
o Govêrno 'do Estado vae tnandar construir URna Penitenciariat
na cidade de Tijucas, para recolher ali: as mulheres condenadas, rêes cuja
pena não exceda de UID alllO e os pronunciados dependentes de julgalllentOG
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r _ � � DO NAVIO

exeepçao, parece, de � INGLEZ

Stopani 11.:' LOI'mHES, 2 - Causou

ii'" a maior indignação o tor-

I' pedeamcn Lo do navio ill- i'
r c\IUS, 2-·Um rádio captado no acrodromo desta capitDl,; tl glês v Endxmion », em Iren- i �

informa que o avião de Stopani sofreu um desarranjo no motir. E te ao porto espanhol de: I.'�j Cartagena. O falo provo- '�
RTO 2 - A estação rádio da Condor informa que Stops- � eou a imediata atencão do ; S

ni emitiu sinais de, S: C? 5. a 400 quilorn�yos de Fernando de! � Almirantado, determinando :3
Noronha. Outro rádio lll�orma haver o aviao passado cm Permlti-: ii consultas entre o minisí.e- i�
do Norrnha com desarranjo no motor. i � tio das HC!Rções ExLeri,,- �

i (! 1'("5 c o },imil'antndo. Enl

:I�PARIS 2 - Um novo rádio recebido no '1fli':,,,t!roiTl<l dosr i.� ('umeq'_;rncia. () govcmo re- i'
ia capital, informa que o hidro-avião de Stopani se prrcipitou !li' ;, ::.uhul 11':). de represalias, i

mar, lendo morrido todos, excepto Stopani, entre Fernando de N", ;:. j),C';lll;ncILf', CIl'. iundo paru 1�
ionha e Dakar. ,\.i: EiS 3g�;"" dI) J\lerliLcrraneo i

('i' quatro d('�;i roiors. !�ssrs na- �
NA'rAL

-

\ b I 1
.

1
. -

.

� .

I levam a' ,.,

I ,
� - F ca ia (e ser reco nr o 11m3 coruumcar.i» l"J- � ,,((), (,C" I!l>Ci'ra :.oH. �

diotelegruíica, informando ler-se incendiado eru plen- VÔ,) a 1,10 r missão d(� dar caça ao sub- �
( uilornetros de Fernando de Noronha o avião de Stopani. I � narino que l.orpcdeou o na- �

: � I
\' io mercan te hri tanico, dos- �

� I �
LONDRES, 2 - O navio catapulta «West.ophnlen », aca- �ll truinr!o-o, !O{l'(J que o en- � irão d@flOhllg® ii

la de informar que desde ás 3,30 horas não recebeu mais not icias ii Ct;.nLr3:'om, q:13lql.�er
que

II PB, illIUCéa,do avião de Stopani. �I seja a sua nacionalidade.
I

aviao deR��dp!n;:-�;:"i�g�:�i:�':::��� �e���:d�h'd: ��;;;;,}��e,;',�'"":-:=�� O presidente GetuU.. Vargas toca a sua I cia�Z�a;:���'\,i!o I�o�i::;m;
1 rocedêra devido ao máo funcionamento dos motores, Lendo, porém, I COiib,gO <:!].n P!��eeSSo ,ta�a c�nn a do )J).aesidente Justo, bloindan-I visita a esta capital dos aviadores

chegado áquela ilha.
' Penai I' do peJa amizade que une os dois povos e italianos B�seo, Bruno Mussolini

e Moscateli
. pela gr31l1ulteza cada vez maior das duas

L , •

RIO, 2 - Até ás 5 horas da tarde continuam illccrlas. as RIO, 2 - Proseguem, ativa- no"'ões
noticias relativas ao desastre de que parece ter sido víí.ima o aVla-! mente os trabalhos para a elabo- v ----.--------

dor Stopani e seus bravos companheiros. I ração do Código de Processo Pe-

A -i.,---'--"...s d d'R -. 1- I' • " n! nal, cujo text,:? ser{� s,�bmetido ao i l�lonesbua e a -�, se.mo ap lcave a nrot1ps'"
NATA�, 2 -_Um radIOgrama r�?ebJdo ne"te momenlo, L, chde da Naç<lo ate fms do cor-I I __ o

�.w_
hor�s e 7 lll�nutos, mforma que um avwo da ."Luftanza)} aC:lba de I rente mês.

.'

I· ;-\�. ;;:JJti. d I
--'---

radIOgrafar, mformantlo ter enc()n�rado o apardho de ::,topan.\ flu-I O 110\'0 Corhgo Visa assegurar I nuo�S"Ja �va O I
1uando a� sabo.r das o��as, achando-se os flutuadores li ;)00 me- ás parle,; o pronunciamento mais I P' f' .§. d lt,os d.e_ duplicatas e notas
i ;os de dISLancIa do avwo.

. ! rápido da jusliç3. I re eltO � a
Os destroços foram encontrados a 5 graos e] 5 de laLltude I

._.

sul' e 34,36 longitude oeste. Emi§sã@ _de obl1�i.. I (apitai I
RIO, 2 --As úllimas notícias confi.rmam, infelizmente, a bru· g,a�oes I I

tal tral!edia ocorrida com o avião de Stopnni. I'
I O prefeito :Mauro Ramos, cu-IAo s.erem.�ecehidos os sinais de S. O. S., parLiram, ime<1ia;a- ,BAI'A, ,2 .��;>

O ga.\'êrno:(�lec,�'�� I ia a�uação á .tesla da admin�s-" ,RIO, 2-Um "

coletor federa} dicado no paragr. 1', n. 20, da
mente dOIS aVlOes de socorro, senelo um de N::.tal e outIO alemao" lOll u�na. emlc',_"(Ü ele O�)llb�ÇI)"S I traça0 da capJtal se vem regls-! em San�a C.atallua perguntou a tabela B, anexa ao decreto n.

que se encontrava na iiha Fernando Noronha.

'I
ferrovwnas ,.no valor �e .i .500 trando por fôrma a tGrnar-se. DelegaCIa FIscal, no mesmo Es- 1,137, de 7 de outubro de 1936;

Este último acaba de radiografar, in�,:?rma�d_o ter ehc(lntrado, co�to� de reI� e outra

..00, tJt�I?s digna dos mai" justos encomios, I tado, qual o s�lo aplicavel a pro- 2') que o regislro .dêsse instru-
prêso das chamas, em pleno oceano, o aVJao slm�Lrado, acrescen- pala lJ)S1.alaç�? du UZl.n� Malau, acaba de fazer o pagamento de, te;tos .de duplIcatas e notas pro- mento, a que se refere' o para
tando terem perecido todos os tripulantes e rcafmnando achar-s�; p�l'a exploraçao de SCl1lStO betu- ,30 contos de réis, ao sr. Osvaldo' mlssonas, bem como a traslados grafo único do citado art. 29, não
Stopani salvo, sem que esclareça, todavia, o modo de corno fOI! mlll��o, no valor de 6.000 contos i Habcl'bet;k, por conta da impor-! 2ês�cs paot�'ltos� I está sujeito ao imposLo du sêlo;
feito o seu salvamento. 1 de reIS. I tancia de 61 conLos, ao iuros de bm soluça0 a consulta, res- 3') que aR «certidões» (e não

----- Z::! f!tt l!iIIIA44A 2

112% ao ano, relativa 'a lei n. pondcu a Delegacia que «o ato os traslados» do que constar do

Espanco,u a 'I'V_'�iaíe_ID d_·_o_, i_'·_n_·'_t_'el�ventor 638 de 27 de novembro de 1929. do protesto de titulos, feito nos livro de regiRtro de protestos Lam-
',I I Deste modo vêm o sr. Mauro termes do art. 406. do Codigo bem incidem no sêlo a que alu-

mU I her ·-----------------1 Ramos com um cllnho de hones- �.omercial, e o seu regi�tro n�s de o mencionado n. 20, da tabe-
. tidade aIcamente louvavel, procu- hv.r�s. competentes, nao, estao lIa B.

até vê-Ia morta rando saldar compromissos, que, SUJeItos a selo algum; porem os
.---- ----_

I devido aos imos salvam a mu-
I troslados ou certidões- fornecidas SO m;!iIIllicipalida<le da continuaçuo de pelo oficial do registro ás partes U Im

I penosos encargos. i�leressadas incidem �o �êlo do �
.

�----'---'''-- n 33, do paragrafo 1 da tabela � !llO tm'!e�1s
C n�N,r� f.'.À B do regulamento n' 1.137, de 7
U .. � Rr"1i de ouLubro de 1936».

Esse despacho da Delegacia LONDRES, 2-Anuncia-sa que
em questão não obteve, entre- o D�ce te.m pront.o mn �x6rcito
tanto, a aprovação do diretor de.;)O m;l. homeIIf;, mllmdo dos
das Rendas Internas, que deter-, mms apertel�oados a:'mumentos: o
minou seja na hipotese, observa-I q�al se .desL,l�la a rel?rçar o exer

do o parecer emitido peJo inspe- CItO naclOnansta de .F ranco.
LOND H ES, 2-0 sub-comiL(� tor fiscal Jaime P')ricles. O pa-

"-------

de Nuo Intervenção reunir-se-á, recer é. longo e �onclue propondo [' Denartameniohoje, ás 16 horas, afim de tomar que seJa respondIdo: t" �

medidas repressivas aos bombar- 1') que o «instrumento de pro-, de AdmillllisltI··8f),ão
deios levados a efeito tanto na

I
testo de

titu,10,»,' ,a
que se refere

II Munieil.J31Espanha como na China contra o art. 29, do decreto n. 2.044,
cida�es aberlas. I de 1908, está sujeito ao sólo in- Peia Secretaria do Iut.erior e

S ERA-'N-'O' '---"--EA'"O0---- �i���à�aofoir�;���:n��l�o c��)U�:!�
põe sobre a séde, atribuiçõe� e

serviços, etc. do Departamento
de Administração Municipal.

