
Nl'�1n dignífícan:te e alcandorado exemplo de patriotisDlO, o illlstre
trai Meira de ascessceíen, d��clal<la que usn dos problelDas fundal1lentais
'de interêsse da PátJ:nia i���;síde· na Ilacionalização, em seus rnultiplos
tos, a.firmando senrãr-se i5atisfelto� . lo êco, na eerra brasileira, do

de pl�otest:(� lançado contra os que nos trahelD

,
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Novos fardamentos I

da Guarda-Civil
IRIO, 27-0 DIA'RIO DA

NOITE, em sua 4a. edição, pu
blica o cliché dos novos farda
mentos dos guardas civis.
Ao que parece, o referido far

damento ainda' sofrerá uma pe
queria modificação, especialmente
na gola que presentemente é fe
chada e passará a ser aberta,

Serão rece

bidos
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I NUMERO 1068

BBLO IlOHISONTE, 27 -- O,
ministro Francisco de Campos,
acompanhado peio Secretario do RIO, 27 - No Ministerio . da

�)AR�S9 '2'1 - �fm"linh-]OU : Il'05 para (, ar. afim � Interior, visitou hoje a Peniten- Guerro foram assinados decretos
• n"

J
... I 7 �e ciaria desta capital. reformando, a bem do serviço e

� Hll��q:��r(i;,)) ��. rn��'� ao: ch�níi'Jar a ;l\t)ncia" A visita foi demorada, tendo o da disciplina, os sub-tenentes Jo-
unill�CH,ii�íD rjrr� rcace pela I 0$; d�.::��sm�n'ii:os de to- Ministro da Justiça apreciado du- sé Leovegildo de Oliveira, Boli

des;P:H1'. f�ista �lra�'H>ã521 V�O� 11 das as testemunhes �..... rante meia hora o orfeon dos de- var de Araujo Sá, Mario Marques
g�f�e f�úilTis� qu® �UB Sena, I �iueddas;: ii;m�dC1!:I.Y� e�� tentos, com alguns dos quais tro- Lins e João Feliz Batista,' do
:.libate�ll ;t;;j)ftl":j dC'G§ türillZ O I as dm::;iôraçõas �i� tri.<t"'A; �

cou palavras carinhosas. 2' R. r., sem prejuizo das con-

�. •

íL •
••• Após a oferta de uma taça de sequencias da ação penal; e ain·.eg�onêum ®�:a!i!!19 derrtr€J I nos�. champagne, o sr. ministro da da, no interesse da disciplina, oda su� casa '�Le.llb..§21n'te a 'I' Justiça, retirou-se aumiravelmen-I

ilub-tenente Henrique Rodrigues..------

MUETE. -.--------------- II t' .

d
•• .'V I

e nnpreSSlOna o.

I
A PQ��mt.mi'� versao cm'-I I '

General s1�ro .. tre�1:e era de qu,j�� � caMsa i Ameaea do govel"Do I
--------------------

C edg��lra�: ��h:��lJ�m�:!r:���::I::����:�a��e�:s ��� O S,.f... �val- VigilantesRIO,27 - om esuno a •

\/" �
,

• 1."3 @§ "lsilado' o .. �

t dCaçapava, seguiu ontem pelo pna
.

iI�heb: dte:;�il'12�1l!:U, b
o

T

<1/ $?iIl eeUI-
A h

con rata os
«Cruzeiro do. Suh. o general (�ornudmente t:a� 1:ferS�O� I 81Xada brasdeu·a do ran aIsauro Regueira, que vae co- . dedaral!1ido que �'íI1.:;li"tara I r ,�" _ �

mandar a 4' B. I. Ao emba�'ql�d, I em iegith.,na de�e.:;,a. I . LOND�b0, 2i.-Sou�e-se em

compaerceram o general hllflCO _HíI "' .. "',"". If> a. . '. I clrculos dJplomatlC03, dIgnos de
D

..

d G !!".""",al ••• , v ��3�llile",�} t d ' ,.

Gaspar utra, mInIstro a uerra, I .
g •

.

,-

I o o o cremto, que o sr. Alcebia-
general Góes M?r�Leiro, .e. outras: q�e

_, .m"'Ji:e��.� �;;;�:m faBi.Vu I d.�s Pe\�anha., erob[�!xador do Bra
altas patentes CIVIS e mIlItares. I 'tI}tio!ete, - ®lia iihUâiE1!i:l� de' Sll na Espanha e d(;(;ano do Corpo

• o _

------ I rWada��ile Y�'ohriall1ld. E�a I Diplomatic?"
diante

.

da
, �meaça

Pro!bu:�ao aos
.

eato- ref;��8�a q::o�n �1t mnarido !ln!� ;ue se S\l�O� 1!,��IJha �Ido iel�a pejo
beos do Rcu�h HT�� cmb'o casa ih.d��Ult�" bover�o j�g,l,�sta. de supnm��' o

. II
forneclmemo ue VIveres a cerca

1 PEST ') C 'r
AFti!b��g e'Stav�Úl"'l1 I!;�mbf�ili= de 70 pe�;3ôas qne ainda se en-

BUDAd ,_7 -

ol_e]m gado:;. Lef�;;Jíl'n g.:tmeç,jJju m'= contr.am as;tndas na emb8ixada'rumores e que o governo a

e-I ."';. U
'

b
." '. _.

-

i
� 'b'

,

t I' 1 ct!!J.!/!'r=se, �rc�;rll'il (!li �lI'etu�to raSlleIra, esta procurando encon-'mao prOl na aos ca o lCOS ao I:!!I'- •
r

-

.�.

.

• ,

Heich tomarem parle no con- de jogw!l-rnile a� maf'. !V�âl- trar acom�daçoes conveme�tes pa- i

gresso eucaristico de Budapest. A tcÜ=�H.
ra ;: e��mxada em ValenCIa. I

êsse proposito faz-se observar que Pelo hi:f�iiUW� fiO �h:@�
cre 1 �-sü l' i,Lle da ameaça d.o j

vintemil católicos alemães tinham
. �.

governo lega IS a, e que POSSI-
.

d
.

t
�

d t I �nOvadl3 iI:1l e;j?��nraçaG de velmente ver-se-á compelido a su- fanunCIa (I a sua III ençao e

0-, 'H' o 'i..Í!1·· " ..!I
••

f
.

d'
mar parte no Congresso. v �i!�Jet{;l lll�t.rrr�Sy �,e _mltt'J::= prum:. o ornec�men,�o �"vIveres'Il:rêl!"�Se [!:ia r,eaiS;f.l \U�ªtru!<fH�tt", aos adiados, seja eJucnsna a to-

quando a t���\\)r�e<���"i1 l'rtl:.: dos os refugiados politicos qu� ain-
• ••

da se encon tram em Madnd, se
bnand ah penít'râü"oUiU mu��, não forem imediatamente trans-

Cred itos abertos to exc�tZld3, ����ra d�:zr;r feridos para Valencia ou Barcelona, Iqll.iic Le�am 'liOa.f2 1i'2! @t'= alegando que não poderia conti

fnado (:021"11 uma 'f.l:ll�a de nuar a fornecer g�neros a refugia-
Por deretos, de ontem, do sr.

'�iÍH.hdl31, iUI'.t1Itl1dO in1a'1<. �
dos, qu�ndo..havIa u�la grand.eInterventor do Estado, na pasta e: ., - �,Ij � ..� populaçao CIYII necesslLando ah-

da Fazenda, foram abertos os Ia e�1i1 UU'll dos cm\l-aparb- mentos na antiga capital.
creditos de 20.271$000 e , . . . mentos dos fundos, em

-

RIO, 27-Um vespertino di-
:::.000$000, suplementares ás

ver-lo qual leih.;urB �m1s�gMiL�
.------- vulga que, por ocasião do ban-

has nr!:l 431 e 82 para paga- ,jj. • .'..Il 6� . .:.. C quete anual do Clube Universi-.

','
.

'. per�el!.!!'3r1 nll�CHUhJJo-se;;:� .::ger"a !xtlllta a om"l tarl'o do R'1'0, r'eall'zado a 25 domento, respectl\ amente, dos

,lU-I r. li!" ; 'K',,>:I1l.mI ,." ,
,

- "!!li'
• -

hilados: refo�'mados �

ou aposen- u.uta.
�

y Uh0,,,�. !nor� @�. f:«: mlssao de.il. :aneB;-I- I corrente, do qual participaram
tados, meluslve pensoes, do 01'-, UlrIl"Ü �hSplílrtJ �&a-ra Cf) �ã e�1'3 mento como convidados de honra o sr.

.�;amento de 1937 e de 'p�rcent�-I sinal da ad\i�tt'�eH"àdal e� IOsvaldo Aranha e o jornalista
gem pela cobrança d� dIvIda atI- i em seguida� atirou duas RIO, .2: -- � sr. l�et'Dando i a�ericano Collegeg.' o nosso em-

•
va, no� tefl,?os da le.l .n. �

18, de i vezes C©:íIrtY:ra lecam. Costa, mInIstro aa AgrIcultura" buxador em WashIngton pronun-
1935, lílcluslve gratIhcaçao aos I

•• • r. apresentou ao presidenle da Re-I ciou um discurso, no decorrer do
oficiais de iustiça, tambem do I DepOISr dlf3geu�5� p3r� t�r� publica o decreto qlle extingue a I qual revelou que não pretendia
orçamento de 1937. ra, fa;r!ell1ld� valt'ws dll5pa� commissão de tabelamento. 1 regressar aos Estado� Unidos,

IV!
,

Transcorreu no pretérito dia 25
do corrente mês, o aniversario na- .

1 alicio do sr. dr. Paulo Dala A fia
lo, ilustre Diretor Hegional dos
Correios D Tclegrafos wc,;1 e 1 :s
I ado.
Embora tardiamente, não pe

de «A Gazela:> deixar de cungr.i
tular-se corn o significativo ac-ui

tecimento, [Oor tratar-se dt uma

persoualidade que além de ser UG;

Iuncionario dotado de excepcio
nais faculdades de in tcligencia e

de trabalho, é, ainda, de uma

distinção impecável, tornando-se
por isso alvo da admiração e do
1 espeito do quantos com êle têm
a honra de privar.
A's inumeras felicitações por

sua excia. recebidas, juntamos as

no�sas muito cordiais e muiLo
&inceras.

•

,

do ge .. --_._-

Está sendo
chamada

Está sendo chamada a compa
recer, no prazo de 15 dias, no

IUO, 27-Anuneia-se que em Juizo de Direito da 2a. Vara
melados de fevereiro, quando es- desta carital, a ré afiançada Jan-
tiver em Buenos Aires· visitando di �If' di 25 d
,. .r- nl,.�l 'A', " .�, 'l" .,.

Ira luesq.UIta, que no la e
(', (..L,,'_"�'-Ln,n}uS ,ml<lt_'les, ?' agosto ultimo, na rua Curitiba-
O'(:"le'"1 �"e" 1\i."l1',o'fO receberá .

