
Notícias de Porto Alegre para os jornais do Rio, inforntatn
caso da intervent(}ria gaúcha será ll�esolvidr;) até segunda-feíea pró..,

:K:im.a. Nos mefes chegadtlS ao Catete, porélu, afirrna--se, COID absoluta
gueança, que a solução se dará dentro de 24 horas.
������� ._-----------_._-----------

I;ATRIOTIS�O III
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DE 'SOLDADO ETA
A voz POV

se ...
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ANO IVI
.- ------ _. __._--_._------_._-------------

e a

A atitude assumida peio ilustre general
,

Meira de Vasconcelos, presentemente á testa
da 5a. Região Militar, no que concerne a na

clonaltzaeão, vale como um atestado grandio
so e magnifico de patriotismo.

Na verdade, nada mais reprovavel, nem

mais índlgnc, do que a ingratidão daqueles
que recebidos fidalgamente pelo espirito ca

rinhoso e afável da nossa gente, no seio do
manancial uberrimo e vasto na nossa terra,
em vez de se mostrarem reconhecidos, se em-

. penham em tramar nas alturjas, escondidos
na sombra, apunhalando-nos covardemente
pelas costas.

Em face dessa fauna repugnante e lgno
bi. de mercenarios, nós brasileiros, não po
deríamos continuar inértes. Era preciso, que"
sem delongas, com justiça e energia, se opo- I�'
zêsse um dlque ás investidas e aos ardis da I�
corja e que os vendilhões do temph.p sentls- I i'
sem nas faces o azorrague da nossa tndtg- j \

nação. it
.

Essa, a atitude nobms§,i�u�, f4lt�n'b;mllente iinacional, que vem de assumir essa nobre e �
Inconfundlvel figura de soldado, q&.:g� é o ge- �
neral Meira de Vasconcelos. 'r

Não atinge ela, é bem de ver, ',H.ll!.�e�es [(jue �
j'i

vindes de outros países, ií:.1qU2 prí1.íCtl�Ii"&In1 os I �
. i"d' I G

meses (e VI a, para SI e pail":3 os seus, �'m�1\1l I'
trabalho honrado e fecundo, que §er,d'� uH� : i,

para êles proprtcs, con'trBbue para o (�rLg�'c:de·· i,'. �
cimento cada vez maior da nossa grande P'3"�

; �
8fria. 'ti
';IEtia incide, sim, tão sômente, sobre os que •

� : � inão q'!.�erem eenvencer-se de que o Bi'��;H e
. l� .

dos brasileiros e que quem de �il)ng;;�§ �,];;'H"\�·' ,�!I. gens aqui aperta, tem que, aclma de tiH�I['l\, I,)!

I guardar consigo a graiUdão da genef@sahosr:.-'["'111\11,':.;I'ta�8dade que dish'utam� arnparades petas nos
sas leis, como as de nenhulu outro pais, cheias

� ii de magnanimidade e de liberalismo. III .

J - ",,_L., I Numa demon§tl·a�ã@ tocante de pesal"� I·�ahz�:n·am ..se com g�an-
-- ...- ,..... -_.\ de pOI!lpa� 119 Ri@ d{', @.JT;.;n.eiro� os faulelea�§. do malogrado p�!oto

b I tenente UOlinado de A.ze,\Ted@ BOIl·�es! vltlllll1i tiI:- sua audaclR

Os azes itall9 As oras comp e... sem llJ,ar e Chi sua e§tolc_3_b_I_"a_V_II_I_D _

lianos passa- tas de Rui 10 maior premio ISÓmente De la lenea a Gi-
rão por Fio..

. Bar�osa , I aéreo de 19371 9uinze braltar a nado
ríanopolis? RIO, 28-Sera posto a :en�a, I PARIS, 23 Foi concedida li UlendlC'os GIBALTAR, 28 A rRe�terdentro de breves dias, o primeiro I Jean Batten a medalha de ouro das � anuncia que os soldados britan c,os

recolheram um desertor e�panh�l, RIO, 28-Foi baixado decreto,tomo das obras completas de Rui Fe�erações �.eronauticas �nte!naCiO- que perco�ria a nado a dl�tancla aprovando o-acôrdo internacionalRio� 28 - Noticias Barbosa, mandadas editar pelo. nais, consldera�a a. mms,/uta ..r;:- comp:ãlretet'a�11l ao compreendida entre La Lmea e
A .

_

Procedentes do Rio ..

d Ed
- G· compensa pelo maior teíto aer,_o H Gibraltar. O desertor foi prêso, de- sobre a regulamentaçao da pro-�lmsgo a '.. ucaçao, sr. us- i do ano de 1937". I ecnerave

durando que outros companheiros dução e comercio do açucar eGrande do Sul intor- avo apanema. ainda viriam de La Linea, tentando protocolo anexo, firmado em Lon-
mam que estão sendo

O REICH E o;r;. ...1GRrC I RIO, 23--Tend(� o Interventor alcançar Gibraltar a nado. dres em 6 de março de 1937.
ali empregados in- '" m. �<�"" I' do Estado do HlO, convocado

I
--

�entes esfor�os pela .--- uma reunião dos �nen.digos resi- Regressoue

50 EUCARISTIC D� I dentes da zona fJ�mmense,
..

a�e- e
eolonia italiana� no � I nas 15 aten leram a

convocaçao.,sentido dos pilotos
.

Por tal motivo, o ch�e de LONDHES, 28-Regressou es-

da esq:uadrllha "88-
DAPEST

I policia, destacou várias turmas t La manhã da Alemanha, onde es-

tos Verdes"� visita- BU í �le investigadores, afim de ter I teve varios dias fazendo estudos

I-em aouele Estado.
.

I' t?dos a.o.,ue1es que,. sendo

.conhe-II sôbre prec�uções anti�aéreas, o
... CleJOS como mendigos, deixaram snb-secretario do Interior.

Se assim
i s�eedel-� VIENA,28-0 REICl-IS POST, ti.... -4 NilMiM de comparecer ao interessante. caroçasé bem poss ve que a

em correspondencia de Budapest, fecll?,da � sêde do I conclave. I I Naturalizado
,,esq:uadrilha� e s eale diz: il,g li U

tiOS aeroportos de «As informações, segundo 3,3 Partido N�l;st!J!
-------------- ....--------------

brasileiroSautos� Florianopolis I qua.is. os católicos. �lemães estão U i U« lU!

Ch I �
e Pelotas., indo por prOIbIdos de .p�rtlclpar elo Con· VIENA, .28 A .policia fech?u,. egou {) fh,erVen..

.

Um a Porto Alegre. gresso E�canst�co de Budapesl, por te�'Po md�t:rmmado. a sede, ,..,.
! HIO. 28-Foi assmado decreto

_____
foram hOJe conhrmadas. do PartIdo NazIs.,.

i .·or d/\ Maranhao; c�m.cedendo na!uralização de bra-

M t II-
«Já ha dois dias o governcl

R t b I ed I ii. 'U'
.' i sllell'O ao alemao Paulo Czuka,

osca e I hungaro e o Comité Preparatorio es a e eo o o se ...

I
residente no Rio Crande do Sul.

do Congresso receberam informa... RIO, 28-Pelo avfão da Con- -_.

�DEGOU AO RIO ção oficial de que «o governo (!o cretarlo da fazenda dor, chegou, hoje, a esta capital, Na-O haverá moratoriaReich não considéra desejavel que o sr. Paulo Ramos, Interventor
RIO, 28-MoscatelJi, que pas- cidadãos católicos alemães par li- Gau,.llch::ll Feeleral no Estado do Maranhão.

gera Isou pela capital baíana ás 10,45 cipem elo Congresso de Budapesl.;) u
hora 'I, voando a uma altura de

I
--_

._ams ,. -_ --

4.000 metros, at,e�rissou no Cam- BERLIM, 28-Anuncia-se ofi- PORTO �LEGRE, 28-0 dr.

po. dos Afonso aI> 13 horas e 38 cialmente que o governo não proi- �scar CarneIro da Fontoura, que L n6fla""a�lllIllUtOS,. onde �ra. aguardado pe- biu em principio que os católicos la se e?contl 1 c�mpletamen.te ' a � &.. .11.••
lo e�b31xador Itahan�, por todos alemães comparecessem ao Con- res.tabelecldo, J.evera ,reassumIr, b bos pllGtos da �,squadfllha «Ratos

gresso Eucaristico de Budapest. hOJe, a Secretufll1. da f azeneIa. 0111 asVerdes», que ]a encontravam no !; No Granele Hotel. onde se

Rio, numerosas altas autoridades N
- hospeda, s. excia. tem despacha-

civis e militares, tanto de terra, omeaçao do o expediente de sua secretaria, CHANGAI, 23-Hoje, de ma-
.

como de mar e ar e grande mas- ° dr. Oscar Carneiro aa Fon- drugada, varios individuos que
8a popular. Por ato' ele ôntem, o sr. Inter- toura, durante o dia de ontem, viajavam num automovel lança-
'Uma esquadrilha comandada ventor Federal, nomeou o sr.Wal- recebeu grande numero de visitas ram duas bombas na zon8 ita-

pelo cnpitão Guimarães Martins,/[demar ,Zambarú, sub-delegado de das altas autoridades civis e

'.TIi-lliana. ,

comboiou o bravo aviador de I policia �� ?istrito de Palmeiras, lita.res e de grande número de Não houve vítimas, nem foram
�Ihens ao Campo dos Afonsos. I no mUlllClplO de Orleans. amIgos e admiradores. efetuadas prisões.

Proprietario e Dãretcf ��;�5pOr.S;'3lW:'!� ,,) A :I R O c A L L A D O
---------_. • •• _-- ._---_.

