
celtar a

nome do
lnterventorla
ex-Interventor do

RIO, 26 ga Dean'te da recusa do coronel Cordeiro de Faria em

do ;�i() Granfle do Sul� fala",se com muita lnslstenela
All1azonas, major Nelson Meloa,

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

a

no

I
I
, RIO, 46 Luíz Duarte vivia maritalmente, na sete meses, 1:_om

"',,'T2 _,_,,- """"""""""-----IIiIII: ....�....,,�"""'!""'����:....'V"R"'.n=:-;....�� I i\c1m� Cordeiro, na maís louvavei harmo�ia. Ultimamente, pme!?,:. .-----. .-- .. -- --- - ---- ------- .. -.. .. --- -- - --

.lnhtura Fonseca, moradora no mesmo bairro, apaXOllon-se j)1f LUl.,

A V ft Z ft O n V O ----
------

Duarte, disputando-o, por todos os meios, para casar-se. Ontem, bel:nU lIi,ldW r . ---=::..::::.::.=-=-� cêdo, como não conseguisse seus intentos, Zulmira Fonseca e mais

duas companheíras vestidas de mascarado, invadiram a casa de Adilia

Proprietarto e D�retoii ResponsaveB J A .I R O C A L L 1\ D O Cordeiro, e ameaçaram-no de morte, caso não deixasse a companhia de
---- Luiz. A�J:Irta fizeram mais: depois de amordaçarem a vitima, derra-

-A-N-'O---------I-=-'--r'----r;_-:-; ..... ·Ian��o-I.s, nu�ntaQfei�;-, 27 de Janeiro de 1938 ,NUMIFRO 1067 maram-lhe sobre o ventre grande q?_antidll;d_e de
_

eter, ,pretendel:d_oh.. ""li"'. "C. �

atear lhe fogo. Felizmente nessa ocasiao, Adílla fOI socorrtda pela VISI

nhanca, ficando a salvo de maior perversidade.

, ----_-----------

I
,I

Por ato de ontem do sr. Inter
ventor Federal, foi exonerado, a

pedido, do cargo de Auxiliar de
Inspetcr da Terras e Colonização,

• o sr. Oscar Amancio Ramos.

1
...........'_ _.."_p!!!e.,

...._"""-�=="""""�I� �ii O plano de reforma da N
Saúde Pública do nos� �_.�..mm�_.=��-�;_=���;;;,;;;---.;;... ;';;;;;;iiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiI_,·;f.-wZ!Z·----..--�

Estado iSI I aPatria
,I �s-.m:,;;m;;�;;;;;;;m-----pm;;;;a--n;;;;;;;h-.;;�-�q;;;;;;u--e��;.-·n;;;;;;;;;s���--ec;:iDW�ãmiiiiisaw;;;=

__m •

--v-iriãiiiiiiiit--uiiiiiiiiiiiiidiiii.iíiiiiiieliiiiiiiiiis�com.;iv�!'iiiiiiíiiiiic;;;;;;;;a;;;;m;;;�
� do nosso Passado e ilumina de resplendenclas ful

gurantes o nosso Futuro

'reito
50

explosão
.. e

a Viajem
RIO, 26 - O general Góes

Monteiro adiou a sua viajem a

Buenos Aires para o próximo
dia 9 de fevereiro.

O general Góes demorar-se 15
dias na capital argentina, onde
visitará os estabelecimentos mili
tares.

RIO, 26-0 sr, Alcantara Ma
chado, encarregado, pelo ministro
da J ustiça, de elaborar o Codi"u
Penal Brasileiro, declarou a Íl�
prensa que dentro de um mês
terá concluido o seu trabalho.

Foi Trama vennelha
PARIS, 26 - Hegistrou-se

violenta explosão no Laboratorio
Quinico de Saint Jean.
Em resultado ficaram 14 pes

sôas mortas e 7 feridas .

LISBOA, 26-Foi descoberf.:-t
uma conspiração comunista 60

longo da fronteira espano-portu
guêsa. O plano roi frustado 'tendo
sido efetuadas numerosas prisões.
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"", �üWI11Vitir.tI� de; .

.

Filbric81!a rlnstit.ut� de
. ��osentado.,Saude llrh.a qlleda "maquinas I ria � Pens?e� dos

a sra, Ctaríce Alm infe"bllais" ComerCiariaS
fieri Caíxa lo�;�al de Fk:lrLiano'"

1
PETROPOLl3, 26--Quan� RIO. 26 --A policia pren- J:�) c> I i�")

do praticava li equitação, foi vi· deu o individuo Floripes Crispim
i tima de uma quéda a senhora Je Souza, que fabricava clan- E D I T
I Clarice Allieri NavarinÍ, da alta destinamenle <maquinas infernais»
sociedade romana e. sobrinha do

e bombas. O Guarda-livros da Caixa Local do l.istitur» (1c: Aposen-
N d tadoria e Pensões dos Comerciarios, resnon len.io pel., ex .ediente,genera: avarini, vice-governa or r

G Comunistas infiltra- e de ordem do Sne. Diretor do 1 O', D;,:part�mento Regicnal,de ala.
f t- devi f· d 'I Seu estado é melindroso. dos entre os
...

ana I� torna público, para os evrdos ins, e recorn enr a para ,) assunto a

I I I
COS do �"beatoN Jose atenção especial dos SIS, EMPREGADORES DO ESTADO

\1 A-�c�eliden IIU-"a--g--ira--n--_lj LOllloeneO DE SANTA CATAr<!NA. que, o cgregio Conse_ho Administra'
_. tive do I.A.P.C. tendo em vista o recente D�cret(l·lei n. 65, de

'I doia de foglletes por I iLHE,'OS. 26 - Noticias 14 dr� Dezembro de 1937,publicado no OIARIO OFICIAL da
,

"Imeio de IlIn �pal-e- aqui chegadas infor�am que au- União, de 20 do mesmo mês e ar;o, resolveu prcrogar até 31 do
lho de I-adio menta cada vez mais o nume- corrente o prazo para recolhimento, sem juro. de móra, d �s contri

ro d<! fanaticos em torno do bea- buições tom a'raza, prazo que é fatal, pois que, em íace do reje-
RIO, 26 -- Telegrama de to José Lourenço. As popula- rido Decreto, o Instituto promoverá a cobranç i de seus debitos, ex"

Diamantina, divulgado por um ções da zona do São Fraociscn. vi da legislação citada.
vespertino, informa que o radio- se mostram alarmadas com os Dentro desse prazo, nnpror Jgavel. todos aqueles que tenham
telegrafista Bclivar Siqueira rea- acontecimentos, tanto mais quan- duvidas a esclarecer ou resolver deverão Jirigir suas consultas a
lizou em público interessante pro- to se diz que ha urra forte ín-' esta Caixa Llcal, de: vez que o Instituto iniciará a verificação de
lia, acendendo a distancia poc filtração de elementos comunistas livros das firmas sob seu regímen para cobrança dJ que lhe íôr
meio de ondas curtas de um nas hostes dos �anatícos. Nomes devido.
aparelho radio-telegrefico da Pre- de conhecidos agitadores verrnê- E para amplo conhecimento do Decreto.lei cita.Ío, transcre-

ffeitura
uma girandola de foguetes. Ilhas e .simpatizantes. do crédo vo os principais de seus ci;spositivos:

O telegrafista recebeu entu-
I moscovita são citados como «O Presidente da Republica, etc.:

siastica mani�esta,ção pelo êxito I or�e�tado.r�s dos ranatico� n�in Art. r .-As contribuições descontadas peios empregados dos sa
da sua expenencis. sentido nitidamente ievolucionario. larios de seus empregados, afim de fazer face ás obrigações im'-

A impressão !einant� aqui é postas pelas disposições legais vigentes sobre Institutos e Caixas de

0·--- t
de que se o govêrno não tomar 1\ posentadorias e Pensões e, assim. as suas próprias contribuçõ es,

pagamen o enérgicas providencias assistiremos devidas na contormidede dessa legislação, serão recolhidas, E VI
dos functonartos a lima luta inzloria, á maneir a de PRALO NIlO EXCEDENTE A TRINTA DIAS subsequen-
eleitorais I CacUlJdAos.RT-AZE "-�_

les á dat em que o pagamento haja ou deve ter sido feito

......:. ao Ínstituto 011 Caixa �!e Aporentadoria f' Pensões, diretamente, eu

RIO, 26 -- Ü presidente da DO D IA por intermedio de seus ahentes arrecadadores.
Republicd assinou decreto na § I'. - Não tendo o Instituto 011 Caixa agente arrecada-

past� da, jtlstiça determinandorC1 N ES CO ROADOS
dor autonsado no loc i] ?Ill que o empregador tenha domicilio ou

providencias sobre o pagamento no município em que: esse domicilio s e ache situado, o RECO-
_] f 'd 'J LHIMENTO PAR-Se-A' NAS AGENCIAS POSTAIS-TE-nos uncionarios a extinta USo I

'�INE RE)? '5 8 h.

El I d' I I._. \. as e oras LEGoAFICASuça . leitora. postos P.11 ispo- A' �.

ibilid d I d ti· d 13 --Amor de um estranllO, com Act. 2'.-Para a verificação das importancias que íhes se-m I I a e pe o eere 0- el e
'Il) ,

R hbd d b 'It' Ann J-fardlOg e uasd at one; iam devidas por contribuições fixadas em díspusição l�gal. poderã'le ezem ro U Imo.

