
Ao mesmo t'eD!po que os nacíenanstas penetram. 25 qlJilonletros
e faz,en� 2�e500 pl�isioneiros na 'sua violenta ofensiva contra Teruel, €1 se,

Ant,'ny Eden faz saber ao governo de SalalDanca que a pacíencãa brita�
nica se acha esgotada...

I
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DOvozA

ANO

o comercíe Pr6d:�:��;;;ão'"'"

podf..rá fun-
lO ,

CI(�nar a

''loite

RIO, 8 -- De conforml
'«:�ade (:(im o artlge 5 do
decreto 251, sanclonado

pelo pires,Sden!e da Repú
F>U�;a, c horar!o do CD

snercío está Hvre, pende
do as casas de negoelos
'hu1dll:n'J«u' até a hurra que I
juigar eenvenlente, res

�.,)��hAdo5 os direitos d05

empregados rle acôrdo com
�';5 leis trabalhlstas,

Es'la determinação, vi

gúrando desde a sanç5:t&
da lei, poderá se!!' altera
da per conveniellicõa dos
0sióbeledmentos, homo

bogada pe�o prefeito.
RIO, 8 - ConfOfm,� rI(lticiámo�, realizou-se no Ministerio da

da Agr:cultura, Ilrnfl importante conferpl1cia en�rc o til.nlar daquela
pasta e os qs. J. C. Gomes Heig, diretor da floricultura de São
Paulo, Paulo Prado f' OLavio Gonz:1ga.

Ne�sa conferenci:l, na qual tambQm tomou parte o sr. Alves
Costa, diretor de FI'LILiclllLllra do M inisteri0 da Agricultura, foram
tratados assll ri tos, CJ lle di7.em rf):ipeiLo a acôrc]os a serem assmados
rom aquele ,"�.;tado, relalivus á e'(porl:lç:ío de frlltas e a montagem
de um. "pacl�in�-hou'le» em Tauhatl�. Foi ainda objeto de estudo
a organização de 11m ante-projeto rio comercio de frntas em geral,
encarando Sf\ finalment!', a possibilidade de in�talaçl0 de dois gran
des e aperfeiçoados Irigorifieos, um eiI1 Santos e outro em São
Paulo.

JORN. MIMOSO
RUll

A data de ôntem assinalou o

;flliversario natalicio do nosso ta

J['ntoso companheiro (de trabalho i--d_;;-que;a
-

de -Wind ... 1IAANCRA �·"'Di'I,."I'RO
jornalista MimosoS Ruiz, redator-
I hefe deste iornal, cargo que vem SOl- espelQa "'aulI feliz FILRO��

desempenhando C0m inteligência .aeontechilellto��
e dedicação. POnTO ALEGRE, 8 -- Com

Pena vihrante do nosso iorna- P:-\RIS, 8 Coinc:dindo com a �rande solenirlade, proce':eu-se,
!ismo tem ela sempre Eervido com! mudanç'l d' s dupues de Windsor I hoje, á cerimoni 1 00 batismo de

1 0t "·ar.ern 6" bô"s Cfl']-! Dar:') o Ca!;�elo. M.<J'c, em Vcrselhes,o urna lancha a u[lzolina á Ci';:!]( e" emor, e C,,1 '"
� u

.

c

: PARIS SOIR InSInua que a duqne- •. 1
",

) ,.

�a;:, motIvo pl,l'que 8(-IIR nrtll!(lS za S� acl13 rm estado interessante, 1m üarll) o n(}n�e de «])a,Lro l'i-
r empre f't10 m ui I (1 apreciado!', pc··

I (I1ZI',Hlo te::tu:llmcntr: "de fáto,:l lho »,

ln jllxtcsa de c{'n('eit(J� e �Jgl)_. duqneza espera. um i'e li 2. uconteci� -------------------

.
. me;nto, mas �màa par:J dnta ha� li-!! J

"""

mentos preClsns q�](' o, enc( r, Gm.
trnte l'crnntfJ. Assim, a('[11('la elcf!311- 8ler�na a OrlOOs que rn(Jllrl�lalll nesta casa te c jovem nmll"ler invejada �or to

sentem-se iulJilosos em nbrfl({nr o das, encon:rarâ a lIcces,.·uia caIm::!

rlistint.o companheiro desejando· para () se u esta60 na r-ristocratica

f I' '.1 d resiclencia que lhe agra(1ou. Naqur-lhe e IClua es. le pequeno castelo franc�s pode�á
vir ao mundo uma creança da ia·

... -.-- .. -.-._- milia real britanic3, a primeira,
aliás, com sangue americano".

do Rio
H10. r.-A Academia Cnrl,;C[l

de Letras Vé\; p;'hlar l1mn hC\liH'
nagem Á nwmoria de Pau lo 13 n

:'-1relo (João do Hio" qlle é um

V I�T.!1\1 rI\ S de seus patronos. I
w �, 1",,,,

i �,ETÚ l'>Ymll ::lfln, p0f ini"Ín1' V�l

'r1la r('[I"';('1� A (.. ,(11")'·� 1'11'," 1 (w-
, D .. o " • \ ... l_l t; , I" t tI " •• (, L

PARIS, 8- ... roL1U7.1U-8e a D?L10 r.la do ps('ri�o:', flil L:rrl eh" >,
grave choque entre UlltO··n!n[I'I7.fS I g' a �(lncs rl1h1i,', s da c1:hdl'
na li�hu Mortagne-L,aiglc, C(1llf;D...n-! IJD1'8 o 11nr J f(,i ,;u1iriL:lrla a)

c.o tre; �rwrte�. O numero eh ,'�- ! prffc:to (1 llel'('SPé:1 ia (�('sir,lI;):iio
ndos e c<i 'i UlllZP. �:cndo CJue OOlS

I' de local.
se acham em eSlado des:,s:1erac�(i". preler'c'p fi

A ('nelc·)' '1'1 f'l�el' fi

U
.. 1 1

.... - I .'\ tl I H J , I"'.' (

ma auL<:.-molnz qllc v�nl�q ne ina'!g�l;:z:çi:ío :-: I::; dI' 1l13.1·ÇO prwl
lVI.ortagnc n:l,) pOllde s:r lreIada, ximo, qU'Jllllo ::c:r·ú c,)D1e'll1or,1do
afun de parar ml e:,lal�ao ele nan

o uria:eiro CAn tenario do TeJ. Iro
dOll!'fli, e 500 metros (lrpois eh· �)r;si!riro.
csLaçi'í.o chocou-se com oulrD. Glll,) _. .. _

motriz pro(:edr,nI0 de L:liglc. �::;.n°3.DneJ Zeul!)ieia) €in
Co§t�

Crim� 'D,lE�OITO

misterioso:

LONDHES, e-No telhado do
seminario protestante de Oxford

Wychiffe-HaH foi enc('ntrado o

cadaver de um rapaz de 16 an03

cle idade. O inquérito a que se

},rocedeu, deu em resultado a pri
silo de um aluno do Seminario.
A vítima, Haroldo Mauhews,

empregado no estabelecimento de

ensíno, como criado, tinha sido

visto, á última vez, no sáhado

passado, ao meio-dia, quando Re

dirigia a um andar superior elo

edificio, para responder:a um cha
mado telefônico.

PA li. TS, 8-Seg;mdo i11 fO1'nw I'

jornal PAHIS Ml D J. dUfls da:;
vitimas do choque entff� auto·

motrizes, verificado na noite (]c
ônLem, na linha Mortagnr. Laigle.
faleceram hoje no hospital a CiUP

,

.

Ilinham sido recolhidos.

..,. ��
Eleva-se a cinco portanto o nú-

•...EXPORTADORES mero dos que morreram em con-

"" DE MULHERES sequen<;ia do sinistro,

PORTO ALEGRE, 8-() cnro-I!leI Zenobió da Costa, que t;el
xou o comando do 8' B' C., de
São Leopoldo, em virtude de sua

transferencia do quadro ordinario
para o suplementar embarcou
pelo ITAQUICE, para o Rio,

VITI�IADO EJlI
DESASTn,�

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

Excursão
Praguer

de Olga
Coelho PARIS, 8 - Faleceu em con

sequencia de um desastre di) au

ROMA, 8 Pi conhecida artista tomovel o sr. Alexandre Abreski,
_..__',.''"'_'''_'_._��J\''''"!��_'..''''''�:''::w��''''....'�...��T..==mm--

_ �"!_.'_.. ""'V_.����I-""":�� brasileira senhora Olga Praguer um dos logar-tcnení.es do sr. Ja-
_______ . . ._._____ Cr.dllo. �specialmente convidada ques Doriot, chefe dt.) IJ,ll'lid<J
---- .... ------.-.. ----. pela Sociedade de Musica de Came- 1 Popular Francês.

---------

r�, realizou pela prímeíra v�z _uma O automovel em que viajava
RJ A I II (Il .... A L L AD"" I sêríc de concertos �as pnncipais Ci-I Ab I' I' rProprieiario C Diretor G:_J)_j,pons3veH � • 'IJ u d1àes da SicHia. o sr. res iI co irnu com um ca-

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

. .. -.-_... , .. , .-----.- .. - C3lQrosamente acolhida em Ca- minhão.
IV I Flor;aiílopoHs, �tUl�áa-feir�f 9 de Fevereiro de 1938 I NUMEnO fl.077 tania, Palermo e Calaniseta, a se-

,----- .-------.--.----. ----.---- - nhora pragucr Coelho visitará a

Sardenhe, depois do que seguirá
. oara Turim e em seguida Veneza.

exportação,' R?gress� �O) I Enlbaixador Louis ::t:r��:ova�: d!i;:::
R O rra britaJllco

Iml'Oi�taüte eonfel·ência no senddo da me-, I. O Iti �n � S� I �·tIlIol"ia na c@!ocaeãa dos novos Iuoodutos t _� r
Ilermt..e MARANHÃO, 8 Está sendo

ro \L�a r� ii.. esperado amanhã o navlo de guerra
PORTO ALf�GRE, 8·- O SEARBOUROUG da �isquadl'a In-

a senho- Slê33 que permanece.á no porto
l embai�ador eb. França e

cinco dían, Serão prestadas varíes
ra LOUIS Henmte, de passagem homenagens á otícíal, la.te, anun

por esta capit.il, com destino a I cíando se um !?aile de ;;.1n rp C:;-

I RIO GRA1'E::';;, 3 Q ministro B. Aires em viajem de turismo, sinE e rerepçao no CO.li üa.to da

d F " ..
• j. d t

'

dI' Gra<!3rctanha.a azenaa visítou es.� C_':1a c, cn- Ioram horr-enagea os pe a iuíe-
do percorrido dxvns�s ínuuetrias

; pelas quais S� mosrr su rnuítc ínte !ect��idad:_��grandense ',---
, rcssado. o

I O sr. Souza Cesta foi homens, i Os �(:1tegr�I.sf.�s Ul wrtl'';Q�';'''''' "Ie 1:1" ,.. "'.i,."u"""·"'.!I-
geado pelas classes ccnservador-s c" �WQ�' lU I tu �h-,.- JI.�_"" f. ."' ...... .,.; ...,_"" s=

I Eq3o:.i�,. �!'�:O!�, jJ.l;:", o H10, :.J �ün.i:)
"� • I taR·eS i]:iUtR�ii-!�r!>:§

I ,=-0 N�P_:_�.\b��:__ . __ .. _." __ vadlr�m UI11il resi ... 1 OC'TENI:E 8 1" r ",.

