
19,5 horas 3nD Neste momento estão aterrissando, hórmalmente,
aviadores italianos Atilio Biseo e

Guidonia--Rio de Janeiro em .', duas 'h

ovaciona delirantemente 95 aviadores.

,. RIO, 25 IM ás
\

no Carnpo dos Afonsos
Bruno Mussolini,
etapas, O povo

Che�,

os Intrepldos
realizaram o rald
empolgado

que
III

carioca

esquadrilhaa

Urn
a

dos aviões
aterrissar em

ROMA, 25 - Iniciando o seu

r aid de 10.000 quilometros Gui
i[\omia-Rio de Janeiro, � o coronel
Atilio Biseo, comandante da es

q uadrilha, foi o primeiro a levan-
1 ar vôo, seguido .do capitão Nino
!\!oscalellj e do tenente Bruno
Mnssol.ni.

ROMA, 25-·A descida em Da ..

kar rr-aiizou-se regularmente ás
18, IS horas. Toda a róta Ioi per
COI rida a uma altura de quatro
a cinco mil metros.

Os aparelhos ma�tjveram-se
constantemeute em contacto com

a estação de radio do aeródromo
�le Guidonia.
° percurso efetivo coberto pe

los três aparelhos passa de qua
tro mil e quinhentos quilómetros
e a velocidade media horaria foi
de cêrca de 4,20.
A pUI tida dos aviões foi mantida
em segredo até a chegada Dsker,
quando foi dado ciência, tendo
os jornais aberto colunas enal
tecendo o feito dos azes italia ..

nos.

RIO, 25-0s aviões passaram
por Vitoria numa altura de 4
mil metros.
Acabam de partir ao eDGOntro

dos dois aviadores italianos Biseo
e Mussolini cinco aviões brasilei
ros,que comboiarão 03 dos doi" in- I
trépidos italianos até o Campo
dos Afonsos.

nlo� 25 (ás 19'951horas) --- Neste IIU,"

melllto os aviões Id..

lotados p�n· A t i I i o I

Biseo e 811-uno �llll.slII
solini estão voando
subre a Glllm;nabara ..

RIO, 25--0s aviadores italia
nos acabam de aLerissar no Cam
LO dos Afonsos, normalmente,
�endo entll siasticamen te recepcio
nado".

foi
Natal

bremanelra o PIH!® de Du
ce.

RIO, 25--Na próxima quinta
feira, na Hora do Brasil o jorna
lista Maciel Filho saudará os

azes italianos. \

--0-·

RIO, 25-Quinta-feira, RIO, 2?-Em virtudec da via
,.... 27 ás 17 horas o ar- gem ao RIO Gr�n.de do

.

.:Jul, mar-
UlI� ,

•

' cada para o proxlmo dIa 2 de fe-IrOJado aViador Brur.;o
I vereiro do ministro SOllzü Cost.a

Mussolini saudarã o po ..

\
afim de inaHgurar o novo edifici<;

",o brasUeiro e relatará da Alfandega de Pelotas, foi adia

para 4) seu pais, minucio- ,da a ir:stalação ,do Congresso de

" te o rah:B oue aca�
secretarlOS de F.azenda, de todos

s am(j� �
. .. os Estados, ultImamente convo-

ba t e realizar brBlhan� cada, tendo sido designado o dia
�emente, empolgando so- 7 de março para essa reunião.

Oferta
Ner;êu

ao SfQ dr ..

Ramos
Varias amigos pe-soais do sr.

dr. Nerêu Hamos, esti ,-eram an

te-ontem, á noite, na sua rE'::3Í
dencia, afim de lhe fazerem a

oferta do primoroso quadro do;
pintor I\Iartinlw (�P :-hro, "O lCJ-!
cador de gaita-. i
Em nome de'; ni ...rtuní P', lH01l

I

da palavra o d.. "\i tcmiro Gui
marães, que em tcrmUl tocantes,
declarou 1'epre�('al ar Lê;) off'1'1 a
uma homenagen a qce.n tem

sido um dos gnmdes rmimadores
das artes e U'1 0nlturt:l «aíarinen-

�!'

'"
L

ZET
v DO POVO

hl s tor lc c

Preprletarle e Diretor Responsa'Vel .J A I R O � A L L' ...I\ D O

IVJ'--' florianopolis, Quarta-fei;a, --26 de Janeiro de 1938
-

-=-1N,:!�ÉR� 1'066

P.
pelo

MATOU A ESPOSA E A
SOGRA

S .. PAULO!, .25 -- A cidade de Pit�llS*
f�unulJ.ge foi teatro de uma .imp.if',�§�)ionante
'lti"agedia� qlie ca.lou f�ndamente nl.i� e:§pirj_""
to da p6pulüeão loealo

, O fazendeiro Manoel ,de Ol�veb$a"
i pessôa muito .·elacionada nm,,quele HI!lUIOi:
: eipi@� pfU" motivos ainda não et.\.�ciai�eeidos�
,I assassinou sua mulher e §u.a sogra, e, de ...

: pois de a�vejal· tambem uma �unhada de
i 18 anos e estlldante� suieidOUafje.

I· Estamos esperando maioll-es detalhe5
,sôbl�e o fáto.

Capo Walter Prestes federação das
Cooperativas

Ora. Rosalina
Mueler

RIO, 25-Chegou hoje aqui a

escritora dra. Rosalina Coelho
Lisbôa Mueler.

escolas
das

SÃO PAULO, 25-Foi fundada
hoje a Federação das l�oopcrati
vas Agrícolas de São Paulo, da
qual fazem parte mais de trinta co

operativas.

Ramos agradeceu ,1 iernhranca
dcs seus amigos, o;ertando em se

guida aos presentes uni ca-

RIO, 25-A esquadrilha italia- lice de licôr.
na sob o comando do maior Bi- O Presidente Agust;nseo, e de que fazem parte o ca- --------.------ a ,RU'(..U� E

pitão Nino Moscatelli e tenente U" I d �
Bruno Mussolini, passou sobre Mo� dl"·f;C;;Jj�!,�m�,f}. .� �e; � ifugualana, a eaUjO
Caravelas ás ] 6,30 horas, aguar- U I u�� ....m'l} (li 9 ft

dando-se sua chegada aqui entre d::JII us��r� Getulio Vargas e,- sua eSAI)sa19 e 20 horas. UI lU ll.Il Ui ti'

RIO, 25 --��-dos aparelhos \ Darcy Vargas
da esquadrilha italiana devido a RIO' 25 - ° presidente da I
��:� ��:���s:a� �;t��a�o:l,ob:!�:� ��u�)I!C�e�s��]O�s���J:eto mOdifi-! Moedas de ouro 11Trezentasrandose que êsse aparelho devi- !
damente reparado levante vôo -------- .. -, --' fi VATICANO, 25-Foi iniciado
.umanhã de madrugada. �hoje o curso das novas moedas

RIO, 25-Sabe-se agora que o A ortografia �de ouro da cidade do Vaticano. O coronel Magalhães Barata eomenta 8!480 mil
avião que desceu em Natal é o i _.__ . ---------- situa�ão finatnceira do P.1u·ã II saca�pilotado pelo aviador capitão Ni-

HIO 2" ° 'd t r. � �
no Moscatelli tendo cs outros _

' ;).-
. pre;'l en e ::e- � (f

·

d f�FORTALEZA
duzid I' d t At'l

tulio Vargas assinara amanha o I. on erencla as � ':'.". ,25 Passageíro do ! rar que foram fechadas 300 escolas.
con llZI os pe o coman an e 1- � .aTA.NAGE, p.[;)8S0.11, hoje, �or esta A magístratura, a Força Pu'blíca, aI: B' t t B 1\<1' decreto oficializando a ortografia t D ..

o eo e enen e runo ivnr

�'C
capital, com destmo ao RIO, o te- Guarda-Civil vivem em extremaI

I'
.IS

ti
..

d id
-

-

simpleificada vara todo o país. � a rnes nente-coroneí Magalhães Barata.so mi, 'COD mua o o rai em •

�, U Abordado pelo reporter do Cor-f direção a esta capital, voando � reio do Ceará, declarou que é pés-"7 com a velocidade de 400 quilo- !
_

síma a sítueção, financeira 'no seu

metro" horarios. I . LONDRES", 2�-Acha-se reu-I Est_?do. O funCi?nalismo pu'btíco

Ad
111

d Imda .

a Conferência das Carn�s, esta com os vencimentos atrazados�a n
.

lL t B I de varios mêses. O novêrno não temIV . V ,que mteressa a amen·e ao . raSI. - �

I _
credito na praça de Belém, cUjas

O' CONGRESSO I DO""" d �����s.comerciaiS lhe fecharam as

D<lft.� �liL'<t"ll]!j fl:;>Y,(\ l enomlnaçoes e ::::;Comentando as suas proprias

'U'.;'."J .:'l7JiC1'V1a:ra� ';_'w._,," i ,palavras, aquele militar acentua
In:os DE FAIT' 1 litO·r�doul·os Iquenão ha justificativa pai'a isso,
ZfEr�DA

'UI51 U I uma vez que, no períOdo de 1935.
, 19.'36, houve um SUPERAVIT de 10

I 1
mil contos.

.

RIO, 25-0 inte;:ventor Her;- -��C: te�ente-coron_el _ Ma�alhã}'s
fIque Dods,,-orth aprovou h01e llait1ta �flr�ou que e ma a sltuaçá')

1 uma lista de cem denomim.lções
do ma8Ister�o, q�e se

A

acha tam
•

• l'
" ..J'r d

bem atrazaao vanos mCí>cs, viven-

I
tupls-gua,am:s, par.a serem ua. as do num regime de vales. Para que
a lograc:�l;�'os publIcas da capItal s� tenha ��a id�a da desorganiza-
da Plepul)llca. çao admlmstratIVat. basta conside-

MINISTRO SOUZA COSTA

I"��"""���"""'�""-I Data festiva I
! Visital�á São Pau ... II

lo o miadSllt<@ da II para os pau- penuria.
o antigo governador do EstadoJusti�a I ,- t fala, a seguir, do máo estado sani-

I IS ·'as tario doPará,ondemorrem centenas
I de crianças. E assegura ainda que

as rodovias estão completamente in
transitaveis e abandonadas.

Terminando, diz o tenente-co
ronel Barata que não sabe onde
está o dinheiro que deixou nos co
Ires publicos.

RIO, 25-0 capitão Walter
Prestes, íüÍ exonerado do cargo
de oficial de gabinete do minis
tro da Guerra e nomeado para
o de auxiliar de ensino no Cole

, gio Militar.

