
o lllédico e in,dustrial
aos jornais, declara ser rlever dos
ll!rodutos nacíenafs, letnrrDrando que uma saca
as ba.rreiras alfaltl,iegál4i3s italianas

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

O DIRIGIV[t "V 6"
I�SPA'I'II?OU '" SE DE
ENCONTRO A MON

TANü&

patrício dr.
brasileiros

precisa

ETA

10-:;".

Leite, em entrevista
na preferencia dos

nosso café para vencer

1:400$000.
.

Raul
insistir
do
pagar

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

Falará aos seus

subditos

LONDRES, 9�Anuncia-se que
o rei Jorge VI, falará aos seus

subditos, pelo rádio, no próximo
domingo.

MOSCOU, 9 -- O grana A
de óírigivei russo HUSSR
V 6" bateu glie encontro Proprletarle e Diretor Responsável J A I R.., C A L L A D O
a uma montanha� caín- ANO lt \: -I---·-F-i;;i-�-n-o-p-ol-is-, -Qui;;-ta-f�i�a-,-iO-d-e--F-ev-er;i;-o-d-;1-9-38------·--·,NUMERO 1078('O despedaçado ao solo . --.-. . ...

_

em Karuadalaksha. Pere-
ceram treze tripulantes.

.-- 00-
MOSCOUJ 9 - O dirigi

vel sovletlce "V 6" está
reduzido a um montão ""'.....,....,.,.,'!'JI.""'!'.�=��..�����������������-�����������

de destrcços. Foram reti- érados treze cadáveres dos
eseombros,

O dirf'givel russo "V 6"
era comandade pelo capl
�"ão G!�(ovantJ:ev e viaja
va para Murmansk, afim
de sccorrer a expedição
r.:o1ar sovietlca ,!,!ue se €n

r�OB1ba em denCURdade no

Artico.
�'d cG�5"ruhio em 1934,

media U'i5 metros dp. com

prlmento por 1& de dia
metro e Hnhal cél!JIIacj[:.f�
de para 19000 metros CU�

bicos de gaz,

AlitO i>J motrl-.
I

zes para o I

Paraná
CURiTIBf, 9 Cllesaram a 1'''

-. a capital do as auto-rne trízes ta
l !"iC:.1C1:.lS na ltolHa com :'l car>acHade
, �� 4G nassagetros cada uma, adçl.'_i
) idas pela Rêde de Viacf:o Paraná-]
Santa Catmina.

.
_

_ • :
Essas auto-rn > rIZ 'S seno entre- I

nues, dentro de breves dias, ao tr�-I'(�O entre Curitiba e ParJnagua,
j iercurso que farão em menos de 2 I

bmaL O
de

Monumento
Bandeira".

a

ROMA, 9 - Reuniu-se, hoje,
pel!\ 5a. vez, desde a sua orga

nização, a Comissão de Defesa
do Fascio, sob a presidencia do
'Sr. Benito MUélsolini.

POVODO
---------------------------------------

Compra de ouro
BELÓ HORIZONTE, 9-0 te- RIO, 9 o Banco do Brasil, de

egrafista Bolivar Siqueira conce- dezembro de 1933 a janeiro de 1935.
. . comprou 28.513.153 g!'amas de ourO".deu um9; Impo�tante entrevIsta correspondente a 3.9:12.849 libras.

LITBOA, 9 -Um radio trans- aos jornaIs, exphcando como che-
mitido pela emissora de Salaman- gou á descoberta do aparalho des- Congresso I nternacioi1aJ
ca, informa terem colidido no es- linado a coloborar eficazmente,\ de Quimica Pura

O sr. IntervE'utor Federal as- paço dois aviões nacionalistas, que em caso de guerra, na defeza na- RIO, 9 Foi designado o ca-

sinou áto, ontem, nomeando o cairam ao sôlo completamente cional. '" pitão de. engenharia Salomão Gui-

nos�� e�tl'mado conterraneo

sr.[
destroçados, O telegrafista Bolivar declarou I mares BISar para, sem onus a� Te"

uC' -

A '.

I souro, representar o Brasll n)O

Joaquim Moura para. o éargo de
. (�s aviad.ores sofreram apenas II que t�do o segrêdo do seu mven- X Consresso Inte,rnadonal de Qw, .

fiscal de armas e mUlllções. hgeuos fef1mento�. to esta no receptor do aparelho. mica Pura, a realizar-se em Paris ..

Atr
,

ves as

FALECEU
o "Hei do Cacáu"

RIO, 9--Faleceu, hoje, repenti
namente, após o almoço, no Ho
tel Avenida, onde se achava hos

pedado, o grande capitalista baia
no sr. Manoel Mont.eiro, mais
conhecido pelo REI DO CACA'U.