Fébrr."(" ê. rU;1J1lI h1 �� ellil� . :._) J:<" -. 01 � etuadaa

rf . :. pnsao de quatro parlamentares
�.lenÜa I flamengos, entre os quais figU1::t

lo senador V3n De Bu!('1�(', surprc-
ponTO J\ !,��. ;n :�, �-Noí.i- S c \VAI DOH (-1 _ De Bel-' endidos em flag�'::n;�,� delito qIlEE'-

•

I í C 1\11'
I.. • k�r _.J, ! 1 destruiCJ8S Pl\)('('''(';ll\'� ue ,'·allL;l. iviana, 'T tr ( SI' J(')SP Vencedor tcle-', co procuravam est ruir o tevt o

J l' •
Ildl 1

,
) .. '- J

• A •• • 1
urz em gi'�"sar H!l C'dm granrJ.e 1[1- I ,,,f (IS ouu.ridade- inflJrnwn-, francês de letreiros Indicadores

.

lad J"! .... 1 I gr .. ()\] " L ,

I d"d f
A fI

:
te:1SlC aCle fi l' 1,'� LlJUH e, que na I do que liS illLegralislas invadi- Ire Igl os em rances e lIam('ngo.
semana passada cansou ljiluLro II. a Sl.a r'esidencia Os parlamentares permanec,'rUlll

, •• J um c,

d 'd dI' 1 I" (
,
V' LImas. etI os na e.cgacIa e e po lClD.. _)

'. .. i ------ senador van De Bulcke sofreu

i máus tratos no momento da sua

Musica brasileira
I

interventor no prisã�·_c
Chegou a Recife o

r�ova York Ceará eadaver de Ja.-ía

RECIFE, 8-Em carro fúnebre
NOV}� Y�HtH:, e

_ Realizou-se! FORTALEZA, 8 - AfIm de esp�cialmente contratado, chegou
ontem, a nOIte, no sulao do cOIlcer- .

O novo edifieio do gru- a Hecife, procedente de Nata!, o
los da I'releitura, o recitai d.e mu-

' maugurar
sica popular brasileira, oferel'ido po escolar de Itapipoca, s.eguiu corp? emcalsam.ado d� rac.lio-L2Ie�
pela cantora Elsie Houston. I)ara aquela localidade o mter- grahsta Demetno Jarm, que IOl

)l'oram c:m�3cos v!lrio� numr.:r?s �entor federal deste Estado, a- depositado na capela d,\ cemiLe,'in
samba:< e. mUSIcas regIOnaIs, O," quaIS I

h d dO!1 secreta rios do I de Santo Amaro aonde per;lla-foram vivamente aplaudidos por compan a o. c.. I'"
'

,

nUl'uerusa assistencia. governo e vanos Jornahstas, necera ate o dIa 12, qllando ·,era
, -------

I emb9rcado no NEPTllNIA para
� NO. RIO a Italia.
� O consul italiano acompalJhou

1lII!.....----.................""""......-"::""":��!._?....���' ,=_. o corpo de Natal aLé estacapilaJ.

RIO, 7 - A senhora Gloria Bakel', que ontem deixou o

Matou sete Rio a bordo do «FrBnconia»; ê qLt� (>. a tél'ceira fortuna feminina WARRENTON, 8 Morreu tra-

BUENOS AIRES,8-A policia do mundo, lalando !los jornalistas, declarou: gicamente o sr. C. L. Dichanlson
FEIR.,,- DE NOVA arbitro federal do Trabalho, "luan:

vem intensificando a campanha YORK e fe
III. «Sabenclo que o »Franconia» na sua rota, tocaria no Rio, do êle e o piloto do Exército, major

contra os caftens internacionais, rIu cinco onde permaneceria durante dois dias, tomei passagem, pois não W. C. Goldsboro, foram força1os a

entre os quais se encontram alguns. queria perder a ocasião de conhecer a cidade que admiro através lançar-se em para·quedas de um

araenl inos e espanhóes. Essa qua-I BAIA, 8 - O interventor fe-
ROMA 8 A C t d A I/as fotugrafias que fazem parte do meu album das belezas mundiais, avião, em plena cerração.

b

b"" , I d I d b
. ,

r _
" or e e pe a·

A
. .

h d N '
' O sr. Richardson viajav'1 pam

drilha tem por o JetIvo a eX-I era ",man ou a nr. um crce Ito çao condenou a morte um indigena q�ll e;t.ou, marav�l. a a. unca espaleI enc�ntra�, um ?a�lOrama Porto Rico, afim de tentar soluciú'

portação" de mulheres para o de 3;)0 contos destmado ., poder, elos arredores de Adua, que em ja-/ maIS bele nem mais encantador. Como me SllltO la hraslleIra de nar a prolongada sréve clO!l estiva,.

Hio, 8.S quais vinham do es- I o E�tado fazer-se representar' nei�o de 1937, ap?de�ando.�e :Ia coração, estou resolvida a não continuar o cruzeiro e voltar de dores. ç major �oldsboro consegui<.l

tranjeiro consignadas a diversas
I

condignamente na Feira Interua- fUZIl de um soldado mdISen� Itall�'1 Buenos Aíres pois desejo conhecer tambem o carnaval do RiQ que
I chegar a t�rra sao e sal.o,mas o seu

I I·' I 1 A,. - I' " ,no, matou sete pessoas, feriU maIS
I
.,

d .

'
, d' f"l" ;- d

.' I companheiro encontrou a morte..;
emprezas que exp oram o enoCl- ClOna c e ,.oostras, a rea 1<..3r se ciilco e ateou fogo a um grupo de 1 Ja pn e vel atraves os 1 mo que sao passa 05 nos cmernas dos em virtude do para-quedas não �

pio. em Nova York, em 1939. ' cabanas. I Estados Unidos,» I abrir••

em

Baker, a mllionaria n" 3Gloria

de-I
I
II O sr. htrl'ventor designoll os

drs. M gl]el 130abaid e Paulo
i );aul Ha�l�()S, pura, sob a prf'si
cler:cia do :-:lllperínlC'l1df'nip do

: Departameato de Sa�]lje Ptl;llica,
constituírem a comissão iEcum
]:;ida do exame de que cogita o

art. I' do decrC'to-lC'i n' :)2. de
] 3 de janCil'0 j). paso,a::lo, (' os

(·ril. Palllo· da Lu:ó F'unteE' (' ::;í3�e
Â. Far2.co pfsa subsliluirern
aqueles I;US f;(cllS imvedill1enLos.

lUO, ': --Os j:J;'lwi" nal'r;:;n.1 o

caso rari-simo ele 11m cl(bdito
eílle, no i:J Lcri\)c n :nn [nem:!', yivc
conjuntamento ('(Im é:cis ml�[]IP� es ...

n1 l1H'lh'w h::,.· me)l"u ,i'os� ;",! Jl .

TAO na�i(\·r.al, q�!;� ··;·���'i;
,

(;ll�-
ren ta e oilo anos rl(� idn L:e, ! ('ln
nada menos (['.lO ,1:2 liillilS. 1; riu
seu HARE!v1. reina a melbcf paz,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 9 - 2 -·1938
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RED/\TOR: luz

Urrl rnatch em que as possibilidades
iguais e or'1de a chance, favOre(�eLJ
tes, -Uma linha relâmpago
ra - ra ios" rSAUlptt�6INAo�AI����.IÇÃO ARNAL��I�EV�I��u PAR/\ vol��:f:::t� �l�t�la�,�� l�l��?;;��o [VI �\J�J_����O r�;�:é�d: ��p It�j�:
Corno fôra amplamente anu'l-Tperdeu a sua melhor oportunidade Saul o pequeno ponta-esquer- len 3er as côres do r r , Walter entre a" equipes rej.reser.tanvas do

ciado, realizou-se sabado no gra- para vencer um esquadrão de I d�, cuj� jôgo vem �elhorando Arnaldo que j?g�� muit� b;m Lange. I' :ki.a�·cilü: pios.e Cip, vencend.()
mado da L. F .�. o. encontro entre I renome. dia a dIa., acaba de Inscrever-se contra () Fe�r�vzalLO, seguru ar - o Marcitio nu'l (Ootflgem rm-

o C.A. Ferrovtüru) , campeão do PCCJcopio, deixando os seus em
no AVal. tem para JOlUvde. I 'lima f!e I x(J.

• '"

��r��;�1�oe r�la�s d;so rnfielhj���.s, e:;�:: �::�ers,itf�:Ç:: a\mg:or���ce�Jo�eB:rb: �r�r�O""�R"'Lr;a.A���N°��D�"O�C::-:U;;�N.J::?H�.)Aoo����� fBar� lia
'� I!.I ---1,1"-,'D�r��."'�p·'"

o

(,'�,,""'.�,:��:���••::-II,;�' �\I a lsteJ�!��o�a ",gn;Wuucampeão ela Ca[,itilL substituindo-o quasi nada poude . ('j, """ 0;:7,. h,

I\'g 16 horas, alinharam-se 35 fazer em virtude de desambienra- ij SEN�ORA � A r'- ��tn�lOSequipes, após ás snu::bçõcs de do nessa posição. Z� no segundo � � Uma paretiha G:f1�� tais/os J���ruuv'L
estilo. tempo não fez nada mais do que ri participam aos parentes e � li.nvestl-g � .�4 �bHIbS n r,m!l.lllr.t li!

OI

«,�
Médko dG D. §. P.

00 nossos apresentaram, de a sua força de vontade o perrni- � pessoas de suas relações o � FA� t�"ll1ll11 .... r� � li! � �� lGl:o
d](!) Estado

lOtCIO, o seu team desfalcado de tiu. l!t nascimento de sua filha � t.san in II� li tJil'!il � o1t!!'> 1it'I2l1J:l'}» 1111 & i
alsUllS elementos. Aquino chegou, Como jogaram os quadros: � MARIA HELOiSA � ao :I

.

� Ir"� I!P � ,.Ú
.

� CUNiCA GERAL:
P � � C!: t ,� � ..