_._. o

florianopoHs, 5abado, 2Sl de .Janelre de 1938 INUMERO 1069

Excluído

n íba
R.IO, 28-Por ordem do mi

nistro da Guerra, foi excluido
das fileiras do Exército, por pro
fessar idéias extremistas, o 30.
sargento João Coelho de Melo,
agregado ao 30. Batalhão de Ca
çadores e que ha vários dias se

encontrava prêso na Policia Es
pecial.

Gramow foi con

decorado
PARIS, 23 l!'oi concedida a

I
medalha CONDE DE PAVlJ,.OL ao

I aviador russo MikhaiJ Oramow,
i chefe dos aviadores sovíetícos que
: efetuaram ° raíde Moscou-Poío
I
Norte-Estados Uni.dos.

.

Consignações do
funcionalismo

RIO, 28-Anuncia-se que o mi
nistro Souza Costa, antes de em

barcar para o sul, no dia 2 de
ievereiro próximo, submeterá ao

presidente da R epublica um de
creto, regulando as consignações
dos Iuncionarios públicos.

R�DFERN liSTA"
MESMO MOnTO

RIO, 28-Um vespertino asse

gura que o comandante Braz
Aguiar, chefe da comissão brasi
leira de limites no norte do país,
apresentou um relatorio ao minis
tro do Exterior, sobre o desapa
recimento de Reelfern, apresentan
do provas que autorizam a con

siderá-lo morto.

�OMERCIO DO
Af]UCAR

Estaciona
mento de

Atendendo uma solicitação do
Departamento de Saúde Publica,
ficará, a partir de hoje, proibido
o estacionamento de carroças,
nas arterias laterais do Mercado
Publico e no trecho elo Caes Fre
derico Rola, até á esquina da
rua Alvaro de Carvalho.

RIO, 28 - "A Noite". publica em destaque a

seguinte nota: "Não têm fundarrtenio, ao que sa

bemos, os boatos que vêm circulando nos centros
desta capital e de São Paulo sobre possivel mora
toria geral. Nos circulos autorizados fomos infor
mados de que nem se cogita de tal coisa, nem '

motivos ha para uma medida de tal gravidade."
Trata-se de moratoria para a lavoura e comer

cio em geral, e não da ·moratoria para os devedo
res fiscais da União, medida que está, como já in-
formamos, sendo examinada pelo govrêno.

- -
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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==A GAZETA
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Florianopolis, 29 -1 . -1938

Casa

COlil

A ilu "-"""',inaç8c..)
de BlunJe��)'3U
De acôrdo com o novo con

trato da EmpreZd Força e L p

Santa Catarina. os fócos dá ilu
rninação pública da cidade de
Blumenau, serão posto no msio
da rua 1 5 de Novembro e da
avenida Rio Branco de sorte a

NOVA YORK, 28 -_

nflies G,'oroe White's e Scandals, dar maior eliciencia ao serviçom-édico brasileiro dr. Osvaldo regressando, depois, para Holly- de iluminação.
PinL i:1l ::'l!npus anunciou, hoje, wood, afim de to.nr parte em A Empreza Força e Luz deu
o seu rr� ximo casamento com uma série d,� filnlC'1 musicados, micro CIOS trabalhos das novas
a senhorinha Dorby Morgan. instalações e. segundo estamos
danserina americana que figurou inlormados, o sr. prefeito José
em numerosas peças da Broacl- Ferreira da Silva, vai mau-lar

f I GU'I � .,- ,,'� 'I Qfo _] I dway e em varios i mes cinema- ':::;., '- '::::. '_ .. aumentar o numero ae ve as as

tograíicos de Hollyvood. n i ')O lampadas,
° dr. Campo� abandonou em

MHavana o Coagresso Pã-Ameri- Recebemos a seguinte carta: Ot i rn emcano, ao ser encerrado o seu IIFlorianopolis, 28 de Janeiro
__ Esporte- Novo d9sem-programa, e partiu ôntem para de J 938. IlImo. sr. redator de

P t I ..J O r rv a II b dNova York. par via aérea" com nA Gazeta". NESTA. Tomo a O r uga 'al�g,. Dro proposiro de fixar a data d0/libel'dade de dirigir-lhe estas li-
PARTIU PAq.A LIMA Acasamento �ara. antes de seu �e- nhas, como a.ssiduo le�tor que sou

• • DELEGAÇÃO BRASILEIRA RTO. 28 - Foi promovi-gresso ao b{asll em março vm-:de seu conceituado Jornal. E o Varí'os recaacltrantes e DEB \SKET-BALL do a desembarg�d_or do !�i.douro. faço para reforçar a reclamação I
OI. I bunal

.

de Apelação o JUIZO noivo e. a noi ...a e�contra> que i.á loi I?ublicada p�r �rn ou-rguardas 'aC8."am ferodos_ RIO, 27-Rumo ao Perú,ICarnelro da Cunha,
, _

rum-se no RIO de Janeiro. ha

I
tro digno leitor do Diana da

I embarcou, ôntem, ás primeiras ho-I A I t
três anos. .q.uan�o a senhorita Tarde, refert:ntel1,(,;,t� ao D�-I LISBOA, 27 _ Segundo

in-ra
multidão a am?tinar-se. .

ras da madrugada, pera navio ,._.. U 6Morg in participava de um gru- SORGANIZADIS;:,LVlO GUia f «So uI » di- Ficaram liceirameute [eridos CL\P ARCONA, a representa-l' .

T I f" d
orrna o ec o em sua e! .... 1)

contra I:NlS
po 0(4 artistas norte-amencanos e e omco ora apresenta o, co- - de h' .

L bit nt d 1- 'uns guardas e vários amotina- ção brasileira de Cestoból ao pró- ...,! I" .

I
.

'1 I INJ:'EI Iça0 .. o)e, os na, I an es a a a g
. .

em I;::\)a !l0S nos casinos ocars, mo amarga PI u a. aos 1 �
- J' d L

-

d d s tendo as autoridades inicia- ximo Campeonato Sul-Americano, fi!llt.,atii�,"'s
.

S nela e arneira, na comarca c. os,
.... II.."...,

A senhorita Dorby Morgan ZE portadores de aparelhos P d ti t do àiligencias no sentido de pU-I comparecendo ao embarque gran-1 .

d C T I f
. are es, amo matam-se con ta os > ,apareceu pela pnmeira vez em a . e e ornca. I f'

.

d M" t
.

dA'! 'f os culoados de número de desportistas.N k "

G" iscars o UIl' eno a gncu -:11,. � "- �,'1 ova Yor como atriz cnança, O ma SI o fosse de algum t I Ili!il!lr.li r&WM Ai-j" ,......,.. • riliid " ,.'
G

ura que se euron ram na re-desempenhan o papeis. maIs tar- cego, Já o pobre UIADO tc:!-·- 'd F I' _ ,

d F Z· 'F I'

I . glao a serviço a Isca Ilaçao oee, nl) lorenz legfelds s, O· na caído a a gum precipício. V" h b
-

d I"t IG
. In os, o ngan o-os a 50 lCI ar

M'I n'l st-_. '.O da
o UJa. para mel�or dizer, ás autoridadés do Porto, o au· I1Il"'!!. abusa de> seu propno nome. T d G d R bl'• , • X1.lO 'a n;,rr a epu Icana.Ed Ucaça-o' e pOIS e um emharalhado feito, tal- E' It d 16 d, _.sco a os por guar as,vez. pc>r aiguem ac.05tumado z. d d 1 t J '

S
'

d .

I coman a os pe,o sargen o meaU e emgmas ou «pa avras cruzadas»... ,-'
t • f'd f- '. It IE f', b Ih f'

,-os a, os .e en os IscaiS vu a·
L- I d -

I d
rro 'Im, e um tra a o elto e L' d fleeu n USt.·13 e
Id d b I d

ram a ameIra, on e Oiam re-
S c- m:> il o SO ? gum meto o con· b'd 'f - d'anta ataria

fmo A LA FRADIQUE. I ce .1 os ��m mam estaçocs a I
A

.

d d G' T I f
. maIOr hostilIdade. Armados de

/A E C A rehra a o ma e e onl- h d f' ..J(ANTIG S OL DE
co per parte da C. Tdefonica, hau, mac a

o�h Olces e
. �eflras,

I
APRENDIZES ARTIFJCES) é �erviço que se impõe para a

omens e. miu eres, preC!plt�ré!�'TJ- r=-==--'t.wwMd�;ZWWCr:",'.JIl
b d C h·

se em meIO u enorme gntana em
De ordem do sr. Engo.

seu om !,ome .e ompara Ia
perseguição d05 representantes do ..

B
II

ICivil direior deste Liceu.e �r: �abti:I:. tão Importante ser- Ministerio da Agric�itura, for- Ban�o d ft r�SIde acordo com a determl- ç p
. I çUlldo os guardas 1\ disparar suas \8 U a,

nação constante do telegra·
Serelilos atlenodUldoI'AS?OOOuS c ..:lIltI-

armas para o ar, afim de inti.
94 d d· 'fnuaremoo ma J )

T'd
.

d Ema no. o sr. Iretor da v,
C '1 f . mi ar os amotma os. stes não

.

nivisão do Ensino Industrial, �e � d!g� a .

f
Te e 001-

I abandonaram a sua atitude hús-
faço publico a quem interes- cda'I" ,

nos. assma.ntes, Icamos na til. nem obedeceram a.s ordens.
t· d o Ofosa expectativa. d' - , .

Osar possa que. a par Ir es-
C .

.