RIO� 2 -- 'l'en.m ..se eomo eousa certa",

I'que o comando da 1'erceira Re�ião, vago
com o faleeinaento do general Daltro Fi- RIO, 2-0 diretor do Fomento
1110, vai ser confiado ao general José doa.. de Produção Mineral no seu rela

"BOSTON, 2-�nuncia:se que qnim de Andrade. torio semanal sôbre as pesquizas.John h_oosevelt, hl.ho maiS vel.h? AcreSt�enta ...se em eireulos bem jolor- de ouro, informou ao ministro da
do p�esld�nte am�ncano,contraIra m d ..

t·d d le d Agricultura prosseITuem intensQ-
matnmOlllO no dla 18 (le J'ulho a OS� que IDves I o aque eoman o I t d",

-
. ,

Ih·...:II ..

f· d tambem I
men e os estu os e explorações

com Annelind Seyclark, perten- ser- e-a uepOls coo la a a ta.

eO-ljá atingem a 81 metros, sendo a
cente á alta sociedade de Boston. missão de cal·ate.· civil. medida anterior de 78 metros.

A V

ALEGRETE, 2-l\1anoel Ga

larça, que vivia maritalmente com

a mulher de nome Infancia

de!Almeida, costumava espancá-la
frequentemente. Segunda-feira á

noite, como de costume, Manoel
Galarça infligiu á companheira
uma bôa surra, acompanhada de

ponta-pés, até deixá-la sem senti
dos, Assustado e temendo ter-se

excedido nas "caricias", Manoel
foi a procura de um médico.Che
! ado ao local o dr. Ciro Soares ILeães nada poude fazer, pois Ino
cencia estava morta.
A policia compareceu imediata

mente, prendendo o criminoso. Almô�@ oferecido� lU) vagão loestailrante"
ao Intel"Ventoi· de Santa Catarina, por o
easião da sua visita á estaeão lerlooviaria

de "Ne..êu Ramos""

Vai casar um
filho de Roo

sevelt

o POVO DANSARA'
NAS BUAS

'Sofl·eID a "ertigeul
da veloeidade"S. PAULO, 2 - Ha vivo en

tusiasmo pelo Carnaval, este an

no, aqui. A Prefeitura que abriu RIO, 2 - A Inspetoria do
um crédito de 500 contos, faz Trafego resolveu, de acordo com

iluestão de que os prestitos dos as empresas de onibus, agir com

grandes c1ubs saiam á rua. o maximú rigor contra o" moto·
Sob o viaduto do Chá, foi cons ristas que «sofrem a vertigem da

truido um salão monstro, para) velocidade», ultrapassando o li··
um baile publico todas as n(Jite["

1
mite permitido de 50 qllilom(�·

mediantes pagamento ele modica tros.

entrada. O zé-povo ainda terá ta- A Inspetoria agirá igualmente
blado!'! gratis para dansar, na

I
('nntra os que nã0 revelarem pos

praça ÚJ Patriarca, no largo da suir qualidades moraes e civicas
Sé e nos arrabaldes operari.os. para a função.

DO POVO ---,--_ .._--�

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

�ALLADO

I NUMERO

S. PAULO, 2 - Heuniu-se
boje, na séde da Associação dos
Lavradores, 3 cornissfio deisgna
da pelo Congresso d (IS Lavrado-

I
res, afim ele, sem pl".-·juizo das
questões que dizem respeito á:,
dividas do reajust. C"1"nlo, conti
nuar o estudo a n T(�i' (I da 2'
proposição aprovada, r!,' qual foi

j
sugerida a prorogaçãc. 1 elo pra
zo de 30 anos, a jums .no.licos,

I
de todos os debi Los

(.[(Js ;'g icul-
.

tores existen tes em 31 de ,:ezem·
bro de 1937, com wu'antia hipo
tecaria.

I

!O� � 'VI. i! � "�'� r� r!f'i4 fQ"'� G�I � U 'W I!l cf,;J �t:; ,1).7 � ���:y

prolDissorias

o BO�f81',ítJRDEIO
D!I� C!ÍDAj)�§
ABEit'l\I\S

comandante
Região

da 3a.
A explora-
ção de ouro

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ppixe s�ra" ������oo�����
-. ��, � ��

ve�dldo em � Elias J. Matar ,'r

r.:alxas te r, � e �
""I'l iCdS � / Senhora ' �

RIO,,? - Do Mini�terio, � t�m a satisfação em cienti- �da Agncultura comurncam-: i ficar aos parentes e pessôas �
nos que os comerciantes di) � de suas relações que sua fi- IH'

Os St�f��{J;Hnr�eS3 ffDjra!iAMlll das- pescado, ambulantes e das � lha LAILA,ajustou nupcias �
, ..

11\'
. '. ..

'e<

lUlU! feiras-livres, têm 60 dias pa- � com o sr, DALILLE S, �
�ara�1,����iti}S; depollls de re",'! ra cumprirem o deCr(!to-lei�.

MANSUR. �
try'\1ll�1.,.i!i!:'i'm �1lfI ��'':&l nL .ti. que estabeleee que as ven- � Mafra, 30-1-938. �
e!\iitM1HhÜU�� �lIllhi' Ual,�e das de peixe só poderão � �

�Ol�,Nll\, 2 -, O

secre-jChefiad05
por Ji.lki0 e Sargio Bôr- ser feitas por �qlleles ven-]��'\1C���oo��:'*:::r#��

tano da .;J.::gma,.ça l-'ubhca, fa- bosa, é assim foolizado pelos dcdores em caixas termicas I
I d !

�

"h '.
. -..... d t ����r�r#l��rz:��

an o a Impr'OI1S,t so re os acon- jornars desta cauital Em fins do O )'po aprovado pelo Ser .. li
-

�
te.cimentos �'). ,norte, ,do �;tado, ano passado, f�i a�sassinado, na I v�ço �e Caça e 1 :esca do Mi- � Salim Mansur 'ij)disse que Cnld5 fO,i ,Invadido P')! VIla de Peixe, neste Estado, o

nisterio da �grtc�ltura. ,� e �el,�:J1�ntos bem municiados e bem chefe de urm hrnilia sertaneja, .

Essa medld� visa benefi- ij Senhora 1ij)
d!rlg�dos. ),

U,Dá coluna de can- o sr, José Barbosa. A causa do ciar ,e consumidor, pois as ij .. . �
gacelfos (.!\'Ichu-se e�1 três gru' crime foi politica, sendo a [a- refendas caixas garantirão a l,�' tem o prazer de co�uDlcar ij
pos, sendo um de 1 jO homens.J milia Que roz apontada como venda do pescado de boas �

aos parlen!es e pessoasf.1hde � RIO, 2-Segulldo 05 dados
I f' I I' - B b I

\

di hizi � suas re açoes que seu I o �
.,

di I di'cne rac 0; ;�t� os 1[o:aos ar asa mandante daque'e assassinio, jun- con IÇÕ�S tglenlcas' � DALILLE, contrat.ou casa- �
estatrstrcos IVU ga o� pc n, s:rvl�u

e W

élfil'llleb., pr,occde��tes do Es- tament: com out,ras, pessoas en�Te '. � menta com a senhorita LAI- �
de Cl\ç� e Pesca ao MHmterlO

tado de � ernambu ...,:, o qual, as quais () capitalista Frederico I Oil8ftO � LA MATAR. ,�� da Agricultura, passaram no ano

operou ( m Porto Nacional. O L ernos o comerciante Rsfael ] r.a, F I' �� de 1937, pelo e itreposto de pesca
"p d· d d'"

'I

n'&.goc"'.O � pOIS, 30-1-938, I.l" d
.

I 15781619 '1
";����.� r-

gtllp� �roCl� ente e �crnandf.:s Beles e
-v

o radíotelefo I .. "'

'fw ,�. h
esta caprtal, '

.: qUI os

I edr: 1.<1." no Estaao do Mara- nrsta JOa'lU!lI de Castro Campos VENDE-SE esplendidas ���X�:iB;l�!'Z"r.zY���� de pescado. os quais foram ven-

nh�o, es,á ;ob a difeçã� de An-' residentes em Porto Nacional: propriedades, sitas á rua' didos por �4.431 :357$8�0.
tomo

_ Pemuba,no. O u�tlmo gru- Desejosos de tirarem urna vingan- Luiz Delfino no. 6 a 14, 5 Dêsse peixe, 23.736 q�llos fo-

po mu se pode pré�lsar o nu- <ta os parentes do morto organi- casas e em terreno Curti 18 EnV ia ram Ce"l
ram exportados par� o R!o; ..: ....