Co' J

''', ":.: ",
J. c->. '.' � ,

,nos, espancou .Iair Barnabé dos
as creuencrars Ué' embaixador es- Santos.
lJ€ci:!! do 8r�(3il na pouse do no-

\ o presidente dd A1'[C]1\ina. Nes- .

sa (lc;�tsiU0, seguir Io para Buenos
Aires os demais membros da em-

•

�. Impl"enSa:.Il1< 10, 27 - FOI aprovado, por ••. T. _ .

.

� l',� . ,��.".. '. . ", 'W.� docreto-lei, o acôrdo internacio- O mlulst.-O da lla�::L�
,�;i 11SI��01)t t1!. relOll nnl sobre a regulamentação da RIO, 27-0 ministro Mendon, l

,,0'
.'. ,y.". pi oducção e d(J" comercio de as- Lima, falando á imprensa. s3h,'

v� �1 "JIi '!..1fIi)i;J;:'i�.r�! t.{-<il-tJi .��� í�'}�� � sucar e protocolo anexo firma-I a viajem que vem de lazer 1 ()M",&g!..t�,,�'*,g�;,::.:.&d�"A &l,Qi4i, � �

.

'
.. , ...

elos em Londres a 5 de maio nordeste, declaro» que a inlLl

�i�,�) ��'���i 1Qf;;?\\iIo!ll ,:P. 1937. laé:rea l?ara o Acre s:')rú menti.lu.
�t'.jI,\",.�1 ·�"... 'll\'!1l.!" ti�v I DIsse ainda que h�VlQ encon LrNi )

s u p e r a b u n d a n ci a de prorlr.
ção em toda a zona percorri, i:',
faltando apenas os transportes.
Salientou a di[iculdade que ttTP
em embarcar no avião no porto
de Fortaleza, tornando-se necessa

rio atacar, quanto antes, as obras
portuarias.
Terminou por afirmar que DO

nordeste ainda ha muita coisa a
fazer.

•

viagem

neral

Argentina
Góes

\! (·'.T�p.:)Jlh:,rú n fCL": .'11 CÔ0\j
l\l_·,;!tLl; d {_, (liJi)itL':.u ..Luiz Toledo.

não ilretende re",

glleess81° ao'�'" Esta..

do§ lIwidos

EMBAIXADOR OSVALDO
ARANHA

APR()VADO
tO aeôi9do interna ...

eional

Jt1ieformados a bem do
servieo público

Foram contratadas Francisco

I norentino Pacheco, José Leite, Ju
vencio Antonio Ciofi, João Cuperti-

I
no da Costa, Mario Dias, João Pe·
dra da Silva, Rodolfo Costa Furta .

I
do. Fernando Francisco de Souza
e Alcides Viella, para exercerem as

i funções de Vigilantes Permanentes
da Penitenciaria rta Pedra Grande.

Padronizaeão de
madeiras

RIO, 27-Foram recebidos ho
je pelo ministro da Agl'icnltura
sr. Fernando Costa os madeirei

I ros de Paraná e Santa Catarina,

I'
que conferenciaram com aquele
titular sôbre a padronização da
madeira.

I

,
...•

Sómente
hoje

MOSCATELI LE
VANTARA' VOO

NATAL, 27 - Só
mente amanhã, ás 7
horas, é que o avia
dor italiano Nino

vôo em direeão ao'Rio. I

Pelo ministt-o
GllerlG3

RIO: 27-Serão recebidos ama

nhã, ás 15 horas, pelo ministro
da Guerra, em audiencia especial
os aviadores da esquadriiha «Ra
tos Verdes».

Interventor
matogrossense

RIO, 27-Chegou hoje a esta

capital o interventor em Mato
Grosso sr. Pedro Ludovico.

Rei do Aço
RIO, 27-Passou por este por·

to, a bordo do Cap Arcona, li

Hei do Aço na Europa.

Chegou ao Rio
RIO, 27-Vinda de Waahingtot

chegou aqui hoje a senhorinl. 1

Sofia Aranha, filha do embaixador
Osvaldo Aranha.
------------_ .._------_._-,_.....

FalolJ a

Centurião das iôli"""
t)as aéreas italianas
RIO, 27-Bruno Mussolini re

cebeu a comunicação de ha ver
sido nomeado, ôntem, Centarião
das Forças Aéreas Ltalianas.

Gal. Heitor Borges
Chegou ontem a esta capital o

ilustre e valoroso militar d� Exér
cito gal. Heitor Borges, comandan
te da 9a. Brigada de ,Infantaria,
que se hospedou no Hotel Gloria.

S. s. foi carinhosamente rece
bido pela briosa oficialidade do
14 B. C., sendo �cumprimentado
pelo nobre comandante cel. Can
dido Caldas.
° sr. Interventor Nerêu Ra

mos mandou apresentar-·lhe cum

primentos.
Tambem o cel. Cantidio Re

gis, comandante da FôrçQ Públi
ca, acompanhado de toda a sua

oficialidade, visitcu o iluslre ofi
cial.
---'------ .. ,,- --

CONTRABANDO
de sêdas

D. PEDRITO, 27-Foi aqui
apreendido um grande contra
bando de sêdas

-

no valor de
150:000$000. Os contrabauclistas
foram prêsos.

I-,�-�·
��.�-�'"�..."'.........,_,.

I Convidados a ��e:o Ieebe.- os fOI-oeei ..
mentos I° Diretor do Tesouro elo IEstado, está convidando, pe-

lo DIARIO OFICIAL. os

fornecedores do Estado a
irem receber naquela re�ar
tição as contas re[ci'enLes a

Ifornecimentos fei tos durante
o ano de �937, cujo paga
mento sera efetuado até ao
dia 31 do corrente mês. \&--,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR:
\

Paulo B. Barbosa
,

FIGUEIRENSE
..

mingo c�r�l e

Sugestiva '·eJlIt.revista da
Ipreslden'le da Federação

o Guarda-livros da �ai�a Local do Instituto de Ap.(Hl::n- do M�t�� que está pIei-tadoria e Pemões dos Comemunas, respondendo pelo e){ped�ente, '..
, tf'í! ,,' A

e de ordem do Snr. Direlnr do 10'. Departamento R�gl,cual, Iteando O ap"JIO d,O ae.-.IVer-
torna público, para os devidos fins, e recomenda para o assunto a

d � Repu' llk"'ll-��
atenção especial dos srs, EMPREGADORES DO ESTADO no CMl U 'fa1IIf'1ltiíiII

DE St-\NTA CATARINA, que, o egregio Conselho Administra' RIO, 26 --O presdcnte dartivo do LA.P.C. tendo em vista o recente Decreto-lei n'. 65, de Fed€Bção do Mate, com séde ,Il.jjiIiIF.)'MMSSU=rrzF57T! e

O campeão da capital

convi-I
proposta. 14 de Dezembro de 1937,pub!icado no DIARIO OFICIAL da

em Curitiba sr, ceI. Otavio RlU'�n,dou o Lallr� Müller, d� Itajaí, O excelente ,atacante é tido União, de 20 do mesmo mês e aco, resolveu prorogar até 31 do
e que aqui se encontra para Maquina de escrever

para uma partida no
..domingo. corno certo no Flamengo. corrente o prazo para recolhimento, sem juros de móra, das contri- tratar, juoto do presidente da

Os itajaienses não aceitsram.] _- buicões em atraza, prazo que é fatal, pois que. em Face Jo rele- República, de interesses de gPfl- Vende-se uma em bem
Foi tambem convidado o Aiar-I nCRACKS" CARlOCAS CO- rido Decreto, o Instituto promoverá a cobrança de seus debitos, ex- de comercio sulino que conta estado de conservação.
cilio Dias da mesma cidade.que BIÇADOS PELO S.C. BA.l'A vi da legislação citada.

com 20 coopera ivas, reunindo Preço 330$000
tambem não aceitou.

.

Dentr,) desse prazo, rmprorogavel, todos aqueles que tenham cêrca de 100 :;;il produtores de I�t1a Anita Garibalti 6'0
O alvi negro que precisa de S. SALVADOR, 27 --O S. duvidas a esclarecer ou resolver deverão dirigir suas consultas a I mate, falou a imprensa vespertina.hs e jrei

.

C 7:J
• •

di d i C IdI· ..., °f' de ]
..

��:,;]������������matc s e treinos aceitou o convite . '!Jaza, por mterrne lO o sr, esta aixe Loca, e vez que o nsntuto imciara a ven reação e

J
Disse, inici;.beute, que o ma- !� �do Atlético para uma luta do- Bastos Coelho cogi�a de contr�- livros das firmas sob seu regimen para cobrança do que lhe fôr te brasileiro é de qualidade su- �

João José da Silva
�mingo. tar () Iorward sancnstovense VI- devido.

I perior, só tendo rival na Repú- ;'� e
r.�f f I d D I d j� Isidora SUva �O tricolor procurará azer ren- egns.. � �ar� amplo conl�.ecim��to o ecreto- ei cita o. transcre'l blica ,do Uru�uai, considerado � . ,

t e �te ao tri-campeão, o que fez com FOI feita a proposta de 20 vo os prinCIpaIS de seus o-spositrvos: extra-iórte, qualidade essa que�'
participam aos paren e,;

��� pessôas de suas relações que �o .flvai, no pouco tempo em que contos de luvas por um ano ou «O Presidente da Republica, etc.: I só produzimos em Mato Grosso. r.� filh DINAH ��'�J sua I a contratou 1ft.COIJ"I este preliou. 30 contos por dois anos. Art. I' ,-As contribuições descontadas pelos ernpregad j� dos sa- O Paianà, Santa Catarina e o � casamento com o sr. os- ijO Figueirense jogará assim Acompanhados do mesmo se- larios de seus empregados, alirn de fazer face ás obrigações im- Rio Grande produzem mate con- � MAR SILVA. �constituido: nhor, chegaram aqui os plaiers postas pelas disposições legais vigentes sobre Ínstitutos e Caixas de siderado forte, muito procurado � '-�R d D I P I M
. .

Ad' P' "b
.