PEr r: SIr'Il istarde e recopio num ato muitis- \ � � e -...an a � "l ti.8r. fia
�

L.:' C "<-.

sirno "feio" deixou de comparecer Ferroviario, � Fpolis, 4-2-38 �
U c,�

.

em campo, justamente, no dia em � .&":���OO������31� � b' j" 1 L'
I

.. Sugre Encontra-se percorrendo as '[ se conce e que a po leIa ue o.
q-ie mais nccessano era o seu

'd d d h' I d d f' II) I JJ '. "

Zéca Alleu ��Jr���J�OO��:::=�::-�:Z;"11 CI ii es 0« mtec ano» o a- au o manue para o intenor re- �concurso. 'i � , S C' b
I "

hei
�

julgava-se impossivel, aos 10- Baiano Ferreira Janguinho � ,�
rana e anta atanna uma a' ! presentantes seus Sem

dmJeIl'O!
M'

Candinho, ArI, Gabardinho. !li Salim Mansur :!?J ratinha misteriosa conduzindo Jois necessario ás despezas, SEndo L' LETRJ '�lD '\ 'l).... 1\,1'E'.'-c us. resistirem ao embate fraga- lQ1 r.� I,:' 1 ,'-.-. _.L\ 1:.. -

Pivo e Rubens. ® e � cidadãos de aparencia distinta preciso, a estes, a utilização do Di\. A.,'YL'SO das jogadas quasi impecaveis i S h
. 1_ ,_1"'.

dos visitantes. �
en ora I!t que .se dize�n invesliga�ores, da comercio para, contra�i!lançar OSI�.' ALTA Fl�EQUENCiA E

M d di I Avai: .� têm o prazer de comunicar � p0!&1;18 de ::ião Paulo. ,:,ão clda-I ga�tos. A pohcls Pdubta é bas- � PAiOS ,_jLTl;;AVIIJLETA.i a� ... tu o tem o seu la. 'if :?l i d' 1 Ih I' h dO �O· �. aos parentes e pessôas de!IJ :.ão e cor moreno-c ara, o ('s lanle «a ln "I. a» para I1riO per- i;:ua T;[dd;:'nte�, 14-Sob.s visitantes sáem e vãll Ime- Vilain � suas relações que seu filho Iffi castanhos, de estatura mediana, i miti\ fatos d",tc J' aez. III'I' ! t' D b
' �. Ttlefonç, J 167.( laiamen.e ao a ague.• ,U cns VIPI 8etinho (Aquino) Arnaldo rw DALILLE, contratou casa- 'W dentes bons. Um deAles fal� o II.

d
.

B' h .� �� " Atende diariamente: das 8em cIma o arco avalano; ettO o Zé(Borba) Borba(Zé) Becreta � menta com a senhorita LA1- ij t
A

I
- '( /--

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

"

tenla defender mas é infeiiz e faz, G ) N' F I' S � LA MATAR. � por ugues, com acen uaçao m 1- Oro Pedro de Mowwa Ferro' t3 9 da manha e das
contra os sem, ao primeiro minuto

a ego, Izeta, ornero.I, apo ll!J ln fdalm�nteIAextrangeira, o outro só Advogado '1".4 ás 7 d." tarde. 1.1de Juta o primeiro goal do Fer- A sua atua.ção:
e Pacheco,/ � Fpolis, 30-1-938. H II a tng es. RIJa Traia,o n.

'. !..,.�.•':J"",..�,�R�,.�.:JN'!,;;�.'l�,..

'

..','M.=-,�'''''''..
,.;;'''''�-,----� ••,�,�. . .� � Os p.seudo inve�ticJ,ad,)res, con- == ,,,,,,,,-,�""'''''':'''''''''''�-

rOlJwrw. No Ferroviario, gostamos de �����1�����'�� fi

Não demora muito e Pach::co B F' J
.

h
' forme declaram, andam 00 en-

ugre, erreIra, an�lIlO o, e o; ������������#1 calço de criminosos e exibem
e:npata a partida, para Ruberls atacantes. � 'MII!� fotografias e nomes diversos, quedesempatar novamente. No Avai destac3!Dos Vllain e � Elias J. Matar \'f I I

.

'f A' .

E f
.

d 2 1 �� F� ta vez, sejam apocll os. te aI,
, 01 com .a. contagem e x, Arnaldo que estiveram ótimos. � e �!I d d

a favor d.o. S ,V�SIt:H,>te5, qu� tenm·iT.OdOS .os atacantes estiveram for- r �� Senhora � na

A9
e

?dovd"·. .

,f dI" � �� novl a e esta no segUInte:nou a pn,nelffl ase a U,3. mldavels e puzeram em polvoro3a, � ft I d1'.J J I ��
têm a satisfação em cienti- .� a egan o c)mpensaçào de des-

I o �e,gu�ao tempo, "n0tou_-se continuadam.ente. toda a defe2.a I � ficar aos parentes e pessôas ti d
'

um eqmhbr:o que podIa �er se do Ferrovwrzo. ! � de sua& relações que sua fi- i pezas, trazem um gran e surtl-

d
,.

d t1 I '. �� m�nto de faundas de toda� as
torna o na vItofla o p Paz, mas IM: lha LAILA, ajustou nupcias ti

d I
�. �; quali dades e outros artigos ,Je

que, á falta de um cent!'o-mé ia TREINA O AVAI' � com o sr. DALILLE S. 'H
eficiente havia de se tornar em li MANSUR. � bazar, que vendem aos agricul-

P
b'� I'� tores e a particulares, fazendo

uma esperança irrealizavd. ara o treino de hoje, o Avai! � Mafra, 30-1-938. ;' I
' .

Os "coloradosn perceberam all pc.dl! :>. comparecimento dos se- I W
.0

f� eSlva concurrenclâ ao comercIo

I fi d
I!I �� re!Jular dos municiplos,o ponto fi aco e por � e zeram gumtes Joga <_>res: �C�'''''1������r�'1 ,r.�'l t!I

.

'Ih l' V I' I
"

I> .

G I :fi. Conforme a naCÍo'malidade do'Jas,)ar os proJétos de es navla 1 aln, raJa, rocoplo, a eg 1,

de trazer novos tentos e, por con- Sapinho, Forneroli, Silvio, Pa- EliXIR DE NOGUEIRA freguês, os homens variam de

,eguinte a vit:Hia. checo, Zé, Aquino, Borba, Ni. Empregado com Successo em todal idioma, falando inglês, frafld�s e
II molestlns provenientes da SJPbiIII ')' d IO

.

mpatar zeta Berreta Cad I'r Om I 'lmpurezas do sangue: ate turco, mgua que um e es

nO'\i::nenn�:�o;o�o��;!:r:;oe de Ni- Saui, Povoas', Pié:ls�' Olim;i�: FERIDAS
j sabe realmente, consoante depoi-

2eta, para Gabardo e Arl Car- Virgílio, Joél, Paulo e Borges. ESPINHAS menta de um sírio da praça.
neiro aumentarem a contagem ULCERAS Ha poucos dias, em Célmpina IO ATLE'TICO EMPA rou ECZEMAS Grande, no Estado elo Paraná,
parb30:h:��:i'ros locais trabalharam EM BLUMENAU �����R�SPEUI venderam ao S�. Fr:mcisco Si-

FLORES BRANCAS mione, 600$000 de tecidos,
RHEUMATISMO cuja procedencia deve ser objé-

...�. SCROPHULAS lo de sérias sindicancias. Na me-
SYPHIUTlCAS lhor das hipolem, tais tecidos

• llDaIm.nte ......
'

são tecidos de contrabando-· ao.111 u afteeçOl!I GIIJ....
.... ",,1IrUI PlD lISa • que dizem comercIantes da praça.
• 'AVAR IA·· Alé agora, ao que se sabe,
- Milhares de curadoe'.!.. as autC'ridades locais ainda não
BRAnDE CEPURATlVODOu.. agiram á altura do fato. Não

c.. A. ferrovia rio 4 )'\

e Uf'np.....�.,ij

eom vi�ôr e entusiasmo e, não é

nos,a <�' frase, ma� de outro� re- No jôgo realizado na cidade
r:onhecid:>.mcnte ótimos conhece- de B1umenau, domingo passado,
dores de flJtcból, que disseram: entre o Atlético Catarinense e

«A linha do Avai era um re· o Esporte Clube 'Brasil, resul·

,lmpago qu'� cala constaate c fu- tou num empate honroso para
riosamente sobre um possante para- ambos os esquadrões de 3x3.
raios, a defeza colorada.» ; Os tentos do AtJe'tico foram

E, agora, ôi,semos nós,o Avai I conquista-do& por Belfllê e Secura.

Diagnostico di1.s molestias da ,\péle (derrmtmes em geral)
I r. '. '

roD CODlIflll",,!,W O:HcrO:ccopi'
ca e dr, Labor ator io.

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

_

...
,
.. ��.,.�...

" .

Capital'
f'uma:J:] da !'esm'lJíEl

wr;.OCHJ:ílOO$COO
25S.746:íI:DO$tmo

EXECUTA AS OPEi�AÇÕ�,S B,\NC.\f{IAS

,
,

TOD,\S

AGENCIAS E COnHESPONDENTES EI\I TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA THAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúin�es juros:
Dep. com Jur)$ (C01Y1.ERCIAL SENí LIMITE) 2% ala
Dep. límrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ara
Dep. �.e aviso prévio (de quaisquer qfJarlÍíJ,s. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancías),
com aviso prévio de 30 dias
idem �,e 60 dias
idem de 90 dias

3,5% ara
4% ap,

4.5% ap

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêsrs
por 12 mêses
Com renda mell'>él.1

4% JFl
5% «

4.5% ala

LETHAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo p "opordonaI.

4% a. a.

5% «

Expediente: elas 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegraf�co: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

........ 0/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Conunl!�eudo do Se.!l·vieo de
lP'lIdi)lUcidade do :.r.liIldsterio
dn Agrh�ldtul'a)
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Adoração
é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque

que seia a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoraeão

Laboratorio Técnico
"P I L O T"

DEUma propos.
ta inglesa Gerken & Cia.

Fpolis. R. Couso Mailoa,
FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

10
LONDRES. 8 - Foi divulgada a

noticia. de que a Inglaterra se acha
dispo 'ta, a reconhecer a íntervencão
�a ItaIía. na Abissínia. uma vez que I

fi governD ilaliano se cúmprúmeta
a cessar o auxílio q'úe vem dando

\ aos nacionalistas espanhois.

Aceítamos pat'a concerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o sei"v�ço

.. o.,
,.... •

.."•• -"",\,: •• , ....,(
,

-----�----- ---

CDI plena

---------,_---------_._._--

� �m_II-_.._

i Os moradores da rua Bocaiuva
mostram-se indignados, e com

EQUE S 'I'J R A O O razão, com um batuque, desen-
freado de lat�s vélhC!s: que �oda�

FEL.OS "GANGSTERS"
as quartas-Ieiras e sanados, ate

"alta" horas da noite, se Iaz ou-

vir na residencia de Firmo Her-
menegiido dos Santos, acornpa
n hado de gritos estêricos de
mulheres em delino c cantorias
atroadores.
A nossa repor [ag,�m posta em

campo, conseguiu apurar tratar
se de uma <macumba-batuque>,
onde impéra o baixo espiritismo,
tato que não se enquadra a cul
tura de uma capital.
E' de prevêr, que as autorida

des tomem as providencias C[ ue o

caso requer, no sentido de pou
par os moradores daquéla artéria
a terem que passar as noites em

claro, em face do barulho resul
tante da desenfreada « batucada »,

j Manifestação e�Rodeio ��CU'MBA t# BAT�_q��.
ao Juiz Alves Pedrosa

E' intuito do sr. MiuisLro da Agricultura incremen
tar c inteusif" rnr ns cpl t nras, que oferecem mais possibilida
di s t:e l;�iíi;'ação vantajosa e tem já mercados guranlidos.

