso distin
to amigo academico Valter
Diehl, Iuncionario da Alfandega
desta capita l.
Dada a auspiciosa data o sr ,

Valter, ofereceu aos seus nume

rosos amigos uma completa me

sa de frios com bebidas finas.
FAZEM ANOS HOJE:

PELOS CLUBES

GENTE NOVA

O lar do sr. Alfredo Zattar,
c@nceituado negociante em Join
vile, e de sua exma. esposa d.
Gecrgina Salum Zattar, foi enri
quecido com o nascimento de um

robusto garôto que na pia batis
mal reeeberá o nome de Alfredo.

Relação dos passageiros que
desembarcaram ante-ôntem, nes

te porto, vindos no vapor ITA
GIBA.
De Porto Alegre:-Gastão D0r

nig e Frederico Glauser.
Do Rio Grande: - Tehodor

Tegethoff e José Jesel'ino Brito.
De Imbituba: - Elias Bichara

Laudelino Xaxier, Felix Barzan,
Ricardo Riefferestahl, Adriano
Coutinho, Alib Ribas, Francisco
Aurichio, Nagiazeno Kuster, Ara
cí !CusteI' e Leonilda Aurichio.
No mesmo vapor tomaram

passagem' neste porto, os seguin
tes passageiros:

Está em festas o lar do noss()

distinto contermneo sr. João
Arêas Horn e de sua exma. es

posa d. Maura Horn, com o

nascimento de' uma linda menina
que na pia batismal receberá o

nom@ de Edma.

BATISADOS

Foi ôntem levado a pia batis
mal. a interessante menina Lais
Maria Callado, estremosa filhinha
do jornalista Martinho CalIado
Jor., presidente da Associação de
Imprensa e Chefe Postal do Es
tado.
Serviram de padrinhos o jor�

nalista Petrarcha Callado e a

exma: viuva à. Francisco Schmidt
Dutra.

OUTROS PARTEM

Para a Capital Federal, seguiu
pelo vapor • Ana ", o sr. NBrJ
Moura.

Paraninf'ada pelo interventor
federal, sr. dr. Nerêu Ramos, rea
lizar-se-á, hoje, ás 15 horas, no

gabinete do Diretor de Departa
mento da Educação, a colação de
gráo da turma de contadores da
nossa Escola de Comercio. cons-
tituida pelos seguintes !>enhores:

-Pela resolução n. 410, de ôn- Ariosto José de Carvalho, Car-
tem, foi nomeado Otaviano dos los Dominoni,Elias Mansur Elias,
Santos Botelho para exercer o I Ernani Bom da Silva, João Ovi
cargo de chaufeur da Secretal'ía

I dio Wendhausen de Oliveira, Jor
da Fazenda e Agricultura. ge Edgard Ritzmann, José Leo-

nardo C!asen, Osvaldo Silveira,
-------

I Rodolfo Silveira e Vitor Silveira
de Sousa.

Pelo modico preço de 13 con·

tos de réis vende-se a luxuosa li
mousine (�HEVROLET, tipo 1936
de nO. 227.

A tratar com o chanffeur pro
prietario JOÃO INACIO DIAS.

Telefoune 1.222.

Josefí'1a Flaks Sc;hweidson
MEDlCA

"Clube Doze"

VIENNA, 24-No Tribunal de I regressando á cidade, fato êsse
Menores desta capital deli-se o. que veiu salvá-lo de condenação

O encerramento do processo relativo por homicidio.O Tribunal de Me
ao assassínio da filha do ministro nores condenou-o apenas por ten

Paraguaio Wiengreen, vindo este tativa de assassinato a três anos

fato recordar novamente toda a de prisão.
tragédia. Como se sabe, 03 crimi·

IL'_"(nosos esperaram. na noite de 21 �IAE WEST r._�

de abril de 1937, o automovelda APUIlOS
jovem Ingrid Wiengreen, assassi- HOLLYWOOD, 21-1) escritor
nando-a e, roubando-a, pelo que Mark Linder instaurou ôntem
tiveram de comparecer a julga- um processo de um milhão de
mente. Um dos acusados, Fran- dólares contra a conhecida atriz
cisco, de 18 anos, confessou pe- Mae West e a Pararnount.alegan
rante as autoridades judiciarias do violação de contrato, conspi
que resolvêra, em companhia de ração e fraude em tôrno do filme
três outros, cumplices daquele as- SHE DONE RIM WRONG.
sassinio, d:ter na e�trada que leva

MORREM OS -P-E-.-.a Semmering, domingo, um auto- .

moveI, afim de roubar os ocupan- XES DO PARANA.
tes e assassiná-los. Quando se PANEMA
discutia a maneira de fazer desa-

dA"I parecer os ca averes, propos: co-

locamos palha em cima e ateamos

fogo" .