Justo, em

Presidente
d.

z

ruo, 25 - Viajando de
avii1o, seguirá arn:,nhu pa
ra Belo Horizonte, em visi
ta ao seu irmão, sr. Mario
Campos, diretor da Saúde
Pública, de Minas que se

encontra gravemente enfer
mo, o ministro Francisco
Campos.
Regressando quinta-feira,

o titular da pasta da J u�

tiça, a convite do sr. Fer
nando Costa e em sua com

panhia, seguirá no dia se

guinte para São Paulo, de
vendo visItar tambem al-

II gumas cidades do :interior,

\1inclusive J llndiaí, onde se

II ����f:.,á a expo,i,ão viti-vi-

ii
---

sXO PAULO, 25-Foram rea

lizados hoje aqui grandes festejos
pela passagem de ma:is um ano

da fundação desta cid�!de.

fecha-

CEL. MAGALHÃES BARATA

SALAZAR
visitará e

Brasil?
LISBOA, 25 O DIARIO DE NO.

TICIAS publica hoje uma edíçâ I

especial de 30 paginas, dedicada
ao Brasil, sugerindo a visita de
Salazar ao Brasil.

de mortos

RIO, 25 O fáto de maior seno

sação nos meios comercaís, foi n
nota de que só na ultima sema
na o Brasil vendeu \80 mii sacas
de café, sendo 280 mil aos Esta.
dos Unidos.

----- -�---.

Taxas
portes e.� carteiras

indentidade

de passa-

Vid,�.{ e
!11ilJ

O sr. Interventor FedeJi.'ai, &':31-
nou ontem um decreí:o�lf.i. dÜ�lilnn
do sobre taxas a selem C"Di'�_!:iS
em passaportes e carteiras de id"i1.
tidade, as quais gjo as scSuintes.

PARA PASSAPORTES: Renova.
ção, 50$000; Passaporte brasileiro,
60$000; Passaporte para estr,mjeiros,
(Heimatlosl, 10$000; visto ,�,H prs
saportc estranjeiro, 40$uvel.

PARA CARTEIRAS DE H>ENTI
DADE: Carteira comum, 10$000;
Carteira especial. 20$OJO; Vide!} em
carteira de estabelecimentos can

generes, 10$000; cartell'a para lun
cionarios pu'blicos, 6$000.

Todos os processos serão selados
com a taxa de sau'de de '1!J) réis,
por folha, e os átos requerid;>s pO·C
petição, selada na conformidade
das leis vigentes.

NOMEADO
s_ PAULO, 25--0 sr. dr. Hc�

berto Sisson foi nomeado prefei
to das industrias de São Paulo.

Viuva Daltro
Filho'·

RIO, 25-E' esperada dentro
de poucos dias, aqlli a viuva do
gal. Daltro Filho, que ainda se

encontra na capital gaúcha.

Violentamente bombarA
de.élda Barcelona

SALAftfllANCA, 25 - Os aviões nacionalistas
bombardearé'!m hoje, ás 7,50 horas, violentamente,
Barcelona, sendo o mais terrivel bombardeio
aereo verificado em toda guerra espanhola. As
cende a cerntenas o número de mórtos.

Centenas

_,.......""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nt i -i...,"""""'"""""""'''''''''''"''''''''''T A �� exli i·«,UiUD [ln ISt �turio III te ftpiasentado.,

� CIIW, MARiNHO �I sul de COIf,,� tr'ia C::b Pernsóes dos

l� c�eDtif(c� aos parentes epe:3-' &1)1 t2�����I'te C��e�rCi8rios
I

... '.

.!t soas amigas que sua Iilha � I ,"�O .•
�

r

mp::ílrtaalte fl'!\t�Clr.l!e4�;:iJ mi le� I� PERCYcontl'atou casamen- �r, _
' _ I 1",_"�JdXa 1(.')Ot�11 dÇ� F�lor'ianoQ

d I li .ft

'"'

i r� to S�� o sr. FELIX LE- ij' �A ernpr eza de aVl:lç�O I t':"; r"� li f(.'

ti nllel"VI!mi��' NerillU !�
ME",R

F lo 2'--1-'3 � ����:n�SIé:e e';;,RGE��r;�;1 E D ". -.;.' A "-
fiamDS f.�

po 10, u o �� I Ayres r'""a!"Z()11 rece to .n e

..

�
.. '�I'''!'�'

,,,

:'.
-n ..,II:'1-

l� ijr!fg����w ".J�
temente um interessante voo ,O Gu:nJ.\-livros da Caixa Local do ]lIsl:lut" J�! f\ .osen-

Pelo sr. Interventor Fedeilli I creta-lei, fica proibida a rnatan- �l ij Percy ij �� I �e estudo ao extremo sul tadoria e Pemõc::, d'Jo C"merriarí,15, respondendo peh (')u�;;:diente.

foi p.o.au'ga.Ío um d�creto' lei, ça em x:lrtju0,d .. s <.; I,lntadouros �.�.�. _, .,.�_�,�.� . �. �.� I
ao c�on!inent,f', a �.;:m Carlos e de �d.em do S'1l, pí::el>lf .

rb 10'. Dc:pJ\rt::,ilentú Hegicnal,

estabelec en Ío () obngatoriedade ou um qu aisqur outros logares ���:;.�
e ��"#"� de Bariloche, na ferra do torna publIco, para o; a 'ViGOS bns, .:: recomenda pala 'í assunto a

da vacinação anti-rabica de todos permitidos em lei, de animais �� Fe1íx �'=II=.",,,,,,,,, Fôgo, para onde deverá ago- atenção especial dos Sl5, EMPREGADORE.S DO ESTADO

os herbivcros e carnivoros domes- provindos de zonas suspeitas ou. ij f' [!t rá ser extendida a linha ae- DE Sf-\NTA CATARi�A. qu-, o egregio C0nse,ho Administra'

ticos, existentes nas zonas de.. -

.

f I'
I r�� con irmam r,,;, l' t· ç,.,. 1 d tivo do !.A.P,C. tendo em vista. o recente O,·_"'I"r'o·I",', n'. 65, de

_. . tn,eta(�s.pel; Pl1v[l,.�ero exib.-] ��:;_IG;::&��:::::;\I:.:l�j reao ale ag�ra :la:,:gaca_, e._
.... v ,--, '"' -

daradas suspeitas ou infestadas çao previa, as autoridades c\,)rn-I � '_>. .•c��,o=�m_

Buenos Ayle� a R10 Gran- 1 L.:.�e Dez�mbr� de 1937,�ub�icadi,) no DIARIO OFICIAL da

pela epizootia da raiva, sendo petentes, ct€! atestado de vélciDél-! MI n 1ste w i f' da de (Patar;O!lla).. ,U"Iil,O, de 2.0 co r�wsmo_ m�s e ano, !'e�olveu pror�gar ate 31 d,o
consideradas infitadas ar; zonas cão, sob tJella d€ multa de ..... ,.1...... 4"'�) I Para o vau fOI aproveita- corr�nte o pr azo pa, il recolhimento, s�m JUros de mora: dôs contn-

em que se verifique a existencia 200$000 a 5:000$080, aos Educaça0 e I do um dos ayi?êS jU:"J- �ulçoes�"em a'raza, :�li'ó.zo que (; I�tall �ois que, em Iace �o rele-
,

da raiva, e suspeita, as limítrofes respcnsaveis ou proprietarios dos S" d I KERS ?3.Quela 1111 na

Pl.lota-I
rI.do D .... cr�to, _0 In,5tnuto prom wera i:1

..

cobrança de seus

deblt03'.
ex"

das assola-las, num raio de 40 referidos estabelecimentos, proce-
au e

I
do pela comandante Roh- VI da legislação c..ada.

quilometros. dendo-se ainda á apreensão e, .. :�ndt, pelo mec�nico Sclvet-
..

' I

Dentro d�sse pra�o, Itnproi.)gdv�i, I;�,d.ú� nguC'jss que tenham

Aos que se opozerem á apli- inutilizilç;'.o dos produlos corres-I Liceu Indnstl-ial de �l e pelo radlO-telegrafl�ta I dunoe,fi .

a l:5cla(�,-er ou .esolver dever30 Jmgir su 15 consultas a

cação d�5te dispositivo será if!l- pondentes.
'

I Santa Catai-ia brasileiro, do quadlo de trio �sta CaIXi.1 L 'cai, d.,� vez qUe o llsUuto inici;lrá a v,�rific�ção de

posta a multa de 500$000 a
pulantes do Sindicato COll- livros das fu mas sob seu regímen para cobrança d) que lhe fôr

5:000$000, (ANTIGA ESCOLA DE I dor / tnd., sr. Durval de Bar- devido.

Pelo rderido decreto-lei, fica CHAR L 1\, U 1""H, A}-'RENDlZES ARTIF1CES) )11:�S,' OS jorn�is portenhos, E paia amplo conhecimento do Decreto-lei citado, transcce-

igualmente e,tabelecida a proíbi-
Ma 1 dc1tando O VOO em todos vo os principais dé! seus ô;sposití'lOS:

ção do tramito dos aludidos anÍ. De ordem do St'. Engo.los seus detalhes, atribuem- «O Presidente d:l Republica, etc.:

mais nos 90ntos declarados infe- é o creme que H:volucionou o Civil clireíor deste Liceu e Ilhe
a malar impo_rtclJlCict pa- Ar.L 1',-.\s contribuiçõ_;� d,!3C,.)f.\L..d�i pelo_; empiegad.l$ <"05 sa-

tados ou

.

suspeitos para zonas
mundo velho, e, óra revoluciona a de acordo com a determi- ra o desenvolvImento da la.r. lOS de seus" emp:e_gados, .afim, de fazer face. ás obrigações im-

.

d' America do Sul. -

' - til b I
10 enes ou Vice-versa, sem previo naçail constante do telegra- JVlaçaO arg'2ntina, chamando pJS as pe as OlSp05l(;O�S .egals vl.gentes so íe n;;tüutos e Caixas de

atestado d� vacinação expedido I CH
ma rlO. 94 do sr. diretor da I a atenção dos seus leitores Ap�sentad()rias e Pe:sões e, assim, as suas proprias contribuições,

pela Commão de Combate á I ._ I�R LA UTH f'lj\!isão do Ensino Industrial, para a comprovada eficien- devIdas na contormldede dessa legislação. serão racolhidas. E 'VI

Raiva. vacinação c::ssa que sempre I não é um creme comum I,;�ç_o publico a q',lem i,nteres-I cia dos aviões pàn-metali,cos PR�\LO NÃO EXCEDE.NTE A TRINTA DIAS subsr-:quen-

deverá s.er feita num praw nun-I
�dl pOSS:J que, ..l partlf des-- de tres motores, de fabnca- tes a di\tJ em que o pagamento haja ou deve ter sido feito

ca supeIlor a 6 mezes ou inferior CH A R LAU TH ta dali:" até 31 do corrente ção aL::mã, eficiencla que ao Instituto ou Caixa 2e Aporentadoria p Pensõ,::;;, diretamente, eu

a 40 dias. acha--Sf� 8berta a �:J3tricula se observa notadamerJte nas por intermedio de seu,; ahé:ntes arrecadadores.