.

tornan o a sltuaçao CrItica. s
ta data até 31 do corrente om os meu:> agradeclmento�, soldados voltaram a disparar cies-
acha-se aberta a ;'latricula queira aceitar, sr. redator. os

ta vez contra a multidão, resul
no CURSO NO TU R N O meus protestos de e8tima e con- tando do tiroteio a morte di pro-siderac;ão. Saudações-Cá) ASSI- . .

J M F I I(Primaria e Desenho). satis- pnetano oaquim artios. ina _

feítr.ls as seguintes condições: DUO LEITOR.
mente, o;; amotinados fugiram em ,

a) - certificaào que é desordem.
operario; Foram detidos pelas autoriJa-
b - certificado de ida- des c sr. Rafael Nunes ê os ir-
de minima de 16 anos; CHARLAUTH mãos Americo Silva, Aurora Sil-
e) - atestado de sani- ,

I
va e Deolinda Sousa Pacheco,dade física,' I

. filhos do lavmdor Serafim Silva,
d) _. atestado de bôa é o creme qu� levoluclO�ou o

que originou f) conflito, recusan"
conduta. mund? velho. e, ora revolucIOna a do�se a abrir as suas pertas á

Os interessadJs deverão AmeJlca do Sul.
inspeçãJ dos fis:::ais e incltandfl

dirigir-se á Secretaria do
Liceu para'mais amplas i0-
formações e preenchimento
dos pedidos de inatricula. I

�ecretaria do Licêu Indus- t
tria; de Santa Catarina, J 9
de Janeiro de 1938.

rente de
co

CHARLAUTH no

CHARLAUTH

não é um creme comum

Esp,ef""ado
Rio

A missão vai chefiada pelo dr.
� �'__ '-""'\iW' Aderbal Reis Carneiro, seguindoF-f1 t!!i ;:if!\ �',!,�� --� ,'1ir:;.,�"&..J �� � �.... .7 J� como técnico Luís Soares Filho,

• do Tieté-São Paulü. e como jo-Despo re,t!va �2dor,"s O� �('gu;rll'!: elem:ll.tos ca-
"

I nocas e paulistas: Montarini, Ar-

I naldo, Marchisio, Amancio, Alva-REDATOR: Paulo B. Barbosa ro, A:rr:ando, Carija, Simões, Ai·
'res e Martinho.
I

1Corl'lllida autumab���siica
Bnfanlil

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

Posto!!', er::n

disponibili
dadeOntem. inscreveram-se, na cor- lho do sr. Roque Filomeno, resi

rida automobilística infantil, mais dente no município de São José.
duas crianças. urna filha do sr. A corrida do dia I? de feve· 1�IO, 28 Foi baixado
Agapito Veloso. funcionaria �II I reiro, será um acontecimento no' um decreto pondo em dis
Delegacia Fisr.al e um menino, fi- tavel, pois, os sem realizadores, I poníbilidade os funcionaríos

pretendem enfeitar alegremente a do Superior Tribunal de Jus-pista. tiça Eleitoral.

Casa ';sceianea
RIO, 28 - Um vesperti

no publica um telegrama de
I Teresina, informando que a

imprensa divulga noticias
sobre os fanaticos no Sul do
Estarlo, os quais teriam sÍ
do recilassadas pela policia
de Pel nambuco, depois de
uma luta rerthidissima. com

grande mortandade Je am-
I bas as partes. Na luta mor,.I
reu um dos chefes das for
ças piauienses. saindo ferido
José Lourenço, o famoso
BEATO que chefia os 1ana
ficos.

,

Iv--e-rd-ie-r-e a
r Imprensa! PARIS, 28 - Falando aos

jornalistas estranjeiros d�e o
.

cardeal Verdier:

A
-----,---

não precíza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

TRAJANO N. aR.

Capital
Fumdo de reserva

10G.OOO:COD$OOO
259.746:100$000

Frio, fome e

molestias

1,�> �:$,g.;jr,:j"� " ,
,,',

� ,

...-, t�.ti,' -I;
I

�:. i

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORHESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13 «Vivemos num periodo excep

cional. V08, jornalistas. estais,
talvez escrevendo uma das mais
belas paginas da historia da hu
manidade. E' preciso que a im
prensa, com o feliz papel que lhe
cabe, tenha plena consciencia de
suas responsabilidades».

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com ]ur'}s (COiv'J.E�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límtíados (limite de 50:000$) 3% aIa
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ala
D�p. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam·

.

bem de quaisquer importancias).
com aviso �rév!() de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses

-

por 12 mêses
Com renda mema1

4% ala
5% «

,

4,5% ala
Em 25 dias, morre
ram 10.000 ehinêsesLETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

,
Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 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% «

SCHANGAI. 28-Agenci;'i
Reuter informa que, desde o dIa
do Ano Bom, foram apanhados
nas ruas de Schangai dez mil
cadaveres de chinêses mortoll de

I
frio, de fome e de molestias epi�
demicas.

M, GO.'1çalves
Escrituraria

RIO, 28 --Está sendo espera
do. hoje, nesta capital, o H. Ma

lhe extinguirà as sardas, panos. noel Rihas, interventor no Para
cravos e espinhas, �em a minima ná, que vem tratar de assuntos

irritação, deixando-lhe a cutis de interesse admi'oistrativo do seu

limpa. macia e fresca. , Estado. .i .._

15 horas

"_-- ..

l· �.

'( �

.�--����-----------------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lraLnllw inicial da primoir« p.u i r se "del'e n umn

dC('l"i:!:O eh Cor! r de Apelu\:':;o, pcru.n n hncana. Si�l)í't' que a

mulher c�sad,) p{;l1c, 11:3 Cl'ILL�t)('í<l do Cds::nl'CilLo, pe.lir :l

c',:ilJi('�,() dos li \ ros rio m::ll'j,;n, L'olilcr:·ialil e com firma indi

Yid'l;l, quer LC LJ() propnrat.or!n de lima intervenção judicia:'
quer !H, CUfr-,Q de uma aç:.lJ de dc�:quiLe.

li:ssu decisão, como Lem salienta U autor, foi um" ori

r�, ifinalidc\flc e uma r-evolução na jurisprudencia firmada cru

I", torno uo assunto. Resolveu entanto, só urna fuce da ques
tl,
I! I

luo. A outra, isto é, o iJcdido de exibíçào, quando o ma-

�i rir!o fizer parte duma sociedade comercial, ficou adiada até

I;'
no npnrel'imp!1lo duma demanda em cril" ,;i' dclronl a sse êsse

! pr: l.lema.

r1 LsLurlan([o esta segmula hipót ese. (l desembargaclor

51 Clltlb.l. ilarrelo acha que a solução mais prunU: �erla u in

lji clui. o desquite de um cios sócios, C'-,11l0 causa da dissolu

;11 çüo da sociedade, pendendo esta continuar- com os restantes

M associados, =ou, então, permi til' á mulher retirar sua parte
�"

�;
no capital e lucros do marido, depois ele tal veriíicado por
um exame de livros.

I Os códigos da França e da B('lgica, S80 citados, pelas
f1 medidas que asseguram ti mulher de�_ndej'·se das ::tiudes elo

�I marido, durante G.dação de separação dlJ'; b�ns e
I

divórcio.

� Não lhe f. concedi o, entanto, como no xasll tarubcm não

se tem admitido, o exame de livros. Permitem, porém, no

caso do n.arido fazer parle duma Iirrna comcrr-ial, havendo

desquite, que a mulher possa exigir balanoos, escrituras e

inventaries para verificar seus interesses corno c)l]!lmbeirn.

O deferimento da exibição, no caso de ser o marido

comerciante, com firma individual, qll(' o JLcJi� alto Tribunal

de Pernambuco confirmou, rompeu fi tradição da jurispru-

i'i
dência, «mantendo o direito de ontem li par da sl)ciet!nde

.

presente».

Outro estudo interessante dest a primeira parte, é o q: 1(-

I,'
se refere á falta de assinatura de duas testemunhas no Lpl'LtJO

de recurso, em matéria civil.
,

•

O n. IH do art. 1852 do nosso Código .Iudiciúrio, de ..

" termina que os recursos podem ser interpostos em cartório,

I.'
por termo nos autos, igualmente assinado pelo recorrente e

duas testemunhas.
Semelhante, é a redação ao n. 1 do art. 112 t do CÓ-

I
digo do processe do E�tado do Pernambuco.

, -c
,I-, ssim. (.'l'orluno, ,0 clc�;al:ido sôhre C:sdtel, a�;s,un I o.

1

ontrariamente, a mcrona, o autor erenne o ponto ue

vista jurídico, de que a Ialta de assinatma de duas Lestemu

�'.' f l1as no lermo tio recurso, em maL{:ria ciycJ, não constitúe

MI inobserY&nci:\ de formalidade substancial, capaz de a uLorizar

� o seu não conhecimento pela im�ancia superior.
Os artiWiS, H,29 do C. de P. de Pernambuco e ] 85�· do

Código Judiciáno, de nosso Estado, dispi'íem que não se t()

mnl'á conhecimento ele recurso qUando inLerposto, apresen
tado ou preparado f6ra do prazo legal, e, em ouLros artigos
estabelecem os prazos para o preparo, como contar êsses pra-

� I zos e o tempo de sua apresentação na im;tancia superior.
� I

A exigência da assinatura das duas testemunhas no

I', termo de recurso, não deve por su1l' falta inquinar Je nuli-

daele a êsie. A jurisprudência, é, porém, () que em geral tem
feito, menos no Estado de S. Paulo, cujo Código de Procéti-

so, não exige para interposição de qualquer recurso, o teste- rita Fosa :V1cu,sd;ni, filha do <,r.

munho de duas pes"ôas. Arnaldo NJ!YSdinil com o sr.

Pensa o autor que a falla de assinatll.lra no termo de �fh 1 •• , , FI
.