'nero, nem ,prnced:,ncI3. �arcCl� zaram famoso grupo armado, que, metros de frente por 40 de 102.5?Z para"Mmas GeraIs c

ter vindo do E,st�d0 de Pla�í ,,,! chefiado p,�los dois aludidos fi- fundos, proprio para edificar, m i I fardos de 541 1 Jj, [-ara :�. Paulo.

opEr� na� pro�l�mda!les da ::Jcla" lhos de José Barbosft, está con e mais um sobrado á rua algod.ão V'.&.;m.asdc-; �� ! <.lcanüms. Em tod?: os flagrando o norte do Estado, vi- Tiradentes, 17. "W

mumClplOS do �norte de GOJUS o sando, pr;ncipalm(�nte, Porto Na- Os interessados poderão da calor
go�tmo do brado reforço� o cionaL onde resiàem as pessoas dirigir-se á CASA VENEZA, NOVA YORK, 2-TeCên-

poh�lamerjt? gu� tem "oferecido indicadas como mandantés da. �v1ercado Público no. I, pa-
do comentarios a respeito do

herOlca reSlStenCla, �u.xlhados por quele homÍcidio. ra qualquer informação.
fato de existirem presentemente RIO,2-0 f'mpregado no co-

popuhres Ioc.al, a Invasão dos nos armnzens de Nova York
'

mercio Manoel Oliveira Fernandes
bandoleiros. Em Porto Nócio J M

· mais de oito mil fard"s de al- foi acometido de insolação, á rua

nal, a luta travou-se fur-iosa, -em ISS a godão chinez, peruano e brasi- Barão de S. Felix, tendo morte

Irês dias COllsecutivos e com pe- leiros, contra cerca de cem far-' imediata. Tambem foram vitimas

quenas intermitencias porém a dos de algodão norte-americanos, do calor e se encontram em estado

força goiana, comandada pelo Aman t i no Cama. a o DNew York Timesn prevê qu� melindroso, no Pronto Socôrro

oficial Virgilia Lopes, destrcçuu o Brasil embarcará para os Es- João Batista e um homem de côr

os bandoleiros que abandonaram .
tados Unidos cem mil faldo� no branca, com 35 anos presumiveis,

Por alma de Amantino Camara, falecido na Capital lida bdl- M() campo da Juta e ao que pa-
i!l corrente ano, se fôr mantida a tom a o em pena avemda a-

Republica, no dia 31 de janeiro findo, ALVARO TOLEi�' I f h I FI' S'd 'd d
reee, procuram ligar-se ao gl'llpo r,. T , , "

'. atua di �rença de j)reço, acres" rec a OrIano. ua 1 enh a e

quelse dirige para a cidade do dI1NO DIE SOUZAS e farmha, mandam rp-zar missa

7 dhe sehmdo I centando ql!e «a politica segui.) continúa desconhecida.

Peixe. O gOverr.o do Estado ia, no a tar de N. . de Lourdes, na Catedral, ás oras a da pelos Estados Unidos, quan -E
-

-t' t dmanhã, do dia 5 do corrente, sab"do. Para êsse áto de nossa re-

-

X ra O etomou providencias afim de re- to ao algodãO estimulou a pro-ligião. convidalTl $eus paremes e amigos. ,

forçar o ccntingente policial desôa Qução estranjeira, de modo que

cidade. Desconhece-se ainda o talvez se torne necessario intra

numero de mortos e feridos nos duzir restcições tarifarias com o

combates travados em Porto Na' A CasaM 1"'.11sce Ianea
fim de ser retido o mert.:ado do-

cional. O governo do Estado I mestico».

mantem constante contáto, pelo
radio, com as forças goianas a

quarteladas em Porlo Nacional e

outros pontos do setentrião de
Goiás. As forças que se encon

tram no norte são suficientes pa
ra coflter e reIJelir os bandolei
ros, A munição está se esgotan"
do, mas o governa do Estado

providenciou a reu/essa da mu

nição e de grr:mcie quantidade de
makrial bélico por caminhão e

solicitou ao governo federal a

remessa de munição por via ae-,
rea, o que foi atendido. confor
!l:e telegramas ora recebidos pe
b interventor federal. enviados

pelos ministros da Guerra da Jus
t�ca e comapdante da aviação
militrtr.

que a ci
cje de Parto
f'.Jeotorve I

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fuudado em 1922

Alto! betíza e prepara para os exames de admíssão aos
e Escolas Normais Primárias.

PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matrícula aberta todos os dias uteís das 8 ás J O
Reabertura das aulas a 16 de fevereiro.

Férnando Machado, 30

Gínásios

Fone, 1.516

Mais de 1510 2· B. C. iniciou

milhões de sua mudança

quilos de
•

peixe

RIO, 2 - O 2' B. C., a

quartelado na Praia Verme
lha, que foi transferido para
Pinheiros, iniciou hoje a sua

mudança para a nova séde,
tendo o seu comandante, co
ronel João Pereira, tomado
as providencias necessarias.

QUANDO TRABA
LHAVA FOI ELE

TROCUfADO

não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

S. Paulo, 2 - A's 15 ho
ras de hoje verificou-se gra
ve desastre em um dos a

campamentos da Companhia
Telefonica, em VilIa Carrão.
Naquele bairro trabalham

varios opera rios e eletricis
t�s da Companhia Telepho
nica na distenção de linhas.

O operaria José Bento
Rossini, de 24 anos de idade,
solteiro, estava no alto de
um poste, e tocou inadverti
damente, num cabo de alta'

-

tensão.

Atingido pela tremenda
descarga eletrica. o infeliz o

peraria foi projetado ao só
lo eletrocutado peia altíssi
ma voltagem.

carne

brasileira

�OO��������ii'
�� �5
� José da Costa Vaz e l!t
� senhora �
� ..

I�� participam aos p a r e n t e s .1� e pessoas de suas relações . �
I!t o nascimento de seu filho �

ij João. �
� São José, 28-1-1938. H�������r:&"':��rcl�1

ROMA, 2--0 governador
italiano autorizou a importação de
I:Ima quota especial de 3 mil
quinlais de extrato de carne,pw
cedent� do Brasil.

PARIS, l-Está ocupando
a atellçãQ geral dos paizes eu

ropeus. a repetição do extraordi
nario íenomeno da Aurora Bo
real, que ha dias tanto alarmou
as populações de Londres e Lis
bôa.

Irmandade N.
S do Rosario
e S. Benedito'Nomeado LimousineR. TRA.JANO N. e
Comunica-nos o Consisto- .

rio de::;ta Irmandade haver RIO, 2- O preSidente da Re-j' Pelo �odico preço de 13 con-

d
bl'� ,

'

d t
tos de reIS vende-se a luxuosa U-

e sido empossada a adminis- pu I ...a a"Slnou ecre o, na pasta mousine CHEVROLET, tipo 1936

tração destinada a gerir os
da Edllcaçã�, nomeando � sr. de nO. 227.

seus destinos no periodo �U6ustO Meler� em c.omlssão, pri�a���t�'oÃgm I�:8:8f��S pro·

1938 a J 939, qUI.! fkou cons- �I_retor do Instituto NaCIOnal do

tituida como segue: LJI_vr_o_.
_

Juiz de N. S. do Rosar'o, Promovidaj6ão Chrisostomo Paiva;
I

A "AURORA DO-
juiz d� S. Benedito, Antonio . REAL"" ALTERARA�
Agenor Perôr:a; J. Secreta· RIO

•. 2-�Na pasla da Educa- AS TRANSMISSÕES
rio, joão Capistrano Cardo- ção, fOI aSSInado decreto promo

so; 2' Secretario, Alvaro vendo a sra. Berta Maria Lutz,
Mafra Th

.

A' naturalista da classe K, para a
OBSERVAÇÃO: Para essa festa, resolveu Il diretoria ; esoureuo, q1ltnO

Th d L' P classe L.
vender mêsas, a Hlzão de J 0$000, cada uma, iniciando-se a

omaz e lma; �0cura-
venda, na séde do Clube, diretamente aos srs. socios ou pes-

dor da Irmandade, Thlmoteo
soas àe suas familias, á excepção de crianças, ás J 9 horas do Jos� Alves; Pr�curador .da
dia 3 até ás 18 horas de 5. carIdade, AntOniO Altamlro TELEGRAMAS

Rewlveu, outrosim, a Diretoria proibir, terminantemente, Dutra e ��)Osultores.: jero- RETIDOS

para a citada soirée, a entrada de CrIanças DO que espera ser nymo Emiliano de LIma, Jo-
ateNdida pelos srs. Associados. sé Fernandes Neves, Manoel Na estação·séde da Diretc ria

Alves Garcia, Jo�o Leocadio Regional, estão retidos telegra
Secretaria do Clube Doze de Agosto, em Florianopolis, da Conceição, David Geva- mas para: Jeronimo Vargas. João

1'. de Fevereiro de 1938. erd, Estanislau jacinto de Batista Machado. desembargador
Narbal Viegas Aguiar, Pedro zavarizzi e

I
Gil Costa, Monteiro, dr. Rena-

I·. Secretário Euclides Vieira da Silva. to Lacosteira e Evaldo Schmidt.

Clube D02:e
Agosto Telefonne 1.222

De ordem do sr. presidente, tenh:> o prazer de convidar
a/)5 srs, 50cios e exmas. famllias para a soirée carnavalesca, a rea

lizar-se em a noite de 5 do corrente, sab1ido p. vindouro, com

inicio ás 22 horas, ocasião em que será recepcionado, com todas as

honras o BUGRE. DO DOZE.

GOfANIA. 2 -- O motivo

que teria cOl.lcorrido para o í!10-

pinado atague a Porto Nacional,
por Ilumerow gl upo de jagunços,

ALUGA-SE Os astronomos declaram que
o fenomeno vigorará durante
mais um mês, ou seja até 27
do correntr., sendo possivel que
venha a interceptar, ou pelo me,

nos alterar as transmissões tele
graficas e radiofonicas.

o confortavel prédio de
residencia á rua Uruguai,
no. 18} nesta cidade.
Traiar no BANCO AGRI

COLA, j rua Trajano. 16.