A violação deste dispositivo lhe extinguirà as sardas, panos, no CURSO NO TU R N O regiões inospitas da Pata- � 1'. - Não tendo o Instituto ou Caix::l ag�nte arrecada-

será punida com a apreensão dos cravos e espinhas, �em a miníma (Primario C Desenho), satis- gonia. dor aulowado no locál P!1l que (I empregadn tenha domicilio ou

animais em transito. que serão irritação, dei,Bodo-lhe a cutis feíL'ls as seguintes I:ondições:
no municipio em qUe e;,;::; d,J;nt';lho �e ach·! situ:ldo o RECO-

submetidos a vacinarão e á !imp3, m3sia e fresca. a) - certificJclU que ;ri���:::;�:���:���;:�!:$] U-HMENTO FAR-SE·l\_' NAS AGENCIAS PO'>::"T,J\.IS-TE.
:t

é ,(,� �
,J '"

quarentena necessari?', sendo w- opera rio; �� Virg�dh1o FUf81Uh11 �� LECf-{AFICAS.

'd
.. r.z:.... ,...*,.�r*"r::e:'i'�'�� ...n...,.--� � ..

,:.t,-;<-� 11-... 'r· 1i� �"A 2' n f
mente restitUI os aos propnetanos '�."".,,""'�

"""""=._='""""""'-"'''-->!!<A�� $......�� � ._- certmcado de ida- "� Mal:h3ldo e jJa.gv�nnha � rt, .-t"âfa a ver! iC1Ç€iO das impoilarl(:ils qu� íhes se-

e �ondutore" depois de paga a 1 � Chris"tovão C. fl:h.!lrms �� I de mínima, de 16 ano�;; �� �enb) M�chado �� pn� d�vi�as'po� �ontribuiçõ�s fix,da; em di�pllsíçàl) I,'!gal, poderá')

multa de 30$000 por animal. � Pires ii:} Se ..hm'rl lL 1 �) -- ;;.;Iesbdo de sani·! �t ú� 0_,; l,mtll,:Jt;')'l e Cfllxas pwmover l' tal verific'1ç'ão,o II'JSTl rUTO ou

D d 9
Il'� . . 'i'iIl d' f'·

' I� , , .ij1 C
ecorri o O dias deste de- � part�clpam aos parentes e �J I dade ,�lS!Ca; �.ii p:lltiCl!Htn aoci sem paren- � atx? l[1.têr'�3sad() poderá pwrouve,b em .rui,ul s':!gul1do o pi0C::;�O

� �� pessoas clesuas relações que ��: ) .. atestado de boa �? fes e peSWiiS dl" su I um i- �� -:_stabelec:do no a(t. 1'., § unico, inciso 8'., alinea a do Dec. n··

Apr"'van-l� �. s.uafilha MARIA)OSE'contra- ��, cOfld"t'l :� nde ti nascimeatu d� Ui,,' :),746, dê: 9,11.2[,°_/9,
•

"41 UU'

� tau_casamento com o sr. r.� I
LI c , � filha TEREZiNLI J\

.-�
7

OS atos dosl� JOAO CASTELAN. ijl . C?� jnteressa�lJs deveràoJ� r ''). � -

Art. 4'. - O não l'êcolhimimto, na EPOCA PRO-

r.� � ! d�ngll'-sc á !::>ecreta. ria do I �� Rua Piauí n' I J 7, VilCl�
�� PRI.b" das contribuições de ... id15 aos Institutos oU Caixas sUJoeitará

f -t � F l' 19 1 1 (� I L1�eu p
.

!' Mi M d
.

I

pra 81 os �
p0 IS. - -

... 938 ��.(: l,. �ara malS amp as 10--, � Tereza cXIIi (Todos U os emp�ega ores respo�Jsavels á rou ta moratoriil de lole., ao mê$ de-

i! .Z"........�""....
" ,ormaçOe s e p feenehime ,110 iii S,nto,)

" vi da de pi ,no di"i,o, indepeden'emeo'e d, qual"uer deel"".o.ALEM

municipais � H�"-"���' 11 � do� pedidos de matricula. i�. . _ h.D� INCORREREM OS FALTOSOS NA PENALIDADE

�� � MARIA JOSÉ (t� � Secretaria do Licêu !ndus- �� RIo de Ji.m.'.?lfc 23 - J - 1938 � DI:' RS. 100$000. (minioo) a 10:000 $000 (maximo).
ft �� �� i I t·· iS' � :W 1\ 6

.s,,�Y�i� e ij"'-_.._ .... r. �� I nal oe anta C3tanna, 19 �:]ri!�r::ig�::r��"'!�""�"'��""s'''�.'��. l"\rt. '.--·,0 empreg!ldor Ljue retiver as contribuições ree,,-

""""="''''''"'��j JOÃO I,�"'�··�"'.;!!O"'I (,'e jal'l'el'ro de 1938.
. "" h "' •. "".__ ""."'"

Ih d 1
'

Iw .TI:
,.

1 i1S (e seus empregados e não as recolher na époea mopria in'

� noivos � I limou�;ne corre:cl nas pe��� do Art. 331, n', 2,da Consolidação das'Leis
� ij, M, Go:zçolves .l:;jlll Pena'ls, sem preJUllO das demais sanções estabelecidas neste De-

������; 'Escrituraria Pelo modico pi·eço de 13 con· creta-I,::!,
________

tos de réis vende-se a luxuosa li- A 7 T d
If'.:" _I •.J2 -I

mousine CHEVROLET, tipo 1936 .

rt. .. -- o ,0 pi.lgam�nto dê salario féito peJo, empreoa-

I;;"U(��arM Ue de nO. 221. doresobngado3 a eSCrIta m�rca:üile suj(:!ito a de3conto lectll p:ra
�, A tratar com o chauffeur pro· d 'b

o

�'-a--- prietario JOÃO INi\CIO DIAS.
ateu er ,as con�fl uições devidas aos Institutos ou Caixas de Apo-

IWIe iiez"5 l.'elefonue 1.222. se�tado:las e Pensões. qualq�cr, que 5ej) a fórma ou titulo desse sa·

'

lano, aeve ser la;-Jçado d!5Cnmmadamente na r�ferida escrita, em
--- titulo [_,roprio,

Art. 8' ,-S,:::mpre que () pagamento seja feito em utilida
des ou ??s ca�os en: que o empregado receba habitualmente gorgetas
ou gratificações, tals utilidades ou pagamento serão arbitrados de

"d
•

';Olflum acor 1), entre os emplea'ldocps e e:npreaadJs computado·
I· _. (."

� ,

<>' "

no 53 ano, nao 50 para elellOS de previd'!n�ia social, co;no ainda

pdr� os da legislação de proteçilG aos trabalhadores. devendo tal
arbllramento ser declam�o na �artei(é\ Profissional do emprega
do, sob. pena de 5er suprido por ato da autoridade competente ou

pronunciamento do Instituto ou Caixa interessado.
Art, 1 � ..-0 presente Decreto-Lei entrará em vigor á da

ta da sua publIcação
Florianopolis, 15 de Janeiro de 1938

Pedro ,,1Juarte Silva
OU<lrda-livros, respond�ndo pelo expediente

Vé3cinaçãoa
rabiCa

Por pecreto-Iei do sr. In
terventor Federal, são de
clarados (iprovados os átos
dos prefeitos que envolvam

atribuições das extintas Ca
maras municipais, praticados
de 11 de novembro de , .,

1937, até 24 de cl�zembro
do mesmo ano, cabendo re

curso, por petição, para
o interventor federcl!, dentro
do prazo de 15 dias, com

efeito suspensivo e indepen
dente de qualquer caução,
fiança ou deposito,

1\0 processo dêsse recur

so, salvo o estatuido no no,

21 do artigo 20" do decre
to-lei nQ. 31, de 13 do cor

rente, aplica-se o disposto
nOs paragrafas 20" 30. e 60,
da artigo 60. do decreto-lei
nO. 9, de 2<) de dezembro

da 1937,

Falencia
�_""'_�J:_",", _

.

Aviso que. foi declarada por sentença de hoje datada,
falencla de Edgard de Castro Menezfs, e,tabelccido com secus: Esco Ia tra n s ..

�1.0lhados e .Farmacia a Avenida 24 de Omubro n', 91 na Vil, fde Bom Rdlf:c,e qll,�,tendo sÍ,::LJ o signat"r ,) l�esta nomeado Sindi- e r i (1a
co e prest�do seu compromisso estará dia ria .nente no escritorio do
falido das 16 ás 17 hons para atender ás pessôas interessadas,

Bom I'teriro J 5 de Janeiro de 1938.

Henrique Teophilo 'Dellcher
Sindico da massa falida

Não tendo a f'sc,,!a mixta de
Bom Jesm, distrito dé Cerrito,
no município de L'lO'es regida
pela professora Mali: 'Aurora
Garcia Neto. atingido a fre
quencia média exigida em lei,
foi por decre�o do sr, Interven
tor Federal, traasferida para o

logar Campina Dorg�Jo.

Os átos oficia,is da falencia serão puhlicado s no Diario Ofi·
cial do Estado,

-

.". ...,.".,.-�- .' '." .. .�,.. • ", ... "....
• • \,'1>-
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São convidados a comparecer ta. Lhereux, Teodoro Brtzgmann,
com urgcncía a' Acminístraçâo do e herdeiros de dr. Goncalves Ferro.
Domínio da União. afim de tratarem
de assuntos de seu interesse. as

seguites pessoas:
Euzebia Pereira do Nascimento, lU I IhFrancisco Kamísky, Manod Vicente !fla as ve as

Filho, Adclalde dos Anjos Borba, H�
lena Cavalcanti, José Serafim da
Silva, Etelvma Gonçalves, José Ma
noel da Silva, Delgtcia Marques.
Manoel Izídoro da Silveira, Leocadra ---------------

M�rla Cectlía, Venceslau Azevedo, {:; ,A RTAZES'l�ic,trdo Pedro Goulart. Francisco O ,--<, O IA IPedro Cidade, Aíclu'l CIpriano de -:»

fumo Santa Cruz, Prefeitura rvluní-
cipal de Blgl1?ssú, J,l�é Fl'cdcri:olCINES COROADOS
de An írade, Joio Aurelio de Assis,
J010 Zeferino F ...mandes, Lourtval ] "INF RE'v :. 8 h _

Cí[Jrl2J10 de Azevedo, Deíendentí R;, I .