-

A :ít São José, 25-1-1938 �ezen e e opo o e unt, os quais m- posenta orlas e ensões e, asstrn, as suas propnas contn Ulçoes, pelos demais paises da merica
�r. iijl [������ �Carlos Antenor tegrarão as equipes do 80Ia,0- devidas na conlormidede dessa legislação, serão racolhidas, E"II do Sul. principalmente pela Ar- ij � � hHelio Beck Sotto go e do S. C. Baia. PRALO NÃO EXCEDE.NTE A TRINTA DIAS subs"!quen· gentina que, embora produzi!ldo � � Dinaeh � �Sabino,Paraná,Oscar,Dico,Calíco. O sr. Bastos Coelho falando a

tes á dati em que o pagamento haja ou dev� ter sido feito grande quantidade, necessita do ::3-:��� Osmar ��:-��E' Incerta a presença de Ivo, Imprcma, disse que outros cracks
ao Imtituto ou Caixa 2e Aporcntadoria p Pensõe�, diretamente, eu nos�o para adicionar aoseu, con- � �

que atualmente a(;ha-se em Curi· cariocas estão em adiantadas ne-
por intermedio de seus ahentes arrecadadores. ' siderado fraco. � confirmam �tiba. gociaçõe-s com êle para ingressa- § t·, - Não tendo o Instituto ou Caixa agente arrecad;3- Acrescentou, em seguida, que, � �Tambem Fred não atuará. rem em clubes baianos. Entre es- dor autorisado no local é'm que o empregador tenha domicilio ou apezar da bôa qualidade, a si- ���oooo�:;

tes, Brito, o magnifico half do
no munl'cI'pl'O em qUé' e;se dornicilio se ache situado, o RE.CO- tu ação da 1l0:iSa ef va é precaria .,..... , ""'""' """",,,..., """'"Ame'rica, do Rio; Badú, o ex· LHIMENTO FAR=SE-A' NAS AGENCIA') POSTAIS-TE- por falta de m�didas oLdais de ir.".".��;-;;"'��;.;;�_,lcelente zagueiro do mesmo clube; LEGRAFICAS. amparo. De dois anos para cá, � �Clovis, o arqueiro que pertenceu Art. 2'. -Para a verificação das importancias que lhes llc· es�a sítuação de in�t.lbilidade co- � cientifica aos parentes e pes- �até pouco tempo a um clube de jam devidas por contribuiçõ�s fixadas em di�pU5ição l,'�gal, poderà') mercial melhorou um pouco, com l� sôas amigas que sua filha �Minas; Juvenal. o back do Ame' -
os institutos e Caixas plOmover (l tal verificação,o II-.JSTITUTO ali o finlnciamento assegurado pela � PERCY contratou casamen-

�Irica, de Belo Horizonte, e Jaú, Caixa inter�ssado poderá prOll}(JVê ·la em Juizo, segundo o processo Ernpreza Riograndense de Mate W to com o sr. FELIX LE- IifC
. . . ,� MESER. �,do onnlzans, ora aqUI em ex- estabelecido no art. 1'., § unico, inciso 8'" alinea a do Dec. 11" Limitada, em 1936, e a orgi.l- � �cursão. 5.746, de 9[121929. mzação intere6tadual oficializada ij Fpolis, 23-1-38 �--

Art. 4'. - O não recoJhim'�nto, na EPOCA PRO· pelos govêl nos com orna taxa de � tilFLORINDO f. AZIZ INSeRI- PRIA, das contribuições de\,id:ls <105 Institutos oU Caixas sujeitará d�ba e propaganda, em 1937

'I
�

�OO����lij 1TOS PARA O VASCO los empregadores respof,saveis á multa mocatoria de 101<. ao mês, de- Essa taxa, porém, acrescentou � � Perey � �

jVidade
pleno direito,indepedcntemente ds qualquer declaração.ALEM<'Jro entrevistado, foi revogada 'Og(Ji� � e � ltRIO, 26-A Federação Bra- DE INCORREREM OS FALTOSOS NA PEN AUDADE no inicio da safr.:!, oca�jonand() ���,� FeHx

����

Vão ser dispensados! sileira de �uteb�l res�lveu. _na DE RS. 100$000 (minino) a 10:000$000 (maximo)' I enormes prejuizos á Federaçãn 1 �
tarde �e hOJe, ace�tar as IIlscnçoes Art. 6'.-0 emprepdor que retiver as contribuições recn- do Mate. � confirmam �PICARE'A, Mf.\RIO, AGRI-
de AZlz e de FlorlOdo pelo Vas- Ih idas de seus empregados e não as recolher na ép�ca propria, i�. .

Passa a ex_pôr o que pJeíl;ai� . .f�'1��r='];�r*;
COLA, HILDEGARDO E co dg Gama_

_ corre:á nas pe?�!Õ do Ar!. 3.31, n·. 2. da Consol�d�ção '.1as LeIS Junto ao resl�ente .

da Repubh·
HUGO NÃO CONTJNUA- ,Para o ;egundo, o, c!ube c�_ PenaIS,. sem pre}UlZO das dem ais sanções estabelecIdas neste De- ca, que e o fmallcIamen�o para
RÃO NO sAo CRISTOVÃO f1o�a pagara �o �tle ttCO Mz creto-Iel,

. .

o matp., dentro dos regulamentos
,
'letro a soma de. 9'900�0�? pe- Art. 7·.-Todo pagamento de salano feIto pelos emprega- a serem c(eados pelo Conselho Dj���,!,��oM��I�j;:��-RIO, 27-0 São Cristo- lo passe, e �eahzara dOIS Jogos, dores obrigados a escrita mercantIl e sujeito a desconto legal para Federal do Mate, cujos projetos, Baía

vão não tem interesse na renova-
um �esta capItal e um em Belo atender as contribuições devidas aos Institutos ou Caixas de Apo- ao que parece, se encontram ecr: Ex-interno e assistente do

ção dos contratos de varios pro- HOrIZonte, ambos com li renda sentadorias e Pensões. qualquer que seja a fórma ou titulo desse sa- mãos do presidente da Repúbli- Sfrviço do prof. MOIaes
fissionais. dividida. lario, deve ser lançado dlscrimiFladamente na r�ferida escrita, em ca. Ex-interno do Dispensaria

Hildegardo e AgricoJa são dois titulo proprie>. Depois de dizer qUê precisa- Silva LimaCHEGOU AO PERU' A A 8 S
.

f' 'l'd 'd
.'.

d' E d d H
.

Iveteranos, que não interessam os rt. '.-, empre que o pagamento seja ,�Ito em utl I a- mos tomar provI enclas Ime latas, ::.x -a junto o osplta
demais clubes, mas Picabéa,Hu60 DELEGAÇÃO BRASILEIRA des ou nos ca·os em que o empregado receba habitualmente gorgetas afim de evitar qUI! a Argentina, GraHée Guiule e Sanatorio
e Mario, obterão facilmente colo· DE 50X

ou gratificaçÕeS, tais utilidades ou pagamento serão arbitrados. de mais hoje mais amanhã. n'lS ar- Manoel Vitorino
cação, pois são bons elementos e LI\1A, 27-A bordo do va- comum a':ôrJo, entre os empleg.dores e empregadJ5, computados, ranque a primazia que vimos Clínica médica cirurgiea das
ostentam apreciavel f6rma técnica. por OROPESA chegaram 30 no salar;o, não só para efeitos de previdencia social, como aind:l mantendo na exportação, declara: molestias da

- -0- lutadores de box, oito delegados para os da legislarão de pcoteçãe. aos trabalhadores. devendo tal «A questão do financi8mento é CABEÇA E PESCOÇO:$

Especialista emMOACIR IRA' PARi\. e quatro treinadores do Brasil, arbitramento s�r declarado na Carteira Profissional do emprega- para o produtN nacional d"! or- NARIZ, GARGANTA EO FLAMENGO Argentina, Chile e Uruguai, para do, sob pena de ser suprido por áto da autoridade competente ou dem vital. Ao lado das medidas OUVIDOS
o 12' campeonato sul-americano pronunciamento do Instituto ou Caixa interessado. de fiscalização, padronizaça.o e CONSULTORIO
de box amador. As delegações Eo- Art. 11'.-0 presente Decreto-Lei entrará em vigor á da- defesa do mate, torna-se impres- 18- Rua Trajano -18
ram recebidas no porto de EI ta da sua publicação cindível. como fator de ordem RESIDENCIA
Callao por comissões especiais de· Florianopolis, 15 de Janeiro de 1938 imperiosa, o financiamento aos

II
Hotel Gloria

IIsignadas pela Federação Peruana Pedro �1Juarle Silva produtores, sem o que n�o pode- Diariamente das 16 ás 18 hs.
de Box_ GUlirda.livros. respondendo pelo expediente rão valorizar o seu produto.)

lutará do·
ATLE'TICO

E D I T A L

o L.AURO MUEl_$:.�R não
aceítou o embate

OS TRICOLORES:
Beija-Flôr

Matos Gonzaga
Julio Luís Gato

Piriquito, Belelê, Nanajo,
Secura, Toureiro.

Como vêmos, ambas as equipes
estão fortissimas, e nos proporcio
narão um ótimo encontro.

Esporte
Jornal

Dr.Pedro Catalão

RIO, 27-Moacir o formida
vel avante elo Palestra (falia,
de São Paulo, recebeu passe li·
vle de seu clube,
O F/amen}!,o fez-lhe ótima

'.
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-------- IO livro do Desembar-

dor Cunha

I

Barreto

RIBEIRO PONTES

Antes de falar do livro é preciso um conhecimento com

I) seu autor. E, êsse conhecimento. nós o têrnos, não tão
superficial.

Em crônica escrita em 1930, sôbre a mocidade intele
ctual do Pará nos referimos á bondade protetora de Oscar
Barreto, que no jornal que então dirigia, acolhia com entu
siasmo a implumação nossa e de outros.

Esse Oscar Barreto, magro e fino, inteligente e acessi
vel, bondoso e energico, foi o homem, ou antes, o caráter
sem jaça, que Carlos de Lima Cavalcanti, em 1931, buscou
na advogacia, de Belém, para integrar na mais alta magis
tratura de sua terra, e que é hoje o desembargador Cunha
Barreto.

No prefácio de seu livro, lê-se esta confissão: "O des
tino conduziu-me á magistratura, para a qual não tinha in
clinações. »

E, sincero. como sempre o foi, alude á influencia do
juiz Francisco Tavares da Cunha Mêlo, seu grande amigo e

contemporaneo da Faculdade de Direito,
O seu livro retrata a sua confissão. Acostumado no

campo largo da advocacia, jornalista, na única trincheira da
oposição paranaense, Oscar Barreto, vibrante e de pena in
domavel, sentia-se impotente para a clausura amarga dos
julgadores, em última instancia.

A política já lhe havia dado desgostos em quantidade
razoável. A gerencia do jornal que faliu, inopinadamente,
arreou dum pedestal simpático o «velho» Oscar e seus dedi
cados auxiliares.

E, Oscar Cunha Barreto, recolheu-se aos seus livros,
na casa de seu venerando pâi,o saudoso desembargador Fran
cisco da Gouvêa Cunha Barreto, impoluto Procurador Ge
ral do Estado, durante muitos anos,

Com a eleição de Eurico Vale, a governador, este o

foi buscar, á modestía de seu viver, para assumir a Secre
taría Geral. Aceitou, e com ° antigo catedrático de Filoso
fia do Direito, nobremente, entregaram o poder aos vitorio
soe de 30.

Novamente recolhido ao seio de sua família, « o gesto
cativante» de Carlos de Lima Cavalcanti, o fez desembarga
dor da Côrte de Apelação de Pernambuco.

Como jomalista, Oscar Barreto, era completo. Susten
tava o fogo de sua bateria, destroçando os inimigos, acoco

rados, nas muralhas de três ou quatro fortins da situação.
Em uma das suas críticas, Humberto de Campos, refe

rindo-se a Mucio Leão, assim escreve: « é um espirito que se

foi vestir, no guarda-roupa das idéias, do que havia nêle de

I mais simples e mais resistente, isto é, da bôa cultura elas
sica, dos tecidos que haviam resistido, incolumes, ao bolor

II
do tempo e ás traças da ignorancia », Assim, o antigo dire
tor da « Provincia do Pará ». A sua pena não tinha arroubos,

"I mas, era causticante, vibrando traços indeleveis nos que a

provocavam. Com um suelto de três ou quatro linhas, de-

li,
molia um artigo de fundo, esparramando em colunas, em

corpo seis, concatenado com carinho pelo redator chefe do
orgão adversário.