AIATARIA Abraham
CO""Y")unica que devido a oonstruçãs da nova' fachada atende á sua distinta fre
g;uezia pela entrada do mesmo predio na parte do CAES LIBERDAD-E junto ao

I--Jotel Glor'ia. '"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETC!dig!_doiAIProcesso Penal Brasileiro

Exclusividade para á "GAZETA"

..
A Constituição de 1� de Novembro

mantev.'e, expressamente, O desastre aVI-atoríoo sistema CONTH AD ITO RIO no processo penal (art. 122, n. II, "

INFlNE), isto {.;, a acusação e a defesa continuam a defrontar-se
I

. .

't como de igual para igual, nas salas dos juizos e tribunais crimi- ,

nais. Na apuração da verdade real dos fatos, não ha preconceitos

p'b
ou pr.: ;'cg:cs em favor ou contra qualquer das partes. Corno é sa-

arna. abido, uma das consequencias do processo penal contraditório (em
,

oposição ao antigo sistema inquisitório) foi a abolição das chama-
das PROVAS LEGAIS: a lei processual-penal, na atualidade, abs-
tem-se de criterios apriorísticos ou PRESUNÇÕES NECESSA
RIAS em materia de prova. Já não ha prova alguma preservada
fie seu próprio descrédito por outra em sentido contrário. Para a

formação do seu LIVRE CONVENCIMENTO, o juiz liberta-se de

qualquer artilicío de prevenção dialctica. O que deve preocupa-lo,
romo arbitro do prelio travado entre a acusação e a defesa, é a

VERDADE MATERIAL OU REAL, e não a VERDADE FOR
MAL. As regras prefixas em que descançava a conciência dos juizes
de outróra foram ajustadas ao relativismo que dá cunho a todas
RS coisas hrmanas, A CERTEZA LEGAL foi substituida pela CER-I'rEZA M,OHi\ L dos. julgadores, Já não �SLão o,et� forçados a ac?
mudar se (' au tomatizar-se dentro de regidas ficções ou intratavcis
axiomas ditados pela lei. Seria um desproposito, por exemplo. afir
mar-se, hoje, que CONFESSIO BABET VIM HEI JUDICATAE.
Perderem () set: carater apoditico o TESTIS UNUS TESTIS
i"HJLLUS, () CONTHA SCH1PTUM TESTIMONIUM NON FE!t
TUB, o SCHlPTURA NON PHOBAT PRO SCHIBEN fE, o CTT!
uHODFST (",CELUS IS FECIT. o SEMEL MALUS SEMPEH
'VIALl''', l) BOI,<lJS QU0l\10DO QUILIllET PRAESL:MATUR,
etc.

Por outro lado, o predominante interesse da elet iva apuração
('a verdade não permite que o juiz se limite a assistir, r.assivamcn- i
t c. c0r:Lclllp1::>livamente, á produção das provas AB UTHAQUEIPARTE. Cabe-lhe, por necessidade lógica, a faculdade de iniciativa
lia colheita ele provas, para esclarecimento dos pontos obscuro" OI]

.luvidosos. No processo penal nãe é inflexível, como no processo
«ivil, o principio de que AFFIRMANTI INCUMBIT PROBATIO.
Si o interesse da celeridade do processo exige a Jimitação da fase

probatória e justifica a providencia legal das �RECL.u?Õ�S, c�m?
f ancção contra a inatividade das partes,. não fica o JUIZ llTemISSI

velmente adstrito a julgar SECUNDUM ALLEGATA BT PRO-
BATA: incumbe-lhe, de oficio, suprir a deficiencia da ação preces-

•

sual das partes, e sua iniciativa em tal sentido somente se deterá RJO� 2 � Pleometem �evestlr-se de, pilotos tenente Azevêdo BOI·ges" cabo Ri-diante dos casos de dúvida irredutivel.. grande solenidade as exequlas IIlandadas
I giuo e telegrafista Mareelino de Sousa� vi ...Dentro dêstes pontos-d�-�ista da process�al�stíca penal m?- eelebral- pela Aviaeão Naval, lia igreja da
I
timas do pavoroso desastre ocol.B�ido emderna está se colocando, decididamente, a cormssao enca�re?ada, ?,a I Caudelaria, em sufragio dos malogrados Parnaíba.elaboração do projeto de Codigo do Processo Penal Brasileiro. Vao

,__ .. .

_

ser eliminados os ultimes resquicios do sistema da CERTEZA LE-

"CLUBE�) '------------1-'-'-----------GAL: o que é necessario e suficiente é a CERTEZA MORAL
. d� I Dra, Josefí"a Fl aks Schweidson NOIVADOjuiz. Será adotada, em toda a sua plenitude, a regra da LiVRE

DOZE" M E D [ C A'CONVICÇÃO no reconhecimento de tudo quanto diz respeito .á -

d
·

Zapuração concreta das condições que legitimam, excluem ou modi- O rei oguficam a punição dos acusados. E' de notar-se, porém, para atal�ar de
- Ex-as�jst�ilte do serviço de Gin:cologia dos Hopitais: I,- Depois de uma ausencia 1 G I F d G Ga crítica de exagerados tradicionalistas, que LIVRE CONVICÇAO quasi uma semana, fomos hoje ao
a aro rôa, en a ...ão afhé- uinle e S. Francisco dcAssiss.

não quer dizer que o juiz possa alheiar-se ás provas aduzidas no
DOZE, a cata de novidades. An- Ex-intelDa do serviço de Pediatria da Policlinica

processo. A CERTEZA MORAL deve provir dos fatos examinados, dava por lá um alvorôço enorme. de Botafogo{e não apenas, como diz Manzini, dos ELEMENTOS PSIC�LOGI- Carico, Mané Candido, Zorrilho, i DOLNÇAS DE SENHORAS E CR[Al\:ÇA S\ COS INTERNOS do juiz. Julgar por LIVRE CONVICÇAO em
os da comissão das novas instala- i Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.face das provas é coisa muito diversa do que julgar, arbitrariamen- ções, discutiam pontos de vista. I Ite, SECUNDUM CONSCIENTIAM ou DE CREDULITATE. O O "chiba" e o "snooker" fun-I Consu tas: Das 10 ás J 2 e das 2 5 horas

juiz é livre na apreciação das provas, mas não (independente delas. cionavam com grande entusiasmo. I FLORIANOPOUS SANTA CATARIN,6,
Assim não pode o juiz decidir segundo sua CIENCIA PARTICU- Presentidos pelo Candonga, o que-I O MINISTRO nALAR 'nem abster-se de MOTIVAR sua sentença, de dar as razões rido mestre sala abordou-nos logo:
de s�a intima convicção, que deve assentar no exame imparcial -"Vocês por aquí P E' do verbo I

AGRICULTURA EM
dos elementos proba tórios, embora sem vinculação a quaesquer pre- visitar ou do verbo curiosida. PIRASSUNUNGA
juizos de? Já sei que vêm me pedirSerá igualmente assegurada a iniciativa do juiz na pI:?duç.ão alguns esclarecimentos sobre o PIRASSUNUNGA, 2 Acha-se
das provas, Si as provas levadas. ao pr�cesso pelas pa�tes� sao. m- BUGRE DO DOZE! desde sábado á noite nesta cidade
suficientes; si pontos de .relevo ficaram inexplorados: SI nao fOI co- Não lhes dou tempo a pergun-

o sr, Fernando Costa, ministro .da
lhido todo o material probante POSSIVEILO' pORjuOizR'aEoOinvez de pro- tas e conjugando o verbo "infor- i ��r����u��� s��� �e�:�:o d�:!:t�nunciar ° NON LIQUET ou o IN DUB , �em a �m- mar, vou declarando que o caso, das cidades vizinhas.
pla faculdade de sobrestar no julgam�nto, para de�ermm�r,. EX- do BUGRE é um caso seríssimo'l .

Acham-se em companhia do mi'
OFICIO, novas indagações e esclarecimentos. ,A �ç.ao do JUIZ: no Chegará o nosso herôe, via terres- nístro da �griCUltura, e sra, Aní-
c tid d descobrimento da verdade não esta sujeita em hipote- t d hid PONTE ta Cost�, sua esposa, sr. Fernandosen 1 o o .' . .

' re, sen o rece lona , Costa FIlho e Nelson Luiz do Reãose alguma, a preclusões ou a Iormalismos mexorav�Is. I HERCILIO LUZ, pelo pessoal da e senhora.
Em suma: a norma central do proje.tado. COdIgO do Pro.cess.o Casa, e ao chegar no Clube rece-

Penal é que a justiça mera?Ien�e f.ormaI jam�IS sobreleve .a . .Jus�- berá as chaves do dito. Eis o pro- .
_

ça substancial, isto é, a umca justiça compatível com a civilização grama, salvo erro ou omissão. E'
juridica, o que. P?SSO lh�s dizer".

EXTINTASArrIscamos aInda uma pergun- I
I Ih Con I Pó de arroz e rongeMa as ve as

-

combinação feliz ta:-"Mas o amigo está nos dan-
certa-r Adoraeão idO informações vagas.Desejávamos

�

as férias forensesse qualquer nlala. Vai-se I
a venda em todo o Brasil detalhes"."

_

a domicilio
_ ,'notadamente na Capital da ,,"Nadda, dissloh;"-;folif a. resposta- RIO 2 A' d I GENEBRA, 2-Na sessão de

-rei. 1436-- Chamar Pinho RepubII·ca. quem a ta e e a a13te ou cos- ,'-- nunCIa-Se que, e acor-
ho' do C Ih d L' d. "

.

do com o ante-projeto do novo Cõ- ,Je onse o a Iga as

Esta a maior prova de sua alta tU�Ira." .