L 1 -<

•

__A., as oras

ninellí, Vicente Iosé 'Goulart. Fulvio A melodia perdura, com Jose�
éAvíla, Teodoreto Ligocki, Ulbauo phine Hutchillson e George Hus
Bri';igl\e11t. Elly Entres, José Gall, ton ,

AntOl1lO Leopoldo Kr2.e'11.:r, Albino
S. Souza. Bernardino de S?Ul V,\7.. ClNE ROYAL, ás 7,15 e ROUBADA A �lIlJ'�D.N'EugenIo Fagundes de lV[orus, Elias .::'91fi �

Paulo. Fctt Cia. Ltada .• Francisco 8,45 horas-1(omance em No- DE UM BISPl\nO
Reímldc, Francisco P. da Rosa, Ge-, va York, com Gingl!r Rogers e

noveva IVI. clã RO�:l. IIab;b Succar, I F rancis Lederer.
Icsé P. de Carvalho, Otavio Quín- _-

tino da'Sílva, Pedro Antonio Vieira,
Ioão Vaz Sobrinho, Rcbertn e Julie-

HELSINGFORS, Finlandia,25

"
-Em consequencia de um aci
dente verificado hoje, em uma

! das fortalezas da defesa da cida
O embarque em UrMg�(;I�iina da comitiva do gel'leraS Justo de regresso a Buenos Aires, vendowse assi- :de, no momento em que eram

O cadastro baseado no lança- "na�ado pela §éta o filho do presidente vítima da horrivel catastrofe I feitas experiencias com explosivos,
mento do imposto de industrias : morreu um general e quatro ofi-

f·
-

d' o Estado R" ciais e soldados receberam aravese pro lssoes, a.para, BUENOS AIRE�., 25 .--- epl·esentou mais elevado destaque politieo e social. I'
h

de Santa Catarma um total de I _"
�

-

ii .. ..

ferImentos.
..

:1.4]8 estabelecimentos fabris, a

I'
tuna tocante m�uuf�§lta�ao e peZ3.1 � a ce

€Içando o general Justo desceu do Entre as
..

vItImas da explosão
saber: Industria da madeira 1.235 I"imouia das exeqlluls celebradas em su... - ., que se verIÍlcou numa fortaleza,
---Indústria da alimentação,1.143 Il.agio das vítimas do desastre avlatorio", antomovel., em frente a� templo, a grande quando se procedia a experiencias,
-Ceramica, 404-Moveis, 136:-- em o ual pel�deu a wida" entre outros., o mas.sa popular descobrIu-se., denuncian.,do fIguram o c?r.ooel. Svanberg e o

Couros, peles, etc. 99-��'oduçao {"Ih: li.� "d t � Rell�ubUea <llieneral
O gl ande pezar provoead«! na alma naelo- general. KelkmheIm�). !, •

c transmissão de força flslca, 76 I 0.0 p eJI eu e ema 11:'" ., � nal pela pavorosa tragédia. ReceIa-se que haja outras VJtI-
--Produtos quimicos e farmaceu-I AgUSt!.D P.. ustOo mas.

ticos, 70-Tecidos, 61-Metalur-1 O templo uehav3 ...se repleto., tendo Após a cerimonia religiosa., dirigiram- O general Keikinheimo era ins-
gia, 5?--:-Artigos de �uxo, 45-1 eompa.·eeido além d@ presidente e sua es- se para o cemiterio, onde depositaram peto!, ger�l. da infantaria

..
A �xMatenals de const.r;.lÇao. etc. 39,-posa, todos os ministm:oos de E�tado., corpo nos tumulos de seu filho e das restantes plosao venÍl:ou-se �o .meIO. dIa,-Artins de vestuano e toucador, i • "I - dE'." 'te ••

d·
.. �

d fi
� no laboratorlO do ExerCIto. sltua-

24-C;llstrução de aparelhos de I dlplom�tl(�o., a tas ..
patentes o xe� cito e VI .unas, IIU ISSlmas coroas e ores Dato-l do na ilha em frente a Brunns-

transporte, 34. ! da Marmha, autorIdades e as pessoas de ralS. parken, nesta capital.

T
A D

TUBARÃO, 25--Foram mICIa

O
das as obras da construção da

._---_---------------- < --- -- -------

TRAFEGO DE ZEP ���.DI��S ENTREIAdministração'
�7m==m�mmI _'_i W ,.,"'WJ'lt"'3!"1Ji>D���i@i1I:P.'�����ã.r������",������

-----0 B R A S I L E A E li R O P A nio da UniãoQ"lj-"lIh!ftI'M:!!I}'&i!IM'trrr Ma !>', t'tMf"?r'C'ftrt?W'f"m'(......".,..e==mer=trr·�!���� ::��aiIEii7?i�J!nl!."..��.:.'NMM*H4iW

o do Domi-

Falando ao conde Pereira Cardeiro, o comandante Hugo Ecke
ner, assim se expressou:

«O serviço para o Brasil será reiniciado logo que ficar pronto
o novo Zeppelin. O serviço, porém, poderá S8r recomeçado, por em

quanto, sómente entre a Alemanha e a America do Norte devido á
restrição feita pelo Congresso norte-americano na votação da lei sobre
a exportação de heilum, que nos termos dessa lei só deve ser aplicada
em aeronaves trafegando entre a Amenca do do Norte e um outro país,
neste caso, a Alemanha. No projeto de lei apreser.t ido ,

ao Congresso
pelo governo norte-americano não constava esta restrição.que se pren
de á emenda apresentada pelo' congressista Wilcox e aceita pelo Con
gresso. O dr. Eckener espera, porém, que com as negociações pen
dentes com o governo norte-americano possa ser removido êsse obs
taculo, pois admite-se mesmo em circulos oficiais norte-americanos que
qualquer restrição á organização do trafego mundial nem mesmo con-

Delegacia Tesouro Nacionalfiscal do
---._---.-------

se qualquer mala.
a domicilio

"rei. 1436--Chamar Pinhoviria aos pro
prios interesses
norte-a m e r ica-J! r-

- -

nos que tambern
,I

i- _

� seriam desen<"1 _

volvidos pelo) �_
trafego COIU tel'-j; I

--

ceiros p aí ses. �
-

Das palavras elo �i
dr. Eckener cDn-li I _

sidera-se a linha ,11-- -

Comandante HUGO ECKÊNh1:R para () Brasil, !j' __

-

que já constitue tradição, como a primeira � 1--linha de aeronaves em serviço regular, a colu·li .

na vertebal do sísetma de t:;afego das ae�'ol1aves, iii: t
sendo de notar que na rota sul-americana, o � f
zeppelin diminue a demora da viajem de trê, I�'

i
quartos, que quer dizer que os trezes dias ne- l
cessarios para 11m navio mais ránido s10 redu- '[
zidos a três e meio dias, emquarito que lia tra-'�, ---

\ essia da Alemanha para os E3tad03 Unido o_J __ .�_-,�.. z�--_'

ganho de tempo é apenas de metade. Da m es

ma fórma seriam melhoradas as comunicações
entre os dois continentes americanos por viajens
triangulares.

Nesse momento, o dr. Hugo Eckener, comovidamente, lembra o interesse e o entusiasmo
com que no Brasil recebeu a linha aerea de zeppelins.» Não fossem outros grandes motivos, e

só isso me animaria a querer quanto antes reiniciar o trafego entre u Rio () a Alemanha.

A'S 7,30 HORAS:--
3 pequenas do barulho, com

Deanna Durbin. Charles \Vinnin·
ger, Alice l:3rady, Mischa Auer,
Ernest Cossart, Lucille Watson,
Binnie Barnes, Ray Milland e JCihn
King.

ODEON, O Iider dos
cinemas

ENCERADEIRA

Vende-se urna enceradeira elé
trica.
Tratar na rua Saldanho Mari

nho n. 10.

MORREU SOB OS I f�, �"",d.... .!l", llt,l'''''.,J.f'"'?
' �n..JI

ESCOMBROS

II
ur, j",,,Uy

"'Adi;,)gi�d,;'"
Í' fjrY!J Precisa-se d� r��rhl:;

'_foeava violão., quau...
Rua Traiano n.

. __ ��rnags ��_5t_a_r_e_d_a_ç_ã_o_._
do a casa desabou I Exequias pela� viti�as _do pavoroso desastre
s. PAULO, ;25-Na rua Gre- ;;;;----;:,;;;;;;:- WlO' p,,------.,..,..,""'''''''. -

��i�r�â��ã�i���'!�:go:��::��:�: �_�_�_._.__ �_�_� �_ vida o filho do Presidente
A' hora em que ocorreu o si- �""'__""_"'���?iil!""""""__ M

nistro, o guarda das €lbras, Van- da Argentllllnaderlei Bernardes Costa, estava no

I
.

interior do predio, conversando _liii iãiiii_iiiiiiiiiiiiii _

('om alguns amigos, que eram I
Clementino Bueno Gonçalves, j
José Henrique de Paula, Geralda
lVlaria de Jesus, .J oaquim Inacio
Neto e Geraldo Paula Vilela.

Os bombeiros, comparecendo iiprontamente ao local, removeram
os escombros, salvando a vida.de
todas as pessoas mencionadas, I

excepção de Geraldo Paula Vile
la, cujo cadaver foi encon�rado
sobraçando um violão.

Creme
Charlauth

A FARMACIA. RAULIVEIRA i
avisa que já recebeu o muito fa
lado e prodigioso �creme

tDARLAUTD.

3.418 estabeleci
mentos fabris

ponte de cimento armado, sôhre
o rio Tubarão.

Os trabalhos iniciais prenderam
se á parte de locação, e sonda
gem, tendo já sido fincada urna

fila de balizas, determinando o lo
cal da �onte.
Tem sido grande a alluencia de

curiosos no muro da Praça Cen
tenario, apreciando os primeiros
trabalhos de tão importante obra.