Dentre essas destaca-se a da soja, para a qual este
comunicado chama atenção dos srs. agricultores,

. 1:n.tLanGo-so. de planta relativamente ainda pouco e-'V111gaTlsDf li no Prusil, vamos dar aqui uma ligeira noticia á RODEIO, 8 Por iniciativa dasr ---111-----
. pessoas de maior destaque desta

rcspei to. vila, realizou-se, ontem, com gran-I
S.

A s,oja é Unln_ legumino�a (especie de Icijãc), origi- ! de ímponencía e solenidade, uma'
narra da Ama, lendo sido desde cpoces imemoriais a princi- I' calorosa manifestação de apreço ao

pal cultura da China, Japão e Mandchuria. dr.•alves Pedrosa, jui:í; de direito

(
.

I
desta comarca.

.

'onstituiu mesmo a maior fonte de riqueza e prin- A A homenagem levada a efeito,
cipal obj: [o de exportação elo Mandchuko, que Lodos os anos traduziu um veemente brado de
fornecia 1"nnlDdes, aos milhares: á Inglaterra, Alemanha, Di- I protesto, _co��ra o c�vardc a�e�tado,

�I namarc» (' E. Unidos-em sementes e tórtas, para servir de ,de que fOI vrtírna o íntegro JUIZ, na

I'
..,. [ séde da comarca, no pretérito dia

'

..'.
!i:rlf'lJa piTnG as glgan!!'scas Iahricas que esses países pos- i 22 de dezembro ultimo.
suem pnra �;"a iudustr ia lisaçâo. A's 9,30 horas, houve missa em ação

A guerra sino-japonêza, em que toda essa. região de graças por haver o Ilustre ma-

� prof! II L,,,'[) se vê e�volvida, v?io paralisar por completo, o
gistrado escapado ileso, celebrada I

lj cultivo e exportação ela preciosa planta-e tão cêdo, não se.
por Frei Tito, achando-se a i:jceja

i: A I repleta de fieis.

I·�
r(j ro��,i'!el restabelecer-se o comercio que mantinha com a I A's 10,30 horas, o Tiro de Guer-

Europa.
.

ra 11.2, sob o comando do sargento
O'ra se dissôrmos aos srs. agricultores que-só UM A

' Fernando Pinheiro, realizou uma I
, DAS r 1

.

I
- ' interessante evolução gil1ástica, com I� I

d m�as a emas consome por dia 20.000 sacos de soja, a presença de numerosa multidão.

,,�,'II para t.ransformar em sub-prcdutcs=-poder-se-ú avaliar facil- I Ao meio dia teve lugar uma Imonte o futuro dos países dotados de condições Ia voraveis I�grande churrascada, comparecendo
� i para esta cult nra! �! 300 pc.:;so.as, tendo usal�o da palavra
1'! J' B� '1' d d f) 'I"

sr, Alcu:o Dela Justma, que ofe-II , � O
.

rasi D, e mo o excepcional, previlegiado a W rcceu li churrasco e disse dos motí-

I'" eSf! o respeito, quanto ao clima c sólo, conforme podemos 'I vos da tocante homenagem, tendo o

Ia. l;mar com segurança, pelas experiencias culturais que rea- dr. Alves Pedrosa respondido em

lisámos pessoalmente, durante dez anos consecutivos, comovente e brühante oração.
Não será, pois, um «ensaio», sujeito a incertczas. ou

Fizeram tambem uso da palavra, I
II .o sr , 'I'ercilío Murâra, que levantou:

I� fracasso, que os interessados irão fazer, dedicando-se ao o brinde de honra ao Chefe da Na-

rI
plantio da soja, porquanto, já estudamos os diversos lados ,ção; Mario Locatel1, que brindou

?� questão, estando porisso habilitados a orientar os que se
pelo ilustre Interventor Dr. Nereu

� InIClUG:.
!�amm:; Jacob Furlani, que saudou

,

� o prefeito Silvio Scoz; Placído Go-

I�:'
MERCADOS--CoIl10 ficou dito, diversos países da � mes, que tecêu um hino ã ímpren-

Europa e os E. Unidos, importam em larga escala, da Asia, M sa e Emcsto Pedíní, que agradeceu a

esse produ Lo.
' � presença dos convidados.

A AI � Por ultimo, usou da palavra o
I

- emanha, então vai além! propõe-se comprar TO- �.1 sargento Fernando Pinheiro, querDA a soja que fôr produzida por nós, desejando mesmo es- � em nome do Tiro de Guerra 112,
, tabelecer com o Brasil um comercio regular, sempre cresceu- saudou o juiz Alves Pedrosa. '

te, como nol-o declara o dr. Gastão Faria, distinto engenheiro Após a churrascada, realízou-se I
ag:onomo, r�cem-cbegado de lá, e que verificou, em pessôa,

,animadíssimo baile. I
a IrnporLanc13 da industria dos sub-produtos da soja naque- SAINT PAUL (Estados 8- ForamIa grande nação.' Unidos),

I
VARIEDADES-Convém saber-se que existem mal'''' identificados, como sendo do grande industrial RIO� , 8 - Estiveram imponen-

, de 200 variedades de soja, que se diferenciam, pela côr e �A b I
Chal'les S. Hess e de J. Atwood, os cadaveres en- tissimas as exequias mandadas

�I'
Lamanho das sementes-pela composição quimica. acusando IV�ano ra envo ven ... contmdos nas proximidades de Spooner, Estado de celebrar hoje peja Embaixada ita·

�
maior ou menor porcentagem de óleo, etc. Igualmente varia

•• \'Viscol'\lsin, conforme fôra anu __ciado prévian1ente liana e pelo fascio, á memoria

�I o desenvolvimento da planta, qne vai desde o típo de feijão te n�clonallsta pelo chefe dos "G-Men", sr. J. Edgard Hoover. Tdos, companheir.?s de StopanÍ,
L comum, rasteiro, até o arbusLivo (este apropriado para for- U

I t
-

da horrivel

�. ragem e fenação). A identificação foi feita em presença de mOI o� por oc.as13o .

l . I·'
.

'
, 'I tragedla ocornda a 400 qUIlome-

� ,� escolha dependerá pois da utilidade que se queira I' LISBOA, 8-A emi�sora de váriOS objet�s. encontrados Junto as roupas eSfarra-l· tros alem da ilha de Fernando

�
ohter-e lmportélote prestar-se atenção a esse ponto, para Salamanca acaba de mformar, I padas das vItimas. de Noronha, quando regressavam

�.I eviLar-se desapcmtamentos na colheita. .

I' b II� que os naCIOna lstas, aca am de -----�- ao seu paiz, cheios dc gloria pe-
PLANTIO-Nas terras onde o feiião produz bem, pôr em pratica uma na_nobra en-IAinda a pr·.sa-o de Nazar.·o lo m�moravel raid Roma-Ri� de

a soja se aclimata e dá remuntrativa. Os tratos cultlll'aig volvente, numa extensao de 140 III' Janelro.�
são memelhanles aGS do feijão. As épocas de semeadura cor- quilometros, no sentido de isolar Cd'respondem ainda-á «das aguas», e «da seca».

"'1a
provincia da Catalunha, ten- ar OSO Made,·recros c�tarl·-Havendo variedades prococes e tardias, o ciclo ve- do-se apoderado de 35 aldeias. I !LI

geta livo medeia entre 90 e 180 dias.

II- Depois do punhal eOln eabo de ouro estava nenses no M'";sPRODUÇAO-O rendimento depemlc, naturalmente
-------------,

nu -

d
.

d d d f 'I'd Id' debaixo da vista a eole�ão de moedas

li 7g0v�f1;_2�Oe q�:��:e�:ra J:i:ct:��l.l a( e o sólo-oscila entre

112.000 ver�nl·stas
v

terio da Agricultura
II UTII 1Z \(:\:o V

.

d" - U ii Notici3mos, em uma das

nO"-jcuritiba
por estes dias.

,

I'd d
: 1 ",1 -;- ana lsslmos sao os sub-produtos \ I �as edI'ço-es anterl'ol'es ter sI'de

� I
o )Ll os � sOJa, nos palses onde é industrialisada, pelos pro- em S. L

'" , .,' )

cessos maiS modernos e engenhosos.

II
OU renço prêso pela nossa polícia, o indi- RIO") 8 -- iJURa eonds-

, I viduo Munoel Nazario Cardoso, são de madeh·eb.Gos
� ,

-. I indigitado
autor do furto do pre- Impo,otante deelaloa-' de Santa Cataioiua

G. ran�e E...:.'!il' '" 'CÊNTRÕDlfAPõ:" tra�?e L�URE�ÇO, :-�ncOI:- Cl030 punhal, com cabo de ouro, eão de Edeu foi ôntem reeeJJide
fj�nU U.í.'1 SR....N'I' ...LllDOS E nl�-

'.- v ranean o nes aes ancta que se diz ter pertencido a D.
!Ui Jl.

_ lo 2.?00 po:soas, na sua maioria do Pedro r., e que fazia parte do LONDRES, 8 - O sr. Eden, peloMillistl°odaAgri-
II t?'..», i '!:II a ��Cu r'" FORMADOS RIO e Sao Paulo. ; museu de rar4dades do sr. David falando ontem na Camara dos cultura.
i� ü �r.J �

I' Carneiro.
Comuns, declarou que esquadra Segundo fômo§ Iii.-

ra Iaida Na assc:n!Jléa geral reall'zada {'Il-
- Ampliando as ue S'3as informa- do Mediterraneo receber ordem

d t {d t d I formados. a loefe.-ida
timammte no Centro Social de Apo-

. ções, sabemos que por lima car-
e me er no un o o o e qua - 7

sentados e reformados no Estado de P'lflto'ol'b."tra-o a's I ta apreendi?a em parler da esp?'- quer navio, ou abater qualquer eOioissão foi pleitear
S. FRANCISCO _ CALIFORNIA, 8 �?an_t.a Cal.:trlna, Íoi eleita a seguin-

AI.
'!: sa do larapJO, de nome Noemla avião, que porventura venha a li fDuda�ão do 11IIsti-

_ Uma grande balei;;,. cem 70 pés te wetôr:a. para gerir os negc.cios .1!1 " .I -f
Cardoso, o ardiloso gatuno pre- ataca� qualquer �arc.o mercante, tuto de Madeboeiros,

ée comprimento. vinda do Pacífico. d:: mesma no período de 1'. de janei- rauiOul U'- parava um assalto á riquíssima que leve a band�lfa.mgleza. telldo OMinistro pr8-
acha-se enwrraJada na baía desta ro a 31 de dezembro de 1938. coleção de moedas do mesmo se-l O �r. Eden fOI vIvamente a-

·d·
P ·a. S O nhor, ClIJ'O valor a�cende a 70 plau.�lclo, no decurso da sua ex- metI o lote.oessar-se

c:dacle. reSí eU.e - ecundino de Sena S ras _,
- I

Várias turmas de marínhdros. mu- (-ampos. vice-presídente-Oscar Hora- contos de réis. pOSlçao. pe O assunto.

n;GJs de arpões. acham-se empenha- cio Camisão. secretarío geral - A. Nessa carta diz Manoel Naza- Dra. Josefí'la Flaks SchWeidson
c;,lS na sua nça. sendo ínfrutiferos Marqu;s. sub-secretario - Domingos RIO, 8-Espera-se a cada mo- eio Cardoso, haver sonhado, no-

�ndos os esforços empregados até de :-reltas No!onha. t�soureíro. (re- mento a promulgação do decreto- ve noites a fio, com uma fertu- M E D I C A

agora nêsse sentido. eleito) - Joao Ferreira de R.:zende, lei, proíbindo expressamente qual-I na, em dinheiro, que se achava
.-------- sub-tesoureiro, (reeleít0) -Pt:::dro Go- quer transmissão pelas estações I enterrada, fortuna que só poderia

mes Caldeira. procurador _ Alvaro radiodifusoras nacionais em lin- ser conquistada com o auxilio de-
Dias de Lima e bibliotecário Dado gua estrangeira.