CA�L lTO O b I .' -

e � K � em a nem lO.
o; lnstituto� e Caixas p:omover <' tal verificação,o II'J'STITUTO ou

Caixl interp.ssado poderá pro;nove-la em Juizoj segundo o processo
C AFE' C!NE ROYAL. ás 8 horas- ':stabelecido flO art. 1'., § unicn, inciso 8·., alinea a do D�c. n"

.- �

d
'!?omance em N<Jlia York, com 5,746, de 91 J 2[929.

egim I na o Ginger Rogers e Francis Lede· Art. 4'. - O não recolhim,:;nto, na EPOCA PRO.
rer. PRIA, das contribuições devidls a0S Institutos tlU Caixas sujeitará

RIO, 26-Sef;(undo -estatística -_.-

. los empregadores respor.saveis lÃ milita mocatoria de lolc, ao mês. de-
d0 D. N. C." fJ café. eli�inado OOEO�, O Ilder

doslvida
de pleno direito.indepedentemente ds qualq�er declaração.ALE�

I
no Brasil, até 15 de ]anelCO dei cinemas DE INCORREREM OS FALTOSOS NA PEN AUDADE
1938, atingiu o total de... A'S 5,7 e 8,30 HORAS:- DE RS. 100$000 (minino) a 10:000$000 (maximo)'
57.355.592. Quando, o diabo 9tJiZ., um _

61- j. Art. 6'.-0 empreg'i�or que reti:er as contribuiçõ.!� re:\l�-,-

me colondo e de mUltas emoçoes'llhldas de seus empregados e nao as recolher na época propna, m,
C.R. A IdO Luz com George Brent. Bervely Ro- correrá nas p'���� do Art. 3� I, n', 2. da Consol�d�ção das Leis

ber!s, l3arton Mac Lane e Ro- Penais, sem pre]UlZO das demaiS sanções estabeleCidas neste De-
I 2 nvocação bert Barraf. creto-bi,
I !i. co ..

Art. 7'.-Todo pagamento de salario fêito pelos emprega-
São convid<tdos os srs. associa- Maquina de escrever dores obrig�dos a escrita m�rc,lntíl e sujeito a desconto legal para

dos para a assembléia geral, a atender a!i contribuições devidas aos Institutos ou Caixas de Apo-

I
[er realizada dia 28! 35 6,30 ho· Vende-se uma em bem sentadoria3 e Pensões� qualquer que �ej 1 a f§rma ou titulo desse sa·

ras da tarde, em sua séde. estado de conservação. lario, deve ser la<tçado d:scrimiaadamente na r�ferida escrita, em

I Preço 380$000 I titulo r_roprio.
A DIRETORIA Rua Anita Garibalti 60 Act. 8' .-Sempre que o pagamento seja feito em utilida�

des ou nos casos em que o empregado receba hahitualmente gorgetas
ou giatificaçõ:s, tais utilidades ou pagamento serão arbitrados, de
�OMum acôrdo. entre os empregldores e empregados, computados,
no salario, não só para efeitos de previdencia social, como aindfi

.

para os da legislação de proteçãe. aos trabalhadores. devendo tal
arbitramento ser declarado na Carteira Profissional do emprega·
do, sob pena de ser suprido por áto da autoridade competente ou

pronunciamento do Instituto ou Caixa interessado.
Art. 11".-0 prese!lte Decreto-Lei entrará em vigor á da

ta da sua publicação
Florianopolis, 15 de Janeiro de 1938

Pedro /Duarte Silva
Guarda·livros, I'espond�ndo pelo expediente

Tornando-se, no entretanto, de inadiavel neces
sidade o auxilio de elementos conhecedores das
diversas "er:cões técnicas, contratou o vovêrno do
Estado varias especialistas, cujos serviços dentro
"em pouco começarão a produzir semi frutos.

O sr. dr. Mig-uel Boabaid. tendo aprimorado
seus �()nhf'cjmfl1to� sobre ttsiologia. ria Capital
Federal, corn a próxima inauguração dn dtsnensarlo.
ali atenderá a todos (�S necessitados da sua espe
cialização, tendo á disposição rico c moderno ma

terial de trabalho, que muito facilitará J. SUJ, tare
fa, como seja uma moderna instalação de Raio
X iSiemenss. aparelho de pneumotorax. Küss, etc,

Com a chegada do dr. Ruy Gomes de Moraes.
medico com o curso completo do Instituto Oswaldo
Cruz e com as suas credenciais de Assistente da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de ex

professor de Parasitologla da Escola de Viçosa,
Estado de vlinas, cuida-se, no momento, da mon

tagem rio laboratorío de bateriologia, parasitología
e Imunologia do Departamento, em moldes mais

recentes"
Os serviços deste Instituto, em tudo obedecerão

ao que a técnica moderna oferece de mais avan

ç 1 do e produtivo para atividades desse genero, a

exemplo do que se observa nos mais perfeitos la
boratorios de saúde publica.

A parte de engenharia sanitária está a cargo
do dr. Paulo Pires Carvalho e Albuquerque, técni
co recém-chegado do Rio de Janeiro, que atenderá
em primeira plana às obras de campo na parte da
profilaxia da malária e aos estudos de saneamento
urbano e rural, no que interessa o abastecimento
de água e de esgotos.

O sr. dr. Paulo Tavares dentro em breve ter
minará o curso de Higiene e Saúde Pública, as

sumindo. quando regressar, posto de destaque no

comando dos serviços, com a chefia do centro de
saúd� da Capital.

O dr. Polidora de Santiago vem de terminar
na Capital da Republica, com grande brilhantismo,
o curso oficial de Leprologla e já estendeu suas

atividades na inspeção que levou a efeito aos ser

viços de profilaxia da Lepra nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais e Espirita Santo, afim de co

nhecer daquelas organizações,
Os outros medicas brevemente terminarão seus

cursos especiaís. ficando assim distribuidas as che
fias de serviços: dr. Joaquim �/ladeira Neves, chefe
da secção de estatística e de epidemiologia; dr,
Saulo Harnos, chefe do serviço de higiene pré-natal
(mulher gravida) e dr. José Barros que dírigirá to
dos os trabalhos referentes ao combate á malária.

Para orientar os serviços das visitadoras sa

nifarias, ainda esta semana aqui chegará a sra.

Maria Luiza Dias, enfermeira diplomada pela Esco
la d. Ana Nery, da Universidade do Rio de Janei
ro e já com seguro tirocínio obtido nos centros de
sautle do Departamento Nacional.

Assim, com seu arcabouço administrativo com

pletamente COGstituido, abrangendo toda a área do
Estado por intermedio dos distritos sanitarios, e

com a composição completada de uma excelente equi.
pe técnica, apta para orien1ar, agir e comandar, fica
Santa C�tarjna possuidora de uma organização de
saúde publica bastante expressiva. que a coloca
sem dúvida, no mesmo nivel daqueles outros Es
tados da União, que cuidam com carinho destes
problemas, e nós, sempre parcos que somos em

elogios, temos satisfação em registrar semelhante
acontecimento, que muito eleva e dignifica o atual

I�� de nossa terra.

II
---l �

A refolIJDma da
Publica

(CoDtinila�ão tia Ia. página)

Florlanopotis, 27 ---1- --193B

L

A Casa Miscelanea

não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

TRA.JANO N.A. e

I

i�
.

��,-'_.f""

\ .
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ZET
I Antes de travarem luta
licia, os fanaticos

po-
4

..

assassnaram
A

pessoas
A VOZ vo
�_-*_--_-=_.:::?;5i*::'º"��_-_"_t_:_-_�eC_rr::_ ..��_-_-

'

_� �W!t.M� ���I"v:vm... ilftti���...�"""'3='3�����",�-�-f�-��WTW"�����;;;;;;-�-F'��-;;;;;;-;;;;;;;;'_;;;;;;EfiiT7�;;;;;;_;;;;;;?E�-������"
Proprletarte e Diretor Responsavel
J"L\IRO CALDO p L A D O RECIFE, 26 - Comunicam

de Recife que os fana ticos chefia
dos pelo <beato » Lourenco antes
de travarem luta com �s' forças
pernambucanas, atacaram as vi
ias de S. Gonçalo, na Baía, e

assassinaram quatro pessôas da
familia Amorim, que se haviam
recusado a acorupanha-Io,

BERLIM, 26 -- O dr. l-Iug(l Logo depois de engrossarem
Eckner foi submettido a urna Duas fileiras, GOIn moradores da
intervenção cirurgica no inLestino localidade Colher de Páo, os Ia
pelo professor Saurer Druck. A?

I
naticos leot.araI:? en�ar no po

que consta, o dr. Eckner esta voado de A franio, nao o conse

actualmente recolhido á secção guindo, porque ali se encontrava

cirurgica da Santa Casa de Ber- destacamento da policia baiana. CURITIBA, 26-Em serviço
limo Informam ainda que os fana- de inspeção ás unidades militares
Não foi reconhecida nenhuma ticos recebiam armas modernas aéreas, chegou, hoje, a esta capi

informação official a respeito da de pessôas residentes nas mar- talo general José Joaquim de
operação. Os circulos autorizados I geris do S. Francisco. Andrade, que teve concorrida re-
se limitam a affirmar que o esta- .. __ .. mm __ .. _ .. cepção.
do d�. saúde do paciente é shti3-1 GOEBBELS VAI O ilustre oficial visitou o 50.
factorio. S�gundo "ou�emos em

\' MIllOL.n,...TI,A
-

I Regimento de Aviação, sêdiado
fontes particulares, o dr. Eckner 1_ _!Ir ••.n• .t1Il

I nesta cidade.
podia mesmo receber noticias.