,eOQO!ln!, re\iator 00 «opoie:
recurso, pode ser suprida pelo Juiz agravado ou pelo Juiz d'ltaiia".
ad quem, lima vez que não prejudica os átos subsequêntes, ,

que não existem, senão os complementares do recurso: mi- I
O ,«cluce» cc.rr'p'}f{cerá :\ ce-' A h 1c, a-se reco hido no Hospital

nuta, contraminuta e sustentação. ' f,'mOGlâ. de Caridade, após ter sido sub-

nhas Ee)' uanclrea�ceevnetrad:0« Feas:reJ.rv�aso!JbSqcUreeVnera_00 steerp'mo'°dePeoxrc:leS�satl,emS()Llb- I r_'C'>"_�"'.i';;"<-;�"""_"'"""�."''''''''''''''...,''�.,'C_''� ,.,. .., _, meti�o � ,uma melindrosa inter-

pret�xt0 de �ão 'ter a p�rte ['�'corrente se feito a;0�1panbar III� lf.,;M�';;;�·'�;;:�=�·;'-;m';:�';�Li ���íaoS;�::�:cadi�n:!�i�� ��n��i
de tais tesLemunhas». �' '�l d Al h C' I

�� e �"
a .eman a nesta aplta.

E' esta, sem dúvida, a melhor doutrina. Nos dois có- � ,.� �� O d '[ S S '1

I�, �U, �§Md�fa SUva �� esta o (e . . mellOrou sen-

digos não é a falta de assinaLJra das testemunhas no termo
� �t-: �,�" sivelmenLe, achando-se o ilustre

de recurso considerada formalidade substancial. --, participam aos parentes e 11 enfêrmo em franca convalescen-

I
A regra firmada pela Jur;sprudência, do não conheci-

I!I�)�
pessôas d,�sllas relações que � Cla.

mento do recurso, quando o termo não haja sido testemu- � sua filha DINAH contratou i·r A GAZD'fA 1
.

Ih d

I
�� OS �� L.. (eseja- e, ar en-

nhaclo, como mandam os artigos a,cima citados «é arbitrária I� casamen to com o sr - "., t b I
,

�� MAli. SILVA.
.

�� lemen e, seu pronto resta e eci-

senão absurda, porque aberra de lodaa as regras da proces-

II
�;� � i mento.

bístiCa))._ -_?'
��:

:Í'IJ São José, 25-1-1938 i!'t I
_ í� V:��.��lt:�.ç._:'ft��"=C"�1! �� ;

I

.------ "_ -.--�

_�----iiô...-iiiiõ=d

� �.,.c-'�-"�""�.,.�� � i
�� � Dinah (J� �'rJ I

A RENDA DO DE"'j Moça recemforrnadJ corn ij �� I:'!i ij I

U ..... � (' N 1 C' ".�. G� e r& �!J I

PARTAMENTO qJJ� O ,urso ['armo••::.ecl:nQano,n:���::;:�.\f� Osmar ���.:;r:,T:;::;1.):_;;j
CORREIOS E TELE .. �.r�cLH�. lIiT1J colocação nu I' �.. �1 i � a, marca 9ue �lomina na atuali-

GRAFOS '_,OITICrcW. �� confIrmam �� I
nane e d?mmara sempr�.Qualque-

l+'t �j I
que seja a sua neceSSidade de

D 1 Informações nesta red�'t� ����::'�t:::;ô'� perfumarias, prefira sempre
RIO, 28- ivu ga-se uma e5�

talistic:a interc>ssante sôbre a ren- ção. TRANSFERIDA A
I as da marca BUENOS AIRES. 28 - Falec.?u o

da do Departamento dos Cor- p
�

b
a

d f REUNIÃO DOS SE... Aduraeão
conhecido dramaturgo García Ve-

reias e Telegrafos. Por essa es- rOI .;- o o u n �RETARIOS DE lo_so_, _

:atistica il renda, durante o ano cionamento oe I�AZENDA Ora. Josefina Flaks Schweidson
de 1934, foi de 76.259 COil M E D I C A

tos; em 1935, a mesma se ek- seitas afrim RIO, 28--A reunião dos se-

87 87 5 t
r 1936 cretarios de Fazenda dos Esta�

vou a . con os. il.�m.
CS'.iJnas

.

a renda subiu a J 08 mil con- ,
� I das, que .deveria �-er realizada

!,os e em 1937,. t'fnbora não I RECIFE, 28---A SecretariH em f,�verejro. foi adiada para o

,
1 d' d S p" ,. 'b' .I' 7 d

.

O
('stejam computados tOGOS os (S- a egmança. ubllcil. pWI 111 o ma .e março proxln'lO. S

tritos aos seus !oti'lIS. a renda j� funcionar; ento, em todo o tem,· tAabalh05 pre!imillartfi da r\:União

�e eleva a cêrcCi de 125 :Til torio pernambucano, de seita!; ficararn a Célr\Z,) do Conselho

CORtas, atI seja. quasi a dobro
I african�s} gJbin�:es de cienciã5 Tecnico de E�ollomia e Finap-

da renda verificada em 1934. hermelicas, xangos, etc. ' ças.

o volumo está dividido em cinco partes: doutrina, man

adas do segurança, direito comercial, direito civil e direito
l' .,

.

urncnmo.

••

Convite aos fome- _R.EI BORISREGRESSOU Uma ameaça
cederes do Estado

_.

A SOFIA do "Angriff

I.,,? �:itt;��:,:�,di!�::
� I �,m�:��,�il! IIHF> :ai��A'�_��
r i .�ií1_"'�!�,lAI.:'r.,�_.;'l. ,.!.i Z�j q��tifj<j' �ri'"

� \ ._ f' .' r.: �. ':;:1" -J:-4":,,") ;ler:n\ �/ .1lJ... '?;()I��lo ·�it: '.! o ,j:t '!!", l' l.l -'��

II
"L "" ,,;, ., � "-" u: � "",,, ..JL',,", ,,,,,,.,

,:;,l,��,:�;;;'li ., íPi1ffiji\:j�'l& 11111" Gl.�:u� ..

� ,>�:11í!.Sl �"ü'!!l!JVth:1:ji'.:Y,t'('.h]i C'§

m 1i[�j)lla·Jlfiece�i1n·e.� lI.�([19 JE§ ..

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

BERLIM, 28- O jornal DER AN
GRIFF escreve um artigo aconselhan
do o cardeal Paczlí a fazer que o

Papa re.ue das atitudes avançadas
qt.e t.rn tornado em malería pdi!í
c.. h::pci" de Iazer consídcracões
a 1\:, pc.to, o jornal termna dizdn,'o
que �e i5:0 não iôr feito GS rroxtmcs
arPgrs serão intitu Iad c S� O PAPA
FAZ POLITICA.

o panico produ
zido pela "aurora

boreal"

Vende-se .uma em bem
estado de conservação.

Preço 38P$000
Rua Anita Garibalti 60

w_

A--faIi.-dg-----
memol-ia e a

falta de fós-
·fara t

RIO, 28-Respondendo uma

consulta do presidente da Socie
dade Rural Brasileira, o ministro
Sousa Costa informou que o de
creto n' 182 não revogou o arti
go da lei de reajustamento rela
tivo á taxa e juros. Esses sómen
te poderão ser cobrados sôbre
hipotecafi rurais no limitemáximo
de oito porcento.

Maqü7riã-aeesc-revC;rIsentos de
taxas os

bonus
RIO, 28 - Foi baixado um de

:'ft�to. ísmtando de taxas federais.
ciL2,duais e munícipais, os bonus
emítidos pelo Banco do Brasil, para
f;nanciam,-nto da agricultura, fiação
e outras in�ustrias. d� conformidade
com o artigo 4 da lei n. 454, de
9 de julh'l de 1937. As custa!: e

e,molumentos dos tabeHães. escrivães
e oficiais de rigistro hjpotecárw e

protestos,
•

que incidam ou venham a

inícdir sobre todos e quaisqua ó"su
mentos, relativos as operacões efe.
tuadas por iníermedio da

.

Carteira
de Credito Agrícola e Industrloll. se

rão cohrildos pela metade dos res

petivos r�gimel)tos.Adoração
Fi\LECEU GARCIA

VELOSO

() público, atribue. emp, .. l.�

mente, a (alta de memoria á ca-

\rencia de fósforo. De certo modo
essa concepção està comprovada •

pela ciencia. O fó:;toro desempe
nha, realmente, importante função

_______

no organismo. Da carencia fosfó.
rica resuha não só a perlm bação
aludida como insonia, irritaçãO e

ira�cibilidade nervosa, decorrentes
de verdado:!iro desequilihl'io hu
moral, e que se torna dificil ex

plicar em poucas palavras. O fós. --',
foro desempenha importante pa- I.
pel como ativildor do met�bolis., i'
:n�' B�st� restabelecer o ��uili- I
bno qUImIco dos humores 'PQJ

Ex-as�iste,1te do serviço de Gin::cologia dos Hopitais: meIO de um preparado de fósforo'lIla Gambôa, Fenda'rão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss. como o 1onofosfan. para que de-IEx-intelOa do salviço de Pediatria da Policlinica sapareçam. como por �n.:anto.
de Botafogo todas as manifestações morbid�s.

'

DOENÇAS DE SENH01(AS E CRlANÇAS Com duas ou três injeçâes vol.
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob. tam as disposições gerais do oro
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA !;:!:mo e o contentamente de

)
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.ao 6 a maia barata, porém 6

• melhor do mundo

__ forte _ de um .om e vario. son. combinado.

q•••• que nAo consome bateria (2,5 amp.) i�llli�deEnHtl�, Cruzeiro do Sul,';
r:
1j
'I

Joinvile, Lages, Laguna, São
'i

[f"raor�t;t�iSCD dG Sul

.mmenaa durabilidade

A

"enda em todao •• boa.

casa. do ramo

e no.