'

la, o que garantiria a ambos po-
de Alcaniara Magalhães. derem inaugurar uma vida feliz
iW'J!!I ••' e desafogada.

Pedia-Ihll, por isso, que o in
formasse se estava disp0sta a ir
ter com êle a Curitiba, afim de
colaborar na conquista do tesou
ro, pois se ela anuisse lhe comu�

nicaria o logar onde o dinheiro
se encontrava e tudo mai" «bem
certo e bem direito », ••

Ao que parece, o gatuno que
possuia a confiança do sr. David
Carneiro, no sentido de pôr em

execução o seu plano, conseguira
previamente a colocação, como

empregada, na residencia daquele
senhor, de sua espôsa.
Como dissémoA, Manoel Naza

rio Cardoso, foi pôsto pelo sr.

Secretario da Segurança Publica,
á disposição do Chefe de Policia
do Paraná, devendo seguir para .-iiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíii•••iiiiiíi-.-,._iiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii__-:':;

�halloles Ross e sua esposa

PRECISO CASA

Para alugar imediatamente com

mais de 2 quartos, salas, cosinha
etc. Necessario banheiro. Aluguel
até 800$000. Procurar Magalhães,

Departamento de Saúde PÚ-I
aO

ca.

Exequias aos naalo
grados eompanheiloos

de Stolund

Ex-assistente do 5ftviço de Gin,.:cologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fenda'rão Gafhé-Guinlt! e S. Francisco deAssiss.

Ex-intcm8 do s8tviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

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

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

(:;--3)

o dr. Aderbal R. da Silva
mudou seu escritório para a Pra
ça 15 de Novembro n. 3, 1

e

an

dar (antigo Correio).

( ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nUtocucletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZN125

que catá sendo cspe:s'""do por

todos os metecyetlstae
Motor uARDiEu fie I Cyiiltl1i'il), CiJlm 315 HP,
3 velocidades, luz e igni:if.ão po.- b:.;,fteria

Bosch, 2 canos de dcsc�wga,
fi hor.rs r.� rn�nu1as

tendo cheg'1&do 33 minutos (� �::.J iz·gundos n·;: frente
L:O � .:

;) co;L_::;�':G.
Pesando sémente 65 kilos

Peçam informações e.eL\l compl"om.isao a
\

A ZU3\lL:i.3.P,\ a�érn (1.'-' i"':it;J" 2l "x,'Ji'.' t�UO mais se \;�P'jf3 nc

Brasil" e "2 t-:'" y�O n� .. ·:; c vr I. li' t�iH';;�.;Ç.{.'\"Ju :J to';. rri�JC f;1

"a, motocyclcta quc1 m a.s :'rC\r':'5 '�011 �'li ,,0 el11 .� ��7'�

d�e Estefano Savas-

u
O

,

. Depositaria: A I e
1_ RU.��� .. ��.�_.��_L:-_�_�__

dRO MAFRA

• -�. ,>._. --

'-7" ..... , .• -. -� .••• , ••.•••

Florianor olis- 1 938==:

._---------�----------------

Endereço Telegr.. DOL" _ Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL-- STA. CATARH'\A

AGENCiA D'� VAPORES

CCdl1r-'i1ldli'1 SaEi,3S Pcryl.::ic;--Rio
Prillg Torres & Cia .. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada -notO
Navegação Cabuíriensc Ltda.v -Crbc Frio
Vandenbrando ex Cia.v-Santos

VIAGENS D!Pt:TAS PAlçA o peRTO DO RJO DEJ ·.��Em )

Navcgaç ío entre BUCi\RE!l� (joinvile) C: S ó,Nl OS.
Af\lGH.A DOS REI::; e :ZIO DL:: J /)d\lEIRO, direta-

mente, seu: tr.nsburdo
Tem sempre vapores em porto, corregendo

Ellcnrrchu se de classilicaçã«, mcdtr�fif) e Et ..-1.8ARQUE de
todas as espécies de madc:íres serradas, bçneliciada� e em

tóros de. cereais e mc.cadorias em geral, [l"ra qualquer
porto do I\lorte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

-Rc"ce'bc;--c"argas de irnp.n tação, do País OUL elo Ex"
t der, para dcsembir.iço e rcdespacho para

'as praças do interior

l l] DESVIO DA E. DE fERI«_) ARMAZEM PROPiUO

. i __

SERVIÇO GMi:2�HlDO E RAPIDO-=?REÇ����!::J1CUS ,_.

i l��.'���"'��l<G&I1!IW'����_M::.m��.wi'.!"'""..M�l:-:.l..ta�r:-;;��"3II.(!mPJ

Im
II

I

o

E
u

•

L

r 5 mI
_)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--- � ...,.--- .. ' ... (.� ... -_.-------------

,

__ -------

Oe Fama Mundial'

,·�����..;������������SVA����
�� Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- � ,

;f� e�trutura em con- catlzação e direção �t� r

i� CI eto armado de ob. as f.;�.c!1 I;� e ferro Aparei hamento com �

�." pleto para constr u- � I� ções de pontes a01 �
t�

I

concreto armado �.
� �

I.� �

f['�,._9W,1' � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe5 de

v:�] O C
•

R'
CI

b
..

.

�j Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

f�. mar arne I ro I e I ro I,� nostíco do impaludismo, Dosag'm de uréa no sangue etc.

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

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

�� ....IVIL f.l�' quido rachidiano e qualquer pesquiza para- elucidação de
� ENGENHEIRO '-' tl.j diagnosticos.

� � �:-�el"'r)c�ndo Machado, 6

� Rua 15 de' Novembro, 416 -
SALAS 12:ie 13 �� � ! 10'ELREFo,.NAE N o P JO·19L I S

�,
t ANDAR I�:i.\ �------�_- -..

�j �j ""...",.-%"""'.........�-- ,,_,_ «

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � r . -----'11 Accaclo Mo=-I
�� �� I Dr. Rlcarclo

�A1 ��1 rGott.srnar,n. reira
t�� � I

tem seu escrip-

� ['-�;•.@e �� I �i'd:efeN��'nC���;:i �P.�;:��r I tÓJ ia de advogada á rua

� Ge�.o
_ �� Indórg Burl:hardt e Professor

. •••• (� Erwin Kreuter] Visconne de Ouro Preto
� Advogado

.. �, EspelClalli�a em cirurgia r
� geral

n. 70. - Pbone- 1277.- [Rua Trajano, rr 1 sobra.ío

�I�
Obras contradtaedla9S37na I- semestre

���. alta cirurgia, ginaecologia, (do- I_CaiXl Pestal, 110. _j I Telephone n' 1458 Ir-..� ,� enças das senhoras) e partos,

� donte em concreto armado sõbre o Rkl Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � cirur!;r::õe:is'd:apJ=�:so e

1 D O Id W d 1- ivoa I
� Pont� de�conereto armado sôbre o Ri.Q S, João (Estr. Curitiba-Joinvile):;;: � r. sva O an er ey a
� Prefeitura e Forurn de Mafra � CONSULTORIO·-�Rua Tra- Costa
� rupEscolar de Mafra � ano N. 18 das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1(2 horas. Bacharel em Dtreito
J' Grupo Escolar de Iratí ,1 � TELEF. 1.285

Advoga na capítal e�no interior deste e do Estado de San- II!�� Maternidade de Rio Negro ��� ta Catarina.

� Estação E
'

t I d V't' It TOO (P
�"Il RESIDENCIA- Uua ESÍê-

II
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixcto, 131

liIJ�:S5 � xpenmen a e meu ura em lJUCO Preto araná) lr'<I>: l'

r
..

'�IP.4( Diversas construções de residencias � Ii
ves Junior N. 26

I
sobrado sala n' 1

�� ,�PARANA' SANTA CATAWN."-\

��7.h���VA�th�A�.&��UAVÁ'V"&. _ TELE�. 1.,131
_ _

. -

;iwnuw__•

I �r_.. _A_lf_re._d_o_P_"_d_e _A_r_a_uj_o--I

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

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

traçados e lectricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de �n icroscopla e Aná

I tses C! in icas

MEDiCO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele

CLlN1CA GF.HAL
Vias Urinarias

1ratamepto moderno das
mo/estias do Pulmão

Consuit-R, joão Pinte. 13
1 eldone. 1595

Peso Hotel Gloria,Fone 1333
Consultes das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do empaludls mo e das molestlas da pe·
le e nervosas pel a .Jlutohemofherapia Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas,I

Consuttorio e residencia - Praça 15 de Novembro. J 3
Telefo:l. c, 1.584

Consuttas. -Das 8 às 1 t e das ] 4 às 16 horas
______r.� _

,

..._ ... _
•• , .... ". ," �_ o," ......-.�._........ __ .....

Consultas das 10 ás 1 2-
das J 6 ás 18

Consultorirf Rua João
Pinto. 7 ---- Tel. 1456

I
'
...
:Res. Rua Bocayuva, 114

11 TeL 1317
�,'�

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

-.

Dr. Carlos Corrêa I
Partos --- Moléstias de

Senhoras e

Molestias de crianças
mfet�n' da-t Mat�ri!i!iad�:�J

.. �,...,

�Vh�ii!i;g ti@ 'iel�ílí.íni
.

(Curso de especialização ern

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á .,,-rla - CFJ! sultorio."t:.t) �I '" ,l._). l" lo (,,,

ANITA GARlBALDI. 49

Dr, Aderbat
da Silva

�:í\dvogado
Rua Coas. Mafra, 10 (soh.