,

YA H��\V] A, 26-0 sr. Goeb-j , - - ---�

lJel�, rr lr:l�t ro ,ela Prop�ganda do
I Regre� c:::: d� lJ.i a rA')t)

Heich, VIsitara a Poloma em fe-I ��U1U �

NOlneaeão e demis- v, reiro.

M·
·

t <:i
- dsão de eluluiel1l8 PROTi�svro (;ONTIl�-il nus 10 a

!
�� MOllli\TORIA I V"a

"'"

Tendo sO,licitado a e�one:ação PLEI'fEADA i I çaO
de cbaufeLl} (�a SecrelarJ� da Se; , PEL L"VOURA

'

gll�aIl('a Publ�c�, o m�tonsta Jose' � c I RIO, 26-A bordo do <Caica-Lms Alves, fOI por ato de on - I
. . _�

i
ra » que amerissou (tS 17 hr rns

tem elo sr. Interventor Federal,: RIO, 25 - O ml!llstr_o �a Fa-I na 'Ponta do Calabouco.
.

re"'�'�s�
nomeado em sua substituição () zenda recebeu da Associação Co- I

d
.

" ,-' E
D

dl' -.

"'1
-

rnercial de T�:l rr telez a a
sou a sua VISIta aos �stn ,,;:1

sr. riomalHlo ,:":lI va. ,�., '" U 1 '01' me
ord � , 1 ]\ r -] 1

protestando contra a moratoria n�I est.�o�, o corooel. V_ent onça
_____________________ pleiteada

-

pela laVOUrA, na parte :
Lima, ministro da aVJa?ao. _

referente aos créditos dos cower-! No aeroporto era o Ilustre ti

ciunt es, porquanto, de ha muito' tular aguar.dado pelo_ representan
tempo, desde que os bancos se, t: do ,Chefe da N�ç:,o, �.ltos Iun

retraíram da esféra dos negocios I clOna,nos do seu n;lnISt.CIlO e gran

agrícolas, são os comerciantes-I de numero de amigos.
diz o telegrama-que, com ver-

dadeira dificuldade e sacrificios,
V.

·

vêm suprindo fazendeiros. e ?o- laJem dos
lonos com generos de primeira Inecessidade, tros da J usteaTermina o telegrama dizendo I�
qlJe aquela associação confia no

A· It
-

ministro da Fazenda, que saberá gncu ura
resolver o assunto, auxilianelo a

lavoura sem prejudicar o� comer

ciantes.

Desgraç
,.

s portas' O Commandante
Irkner foi operado

----------------_. -----_._--

d
-------------------,--------

Sangue e morte na casinha
de flôres

enfeitada

lHO, 25-Não ha avosinha quei�':0'1tr- mal'; da netinha que Berta I
.vlari» .le Jesus. Pesam-lhe nas i

(O .tas s;:er;-ta inver:nos, vividos I
c orn C,R.Ci if'icios que BO da

pro-Ipria li .de imaginar. Sea ccmp:i
nheiro. aquele hom homem qilP

IDeus lhe deu para ajuda-la a

suportar a necessidade-vha muito I
que S0 foi, vencido pelas (�nc('i-!j as de 11mB existencia em que só
i eve at ribulações. E sua filha, em
r.ue a velhinha Berta puzers io
da a esperança de um ocaso tran

quilo, tambem fugiu ao mundo,
deixando Marcelina. IIsto foi a pouco mais de 151<IDOS. NIarcelina era então uma

pequerruchinha, que ChOr3Y3 nllli-I'i0, manhosa, Irarruinha, que eS-1lava sempre a pedir a assisten
I. ia dos médicos.
Berta Maria fez dela então

toda a razão de continuar viven
do. A vó é duas vezes mãe. E a

velhinha provou sobejamente
que o ditado popular 'não se en-

gana. Foi até varias vezes mãe
Hermes. A velhinha possuia tam-Ilava a modesta casinha.

de Marcelina, amparando-a em
bem a sua vaidade .. ,

-- Iii, meu Deus! Não faça is-

todos os passos da vida. _ Ma]'iadBert�" h,a IPouco, t��e SO't" rv3Pel�hzl·ín11a al'nela correu. UmCincoenta e cinco anos-seus
llm grau e CUlaaao ,1g0 seguluo "�

de um grande contentamento. outro estampido a deteve. .Tosécabêlos já tinham encanecido- "-

t
.

E Marcelll1a comecava a namorar .. , acabava de estourar apropriacon ava ao nascer a menma. s- -co' --.
b

t
..,

d d 1 t
F Ize1's-se moca e CUIdava de pro- ,cs eça.ava pOIS Ja cansa a e u ar. b-' .

J E- i\I I' I fM'
,

l' �'I
. curar um a ngo na VIC a... _, mquanto 11' arce lna, ma e-

as nunca aesammou. lY aIS
D'

- .,.

1 b "d bItb f· b
lJ'ao que Ja tm la mn a ngo rI a, na ca eça, evan ava-se e

ranca se lzera sua ca eça e > M'" IBM1 d' h d seguro em casa ue Berta l ana. sa13 a gntar pe a rua, erta a-
C.a sempre aman o, acann an o, ()

., .

d-'
,

f
.

d
.

E f'
,

. d t' h "{T' ra, quem Ja Vlll moça casa

OI-l
['la 80 na um, esmalO. OI caIr

,1mp�r�nh o a_ �e ,mi a. v 18m-lua 1'a com espiríto de logica assim � quasi junto ao corpo de José, que
()S� Vlzm os \'afl enc o a casa, a-

B i\1"
". .

d d t'
erLa H afia sentIU uma pon- Ja se enngecI3.

vanho -ad rouCpa, suda, a ne a, �os tinha de ciume quando percebeu I Esta trsgedia passou-se ha oito
con eCI os. ozen o as camlZO- .

l' h d' J' C
-.

d B't" h
..

t'd' h os novos sentimentos c a netm a. laS. ose erqueua e n o
!m as,. os pIlme1ff� . v�s 1 mos, Mss-coracão generoso-logo se morreu. Marcelina Romualdo da

Mas mll�uscu as dJ usm} as, para conformou.'Era a vida ...Ela não Silva, salvou-se. E ônLem, foi á
arce ma apren er a er na es-

f' � .. .

t"
.

d 30
I D

.

t 'd d Izera o mesmo com o papae r Igreja, aSSlS lf a mlssa o O.

coAa. epols,. ou- rods cU! la os.
Aumentaram os cuidados. E I dia,

mandada rezar em sufragio á

I fPequdenma ese�v� ve�se. veiu depeis o noivado. alma de José, pelo coração mag-

ta-sMe �zen o ]ubma mocmt_ a. er-
Berta Maria sentiu tambem

la-I
nanimo de Berta Maria.

a _ ana rec.o rou en ao seus .

f "E ,. 1 M gnmas nos olhos quando Marce-
es orçou. - ra preCISO que - arce-

I' b' d I ........ ""'... '-,,""""''''''''''.,_.. ,........,..-""........................

I·
-

d d tIna, a ngan o-se no seu co 0- "'��n#.. ..;;;:;... ..;t-".�._�..��..L���
ma nao esmereeesse as ou ras

11 f I
.

d
.

';'� ri
• L' h

-

O le a ou, li me o: l'fJ CIRB Il MARINHO �
memnas, que tm am mae. s

,r' f' ,. r.� � I"t. �.
1-. d M

.

Bt'
- ovo, eu vou lcal nOIva,.. � �uraços e afia er a supnram 'r.� ��

a falta. E nunca houve quem, O t' h- E
I ,�, cientifica aos parentes e pes- I!t

estranho, notasse aquela ausencia _

casamen o sef!: amanBa. t I �� sôas amigas que sua filhá �
na casinha tosca de Marechal 'M]a n�o .,erat sem emdPoH· er.a rw PERCY contratou casamen- �ana Ja es alTa cansa _a, a m8JS ��

to com o FELIX LE- r.�de dez dias não dormia direito. � MESER.
sr.

ftTanLa coisa a fazer! A casinha � �,
pequenina de Marechal Hermes � Fpolis, 23--1-38 �transfofmára-se por dentro. Hao � Fvia ílores em todos os quartos, �� ��� 1ft����:aJW Mem todas as salas. Até na cozi- �'h-' ��-�

'" �� p r.��'CURITIBA, 26--Foram suspen-· nha. E em cima dos moveis, pra- � .!t ercy II'!J r
sos, hoje, varios fiscais e chefes tos, compoteiras, jarras com d.o- � � e � �
de trem, indiciados no caso das ces. Tudo feito por Berta Mana, r"$l:1t��� ���oo�
manobras criminosas da quarlri- Tambem sería o ultimo esfor- �j FeHx �
lha que vinha operando na rêde ço direto pela netinha querida. �� (�
de Viação Paraná-Santa Cata- Mais um dia e apareceria .um I � confirmam �rina. braço forte a amparar Marcelma, �:':t4;.m;lS::1����

O dr. Alexandre Gullierrez, su- a guiaI-a na vida.
perintendente da referida estrada, O noivo, para ajudar DOS ulti-
ordenou a abertura de rigoroso mos aprestos,' dormíra esta noite M!::D Ias velhasinquerito administrativo. na casinha de Marechal Hermes, lU!

num quarto aos fundos. Pela ma

nhã, quando Marcelina e BerLa
Maria já se tinham levantado,
apareceu na sala.
-Vovó, quer ir á venda bu,--

,",-.,=,,,,,,o=,,,,,,,,r=.=,,�-",,,'-"""" "'......",.....

car limonada�., �It, d?,.�;;;;;"�_.,.�L���'"���1Berta Mana sam presurosa. �� Virgulino Furquim ��Pediss;-r;-l-lhe um pedaçu �o céu, i!!I Machado e Juvenilha �
e ela Ifla com a mesma boa von" � I!I

sua alta tade. Mas quando voltou.� H Bento Machado ;tt)
Ela talvez nem possa dizer bem ii U

como foram as coisas. Lembra-se � particip.im aos seus paren-;
apenas que ao abrir a porta de- �� tes e pesloa� de sua ami- ��

r._�., '�
parou um quadro que nem póde t1 zade o nas( imento de sua ��explicar. � flh TEREZINH '\ �
Deitada no chão, Marcelina, �

1 a -

�
Meio sentado, com um joelho em � Rua i 'Iiauí n' 11 7, Vila �
seu estomago, José, o noivo. E

� Tereza cXIIl (Todos i
na mão deste, apontado para a

�� Santos) I'l�
cabeça da netinha, um revólver. � �

-

Berta Maria estrangulou um � Rio de Janeiro 23-1- 1938 �grito na ga�ganta. Ao mesmo � �
tempo um dIsparo tremendo aba- OO���������(IC�

e JoséMarcel-na

Ferl·oviarios
lDui.·ensos

Con
certa
Vai-sese qualquer mala.

a domidlio
Tei. 143S--Chamar PinhoPÓ de arroz e range

combinação feliz

Adol"a�ão
a venda em todo o Brasil
notadamente. na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de

qualidade.

Ministros em

eonferencia

RIO. 26 - Estiveram ontem
em de�orada conferencia 03 mi
nistros da Justiça e da Guerra,
respeti\-amente dr. Francisco de

Campos e general Eurico Gaspar
Dutra.

:�.���r������f�"'!r:�
� �

________. -_ ij João José da Silva A
� Isidor� Silva �

I G _, 'if Iii
gen.era . �es ij, participam aos parentes e �

,..
� pessôas de suas relações que \l!j

Monteiro vai a � sua filha DINAH contratou �
Iffi casamento com o sr. OS- �

Argentina �
MAR SILVA.

�
� S ��.r.J ão José, 25-1-1938 �

� r����, �
JfJ � Oinah � H
i �� e r.� �
.._........."_,,.., ,8,..,.....r..- ........

."...____..".,...� Osmar r.r-�L
__.."""'"

-� ��

� confirmam �
� �
������l

Altera�ões nos co

mandos subalte.·nos
da For�a Pública

Por atos de ontem do sr. In
terventor Federal, na pasta da
Segurança Pública, foram exone

rados os capitães Aldo Fernandes
e Luiz Lemos do Prado, dos co

mandos das 2a. Companhia Iso
lada e da 3a. Companhia do
Batalhão de Infanteria e classi
ficados, respectivamente, nas fun
ções de ajudante do Batalhão de
Infanteria e de ajudante e assis
tente da Força Pública.
Por atos tambem datado de

ontem, foram classificados nos

comandos da 2a. Companhia Iso
lada e da 3a. Companhia elo Ba
talhão de Infanteria, respectiva
mente os capitães Pedro Bernar
dino da Cunha e Ernesto João
Nunes.

com

Em Colher ele Páo, os Ianati
cos ofereceram resistencia á po
licia, entrincheirando-se em valas

especialmente abertas.

Post� il disposição
d.a Secretaria da

Se�uranea

Por determinação superior, foi
posto á disposição da Secretaria
da Segurança Pública, o chefe
da secção industrial da Peniten
cia da Pedra Grande, sr, Sodí
Vieira.
E"te funcionario já serviu na

SecretarÍa de Seguradça durante
largo tempú, exercendo o cargo
de Comissario de Policia, de que
se desempenhou com muitQ acêr
to, zêio e abnegação,

o

Está em

gal, José
de

o
..

quim

Curitiba
Joa

Andrade

.. .

mnns-

e

RIO, 26-Tendo o ministro da
Agricultura, sr. Fernando Costa,
convidado o sr. Francisco de Cam
pos a visitar as propriedades q ele

possue no interior paulista, está
anunciada a visita a São Paulo
dos dois titulares, I@go após o

regresso do ministro da Justiça
de Belo Horizonte, para onde
partiu, hoje, em visita a seu ir·
mão.
A excursão não terá caráter

oficial, devendo realizar-se na

sexta-feira ou sabado, com redu
zida comitiYB.

Os dois ministros demorar-se-ão
em São Paulo apenas uma ou

duas horas, parrindo para a fa
zenda do sr. Fernando Costa, em
Pirassinunga, onde almoçarão.
No regresso, o ministro Fran

cisco de Campos, pretende de
morar-se em São Paulo uma se

mana, aproveitando a ocasião pa
ra visitar várias cidades do inte
rior daquele Estado.

GAL. GO'ES MONTEIRO

RIO, 26-Pelo «Cap Arcona»,
embarca hoje para Buenos Aires
o general Góes Monteiro. chefe
do Estado Maior do Exercito.
Vai S. Excia. a Argentina a

convite do governo da grande
Republica platina, devendo a sua

visita prolongar-se até a posse,
em fevereil'O proximo, do sucessor
do general Agustin Justo, sr.

Ortiz, em cujas solenidades re

presentará oficialmente o gover
DO brasileiro.

Liceu
Industrial

Terminarà a 30 do correrate,
imprekrivelmente, a matrícula pa
ra o curso noturno do Liceu ln
dustrial de Santa Catarina.

o embaixador ale
mão no Ministerio

da Justiça
RIO, 26-0 embaixador alemão

sr. Karl Riter teve ôntem demo
rada conferencia no Monroe, com
o sr. Francisco de Campos, mi
nistro da Justiça.

ENCERADEIRA

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

nho TI. 10.

Ora. Josefína Flaks Schweídson
MEDICA

Fx-as�istellte do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
la GatI,hoa, Fenda�âo Gafhé-Ouinle e S. Francisco deAssi"s.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
ConsuJ!orio: Rua Trajano n' 12--Soo.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••• , • maia barata, porém ,

I
Blumen.u, Cruzeiro do S'.II,�
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Joinvile, Lages, Laguna, São
r

�j

Francisco de Sul f

• melhor do mundo Filiais em;
__ foPl. - de um .om e vario. aon. oomlaln.do.

.........ue nAo cOlllsome bateri;!! (2,5 amp.)
Immen•• durabilidade

A

venda em toda .

casa. do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão-
__ o

•• : _.t.�;,.'.:-
'

••�_ -,.

De Fama Mundial J

1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

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

Res. Hotel Gloria-Foa€ 1333
Comultes das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do ernpaludisrno e das melcsüas da pe-
Je e nervosas pela fiutohemotherapía

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 noras

---
--.""

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

,;��).S7'.6..'V2��������������a R A I O X

�. I GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFíA

� cLlNICA

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

� traçados electricos)
�

I
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� NERVOSO

� Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� médica

� Laboratorlos de Microscopia e Anã-
� lises Clinicas
� Exame de sangue para diagnostico da sifiiis (reaçõe; de

� Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Oiag-
("

.

nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
,

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

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

��, Fernando Machado, 6

� TELEFONE 1.1 9

� �"""'üiiiiiiF_L.......OiiiiiiiiiiiliiiRiiiiiiiliiiiiiiiiiíA.......N�O�P�O�L�'�S��

� l-Dr, Ricard-ollAccacio Mo-I

I
Gottsmannp reira tem seu escrip
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Pceressor tório de advogacía á rua

Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter) Visconde de Ouro Preto

Espeelanela em cirurgia
geral

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

operações de plastica

•

, Cálculo de qualquer
estrutura em con

ereto armado
e ferro

Planta.execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

RibeiroCarneiroOmar
ENGENHEIRO CIVIl,

Rua 15 de Novembro, 416 011
SALAS 12:1e 13

t: ANDAR

, Curitiba • ParanáTel. 1503

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa �

Bacharel em Direito �
Advoga na capital e1no interior �est� e do Estado de San- 1,

IIta Catarina. I

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto,

131d·,sobrado sala n' 1
PARANA' SANTA CATAHINA

n. 70. - Ph01\P� 1277. -.

I Caix 1 Postal, 110.Obras cantr'atadas na I· semestre
de 1937 �

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curltíoa-S. Mateus) �
Pont� de:�ccncreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curíttaa=-ícínvíte) .;:.-;,;; �R!��Prefeitura e Forum de Mafra �

rupEscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de Irati �

;� Maternidade de Rio Negro Itif
.�

.

o Experimental de Vlticultura em Tijuco Preto] (Paraná) �
� DIversas construções de residencias �
� �
,.�VÂV&��������?B7�vAV.ÂV.A�.