Apezar de tudo, sempre um bom. Adversários, Ióra
das lides -jornalieticas, lhe êram desconhecidos. Na »Associa-

� ção » todos eram irmãos. Proletários da pena, compreendiam,
situacionistas e oposicionistas, as contigencias da profissão.

Como secretário de Estado, no pouco tempo que exer

ceu essas funções, fez trabalho de envergadura,
Agora. está no Judiciário. Como ad vogado que foi,

atendida a definição de Sgaswecd, da Suprema Côrte de
Pensilvania, Oscar da Cunha Barreto, não deixava de ser

um funcionário do Tribunal.
Atingiu ha seis anos, o pôsto máximo, e é, com a au

toridade do seu passado e as responsabilidades do seu pre

II sente que edita o seu « Direito aplicado », volume substan

I cioso, de cêrca ele setecentas páginas.
O fim co limado pejo autor é que êle sirva de estimu-

lo para os jovens magistrados, e a este proposito escreve

um preambulo em que define os deveres moráis do juiz,
tendo sob as vistas «a lei e a sentença», do pouco conhe-

Iciclo Hans Reichel, professor de Zurich.
O desembargador Cunha Barreto, certo não se melin- I'drarâ que o antigo amigo de Oscar Barreto, diga alguma

II
coisa sôbre o seu util e oportuno livro.

E' o que vamos fazer. II
__,_ ..._íiiiliãõiiiiii__=eniiãã1ii'_,wiiiiDíõiiiii _

A marcha
"Você perJg
deu" não
palie ser
calltada

1 O pavilhão

I Brasil
OBTEVE o GUANDE
PJlIE�IIO DE AR
QUITETURA

PARIS, 27 o pavilhão do Bra
sil na Exposição Internacional ob
teve o grande premio de arquite
tura.

G ZETA
CARTAZES
DO DIA

CINES COllOADOS

CINE REX, ás 8 horas
AMOR DE UM EXTR.ANHO,
comovente e enternecedor este
com Ann Harding e Basil Hath
bone.

CINE ROYAL, ás S horas->
MULHEH SEM ALMA, UIWl

formidável produção da Colum
bia, com John Boles e Hosalind
Russel.

ODEON.., O lide.· dos

I cinemas

A'S 7,30 HORAS:
George Brent e Bervely Hobertis
num filme tecnicolor-QUANDO
O DIABO QUIZ.

Quatro passageiros
cairam do trem

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

A t�atar _CQm o chauffeur pro
príetarto JOAO IN-ACIO DIAS

Telefonne 1.222

-..�oIloitU���
�:,��-_.!:::-.��

RIO, 27 .. ,

Foi assinado decreto,
no Ministerio da Guerra, conceden
do ao coronel do Exército, Mario
Pinto Guedes, comandante da Po
licia Militar do Distrito Federal, a
medalha de ouro, com passador do
mesmo metal, por contar mais de
35 anos de bons serviços pre stados
á ordem, segurança e tranquí lídade
pu'blicas.

Fenonemo
MILÃO, 26-A população des

ta cidade assistiu hoje a um feno
nemo atmosférico empolganLe: a

aurora boreal.
O fenonemo teve inicio á� 8

horas terminando ás ] O. tendo
sido visivel em Lísbôa e Londres.

ESFAQUEOU A EX ..

AMANTE.., TENTOU
SUICIDAR-SE E
ENLOUQUECEU
PORTO ALEGRE, 27 _

Pedro de Oliveira, depois de
esfaquear a sua ex-amante, ten
tou suicidar-se enterrando -'1 laca
no proprio ventre. R ,:cclhido á
Santa Casa. Pedro de <"liveira
veiu a enlouquecer de momento

para outro, sendo então trens

ferido para o Hospicio de Alie
nados.

O dr. Secretário da Segu
rança Publica recebeu co

municação do capitão Felin-
\O Mueler, chefe de Polícia "Perna cabeluda"
do Distrito Federal, infor-Imando-o, que d� harmoni.a carnavalescas
com o que preceitua o. artI-1go 316 do Regulamento poli- SÃO PAULO, 27 - O sr. Furtado de Mendonça, encarregado
daI baixado com o decr. no. da Censura Theatral e Cinematografica, resolveu proíbir que se

24.531, de 2 de julho de toque e cante as seguintes musicas carnavalescas: « Você perdeu »,

1934 foi cassada a autori- marcha de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira; «Perna cabelu

zaçã� para ser cantada a da», marcha de Jararáca e Vicente Paiva e <Mulungú» batuque

VO E PE DEU d dos mesmos autores.

rnarc�a C
.

R ,a A resolução tomada pelo sr. Furtado de Mendonça obedeceu
autoria de Benedito Lacerda ao criterio de que essas peça'! musicaes carnavalescas são de cara-

C Darci de Oliveira. ter imoral.

o caso da has
ea ela

Supremo
decidir

Tribunalo
,. III

proxuna

•

vai

semana

Federal
na

s, P.�ULO.., 27-0 Supe
leiOI- Tribunal do Estado..,
deveJ.°á resolver na PI·Ó"
xima seltnana.., o .·ecurso

iute.m_·posto pelo advogado
de Va.dy Cayat e sua es

posa .I\ida GiI·aldes.
Como é sabido.., tendo os

acusados sido condenados..,
eonao loe§ponsaveis pelo
desfalque ele que foi víti
!aDa a agencia do Banco
.Nacionai d o �olnercio..,
nesta capital, não se con

formando com a pena mé
dia illle ibe foi imposta..,
:reCOI�rel·lun da mesma pa
ra :II nossa Côrte de Ape-

, hteão ..

Tendo o relatol· dado o

do

,

A
o sr. Secretário da Segurança

Publica, recebeu em data de ontem.
o seguinte telegrama de Porto A
legre:
-«Dr. Ivens de Araujo -Secre

tárto da Segurança Publica-Floria
ncpolís - Agradeço profundamente
senslblítzaco as expressões de pesar
com que vos associastes no luto do
govêrno deste Estado. pelo trespas
se do seu ilustre Interventor e grar
de brasileiro, general Daltro filho.

(As.) MAURICIO CARDOSO, Sere
tário do Interior. respondendo pela
Interventorta »,

�

e outras

proibidas pela

e

musicas Expulsas
do paizcensura

RIO, 27 - No Ministerio da Jus.
tíça foi assinado decreto expulsan
do do territorío nacional. na con

formidade do disposto no artigo 2'.
numero 4, di} decreto 4.247, de 6
de [aneiro de 1921, a uruguaya
Mercedes Gomes e 1 argentina Ma.
ria Antonia Banegas,
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'1"1'1 O'IC�"�� I;r. :;i�ivares I
Dr. Alfredo P. de Araujo I "-D-��-MigUel

�30abaid
CLINICA GERAL

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa �

Bacharel em Direito m
Advoga na capítal elno interior �este e do Estado de San- 'j 11ta Catarina, r·

Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, 13 t �,

Isobrado sala n' 1
PARANA' - SANTA CATARINA

.,:
••0 ti a maia barata, porém ti

I
BI,..sftlenIlU, Cruzeiro da Sul,�

�
p.

Jainvile, Lages, Lagllna, São :;

FlilancisCD da Sul

• melboI' da mundo Filiais 81":
.... forte - do um aom e varios aona combinado.

q..a8. que niio consome bateria (2,5 amp.)
immensa durabilidad.

A

venda em toda. •• boa.

caaaa do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

i
I N S T I T U T O D E O I ,A .. I
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

MEDIC,;O
Especialista em molestias de creanças, ne.rvQP

impaludismo e mo/estias da pele Vias Urinarias

Com prática nos hospitais europeus.

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das J O ás 12 e das 16 ás 18 horas,

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consalt.-R. joão Pil'lt�, 13
1 elelone, 1595

h:es. Hotel Gloria-Foli€: 1333
, Comulias das 13 ás J 6 hrs,

Tratamento do ernpaludismo e dJS molestias da pe-

I te e nervosas pela jlutohemotherapia

I COIIStutoria e res idencia - Praça 15 de Nove '"oro, 13 I
I Telefone, 1.584 _jConslll!as:-���_Il_�._das 14 às 16 horas

�.��s.�����������;p������a R A ! O X

� Cálcu I O de qualque r P Ianta, execução, fis- �
GABINETE DE �E;::Jjg�ARDlOGRi\FIA

� estrutura em con- cal ízaçâo e direção I'.'
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração

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

� � traçados electricos)
� e ferro Aparelhamento com �

I
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � NERVOSO

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

� concreto armado � médica'

� � Laboratorios de Microscopia e Anã-

� �
.

lises Clinicas
� � Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reaçõe; de

Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina {reações de Aschein Zondeck, para dia-

� gnostico precoce da gravidez}. Exame de pUl, escarro, li-

r� ENGENBIURO �IVII... � quido rachidiano e qualquer pesquíza para elucidação de

�� I'J, diagnosticos.

�j � Fernando Machado, 6

I Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 12i{�l�DAR i �iiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiFiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiEL_�iiiiiiiiiiiFOiiiiiiiiiiiINiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiN�O�p�là�19�L�1�s��

� Curitiba. Paraná � r . -! Accacio Mo .. 1
, Tel. 1503 � ,Dr. RicardO!

I�..
Gottsrnann.
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor

G Indórg Burkhardt e Professor
/ c::.... �

Erwin Kreuter)

�1 �
E.peclaIl8�a em cirurgia

�j Obras t t d ''''1 t �

geral

�� .. COR r,adlle .a9s37no �� • semes re alta cirurgia, ginaecologia, (do-
� � 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 p!astica
� Ponte de�concreto armado sôbre Q Rio S, João (Estr. Curitiba-loinvile) � �
� Prefeitura e Forum de Mafra

. ,�CONSULTORIO---Rua.Tra-
� rupEscolar de Mafra � ano N. 18 das J O ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás J 6 112 horas.

,. Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.285
� Maternidade de Rio Negro �
� .

o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto� (Paraná) �
� Diversas construções de residencias �
�

.

�
.�����V����&��?b�7A.VAVAVÂ�.

Omar Ribeiro

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n, 70. - Phone: 1277.

! Caix 1 Postal, 110.

RESIDENCIA- Rua Este-

II
ves junior N. 26

ITELEF. 1.13 J
-------

•

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

,IRes. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderba-;--R-.-I
da Silva

:;I\dvogado
Rua Coas. Mafra, I O (sob.

Fones J 631 p. J 290
�c�

I Dr. Pedro da!Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, n' 1 .sobraão

II Telephone rr 1458 I

( .

�'
f
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I N o:Estr�; ito Ponta do Leal
I

1 E sTE

Federal Catarina

NOS CLASSICOS ENVELOPES FEC! lADOS

testados
- -Em todos os casos em que

dôr, recorri á \} Apyretina»; sempre
vilhosos

tive de combater uma

com resultados

Dirtlor do Hospital Fra�enhilfe, HíJ.tl�a Humbdd e-
Consultoria em j;nag11á. ;,

---------------------- "-

-Po�EO certificar que empreguei com ootimos r e s�lla
d 1 1 . 1 1.'
05, o renomado produto «Apyretina> , nas alagms Ieprot.-

cas, sem notar alteração da função cardíaca.
Ass. Dr. Alfredo Ciniello

-A «Ápyretina> , pela associação feliz dos seus curn

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

Major Dr. Victor Mendes-Diredor do Serviço de
Saude da Forç_a Pública do Estado de Santa Catarina"
F(orianopolis.