Fenes 1631 (� 1290-"

R.
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Lindas e graciosas confecções

AO Ina
3lj ���}

tIaConselheiro Mafra
·f

Cas
Ifli',UWH "Pi!W.fPWZTFF? RIIP1l! zw

Para o Norte
-

.. ==gfA,'iJW!I"",.MMramsrzr - r -

Para o Sul

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Unica ueposltar!a dos afamados lé�nçaopedurnes
RODO E RIGOLETO, HODOURO 1\�ET AUCO E DE LUXO, PIERI\OT E

PIERROT METALlCO - SERPENTII'·IAS E CONFETiS TAMBEM EM
GRANDE STOCY.. E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

de FER!S BOABAIDo Paquete ITAQUERA sairá á 7 do cor- O Paquete ITABERA sairà á 7 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabeaelo

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

AvlllsO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Armazéns da'
Companhia, na véspera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

D � INEGUALAVEL CIA. QUIM1CA RODlA 2RASILEiRA E ELEQUEIRÓS S. A.

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

E3CFUTORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22'1sOB. (FONE 1250)
ARMAZEI\iS-cAIS BADARO N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

Otirna vantager'Y1 para revend,t�dor,es

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

NOVAS ESPERANÇAS .".NOVO ANO� ••

Ontem, hoje, amanhã

"BURROUGH
a vanguarda das bôas arganíz"ções '1 .foi, é e será

Corr!ja no ano novo as dificier'\cias do seu sístem:::l rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" de contabilidade; êles ser�o 'o esteio rnestre do �:;;eu ��xito

Maquinas de somar e sub1rair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.-Planos de contabili
dade para estabelecimentos Bancários, Comerciais, Industriais e Repartições Publicas.+Disposíções para atender completamente a escrituração relativa] aos INSTITU

TOS DE PROV IDl:..NCIA.-Contabilização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem comprem isso

COMPANHIA BURAOUGHS DO BRASIL INO ..

CONS. MAFRA. 31 Mostruario permanente --Representante exclusivo no Estado
F"ONE Ise.

,::aLORIANOPOLIS H. A V I L.
Caixa oostal, 140·j
TELEG. A.VILA '

Santa Catarina

•

- '/ , ...... -' -,.�- ......

I .>
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Cumpro o dever de comunicar ao rev. do clero e fiéis da arquí
díocese, o falecimento, a 1 do corrente, no hospital de Santa lzabel,
em Blumeuau, do revmo. padre PAULO CONDLA. coadjutor da paroquia
de Itaiai,

Padre Paulo veiu para a arqaídlocese em 1924. depois de

vã-I
#WI��

rios mínisterios desempenhados no Rio e Minas. tendo sido logo nomeado A.NTONINJ-\, 8 - O �a� .m BlsasiR !-
coadjutor de Itaiaí, cargo que sempre ocupou, salvo um curto lapso de lor intenso que tem feito

Daqui POi�tl!gal!
LO,\'L ;; 5, 8 - [sf)a .. t()s(,,�)·o:h (l matrr:;,l fotográfico nece s- tempo. em que foi Vigário de Braço cio Norte. nestes ultimos tempos, faz-

LISBOA,:3 __ O inter-
f' ';da�,)e" sobre (SP. ;(n?�e,m q:;;; I sano âs c\_;pias,' Lc:w cv.mo. un,1

'

,

Piedoso, traba,lhador" dotado �e genío expansivo, gosando d.:, se acompanhar diariamente, cambio luso-brasileiro tem
1 I 1 confiança de sel�s superiores, faleceu ,c?nrortado com todos 'IS sa�ramentos durante alcuns instantes por".nha sen,,o \ xc ic.ua no Arscll.l

,p
ano que, m.'110 lale ,:, fOI identi- tendo o seu enterro a presença ele varres sacerdotes, '-. entre esses, do

f t h
b

h das d tomado, nos ultimes tempos,
.J.� Wo,lwich, em lavor de urna fl'::;.Hb cem I selido d" mais novo Vigárío Geral. que represento» ,1 arqufdrocese. I

or �\s c uvas c, ama. as e
um aspeto deveras anima

!"lllclJcia l,,,�r,-; lj\';í3, [(";1!1\ trazidas I tipo (�e a:tilharill. de, 14 polegad�:; Fazendo país. essa penosa comunicação, a arquídíocese recomenda

11'erao pela violencia que dor, passando do terreno teo-
-iI luz h ,}(: 1.0 tribunal' ?e 8(·""

I
�f' diâmetro, que até ('''1ti\O havia por meu intermcdio a alma do saudoso extinto ás orações e bôas obras caem e pequena duração rico para o das realidades

Sireel, "por ocasráo da instrução sido conservado em absoluto se.
dos revdos, �acl',rdotes e de tod�s os _fiéiS. ,que tem. t' Cá I'

-

tFlorianopolis, 3 de Ieveretr� de 1938. I São pingos gróssos e for- pra icas. e a se VaO o-

I;J [!lOCES'O - ont ra qux'r o homens gredo. Por ordem d.e S. E.xc.a. Revma. tes, que caem diminuindo a
mando iniciativas que evi-

il\,\j�ad,)5 dr' 0':10 traição. Quando prêso em Charing P F E li- S h denciarn urna zrandc tenden
, • rei. �a�lsCl.o c urmann intensidade abrazadora e in-

(I b u, I ,,-

Além de, réus Gladins e Wil- Cross, Glading, tinha em seu pc.- V g O Getal cia para ma I'U!' aproxirnaçãoI ara suportavel do calor destes
.

li?((;', prê�,�, ha algtilO tempo, der grande quantidade de cópias I dias, dando novo alento,
dos dois povos que falam

r'('rr,p,:HI'C('[ m hOJ'c, perante a fotoG1áficaS de diversos aparelhos 1,__ a mesma língua e que dese-e-
.naior animo e entusiasmo

L'

Côrle de J ,Jd;ç:J, Gcnrge Who- do Arsenal de Woolwich. jarn melhor se conhecer mu-

(pc:á, n: ,3. rc-i, de 54 anos de Os quatro réus serão submeti- áqueles que se dedicam ás
tuamente através dr; um con-

idade, e c.;w:b vValter Mun-] dos a novo interrogetorio no pró Curso Primário Antonieta tarefas de sol a sol. tato mais intimo e constante

day, químico de 22 anos. O prc- ximo dia IOdo corrent.vtendo-lhes .

As vezes, to�avia, são pe- Coube agora a vez aos a-

c-sso con<id.:!(3 o caso (le grande sido recusada liberdade sob

.• de Barros ngosas e trágicas. Fa.zem� madores portugueses da ra-

!,!avidade, e mosra que G!ading ça.
se �cornpanh�r de faiscas I dío-emissão, cujo orgão co-

traiu o naj" ú!ém de ter consc-
I

- eletricas que cortam os .áres letivo, a Rêrle dos Emisso-" Extelonato fuudado em 1922 d á d
guido c.-rm"dir os seus 3 com- i T ,RAFEGD ��lTEU- �meaça oras e r pi as,

res Portuguêses, vae lançar
f; �., - bra iurarn t ID>Il1I..MW]lWDO 1lllo..r AI. l!l'§ Ginásios

em busca,
_

ora de u.m . _pe·· a nSemana da Chamada �()j.,al1l1f<i'n, LI ljue r os J rat en 05 .Il&uol' sr. .L�.t1l EI - AIf"bdiza e prepara para os exames de admlssâo aos d d
_

CI �

de fi(ldicbie ti corôa 'britânica, TRilD1\. .DE FERIIO e Escolas Nrrmais Primárias. a�,o. e chao, ora
t

de VIdas. Brasiln. De 12 a 20 de mar·

IJois €':es fcram induzido:; a rOl.bar S.L�N1.'A �J TARINA PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS f OI O que acon,ece� em
ço proximo, todos os amado-

do Amonal de Woolwich docu· BLUMENAU, 8-Em Cl'n- IvIatrícu!.a aberta todos o� dias uteís ,dà.s 8 ás 10 �UTI�GA, logar proxlmo ares portuguêses filiadGs á R.
" rt s "., >1 ,l� J'

" Reabe.rtara das aulas a 16 de fevereIro. esta cldad.e. . E. P. charnara-o pelos seu"L,e •., o. se ... , e ,os '.'- gran e lmpor- sequenc:a das grandes chuvas 1 �' d M h €I �o 1 1 U f I I
._,

I,wcia, os quai.s G,lbding copiava

I
"ido; "O, ultimo, d"" J,,,bou I �OlIi!lp!IIIQ!NéWl!!WIl!ULlia!lllllC_�:lJIil°;&llKil'nzzl!lll.)__,*._IB]"!"""IIi!llIIBI.II"elillllll__F.o_n.e.,_...5._G .

ma alsca. t etnca (. as
colegas brasileiros da Labre:

(m élP;lrelho t�reclal. () procÇsso uma Reande barreira a 200 me-I
-

mUI�af que hcalra� . dura�te ftAlô, Brasill - Daqui Por�

)fLlgf're ailJ�a a hipóte,e de que tros ;:baixo ela nova rdaçã<; P. .' A'" t
III _

aVIo en,ta c uva, OI apan. ar tugal que vos saúdaln, esta-
,- , .

(J" d' t ! I h cl m I� r I '7 � ç a o duas se.1horas que cOllver� belecendo assl'm conlunl'ca�() proí'flO léI IOg es ava rm rc- os tri hos (ia !in a Lt: da'n cm' ,U ii. a d
laçã? com f. :-�resentr�fltes dd po-113Jguns poritos. por ifso ficou ill- I

savam. � porta
.

e �ma casa.
ções que poderão vir a ter um

t til I f d , A. fa. Isca atmglu-ês em 2'rande alcallc" p:-'lra o I'n-
,��CJ�IX�S :�llF:ra e�� ràV(�r úa qi�tl I ter,rolIl,Jkic o 00 straoego ,

.

03 tre�s I de J a n e'l ro de 1938 cheiO, Interrompendo-lhes a t'-�rcambl'u' lu,c-o'-.bra·s·l·le;lr'o.(I',a c c_IC,()a a e'ponagtnl. \
.. ,"a"

1 "te o m. ,o {OhCilI1do' I
'- ,.,

f cl b
I pa estra.

(,�nv, Oi e,óco eIto por uma �es- sr. Steipann). A morte de amobas foi
'oa contlPClda s,b o pS�l1dommo () b J b No sorteio de amortizaç:lo realizado na séde dao"�

. -.,
,I

� em arqu� e oeS:ffi arque fulminante, sendo inuteis to-
de sen!wrua X, que fOI encarrf'� dos passageiros, por e,tes dia l Companhia, co m a assist(�l1cia do Fiscal da Inspe-

d I O d I t
.

d S d 5 C·
. -

S- P I dos os esforços de pessoas
ga a �t: o tpillt'tmento e 11' ser� feito no k-n. 0,800. Orla e :::-guros a.a Ircunscnçao, ao au o,

'd
vdiga(;õf-s do 'Vlini"terio dil Guer- A venda de passagens t' df'�- e Ilt'l presença dos srs, portadores de titulos e do que acorreram em seguI a.