O i digo de Processo Civil e Comercial, Nações, chegou-se finalmente a um

qualidade. !lo maIS, v,amos a uma uro: que está sendo ultimado pelas co- acôrdo para a prestação de auxi-geladmha que e do verbo refres- I missões _ e!aboradoras, ficam extin- lios á China, na fórma pleiteada'AGR ADE""'IMENTO car, segundo o Almanaque de I
tas as fenas forenses.

el mb' d . h' A

W 1-�
.

I
,.

96 p o e atxa OI c mes, sr. e

,
Bnsto, pagma .' .. . I lington Koo. A Liga concederá o

Q,uero por I?�o deste extern�r y�ndo-�o� na ImpâssIbI1I_dad� de
I i auxilio, de�endendo uni.:amentea mlllba gratIdao ao dr. Aureho mde coreJ m ormes:

d
espe .n�o nJ-s I' Ira" R •.o

: do pronunCIamento do Equador,
Rotolo o qual, na melindrosa in- o anl onga, OUVI� o-o am a 1-

ao i. inicio da cooperação internacio-
� ..

I zer pe as nossas costas: I I

I f dI'tervençao CIrUrgIca a qua neces-
"S� d t ! B' b'lh na, em avor aque e p31s,contra..

b t ao a nossa gen e, IS 1 0-
J

�sIteI me su me er, empregou com
. ,

d d bA '''! I o apao.
dedicação e competencia os recur- tmros, e ver a e, mas oas COlsall .,

•

ClJRITIBA, 2-0 interventor Esse auxilio consistirá em di-
sos da ciencia para salvar minha Manoel Ribas deverá seguir den- nheiro, armas, munições e manti-.N ••_. • _

existencia. tro de poucos dias para o Rio. mentos.
CINE ROYAL, ás 8 horas: E, tanto assim foi, que todos

Me""cadosos que no Hospital observaram •
'

UM FANTASMA CAMARADA, o estado bem adiantado de mi
"com Robert Donart e Jean Par- nha moJestia, quando após alguns
ker, dias me visitaram no quarto n.

- -0-

114
por mim ocupado, felicitaram-

ODEON, O líder dos me por ter superado o perigo.
�

einemas Sou ?rato tambem as Irmas N a-Oi pelo carInho com que me trata-

A'S 5"" 8 30 HORAS: ram durante a.minha estadia .na-, ,e ,

quele estabeleCImento de canda-

Um assombroso celuloide da Nova de.

Universal, com Henry Hunter e Florianopolis, 28 de Janeiro de

Polly Rowles 1938.

� projeto do
�. w

NELSON HUNGRIA

CARTAZES
DO DiA

�INES COROADOS
CINE REX, ás 5 e 8 horas:

SI FOSSES COMO SONHEI,
como Jean Arthur e Herbert Ma
rshall.

CARTAS A (;1'/1 IDOLO. FRANCISCO GRILLO

DO POVO Proprietario e Diretor Responiavel
J A I R O C A L L A D UVOZA

e

-----------------------------------�.

:::OfAPARELHO SINISTRADO

5topani

TIRANA, - Albanra, 2- o pre
sidente do Parlamento, falando na
Camara, ás 10.30 horas de hoje
anunciou o noivado do rei Zogn coU:
a condessa Geraldme Apponyi.

CIDADE DO VATICANO 2 - Os
prelados bem informados 'do Vatica
no exprimiram esta norte as suas
duvidas quanto ao fáto de que o
Papa Pio XI sancione entre em qual
quer acôrdo para aprovação d'l ca

samentojda condenssa catolíca Geral
dine Apponyi com IJ mcsulmano rei
Zogu, da albanía,

NATAL, 2-Chegou, aqui, ás
12,30 horas, o aviador italiano
Mario Stopani.

Segundo declarou, amanhã,pela
manhã, proseguirâ vôo, deixando,
assim, as terras do Brasil, rumo
á Europa.

ii nova linha Itulia
AUlel"iea do Sul

ROMA, 2 - A linha aérea
comercial regular entre a Italía e
America do Sul será iniciada no

A L· d dia 12 do corrente, quando par-Iga as tirá o primeiro avião empregado

N
- · nesse serviço. Trata-se de um a-

açoes auxlJiII parelho ?avoia Mar.cheti de
I bombardeIO, com capaCIdade p[IL'a

IllIfara" a Ch.·na ,.de�envolver a velocidade de ��Oqllllometros por hora. O aVIa0
fará escalas em Dakar, Natal,
São Paulo e Buenos Aires.

Congresso dostraba
Ihadores publieos

RIO, 2 - O presidente da Ca
sa dos l"uncionarios Publicos, di
rigiu um telegrama circular a
todos os interventores, cOllvidan
do-os a comparecerem ao 2. Con
gresso Nacional dos Trabalhado
res Publicos, a reunir-se, breve,
no Rio, sob a presidencia de hon
ra do chefe da Nação e da pre
sidencia efetiva do ministro da
Justiça.o dr. Aderbal R. da Silva

mudou seu escritório �para a Pra
ça 15 de Novembro n. 3, 1· an
dar (antigo Correio).

RIO, 2 As feiras Uvres, serão
substituidas por mercados, instala·
dos nos diversos bairros. o Japão não

I reconheceft�áp'odem
ORGANIZAR SIN

DICATOS TOKIO, 2-Falando na Dieta.
Hirota declarou que ° Japão nã�
reconheceria os interesses na Chi
na das potencias estranjeiras que
fornecerem armas ou empréstimos
aos chinêses.

(5-1)RiO, 2 Respondendo uma con

sulta, o ministro do Trabalho de-lclarou que os funcionas contrata"
dos não podem organizar sindicatos. :':'iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

""".
,

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

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500
CIN1 A'3 LARG.L\S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aviador Chaulfcur, etc.'
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

g 1-
'"

'

I
'�������!!!!!!!�.�'��������������F_'_�����=���e��=�!!!!!!!��'!f!ifhM!#!�§�Zf&:.a��?��.����������

.o �XPOE 01
C EL.EGANCIA ASOU ., O
O GUI-HO DA I OU --T ,I CIO

".

L.,-O CHAPÉ_'U OUE S I POE
NA AMERICA 00 UI-

-A

mAIS UMA 6R� UICTOHIA DA
ZUND_ pp

UM NOVO MODE,LO
RBZ-125

que está sendo esperado pOP RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 N.ms.

VENCEDOR: WUfl"'edo Ciarla em

Z.UNDAPP

iii!
. I

,

I

todos os motocycl istas

Motor UARD!EU de I cylind.·o, com 3,5 HP.
3 velocidades, luz 'e igniz:.ão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,
6 horas 9 minutos

tendo cheqado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2.° collocado.

Pesando sómenle 65 kllos

Peçam informações sem compromisDo a

A Z:u,NDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no
Brasil" é "a meto mais cara do mercado" e também
"8 motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

a
de Estefano Sa\/asN.

Rua Conselheiro Mafra Ora 38

,i
I,

o I

Chapeo·
Dos
Quarenta
m i,1 nões !

•

•

nDôn�itario:

oranopoIis-1938==:

Endereço Tclegr.. DOL" Caixa Postal, 32
S. FRANCIS�.:O DO SUL- 51'A. CATARlr\A

.<\GENC!i\ DE VAPORES

Companhia Salinas Pcrvi.as -R,io
Prir'g Torres & Cta. j .imitada -Rio
Navegé:í,��:(l Brasileira Limil 1da-Rio
Navegação Caboíriense Ltda. =Cab» Fr!o
Vandenbranrlo & Cla.--Santos

'-AMAN-f-OC' !l""""""" N'TASIAi • U • ,-, ...� ) ii ,"<:-�, i

TYPO CAF"(IO(�A F\t:�RA

Praia d() banho
II
lU

!'liA .. r·i

Alexandre' 5alum

•
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I� REPRESENTANTES, E DEPOSITAFlIOS EM SITA. OATARINj.'!�r, 't�

.� CA R�'_ O S H O E P C K E SJitl . �,,1

B u z inas Matriz FLORIANOPOLIS ,",. vel�etos �
BaseH � =

••0 , a mal. barata, por6m , Filiais em:• melhor do mundo

_.. forte - dti um .om e vario. aon. combinado.

q.a.1 que nAo consome bateria (2,5 amp.)
Immen.a durabilidade

A

venda em toda••• boa.

Blumenllu, Cruzeiro do Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisco ��G Sul

casaa do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
� ... -.-,' :�. ", .. :,:"._ .'

. �"

De Fama Mundiáll

]����v��:��2�������������4.q�e

,�Z� Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- �
;,� estrutura em con- eauzação e direção I
'� ereto armado de ob. as �
<� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constr u- �
� ções de pontes em �
'� concreto armado �� �

� �
'li

J
Exame de sangue para diagnostico da sililis (reações de

� O C
·

R
Iil

b
II � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

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

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

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

��
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

�� ENGENHEIRO CIVIL diaguosticos.

�� � Fernando Machado, 6
�,�

TELEFONE 1.1 9
l� Rua 15 de Novembro, 416 ..

SALAS 12�'� l�DAR �� F L o R I A N o P o L I S
� �-

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � I-Dro RicardollAccacio Mo-I
� Gottsmann. relra .