MOSTRUARIO EM:

..
''''.'' ._' ..... ,.

: .. ,

De Fama MunrliaJ!

1- -

� I Dr. RicardollAccacio Mo-I

��,\1,
Gottsmannp reira

f.J
tem seu escrip-

Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor tór io de advogacla á rua

�1 Ind6rg Burkhardt e Professor

���
Erwin Kreuter) Vísconue de Ouro Preto

� Advogado
t� Espeelallala em cirurgia n, 70. - Ph011p·, 1277. - I� geral "Rua Trajano, rr 1 sobraão

�.���" alta cirurgia, ginaecologia, (do- 1C�a�i�Xl�P�o�.s�ta�I,�1�1�O�.���I�1��T�e�le�p�h�o�ne�n�.�1�45�8�1,i'.6l enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

donte em concreto armado sêbre 0 Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � operações de plástica
�onte delccncreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curtüba=-loinvile) :�� �
Prefeitura e Fórum de Mafra

_.,.".......

� CONSULTORIO··NRua Tra·

rupEscolar de Mafra � ano N. 18 das 10 ás 12 e �

Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1(2 horas.

Grupo Escolar 'de Irati � TELEF. 1.28S
Maternidade de Rio Negro ��

I
o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto] (Paraná) �

�
Diversas construções, de residencías ����",���;p.\7A�A�������§��

--------�----,--

Dr. Miguel
f30at.)aid T I N S T I T U T O D E D I A

GNOSTICO CLINICO
00

Dr. Djalma Moellmann

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Com prática nos hospitais europeus

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

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

MEDiCO
Especialista em motestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe·

le e nervosas pela fiulohemotherapia
Consultoria e residencia=Ptec: 15 de Novembro. 13 I

Telefone, 1.584 _jConsultasr-Dss 8 às 11 e das 14 às 1 � horas

1ratamento modema das
motestias do Pulmão

Consutt.-R. joão Pinto, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel Gloria-FoFlf! 1333
t Comullrfls das 13 ás J 6 hrs,

��g������������l2�������t� R A i O X

t.�� GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

Cálculo de qualquer Ptanta.execução.fis- � 'CLlNICA

estrutura em con.. h'
-

d-
N

�I'."·
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coracão

caulzaçao e Ireçao �
T

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

f A 'h t � traçados electricos)
e erro pare: arnen o coo, � CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pista pai-a constru- � I
NERVOSO

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

concreto armado � médica

� Laboratórios de Microscopia e Anã-

� lisas Clinicas
� Exame de sangue para diagnostico da sífilis (re�çõe; de

� We�sermdan�. dei d�echt TDlu -. Kahd:t e Sachs Zorge) Diag-
�� nostico o impa U ismo, osagem e uréa no sangue etc.

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

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

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

(p'�... F'ernando Machado, 6
l TELEFONE 1 .19

FLORIANOPOLIS

CarneiroOmar ibeiro
ENGENDIUBO t:::IVIL

SALAS 12�'e 13
t: ANDARRua 15 de Novembro, 416 Q"

t. Curitiba • ParanáTel. 1503

Obras contratadas nolll- semestre
de 1937

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 48

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

II.,Res. Rua Bocayuva, 114

I Te!. 1317
-- --

li
------- ------�

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade]
MedIco do Haspltal

(Curso de especialização em

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

I Dr Aderbal R.
da Silva'

..&( •

�I\dvogado
-�"�

Rua Coas. Mafra. I O (sob,
Fones 1631 � 1290

�� Mf1

I Dr. Padro deJMoura Forro I

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e,�no interior deste e do Estado de San- IIta Catarina.

RESIDENCIA- Rua Este-

I
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

I'I
ves jurrlor N. 26 " sobrado sala n' 1

TELEF. 1.131
PARANA' SANTA CATARIN1-\

------ � i__� i� 1
•

• '�, � ...�:'ó"'-.� ..... -",�.,,, ... '\o, ... ,,-.,, ••• . ........."- ''''.�.... - . _.
.-

-_ �),.

(
I
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I"���
B g L.. H E T" E Si 'J Encarrcs_a-se de classificação, F:edição e EMBARQUE de

I� tpdas as espectes di' �n<:deir::;" serradas, hcneliciadas e em

d�.�· �-
toros ele .. cereais e mercadorias em geial. pua qualquer

r;� Federal eWfSan<4'.l1 Catar 'I "',a ,/1 p t d N t d r. I d n, ,

E
.

� ln L I "OI o O .vor e ou ,'0 �:Uj o ,- ais, bem corno para o xtcnor

�. �.J R �

�, ;;,}j eceoe cargas de importação. do País OJh do Ex-

�JJ �, terior, para desembaraço e redespacho para
� NOS CL.:\SSICOS ENVELOPES FECHADOS �l as praças do interior
L1t� �\,
\':l:t4 �J DESVIO DA E. DE FERRO ARMf\ZEM PROPRIO

t�������---__.. ���-� ii���
médicos "I:

- - Em todos os casos em que tive de c(l!�)bater uma

dôr, recorri á '» Apyretina», sempre com re"ultad:::s mala

villiosos

n· 7 e 17 aRua �:flipe Schrnitd

No:Estreito Ponta do Leal

Atestados

Ass. Dr. Fausto Braôil
Diretor do Hospital Fra�enhilfe, Hansa Humbold:e--

Consultoria em Jatag1Já.
��

--PO:iSO certificar que empreguei com oprimes r e s ulta
dos, o renomado produto «Apyretina>, nas a!agias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagisrio voluntano do LJepartamento de

Prophylaxia da L�pra �m Sh Paulo. �
--A «Apyretina», pela associação feliz dos seus com

ponentes; será um auxiliar precioso nos casos indicadcs.
Ass. Dr. Victor Mêndes

Major Dr. Victor Mendes--Dírec�or do Snviço de
Saude da Força Púb!ica do Estado de Santa Catarina

F(orianopoliõ.
,

"

-Os anelgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optlmarncnte, de maneira que a energia especifica-
dos orgãos não é atigida por efeitos secundarios, mesmo

quando dois C"ChÜ5 sejam ingeridos simultaneamente. Em ['I

outras palavras, não d-prime o coração, não diminue o pe

rystaltierno gastro-intestinal, nem hyperacidifica o estornago.
Ass. Dr. Osvaldo Espindola

�::-'�'- Raa 15 de Novembro na. 84 A- Blumenau-Santa
Cat�rjna.
-_-__..._._----------

- - Apyre+ina, ein ausge'leic:hnetes Praeparat besonders
beí Migraene. (Kopfschmelzcm).

Dr. George Richtel
Medico chefe do Ho�pital São José-._Jaraguá-Sta.

Catarina.
--- -------,---------------

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

Dr. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. lsabel- BlumEnau-S�a.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, os ca

chets de «Ápyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Haíner

Diretor do Hospital Sta. Catarina--BJumenau-Sta.
Catarina.
------- -------_._--.---

-A fórmula de <Àpyretina» 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.

-Atesto que tenho empregado em minha clínica, 0;;

cachets de «Apyretina», com optímos resultados.
Dr. Nilo- Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

Auxi-

_ Alesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina»' do farmaceutico Carlos Henrigue
Medeiros.

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

Catarina.
����

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

Preço de dois cachets:$600, em toda!', as Far·
madas.

I (;01105
.....m:!I......"""7_1���ltztJ::

I.--:;;;;--z:::=----;;;;;;;;....�=-'- "'"L....;;;=r;;;;,

II OS n�e��rífi� í ��teis
I HOTEL JOHNSCHEf-I

Rua Barão do Rio Branco, em frente

VIAGENS DHi'ETAS Pf,RA O peRTO DO RIO DE !At�ElRO
J

Navegação entre BUCARElN (joinvile) (:': SANTOS,
ANGRA DOS HEIS e HIO DE JAi\ElHO, diréta- I

mente, sem transbordo I"
Tem sempre vapores em porto, carregando

11
r,'fiit�\�.t;J ,-,---------,--------"'---

------------ ------_

__ ---'---"_-_''_'''_'_'-c_'_'_:_---_-_!.=-._:-._-�_---.-__
-

_-_-_-

- .....

Endereço Telegr.: DOU\!� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAml'�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Pervr.as=-Riu
Prif'g Torres & Cia. Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada -- RIO�,
Navegação Cabofriense Lrda.v-Cabo
Vandenbrandn & Cia.--·Santos

Frío

I

mAIS umA URftnDE VICTORIA DA
ZUNDAPP

T' 1-\ í\/j A f'JC () �3 F /.�� r� -r j::', �; IA
-rvpo CAR1c)C;A P;l�F�A.

�"aia de nanno

o

Salto alto o par 2$. sr lto baixo I �500
Descontos para revendedores

I
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

Cl ')1 A S LARG AS de 2$000 a 2$500

I' todas as cores inclusive brancas

I.
GOfçROS

para,...,�MotOC1clíSÜ1S,AVi<}dOr Chauífeur, etc.
CORTUME e TAMANCARiA -BARREIROS

LHEUREUX

II vei.das por atac�_d�_e varejo Rua Cons. Mafra, 39

f��'="���::=':-" =���.,,:::!=
----------_----------

oulnto-íeiro
3de �. .

feVereirO

-

-

RIO - JUIZ DE FÓRA
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

-,

RIO

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

do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

Pf<EDIO PROPRIO PARA HOTEL

UM NOVO MODELO
REíZ-125

que eatá ae"co €Gper::do por

Mohw "A!iHll:!E" íilI!': ! Cj;'fr.IHaro, com 3,5 HP.
;) ve!o�:i<Jm�eG, luz "e iU�;i;c:ão por bateria

1S:!(I5C�11 � C;;�H';H,} ��I!:! descilu'ga,

corni!)romisso •

-

Proximo a estação
pIos e arejados quartos
ra casais e solteiros.
Confôrto, Hlgienee
tidão

II PropriefarioZ
\ HESSEMANN. FRAN ,

Casa
.