-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, ele maneira que a energia especifica-
d95 orgãos não é atigida por efeitos secundários, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em I
outras palavras, não deprime o coração, não diminue o pe- If} staltisrno gastro-intestine], nern hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
tiDM'''.,. R 1'; d N b 84 A 81 5i/Ii;-��'� ua _, e ovem oro nO, - umefHW- anta

Catarina.
- - Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat he-onders

beí Migraene. (Kopfschmerzcm).
Dr. George Richtel

Medico chefe do HOf,pital São José-Jal'ôguá-Sla.
Catarina.

-A fórmula dos cachets de <Apyretina« é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. Alfredo Hoess
Director do Hospítal 5ta. Isabel- Blumenau-e-Sta.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, 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

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

------_
..

_-----

-Atesto que tenho empregado em minha clínica. u� ,

A I d ! j

cachets de « pyretina», com optímos resu til os. I'
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

- Atesto que presnevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina- do larmaceurico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.

quinta-feira

-----,---,-_.---�

Casa Savas
1 de Estefano Savas

•

RUA CONSfLHEIRO MAFRA N. 38
__

e·--·------

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
1)·20 Knu..

VENGEOOf.:t: Wilfredo Ciarla em

ZlJNDAPP

G horas 9 minutos
le11do chegado 33 minutos 9 30 segundos na frente

do 2." colJocado.

.1':, Z',_if',!r)t�Pf", além de sor a "moto que mais se vende no
l'::rn',d' é "Q moto mais cara do mercado" e tambem
"o n.otcc ycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE]ANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) E': SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, direta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

3 de Fevereiro
U�Ji NOVO MOLH2LO

RBZ-t25

M.ctol1' UARiJ;EU clc ! cj,iinü"Oi C<lm 3,3 �Ri?

3 velJ:)cid.<l1é5,�S,l i ..z, e h;:;tliz',rlo pOl' b_.'h�i'i;;;!

B'OSdlj 2 C ;,r,<lS ue ;;ks,c.ai'Çí31,

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

den-..el�lores hoteís
C�u r iJlt í b a

II
1-
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I HOTEL

I

JOHNSCHEH

44

IIGRANDE HOTEL MODERNO
II

Rua Barão do Rio Branco, em frente ao
Palacio do Governo

Situado no centro em arteria mais co:nercial, cru
zada por linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

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 festlas. banquetes e peque

nas reuniões

;\O'AVARIA"�
,',I,ih,lres de curados ,;._

&!(H0t üEPURATIVO 00 SANGUE

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR--ELEVADOR

Lavanderia propria a vapor-Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTf�U.<\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

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

pessôas da família
FRANCISCO L. jOHNSCHER

==

EM JARAGUA'

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

,
60 quartos modernamente mobiliados

,"I'ODOS com agua corrente e luz directa
1 O apartamentos com banheiros particulares

I
Ótimas instalações sanitarias com abundantes ser

. viços de agua quente
Amplos cO�ifortaveís salões de Recepção, Res-

«APYRETINA» é O melhor remédio contra ,[ .,. t�urante, Fumoir, Hal.� Bar '

a dõr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe. Cozmha dle la. ordem sob a direção de pro-

Preço de dois cachets:$600, em todas as Far- [issionais. Orandes FjigCtíficos.�Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça esterilizada.r+macias.
J d' S \1 •

ar lm.-- asas para mostruanos para os srs. re-

�iíiiliiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiií_iiiiiiíiiiiii__iiiiãiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii_� presentantes �omçrciais.-DINER-CONCERl O
I
\

Hopede-se no Holel CeM
traI:
Proximo a estação '[;.
pies e arejados quarr os
ta casais e soltejros,
Confôrto, Higjenee Proo

_I.tidão

1\ ProprietarioZ
I HESSEMANN. FRAN

/
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G a z e t a Encontrada
" Ifhortadehol-

������������. *. Ira do aut�"'!1
nos munlClplOS NOVA YORK, 27-1 I

�_�_����I��_��_�_�-�"�""'� . polícia anuncia que Ro!'"mond �erdaem estas
Pinchot, de 33 anos, fílhfl do dconhecido publicista Amos Pin-

.

erramou
chot e sobrinha do ex-governa-
dor Gifford Pinchot, da Peno- Houve pelo menos um homem vulto, foi a N .. t,�hc;2, onde se en-I tiildo, que d-::.>s \ for --3 b m servia

t S. s, afirmou que o sr, Inter- sylvania, foi encontrada morta, convencido de que a esposa de controu com Rr-.qUt'l, não demo- a sem interesses pJlitic)s e pu

I ventor F'!d,.ral, di�i1,,�to a pôr dentro de um automovel, nos ter 11m presidente da república norte- rando que o novo co-ivivio desse blicos.

I ponto finai nas desinteligencias que re!1OS de propriedade do sr. Haf" americana teve a vida encurtada tanto mais ardente q.ranto : ua A carr-ir.i de Jadoo:l é bem

No Cartório do Tabelião Nu-l traziam o goVertllJ municipal di- ry Alexander, etn Old Bru: k - (pelos forglc:ldores de escanda- decbrl\ção á sen! ora Ro)u. d f(li conhecida. SubinrJ.ll d � posto em

brega',em Blu-nenau, foi lavrada II' vorciad� do do EstaJo, com grnn- ville, em Long Isi"rd, III s. aceita �om e�l!evo, '. I posto. gl�hando triu:lfos politi-

J d des pre]UIZOS para Blumenau Segundo as investizaçõ es "',",_I Esse homem chamou-se An- , D - vldam.;,w.� consorciados, re- C·JS e militar es, acabou por ser

a escntura ne compra e um ter." .'
es- !ó •

"

reno que o Governo do Estado' tava animado J"s m. hores pro- liciais, MI<s Pinchot roi viuma drew Jackõon, chefe executivo gressaram a Naslwi!l�, onde fica- indicado; ás eleições presiden-

adquiriu para ° fim de construir pósitos com relercncia á solução de intoxicação pelos gazes do da U. ião, e a esposa em apre- rarn a residir numa C.l'U dos ar- ciais, g.mhand» r) pleito.

um novo Grupo E�colar na cida- de problemas de premente neces motor do carro em que Sé: acha- ço foi sua própria mulher, née rabaldes, levando existencia fel;" A alegria de Ragu .. l Ivi enor-

de de t3lume;,au, no bairro deno- sidade para o municipio. va. Donelson (Raquel). gosando da estima g .ral, me e siucara, e.itregando-se a

minado Garcia. Referiu-se aos problemas da A morta já teve larga atuação A tragica história do namoro, Foi então, que, qual trovão glandes preparativos para ir a

Está, pois, de parabéns a popu- a?�a e exgôtos, do Hospital Mu- no; palco'! desta cidade, tendo al- consorcio e morte da devotada rebentando em c.' u sem nuvens. Wash:ngun tornar-se a patrêa da

1 d I fi d d nicipal do Matadour ao d cancado grande sucesso em exi- companheira de Andrew Jackwrl. veiu a descoberta qu.: lancou Casa Branca.

ação aq.re a crescente ci a e.' , 'o, sseguran o �

�

que, com o apoio do Governo do bições nos teatros dri Broadwilv,l um dos mais ilustres ocupantes tristezas sôbr: a vidl de ambos.] Certo dia saíu a comprar nas

EX f::J ress ivo Estado, iria encará-los de frt.nte V i It
da Casa Branca, tem poucos si- Numa de S!1' viagens de ad i Lj ts da cidade, e, ao regressar,

I' e resolvê-los tão bréve quanto
a ctonsud· ar a espo- milares na cronica dos homens vogado, ouvi« J ...ckson, em de-I C�lU gravemente t;·l[:e;,ma, come-

telegrama sa ao es e prometer d 1 ) f - b d 1793 'd d I· h
poesivel, sendo suas últimas pala- lutar.... q�Je esernpennaram a tas unçoes zem ro e , que o capitão ÇiO o a enn ar até morrer.

O sr, [osé Ferreira da Silva,' I d R b d S' d
'

b J I
'

vras coroadas por estrondosa salva NOVA YORK 27 -Ji ..nm I lfIgente�, o ar metera um recurso no o epois sou e ac cso t o :n-

prefeito municipal de BJumenau, de palmas. "

y A coisa começou em 1790, tribunal do condado de Mercer, cidente que acontecêra á esposa,

recebeu do sr. dr. Interventor no S
Braddock e rommy Em, con- d A J J k K k di d d

'

N 6 d
A seguir foi . S. vivamcn- d

. . I quan
o nnrew ac SOIl, que entue y, pe 10 o IvorCF'. :1 na ru 1 perttlr ao o para sempre

Estado, o seouinte telegrama:
cor aram, provlsona ..nente em ",

f
. d di'" d V

.. I d h
'

h te: cumprimertado, p:Jr todos OS" I !
.

I' prinCIpiava
a ser :lIDOSO, pOSSUIa vet a e o egls atIV') a !rg.nlêl a alma a compan eira.

«FPOLlS, 12 -Prefeito Fer. realizar uma ula revanc le, '�m f
' ' ,

O
' , d E' I

presentes ato este, que revelou 12 J d'
..

d
um a etuClso amigo no JUIZ ver- não sancIOnara a separação o

<

spêrava por a gumas amigas

reira da Silva. Blumenau. Agra-
roun( s no ' Ia rJrI relro.

' e I'· ) d' d b h II d h I d
perfeitamente a satisfação com b '1 B d 1 k I

.on, casa, elxan o-a para um tri u· I no a e um ate, quan o ou�

dec( ncb comunicação haver a.su-
a ri, ra (OC :3 egou L1uc dese- I

M d
.

T I I 1 II I
q�e foi recebida a sua nomeação .