I
tem seu escnp-

Ex-chefe da clinics do Hospi I ---Ital de Nürnberg, (Plr.cJressor tõrlo de advogacia á rua .-

Dr. Pedro deJ,Maura rf!!rro

I
Indórg Burkhardt e Ptofessor

Erwin Kreuter) Vlsconce de Ouro Preto
Advogado

�1
E,plClall�a em cirurgia n, 70. - POO1\P: 1277.- I�J ,ueral Rua Trajano, rr 1 sobrado

� Obras" contratadas no'.- semestre alta cirurgia, ginaecologia, (do- ICaln Postal 110 II Telephone n' iass I�
tt··,

de 1937
�- .

enças das senhoras) e partos,
' •

__

' �.,v

� cirurgia do sistema nervoso e

'I
'I

� donte em concreto armado sôbre o Ri.o Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) operações de plastica Dr Osvaldo
t.
·anderley da �

� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile):::; • W

'I'� Prefeitura e Forum de Mafra CONSULTORIO--Rua Tra- Costa
� ano N. 18 das 10 ás 12 e

'.� rupEscolar de Mafra d 15' 16 1 2 h Bacharel em Direito
!� .Crupo Escolar de Rio Negro

as as I oras.

I
-

dr� Grupo Escolar de Irati TELEF. 1.28, Advoga na capíta e_no interior
. es�e e do Estado de San- j��� Materrudade de Rio Negro � ta Catarma. �

'.�,T!l.i' O Experimental de Viticultura em TiJ'uco Preto (Paraná) � RESIDENCIA- Rua Este-
.

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131 •

I'i'�
a � 'I ves Junior N. 26 sobrado sala n' 1 I"

� Divers s construções de residencias
AI PARANAo SAN_:rA CATAFlINA 1,.'�,��a�'���A�����VAV&. TELEF. 1.131

.... �

MEDICO
Especialista em molesties de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele

CLINICA GERAL

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicas

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joio Piato, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
Consulhi$ das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
Je e nervosas pela .flutohemotherapia Com prática nos hospitais europeus

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

Consuttorio e resídenda-Praça 15 de Novembro. 13
I Telefone, 1.584
r Consultas-=Dss 8 às J t e das J 4 às 16 horas
-----------_ .. --

"
'

\

•

MEDICO-ES PECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 'I O �s 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7·--- Tel. 1456

I IRes. Rua Bocayuva, 114
Te). 1317

--_

-

I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molcstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade <�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttorio:
ANlTA GARIBALDI, 49

R-.IDr Aderbal
da Silva

::/\dvogado
Rua Coas .•Mafra, 10 (sob.
• Fones 1631 � 1290

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEM SElJS

Florlanopolis, �
_. J � � r

FILHO�,
Lindas e graciosas confecções

na C
ua cnsethelre Mafra

Serviços de Passageil"'os e (:ia Cargas

Para o Norte Para o Sul f

"""" 7" n:r TIT'W·I

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

.

O Paquete ITAQUERA sairá á 7 do cor- O Paquete ITABERA sairá á 6 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

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

AvlillsO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-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'

Companhia, na vespera das saldas aré áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em enbarcações especiais.

IESCRITOfUO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22r�SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnformacões com o Agente

.J. SANTOS CARDOSO
•4mr

=

esquina da

Casa a
de FERIS BOABJ\I D

Unica ueposítarta dos afamados rança-perfumes
RODO E RIGOLETO, HODOURO META.UCO E DE LUXO PIERROT E

PIERROT METALTCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS i\r1AIS BAIXOS PREÇOS

D<\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODiA BR!-\SILEIRA E ELEQUEIR6s s. A.

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

Aproveitem Foliões

OtirTla vantagem para revended(")res

Casa das fMeias Rua Felipe Schmidt n. 2

NOVO ANO... NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem, hoje, amanhã

"e U R R o U G H S"
foi, é e será a vanguarda das 'bôas org.níz�ções ,7
Cor"rUa no ano novn as dificiencias do seu sísterY')s rotineiro, �:l).dotando sistemas
"BURROUGHS" da contabilidade; êles ser�o o esteio rnestre do seu êxito

Maquinas de sornar e subtrair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.-Planos de contabili

dade para estabelecimentos Bancarios, Comerciais, Industriais e Repartições Públicas.+-Disposlções para atender completamente a escrituração relativa; aos INSTITU
TOS DE PROVJD�NCIA.-Contabílização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem compram isso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL INC.

Mostruario permanente --Representante exclusivo no EstadoCONS. MAFRA. 31
r�ONE IS6d

F"'LORIANOPOLIS 1-1 •. A

�"'\;.,

v
Caixa postal, 140
TELEG. AVILA
Santa �atarinaI

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOAZETA
,I Florianopolis, 3-2-1938

,

1) Abelardo da Silva Gomes
2) Afonso Bechrt
3) Afonso Lurke
4) Afonso Lutz
5) Afonso Treul
6) Alexandre Weber
7) Alfredo Beckert
8) Alfredo Drener Sobrinho
9) Alfredo Jahn
10) Alvaro Guerreiro Kruger
11) Antenor rv1achado
12) Antonio Fernand,�s
13) Antonio Machado Sobrinho
14) Egon Husmann
15) Elísio da Silva
16) Ernesto Beckert
17) Ervino fremi
18) Ewa'do �tratmann
19) Francisco Kobs
20) Hercilio MaliaH Deixaram de ser registrados e,

21) Himeneu Silva consequentemente, inscritos AN-

22) Nestor de Castro Bal:ler TONlO DE MATOS e JOÃO
23) Paulo Ritzmann I HILARIO DA SJLVA, doi Ferrovlario.campeão24) Prospero Geoffroy Eloy Tres Barras Esporte Clube, da cidade de Cu ri- r125) Renato Cubas de Lacerda de Três Barras. por terem sido tiba, jogará na nossa,
,26) Rodolfo Schreiner as respectivas fórmulas assinadas

capital no dia 5 e 6I

a rogo dos interessados. )

Inscri.,ão de jogado- de feverei ro I
TR�S BARRAS ESPOR1 E res DO campeonato Deixou dI'! ser inscrito pelo
CLUBE, DE TRÊS BARRAS de 1937 do Liga Es- Clube Atlético Canoinhense,

portiva (:atarinense, o amador Julio P. da Silva, por
1) Alfredo Nunes de Mafra, anotadas ter o mesmo j4 disputado em

2) Arnal do de Freitas na Federaeão Catari- '937 provas do campeonato de

3) Carlos Schrarnm nense de Desportos: futeból da Liga Florianopolitar.a
4) Casemiro Jensura pelo Clube Atlético (atari

5) Dsrio Silva AME'RICA F. Cl.UBE, nense, desta Capital, devendo es-

6) Derby Fontana DE MAFRA sa Inscrição, por isso mesmo, ser

7) Felix Kalempa cancelada pela LIGÃ ESPOR-
8) Ínacio Silva 1113-Todes nldata registrados TlVA CATARlNENSE, sem

9) João Jensura 14-Francisco Screnski, ante- prejuizo da sua resolução aproo

10) João L uls Xavier riormeote registrado vando os jógos em que o mesmo

1 1) JoãO Paszcuzk amador já tenha tomado parte do
12) João Perelli IOPERARIO F. CLUBE, DE primeiro turno.

13) João Soares da Silva MAFRA FLORIANOPOUS, 26 de
14) Joaquim Pereira janeiro de 1938.
15) José Zacarioski 1(27-Todos nldata registrados
16) Ladislau Trelia
I 7) Lisandro Tabalipa
18) Pedro Ferreira
19) Reginaldo Smath
20) S!\turnino Silva

21) Valentim Prestes

Informaçõeo nesta reda Colegio "Cora-
ção.

_ ção de ..Jesus"
I Dr. P. (amara II Equioarado aos Instít.utos

Simões de 5t��CS��E�����O-,iS_M
s="lorianopolis

Inforrr aç.ies chegadas ôntern á I
noite, confirmam os boatos que
comam sob a vinda do Ferro-í
viario. �
O figueirense campeão da I

L. F. F. custeará a excursão do I
clube paranaense á nossa capital. i

Jogará sábado com o

Figuei-Irense e domingo com o Avai.
E' de lastimar que ambos os

quadros d�sig?ados para eulrentar I '

o Ferroviario acham-se bastan-] -,

te destreinados.
O .Avai por exemplo, com a

inclusão de Nizeta cJ() centro.esta
com sua linha completamente de
sarticulada.
O Figueirense jogará sem o

concurso de Fredi que é sem dú
viril'. urna lacuna dificil de reparar.

Entretanto, nossos quadros não

DA
I
são uns pernas de páu e confia
remos ria vitória dêles,

j

_ ."w�

c7I!. G���#ar
. Desportiva

mente registrado i23-Antonio Mota Espezim,
idem, idem. I

24-Gustavo Nicodemus,idem,
idem.

25-João Inocencio Mariano,
idem, idem.

26-Julio Lopes dos Santos,
idem. idem.

27 -Oloniel Prazeres, idem.
idem.

28-Pedro Urbano da Cruz,
idem, idem.

.}
FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElll
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTlCAS
e llnaImenfe em toda
ai affecçOel CIIIa ....

Ibrco ItQI.tradl pm leja •

'''lAVARIA'·
--- Milhares de curados' _Z!-
SaAi'tOf: DE?URATI'JO DO SANI..