CONSULTORIO--�Rua Tra�
ano N. 18 das I O ás 12 e

das 1 5 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

ILves
junior N. 26

�TELEF. 1. J.3-1 .

-- -

.. '
.. �,........ . ......... .

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

,IRes. Rua Bocayuva, 114
Tei. 1317

._--

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moles tias de crianças
Dlrelor da MaternidadeJ
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 (2 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderbal
da Silva

R.

;::J\dvogado
Rua COAS. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 p. 1290
�.".

I Dr. Pedro delMoura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Teíephone n' 1458 I

!
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Salinas Perynas=-Rio

� Pripg Torres & Cia. Limitada --Rio

� Navegação Brasileira Límitada+Río,
l� Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
l�j Vandenbrando & Cia.--Santosn: 7 e 17 a

N c.:Estreitc) Ponta do Leal

•

1

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

dôr, recorri á =Apyretina s , sempre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Hospital Frat:enhilfe. Hansa Humboldle
Consultorio em jaraguá.

,11
...

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

...

-Posso certificar gue empreguei com optirnos re��lta
dos, o renomado produto <Apyretina», nas alagias [eproti
cas, s-m notar alteração dá função cardíaca.

Ass. Dr. Alfredo CinieIlo
Medico estagiario voluntario do Departamento de

Prophylaxia da L-=pra em Sã� Paulo. :
, -A «Apyre!ioa}}, pela associação feliz dos seus com

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

I l\1ajor Dr. Victor Mendes-Dírec1or do Sérviço de

'!
Saude da Forca Pública do Estado de Santa Catarina
F{orianopoli.i.

�

'i ,

1

-Os analg(';�ir:os componentes de« Apyret.ne» estão

dosados optimamente, de maneira qur� a energia especihca
dQS orgãos não é atigida por eleitos secundarias, mesmo

quando dois cacliets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras, não d-prime o coração, não diminue o pe
r) staltismo gastro-intestinal, nem hyperacidifica. o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
��: Rua 15 de Novembl'O nO. 84 A-- B1umenau--Santa
Catarina.

--Apyretina, ein auegezeichnetes Praepalat besonders
beí Migraene. (Kopfschmerzen)).

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

Catarina.

-A fórmula dos cachets de <Ápyretina ({ é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. Alfredo Hoess
Diredor do Hospital Sta. Isabel-- Blumenau-e-Sta.

Catarina.
--------�--

Atesto que prescrevo, com resultados optimos, os ca

chets de «Apyretine> neste Hospital.
Dr. Anton Halner

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

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

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

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clínica, u3

eachets de «A;)yretina}}, com optímos resultados.
Dr. Nilo Saidinha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

Auxi-

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

Dr. Piragibe ee Araujo
RIJa J 5 de Novembro nO. 82 -- Blumenau--Santa

Catarina.

«APYRETINlv é O melhor remédio contra
a dõr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.

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

Ilil Os n�elhor'es hoteis 'de
Cu r ijlt í b a

I HOTEL JOHNSCHEfi i/GRANDE HOTEL MODERNO
I Rua Barão do Rio Branco. em frente ao

\
Auto-Oníbos na EstaçãoPalácio do Governo Rua 15 de Novembro

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

os pontos da cidade.

1.
�---------,���----------�------------------------------------�\e.i�. �

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

COM LIGAÇAO A' REDE

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO Ria DE]ANEIRO

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

mente, sem transbordo I
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 ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação/ do País OUI do Ex
terior, para desembaraço e' redespacho para

as praças do interior
.

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZE.M PROPR10
SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS I

F��__�_ _:_'�"'--__ '-==-�= .=-._-.-;;,-_. - - -=-::

1/
I

VE:i'JCEl]\�lr�: wm:r\Íl';do Ciarrla em

;.�:; "[ri�JH)APl>
13 IlOr2lS 9 minutos

lendo chegado 3,3 mlnuto s e 30 segundos na frente
do 2.v collocado.

A 7U!',!Dt,PP; além de ser a "moto que mais se vende no
Llrasil" é "a moto mais cara do marcado" e tambem
'"8 mo+c cyclota qU<J 1:1<1\:> provas tem ganho ern 1937'�

UM NOVO �10FJElO
nBZ�125

todos os mot1;JeyeHstas
Motor "ARDIEu I:h� I (;yiim:Iil"C», com .315 I-IPi
3 IIelccidades, 1i.C:I: e ignl:dlo pOJ" i;g ti>!'ia

Bosch, 2 C",I:lOl5l de descaõ-g:a,

Pesando sõrnente 65 kHos

Casa
.

Savas

TAI\IIANC()S FAN-rA,SIA
TYPO CARiOCA PARA

Praia de banho

de Estefano Savas
RUA CONSE.LHEIRO MAFRA. N. 38

n nq D Ij E un f." í E í ii lir...1,,'i\.n v, i'CUuU. nu

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para fes�as, banquetes e peque

nas reuniões

>S!lJ.\VARIA"
1\"'1 d @

----" 111 -'ares e curados
,
__

r.;tÂfWE DEPURATiVO DO SANGUE

GRANDE SALAo RESTAURANTE
Al\ IERICAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia propria II vapor-Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

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

pess8as da familia
FRANCISCO L. jOHNSCHER

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

Maximo conforto e luxo

l Com diaria a partir de 15$000
60 quartos modernamente mobiliados

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

Ótimas instalações sanitarias com abundantes ser-

I viços de agua quente
Amplos conlortaveís salões de Recepção. Res

taurante, Fumoir, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro
fissionais. Grandes Frigoríficos. -Lavanderia pro
pria a vapor. toda roupa e louça I'!steriiizada.
Jardim.-Salas para mos�ruarios para os srs. re

prefentantes comçrciais. -DINER-CONCERTO

I
I
II

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

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

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

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

_.

I EM JARAGUA'
I
Hopede-se no Hotel Cea
Irai:
Proximo a estação p'
plos e arejados quarjos
ra casais e solteiros.
Conf8rto, Higienee PIon

Itidao

"\ ProprietarioZ
HESSEMANN. FRAN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOTTO

dos, e de, fonte segura, Vilain nãofpara ; vinda a Bue,nos Aires, doj O pr,�sidef'tel Vende ...se
mais sera rubro-negro. Botaiogo Futebol Clube, do

,
-- -�.

.

Rio, inclusive do quadro de ces- 'ira i 9 .,zarVADICO CONTINUARA' toból do mesmo clube, f
ii .. por preço de o�asião, 2 ca-

COMO AV.\fANO? er.�s sas em perfeito estado,
A EXCURSÃO DO ATLE'- HIO. 26-i'�oticja-sf: qUE nos

sendo uma a rua Major
TICO A PORTUGAL primeiros dias de fevereiro, o Co�ta ...

n. 117 e outra a rua

presidente Getulio Vargas segui- Frei Caneca sjn, com � ano

S. PAULO, 26-0 sr.Humel"rá para Petropolis. iniciando I de uso; u�a de madeira e

O':li�a�:es a�ual. tre!nador .

do I uma _'5t�Ção J..: veraneio, ?c;;ven- loutro de tiíolos e CCl1...
'..fltlet'lt:o �(.melro disse aos lor-I do seguir, ern meia.los daquele Para tratar com [cão Se

nais estar quasi assentada a ida, mês, para Poço; de Cvldas, ver? dos Santos, Cais Fre

do, s.<!u clube a Po�tugal, em [�aio I para o,nde se dirigu ão sua espú"
derico Rola.

proxlmo. As negociações vão bem sa e fIlhas.
__ . . _

adiantadas estando interessado na
I

A--- t-··---II-·----I Dr. Pedro Catalão
excursão do fil/Nico um conhe-

. en 'ra a e I
ciclo capit�lista luso. residente em Il5iixpulsa-O de Diplomado pela Facul-

O BOTAFOGO VISiTARA' Belo HOrIZonte. � dade de�f�icina da

BUENOS L\IRES - -0- estraoje i· Ex-interno e assistente do
BRADDOCK E rOl\1MY

ro Serviço do prof. Moraes
BUENOS AIRES, 26--Ter-, FARR LUTARÃO EM Si

Ex-interno do Dispensariominada a temporada argentina de i REVANCHE RIO, 26-Espcra-se que até Silva Lima
fute�ól, estã? sendo jov,adas varias I o hm do mês a comissão c�c�r I Ex-adjunto do Hospital
pa[�ldas armslosas, afi� �e que os I NOV ,r\ '�ORK, 26 -:-Mike regada d� e.laboração da lei de GraHée Guiulr c Sanatoril)
aficlO11ad�s do DasSoclstton" não' [acobs, conhecido empre:ano de

I
entrada �e. l'-lll;!.ra '" s e expulsão I Manoei Vuorino I

fiquem pu 'lado> dI? c,omparecerem lutas �e. box, declarou à Imprensa de estra�)f'll os L': rmne seus tra"l Clínica médica círurgtca das Iaos gramados. Vanas cxcursões ] ter rejeitado uma proposta do sr. balhos. Sd l)l 5': que no novo pro- moles tias da
de clubes argentinos estão sendo) Arthur Eldin, proprieterio do es- jéto procura-se facilitar ii Estrada i CABEÇA E PESCOÇO Iorganizadas, prepa,rando-5e. ,outro,; I tadio dp. \.'/0..'ernblei ,em Londres, d.e imigrantes agricul.tores, prin- Especial-sta em