'd
.

omvam os 015 no enneS- na regu ar. v u que mu 1eres, numa sa a do

mido cargo Prefeito êsse grande para o c�rgo que acaba de as-
J,ma tratar ,) assunto preVlam�!l- see, em casa de uma certa !le- A intervenção dêste ultimo v:- lado, pronunciavam seu nome,

Municipio, faço votos para qu�
te com a sua e,posa ante, de as- � DI' d 'l'U nha a tempo, mas entrtm�ntes o Falavs.m dJ inciden�e do se-

I, b �I
sumir. sinar o CO(ltrato,

n lor& one �(Jn, VlUva e

p�ss,a rea Izar

adO
ra q.ue � e te:n Estiveram presentes as s"!guin- I

homem de de;;taCju::= no local. Na homem que ia conv.:rter-se e,n gund) conwrcio, que narravam

direito esperar a ma mtehgencla t d J ' V
.

l'
, 'L' I 'd N O I b A b

, ,

d
eS pessoas: r, 03'! Ribeiro Je a I ver as mesma ca,a VIVIa o capltão �WIS le�OI � oVfl r eaos, e a�- so o peor aôpecto. po re

e do perfeito conheCimento ,1:) b d ' d' I d h
. , ,

aS'.Carvalho, representante do sr, p I ram •de - \.o.ar s, com sua f:sposa Ra· cen er a cum presi cnc:al dos sen ora, �uja smde ha muito se

�llas neceSSIdades. Cordlal5 sauda- Int€rventor; dr. Gil Fau'to de I
-, 519uol, !ilha da v;uva Doo.I,oo. Estados Unidos, fidra reduzido resentia de incolbodos morais,

ções. NEREU RAMOS, Inter- Sousa, inspetor d� Terras'; José HOLLYWOOD, 27-Wal-1 fra!�va-re d� dama, de grand.:s á situ;1ção de viver com umada-lteve de pera!anecer no hall a

ventar. Luiz da Costa Pereira, chefe lace Beary o «� _, d I atrativoS, mUlto admirada p3r Ja- ma que não era SUl esposa le· \ escl_,'tar 015 mal'fala.ntes, e quando

A posse do
' liOmem .nau" ii

k o I
postal telegrafico; Joãa Medeiros 'I

,. . , c ,on e verlon, ga .
enhm regressou fOI fJ8ra caIr (.om

&' '
t.! cl, vaI partir êf1j Viajem para ·,j!A

. -' b
novo prel erta.Jor., diretor-gerente da Empreza a Europa e plra o Egito, 01 " .. :!llfl 5 COlsa.s nao I�m em para Jackso� ficou perplexo, sem um colap'o.

Revestiu-se de grande brilhan.1 Garcia; Bruno HiL:Jebrand, Sau[ astro declarou. «M 't 10 casll, pOIS o mando, exlr,'!ma- saber o que bzer, 'O juiz Over' j'lck,on se indignou ao saber

.

d J F O G C
. UI as vezes .

d' 'd f I d .I

tJsmo a posse o sr. osé erceira uque anzo, dl ia. Telefo- tenho I)rorurado
.,

I
mente CIUíDl:!nto, ava motivos ton, seu amigo nos ias e izt.s 'o caso, e se pUCJesse identificar

, SI d
'
-' ImagInar qua I

. . . d I d
oa i va, nomea, o, por ato de 7 nica; Artur Rendiger, comelcian- 'era' o asp 'ct d

"

" para constantes qUlslhas. e nos transes e uta, aLO'1Se- as coma res linguarudas, teria,

J d
:; e o e uma plramIae. ! A' - 'I d b

(lO corrente, o sr. Interventor te; Frederico Kilian, tabelião; AI- Por issc, iremos tambem ao Eg:-I .� sltuaçao to.roou-se IOsuporta hou·o ímediatlmente a repetir I) in u ltavelmente as ca"tigado. sa-

Federal neste Estado, prefeito do fcedo Rodrigues, Adolfo Hass, to. ') Em complmhia de Wail;ce! vel para os .dOls" de modo qu� casamento com Raquel. bZ! lá se por suas proprias mlos,

municipio de Blumenau. representante Auto-Viação Cata- B�ery vI·a]'. 'ao �
resolveram dIvorCiar-se, o que fOI Jack;on não gostuu dessil su- tal era o seu g nio.

,

6
<, <Ir, �ua espo�a e sua

f
.

I

A' s 1 horas, do dia 11, no

I
rinense; Tte. Paulo Clementina filha de f>ele ano�. Caro) Ann, eltNo, _

gestão, in3i,tinao em. que seu prj· A esposa fale<:eu antes de SUA.

edificio �a Prefei�u�a re�niram-se L��es, da Junta do Alistamento com destino a Nova York, de dO verao, i 791, Jackson, ad- meiro ca6arnento fôra perfeítamen- posse presidencial, sendo como

as autoridades CIVIS, mIlitares e MIlItar; Bertoldo Schuosland, onde embarcarão para a Europa. I voga o de renome e politico de te leg:ll, dp.tuJra·se deniro da ina· vente o desgosto que patentou no

eclesiasticas c grande número de Paulo Buttr.rekim, àr. Osvaldo
balavrd boa fé, certo como estava enterramento.

representantes de várias classes ESpindola, médico; dr. Nelsorl M ISS A que Raquel ficára devidamente «Perdoem estas lagrimas anti-

sociais, do alto comercio e indu�- Hungria, engenheiro fiscal da 7 a, � desquitada do primeiro c.:>n]u
- gos, ela derramou muitas por

tnas da cidade e do iúterior do Fiscalização; dr. Humberto Pe- gue. mim.»

mumclp,lO: I derneiras, diretor da Estrada de Viuva João �v1oura Junior c filhos, convidlíO aos
O �ncidente meteu em grande -- -, ---------

,P�estdlU o ato, o sr. dr. José I Ferro Santa Catarina; H�rmann seus amigos e pessoas de suas relações, para assistirem angustla o coraçào da senhora

Rlbeuo de.Carvalho, r�presental1-1 Weege; Curt Praion, jo:nalista a missa, de 3U dias, que mandam celebrar por alma Jackson, o �eu de.sgosto mergu

te de s. eXCla. o sr. dr. Interventor alemão Paulo Koch; Frei Er- de seu esposo e pae, JOrlO MOURA JUNIOR dia 29,
Ihou em �enslvel �mteza a alma

Federal e que designou uma co,'''nesto Emelder, virsario da Paro- na Catedral, ás 7 horas �sete horas) no altar do Cora- do guerrelfo est�dlsta. Ela estava,

missão composta dos srs. João guia; Nestor Schaefer, coletor ção de Jesus,
entretanto, destmada a ser de

lV1edeiros Junior, diretor·gerente estadual; Alfredo Bücheler, da Antecipadamente agradecem grande. auxilio a seu companheiro.

da Empreza Industrial Garcia; coletor federal; advogado' T0-
e dommaudo a sua melancolia, Esta a

Gil Fausto de Souza, inspetor de mê Braga; Roberto Bayer, tabe- A Iô! A Iô ! Morado res d e tudo fez para torná-lo {eliz, sen-

krras e João Gomes àa Nobrega, lião; representante da Cia. He- F
2' tabelião da comarca, para ring; dr. Kaiser, da firma Hoe- lo r ianopo I is
acompanharem ao recinto apre- pcke; Henrique Brie�kmann, Vi-
feito nomead0. torino Braga, João G. Nobrega, PINHO -- Comunica que abriu provi-

O sr. Alb::rto Stein, ex-prefei- tabelião; dr. Roberto' Maestrini, soriamente na rua :S2.1danha 1\1arinho, entre. Tiradentes e ra
to, em poucas palavras declarou médico; Antonio Ferreira, dr. J1ão Pnto uma oficina p�Ha fabricação, coi�certos e te

entregar a administração munici- PiraJá, engenheiro contratante de formas de malas.

paI ao seu sucessor. construção da Estrada de IFer-
O dr. Ribeiro de Carvalho,em ro; Alfredo Pereira, Walter Vog�,

bréve e brilhante alocução refe- Arnoldo Jacinto, Osvaldo Olin-
r;u-se ao significado da cerimonia ger, Alcides Ganozi, Schwartz, LI

que presidia, expendendo concei- Reinaldo Siebert, ,Afonso Fari-
SBOA, 27 -Os jornais referem-se hoje ao caso dos

tos elogiosos ao novo prefeit>, de nha, Antonio Clarindo, Alôobar
coelho� ro�bados ao Instituto do Cancer, achando-o parecido com

cuja capacidade intelectual muito Branco, Procopio Teles, Arno A CasaM �
sce Ianea

um eplsodlO de Edgard Poe. O caso é o se�uinte:

teria a esperar o municipio. Gruner, Manoel Luiz dos San-

' I Do Instituto, do Cancer foram roubados três coelhos, cujos

O sr. Ferreira da Silva, fez, tos, Alfredo Kaestern, fllrico
ladrões ven�eram dOI: e comeram o terceiro. Pouco depois. o Ins-

em seguida, uso da palavra para Zwicker � Martiniano Hilario,
titu:o �nuncI,ava pela lmprenSl que os três coeihos serviam d� ex-

agradecer, aos presentes, o com� Carlos Uramennner, Paula To- rr; •.

di"
pen�ncla e tmham sldo,inoculados com uma substancia que pro-

.

f
.

d d b
nao preclza e rec ame, VISite suas exposlçoes e \.dulla,1 o cance, r, expemncia esta cujos resuitados só podnm ser co-

pareclmento, re enn o-se emora- ias. Juracy Olinger, Antonio verifique os seus preços h d f d

damenle aos' intuitos qUe! o ani. Leopoldo dos aSantos, Rodolfo �
cc: os no Im e três mêses. Assim, pois, enquanto esperam es-

mavam no momento em que assu- Schíspmann e muitas outras pes-
� T�AJANO a·

e te�po, as pessôas que compraram os dois coelhos e os ladrões�-r'
. " d

�. � N ·
(ue Já el!!ãa pre,"sos, viverão numa compreensivel l'nquI'etat"ão, re�

, ,
�,'

mIa a Clreção os negocios mu- sôas que não AOS foi passivei ano. d "

::r

��an o ver ,mamfestar-se a cada hora os primeiros sintomas da ter- t

m
...�c�lp�a�ls�.�����������t�a�r.���������������������������������������

,hvel molestta. \

-

= -- --_.�����������

AL.FAIATARIA "Abraham

==A GA,ZETAJo'-"�
-------- -� ....�---_ ....._----.._---

Florianopolls, 28 --I � 1938
___�.

.w

·_·

A paixão dum chsfe
Estado"A

de

BLUMENAU

lagrianas amiga,
muitas por mim •••

�Ia

Novo gr"upo
esoalai'"

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adoraeão
a venda em todo o Brasil
notadament� na Capital da

Republica.
maior prova de sua alta

qualidade.

Trêsmêses pa
a vida ou pa
a morte!ra

Telf. 1436-Vae-se á domicilio. -------------_ .._-,---

(�orn.unica que devido a construças da nova fact\ada atende a sua distinta fre
guezla pela entrada do mesmo predio na parte c:lo CA,ES LIBERDADEJ'unto
t-'�otel Gloria.

ao

,
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as e gracIosas COR ecçoes para meninas e garo -os 50

na ACAPITAL
-------------, ---

Mafra esquina da Trajano
(- .
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U de \1S0; uma de madeirae!!ll: ) I I r*l���������r,-��
PfH preço de ocasião, 2 ca- outro de tíiolos e cal. I

·1
i "A MER�D10NAL " I � Virgulino FUi'qu�m �»as em perfeito estado, Para tratar com João Se· No dia 2 de Lvereiro, às 1 9

� Machado e Juvenltha %Jsendo uma a rua Major vero dos Santos, Cais Fre- horas, no sobrado da ma Traja-

IHI
Bento Machado �,i,'.�,"Costa n. 117 e outra a rua derico Rola. no n, 51, serà vendido em leilão Na-O promete, CUmpri ""

novos e finos moveis para quartos - ti participam aos seus pa[(>n- �1fF�llelJcia de Ed:��ard de de casal e de solteiros. superior suas obrigações � tes e pessoas de SUà ami- �'1
� ..