I. b .I' publico em geral, foram sorteadas ,as seguintes Uma das vitimas, encon-
i \ c,' ma:"er em o Sf'�1;(lÇ'i() 01' pacho; de encomendas �er 10 trava-se em adiantado esta-
'en0S f,lIb.Jitos britânil:os coosi'l procer!idas lia estarão de 81u- combinações: d d 'd1 d' \ ' , o e 6raV1 ez.

cerCa
os s:)'pe�tus.. I .'t

rncnaIJ. até qlle fique pronto o PLANO "A�� P L A N O "B��
om esse mtUlto, a sen.wll a barrilcão qu� pará esse fim eltá

)( paS'Oll ::I fazf'r parte. com o sc-odo c'onslruido no IO:::!i1 acima
u,nhccimento do f/linisterio da

I apontadll.\_�Ue�111 de um� org ,,,;zilçà} ,l�e- As m('rci'ldorias sI'rão d'�spa
l�iml.t:a?a AflUgOS da Umao chadas na E"lação de ItQupóva
.)Ol'U:flCG, Seca, as quais porJerão ser lra!>g-

AlgWTJ tempo dfpois, grange' por ladas até lá pelos caminhões
(lodo a connat ç'l dos que deviam de Secção de I�o loviaria E. F.

I,�rma.nectr soh suas �istas, a se- S. C. m�di3nte um pi1gamt'ntc'
,_
}.rJ/lOnta X conseguIU lornu-se de uma taxa modica.
daiilógrata de uma organização Esse inklrompimento do tra

contra .3 gUctra, á qual Gléj(hng, fego e;;tá causando grandes pre
pnle1cHL I juizos a E,trilda de Ferro f:'

Mais trurle, a senhorita X muitos ao comercio ClO transporte
tomou aposento!l no mesmo edifi-jdas cargas.
(io onde se ac!-Java iostala.do

,------------<,pdrf'lho fotogréhco com qUe GI;;- A culturca do
dir:g ('opiav� os documentos que .3 _ , A '" '

'

lhe jl1ter:�%avam ..�osteriormel�te, I �':dl1H2JH\e iia Iem OC'lSI80 propiCia, a referida, !iiI �q (�I'.'t... t"'�i';, 1."91: �� SíI.... IR\
, .

I I "'IJ'�;I�;. "GM'&'oI�ijq
mveshgaaora penetrou nê) aparta·
mento de Gladin?" aí encont�ando I BERLIM, 8 - An�es da
. )luerra, o tomate era pouco
CHAR lAU'-H 'I cultivado, na Alemanha, sen
.' .

' do import2das as quantida-p o crerre que revolUCIOnou o
d

. I
d II ' I' I

es neçessanas para o con- 1
mun o ve )(l, e, ora revo UClOnaaS' t d': J I
America do Sul. I

sumo. o.:nen o, ep,'Js (a i

conflagraçao, vemo lo a�

CHAR LAUTH I p2recer em maiores cUltu-'1-

raso Em 1913 foram ape-
i. não é um creme comum nas 25 hedares c!'J'pregaàos

CH A R LAUTH n\) plrlntío do tOll1a�eiro, ......

11937 j;.l foram 2.170 Iwcta
lhe extinguirà as sardas, panos., res. Ainda nos ultimos anos

:-r�vos e espi:-has, �em a minim.a 'I verficou-se _

uma extensão
HrItal(ão, deIxando-lhe a culIs das plantaçoes de tomates

limpa ma�:ia e fresca. 'de cêrca de cinco por cento.

Cornunicel que devido a construcãs da nova fachada aé:ende a sua distinta fre
gU�7zia pela (,::::.-r;trada do mesmo predio na parte do CAES LiBERDADE junto ao'
I--��atei Gloria.

i I

?"" \V\---..;m=--iiiõi,._e = ..-.íiiilíiii- iiiiiiiíiiilii••-í_'_-_.-_' iiiiiiiiiii íiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii.íiiiiiiiiii..._íiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii� iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiíiiiíi_...__-_iliii'-_-- iíiI�
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I A.GAZETA

FAI
._-'-------- ----

Florianopolis, 9-2-1938

Padre Paulo Condla Fulrninadas
duas visinhEj.3
quando r.Jale�s-

•

-cra\i8rr1

Seu falecimento no Hospital de
Blumenau

M ISS A
do 30· dia

D. feresa E. de
Souza Oliveira

8 Combinações Do 1.' ao S'.

Do 7,' ao 12.'

Aivóro Toientino de

�'� ')ouza, convida aos

-�-_._-',-�-�-----_""

IV Lj X MB QR 25 MB18 KN17

ALUGA-SE seus parentes e ami-·

gos para assistirem á
missa de 30' dia,

que manda cf'lebrar no dia 11
do corrente, ás 7 hor3�, no altar
do S. Coração de Jesus, na Ca·

Tratar no BANCO AGRI- tedral, por alma de \UFl prantea-

I
COLA, á rua Traja_Il_0_,_16_.__d_8_t_i3_e_mad(inha Ter,�sil E. de

Souza OliV<'ira.
.....-._---_

Colegío
ção de

I Equipara(jo aos Instítutos
de Educaoao Estaduais- ..

GINASIO FEMII'JINO
ç:;-Iorianopolis

PEABERTUKA DE AULAS
Cmso Preliminar t! Jardim da Infância a

Escolas Normais Primária, Secundaria e

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRICULAS

I O confortavel prédio de
residencia á rua Uruguai,
no. 18, nesta cidade.

'�Cora
-.Jesus"

16 d� fevereiro
Superior Vo-

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 15 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
Ginásio, a I 4 de março.

Abraham
---------------,----

Y OH SZ Mj IL 31 SR 4 MK19

_._., •. -
r

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS

Machado & Cia.
Rua João Pinto D. 5 Florianopolis

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000

SÃO PAULO

TARIA
-----_---------------
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NOSSA V�D.A
AmVERSARIOS

SRA. MARINA BOTTO

Deflue na data de hoje o ani
versario na! alicio da exma, sra.

d. Marina Botto, dignissima con

sorte do nosso ilustre patricia sr.

major Guida Botto, honrado ge
rente do Banco Nacional do Co
mercio, nesta Capital.

A aniversariante pelas suas qua
jielai;c:: aprimoradas e possuidoras
dos mais lidirnos sentimento
cristãos o dai as expressivas ho
menagens que receberá hoje pelo
auspicioso acontecimento.
"A Gazeta» ,felicita-a muito

prazeirosamento.

DR. FULVIO ADUCCI

Festejou ôntem o sen aniver
sario o sr. dr. Fulvio Aducci, fi
gura proeminente no fôro juridi
co desta capital e ex-governador
do Estado.

ALFEU E BEATRIZ RUIZ

Decorreram ôntem os aniver
sarios natalicios do menino Alíeu
" da menina Beatriz, galantes fi
lhinhos do jornalista Mimoso
U uiz, redator-chefe de "A Gazela ».

LU1'S KUEHNE

Defluiu ôntcm o aniversario
natalício do competente guarda
livros sr. Luís Kuehne,gerente do
«Correio do POVO», de Jaraguá.

,A exma. sra. d. Eva Jacakeli,
vê passar hoje o dia do seu ani
versario natalicio.

Faz anos hoje .J jovem Wal
ter, filho do abastado comer

ciatite Jaeô Jorge e aplicado alu
no do Ginásio Catarinense.

NOIVADOS

Habilitam-se para casar: o sr.

Ernani Bittencourt e a sta. Ma
ria C. Costa; o sr. Dante Bone
ti e a sta. Marieta Mafra; o sr.

,\)icolau Germano e a sta. Geor
gina de Oliveira.

<;F.NTE NOVA

CHEGAM UNS

Procedente de Araranguá acha
se nesta capital a senhorinha
Maria Carmen Carneiro.

Do Rio, onde fôra em visita a

sua familia, chegou ôntem á nos

sa capital o ilustre oficial da
nossa Armada o sr. tenente An
gelo Couto.

Chegou b esta cidade, vindo
de Tubarão o sr. Demetrio Me
deiros.

Está nesta capital o

Hawenoth, intendente
polis.
(4'�!!IRIft5V

ss. Hugo
de Anita-

•

Ambram Certidão
idade

Leoncito de G E
A GAZETA, teve ontem a

grata satisfação de receber a vi
sita do sr, Leoncito Ambram,
n0SSO presado confrade, filiado á
União Brasileira de Imprensa.

O ilustre colega, que veio
E d RIO, 8 O diretor do�Sel'viçO � •

ao nosso sta o na qualidade de do Pessoal do Ministerio da Fazen- .::!Jecretarla
chefe do departamento de vendas da declarou que nenhuma nova re

da acreditada firma de produtos solução foi tomada sobre documen
Iarmaceuticos W. Ceetmann & t�s que possam substituir � cer tí-

C" dao de idade dos tuncíonartos, es- Recebemos gentil ofício do sr.

.la., mampulados pelo La�orato-I tando o Tesouro apenas cumprín- Gustavo Neves, diretor da Secre
no Inex Ltda., estabelecido no do a circular da presidência da Ue
R' d J á taria do Interior e Justiça, comu-10 e aneiro, rua Luís de

I p�blica, e o disposto na Constitui-
nicando-nos haver sido designadoCamões n' 51A, teve a gentile- �a�.__.___ _ ., ..

d f pela resolução n. 3329, de ontem
za e o ert�r-nos algumas

amOS-ITELEGRAM ..�S datada, para responder pelo ex-
tras dos efieazes produtosque re-

RETIDOSpresenta, pelo que nos confessa- pediente de Secretaria do Interior

I
e Justiça, durante a ausencia du

mos gratos.
Ao brilhante colega desejamos Estão retidos telegramas, na respetivo titular.

feliz estadia em nossa capital e I estação-séde da Diretoria Regio- Gratos somos pela comunica

a maior soma de felicidades no nal, para: Dolores, Edy Maga- ção.
desempenho da missão de que lhães, Evaldo Schmidt, Agenor
vem encarregado. Fonseca, dr. Silvio Ferraro e

-

Dr:-Ivo de Aquio(llBernardette Broering.

Esmolas -.-------------------.--- ..

A sra, Edlth seg�li��r:�te�, ;���PRi�a��oI�-
Pelo comissario de policia sr. Roosevelt na neiro, o sr. dr. Ivo de Aquino,

ilustre Secretario do Interior ('Oscar Pereira, foi entregue, on-

lem, ao tesoureiro da Caixade Es- Justiça.
molas aos indigentes, a importan- capital lusa o sr. dr. Ivo de Aquino. que

cia de 47$500, produto da con-
embarcou no trapiche da Alfan

tribuição de 1$000 mensais, que dega, teve bota-Ióra larga-
está sendo generosamente ofer- LISBOA, 8 Procedente da mente concorrido, vendo-se além

Madeira chegou a Lisboa ã bordo do I t ent Ne 'e
A

Raultado pelos funcionarios públicos do CARVALHO ARAUJO a sra. Edi-
sr. tl .erv 01' ,( U os,

estaduais. th R lt t' d ld rt todos os Secretaries de Estado,oeseve , la o presi ente os

A importancia depositada cor- EstadCls Unidos. Em conversa com altas autoridades, jornalistas r.

d 22$000 funci
. os representantes da A�encia Havas, grande numero de pessoas de

respon e. a?s uncionanos declarou-se encontada com a
do PalacIO da Justiça e 25$500 I perrnanencia naquela ilha.

sua suas relações de amisade.

aos da Secretaria da Segurança «A Gazeta» esteve representa ..