Os criminosos tentaram primei
ramente fazer parar um automo
vel que era conduzido por um

medico vienense, mas este passou
em tanta velocidade que não con

seguiram detê-lo. Quando apare
ceu o automovel que levava In
grid, o acusado já se aíastára,

"",

II' Distinguindo
I 1'ALEN1'OSA

Pede-nos o mestre saía do CLUBE I PiiTRIelA
DOZE, o querido Candonga. a publ«

Segue hoje para o sul do Es- cacão do telegrama que se segue.
tado o nosso prezado amigo Her- fírmado pelo Bugre do DOZE: Iculano Padilha, comerciante em

I
€Ciepte trl.unfos nosso ínolvidave11Tubarão.

I DOZE. resolvi descer <io pau. fim,
I assistir carnaval ahi. Rogo avisar:
i Carico, GJle�o. Ju·. Crlstianínho, zür-Irilho, e demais amigos bem como

cassar procuração passada Pedro

AI-!Nos dias 5 e 6 de fevereiro cantara, Sempre firme.
. . .

P' I
Abraces,

prOXlmo o anstocratíco « raJa
�_. .. _._� _ _.:.._ I

�lube dos Coqueiros», promove�á li.. ''''RAINHA DAS Ia galante menina Vanda, dilé- �n�e.ressantes f;stas: que terao, LOTERIA�P� P&"-GAta filha do sr. Argemiro Guima- imcio sabado a noite com um I
�

rães, inspetor da Fazenda Esta- formidavel baile continuando, dll-IMAIS UM� SORte
dual; rante lodo o dia de domingo com GRANDE

a exrna. sru. d. Edite Bernar- . .r: Ium programa vanaorssnno, l o Ieles, esposa do sr. José Manoel qual constam barraquinhas ba- IBernardes, musico do 14 B. C.� nhos á Iantazia e mil outras

atra-I'a exma. sra. Franssisca Aragão. ções.

I
Heina entre os veranistas da I , • •• iENLACES

nossa praia mais elezante arande I 4118 fOI o numero do bilhete]
1'e '

I h" 18 I' entusiasmo sendo de se "prevêr premiado com 100 contos de reis II DRAs INA' SECUNDINOra ogar ore, as 1013.9, "
-I' I I IJ . � \1 d ·'1' I um sucesso sem par na extraçao rea 17.aC a pe a .ote-no 0;,(.) ll.e� es, na resu .encm .

_.

ria do Estado na quinta-feira 6 CURITIBA, 24 __ Repercutiudo pai da noiva, o consorcio da ..'.
senhorita Hilda Ursula Dutra, VIAJANTES: (via maritima) de Janeu.o correr:te, tend.o saído agradavelmente nesta capital, o

gentil filha do sr. Amadeu Du- par� at dCldade Sao Francisco, nes- áto do interventor, Ma�oel R,ibas
tra som o sr. Manoel dos Anjos Relação dos passageiros que te Es a .0. .

.

nomeando 'i -dra, Ina Pacheco
,

.

t
.

d S 1- �,Y' 'seguiram ante-ôntern, no vapor Os felizardos possuidores desse Seoundino talentosa paranaense,proprre 'ano o a ao .vunerva, ..

did f
. IN, . .

estabelecido nesta praça, á rua «Ana», com destino ao norte do bilhete, que {OI ven 1.0 raccIO: para o cargo de Juiz de Direito,
C Ih' M fr 41 país: nado, foram os seguintes: Jose desta capital.onse erro a la n. .

S h I
.

I idTestemunharão o ato no reli- Para o Rio de Janeiro-v-Otília .e, p e, agncu t?r, rest ente na .---------------- ...... -----
·

.

'

T I A I CdS D CIdade de Canoinhas e que esta- N m aço-esglOSO, por parte do nOIVO, o sr. rupei, gne o . e ouza, a-

d S- F' O eP d E
.

D' h ria M. Souza e 3 menores Frei va e passagem em ao rancis-e ro vansto las e sen ora, .

deci J' F
.

> ,. da noi 'F Atico, Constantino Pereira Heis, co, cmco ecimos: ose erreirae por parte a noiva, o sr. ran-
Filh

.

d t d S-·

F d N "1 Otavio Augusto de E. Santo, < 1 o, estiva OI' no por o e aoCISCO urta o. o CIVI, o ato
F

.

doi deci A 1'

t t h d t 1 Almerinda da Silva Luz, Durval rancisco, OIS ecimos: nac etosera es emun a o, por par e f o
d S'I id t S- F.