O corpo do grande capitalista
seguiu para a Baía num avião,
fretado expressamente.sendo acom
panhado por várias pessôas da fa
milia.

Funk será

RIO, 9 -Estão sendo preparadas grandes homenagens aos arrojados <sportmans » brasilei-leconomiCOros, comandante Leonidas Borges de Oliveira. Francisco Lopes da Cruz e Mario Tavu, que recente-

mente fizeram o raid automobihstico Rio-·Washington, através as três Américas,
I

BERLIM, 9 -- O «National
Como foi largament.e nnt.icia-In, os bravos desportistas foram alvo nos Estados Unidos de Zeitung», de Essen, tido como

grandes manifestações, não só por parte da cnlonia hrasileira ali residente, como tambflm das auto- orgão que reprodllz o pE:'nsamen-
ridades e pessôas de maior destaqlle da sociedade norte-americana, to do genflral Goering, publica

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

uma nota sobre a reforma minis-

A S � A � � I � Ao D O E M:HITLEII DESEJA A,terial, dizendo que o ministro
� � � Jl..� n.. PAZ Funk vai t.omar medidas radicais

cnntra os industrialistas que ain

BERLIM 9 - Anuncia-se que da se mostram rec�lcitI'antes em

o sr, Hitler se encontra em

Ber-I o�edecer as d�termlilações econo-

chte sgaden onde prepara ativa- miCas do gover�o. .

�ente o discurso quP prQnun�i�- I • A�res�enta o ,Jornal que. o m��
ra a 20 do corrente na reumao; mstlO F unk sera o verdadell'o dI

I do Reichstad.
.

I tador economico da Alemanha.

Comia que o discurso conte-
rá um apêlo solene em favor da Mae Clark
paz a anunciará varias medidas
-d 'f'

-

d d"
- S. PAULO, 9 Encontra-se nes-

I e um Icaçao a a mllllstraçao ta capital a artista cinematosraficado país. Numerosos chefes nazis- norte-americana Mae Clark, esposa
foi prêso, sendo recolhido á ca- tas serão chamados sucessivamen- do sr. Je,rge Brancoft, piloto em

\deia pública desta vila, te a Berchtesgaden. I exercicio da Papair, a qual realiza
uma viagem aerea em redor do con-

O extinto era estimadissimo Homenagem ao ins- tlnente sul-americano. PELOTAS, 9 O ministro da
em todo o municipio, tendo dei- I

.__ Fazenda, sr. Souza Costa, quando
xado viuva e dois filhos menores. p�tor escolar Lima I

-

da sua visita a esta ciríade, convi-
� ,ai ....-... H Xavier Campeonato de Box dou para seu secretário particular,

J k R
no Rio, o sr. Gonçalo Martin�z, te-

a,. esen1$ .�

Isoureiro
da filial, a::Jui, do Banct)

� CRUZEIRO, 9 Ten 'o s t d o RIO, 9--Na reumao que deve- do Brasil, que declinou, respei.tusa-

do sustentot'il
transferido para Rio do Sul, o ins- rá realizar-se esta noite do Con- mente, do convite.

III petor escolar José Lima Xavier, grf'sso do Box, vai ser apresenta- ;;-�---.:
.

Fseus amisos e admiradores olere-
da a proposta, que parece será 1.!:lsltarao a rane�

t-t I
ceram lhe, ontem, no CLUB 10 DE

.
'

'd d I' d .._LONDRES, 9 Um comunIcado
I U O MAIO um aperitivo. Apesar da chu· aceIt�, no sentI. o e ser rea Iza o õficial, divulsado hoje, confirma a

va torrencial, a reunião esteve con- no RIO de JaneIro o campeonato noticia corrente em Paris, de que ,corridissima, tendo saudado o ho- sul-americano de box. os reis da Grã·Bretanha visitarão a
menaseado o sr. Genesio Paz. O F:ança, em junho próximo. A visita
inspetor José Lima Xavier agrade- O inventor Bolivar se prolongará do dia 28 de jUnh()ceu a homenagem, pronunciando ao dia 1'. de julho.admiravel improviso. Siqueira