S"" aVê"lS
de E"stefar)o Savas.
RUA CONSfLHEIRO MAFRA N. 38

de

IIGRANDE HOTEL MODERNO
(I

3°1
Palacio do Governo I

Situado no centro em artéria mais comercial, cru-I
zada por linha de bondes e onibus para todos'
.

os pontos da cidaàe.

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 festas, banquetes e peque"

nas reumões

t, .; ,\,flA R fi A ";
,--- \l!'bill'e� de curados _.i-
.' ': ,'}, �'.' 'j LP (mATlVO 00 SANGUE

__
c

Maximo conforto e luxo

l
Com diaria a partir de 15$000

I
60 qULH tos modernamente mobiliados

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

I
Otimas instalações sani!ari&� com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos confortaveís salões de Recer;ção. Res-

I
taurante, Furnoir, Hal e Bar

Cozinha de 1 a. ordem sob a ciireção de pro
fissiona;s. Urandes Frigclíficos. -Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça �steriiizada.
Jardim.,-Salas para mos�n.,arios para os srs. re

pre.entantes comçrciais,-DINER-CONCER10

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
AI\IERICAN BAR-ELl:.vADOR

EM JARAGUA� Ir
Lavanderia propria li vapor-Frogorificos--DI·

NER-CONCERTO
SALAS PARA MOSTRUJ\RIOS AOS SE

NHORES VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 - Filial 16$000
Sob direçâo imediata do seu proprielario e

pessôas da familia
FRANCISCO L jOHNSCliER

Hopede-se no Holel Cel'l"
trai:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 29 - 1 1938

A·L.FAIATA rai".'• " 1·IA a
._-,,-----------------------------------

Comuro'dca que devido a construças da nova fachada aten�Je a sua dist inta frGg
guez:a pela entracJa do mest--no pr�;di(� ("'U3 F'.)arte do CAES L: BERDA[.)E jur1tc"'j :;.0

Hotel Gror;�.

Aprirneirõ p -na "ê)é"-morfe-�·nêJ13rc-i5��il
� � I

lH.
C. P., onde foi lavrado I Além da mura.iz açãr, d» I tral, E';p-.:ra·s\\ CO'qL; �'" se-

U rY') C r- i rf'íe revolta n tE.> ,e cova ·"'d e p r ê�� tJ c ��:l do o flagrante delit? e posto ao ·Jllri,. estamos em
_

plena v!·1 ia � b. cvcmcntc.
"

na capit.al paranaerV)se l;c.ldra incomunícavel. gencía da nova CartaMauna] E. se tal acontecer. A'lOra

I Ao tomar assento no "car- de 10 de novemnro de 1957.\ Vd,lti talvez ! e,'. b l êsse CO:1"

CURITIBA 28 _. A

crisP1Périe. i O CRIME ro forte", Fioravanti declarour E a Constituição reza. nu

'I
for. ) ... para a sociedade!

policial, ji V'I)�!lmnsa. ve� D. Pascoa Segal�, esp�sa ,"que, nã�_ ficará toda a �ida capi�ulo '�Do.s,iDjr�it;:s ,e .f.i,:- I.��].������::�:%.::���'i
de ser. acrescida de mais do barbaro cnrmnoso, ora I Estava An�elo frente ao na cacf� a e. quando estiver rantt�s indiv iduaís ,

.

a: ugo I �,�
. -

-,�
um bárbaro assassinato. �ravida. dando expansão á I' espelho. pref)�ra[JdG o seu em liberdade "derrubará" 122 Item J �.:.

"

':
a lelpo�e-I �� _

Virgulin..) Furqulm �
. Fio.ra�a�te Sezala,.o a�sas-I bene'folen�j� �at(;'rnal, trou- penteado. absolutamente l1es- mais gente" rá prescrev.e�. �a �ell� d, .m:J�� 1'� Machado e .Iuvenllha W

SInO, índívíduo de iustintos xe o seu fllhlnho para sob o preocupado. )

te 'para" \)I� seguintes C�Il:1e.c>,,� Bento Mo;jthado �
preversos, regressou á sua této. Fioravantí, aproxima-se f ENA DE MORTE Ahne� t -

o. homl�ldl o � . . i
residencia, sita á Rua Alferes Este gesto senstbllísante e aos poucos da vítima, deva- cometido por motivo futil O�I � partrcipam aos seus P(;[\'D.- ij
Poli n 1.003, irado e furibun- todo humano foi apreciado gar. devagarinho e, subi ta- A instituição do [uri po-I com n

extremos de perversr- � tes e pes�o�; de su.. arni- ij
do. Talvez por ter sido inte- inversamente pelo íasclnor.i. mente, crava o punha! nas pular era considerada por dad�... . �

zade o n�sclme�to de sua �
liz na "trucada", que mantive- Julgoti ser um desacato á costas de Angelo. grande numero de juristas, E, ,POIS, J?l1.lt� p.rovavel � hlha fEREZINH'\

'ij
ra com outros vagabundos. sua autoridade de marido. E Fóge, em seguida para a jurisconsultos, etc. como falida ��e Fioravanti seja, J�I�ado. � Rua Piauí o' 117, Vila �
Em primeiro gesto, exotou estribado nisso. entrou a es casa de seu tio, sita nas irne- perante a verdadeira justiça. VI�r�ndo �p��a c��ta!. I'� Tereza eX!!l (Todos �

brutalmente um filhinho seu pancar d. Pascoa. d.ações. Acontece, porêrn. que o
ovo � Igo r�ml?� , I � Santos) �

\para fóra de casa, apezar de Angelo, então, não poude Entrementes, Angelo fale- novo prisma politico brasi- que r:gul� �ssa matéria. al,n-! � R
. '; �

reinar um tempo chuvoso. supertar tanta ignomínia e da, aos braç is de sua velha leiro veiu trazer modifica- da na?;- fOI dpr�senti1dc á a-I � 10 de Janeiro 23-1-19.:>8 ij
Angelo Maranho, que á- correu em socorro de sua mãi. ções no mecanismo íuncio- provaçao do Governo Cen-I �:]�J�-:::��;.;:":l::::�,�::_��.�t��J:

que la hora chegava, sem ter irmã. Estava aindi na residen· nal do judo
conhecimento da incornensu- Atracou-se em luta corpo- cia de seu parente quando o Fioravanti, pois. entrará
ravel estupidez, vendo o po- ral com Fioravanti e, ernbó- sargento Maranho, da Força em julga.nento nesta nova

bre garôto � chorar, reco- ra não colhesse o louro da Militar ds Estado! efetuou a fase justiceira. Será subrne-

\ lheu-o novamente. luta, evitára um suplicio. sua prísão. tido a apreciação fría e jus-
Fioravanti, insurge-se ir- Os contendores foram a- Foi, após, comunicado o ta dos nossos tribunais. p gNHO -- Comunica que abriu provi-

rascivelmente, adiantando partados, e Angelo confor- fato á Policia, tendo coinpa- Não gozará, destarte. dos seriamente na rua oaldanha Marinho, entre Tiradentes e
,

'tue "quem manda em meus rllado _com o re��lta�o. foi r ecido ao local o ueJegadJ benéfi�os. de ncat�?vlacho�lI, j Jão Pnto uma ofícina para fabricação, concertos e ,e-
I r,\, .lhos sou eu". á esquma adqUirir cigarros, Balsak. protectOntsmo, cnicana ou formas de malas.
!

II I E lá foi o infeliz guri ao retornando, a seguir. O perverso assassino foi outro qualquer meio subre-
v- 'olho da rua, sofrer a intem- conduzido de "carro forte" á I oticio. I Telf. J 436-Vae-se á domicilio.

\!\ 1O EXPOEr���fT-E:--�-"-_-----
-

"-'-"�II
'I DA EL..EGANCI CUI�I �,.

j( ORGUL.I-IO DA IN UST' I CjO-
NAL.�O CI-IAI='E'U QUE SE I POE

,
-

NA AMERIOA 00 SUL.

Alô! A lê! Morado'r'ê"s�"�aew�=
Florlanopol is

fi I
I

(
I

o <

if...... §,,' t"'t 'i"'_ .:,: '

� �! .,,�, f·yJ \,_,

��')' ..", .:
,!

T t., \..u",. \...oI >

, r
(J

ti:'
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r
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t/ Depositario: A I e x a n d r e 5 a lu m
)
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VIST
•

Lindas e gjraCiOS!lS
na

FILHOS
cGmhfecções

C
pa!�El meninas e g_rôtos só

PITAL.

'..W"WgM-;Wed*"6&h --; '* ., '-WMa"Wí!'iWAMílJif"íMWMiI4@l141'1j@ Reer_�����&8'M* •

li'Dr.;:dro�ta��;- a:'�!��:��r�:eMe���::d delr:-�E;�O_"_N'-L" liLeilão .