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

jornalista

iWM9

REDAsrOR: Carlos L. da Luz

Feder,ação Catarinense
de DeSpDI�tD�)

Filiada á Confederação Bra
sileira de Desportos

RIO NEGRO F. CLUBE, DE
I MAFRA

Relaç..�ão dos esportistas da
Liga Esportiva Catarinense,/

de Mafra, registrados na Fe
deração Catarinense de

Desportos a 26 de
..Janeiro de 1938

Continuação do numero anterior
CLUBE ATLE'TICO CA

NOINHENSES, DE
CANOINr IAS

1 124-Todos nldata registrados
25--Arlindo Souza, anterior-

mente registrado
26-Artur Rumor, idem,idem.
27-Gabriel Cidral,idem,idem.
28-JOão Nascimento, Idem,

idem .

C!...UBE ATLE'TICO CA-rSOCIEDADE ESPORTIVA
NOINHENSE, DE BANDEIRANTES, DE
CANOINHAS sAO BENTO

I 127-Todes oldata registrados
28- Osmar Romão da Silva,

anteriormente registrado.
1) Alberto Raul Casamajou
2) Alcidio Zaniolo
3) Alexandre Silva
4) Antenor Gabardo
5) Benoni Laurindo Ribas
6) Boleslau Brenny
7) Carlos Rufino da Silva
8) Elizeu Barcelos
9) Eloi Vaz
10) Eufrasio Leandro Gonçalves
1 I) Guilherme Roeder Filho

"
] 2) I-JarolcJo L\. Nunes.

.. I 3) Herbert Muller
14) Hercilio L. Nóvak
15) lpiranga Campos
16) João Pires da Silva
17) José Allage
18) José dos Santos
] 9) Juventino Fernandes
20) Leonel Barcelos
21) Milton Nunes
22) Oadí Nad .. r
23) Oscar Pfau
24) Osmundo Vieira Dutra
25' Raul Rosa
26) Sadi Ehlh
27) Tuffi Nader

TRÊS BARRAS ESPORTE

I CLUBE, DE TRES BARRAS

1121--Todos nldata registrados

SOCIEDADE DESPORTIVA
BANDEIRANTES, DE SÃO

BE\lTO

) (26-TOd03 nldata registrados
27 -·Carlos Nunes Pires, ante

riormente registrado,
28 -Saul Oliveira, idem.idera.

Observações

PEDRO E. DA SILVA ME
PERI' ESPORTE CLUBE, DEIROS, diretor da secretaría.

DE MAFRA
VISTO.

1121 --Todos nldata regietrados JOAO ALCANTARA
22-Almiro Remos, anterior- I CUNHA, presidente

----::_- ... -_,'�- :.J -

--

Moça recernformada com

o Curso Normal Secundário,
procura uma colocação no

Comercio.

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
pu!> confirmação microscópio

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1 I 67.
Atende diariamente: das 8

II
á, 9 da manh. e das

_

4 ás 7 da t::._._II"

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

exe.rce

pública
um poder

Ao ser inaugurado, no Rio, _)

Bureau de 1mprensa de VIDA
DOMESTICA, assim se exter

nou o nosso coul-ade Jesus Gon
çalves Fidalgo:

«O Regimen Novo elevou o

jornalista de uma situação quasi O instrumento dêsse poder
de margirnento social, como era publico é o �j(!rnal, qtl(; deve
aquela em que êle vivia anterior- apresentar-se com [eiçãc atraente ,

mente ao grande impulso daào á in buido de um sentido cultural.
classe pela A. B. L, ás condições para bem contribuir para a obra
mais altas a que póde aspirar o de fOImação de caract res e para
homem: reconhece-lhe o exercicio o esclarecimento dos espiritcs.
de um pc-ler público, o que equi·

vale a dizer [unção pública, pos
suindo portanto como lrizou o

grande interpret.: da Cons.iti.ção
sr. Francisco Campus. urna res

r onsabilidade 1- úbhca.

REABERTURA DE AULAS
Curso Preliminar e Jardim da Infância a 16 de fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior Vo-

cacional, a 3 de março
Ginásiü,-a 16 de março.
MATRICULAS
aberta de I' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas.

INSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Ginásio-I' a I 5 de março-

EXAMES DE ADMISSÃO A' I' SERIE GINASIAL
a 23 e 24 de fevereiro.

EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 25 de fevereiro
Gioá,io, a 14 de março.

7

*liTr

Banco do Brasil
Capital

Fu�do da reserva
10G.000:000$000
259.746:100$l:loo

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\f�IAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iur is (COldE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímítados (limite de 50:000$) • 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (dequalsquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com avíso prévto de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegraflcor SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% ata

5% «'
4.5% ala

4% a. a.

5% «

15 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PORTO ALEGRE, 2-Chegou,
hoje, ás 11,30 horas, no aV'iãb
Condor, o sr. Souza Costa mi
nistro da Fazenda.
Foram prestadas á s. ex. hon

ras de chefe de Estado. O inter-
Purificação de ventar interino, sr. Mauricio

Cardoso, determinou que uma

companhia da Brigada MIlitar
formasse para prestar a conti
nencia de estilo. O comandante
da 3a. Região, general Boanerges,
tomou identica providencia, ten
do formado uma companhia do
7(1. B .C.

O ministro Souza Costa foi
recepcionadissimo, tendo compa
recido ao seu. desembarque altas

JAPI' FERN} NDES I a.uto�idad�s civi.s, militares e ecle-
\"

I
ciastícas, jornalistas e grande nú-

. mero de pessoas.Regressou ontem, a esta capi-
tal, o sr. Japí Fernandes, agente
de publicidade deste jornal, que
ha dias estava viajando pelo nor-
te do Estado e capital paranaen- d

·

tse. I eposl OS
GENTE NOVA I .

niqueIEstá em festas o lar do sr.)Jovita Lisbôa, com o nascimen- ..

to de mais um herdeiro, que re-I
RIO, 2-.-0 ministro !"er.nando

cebeu o nome de Orí-Terezinha. Costa desIgnou u.m teclllCO do

I
Departamento NacIOnal de Pro-

OUTROS PARTEM dução Mineral para estudar @s

. . deposioos de minereos de niqueI
Seguem hoje para CUrItIba,

I
dp. Santa Maria e Santa Cruz

afim de c�ntin�arem seus est�- que são, em volume, os maiore�
dos, na UIllversldade do Parana,. de Minas Gerais.
os jovens PaqJo B. Barbosa e

Newton G. Brueggemann. Aos
jovens conterraneos fazemos os

melhores votos bôa viagem.

A
A VOZ

T o MONITOR "PARNAIBA"
lEVA��TARA' FERRO HOJE

---- _.-._. __ ... __._---

NOSSA VIDA

ANIVERSARIOS

SBA. HERMENGARDA
CUNHA

Deflue na data de hoje o ani
versario natalicio da exma. sra.
d. Hermengarda Segui da Cunha,
dignissima consorte do nosso
distinto conterraneo sr. João Al
cantara da Cunha, chefe telegra
fico no Estado.

SRj\. OLGA VIEIBA I
Ocorre hoje o aniversario na ta-IIicio da exrna. sra. d. Olga Vieira.

I
VVA. EMILIA JOR�E IRIBEIRO

Passa hoje, a data natalícia da Iexma. viuvá d. Emília Jorge Ri
beiro, proprietária da « Sapataria
Samaritana».

CAPITÃO EUCLIDES DE
CASTRO

O dia de hoje assinala a pas
sagem do aniversario natalicio do
sr. capitão Euclides de Castro,
que relevantes serviços prestou a

nossa Força Pública.

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Jorge Tzeliks, funciona
rio aposentado do Tesouro do
Estado;

o sr. Euclides
Oliveira:

a sra. d. Arari Corrêa;
a sra. Altair de Melo.

CHEGAM UNS

JOSE' SIEBEBT

Está nesta capital o sr. José
Siebert, proprietario do Hotel
Holetz de Blumenau.

Relação dos passageiros que
seguiram para o norte do Esta
du, (via terrestre): Maria Souza,
Maria Santos, Djalma Bonatelli,
Djalma Silveira, Paulina Silveira,
Bertulino Melo, tte. Paulo Cai
res Pintos e Justiniano Neves.

Reintegrado

SÃO PAULO, 2 O interventor
Cardoso de Melo Neto, publiCOU,
hoje, um decreto reintegrando no

cargo de curador de acidentes, o

dr. Alcides Pereira de Morais.

w_mcmvNl'llflll:�

A ilustre oficialidade do monitor « Parnaíba », foi ôntem

L A D U homenagea�a com um lauto almoço, oferecido pelo distinto coman
dante Candido Caldas e seus oficiais no Quartel do 14 B.C.

----

O agape decorreu em meio da maior cordialidade, trocan-
do-se brindes amistosissimos.

ESTADUAIS
como to:a� ��es:�����s�r�J�s,s:�s��:r:_��aSn:l�pre��%���O c�l�for:�--------.---------

.-

qualidades nauticas do elegante vaso de guerra, construido em es-

Foram removidos, com as fun- _rllllIlIIlI!!D.ii lIillllllllll
taleiros nacionais, cuja eficiencia, na viajem que vêm de fazer, ex-

ções de coletores, de Araranguá ce�eu toda a. espectativa, quer em navegabilidade, quer em econo-

para Cruzeiro do Sul, o 3' escri- mia, quer, ainda, no que se refere á sua marcha.
turário João Tabalipa; de UrU3- Um apêlo ao sr. .

Basta dizer, que tendo o «Marajá> saído do Rio Ide Ja-
sanga para Araranguá, 03' Adol- neiro, dez horas antes, em rumo diréto a esta capital, ao nosso
fo Cechinel; de Tubarão para u- f et porto chegou apenas com duas horas de avanço ao <Parnaiba-,
russanga, o 2' Vidal Pereira AI- pre el O qu�, costeando o litoral, fez por isso mesmo um percurso muito

foi cumprimentado a hor- ves; de Brusque para Biguassú, o maior.