Encontra-se novamente nesta

capital, o distinto ,pro[e�sor AI

cebiades da Costa gFerreIra, que
de ha muito se vem empenhando
pela execução de um mastro des

t:nado á Bandeira Nacional, em

uma das nossas praças mds con

corri'las.
A idéa, merece o mai.s decidi

do acolhimento, pela sua alta

f'ignificação destinada a fortale
('er o culto pelo nosso estandarte
como simbolo, que é, da propria Inacionalidade,
A' semslhança do que se su

céde na Argentina, onde tais
mastros chegam a ser produto da

propria iniciativa partic,ul��, « Cen
tro Carioca» vem de mICIar, no PASSO DOS !NDIOS, g-:
J� io de Janeiro, uma campanha. Causou nesta locahdadc. � maIS

o mesmo sentido, tendo, para profundo pesaI' e a maJS mtens3
1J

anto diriaido um apêlo ao In-' indignação, o recente assassinato

terve�tor Henrique Dordsworth, do �onrad� ,comercian,t� e gr�.n
com intuito de abreviar a execu- de IndustrIalIsta, nn VISJIlho C.IS

ção do monumento consagrado á trit@ de G ila�ambú, sr. Dorivai

Band eira do Brasil iniciativa que Antunes MacIeL
"em tendo o mais decidido apoio O assassinio, Antonio' Guilher
d� todos os jornaill da capital fe- me Zeferino Filho, que praticou
dera!. o crime com um requinte barba-

A presença do professor Ake- ro de covardia e preversidade,
biades da Costa Ferreira nova- conseguiu evadir-se, após a proe-,Imente em Florianopolis, traz.-nos Z3.

a convição de que a execução do Diversas escoltas, organizadas L!lV�A, 9 Anuncia-se que o

, I b d lIA
'

M braSIleIro Jack Resendo sustentou
ma�tro em que flutuara a Ban- pe. o su.

- e egac o. ntonJO 0-
seu titulo de campeão sul-'tmeri-

deira da Patria nos dias festivos reIra FIlho, segUIram-no encalço cano de peso leve, contra o chileno
e de gála será uma realidade den- do crimil o �o. Enoe RaJ.!lil'f;z, a quem abateu por

tro de muito breve em nossa lin- Cicero Portela, cunhado elo nocaute teclUCO, no 5e�undo]rounde.
da capital. assassino, provocador da alterca·

No�eadoção de que resultou a morte do a••

Reuni·u",se infeliz comerciante e industrial,
FISCAL .DE ARl\fAS

I c a s

3
Declarado Instituto
Livre a Escola de

Comercio

enmbai�"l..:adol� Osvaldo A.Il·unba
um dos e:u·rD§� ellD _hee:ut0

Amel·iean3 em

hnpnisiouUiillc:lu
Da edifieio da
Washingtoll

a Inanivela
União Pan-

Por .decreto-íeí, de ontem data
do, do sr. Interventor Federal, foi
declarado Instituto Livre, a Escola
de Comercio de Santa Catarina.

O Estado manterá junto so tns
tituto um fxial por este pago, sub
vencionando-o com a quantia de
52.900$000 al!uais. TOKIO, 9--Depo's de haver

co; �:��V:r�nt�:r����aain�:i����, apreciado devidamente as cl�usulas
aos atuats, os runcíonarío 1 que' do Tratado Naval, o .Japao co

exerciam cargos no Instituto pOli-: municou oficialmente a sua r cusa
técnico e na Es�ola Prática do Co- i em aderir ao mesmo.
mêrcío os quais, em virtude do ar t, II7 do decreto nr. 782, foram apro-

Abvettndos ,�cl:) E>tado, e por que este: U§o adecreto ncam dlspensados dos car-

g03 que naquela Escola exercem.

'b (fO._
.

Os runcíonarto s nomeados �ost.:- COI 1ii:'
rtorrnente ao decreto 782 ttcarão --

;>rHd:JS ao Deuartamento de Educa- O novo onibus f["e fal'; a li-ih I

cão �.��_ u�.�E_or deliberação. de transporte de 1)" SSJg' ir "; I��·

I treito-c-Florianopolis, pOSSUf', ine-

gavelmente, l.arc is um P1U(0I.
1• maiores q 10 :), (0-; O" r. s ca r0S,

da eCOROllna entretanto. não o suf . i nte r a.a

In·asHeira I acomodarem tr�s pessôa . Da' 'H
contrat ielades ocasionad. s, p ii,

GENEBRA, 9 -- () "r. J. Lei-' três passageiros num só l anco [i-

1:111, delega.lo do Brasil á Coníe-
I
cam c'emasiadament �

.

a ertados.
: «nria dr, Higiene HIII'�d, cujus I As � enhoras que v ::]E m naq 1e

Il'lIhalhCls lc'l'ilo inicio, amanhã. le carro passam pe.o iss.bôr .le

I m�.;La cidade, fez entreva hoje do ficarem impre s .d..s
b

c ,

'I' tor dseu rclat.orio. cera o ('r SI c.a 1"'. e or a e

i Nele faz (I del�Ç"arlo brasileiro Tr: n :ito l.orll::J!' una ;;: ov n i�.

e I resultar, ser fi agricultura, a base
•

\il';Oi��';� no ,����d�n ��i�����
Uruguai

MONTEVIDE'U, 9 O presi-
dente da Rtpublica, sr, Gabriel
Terra assinou decreto convocando
as eleições g<!rais para o dia 27 de
março próximo.