Diplomado pela Facul- ii' l;' I
" I No dia 2 de fevereiro, às 19

dade de Medicina da I horas, no so�rado d.a, rua Tr�ja-
Baía Aviso que foi declarada por sentença de hoje datada, a

no n. 51, sera vendido em leilão
Ex-interno e assistente do falencia de Edgard de Castro Menezes. estabelecido com 'secús e Não promete, cumpri novos e finos moveis para quartos

Serviço do prof. Moraes Mulhados e Farmacia a Avenida 24 de Outubro n'. 91 na Vila suas obrigaçõ e�
de casal e de solteiros, superior

Ex-interr;o do Dispensario de Bom Retiro.e uue.tendo sido o signatario desta nomeado Sindi- ..... sala de jantar, trens de cosinha,
Silva Lima co e crestado seu compromisso estará diariamente no escritório do I louças, vidros. relógio de parede,

Ex -adjunto do Hospital falido das 16 ás 17 hor IS para atender ás pessôas interessadas. RS..:3 :12O$eoo I tapetes,
moveis de vime; tudo em

GraHée Cuinle e Sanatorio perfei.to esta�o. Visitem o prédio
Manoel Vitorino Os átos oficiais da falencia serão puhlicados no Diario Ofi- Recebi do sr. HERCIUO AVILA, Agente Geral no dia do leilão, que não se ar-

Clínica médica círurgtca das cial do Estado. da MERIDIONAL, CONIPANHIA DE SEGUROS I rependerà. Quarta-feira, dia 2 de

moles tias da Bom Heriro J5 de Janeiro ele 1938. DE ACIDENTES DO TRABALHO, a quantia supra fevereiro.
CABEÇA E PESCOÇO de três contos cento e vinte mil e seiscentos réis-3: 120$600,

Especíal.sta em Hem ic ue Tcotihito 'Deuchcr
'

t d � 1 h I 1 t J'NARIZ, GARGANTA E
c. <. - r L c provemenre o acoroo orno og:lC I) nes e uizo no processo

OUVIDOS Sind,c() (ln massa falida de ac.denre em que foi vitima LlCIDONlü JOÃO GUTER-

CONSULTÓRIO
------,-----.----

I
RO, datado de quize (15) de Janeiro do corrente ano: a

18- Rua Trajano -18. V(*nde-se Frei Caneca stn, co:u 4 ano Os. �,8 do dito processo.
RESIDENCIA de :JSO; lima de madeira e Para constar a veracidade, firmo o presente recibo

UI
Hotel Gloria

II
por preço de ocasião,2 ca outro ele tiiolos e cal. I[ que vaí por mím, escrivão interino, devidamente assinado.

�
Diariamente das 16 ás 18 hs.

I sas em perfeito -sta-ro. l'ara tratar com JOã0 Se- i Lagur.a, 15 de Janeiro de 1938.

,

-- s�nd() uma
_

a rua Major ver�) do:; Santos, Cais Fre-1lti (a) Agenor Faraco

Costa n. 117 e outra J rua dcrico Roia. I
escrivão interino

.-------------- -----... ------- ----.-.-.. ------.- (Selado com 1$200 réi«)

Companhia acionai de �avega.III__ Do .=��� 23-1-38.

. çã� Coste�ra r--"_M E�Movimento Maritimo.Porto FIQr�lIlInaPlillnsl EV MOMO
,"

t
SE:,;r'v'iços dC-7; FJlassagei("o�? {:;; CiE'3 <:.;argas I

�eMMfW'BB"'PFPnYf"'7!CPV'�����_��mmm"""""""'.i1!lBt:..�'"��'F.0íSW&�"""""'�_::�'_':"''_!",".'�",,,,,,� I
I
I

I

NOVO ANO....

hoje, amanhã
"

,

.

R R O U G I-t S"
II vanguarg,�a das bôas organízeções ?

Cc.'Jrr!.ja no e�o novl�� as ("�iificier,ci�s do seu sísterna rotir)6irO, édotando sistemas
"BURROt.JGHS" d.:=- contabilidade; êles ser�o o esteio rnestre dc., 'c:;,eu exito

Maquinas de somar e subtrair, calcular, registradoras. de escrever. de contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.c..Planos de contabili
dade para estabelecimentos Bancarias, Comerciais. Industriais e Repartições Públicas.e-Disposições para atender completamente a escrituração relativa aos INSTITU-.

TOS DE PROVID�NCIA.-Contabílização facil e de perfeito controle

Peçam 'demonstrações sem comprorntsso

Mostruario permanente -�Representante excluslvo no Estado

COflse�heiro

Para o Norte Para o Sul

;;;;;;;�m;;;;;;;';;;;;;;;;Miiiiiiõiiii_;;;;;;;;_IMJiL__;;';;;;;;__..azRI.n ImBí.......�-- ;;;w-_-u:::iI:a.a.t;;;;;;;;;""';:;;S;;;;;;"';;;"""";;;;;JG1Il!:g;;, liGiiiiiiiiUõõõiiõiiiiiii;';;;;;';;;;;__
�

IO Paquete ITASSUCE sairá á 29 do cor- O Paquete !Tl-\CUEHA sairà á 28 do
rente para: corrente para:
Paranaguà. Antonina,

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

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

lrnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto
i

Alegre I

I
AvllllsO Rece?e-se cargas e encome�da3 até a �espera das saídas do� paquetes I '

e errxte-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a-!
testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

I

Companhia,
.

na véspera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 [SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

-1, St\.NTC)9 CoA �[)O��()
.? �·""'f

A

NOVAS
Ontem,

foi, é e será

CONS. MAFRA. 31
FONE .sa�

FLORIANOPOLIS 1-1.

Trajano
i.

VENDE-SE

I A casa á rua Felipe SchrniCt,
n. 125, próximo ao Departamento

'I
da Saúde Pública em construção,
por 14:000$000, fazendo frente
a rua Felipe Schmidt e fundo com

-II
a rua Conselheiro Mafra. Trat(\!
com o prcorietario sr. Eurico Soc.
res de Oliveira.

EVOE' !
vem aí e hospedar ..se-á na

Casa das Meias
de FERIS BOA:iAID

,

Unica depositarta dos afamados lança-perfumes
RODO E HIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TÀMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇO.S

D t\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODiA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

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

Aproveitem Foliões

'Otirna vantagem para rQ8vendedores

Casa das Meias R�a Felipe Schrnidt n. 2

ESPERANÇAS •••

v A Santa CatarinaI

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nossa Vida
PREF.JOSE' CARVALHO

FILHO

AZ
ANIVERSARIOS

CEL. LJ:ONARDO CAMPOS
JOR.

A efemeride de hnjo regista o

aniversario natalic.» clt) nosso
ilustre conterraneo Si'. Leonardo
Campos Jor., ; �,LGJ:1ü nesta ca

pital.
O aniversariante gusa de ge

ral r��;m:1 cela fir.alguia de seu

trat.. e pelo seu caraLer sem jaça.
A Gj,��ETA abraça-o afetuo

samente almejandc-Ihe felicidades.

OTAVIO ::,ILVEIRA FILHO

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do nosso distinto conter
raneo sr. tenente-coronel Otavio
Silveira F:lho, ex-chefe de Poli
cia e atualmente exercendo as

funções de fiscal federal do en

sino.

TA
'7

A VOZ A
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'Proprietario � Di-re1:nrResponsavel
JAlilO (;AL oPOVODO L

cisco.

OLIVIO NOBREGA

Vinte anos de tra- Paulo B.Bar-iCULPABILIZOU--SE
balho honrado e bosa

proficuo
Jantar de eonfrater-

•.,70 'FR?1

Por ter de seguir para Curitiba,
onde vai continuar seus estudos, i
deixou a direção da seção esportiva I

deste diario o joven Paulo B. Bar
bosa.

Agradecendo os serviços presta- C f t' ., I di I 1=__'1I!HlII!lO!I!iI.I!IDMII!I!�I'__.IE':iiI·1Ii1rm _
Ael.ando-se em isit dos á A GAZETA fazemos- lhes os

on orme no reiamos, la las, 1

VISI a a esta �.

f'" Ccapital os snrs. coronel André
melhores votos de felicidade.

. o�. �Id'eso edm ampoJ A� egre, �m
Malmann e dr. R d If P'

m IVI uo e nome oao Paim, Semo o o ierre dI' torid d I" Iintegro juiz da comarca de La�' due fc arou � .a?, ort a epo ICIa

geado, foram os '1 h d

I
aque e mumcipio, ser autor de

Itustres ospe es

I
LIGA OPERARIA B. um crime no Estado do Rio Granhomenageados, on em com um

jantar, no Lira Ténis Clube ofe- FLORIANOPOLIS de do Sul.
.

recido pelo grande industrial sr. l,-ssembléa-geral I �or tal .motl�o, po.r ordem su-

Helmuth Fett. penor, fOI. Joao Paim removido

E' '.

I para
a cadela pública de Cambo-

qtue'tno prox!mo dia. 20 do conDvoeco tOorddoesmosdsoocl,sors' coPmreSais�ente
I
riú, onde se encontra. O sr. Raul Stuart possuia umcorren e .ranscorrera mais u:n ex-

Pedianiversario do inicio da h
J

dO mas. famílias para a assembléa de echdas infnrmações á Chefía ótimo relogio, que, por causa das

vida
.

d tri I d , H °lnra h l' de fevereiro, ás 20 horas, afim, de Policia de Porto Alegre esta dúvidas, resolvêra prender a uma

F
in us 1'I�. o sr. e mut ,de ser empossada a nova diretoria I comunicou á de Santa Cat�rina I corrente de estimação.ett, que fOI encetada numa I que ha de gerir os destinos desta

I
-

Ih
.

f'" AIsociedade estabelecida com o dis-j'
sociedade no periodo de 1937-38. n�o. e interessar o re erido In- guem, que tinha necessidade

tinto visitante sr. coronel Mal- dIVlduo.., _

de sabe.r as hor�s certas, lembrou-
mann. I FANCISCO AGAIPO FERREiRA DaqUI se conclue que Joao se um 1 n f e I 1 Z hora para o sr.