'-"-"�--'l;ast:rOr"ee1eZeS--'--- ;:��a��\i�:�:;,\e\�:i: �e c;:!:�:: I ��.. Ir.� za�ilh.),nTER�ZI�H'\'".' �
tapetes, moveis de vime; tudo em I PC'� 3:120$éOO �

R I '
b�

,perfeito estado, Vísltem (J prédio I �� u.a Iam n
' 117, Vila �

A
'

f 'd I d J h' 1 t ,l r: I 'I Recebi do sr. HERCIUO AVILA, Agente Geral � r.ereza cXIII (Todos I�,�
. .

VISO que_ OI eC"ara a por sentença U�, ale (ii aca , a U') Ola. no enão, que não se ar- d MER'O A ('O'IF NHi )r SEGUROC'
�

S)
,�

.

I 1 Ed
.

d C M I I a
:i I JON. L,

,

!v. ') /\ • A 1 r, .. � U I � antas �i (, encia ne gare e astro r enezes. estabe :CI c () com secos e reper.derà. Cluarta··feira, dia 2 de I.��'A ) 'V I
<: DE ACIDENTES DO TRABALHO. ii quantia supra 'iii �;/V!u!ha lo,; e Farmscia a zenida 24 d : ( uiubr o u'. 91 na ! \ f,'verr iro. I �� Rio de Janeiro 23-1-1 938 �,�

'13 R' :l' 1
. . I 1 ,�' d de três contos cento e vinte mil ,� seisc-ntos réis-3: 120$600, I [ft] I�c:e oru chro,e oue.tenc o Sh o o slgo,llaflo c,e&la nom"�aút) ,)ifl 1-

C' R A I L 'd � d h j' d T
' 11 ...... .,."""""._.. ......""""'....,.""""r, �"=.,-·�,," g • ''li Uz I proveniente o acor o omo oga () neste

J
1117.') CIO processo .-. """".,..,..".,..-..._....".,,_.�-..-- ����

ro e prestado seu compromisso estará dldriamente no escritorio do
,. • �> � tO tUO

IJ de cc.denre em que foi vitima LlCIDONIO JOÃO GUTER-!�ljdo das 16 ás 17 horas para atender ás pessôas interess ar as , 2,a, CO{)VOCaça-O I RO M'nl t
'

d' datado de quize (15) de Janeiro do corrente ano. a
I

I I se. �o a
fls. 48 do dito processo. j Ed

-

Para constar a veracidade, firmo o presente recibo UCaça0 e
dos para a assembléia geral, a I

Sque vai por rním, escri vão interino, devidamente as�inado., aúdeter realizada dia 28. 3.5 6,30 ho-
Lagur.a, 15 de Janeiro de 1938.

r as da tarde, em sua séde.

I (a I Agenor Faraco

IIHenrique Teopliito 'Deucher v

Síndico da massa falida J\ DIRE.TORIA escrivão interino Lieeu Industrial de
--------.--- ...--.----------

I (Selado com 1$200 réis) Santa Cataria

.companhia aciofla� de Navega·l� Do -Correio do 5.u_l»,d�__

23-1-38. II (ANTIGA ESCOLA DE

I �rriiiiii:.im=ii!iiiTiiii-ii··iiii�;_ii1Wiiil'iiiiiiiiiiiiiiW!f?� I
APRENDIZES ARTIPICES)

çã� ostei r�� III I De ordem do sr. Engo.
BanCO d �ib B ra ,$ I-I Civil direior deste Liceu e

F"" II I
U '!fuJ'� ce acordo com a deternn-M(�virr»ento Marttimo .. P�lHli1tC '

lorianOpDlis, nação constante do telegra-
c:::. e r�'�' i r'. (,:) � d e �\as Q,age i �- C)S {'�� �je (-::a r- cras T Capital 10Ci.OOO:OOO$OOO r�l�'I.rsla�·o 9d40 dEo �r. d1irdetort .li?-".. ....' Y' __• '- '- -� _' . .,J. ,_ � : F'utldo de reserva 259.746:100Soo� I '

" nSIl10 n us na,

��m�Zl�",:'�"""�_��""",,,",��_�_�_'�_�i,,�,,§�_�""�-'IIlii!;l;;i!�H�Héõ�'''__�'W�''''''__�_t�''�'''.'''':'_�_i'�'�'! faço publico a quem interes,�
--.--.---.--

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS sar possa que, a partir des-
Para o Sul AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ ta data até 31 do corrente

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13 acha-se aberta a r:1aíricula
no CURSO N O T U R N O
(Primario e Desenho), satis
feltr.ls as seguintes condições:

a) - certificaào que é
operaria;
b - certificado de ida
de minima de 16 anos;
e) - atestado de sani
dade fisica;

•

d) _. atestado de bôa
conduta.

Os interessadJs deverão
dirigir-se á Secretaria do
Liceu para mais amplas ia

t formações e preenchimento
I dos pedidos de matricula,
I Secretaria do Licêu Indus
triai de Santa Catarina, 19
de Janeiro de 1938.

Os átos oficiais da falencia serão puhlicado s no Diario Ofi
(ia) do Estado.

Bom Heriro J 5 de Janeiro de 1 938.

São convidados os srs. associa-

Para o Norte
------------

�·;;p----�.;;;,;;;;;_;_;pt'D�.U\_:;;;;��=ns51'Qq"Tr"'izrn,."Sf3fmro'ffi-5P ;:a;&''M'SW';:);)DI)lQiPiÇPl@ iii mmr:-=rrrurwrr"""_'"

O Paquete ITASSUCE sairá á 29 do cor-I - O Paquete ITAl..UER/\ sairà á 28 do.
rente para: corrente para:
Paranaguà. Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabedelo

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

·�I.A: '

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur)$ (COltlERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep. lím!tados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (ldem de 10:000$) 4% aja
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer impol'tancias).
com aviso prévio de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensa.l

4% ala
5% «

4.5% alaA• Recebe-se cargas e encome�da:J até a �espera das saídas do� paquetes
VISO e emite-se passagens, nm: dIas da� �aldas dos mesmos, á vIsta do a

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

Companhia, na vespera das saidas a/é éí:J 16 horas, para ser <.:onduzida, gratuita
mente para tordo em e'nbarcações especiais.

ESCRITOfUO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 [SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CA1S BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para rnals inforrnacões corn c Agente

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo pl'oporciona!.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

J. SAN-ros CA�DOSO
t 'i' 'HIMf1i"iUQlP •

=P IR .CU i&MjllliGMlltlB4 Mi"" cr,

NOVO ItI\lO� ••

hoje, arnanhã
"

NOVAS ESPERANÇAS aln

Ontem,

'foi, é e' será

.

R R O U G 1-1 S"
a vanguarrOa das bôas organízeções 'I

CorrUa no ar'tO novr"I as dificier"\cias do seu sístema rotineiro, �dotando sistenla�
"BURROUGHS" d..e cOI",tabilidade; êles ser�o o esteio rnestre do �eu exito

..::>

Maquinas de somar e subtrair, calc.ular, registr.a�oras, de �s.crever, de. c�ntabi!id�de; boh�nas ?e_ papel e fitas impressoras; oficinas para consl'rtos.-PIanos de contabili
dade para estabelecimentos Bancanos, Comerciais, Industnal� e Repartlçoes Publicas. -Dlsposlçoes para atender completamente a escrituração relativa aos INSTITU

TOS DE PROVIDr.NC1A.-ContabiJização facil e de perfeito controle

Peçam dernonstrações sem cornprom isso

BURROUGHSCOMPANHIA

CONS. MAFRA. 31
FONE IS6d

F"LORIANOPOLIS

DO BRASIL INC.

Caixa postal, J40
TELEG. AVILA
Santa Catal·iDa

'1'.'

Mostruario ,permanent(� --Representante exclusivo no Estado

vH. I L.A A
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ASSUNTOS: HORARIOS:

I
110625
12041
11948
14131
15518
2901
9670

11744
15253

100 :000$000
8:000$000 PRF. MARCOLINO
4:000$000
2:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000$000

AZ
DR. ARIOSTO PEIXOTO

Vaz, pelo nascimento de um lin
do ga rôto.

ANIVERSARIOS

PELOS CLUBES

O Lira Tenis, comemorando o

lo. aniversario da inangu ração da
sua nova e majestosa séde, hoje
o centro das mais elegantes reu

niões da nossa fina sociedade,
oferecerá �no domingo proximo,
ao'! seus inumeros associados, um
({ sorvetc-dansante » com inicio, ás
14 hOMS. Nessa ocasião, o con

junto orquestral, sob a direção
do competente pianista Max Kun-

I zer, apresentará um novo e va-

HOLLYWOOD, 27-A sra. Vir- m_______ riado repertorio de musicas de
ginia Laurel apresentou ôntem ao II r; salão, as mais modernas, o que

!r���n:lolt�t��JoA�ge��u���:o PJ� Anna May Wong r�, ���t�s�:�á d����,r���:�.para o bri-

seu casamento com o famoso co-

f b d I ,�

me�iandte StanAlLaurel, sob a ale- pre ere a an onar "Transcorreu, ôntem, a data
«CLUBE DOZE»

gaçao e que e e sofria das {acul- Idades mentais por ocasião do ca- O cinema a cortar I
aniversaria do dr. Ariosto Pei- Terá lugar domingo, ás 17 ho-

sarnento. xoto, talentoso agroJlomo, que Ira3, a grande matinêe infantil á

A peticionaria aprasentou como b I prestou durante cêrca de quinze i fantasia, seguindo-se uma fermi-

elemento de prova as cartas que OS seus ca e os anos, in;-stimaveis serviços á ter-
I

dave! .soirée. O entllsi��smo é in-

Stan lhe escreveu logo após o seu ra oatarinense. I descritível entre a petizada, pro-

t d
.

f I
O dr. Ariosto Peixoto, graças metendo revestir-se do mais com-

c�samen o, numa .as .quals, re e- HOLLYWOOD, 27-A conhe-
ao seu devotamento no exercicio II Plet0, êxito. Não se sabe ainda,nn?o-se a su� P,nm.eI.ra esposa, cida atriz cinematografica chinêsa .

L d t d Q d de sua profissão, soube impri- SI o Bugre chegará naquele dia ...
o�s, o co�e I�n e

,12, Ia.:«
uan ,.0 I Anna.May Wong declarou, ôn_ten�I d d f ' mil' aos departamentos que diri- Que fale o Candonga!..J0l� se rvorciou e mim, eu 1- aos diretores da PARAMOl!N1 Iquer um tanto desequilibrado men- que prefere abandonar o cinema giu então, o cunho do serviço _-

t�!mente � con,:encí-me de que a cortar os seus cabelos.
util e fecundo, onde dava por CHEGAM UNS

nao P d j' li ". . . si proprio o exemplo da discipli-o ena mais ser 101Z • zsn- Os dirigentes da grande empresa I I
.

de tit des e decontrei e casei com você nêsse de peliculas declararam, porém, 1 sab d e�ancla
r a 1 u

estado de espírito, que o lempo que .se. ela .não mudar de idêa, o 115a
e oria.

só conseguiu intensificar. Eis por seu último filme na PARAMOUNT SIMONEque não abandonei a doentia idéa será "Dangerous To Know" (Pe- 1
SR. PASCOAL

de qu�e Lois voltaria ú minha com- rigosa para conhecer).
pauhia. Só mais tarde verifiquei
d.efinitivamente que ela não o Ia- --_.---------.- ..------- .. -

na".