I b d I I d "I
.

b d NARIZ, GARGANTA E
cu es para rec:-�er a visita e I pala a rea Izaçãr)� a I, e uma re- crpa ment: ell��petlS� em. or� e.o- OUVIDOS ISoubemos que Vddin o formi· :Iube,s do estranje rro ... Ontem, os I �anche" entre Jlm Braddock e II 1ro dos dispOSItIvos cor.stJtuclon �IS,

i CONSULTORIO Idavel arqueiro rubro-negro, trans- Jornais porteohos nonciararn, des-] rommy Farr , - F"'"F W ...., 18--- Rua Trajano -18

Iladou-se para as fileiras avaianas. pertando grande interesse nas rodas O emprezario norte-americano em negociações para que os dois I RESIDENCIA
Sera que o goleiro do [ris, desportivas locars, as negocíaçõ><, assim agirà por ser desejo seu rca- pugili[\las assinassem um contrato

II
Hotel Glorra

deixará o gremio de Cr�z� I' que estão fazec:do �s clubes .Ri- lilar esta luta nos Estados Uni· para a �esma, que devfrà ser ,em
I

Diariamente das 16 ás 18 hs. IIIMas ao que estamos lUtom a- ver Pinte e GznaslO y E8f!nma ,.Jo�. E acrescentou que jà estava 12 assa;to�. .

'EF�{J""'- a __ ' 'nmf::Mifl"--:fJf5JJ'J'f'OI! __ 1f11FVz'P'" uu;.w.- 7= � ft:�· ."!fl1 • _.g,

Ar � -1==Wii?
c.:::7� �a�� l!I ��

Desportiva
o hercúleo arqueiro alvi celes

te, não "e conforma em ser subs
tituido por Vilain.

Caso. o rubro arqueiro vá para
o A vai, Vadico não continuará
como alvi-celeste.

Para onde irà Vadico?

REDATOR: Paulo B. Barbosa

x CARMINATI

Será
cional lide de box � rea"l Esport-�-lizar-se nesta capital I .Jornat

" .

proxlmaII sens.-

Solto o Iormidavel peFI!) meio
médio, que realizou. algumas lutas
nas diversas cidades. situadas na

fronteira Brasil-Argentina. encon
trar-se-á com Carminati, o futu- Saul o "colored" extrema es

raso pug;litita Ilorianopolitano, e, querda do rubro-negro da capi
atualmente o detentor do ceptro tal, atuou na equipe do Ferro
de campeão da cidade, num em- viarto no rnatch com o Potes·
bate que: pci certo assumirá gran- tra.
des proporções. Saul agrariou de sobremaneira.

Devido II grande fórma em

que se acham os dois pugilistas,
a luta atingirá as raias do sensa

cionalis no,
E' a primeira luta internacional

que Flori�noí)oli$ assiste.
Sdtn desafiou Garoto Bron-

SAUL O EX-PONTEIRO
DO IRIS ESI REOU NO

FERROVIARIO

V1LAIN NO AVAl'

ze o campeão gaúcho, e o vence

dor do célebre El Tif!re.
r� w· WiI'íI'P

o EXPOEN E MA IMO
DA EL.EGA OlA MASCULIN MY§ O
ORGUL.I-IO DA INDUSTRIA NÂCIO�

,."

NAL.-O CI-IAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 "�UL.

�.,. .

r'

o I

Chapeo
Dos
Quarenta
lTlilhões!'

Deposita rio: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 FLORIANOPOL.. IS

_ uwr
.

,-

AL.FAIATARIA Abraham
Comunica que devido a construçãs da nova fachada atende á sua di,atinta fre
guezia pela er-;trada do mesmo predio na parte do CAES LiBERDADE junto ao
I-'�otel Gloria.

:i.k-- .. ....., . ..-.,.__ ... -------_.-- .... _.-.,., --.

., {
.�: '

.. -,

I'

i"r

'J(,
'I
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Lln''''li ri6 r1ses:

convocadot".para un�a II Não promete, cumpri
r"eUr)180 I b

. -

suas o ngaçoesI
NI fERO'I, 26--A policia fluminense convocou todos os 1

mendigos do Estado do Rio, para uma reunião no dia 27, ahm I
de 5elern tomadas medidas quanto �i�açã�' .1
MERCADORI;.,�S DC:) I

"

"

A L, [_') tA. B I q

estão dar-ldo á ces·ta

PORTO ALEGJ;E, 26-Noticiam de Torres que n

tào dando ás praias daquela cidade mercadorias do <Aldabi»; do
Lloid Holandês, gue naufragou nas costas de Santa Catarina. ha
cêrca de 2 mêses.

RS. 3:120$600

Vil1iá '.@ Bra.1 PE§TlE BUBONICA�
<'j ,

Oi I NA FRONTEiRA AR...

511 ulns ínr�!s. \ GIJ;NTINO-BOLI ..

são da I.w.iga VIANA

das Nações BUENOS AIRES, 26 - o

Recebi do sr. HERCILlO AVILA, Agente Geral
da MERIDIONAL, COMPANHIA DE SEGUROS
DE ACIDENTES DO TRABALHO, a quantia supra
de três contos cento e vinte mil e seiscentos réis-3: 120$600. I

proveniente do acôrdo hornolgado neste JUiZl} no processo
de ac dente em que foi viii na LICIDONIO JOÃO GUTER
RO, datado de quize (15) de Janeiro do corrente alto a

Os. i8 do dito processo.
Para constar a veracidade, firmo o presente recibo

___,________ que vaí por mim. escrivão interino, devidamente assinado.
I I LagUí.a. 15 de Janeiro de 1938.

Não serão au-I (a) ��::��:� ����i�� I :
montados os (Selado com 1$200 réis)

i rn postos 1IL_O��Co"eio do Sul', d� 23-1-38.

_ II
RIO, 26--E�tiverdll Ituni i LIBERTADOS NA

dos ho)t', novarr.ente , os che]- s 1
ARGENTINA OS RE"Ide: srcção Cle' ,1\Anlsteric da Fa- ,� I I�UGIADOS BRA ..

zenda. O obj-uvo dos encontros '\).� � SILEIROS I
que vem lendo aq ..-le s altos fun-' ':' sana cuJif I,

'

,<:.i2.;j"-' pe;.Ai/á o BUENOS AIRES. 26 - Acionarros e a r"l�ljlil'n,�ntiJ�';i.o t: i - \ -p;.

Ibutaria, vi'al'do m.uor dici -ncia
-

,,_-

I.:,;;"
'i" jadúl:. Policia resolveu por em liberda-

J J' -r.l:{ "

.

;;\" J 'cii," ��0
dt: os refugiados brasileiros quena arreca-iação cs impostos.

i''''"''-l� 'C>: r, 11 h
Ao que se s-be, êsses não ��>-,:" '�\ .� C egara,� recentemente á Argen-

'\.\ .>. . tma, utilizando uma pequena ca-
serão «um-otad.is .

_______________________ nôa desde as costas do Uruguai.
I\. A ISS I\.

"

As negociações culminaram na

� V I I "'-\ liberdade dos mesmos tendo in,detentos da prisão de «Lincoln I tervido na ocasião o senador'1- [eights> foram acometidos de 1
violenta enfermidade, que as au-' Viuva João Moura Junior e filhos, convidam 8US arg�ntino Al,fredo Palacios, que

toridades atribue� a uma cons- seus amigos e pessoas de suas relações, para assistirem pedlU.aos rmmstros da, Relaçõ,es
)o piração d� envenenadores em graH- a rr.issa, de 30 dias,' que mandam celebrar por alma I ExterIOres e da Agricultura li

de escala, provocados pela mis- de seu esposo e pae, JO-".O MOURA JUNIOR dia 29, cença pa.ra que �s ref_ugiados pu

tma do lixívia em cerne picada, na Catedral, ,1s 7 horas �sete horas) no altar do Cora- des$em fIxar lesldenCIéi. na Ar-

f
-

d J g<>nti,HI.s:guildo, a�uraran/ 05 unciofw-I çao e esus.

nos sâDltanos. I Antecipadamente 3gl"adect'm

Leilão

Minislelio das Rdaçôes Ext("'(Ío-

RIO 26-- ,- I res, de Bolívia, cO,nfirmou �A au-

.