Pública. R ! da no seu embarque por um dos seus

egressou a / redatores.
Nomeado auxiliar -----------

Aracajú O fundoneries
28-. B.C.

CARTAZES
DO DIA

,� DE ARTE "

João Bal'J8)o:�a
Deu-nos ante-ôntern o Grupo

Particular Recreio Dramático, sob
a direção de Dante H&lividade,
uma "noite cheia", encenando a

Iinissima comêdia CHA' DO SA
BUGUEIHO, da autoria do dr.
Raul Pederneiras.
Não somos adeptos da prodi-,

galidade de elogios, seja para quem
fôr, mas muito menos a vontade
nos sentimos em come lendo in

justiças; daí a razão do nosso

aplauso sincéro ao elenco do Re
creio Dramático pela fôrma bri
lhante por que se conduziu.
Como é natural não faltaram

senões no desempenho, entretanto

I
perfeitamente justificáveis, levan
do .. se em conta tratar-se de cola

DO boração de vários amadores novi-
ÇOd.

Dante Natividade, Diná Cami-
Gf)eS

oe I 1:,i1.o,. Dertolino, R?in(:;'t,' ,�.Il)a�o
Monteu�31' LUCIO, Armanuo Camisão, p suo

l oonhecidos amadores muito Iarni
liarizados com o palco, e por isso
niio nos cau.iou e�tnmhêsa a per
Ieita interpretução que deram aos

seus papeis.
Albano, em M!.NGOTE, o ami

go solicito, Armando Camisão em

I TERENCJO estiveram magniíi
I
cos. Ilertolino Hi'i!.1c;t não teve

margem no papel de LIBANIO

PETHOPOLIS, 8 --- O prcst para mostrar os seus conhecimen

dente Getulio recebeu durante Los e os seus excepcionais dótes

<I manhã no Palacio Hio Nesro dI? perfeito alar.
�'" "

O I'
.

varias pessoas vindas du HlO. _ Ll,er(:mos �11 10n L�lr,. em reglsyl
A' tarde, deu um passeio, a pé, (;�pDc:Ial, a, .bn!�élnllSSlm:i atuação

pelas principais ruas desta cidQ- (,::t. SJ:a. EhLa Cctmp?s,. q;Je pela
de, sendo ovacionado. pnn�ell'a vez se eXIbIU a nossa

plaLea, tomando-se merecedora dos
maiores encomios, tal a naturali··
(bele e completa noção que tem
da cêna,

A-
Felicinha 'iMachado, Jaciná Bri·

RIO, 8 - Vinda de Porto
to, Neúta Machado, Eloá Brito,
Olavo Campos, Manoel Barbosa,
e Max Momm conduziram-se. O

CJNE HEX, ás 7,30 horas:
O PIHATA DANSARJNO, um

fi.lme todo colorido com o célebre
dansarino Charles Collino e SLc
fina Dunn.

CJNE nOYAL, ás 7 e 8,30
horas-O FAVOlUTO DA H.AI
NHA, com Jenny Jugo.

- -(J-

ODEON� lU Udele dos
chmemas

A'S 7,30 HORAS:
O DESCOlHUlVIENTO

BRASIL.

dos fuocionaloio§
públicos

legre, chegou, ontem, a esta capi
tal, a viuv!:t do general Dall1'o
Filho.
___ ... _ ... .. '

último promete ser um ôtim'� co-

J
• ,...·111 C I l&AIf • W' '" laborador de Dante Natividade.

ustlt"':a I 'lU' e. l.V.RariO ",'Afli1V!�le

'g jllouileado Cotli.1!allte €íha A atuação de Danle em o SA
BUGUEIHO dispensa comentários.

F'o.ll.·ea 1?i31dista Não po�lemos deixar de salien-
O sr. João Dustam Evange-II lar a fôrma porque foi executada

lhista: !oi nomed�o par.a o. cargo RIO, 3 - Pelo sr. Ministro da I a contra-regra a cargo de Tychode ofICial de JustIça Pn vatlvo da I Guerra foi pôs Lo á disposiçi'ío do Fe�'nandes e a esplêndida múnta
�azenda Estadual em São Flan-

i Interventor Cardoso de Melo Ne- gemo
S��� n • n 'to, afim de comandar a Força A' Dante Natividade e aos seus

Publica de Suo Paulo, o coronel companheiros de arte as nossas

Mario Xavier.
I
mais efusivas felicita.ções pelo su

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

cesso que alcançaram com o CHA'
Exoneleado i DO SABUGUEIRO.

I -.------- •

Foi Corflf·lio Busmann exone-I SeiO efeit@
rado, a pedido. do cargo de guar- I

O sr� Int<:fventor a�s�noll decre
da diarista elo D::Jsto fiscal de I t� cnmxdfxaudo sem eleIto a remo-

.

"

.. çao do promotor publico de Brus,
Turvo, subordmado a Coletona de, que, dr. Amilcar Laurindo Ribas,
Mafra. '

para a comarca de Tijucas.
��W'���.__'fIIfIIIUII:l��.. 1ItIUi'1\�r.,

Rin, 3 - O ;.:,eneral Coes Mon
teiro, acompanh.rdo do seu Esta
do Maior, pc.rtirá para Buenos
Aires no proxirno dia 14.

Passou ôntem o natalicio da
nru. Flavia Pereira, esposa do

Foi nomeado o sr. Nilo Furta-
liOSSO estimado conterraueo sr

IDonato Pereira.
. .

do para exercer o cargo de auxi-
liar de Inspetor de Terras e Co-

Aniversaria-se hoje o nosso Ionização, sendo .desIgnado p�ra
c mterraneo sr. Jorge Tolentino, trabalhar no 4' dissrito, com sede
funcionario dos Correios e Tele-I em Lages.
grafos nesta capital.

R
·

dFesteja no dia de hoje o seu I e�OVl O
aniversario natalicio o sr. Juve-
nal Melquiades, funcionari0 fe- O sr. dr. Bas1l10 Celestino de Ou-
deral. veira, promotor pu'bllco de Campo

Novos foi removido para a comarca
de Tijucas, !1cando sem efeito o áto
que O removeu para a de Brusque.

Com a senhorinha Alice Silva, OUTROS PARTEM
filha do sr. Manoel Silva, ajus-
lou casamen to o sr. Wanderley Para Cruzeiro, partiu ôntem o

Silveira. sr. prof. Omar Maciel Carneiro.

HABIlLlTAÇÕES

o lar do nosso distinto conter
raneo sr. GLlstavo Lehmkuhl,
funcionario do Tesouro do Esta
do, e de sua exma. esposa d. Ale
xandrina Vaz Lehmkuhl, foi en-

tiquecido com o nascimento de Preparando-se para o
uma lillda menina.

o Bltiji"esidente
reta9GIi.�OU§

Caixa de

DE �JUIZOS DE
DIREITO

SÃO SALVADOR, 8 Regressou
á capital sergípana o 28'. B. C.,
que se encontrava em Ilhéos.

Foram nomeados, por resolu
ções de ôntem: o sr. Artur Ca
bral, para o cargo de oficial de
.Justiça do Juizo de Direito de
Brusque; o sr. Arnoldo Teixeil'a,
para o de cont.ador do Juizo de
Direito da comarca de Laguna.
------------------------_.

VIUVA DALTRO
)?ILHO

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

Vende-se 2 Cofres
da melhor marca nacional com

muito pouco uso e por preço de
1llIIII 'ocasião, a Rua João Pinto n' 5,

Oficial de

o TEMPO

l)t'I

O L E'I

De Lages, onde fôra em VISI

ta alma estremosa familia, re

greasou ôntem, o nosso conterra
neo sr. Jonas Cardoso Machado,
chefe da secção de contabilidade
da Penitenciaria.

Departamento de Aé·
ronautica Civil

ME ()

Boletim diãrio da Esta
ção Aéro-climatológica :VENOE-SE

esplendida e confortavel casa, I}ue
Previsões para o período das além de moradia é proprh pJ ra casa

18 horas de ontem ás 18 horas comercial, recente.mente reconStruida,
de boje: situada em bom ponto pa vila deBiguas
Tempo-Instavel com chuvas. sú, e mlis: dois potrelros com exten-

e sujeito a trovoadas. �J. area de terras. O l.1egocío é ur-

Temperatura-Em declinio. gente. Tr2.tar com José Sanches, na
Ventos: -- Do quadrante Sul, i mesma.

com rajadas muito frescas e1------
------.-

fortes. E scn-ivão
As temperaturas extrema l de O sr. Eurachio Fiuza de Car-/

ontem, foram: maxima 28.5 e mi- valho foi nomeado para,de acôrdo Inima 23.3 registradas, respecti- com a lei n. 1.050, de 1915,exer-l,vamente, á3 15.00 e 1.10 ho['3s. cer o cargo de escrivão de Lages
----- -

'1
I
I

I
I�

A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros
de Acidentes do Trabalho " alltorizada a funcionar pur de
creto elo Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n·. 267, é uma CompclIlhia organizada com capitais
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi
nanceiro a que está ligada a METnOPOLE Companhia Na
cional de Seguros Gerais.

/\. Diretoria da METHOPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 'F. Solanu da Cunha (Pr{'sidente)Sr. José de Sampaio Moreir",
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworlh
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plínio Bacreto

M...'\TRIL: Rua l\Bvalt·o Alvho - 33137
Rio de Jaueil·o

FU_IAIS: em todos os !E;tado3
Agência em S. Cataaeiua ...R .. ,João Pinto", 5

Machado & ela.
FLORIANOPOLIS

Relaçãú dlils passageiros que
viajaram pela Viação Cruzeiro
Ltda: Zilda Rosa, Elvira WiI
mond, Antonio Althoff, Maria
Althoff, Cipriane Vieira, Lauro
Santos, Adolfo Silveira, Josias
Noledo, Benta de Souza, Maria
Luiza, Manoel Cardoso, Mario
Gevaerd, Manoel Silva, Erna
Harger, Maria Santos, IClotilde
Trompowski Taulois e Nair Trom
powski Taulois.

·%=ar;;;'WhmTÍiíêlíp

INVERNO

A MOOEL.AR

rmr

Liquida pelo custo os IU°tigOS de

v R o

tez

etiM

o Sabão

"VirgelD Especialidade"
_ Joinville MARC.t\ REGISTR�L\DA

deve faltar em casa alguRla!

E

KIMONOS-BLUSAS-VESTIDOS-TAiLLEURS--JOGOS DE JERSEY, etc.

APROVEITEM ,
•

PREÇOS ESTUPENDOS DE BARATOS

---_._, - - - - --,�
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