. O engenheiro encarregado da
importante obra, sr. Leo Bordt
keíser, é de nacionalidade suissa,
tendo sido contratado pela Com
panhia Geobra, por sua al La

competencia técnica.
Os tubaronenses, sentem-se sa

tisfeitos com o inicio do serviço
e não se cansam de elogiar a fi
gura realizadora do dr. Nerêu
Ramos, que tudo vem fazendo
para o engrandecimento do Es
tado.

Con
certa
Vai-se

Telegramas'
retidos

\

Na estação-séde da tDiretoria
Regional estão retidos telegrama
para: AI vina Gelbeke, Virgilio
Borba, Tito, Antonio Gome,
João Dias dos Santos e Mana
Alves.

---_._.<--------_

JABOTICABAL, 25 -O bispo
do de Jaboticabal foi vítima de
um furto de 6:600$000, tendo ()

prelado diocesano apresentado
queixa á policia. A parte queixo
sa suspeita de um ex-empregado
que foi encaminhado pela polida
local ao Gabinete de Investiga
ções, para esclarecimento.
As diligencias policiais prose

guem ativamente, á procura de
uma pista segura.

em

.---------- ....._-------y-

12 852 pes
soas salva�a�
LISBOA, 23--Anuncia-s'�

que, entre a data de sua funda'
ção, 1892, e o ano de 1936,
o Instituto de Soccrr0s aos Nau·
fragos promoveu a salvação de
12.852 pessoas, das quais 2,44::!
em emharcações.

IDama de
i L,1lII companDIll�a

RIO, 25 - Encontra-se aqui
desde ôntem, teodo viajado a

bordo do transatlantiC:1 in;:dês
«Avilla Star» a condessa A:, ]c,
figura de relevo da llobreza da
Inglaterra e uma das datIJas de
companhia da rainha Mary, pro
genitora do rei JOl'ge VI, atual
imperador britanico.

GENERAL., CORG ..

NEL E SOLDADOS

mortos por UiliU:I

explosão

• I

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

I� pleto para constru- l!� ções de pontes em �

� concreto armado � I

� �.
� � Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reaçõe; de

� O C
·

R
Ir

b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Di!lg-

� mar a rne I ro I e I ro � nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�l l\� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

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

�11· ENGENBJUBO CIVIL r� quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
l� ['f, diagnosticos.
g'. e\1 Fernando Machado, 6

� Rua 15 de N b 416 SALAS 12:{e 13 ttl TELEFONE 1.19

� ovem ro, iii 1· ANDAR � iiiiiiiiiiiiiii..FiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiOiiiliiiiiiiiiiiRiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiAiiiiiiiiiãiiiiiN�O�P�O�L�I�S��
� �I� . -I-A · M-I
� Tel. 1503 Curitiba • Paraná I Dr. Rlcardol ccacro O·

�

I
Gottsmannr reira .

tem seu escnp-
Ex-chefe da c1inici do Hospi
tal de Nürnberg, (PlLocessor tório de advogada á rua

lndórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter) Visconde de Ouro Preto

��., E.paClall·��r�� cirurgia n, 7(). - Phone: 1277.- Rua Trajano, n' 1 sobrado
Obras contratadas na I- semestre I _j I I'I

alta cirurgia, ginaecologia, (do- Caix l Postal, tIO. Telephone n' ]458
.

� de 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltloa-S. Mateus) � operações de plastica
ta Ponte, deconcreto armado sôbre o Rio s. João' (Estr. Curitiaa=-Iolnvile)-= ���� Prefeitura e Forum de Mafra � CONSULTORIO···Rua Tra-

� rupEscolar de Mafra ano N. 18 das l O ás 12 e

��� Grupo Escolar de Rio Negro � das J 5 as 16 112 horas.

Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.285
� Maternídade de Rio Neero �

� .

o Experimental d� Viticultura em Tijuco Preto] (Paraná) �

� Díversês construções de residencias �
.���VÂ.VAVâ��.a�.&?87�AVÂV.A�.

P. de Araujo I �I'
-

D;. Migyel
I Boabald

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo (i! das molestias da pe

le e nervosas pela flutohemotherapia
Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584 _jCons!!!!!!!:_�Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

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

DO
Dr. Djalma r\t1oellmann

Dr" Alfredo
IVI E r.:> I c;O

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
. motestias do Pulmão
Consult-R. joão PÍFlt:J, 1.3

1 elelone, 1595
Res. Hotel Gloria-FoRe 1333

, COnsUltélS das 13 ás 16 hrs,

Corn prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EIV\ GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 as J 8 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das mclestias cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
t.aboratorlos de Microscopia e Aná

I ises Cf tntcas

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorlo: Rua João
Pinto, 7 --- Tel. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te). 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlretar da Maternidade]
Medico da Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.

• ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Aderbal R.
da Silva'

'..::.:rJIJr1 .J

:':I\dvogado
......��

Rua COFlS. Mafra, 10 (sob.
Fones 163 J p, J 290

Iii.,.

I Dr. Pedro dalMoura Ferro I
Advogado

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital eIno interior �este e. do Estado de San- IIta Catarina.

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto,

131::J1sobrado sala n' J
PARANA' - SANTA CATARINA

RESIDENCI�-Rua Este-

IL'
ves [umor N. 26

, ITELEF. 1.131

---------------------- ....__ ___;;:"...-..._
•.

•

.'r':>;.._' _
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Companhia Salinas Pervnas=-Rio
Prir.g Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo" Frío
Vandenbrando �( Cia.--Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUCARElN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO) diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

�� Encarrega-se de 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 OLl do Sul do País. bem como para o Exterior

l� Recebe cargas de importação/ do País ou, do Ex-

�.,"� terior, para desembaraço e redespacho para

�\;l
�� as praças do interior

l\� � DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

���.��_��'�������i'<���""'���_�����_�;;-_��-=�_;=�_�=_�_;;-_;;-_;--�:,!:,��;;;�:����_�1��__

�.,��_ �ER� GAR�E RA-=Ç�S MODICaS

I

loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal

I E T s

Federal e;Santa Catarlna

NOS CLl\SSICOS ENVELOPES FECHADOS

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

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

vilhosos:
Ass. Dr. Fausto Bra�il

Diretor do Hospital Frat:enhilfe, Hansa Humboldte-
Consultorio em jatag1Já.

-------- ':<!t'"
-POiSO certificar que empreguei com oprimes res ulta

dos, o renomado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardíaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estsgierio voluntario do IJeparlarnento de

Prophylaxia da L�pra em Sã:> Paulo. �
-- A «Ápyretina>, pela associação feliz dos seus com

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

Major Dr. Victor Mendes-Dírec�or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina
Florianopolis.

-Os analgésicos componentes de« Apyretine» estão

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

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

rystaltismo gastro-intestinal. nem hyperacidifica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

�� Rua 15 de Novembro nO. 84 A-- Blumen�u-Santa
Catarina.

--Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
bei 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. Alfredo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Blum€nau-S�a.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados optirnos, os ca

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

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

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

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

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

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

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, oa

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 Iarmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.
----.--------

__ ��"';::..:;-'=;:"�.:.)1l>"�1MJI.

«AllYRETÍNA>;--"é O melhor remédio contra
a dõr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.

Preço de dois' cachets:$600, em todas as Far
madas.

AGENCIA DE VAPORES

Adolar Schwarz-
--------------------- ---_

EndeT�ço Telegr.: DOLAI� Caixa Postal, 32
S. t''RANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

TAMANCOS FANTASIA
T'yPO CARiOCA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo pS500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CIN1 A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motcclclistas.Avíador Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

quinta-feira"

.;,

I
II

UICIORIA DA
P

RIO - JUIZ DE FÓRA RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUN1't>APP

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

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no
Brasii"' á "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

\

UM NOVO MODELO

que está sendo eSíuH'2do por

todos os rnotocyettstas
Motor "ARDlE" de • clflindro, com 3,5 HP,
3 velocidadeQ� luOlt e ignizão por b .. teria

E06cI1, 2 c:ttw\os de desc3l'ga,

Pesando sómenie 65 kllc$

Peçam Info!i'mnçõcl!:l filtHn cDmprornissc a

1
0--------------------------

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

'I Os n�elhores hoteís de
Cu r i;lt í b a

I HOTEL JOHNSCHE�

Rua Barão do Rio Branco. em frente
Palacio do Governo

IIGRANDE HOTEL MODERNO
, ,

ao
\

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 fest�s, banquetes e peque"

nas reuniões

27 de Janeiro

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

60 quartos modernamente mobiliados

I TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros particulares

I
Otimas instalações sanitarias com �undantes ser

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

I
taurante, Furnoir, Hal e Bar

Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro�
[iseionais. Grandes Frigoríficos.�Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça esteriiizada.r+
Jardim.-Salas para mostruarios para os srs, re

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiliiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiii: presententes com<!rciais.-DINER-CONCERTO

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

os pontos da cidade.

PREDIO PROPRIO PARA HOTE.L

�
---------------------------------------�

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

ai molestias provenientes da syphilll
• Impurezas do sangue:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElU!
DAItrHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHI L1TICAS
e Ilnalmento em to....
.. affocçOel elu). CId-

...,.,. r&glllttadl .om 10J. •

II�AVARIA··
-

'

Milhares de curados' _2-
fiRfJ.ftDE DEPURATIVO DO SANGUE

4 * *' 46 CW!

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia propria II vapor-Frogcrificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUJ\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

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

pessôas da familia
FRANCISCO L. jOHNSCHER

EM JARAGUA'

Hopede-se no Holel Cen
IraI:
Proximo a estação P"
plos e arejados quart-os
ra casais e solteiros.
Confõrto, Htgienee
tidão

1\ PloprietarioZ
HESSEMANN.