) '" ° SI. H,e?310 de I toridades samtanas afgl�t1tll1as a
Almeida. dlrdo;, do SC1V1CO de I, - \ d t b
I dI"

'

I
exrstencia oe casos e pes eu·

.rnpre�"s:l o ,tamarat!, IlJfu�m(lu honica em localidades boliviaue S

1 <lue vira proxunamenre ao '-'r"'sIl " , f' �

_
,

" ," u u.
prOXlmas a ronteir a ar!Sên!Hla '-

I uma missão da Liga das Na- i· I 1-
"

"

_ 1

f I
sirnu ! anearnente 50 !ClIOU a coo-

I
coes tC:lCO a "ente o sr Pod,,'- d' 1 -d d.-'

' "

,'.
cs

peração aque as autou a es"
ld Costa, consultor juridico da-!I '�ueJa corporação internacional. -0------d-'-------Adeanta o sr. Rent'lto de AI-

i pre�o O OU.oO

meida que ignora 05 objetives dai RIO 26 O ' d,
,

I'
- preço a zra-

vragem dessa missão ao nosso ma de ouro, hoje, foi fixada,
lO>

pe-
pal�. lo Banco do Brasil, em 19$600.
\-.a."Y7Eífü1íM_Ni,êt*Wíiitf: m"s1 tWtiiili1iiUlt_"5ttêf�qRãmrti�;

[

�------------

15 horas

No dia 2 de fevereiro. às 19
h oras, no sobrado da rua Traja
no n. 51. serà vendido em leilão
novos t: finos moveis para quartos
de casal e de solteiros, superior
sala de jantar, trens de casinha,
Íouças, vidros, relogio de parede,
tapetes, moveis de vime; tudo em

perfeito estado. Visitem o prédio
no dia do leilão, que não se ar

rependerà. Quarta-feira, dia 2 de

fevereiro.

63 prêsos intoxi
cados

LOS ANGELES. 26-63

Capital
Fumdo de reserva

10C,OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

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

rV1c�vitnento Maritimo�Porto
Ser'viços de I

.,..,...._....,_�.....-ri'=sn!D'l;EPiiJB':JlFMid��"lnrrmtzmaIPli?9"FTP'iF5?f'ii1.ii11iMiJ1ií1i1 Ip�!6sa§W'i TD'��__"�-- ._p

----_._----

Para ('J Norte Para o Sul I
aM__mEmg��mm�"��aa�__��&��m'FWmm���-wum;.-m.�m���i«DG'__�__AAE�M ·__=1

do corn I O Paquete ITA(UERA sairà á 28 do I
corrente para:

• O Paquete ITASSUCE sairá á 29
- ...

rente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos. Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió.

Recife e Cabejelo
Cargas e passageiros para os demais por�
tos sujeitos a baldeação no Hio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

Alegre

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
DqJ. com Iur is (COdlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. �opillares (ldem de r 0:000$) 4% ara
Dep, ce aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com aviso prévio de 30 dias
idem <le 60 dias
idem de 90 dias

3,5% ala
4% ala

4.5% ara
DEPOSITOS A PRAZO--FIXO:

pn 6 meses
por 12 mêses
Com renda men sal

4% ara
5% «

4.5% ara

I

A• Recebe-se cargas e encomen,da3 até a �esp�ra das saídas ,do� paquetes i
VISO e emite-se passagens, nos diaS da:: �aldas dos mesmos. a vista do a

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armaze::s da

Companhia, na vespera das s,:idas até. �fl 16 horas, para ser l.:onduzida, gratuita-,
mente para bordo em e:nbarcaçoes e5pec1aJs. IESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22��SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-C-\lS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTElRA

Para mais informacões com o Agente

..l. SA NT'O�-;; CA t:;,>c"')()SO
te

Dr. Pedro di Moura Ferrn
Advogado

Rua Traiano il. I

LETRAS A PREMIOS.
per 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo p'oporcionaI.
Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

.nM EM ,

VISTA -BE SEUS FILHOS
e graciosas confecções para meninas e g_ritos só

ACAPITAL.
Lindas

na \

4% a, a.

5% "

Casa das Meias
•

de FERIS BOASAIO
Unica deposítaria dos afamados lança-perfumes

RODO E RIGOLETO, PODOURO METALICO E DE LUXO PIERROT E
PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TÀMBEM EM

GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS
Dr\, INEGUALAVEL elA. QUIMICA RODTA BRAS1LE!J?A E ELEQUElRÚS S. A.

Já cbegou a gr,lnde remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

Aproveilem Foliões

Conselheiro Mafra

C)tirna vantagem para revended()re�:3

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

tUU t1laL3Q
H'

.

-= Mi...."

esquina Trajanoda

/

"fi'"

"

I
lRZW39
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a acaxl ' e XUXt-l

banana
e i férias concedidas 1Azas

I férfa°:aa� ��sno��r����S �� �:�ou�� As homenagens prestadas aos
do Estado, sr. Lino Soncini e á

'

d -Ih' "Rdatilografa da. S.ecretaria da �a- esqua ri a atos
zenda, d. Eurídice de Almeida
Bitencourt e 15 dias ao porteiro
continuo do Tesouro do Estado,
sr. Arquelau Marinho dos Santos
Lessa.

jI-

ceossobItalianas do Brasilos

bravos
Verdes"

pi!otos da
PORTO ALEGHE, 26-Exa- dir mais.

minando uma partida de goiabada O engraçado da coisa é que a
«Sul AmetÍca>" fabricada em ��;ío «goiabada» Sul América não é
Paulo e \ endída em g-rande esr-n- vendida em �iiG Paulo, nem nun
Ia nesta (;.pil�l, os laboratorius ca ;) foi. E' um produto exclu
do Departamento Estadual de I sivarnente destinado á exportação
Higiene e Sande Pública ,omtcl-1 para outros Estados onde faltam
taram a exisleuci.a sórneute de I' guiaha�j e sobram os trouxas .. ,

xuxú e banam'. De goiaba. fJlle
_.- - ..

deveria ser in tegralmente compos
to esse alimento, cxisl ia só a

cor ...

Iucoutiuenti, as autoridades 81..1-

il.,nitarias aprr-endcram toda a par-
_',4 tida existente na cidade da su

posta goiabada, comunicando aos

Iseus agentes estar proibida a ven- �������������������������_���������������_�������-�':!'!:�������

�aE��;��.lllarca de doce em todo A V OZ D O P O V O prop�iet�ioI e :ire�or R�po�sa�1
Como se vê, é o tipo perfeito ---------- .. -

do «abacaxi» empurrado á valen
tona no comercio ingenuo das
provincianissimas metropoles,
acostumadas, desde a iníancia a

comer gato por lebre e ainda pe- r

RIO, 26 - Conforme tele- saltar os tripulantes. Por fim, Bruno. Foi uma tem'

grafamos, os dois aparelhos da _ .. Bruno! Bruno! Bruno 1\1 us- pestade de gritos, de acclamações.
esquadrilha « Ratos verdes», ate- solini! - se ouvia de todos os la-T Foi com grande difficuldade
rissou no Campo dos Afonsos ás dos. Surgiram Mancinella, Tre- que L) filhu do Duce saltou. O
19,5 horas. O povo se cornprurua zunni e Bovelli, 2' e 3' pilotos, povo comprimia o ponto em que
em torno do pont.o onde deviam ' mecaaico e radio, estavam o embaixador" demais

..

.-------- -,- ,-------

autoridades, na ansia dI' vêr de

Z E T A'
perto o joven aviador, [ilho dum
dos grandes homens dos tempos
atuaes e que já participou de
duas guerras, como aviador.
Bruno era quasi arrastado pe-

los vagalhões que a massa popu
lar fazia. O unico meio que se

teve para livrar o piloto da cu

L AD" riosidade popular foi Iazel-o re

cuar sob a asa do avião" e em

seguida, acompanhado do embai
xador e outros elementos de des
.taque da colónia italiana, ser

1,1
conduzido ao

P,
avilhão de coman

do do regimenLo.
Logo após descer do seu avião,

SRA. FLORA BOTT BOABAID Marita foi a linda garôta que I o coronel Bise�, que s� encami-

nasceu ante-ôntern, filhinha do, n.ho.tl para a pista, afim �� as

nosso conterraneo sr. João Car- sistir a ate:ragem do aVIa0 de

valho Filho. Bruno, receb�u um forte abraço
do coronel VItal da nossa avia
ção, e seu velho amigo.
Biseo, com grande satisfação

correspondeu a esse abraço que
encerrava 11111 mundo de recorda
ções.
Acompanhado do general Lon

go o coronel Biseo foi até dean
te dos aviadores e mecanicos ita
lianos que aqui se acham. E, num
gesto simpático, estendia a mão
a cada um dêlles, que, antes, fa
zia a saudação facista, para, de
pois, apertar a mão do chefe.
Depois, o coronel Biseo deu

instruções aos oficiaes para pro
videnciarem a guarda dos dois
Savoia.

Os aviadores estavam visivel
mente fatigados. Tinham realiza
do um vôo ininterruto de qnasi
1Lt horas!
Reunidos todo:" se encaminha

ram para a entrada principal do
regimen to, onde os aguardavam
au tomoveis,
Nossos oíiciaes aviadores os

acompanharam até os carros.

Precedidos de batedores, ruma
ram para a cidade, acompanha
dos dum cortejo de talvez cem

autornoveis, onde se achavam e

lementos da embaixada e coldnia
italiana aql'li residente.
Durante todo o percurso, até o

centro da cidade, foi uma corre

ria, uma disputa imprudente, en

tre diversos autos, todos queren
do obter os logares mais próximos
aos carros dos aviadores.
Tal era o movimento que o

transito era interrompido para dar
passagem ao acompanhamento.
Da Avenida, o cortejo entrou

pela avenida Almirante Barroso,
seguindo para a Casa de Italia.
Aí se achava uma grande mas

sa popular que aclamou calorosa
mente os aviadores.
Uma l»nda de música executou

....... --- ..------------ .. ---- o Hino Italiano e depois o Hino
Nacional. Crianças empunhavam
bandeiras brasileiras e italianas.
A demora diante da Casa de

Italia foi pequena. Os aviadores
estavam fatigados.
Por isso, logo após, ainda acom

panhados de muitos carros, segui
ram todos para Copacabana, on

de ficaram hospedados no Copa
cabana Palace Hotel.
Após o iantar, os azes italia

nos converSarnm durante longo
tempo, trocando impressões do
vôo e, em seguida, se recolheram
aos seus aposentos, pois a fadiga
da viagem lhes estava exigindo
imediato repouso.