Compareceram a f I i Secretário Paim, pretendia, quiçá, como"ca-I Stuart, do recorrer a sua pessoa.
dos homenageados, °o:gs:;�'A�=� bra escovado", co�.o ardil de E como não tivesse geit�,de
dio Sudbrack e senhora, dr. Ma-

arvorar-se em criminoso, obter despr.ender da corrente o objeto
noel Pedro da Silveira e senhora

O fuma �absl�agem, ?O� conta ddos co- dalmeJadof' . resolvedu levar" tudo

Arnaldo Maranhão e senhora:,' TEMPO res pu. ICOS, ate a terra e, sua e uma eita, ten o o bolso d?
João Leal Meireles e senhora,

naturahdade.
fr. Stll1rt, es�apadod pordu� mi-

Regressou hoje de sua viagem Alcides Araujo e senhora, Orlan- agre, e qua quer epre aça�".
á Curitiba, onde fôra submeter- do Fernandes e Max Kunzer, DepartaJuento de Aé.

------------------,�

C
O srl· Stuart esteve na Poh.cla

se a exame de especialização, o Ao champagne usou da pala _ 4"''' _I
entra apresentando a respetiva

L
.
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ronautlea '!VIVI Pó de arroz e rouge uueixasr. otario otsc 1, uncionano vra o sr. Arnaldo Maranhão, que D' I t" d''-" d E
1 .v o ,

a exma, sra. d. Alaide Ramos; da Delegacia Fiscal. tecêu um hino á mulher zaúcha
90 e 11m HêUIO a sta- combinação feliz

o sr. Domingos SaJes Porto;
,

_ seguindo-se-lhe o sr. Helmuth ção Aéro-cUma'l:ológica Adoraeão
o sr. Carlos Sena Pereira; HERMANO MACHADO Fett, que externou, em termos a venda em todo o Brasil
o SI'. Gumercindo Gonçalves; Ch .e cid d I vibrantes; a satisfação de que se Previsões para o período das notadamente na Capital da

Carl G "d C egou a esta CI a e o nOSf;O'. . ,R blio sr. aIOS ornes e

ar-I'l t
. .

H M' sentia possu, Ido com a presença IR horas de ontem as 18 horas epu ica.

valho 1 ustre pa l'lCIO sr. ermano a-II t-'I di
. .

'

I I h' 'Esta a maior prova de sua alta.

h d b r t d
(e uo 1 ustres e istíntos amigos c e oje:

I

OUTROS PARTEM �c:ed�'ta��ero::ta�e�e��;:n�� d� naquela festa int�ma, que v�nha I' Tempo-Em geral instavel, com' qualidade.

êdít B N' I d C I recordar tempos Idos e reavrvar chuvas.

Icre 10 anco aCIOna o ()- d di
_. .. T L·...

---------- _

Pela empreza Auto .. Viação re- rnercio e superintendente das fi-
e· Icaçoe� ImpereclVe:s. .

emperatura- igeiro declínio.

gressou ôntem para o norte do liais de Paraná e Santa Catarina. P�r ultIm?, em bn�hante un- Ventos--Do quadrante sul Ires-

Estado, o nOSSG conterraneo sr. prOVlSO, o digno magistrado dr. coso

Argemiro Guimarães, diligente Rodolfo Pierre, agradeceu em seu As temperaturas extremas de

Inspetor da Fazenda. I nome e no do coronel André ontem, foram: maxima 26.6 e mi-

d f·
Malmann, as homenagens que vi- nima 22.2 registradas, respecti-

Viajou ôntem o sr. Celso Koc- Nomeal'ão e o I... nha� de .receb.er, declarando que: vamente, ás 14.05 e 8.00 horas.
rinck, viajante comercial da firo � elas jamais serram ser olvidadas.
ma Machado & Cia. dal para
CAPITÃO JACO' TAVARES

nizaeão

por
-

nao

iii •

um crime

cometeu

Acha-se em Florianopolis o

nosso estimado coestadoano sr.

Olivio Nobrega, digno tabelião
em São Francisco.

nova
. "'"

cemssao

retoglo
e sem cor

rente
Passa hoje o natalicio do sr.

�uclides Vieira Mafra, funciona-I Está nesta capital o nosso dis-
fIO federal. I tinto conterraneo sr. José Carva-

S
: lho Filho, operoso e diligenteR. ELDEMISSO BEZERRA I
prefeito municipal de São Fran-

JOÃO l\1ENEZES

Regressa amanhã para Cruzei
ro do Sul, o nosso prezado ami

go SI'. João Gonçalves de Mene
zes, da firma Menezes & Parig()t,
de Cruzeiro do Sul, agente cor

l:espondente de « A Gazeta � na

quela zona.

Lista dos passageiros que se

guiram pela Empreza Viação Cru
zeiro Ltda: Carlos O'DneIl, Ar
tur Kretichmar, Orací Cunha,
Luiza Correia, Borup e senhora,
I1za de Oliveira, dr. Oito Purtz,
UlIs Jasper, José Mueler, Santa
Mneler, Osse Heidz e Argemiro
Guimarães.

AVISO

Foi a São
Paulo

A efemeride do dia de hoje,
regista o aniversario natalicio do
sr. Eldcmisso Bezerra, dedicado
conferente da Alfandega desta
capital.

A professora d. Maria Luiza
�30ner, educacionista conterranea,
vê passar no dia de hoje a data
do seu aniversario natalicio.

FAZEM ANOS HOJE:

Quanto mais
tumebates•••

Sociedade
Catarinense
de Medicina

Cassiano Alves Vieira, têm uma

predileção especial peJo samba
intitulado, <quanto mais tu me

bates. mais gosto de ti».
Foi assim, que desejando es

treítar a afeição da serviçal Emi
lia Izolina da Conceição, resolveu
com ela «sambar» á moda �1l 'lua
predilação, esbofeteando-as em

plena Praça 15 de Novembro.
A policia, porém, resolveu tran

cafial-o no xadrez, onde passou
a noite � chorando» em vez de
«sambar».

Realizou-se na última segunda
feira, mais uma sessão ordinaria
da nossa Sociedade de Medieina
e com a presença de grande nú- -- ..-------------------_ ...
mero deíhédicos.

Observações foram apresentadas
pelos drs. Djalma MoeIlmann e

Augusto de Paula.
Assistiu a última sessão da �o-Por ato de ôntem do sr. Inte1'- ciedade Catarinense de Mediçina '..

ventor Federal, foi nomeado de- o dr. Firmino Cordeiro, convida-" l}IO,. 2,8..:.tSegu�1l hOJe I?ara S.
legado de policia do municipio de do pelo dr. Paulo Fontes. p'al'I'lp" o�df vaI a servIço de
Blumenau, o sr. Paulo Grossen- Foi aceito como socio da So- sua pasta, o senhor Fernando

• • I
backer, qu� até aqui exercia o ciedade Catarinense de Medicina Costa, ministro da Agricultl�ra.

limOUSine cargo. de 2 suplente da mesma o dr. Rui Gomes de Morais, mé- Durante a sua p.ermanencla na-

autOrIdade. dico microbiologista contratado quele Estado, o tItular da Agri-
Pelo !!10dico preço de 13 co�. Tambem o sr. Interventor Fe-/ pelo Estado, para o' Serviço de cultura presidirá ao encerramento

tos de reis vende-se a luxuosa 11- deral nomeou em data de ôntem S 'd do 40· Congresso de Viti-Vinicul-mousine CHEVROLET, tipo 1936' , 'I au e.
.

de nO. 227. os srs. Walter Meyer e Curt tum e EnologIa.
A trataI' _com o chauffeur

prO-I
Probst, respectivamente l' e 2' su-I

prietario JOAO INACIO DIAS plentes do delegado de policia
daquele municipio.

Telefoune 1.222 i

Novo delega
do de Blu-

Regressou ôntem para Tijucas,
o sr. capitão Jacó Tavares, ca- Por decreto de 25 do corrente

pitalista naquela zona. do sr. Presidente da Republica,
foi nomeado cmL d0 30. Grupo
de Artilharia Pesada, com séde
na cidade de Cachoeira, Estado
do Rio Grande do Sul, o tte.
ceI. Francisco Pessôa Cavalcanti"
ex-chefe da 100. C.R. \

Por motivo de fôrca maior fíca
transfer!da a rifa do automoveI
WILLIS KNIGTZT, do di:! 29 deste,
para 19 de ·fevereiro proximo vin
douro.

menau

o proprietário

s O� P A R A

H. FETT & C I A.

D

que

CHEGAM UNS

DR. JORGE LACERDA

Acha-se já alguns dias nesta

capital, em visita a sua familia,
o nosso inteligente conterraneo

dr. Jorge Lacerda, que concluiu
com brilhantismo o curso de me

di0ina na Faculdade do Paraná.

Estiveram ôntem neata capital
os srs. João Honorio de Miran
da e Artur Siqueira, respectiva
mente delegado de policia e es

crivão da delegacia do municipio
de Italaí.
Ambos regressaram ôntem mes

me> aquela cidade.

1:400$000
Salas de Jantar

SOLIDAS ..

o Sabão

"VirgeDl Especialidade"

na A
-

de WETZEL

(;ON�ORRENCIA!
(;omunieam AOS SEUS FAVORECEDO-

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

- Estilo 1938 Toda Imbúia-

ASSUNTOS: ' HORARIOS:

LINDAS .. CONFORTAVEIS

Compras e vendas dàs 7 ás 11 e d�s 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 17

Todos os assuntos que não estejam ligados diretamente
aos interesses industriais e comerciais da firma, pedimos, encare
cidamente. sómente seja n apresentados por escrito.MOOEL.A�

------------------------ .--
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& Cia. _ Joinville MAR(; .., REGISTR�"DA

deve faltar em casa alguma!
-

nao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