L' Alfredo Schroeder; de Biguas- Ag?ra que o imposto para os
Segundo declarou, ainda, o comandan te Armando BeIfort

sú para Palhoça, o 3' Alcindo M. possuidores de aparelhos de radio
o navio faria, com a máxima facilidade, a viajem diréta do Rio a

Espezim; de Palhoça para Join- foi aumentado, não deixa de vil' Montevidéu, o que para barcos da sua tonelagem representa Uma
vile, 2' Braulio da Silva Freitas; a proposito lembrar a necessida- prova da .alt.a _competencia técnica dos engenheiros encarregados da
de Joinvile para Jaraguá, o L' de da Pr.efeitura Municipal, fa-

sua constituição.
José A. Matos; de Jaraguá para zer respeitar o decreto que man-

O monitor "Parnaíba», caso as condições do tempo permi
São Francisco, o 2' José Gaia; de da colocar filtros em todos os

tarn, levantará ferro, hoje, pelo que ficam suspensas várias home
Cruzeiro do Sul para Campos ?parêl�o�l.eletricQs de escova, que

nagens projetadas á sua brava e heróica guarnição.
Novos, o 3' José A. Bastos; de lIUPOSSIDltltam totalmente as au-

Antes, porém, de proseguir na sua róta, receberá a visita
Campos Novos para Bom Reli- dições.. do sr. dr. Nerêu Ramos, o que se dará ás 9 horas.sendo nessa oca-

1'0, ? 4' Elpidio Lima; de Bom Em nossa redação, por exem-
sião prestadas as devidas honras ao sr. lnterventw Federal, com as

Hetiro para Bru�que, o '1' Oscar plo, existe um aparelho de radio
salvas elo estilo ..

Beler; de Canoinhas para São que não pode ser escutado de
I
Bento, o 2' Ge�til Melin; de Si'io I vida aos ruidos provocados' pela

'I
Bent.o para o RIO do Sul, o

3'1
falta de filtros, que a lei mandaAscendíno G. Barreto; de Rio do sejam colocados.

Sul p�ra. Tubarão, () L' Nelson Para o caso chamamos a atenN. Oh:�lra; de São. Joaquim pa-I ção do sr. Prefeito Municipal,ra C�l'ltlballoS, . � 3' Soter _M'I que decerto tomará as providenCassão; de Coritihanos para São ] cías que o caso requer e ale'
Joaquim, o 3' Nicolau Srgnoreli: determina.

1

de Erval para Rio Bonito, (J 2'
Carlos Steiner e de Rio Bonito
para Erval, o 4' Ciro Bormann,
e designado o 3' escriturário Ju
vencio Duarte Braga para exercer

as funções de coletor em Cano
inhas, ficando dispensado das de
escrivão da respetiva coletoria,
para as quais foi designado o 4:
José Buchele.
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....-Gj DE C"">.... .... ''1

.

*W'ETZ[Lt\.() ,

JOINVllLE

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

inistro
Souza Costa

COLETORES

Passou ont.em, ás 9,30 horas,
por este porto, a bordo do avião
da CONDOR, o SI'. dr. Artur de
Souza Costa, ministro da Fa
zenda.

S. s.

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

Administra� IlJtoubo de
Doml-. joias e di ...
União nheiro

,� III

çC]� �ô

nlo dado pelos srs.capitão Asteróides
Arantes, ajudante de ordens do
sr. Interventor Federal: dr. José
Campos, delegado fiscal e dr.
Zenon Pereira Leite, inspetor da
Alfandega.

I DELEGACI.t\ FISCI\I..
Adoração I D�A����'i�O

é a marca que domina na atuali-Idade e dominará sempre.Qualque- São convidados a comparecer
que seja a sua necessidade de .com urgencia á administração do
perfumarias, prefira sempre ! Dominio da União, afim de tra-

as da marca tarem de assuntos de seu interês-
Adcu·aeão se, as seguintes pessôas:

RIO, 2-0 sr. Arcanjo Male
ta, proprietarin do grande Hotel
Belo Horizonte, ora residindo
com sua familia aqui, teve esta
madrugada sua casa na Urca as

saltada pelos meliantes que leva
ram várias jóias e 1:900$000 em

dinheiro.
Nem êle, nem sua esposa ou

viramqualquer ruido e acordaram
se tontos e com a cabeça pesada.
Parece tratar-se de ladrões nar

cotizadores.

Adcino Caldeira e Cordolino
Caldeira, Antonio D. Linhares,
Cia. Carris Sub-Urbano,David de
Araujo Roslindo, Dometilde Cor
rêa Savedra, Ernesto Vahl, Fran
cisco Salentim, Francisco G. Save
dra, Flordolina Furtado e outros,
herdeiros de José S. de Oliveira
Furtado, Faraco Irmão & Cia.,
Felicidade J. C. Trompowsky,
Hugo Kosther, Jorge Boettger,
Jorge Vieira, Maria Vieira e Filho,
Melo & Pereira, Olivio da Costa
Ortiga, Orlando Damiani, Regina
Sebe, Roberto Muller,Axiris Horn
Ferro,Augusto Cristiano da Cunha,
Antonio Babitonga Linhares, An
tonio Manoel Gonçalves,Anastacio
Katcipis,Alexandre Vergilio Lopes,
Agricola José Leopoldo, Assonipo
Manoel Cardoso, Amalia Marga
rida Côrte Heal, Alzira Vieira
Rodrigues, Antonio P. Duarte,
Ana Nicolich Livramento, Ana
Weinhower, Costa & Cia., Case
miro Varela de Aiuiar, Candido
Manoel Lemos, Candido Manoel
Leandro,Dario Agostinho Gouvêa,
Deolindo J. da Costa, Dorvalina
Maria Pinheiro, Heleodoro C. da
Silva, Esmeraldina Galiani, Em
preza Auto Viação Florianopolis,
EmidlO Antonio Cordoso.

o TEMPO
_._-_ ..__._------

o govêrno
nacionalista

Incorpora ç ã oDepartamento de Aé�
ronantiea �ivil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

da frota gaúcha ao
Loide Brasileiro

Previsões para o período das PORTO ALEGRE, 2 Depofs da
18 horas de ontem ás 18 horas morte do general Daltro Filho, reu-
d hoie: ni}! se pela primeira vez o Secreta-e 0Je. ria�o, sob a presídencía do sr, Mau.Tempo-Instavel com chuvas rícío Cardoso.
e sujeito a trovoadas. I Entre os assuntos tratados to-

Temperatura-Ligeiro declinio.] mou-s.e conhe.ci�ento da resposta
V D d

do Loíde Brasíleíro aceitando a proentos - o qua rante sul, posta_do govêrno, relativa á incor-frescos. poraçao da fróta riograndense.
As temperaturas extremas de

. � Secretartâdo aprovou as nego.
ontem, foram: máxima 25.7 e mi- claçoes realIzadas.

nima 22.5 registradas, respecti-
vamente, ás 11.10 e 15.00 horas.

BURGOS, 2-0rganização de
finitiva do governo nacionalista
espanhól:
Presidente: general Francisco

Franco Behamonde; Vice-Presi
dente e Belações Exteriores: Te
nen te-general Francisco Jardona:
Justiça; Andres Amado; Educa
ção: Pedro Saenz Rodrigues; In
terior: Ramon Serrano Suner;
Ordem Publica: 'I'enente-generaí
Martinez Anido; Defesa: Tenente
general Fidel D'Avila; Industria
e Comercio; Juan Antonio Suan
ces; Agricultura: Raymundo Fer
nandez Cue'lta; Obras Públicas:
Alfonso Pena; Organização de
Sindicatos-Gonzalez Bueno.

Os mafores
de

Baier X Farrl
NOVA YORK,2 O combate en-I

tr.e Tommy Farr e Max Baier, es

perado com grande curiosidade nos

circulos pugilisticolI, foi marcado
para 11 de março e serã levado a

eleito em MAEISON S Q U A R E (
GARDEN. I

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

Alfandega de
florianopolis

B .E N I % Deportadas O' N o Rp R A o

A ACUSADORA DI�
CLARK GABLEEstilo 1938 ImbúiaSalas de Jantar Toda- A Alfandega desta capital ar

recadou no mês de janeiro findo.
a importancia de 636:213$700, e,

em igual periodo do ano passado,
a de 319:549$200, verificando.se_
assim, uma diferença de . . . �
316:664$500 a favor do ano cor-·

rente.
Em janeiro findo a" Mesa de

Rendas Alfandegada de Itajaí;
arrecadou 432:160$900.
O total, pois, da renda arre·.

cadada pelas duas repartições no

mês findo foi de 1.068:374$600'.

LOS ANGELES, 2 Será depor
tada quarta feira, para o Canadá
a sra. Violet Wells Norton, que re·
centemente acusou o nrtista cine
matografico Clark Gable de ser o

pai de sua filha' Gwendo
line, que hOje conta 16 anos.

A sra. Norton achava-se detida
por ter sido condenada pelo fá to
de se utilizar dos serviç(ls postais
da União para enviar ao artista
missivas em que exigia dinheiro
para o sustento da menina. Essa

condenação foi anulada em instan
cia superior da justiça americana.

1:400$000
SOLIDAS .. LINDAS - CONFORTAVEIS

·na A MOOEL.AR

o Sabão

"VirgelD EspeCialidade··
---------------------------
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deve faltar em casa alguma!
& Cia.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