G
IV I D A

Banho á fan
tasia

GENTE NOVAANIVERSARIOS

t!l

Vendedor suspenso
• Terça-feira última decorreu I)

" aniversario
natalicio da exma.

No próximo dominao na apra- sra. d. Flora Bott Boabaid, es-
• • '? d t d I" d J\Jr'_ SORVETE--DANSANTEzível e preferida praia da Ponte I posa

o ac� a o c mico r. 'J.I

do Leal será levado a efeito for-, guel Boabaid. I O querido Lira, o « Palacio das
uiidavel banho á fantasia. I

Dotada de elevadas virtudes e
Festas», realizará domingo, das

O pessoal do valoroso RIA- ad�iraveí,> sentimen�os cristãos, 14 ás 17 horas, um Iormidavel
CHUELO comparecerá incorpo- a Ilustre da�a catarmense. grau- sorvete-dansante, em comemora
rado e destacado folião Henri- geou largo circulo de amizades,

ção ao primeiro aniversario da
quinho dirigirá o «maluco» e ba- pela l.haneza de �eu trato e �or inauguração de "slJa confortavel
rulhento blóco «Minha filha casa pOSSUU' um coraçao sempre afeito

séde.
hoje». I ao bem.

bô t r
I E' de se esperar uma tarde

I
Será, sem dúvida lima manhã A GAZETA, em ora �:( la- agradavel, pois o elegante Lira

alegre a de domingo próximo no mente, apresenta seus respei osos sabe dar originalidade as suas

1« Balneario da Ponta do Leal», cumpnmentos. I._
d

.

I reurnoes, que sempre eixam gra-
SRA. JOANA VIEIRA i tas recordações.

Def�ue na �a.ta de hoie o ani-j
CHEGAM UNS

versano na�a!lclO �la. e�ma. sra.

I Vindo de Urubici, está nesta
d. Joana Vieira, ?Iglllsslma CO[1-

I capital o sr. Justino Cardoso,

VOA0 de
sorte do nosso estimado conter- nezociante alí.
raneo sr. Nicolau Vieira, habilj

"

chefe de secção de maquinas do LADISLAU ROMANOWSKI
nosso jornal.

.

Acompanhado de sua exma.

SRA. PAULO SCHLEMPER esposa d. Angola Opuscki Homa-
NATAL, 26 -- O aviador Ni-I ,nowski e seus dois galantes fi-

no Moscateli e seu companheiro i Deflue na data de hoje o ani- lhinhos regressou de sua viagem
Castelani, que fazem parte da, versarío natalício da exm a. sra. ao norte do Estado e capital pa
esquadrilha «Ratos Verdes», só: d. Marta Schlemper, esposa do ranaense, o diligente e ativo re

amanhã, pela manhã, é que le- I nosso conterraneo sr. Paulo Sch- preseutante comercial sr. Ladislau
vantará vôo. lemper, industrial nesta Capital. Homanowski,
O motor foi desmontado afimde
no mesmo "erem feitos reparos.

FAZEM ANOS HOJE:

Esteve em nossa redação o sr.

Manoel José Moreira, encarrega
do do taboleiro nr. 23, no Mer
cado Publico, que veio protestar
contra o procedimento para com

êle ha vida por pa rte do adrninis
trador daquele estabelecimento
municipal.
Declarou-nos o sr. Manoel Jo

sé Pereira, que devido a um ne

gocio em que não primou pela le
aldade o proprietarío elo taboleiro
nr. 21, conhecido por « Dndu»,
foi por este agredido. O adminis
trador do Mercado, em vez de
agir contra o agressor, ·:.Jntes o a

garrou a êle queixoso pelo perco
\,0 e não contente com isto o

mandou prender por um policia e

o suspendeu de poder comerciar
no Mercado durante 5 dias.
A' tarde fomos procurados pe

lo administrador do Mercado sr.

Marcos Nunes Vieira, que nos

declarou haver na realidade se

gurado pelo pescoço o queixoso,
afim de evitar que a briga tomas
se maiores proporções. Acrescen
tou, não ser verdade que hou
vesse solicitado a sua prisão, mas
tão somente enviou os dois á
policia para que esta lhes fizesse
as observações necessarias, no

sentido de evitar a repetição de
tão comentaveis fatos.
Ainda, nos declarou o sr. Mar

cos Nunes Vieira, que nem só o

queixoso foi punido, pai" «Dudu»
tambem foi igualmente suspenS6
por cinco dias.

MINISTHO OLIVEIHA
SALAZAR

50' HOJE
levantará
Natal

ME'XICO, 26-A policia desta
capital conseguiu localizar dois

per,�gosos. terro�is�as, suspei�os de
Icomvencia na ultima tentativa de

assassinio do primeiro ministro Iportuguês, sr. Oliveira Salazar.

Admissão de datilo ...

grafos nas I·eparti..
�õe.s esta.duais

O sr. Interventor 'Federal, pro
mulgou ontem um decreto-lei re

gulando a admissão de datilogra
fos nas repartições publicas es

taduais.
Por esse decreto, os referidos

cargos serão providos por con

curso, realizcidos na Secretaria do
Interier, de 2 em 2 anos, não
podendo os candidatos ter men03

de 18 aaos nem mais de 30.
As nomeações serão feitas por

ordem da classificação, vigorando
dois anos.

OUTROS PARTEM

a senhorinha Noemia Guedes;
a senhorinha Zuleide Soares;
a menina Norma Ribas Ca-

margo, filha do sr. João Camargo;
o iovem Rui Marqllf's, filho

do sr. Godofredo Marque!'!.

Lista dos passageiros que se

guiram pela Viação Cruzeiro
Ltda: Antonio Cruz, Altamira
FraIlzo�i, Carolina de Souza, Al
fredo Zattar, João Rosa, Augus
tinho dos San tos. João Pessôa,
Brito Silva e João Farias.

Reformando
oficiais

BELO HORIZONTE, 26 - O
governador Benedito Valadares
assinou hoje um decreto refor
mando eli versoi'! oficiais da Fôrça
Pública.

NOIVADOS

Com a aentil senhorinha Di-II Para o sul do Estado seguiu
llah, diléta filha do ar. J�sé João ôntem a exma. sra. d. Ondina
da Silva, residente em São Jasé, INunes Gonzaga, espo3a. do sr.

ajustou nupcias o nosso estima-
I
Carlos Gonzaga, comerCIante.

do conterranco sr. Osmar Silva.

Adoração
é a marca <,lue ?omina na atuali-I limousine Auto-
dade e d?mmara sempr�.Qualque-l. I t

III

que sela a sua neceSSIdade de I
. Pelo �OdICO preço de 13 CO�- mo rlzes

perfumarias prefira sempre
tos d� reIS vende-se a lu.xuosa h-I Habilitam-se ao casamento, no

as d� marca �o���n�2�HEVROLET, tipo 1936
RIO, 26-Chegaram mais duas cart.ocio lIo R�gis�ro Civil, o sr.

A tratar _fom o chauffeur pro- possant-::s auto-motrizes, que serão' �odesto ?a Srlv�lra e a �enho-
prietario JOAO INACIO DIAS. utilizadas llO transporte de passa-I rInha AlCIdes Ines de AqUIno.
TelefoDUe )g222. geiros e:1tre Rio e São Paulo.

Retornoll a Tubarão o sr. Boa
ventura Barreto, fUTlcional';o da
Residência da Diretoria de Ter
ras alí.

HABILITAÇÕES

Conferéncia de
morada

Adoraq;ão

o TEMPO
! BELO HORIZONTE, 26-0
ministro da Justiça dr. Francisco
de Campos, hoje chegado aqui,
esteve no palacio, onde conferen
ciou longamente com o governa
dor Benedito Valadares.

Departamento de AéA ISronantiea �ivil
Boletim diário da Esta�
ção Aéro-clhnatológica

O' p RA A RN R N co o I

Salas de Jantar ImbúiaTodaEstilo 1938- -

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo- Instavel, com chu

vas e sujeito a trovofdas.
Temperatura-Em elevação.

te,Vce:�o�aja�: fr���!�ante nor-

A MOOEL.AR
Malas velhas

As temperaturas extremas de na ..

RIO, 26-0 interventor Hen-
se qualquer mala.ontem, foram: maxima 26.7 e mi- rique Dodsworth assinou decreto

C
. _

d T a domicilionima 21.4 registradas, respecti- extinguindo a omIssao e a-

vamente, ás 12.20 e 22.50 horas. belamento. TeJ. 1436--Chamar Pinho
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1:400$000 EXTINTA
SOLIDAS .. LINDAS .. CONFORTAVEIS a �omissão de Tabe ..

lamento- Con
certa
Vai-se

, r
l'

r'
w
'-

o sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & eia••• Jaínville REGISTRADA, m(MARCA

reconlmenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
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