Pion

IFRAN
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AGAZETA
,

Florianopolis, �6- 1-' 1938
._---

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

A Línàberghtragéài a ào queno
Hoff lna II ri €I� nador de Nova [ersey assi�ou'1"peu, e isso apesar de se supor 110 menos dez freguêses que tinha

, um contrato com uma revista que possuía cincoenta mil d

-,
tomado o seu taxi na RougésíI iii ),

e�crever uma ser�le hebdornadaria. para escrever sua I lares. GalleLY, alguns magros, outros

. SDb ra. liHã Tpropn3. versão relativamente ,".0 I A senhr rita Barr tem direito [corpulentos e de carateristir as [a-
� ur ce50

I caso Lindbergh, em uma sene! a mil dolart.�', �ôbre o total da' ciais difererMs. como �: n 10, ou

d· I I'
., d I'

I . e artigos que cevem aparecer recompensa, pOSSUHldO graa e �f'me.il�nça com

NOVA YORK, 25 -- OJ II rizada pela legislação de Nova tos no envio de Hiluptmann à I depois de terminado o seu rnan- Adamus Hocbm;l:h, veterano
r

li homen. qu,: lhe dera a cédu-
circulo- r('�prnsave;s) r-lacionados Jersey. a fJlliJ.!l'lN informação cadeira eletrica. Walter Lyde, i dato. da guerra hanco-prus siana. foi la. 1 'errone receberá igualmente
com o caso Lindbergh, ainda I

q\le conduzisse á convicção dos empregado de um posto de gazo.1 O governador atacou a cre- qualificado pelo govcrnad,)r como a importancia d� mil dolares.
acreditam que a "inteira verdade" responsnveis pelo sequestro, o lina, de Nova York, que rece-! dulidade de várias testemunhas <outra pessoa muito notavel» e, I

O governador Hoffmann, h
sobre o mais propalado crime governadcr Huífmar.ll indicou que bera uma das notas de dez dol- cujos depoimentos auxiliaram a aludindo a nova testemunha da i nalmente, admitiu ter vendido a

dos tempos moderno, jámais foi ainda acreditava que Hauptmann: lares, ouro, das que perfaziam condenar Hauptmnnn_ Cecille M. I acusação, fvLlí:úcl \Vhited, o go- i uma revista urna série de artigos
revelado no julgamento de Fle- não agira �oú,J.o �). caso d�,' a importancia exigida pelo res- B�rr, bil?eteira de um cinema, I vemador Hoff:nann disse:" Ele i com um total de sessenta mil
mington. E isso foi indicado no Hopewell, quan-i» disse. gate, e que tomou Bota do nu- fOi qualificada pelo governador asseverou-me pessoalmente que. 1 palavras sobre o seu parecer quan
mês corrente. quando o governa- «Acredito qu�, mesmo algun; I'

mero .:la chapa do autornove] no

I
de «caixa admiravel» porquaoto. nntes?éI identific�Çã\), j::í lhe

ti-jllO
ao caso Hauptmann. Acres

dor Harold Hoffmann, de .Nova daqueles que terao part- na re- verso da ccdula em questão, re- ve.idendo cêrca de mIl e qui- nha sido prometido parte da re- centou que estava preparando
Jersey, reiterou as acusações de com�ensa, particularmente as. de- ceb=ra sete mil e quinhentos 201-1 �hent.as el�t�ada5 c1íariamente, pô- compensa».

r _

êsses a�igo� � �ue muito breve�
que o encerramento do inquerito, nominadas «testemunhas de i-len- lares. enquanto o preto WillIam I ce identificar Hauptmann um Tende Hochmuth como Wnl- rnent- eles esranarn prontos para
por ocasião da condenação de tificação> , ou estavam equivoca- f. Allen, de Trenton, que des- ano depais, máu grado o láto ted, recebido 0111 dolares cada serem publicados,
Richard Bruno Hauptmann, {ai dos, ou não foram verdadeiros. cobriu o corpo d.i criança, rece- de que cinco outras testemunhas um.

«altamente repreensivels . Ha documentos secretos, nãojberá por sua vez cinco mil dol'18ssev"!raram que tinham compare- O sr. He.f[r:11nu, da mesma
F�estabe leci.O governador suscitou a aten- apresentados por o�asião do jul-11ares.., :ido a u�a, fe�ta de aniversario, ma_neir3, Dilo dá credito ao de-

I d ._:. ,
..

ção mundial quando creou em- gamen_to. que ilpOla� essa de-j Depols_ de dec:ar�r que o dr.la qual assistira igualmente Haupt-lpOlmento de Joseph Perrone, O O ur. Oscar
baraços á sua carreira politica, c1araçao e que teuciono, sub- Condon, intennediario nas nego- mann, Outros pormenores bizar- chauleur de taxi em Nova York, FO n tou ,�c)

adian�1') a execução de Haupt- sequentementc, levar ao conheci-] ciações relativas ao re:-g:,te, não I ias da versão de Cccille Marr" o qual declarou que Hauptmann
mano, enquanto as eutoridades mento do publico", reclamara nenhu na parte da re-I!lo parecer do govérnador HOH-1Ihe

entregára uma das r-otas cio. PORTO ALEGl�E, 24
policiais de Nova Jersey procu- � recomp�nsa será �istribui_da com[X'nsa, o goverll1dGr Hdf- mann. ,residi;i11 _(lO fáto de .que fI"�gate para que a ievasif: ao ��. ! Deixou o hospital. completa-
ravam cumplices {:JOSSJ\'eIS no em Importanclas que vao _de vm- mann. a,�:vero�:

. t � Cmnl,no3J aSSlStl� a .um ftl�e Condan. Ora, antes de Idenhh- i m�nte restabeleCldo, O sr;
crime. te e clnço e sete m.l qUinhentos "AlOda terei, ccrt:{s COl�as a 1 longe oa sua resld<;ncla, no dIa I car Bruno Hauptmann por oca-I

O:;car Fontoura, que devera
Anunciando uma recompensa doBares" a mais _de �lJm.a centena dizer �(lbre as atividad,; do d.r.1 em que compietavll anos, e qu"! I sião do julgamento, acent�a � sr. t i.1ssurr:ir hoje o cargo de se

.Je vinte e cinco dollares. autc- de pessoas qlie luram In�tfUrn('n-, Condo', nn<Sf' r,,'oll. "f!CWf'r- não I·vava nf'm capa n.�rn cha- Hoffmann, PI'rr0ne Hpnnlf.lra "'j",-I cretélrIO da Fazenda.
we m=== _�_ .��".'�����:"""-�':���""���"""'''--_W''''''mt'''''''::''''.''''''''''''''_'«=-'''''''''''''::?"'''W:::::'''!!':'--'''I
�)(

, I·

o govern,ador
Nova Jersey, vai

de artigos

o
DA EL._
ORGUL.HO O
NAL--O OH E'U

NA AMERIC

ou

OU
00

-',
Ijf

O
"

6

\ � Chapeo.;

Dos
t Quarenta'I. I,

f'J'

.Illilhões!"�\ h!

Depositari,o: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIRO MA FRA N .. 12 - FL.ORIANOPOL.IS

am
A·S*,*

a
umg gq:· .... mg?2 =

AL.FAIATA
--------------------------------------------- .._-----

..

Comunica que devido a construçãs da nova fachada �gtende a sua distinta fre
guezia pela eF-:trada do mesmo predio rllêl parte do CAES LiBERDADE junto ao

Hotel Gloria.

'I

,.o!;:;"i-' "', .' �'"._'''._----------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanopolis, 26-1-1938

Vi T BE SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garôtos só

ACAPIT L.

-'�"'_""':_11 ,��jfIfiiIKMiJi • fiHtlWj(Uf.j 4.1g li' ,. _M
'

"-í�

..�"_ s: �.'"'''':' ,� "�:�:-�-,,_,��J/lProfessoras,, ,'1
Alô! AlôI Moradores de lRent.oções

C�7:_:'I'.... �a�e �ª i • exoneraoas Florianopolis I de Inspela-
O ort V .lres Esco-esp , ; a Por terem sido providas por

l
PINHO -- Comunica que abriu provi- ti

concurso as escolas de Passo soriamente na rua Saldanha Marinho, entre Tiradentes e la res
.

REDATOR' PIB S .... bosa Manso, no município d�, Blull:e,- )_Jão Pnto uma oficina para fabricação, concertos e re-
- . au O • arcos

I
nau e de Rua Velha, Canasviei tormas de malas.
ra, no municipio de Florianopo-,

COI"a)rida Automobilística lis, foram exoneradas as resper.ti- Telf. 1436-Vae�se á domicilio.
ii�f.ao If!nit ii I

vas professoras interinas L eonilda
t'lhi!ill RI � � w I Gomes de Ffeitas e Maria Evan-

I
geli", P�<ei".

"\ Dr. Pedro Catalão
. I Diplomado pela Facul-

�f'
" - 'I dede de Medicina da

�! orrne parecer o a comrssao Ju,ga" Baía
, dera, dado em votos, ser

á olereci- Ex-interno e assistente do
O local destinado pela comis-! �a uma perma�enle para rlez"ma- SffViç.o do prof. MOlaes

,

�:io organizadora da corrida auto'! tinées'' no (me Odeon, pela Ex-iruerno do Dispemario
Iílobilistica infantil. foi a esplendi- empresa dessa !mporrante casa de Silva Lima
da réta do largo J 3 de Maio, no diversões. Ex 'ildjunto do Hospital
Ir,eebo cOl��reendido entre

�

a a�e� I CORHID.�: __ Tuá três fases GlóHée Guiulé' e Sanatori0

'\ r.ida I IerC1llO Luz e rua Nleumo,
-a) saida-s-v-» feita Dor c.h.,c, Manoel Vitcrino

D
' .

• Clínica médica cirurgtca daseus. direção á avenida Hercilio Luz, moles tias da
mediante sorteio, sendo os cornan CABEÇA E PESCOÇoO regu lamente dos de "Atençãol'' e RLarga!l1 Especialista em

CLASC'h'S N 'd' I dados para Ç!rupo de 4 concurren- NARIZ, GARGANTA E
• �)L :-- a corn a I au- . I' 1 d OUVIDOS

b'l" 'f til j' -"t tes. A partida sera assma ti a para jtorno I rstica 10 an 1, poc erao 0<1· 'CONSULTORIO
mar parte crianças de ambos os

o crolh'wmedtmta qjue nb�rr!)ançcer.11 1'18-
Rua Trajano -18 Movimento Maritimo ..Porto Flarl�nan"I��')

!'d 4 9 na c ega a Fe o a aixarnento , Rl�SIDENCI A .. I"" 'II5ii !l!I iê
st-XOS, cornpreenc I as entre a I

cl
-

b d'· Ih b ' i' :!J n

<-ir" .

I· I d I I e urna an eira verme a; ) pelol Hotel- Gloria S
.

d � .

..,J Canos, divididas eHI uas casses, _ 1 ':
.

II' II ervlços e r-assagelros e (.de ar"g-as,

d'
" 1 curso=»:» )3 vera pista particu- D·· d 16' 18 h Is ssirn iscnmmanas: ! I 1

-"
d I

iariarnente as as s.