I André E" Pereira Heis Alcides Rocha a I va, resi en e em ao ran-
nOIVO, pe o sr. n re sterano ç l o,· '.

doi deci f lt dSavas e senhorita Helena Di ia- Edwirges M. Dutra e Maria C;S;O, OIS eClm�s, a an o

t d
.

g
I Sulamita Dutra. apresentar-se o possmdor de um

comJo e, PGor PJarte a nhOIva, pe o
PSF'd D h decimo restante, cUJ'o nome se

sr. ose ou ar e sen '»1'a. ara antos:- fI a eutsc,.
O" 7 10 l'

A
.

d' f r Fritz Kf)rb, Valter Roebke, Ar- Ignora. s prImeIrOS I loram
·

I OI lovem par ese]amos e 1-
H S D D J pagos ne,,·ta "apI'tal ao sr, Paulotu!' opp, ilas ias, ocicio I . �

� vCle ac es.
R d' d' d BMatos, Demician@ Macedo, e o' 1, Igno gereute o anco

Arnoldo A. de Andrade. Industria e Comercio de Santa
Para Sã0 Franci3co:- Irmãos Catarina, na cidade de São Fran

é;:otlzaga Ehrenfried e Emamele

I
cisco, e os ultimos 2{l0 foram

Manoel 'A. de Andrade e dua� tambem pagos nesta capifal ao

praças da Força Pública. snr
...�cari Silva, .digno gerente

Para Itajaí:-Feliz Francisco I d.a fIhal de refendo Banco, na

Rosa e Noberto Ferrei1'3 Aglliar'l8Idade
de Laguna.

E assim, vai a RAINHA DAS

VIAJANTES: (via maritima) LOT�RIAS distribuindo so1't.:s
e maIS sortes, semanalmente, nao
só contribuindo para o enrique
cimento do público como tambem
concorrendo com os seus bene
ficios para o hospital de psico
patas a ser construido no Estado.

Os felizardos dos
Cem Contos

Ora.

O sr. Heitor Napoleão foi exo

nerado do cargo de chaufeur da
Secretaria da Fazenda e Agricul
tura e nomeado para exercer o de
servente da Contadoria Geral do
Estado.

Limousine

S. PAULO, 24-Quando a Cia.
Força e Luz SANTA CRUZ, no

Rio Paranapanerna, fecha a bar
ragem, coisa que acontece todos
o'> anos, verifica-se grande mor

tandade de peixes.
Agora é a época. Os peixes,

não tendo escadas para a subida
dos cardumes que procuram atin
gir as cabeceiras do rio, tentam

transpô r a barragem atra vês do
volume de agua que se despenha
de grande altura.

O resultado é que, jogadas con

tra as pedras marginais, são os

peixes mortos em grande quanti
dade.

Depal·tameuto de Aé·
ronalltiea Civil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Ex-as�istet1te do serviço de Gil! -cnlogia rbs �-hpitais:
la Gambôa Fend'l\ ão Gaffté-Guinle e: S. Fumciscn deAssi3s.I , t

Ex-interna �o sarviço de Pedi:1trí� da Policlinica
de Bolafogo

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

FLOf<IANOPOLIS SANtA CATARINA
----.--�_. ----------

p A R O N o

Colação de gráo
de contadores da O TEMPO·
Escola do Comercio

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempó-Perturbado, com chu�

vas e trovoooos,
Temperatura-Em declinio.
Ventos- DQ quadrante sul,

com rajadas frescas.
A's temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 30.0 e mi
nima 24'.0 registradas, respecti
vamente ás 13.05 e 15.40 horas.

Salas de Jantar - �stilo 1938

c. R. Aldo Luz
Estação telefonica
do Braço do Norte

São convidados os snrs. asso

ciados do· C. R. Aldc Luz, para
a A"sembléia Geral a ser realiza
da dia 25 do corrente, para elei
ção da nova diretoria.

Foi instalado no Braço do
Norte, o posto telefônico ligado á
rêde geral da Companhia Telefô
nica Catarinense.
Ontem, tanto o Rnr. Marcolino

Cabral, operoso prefeito de Tuba-'rão, como o sr. 03car Botaro, di
retor gerente daquela Companhia,
mantiveram com o diretor de A
GAZETA longa e amistosa pales
tra telefônica, dando-lhe conta
das cerimonias realizadas, a que
se seguiu uma grande churrasca- I
da e um animado baile, oferecido Iaos presentes. ;

----.---

Nomeada

A DIRETORIA

---

R R A amanuense

arquivista
N I.E

Cargo extinto

- Toda Imbúia

1:400$000
SOLIDAS .. LINDAS - CONFORTAVEIS

Por ato, de ontem, do sr. In
terventor Federal, foi nomeada
amanuense arquivista da Direto
ria do Interior e Justiça, a se
nhorinha Maria da Penha Grijó_

A MOOEL.AR

o sabão

"Virgem Especialidade" y.���
<rJ1q� ....... de Wetzel & eis••• Jain!_iUe (MARCA REGISTRADA, '" ESPEêWIDADE
,·",W�� recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa
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