Stan laurel
sofrer

acusado de
das faculdades
mentais

LIRA TENIS CLUBE

NA INTERVENTORIA

GAUCHA?
RH»� 27 --Causou certa sensação o regresso ines

perado do coronel Mendonça Lima de SB!l Viajem
ao norte, quando era sabido que s. s. sómente
pretendia voltar ao Rio na segunda quinzena de
feverelre, depois de visitar Mato Grosso.

Os circulos gauchos agitaram-se, pois o coro
nel Mendonça Lima e o cei. COI·deiro de faria, são
os dois nomes mais indicados para a interventoria
gaúcha. Com a recusa formal do chefe do Estado
Maio!!' da 3a. Região, o nome do ministro da Via
ção ficou em primeira plana, secundado pelo do
major Nelson de Melo.

Em certos circulos oficiosos, considera-se o
brusco regresso do coronel Mendonça Lima como
indicio seguro de que s, excia. será nomeado in
terventor no Rio Grande. Aliãs, não hã uma ex

plicação ordinaria para justificar a interrupção da
viajem do ministre da Viação, senão um motivo
relevante, e êsse sería, no caso, o convite para ocu

par o lugar vago [cem o falecimento do general
Dai'tro Filho. E, assim, Pelotas teria, pala primeira
vez, um de seus filhos mais ilustres na suprema
governança do Estado.

Razões apresentadas pela esposa do "'ma
gro�� solieitando a anula�ão do

easam.ento

PRF. JOSE' FERREIRA

Ferro

O sr. Herminic Jaques, com

petente musicista, vê passar no

dia de hoje o seu ani versaria na

talicio.

Está nesta capital o jornalista
José Ferreira da Silva, operoso
prefeito municipal de Blurnenau.

PRETENDEM AD
QUIRIR TERRAS IA união lndls

setuvel
Para eultivar o

algodão

DR. FELIX SCHMIGLOWPassa hoje o aniversario nata

licio do sr. Pascoal Simone, an

tigo e conceituado comerciante

Creme I
Condenados li mOr_ln",a ,:::a[:roLE�TlNO

Charlauth te três membros Transcorre hoje a efemeride do
nosso estimado conterraneo sr.

do govertlO
Arí Tolentino, Iuncíonario da

I Fiscalização das Obras do Porto.

Acha-se em Florianopolis o dr.
Felix Schmíglow, engenheiro re

sidente da Diretoria de Estradas
de Rodagem em Joinvile.

DE TOD�"S' AS FOR..

ÇAS ARMADAS
VARSOVIA, 27 - Os indus

triais polonêses de tecelagem es

tão estudando a possibilidade de
adquirir terras no Brasil para a

cultura do algodão de que neces

sitam para as sua:" fabricas.
Representando a União dos

manufatores de fibra de algodão,
seu presidente, sr. Paul Theser
mann, esteve recentemente no

Brasil afim de sondar as possibi
lidades, regressando sem ter obti
do resultados positivos, esperan
do-se que viaje em breve com o

mesmo fim o sr. Hermann Pi
kielny.

VIAJANTES: (via marítima)

P R A o N o R R N I A

Relação dos passageiros que
seguiram ôntem, para o norte do
Estado, no onibus da Empreza
Viação Cruzeiro:-Telemaco Cor
deiro, Rettig Rodol, Marcilia de
Oliveira, Zulma Pereira, Newton
Souza, Alfredo Killiam, Isolina
AI ves, Maria Pereira, Artur Wip
per, Artur Silveira, Pedro Am

! brosini, dr . Vasco Pezzi e senho
ra, Lucia Pereira, Luiz de Almei
da e senhora.
Relação dos passageiros que

seguiram com o mesmo destino,
no onibus da Empreza Auto-Via
ção Catarinense:- Albino Erzin
ger, Edeberto Oliveira, Nobertt)
Silveira, Ivo Nor0nha, Hamilton
Lopez, Ivo Silveira, Ari de Haro,
Santino de Andrade, Polidoro
Fernandes, João Gonçalve51 Filho,
Deobaldino Andrade, Ademar Ta�
vares, Gualter Baixo, Helio Blum,
Rogerio Fatuche, Rosa Fatuche,
Renê Fatuche, Fuad Fatuche,
Rubens Pinto, Honorio Isphair,
Marli Venezon, F. G. Bush, Inês
Gerken, Henrique Wittig, Valmir
Bosco, Aldo Linhares, Oto Pi
clun, Leonel Pereira, Danilo Me-
lo, Zenon Bandeira, J('sé Cha
ves, João Areão, Nilson Gondim,
Arnaldo Mendes, R. Almeida
Barros, Abelardo Ferrari, Fran
cisco Assis Cesconeto, Delmiro
dtl Sippel, Oto Souza Dreer, Os
ni Silva e senhora, Irmã Gloria
e Afrisio Gl0ria.

Heiação dos passageiros que
embarcaram ante-ôn tem, no va

por COJ\lANDANTE ALCIDlO.
PAHA O RIO DE 'JANEIHO;

- Antonio Rodrigues Teixeira,
Milton Carvalho, dr. Hobcrto
João da Silva Medeiros e d. Ma-

I ria Tereza Costa Medeiros, :Ma
noel Ferreira, Nowinda Ferreira
Pereira e Marta Schmidt.
PARA PARANAGUA': - Ma

noel Jorge da Silva, Milton Car
valho, Amadeu Rodrigues Causa
e Evandro Ubirajára ,de Brito.

VIAJANTES: (via terrestre)

A FARMACIA RAULIYEIRA

Por motivo de fôrca maior fica
transfer!da a rifa do automove1
WILLIS KNIGTZT. do di:! 29 deste,
para J9 de fevereiro proximo "in
douro.

S. PAULO, 27-0 sr. Cardoso
de Mêlo Néto, homenageou hoje
a oficialidade da 2a. R.M. e Fôr
ça Pública, que participou da pa
radamilitar comemorativa da pas
sagem do aniversario de funda- S

Previsões para o período das ção de São Paulo, oferecendo-lhe
18 horas de ontem ás 18 horas um almoço de 180 talheres no

de hoje: Parque da Agua Branca, a cargo
Tempo- Instavel, com chu- do Automovel Clube.

vas e sujeito, a trovoadas. I O !nterventor Ca�d.os? de Mé-
Temperatura-Estavel. lo Neto saudou a ofICIalIdade pre-
Ventos-Rodarão para o sc.! a sente, dizendo que as fôrças ar-

oéste, com rajadas frescas. madas estiveram em São Paulo
As temperatura� extremas d.e para comemorar a data de sua

ontem, foram: maXlma 29.1 e rrH- fundação. E homenageando-as
nima 24.7 registradas, respecti- quiz aproveitar a oportunidade
vamente, ás 13.50 e 1.50 horas. para afirmar a união perpetua e

indissoluvel de todas as fôrças
armadas, Exército e policias.
Em seguida usou da palavra o Igeneral Deschamps Cavalcanti.
Disse o c o m a n d a n t e

da 2a. Região Militar que «a da
ta da fundação de São Paulo é
uma data nacional porque São
Paulo é São Paulo e nada mais
é preciso dizer».

Departamento de AéM
ronautiea (;ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Ia- I,
I
i LONDRES, 27-0 FOREIGN
OFFICE foi informado de que as

1 Prêso por embria a_utoridades nacional!stasde Bilbfto
,

... tinham condenado a morte e or-

A
I denado a imediata execução dos

gues e provo"
I srs. _�rtara Goya, Jos� Arracibel
e LUClO Arteche Arrania, todos os

cara-o três membros do governo basco.

� O governo britanico telegrafou
!logo a sir Raplph Hodgson,agente

Esteve na Policia Central, o co- comercial da Grã-Bretanha em

mercíante Leopoldo Alves Pereira. Salamanca afim de que se certi-
morador na rua Lages, qneíxando- k. racid d d

.

f'
-

se contra Pedro Manoel Cardoso, Iique a veraci a e a H1 ormaçao.

casado. de cor negra, com 25 anos

de idade,morador na mesma rua.por
havei-o provocado em completo es

tado de embríaguês.
Sendo Pedro Manoel Cardoso, Dr.

useiro e vezeiro em provocar o pro
xímo, foi o mesmo detido e tranca
fiado no xadrês, como corretivo.

avisa que já recebeu o muito
lado e prodigioso creme

tR ...<\RLAUTH.
---_-----

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Roberto Lapagesse;
a exma. sra. d. Juvenil Fiora-

vante dos Santos;
a sra. d. Ida Pereira;
a sta. Marina Coutinho;
a sra. Carolina Costa.

INTERVENTOR CARDOSO
DE ME'LO NE'TO

GENTE NOVA

o TEMPO
Pedro da Mour'a

Advogado
Rua Trajano fi. t

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

Está em festas o lar do nosso

estimado conterraneo sr. José
da Costa Vaz, funcionário da
Contadoria do Estado, e de sua

exma. esposa d. Aladía Philippi

Salas de Jantar - Estilo 1938, - Toda Imbúia

1:400$000
SOLIDAS III' LINDAS,. CONFORTAVEIS

MOOEL.ARna A
AVISO

Assaltaram uma

fazenda

= -'._�----

H. FETT &
-1"lLOTERIA DO' ESTA-

C I A
I DO DE SANTA

• i (;llTARINA

Resultado dos pre
mios maiores� da

extraeão de
ôntem

Prêso por SALVADOR, 27-Noticias pro-
cedentes de Novo Mundo infor-

desrespe·.to mam que quatro bandidos ataca
,ram a fazenda Vaca Parda, es

pancando o seu proprietario e um

Por haver faltado ao respito genro deste, de nome Ranulfo.
a UI) la jQvem de men0r idade, Os salteadoras roubaram di

quando esta passava pela estra- nheiro, inclusive 2:000$000 em

da da Trindade, foi prêso e re- moedas de prata da República,
colhido ao xadrez da Policia Cen- das mais antigas, e outras de ou

traI, o individuo Eugenio Maciel. ro do Imperio, velh.ls, etc.

Machado, 'rrlUlato, de 21 anos, r As vítimas solicitaram provi
residente naquela mesma estrada. dencias ao chefe de'g lícia.

CABRAL

O proprietário
(;omunieam AOS SEUS FAVORECEDO-

RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

Compras e vendas
Técnicos, Industriais e

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

das 7 ás 11 e das 12 ás 16 Está nesta capital o nosso dis
tinto conterraneo sr. maj0r Mar�
colino Cabrlll, operoso e dedica
do prefeito municipal de Tubarão.

Todos os numeras acima sabe
se terem sido adquiridos por pes-

1 soas residentes na cidade do Rio

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ii.iiiiiii_iiii.iiiiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi-�
- de Janeiro.

Todos os assuntos que não estejam Iigadcs diretamente
aos int�resses industriais e comerciais da firma, pedimos, enc�re

cidamente, sómente se;all apresentados por escrito.

Chegaram ôntem a esta capi
talos srs. Juvenal Porto e Jor
ge Faria, fiscais de armas e mu

nições, vindos respectivamente
do sul do Estaào e do Vale do
Itaiaí.
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