, �-:l(;rianças de 4 a 7 anos Ii :i;;o �(:l��tr�:�:'sl. CatUea !�ejui:�� _

I ���������������������.- __.. == mm ---,. ........'.,0s: "

r-e !da-e.
I" dendo constar de macacao, capa- Para o Norte Para o SulB -crianças de 7 ti 10 anos"
ce p -rcurso, unIcamen,te, dgmfi.r �s II cete, IUVGls e óculos.

1 ',.i d .
concurrentes por mero e sinais

(e lua' ("! ,. • I
'

, �",,,,, i ou palavras, para arnma- 05 e lO-I I
.-

r�U'�lEROS:,-- Os, números I di�á-los 6 ?ire�ãO exata; c) c�e-I nscnçao O Paquete lTASSUCE sairá á 29 do cor- O Paquete ITAGUERA sairà á 26 do
(le inscnção, serão os pintados nos gada --soa Ieita quando as rodas

I
i\ h 1 d - d rente para: corrente para:,

d f
..

f
<

b t-\": a-se aberta na re açao o I ,.

carros dos concurr;ntes, a,rlex�ndo�! a r.ente atmgirem o nso ranco
DIA E NOITE à rua Conse Paranagua, �ntomna, .

�e, no caso de numeros 19U81S, a I da pista, e de todos os concurren-] Ih l' M Ir 4'> t' di Santos, RIO de [aneíro, Imbituba
� I I 'h· d' - d ..! e"ro L/ra n. J, a e o Ia

V·t" B' M
.,

cor do v.elcu o, para mel ar li-' tes serao toma os os temp��. rara I' Odr' d 8' J 2 lona, aIa, aceto Rio Grande
I I 1 'c e revereHO, as as e .

'

IInção. Um mesmo carro pode 10 computo �era > que os c a"m-\ I 14' 1 Q I d' t
Reclfe e Cabejelo Pelotas e

, A l' - 'f' das as o )oras, me lar, e o
C . .

correr em ambas as classes, com I cara. c asslficaçao sera elta I d d 3$000 argas e passageIrOS para os demals por- Porto .AlegreI 1
.,

d h d d "I nagamento
a taxa e ,. .

t
.

't b Id
' .

(ondutort,,� diferentes. pe os JUizes e c ega a e .•e sal- r-

p '_j f' d C os sUJeI os a a eação no RlO de janeuo

Idr' I d f 'I
órâ os reSI�entes ma a a-

.

a, me(.laote os resu ta os orneel- ,

I '
'

'd
. ._

P 'EMIOS S' f 'd ') pita e permiti a a lUSCflçao porf'i. :- era o ereCl a dos pela "papeleta de tempos', a· )' d d "I AVI·50 Receb.e-se cargas e encomen.dad até a �espera das saídas dos paquetesc 'J' I c.aita ou te ef(rama, even o, ne es.
,

para quem nzer o perCtH50 eú! cargo no cronometnsta.
'd d d e emIte-se passa'zens, nos dias da:: 3aJdas dos mesmos, á vista do a-

d I A (200 N ' '

'd comia r o non',e e I e e o concur- � •

menor tempo a c asse, ) ão sera perrl'lltl o CfHI0 com
I " d testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer�s dd.

) "b n d 'd I' �." rente e numero e cor o <lutomo-
C h·metros" uma arata e com a, ro Imão: corrente,s e com ula·l:elro v,.L ompan la, na vespera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita�

pelo (me 1{ex. das rodas fupenor a 22 ct'ntlme- I
'

mente para bordo em e:nbarcações especiais.
Será, tambem. oferecida uma tros. ! R I"..... �

d
outra t:leJante "baratinha" para o Póde concorrer qua,lquer mo' i 8adzaçao a prova E$CRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22,rSOB. (FONE 1250)
r:oncuuen;e da classe B. que fizer delo de cairO, caminha0, tanques, !

, .,.'

ARMAZENS-CAlS BADAR6 N. 3--(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA
o percurso (250 metros) em rne� baratas etc.

I A cO�[Ida automoblllst:ca l?�
oor tempo pela grande Fabrica fantd, sera reahzada em 13 de Par� mais informacões com· o Agente
lbos.

'

U nifórme fevereiro próximo vindouro (do-
A0 melhor uniformizado. cem- O unifórma é facultfllil'o pn- :min�'o) �< 9 hom�. ..), SA NTOS CARDOSO

w ms=nmnr #§ '''.h4 j�mrmr �D��f·m�t.i.-=�A*..' ..BB '*=_ *V..ãu ,.'��..�

'4

n�i;�
------------

enseínelre Mafra

o local-o regulamento-os
prernios-outras notas

o locai

NOVO ANO�SBfj
hoje, a.manhã

"

NOVAS
Ontem,

esquina Trajano Ida

Vende-se uma em bem
estado de conservação.

Preço 380$000
Rua Anita GaribaIti 60

Por áto.s do sr. Interventor
Federal foram removidos os ins
petores escolares João Romario
Moreira, Antonio Lucio e Jo,,- '

quim de Lima Xavier, respecti
vamente para as 1 a. 7a. e 8a.
Circunscrições, estabelecidas nes

ta Capital, Cruzeiro e Rio do
Sul.

A Casa Miscelanea

não preciza de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços
Maquina de escrever"

TRA..JANO N.R. a

ICompanhia- Nacional de Navega:
,

çãa Costeira

ESPERANÇAS •••

RRO,UGHS;'
a vanguarda das boas organizações?

CorrUa no ano no�o as dificie�',cias �":? seu sísterna rotir'eiro, adotando sist�mas
"BURROUGHS da corltabllldade, eles ser�o o esteio rnestre do c:;eu eXlto

!\1aquinas de somar e subtrair, caIc.ular, registr.a�oras. de �s,crever. de .c�ntabi!id�de; boh�nãs �e_pa�ei e fitas impressoras; oficinas para consertos.-Planos de contabili
dade para estabelecimentos Bancanos, ComerClalS, Industnals _e Reparttçoes Publicas.�Dls_poSlç�es para atender completamente a escrituração relativa aos INSTITU

TOS DE PROV IDr.NCiA.-Contabl!tzaçao fac!l e de perfeito controle
Peçam demonstrações sem compr-onl isso

OOMPANHiA BURROUGHS DO

Mostruario permanentl3 --Representante exclusivo no Estado

�----------------------------------------------------I�------------I..------------

foi, é e será

CONS. MAFRA. 31
FONE �5e.

F-"oLORIANOPOLIS H. A v

BRJ�SIL INO.

Caixa Dosta I, 140
TELEG. AV'LA

I AL Santa �atarina

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��������������������������������������������� .�����M�rw�:�mr�_ I

Proprietario e Diretor Responsave) I
J A I R O � A L L A D e

NOVO DECRf:T'O ROITOAD.t\ POR -[TM N I E f .oi
L MENOR asceu sem s aqueaco

Queixou-se na Policia Central, braÇOS Arnoldo José Antonio, sentiu-
I

a senhora. Maria Pacheco, mora- do-se apaixonado por Maria Au-

dora á rua Nova Trento n. 63, SOBRE 4) DOMBRO' gusta
de .Sousa, solteira, com 22

H10 25-0 presidente da Re- de haver sido vit.imn c.o um rou-
l'

I
anos de Idade, moradora no Saco I

pública assinou o seguinte decre- bo praticado por 11m menor. DIREITO� .t\. �RIAN.. Grande, resolveu bater-lhe á por-I
to-lei, dispondo sobre a contri- A policia providenciou no sen- �A TEM -UM DEDO ta, na esperança de que ela a

buição para o montepio militar e tido do produto do furto, voltar QUE SE MOVE abrisse ou pelo menos aparecesse

a pensão correspondente dos her- á casa materna... á janela, dando-lhe um ar da sua

deiros: graça.

"O presidente da República
------

nELEM� 25;:- Pe- A môça, porém, fez ouvidos

das Estados Unidos do Brasil,
tloollila FelOj·eu·a tia de mercador, não abrindo a por-

considerando que a pensão de O TE'MPO
Sihr3. deli á hllz na Itla-, ta, nem aparecendo á janela.

montepio atribuída pela legislação ternidade de§ta eaa Ontem, quando Maria Au.gus-!
vigente aos herdeiros dos milita- pital uma cloiant)3 do

ta saí� .de casa do
A sub.de�eg.a�

res é por demais reduzida, sobre- D
'.. de policia, onde fora assistir a

epartamento de Aé J sex�) masculino de-
levando o fato da elevação sen- �. uma novena, foi abordada pelo
sivel que se tem verificado na

180nautiea Civil forlnada pela�alta de < D. Juan », que lentou agredil-a,

remuneração do contribuinte, de- Boletim diário da Esta- In·aeos.. O lado es'" o que não levou a efeito devido

terminando, assim, após a sua ção Aêro-ellmatelõgtea 'I qüeiodo é desprovido á intervenção de um irmão de

morte, um profundo desequilibrio . _
,de qualquer salien.. 1 Maria, de nome Emídio João d�

na vida das respectivas familias, Previsões para o período das • .

Sousa, que, pelo seu gesto, fO!

decretou que as contribuições pa- 18 horas de ontem ás 18 horas eUl� em,\U3?to que recompensado pelo conquistador,
ra o montepio militar dos oficiais de hoje: no lado dllrell$ nota" com uma facáela no ventre.

sub-oficiais, sub-tenentes e sar-· Tempo-Perturbado, com chu- se um dedo que nas- A policia, conhecedora da ocor-

gentes �o Ex�rcito e __?a .Arn:tada, I vas e sujeito a tr�vo�a. ..

ce" do hombrf) lê que rencia, abriu inquerito.
em serviço ativo, serao iguais a Temperatura- Ligeiro declinio. se lDovi:iuenta nora

----.------.-----------

um ?ia de soldo da tabela. de Ventos-c- DQ quadrante sul, malmente ..

AenClmentos resultante da lei n. fresco. PRODIGIO, significa MILAGRE

287, de 28 de outubro de 1936. A's temperaturas extremas de -----------------1·
MILAGRE significa

Os sargentos ajudantes e pri- ontem, foram: maxima 2R.5 e mi-A"'" {;DÁ�BLAUTH
meiros sargentos que se reforma-I nima 22.3 registradas, respecti-I S operaçoes j usando o creme

rem de acôrdo com o art. 1· da vamente ás 11.30 e 16.35 horas. I' �BARLAUTB
lei n, 390 .de .6_ de fevereiro. de I DA CAUTEIR ..."
1937 contribuirão com um dia de .D 'IV ......·RE·DITO dirá logo sorrindo: que produto
soldo do posto de seeundo tenen-

� 'IJ. "

� .......R ...... maravilhoso!
te, mesmo que só tenham ficado .i.\.u I""OLA E
com o soldo deste posto. INDUSTI1.lAL

.

Os sub-tenentes ficam dispen- I

sados do pagamento da joia de
que trata o art. 13 do decreto
n. 22.837, de 1,,7 de junho de
1933 não sendo restituida as

quantias já descontadas.
As contribuições dos herdeiros

serão reguladas pelos arts. 15, 16
e 17 do decreto n. 595, de 22
de agosto de 1890.

As pensões de montepio dos
herdeiros dos contribuintes serão S O'
sempre iguais a quinze vezes a

quota mensal de contribuições,
ou seja a metade do soldo das
tabelas que serviram de base a

estas contribuições:
E' permitida a acumulação de

quaisquer pensões militares ou

militares e civis, até o limite de
900$000.
Para a percepção da pensão

d� montepio militar, os filhos
adotivos passam a ser contem

plados na segunda ordem dos
herdeiros bem como os filhos
dos contribuintes desquitados,
nascidos posteriormente á senten-

ça passada em julgado.

A
A VOZ DO

8Ôbre O montepio dos
mllital"es

GA ET
VIDA

TEIXEIRA

POVO
Para a Capital Federal, seguiu

acompanhado de sua exma. fami
lia o sr. dr. Sízenando Teixeira,
facultativo nesta capital.

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

rco. 1\IlLTON C. CARVALHO

1'(:\1'.1 a Capital da Fi'!,:Jblica,
onde vai fazer UIU curse de aper
feiçoamento, seguio, ôntem, o

nosso distinto conterraneo Iarma
ceutíoo Milton da Custa Carvalho.
Acompanham-no Oi! nossos vo

tos de bôa viagem e militas fe
licidades.

Relação dos paesageiros que
viajaram para o norte do Estado
pela Viação Cruzeiro Ltda: Dir
ceu Gomes e senhora, l lca Kum
mel, Osvaldo Silva, Maria Ban
dler, Zeferino Costa, Ondina Sil
va, d. Maria Bona, José Mauri
Ci0, Frederico Glanser e Felipe
Zattar.

Segunda-feira última decorreu
o aniversario natalício do nosso I \'1 '�JANTES: (via terrestre)
distinto pat.ricio sr. dr. Edelvito
Campelo de Araujo, dedicado di-

. Helação dos passazeiros que
reter da Penitenciaria do Estado. VIajaram pelo onibus da Empre-
Espirito culto e trabalhador, z� Auto-Viação Gloria, com des

dotado de verdadeiro ssentimentos tmos ao sul de Estado: José
de humanidade, vem, o dr. EdeJ- Mauricio, Osvaldo Carioni Abe
víto, de uma fórrna in v ejavel, jlardo Medeiros, Joaquim k Si 1-
dirigindo aquele àepartamente dis- Vil, Temoteo Oliveira, João Oli
ciplinar, veira, Benjamim Dalba, Manoel

Gczando de indiscutível con- Ferreira, Samuel Leite, Marina
ceito, o aniversariante qeu é figura Aàamante, Luiz Sampaio Corrêa,
de real projeção, conta com Olena Sampaio, Maria Dutra,
a merecida estima dos seus subal- Boaventura Barreto, Osvaldo Pfu
ternos, que o tem como um che- lzmente, Alexandre Ahrons, Gui
fe digno e exemplar. O ilustre Iherme Ahrons, Orlando Miran
aniversariante viu-se naquele dia da, Jalmira Faraco, Nassim Cheb
al vo de expressivas homenagens be Gouiart Paes, Dolores Paes
de apreço. J?aquim B. Cabral, tte. Epifa�

« A Gazeta », embora tardia- mo Castro, Herculano Padilha e

mente, felicita o com intensa sa- Afonso Bortoluzzi.
tisfação.

VIAJANTES: (via marítima)
enorme naquele estabelecimento
bancario. Dezenas dê pessôas pro
curaram o diretor da Carteira em

busca de informações precisas, e. JOSE' GIL
a todas atendeu, mantendo-se no

Iseu gabinete até ás últimas horas DeIlue na data de hoje o ani-

da tarde. _ versario nata licio do nosso dis-
I tinto patricio sr. José Gil, alto

I funcionario do Banco do Brasil,
nesta capita I.

R .E N C I A ! O sr. José Gil, que é pessôa
J relacionada na nossa sociedade,
receberá, por certo, fartas home
nagens ás quais nos associamos

RIO, 2S-Iniciaram'se, ôntem,
as operações da Carteira de Crê
dilo Agrícola e Industrial do

I
Banco do Brasil. O grande acon-

I t?ci;nento desperto? extrao}'di.na
no III teresse nos meIOS econormcos

e fin anceiros. O movimento foi

O vapor «Comandante Alcidio»
dA'entra o ontem, do sul do país,

trouxe os seguintes passageiros:
De Porto Alegre: - Sebastião

Pereira.
De Pelotas:-Rodolfo Borup e

d. Luiza Borup.
De Rio Grande:-Ormano Cor

sini, João Artur Adony e Henri
que Nunes.

O vapor <Itaquatiá- saido ante

ôn.tem, levou os seguintes passa-

I :4OO$00O I
FAZEM ANOS HOJE: gerros:

Para Santos: - Deomedes Be-
A exma. sra. Soraide Neves; zerra da Trindade, senhora e treis

SOLIDAS LINDAS CONF'ORTAVEISI � :::�i:;�:O ���:� JunioI';lfilWaSram�n��s·de Janeiro:-Rai-
.. I!IIII. I a senhorinha Ada

�

Coelho. Imundo Brandão da Silva.
I Para Paranaguá:- Saul E. dos

NOIVADOS Reis, Juventina Sil va Reis Ira

MO [)E I. A.�
Bier e Leni Ostermayer.

'

_ � � Com a gentil senhorinha Percy
Marinho, pr0fessora em Camb(_,-
riú e dileta filha da sra. d. Círia

___________________ . 1 Marinho contratou casamento o

sr. Felix Lemeser, do comercio

fanat"lr05 I desta praça.

L GENTE NOVA

p R c o RA o N

Salas de Jantar ImbúiaToda.. Estilo 1938 com prazer.

Ana

Combate 005

As aparencias
iludem

Em uma das montras de A
CAPI TAL, foi exposta ontem
uma galinha fenomenal.
De côr prêta, bico ponteagudo

e forte, crista serrilhada, sua ca

beça é de um autentico galo.
De esporões bastante desenvol

vidos, ap!f)senta. � curioso gali
naceo dOIS urOpIgIOS, dois ovidu

Está em festa o lar do sr. João tos, pondo por dia nada menos

de a coluna do capitão Otato I UM AVIÃO DO EXERCITO Teotonio Livramento de Carvalho de dois ovos.

penetrou com 96 homens, ata- PARA COOPERAR COM A e de sua esposa Irene Soares de O extraoràinario fenomeno foi

canelo o reduto dos .fanaticos. POLICIA I �arvalho, pe.lo nasC'im"mto �e uma apreciado durante o dia de on-

Anuncia-se que o chefe dos fa- galante memna, que na pIa ba- tem por grande número de c-

naticcs o famoso Be�to José

I
FORTALEZA. 25 - Pilotado

tismal tomará o nome de Marita., riosos,
u

Lourenço, con ..,eguiu fugIr, apesar pelo capitão Macedo, seguiu para "'!""""'"'_' __'_IM" 7P,,",

de ferido na luta, Petrolina um avião elo Exército,
,,__

---- --

_____________ 1 equipado com duas metralhado-
ras, afim de cooperar na perse-

PEN TE guição dos fanaticos.
I NCIARIA DO Como passageiro seguiu o ca

ESTADO pitão Cordeiro Neto, secretário
da Segurança.

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

-------------------------- ---------
Está em feí;tas o lar do sr. Virgu-

lini Furquim Machado e de sua

d
,exma. esposa d. Juvenilha Bento

eS .. I Machado com o nascimento de
uma interessante menina que re

ceberá o nome de Terezinha.
Após 42 horas de luta a policia pernambucana

troçou um reduto fazendo 140 mortos
RECIFE, 25-0 secretario da

Segurança, sr. Etelvino, Lins, re

cebeu o seguinte telegrama dG

capitão Otato Queiroz, coman

dante do destacamento da policia
pernambucana em operações con

tra os fanaticos: «Depois de 42

�oras de combate dominei o re

duto dos fanaticos, que tiveram
140 mortos, além de feridos e de
outros que fugiram baleados. A

luta, que foi renhidissima, teve

começo por um corpo a corpo.
Enviarei detalhes".
Ao que consta, a policia per

nambucana teve cinco mortos e

dez feridos.

fscrivão de paz
de Lages

Por ato de ôntem do sr. Inter
ventor Federal, foi nomeado o sr.

Luper. ia de Oliveira Koeche para
serventia vitalicia do oficio de
crivão de paz da séde do mu

ei pio e comarca de Lages.

O combate foi travado no mu

nicipio de Casanova, na Baía, on-

. Todos, os a�s�ntos que não estejam Iígadcs diretamente
a?s mtt':resse� mdustrl�ls e comercíais da firma. pedimo,í;. encare
cidamente. somente selam apresentados por escrito.

EXONERADOS A
PEDIDO

C I A,.H. &
Por ato de ôntem do sr. Inter

ventor Federal, foram exonerados,
a pedido, de sub-delegado de po
licia e 2· suplente da mesma au

toridade, do distrito de Palmeiras, Foi contratado para exercer as

no munieipio de Orleans,

respe-j
funções de bolieiro da Penitencia

ctivamente os srs. Vicente Tomás ria da Pedra Grande, o sr. Nata
da Silveira e José André Barbosa. lino Pacheco da Costa.

{;omuDi�am AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTEM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

o ANTE..PROJE�TO
DO SERVI�O
MILITAR

ASSUNTOS:Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

HORARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 11

RIO, 25-0 titular da pasta
da Guerra transmitiu ao ministro
da Marinha um ante-projéto de
lei modifIcando o atual regula
mento para o serviço militar e

solicitando o exame do assunto

pelas au toridades navais. .Resti
tuindo 0 ante-projéto acompanha
do de um parecer do Estado
Maior da Armada, o ministro da
Marinha dflclarou estar de pleno
acôrdo com o parecer emitido
para o Departamento Naval.

Ex-as�isteilte do serviço de Ginecologia dos Hopitais.·
la Gambôa, Fenda�ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do stlfviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

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

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