S. PAULO. 9 A Ddesacia de
Ordem Politica e Socí al distrIbuiu
uma nota, informando fi ortsão do
perigoso agttador comunísta Issa
Malut.ex-secretârío regional do Par
tido Comunista Brasileiro e orga
nízador da tipografia do partido.

Prêso e prece: Sido, seu processo
foi um dos maís volumosos.

Cindida a direção do peB, Ma
Iut passou a chefiar a ala dís síden
te de São Paulo, desenvolvendo
grande atividade para reorganíaação
da direção do partido e afastar os

demais membros.
Maluf foi detido quando confa

bulava num dos chlmad03 "pontos
de encontro" da tatica comunista
de confabulações.

o ditador
do Reich

GUATAMBU9

o CAPllALISTA OORtVAl �1ACIEL
., CRiMINOSO E S T ./\' FORAGIDO,
ACHANDO-SE VA"RIAS ESCOLTAS

NO SEU ENCALÇO

Prefeito Orlando T.
Taulois

Sabemos que o distinto conter
raneo sr. engenheiro Orlando T.
Tanlois foi, ha dias, p,mpos3ado
no cargo de prefeito municipal de
Colatina, no Estado do Espirito
Santo.

O ato do interventor cap. Pu
naro Bley repercutiu agradavel
mente naquela comuna espirito
santense.

----------

seu

Que sórte!

Secretário particular
do ministro da

I�azenda

• m� •• � __

Principe
Nicolas

.... �
'

.
._ .

ATENAS. 9
pe Nicolas.

Faleceu o prillci-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA Florianopolis, 10- 2-1938

GAZETA o E!tS PO'RTIVA
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REDJ\TOR: Carlos L. da Luz

c. A. Ferrovíorío 7 X figueirense 1
c; defeza alvi-negra não poude conter os

ataques impetuosos da linha atacante dos
ferroviarios possante pelotaç� c?nsigna o l '

ino lugar de Dico: .

te a Candmho que dribla Carlos

tento do Ferroviario. Sàe o Ferroviario e Gabar- e desfére violento pelotaço, TC-

Sáe o Figueirense e Ivo é dinho pegando um pas�e de Ru- sultando em 6' goal elo Ferro

chargeado por Zéca perto da área bens mal interceptado por Cru71
viario.

perigosa: O juiz assinala uma fRita marca o 4- goal para as suas côo Fig�ei:ense por i"lerme&o dI"

que batida por OWH não produz. res. O&car msiste no ataque, porém O Sindicato Condor Ltda.,
resultado. I

CALlCO!
não encontra apoio na deleza, recebeu ôntem de bordo do avião
que sórnente Chocolate se esforça, transoceanico "Barcas" da linha
nem consegue ;UfiU a de fez a a d- Condo:-Lufhansa, que na ma

versaria. Entretanto, Sabino avan nhã de sexta-feira começou em

ça e chuta para Bugre defender Natal a sua tra vessia semanal
de rnunhecaço. Entra Ivo, Oscar do Atlantico Sul, uma comuni
e Paranà afobados e I vo põe cação, segundo a qual os avia-;
fóra.Cab irdinho pega a bola, de dores alemães, ao passarem so

um pass:! de Jdngo, corre com bre o local onde desapareceu o

rapidez, Cruz persegue e cone- trirnotoc itali.mo «I--LA!VtA»"
guindo levar a melhor, mas Ru- lançaram no Oceano urna corôa
bens entra e passa a Oabardillho, de Ilôres naturais, como último
para este marcar o 7' goal rto adeus aos camaradas italianos.
Ferroviario. Como é do dominio público,

E. com mais alguns ataques o avião lI130reasD tomou parte
Je ambos os lad03 terminou

ai
ativa nos sacorro s prestados ao

pugna com vitoria dos paranaen- piloto Stop�ani e a seus com-

SfS por 7x I . panheiros.

O sr. Morais faz Candinho Habeas-corpus da cornar-

abraçar Dario. Foi um gesto de ca de Bom Retiro, em que
gante do juiz. é impetrante o dr. [oão de

Gabardinho pega o couro e Deus Faustino da Silva e

passa a Pivo, este a Rubens que paciente julião Rofino de
corta, para o centro dos "colora- Andrade. Relator o sr. des
dos" marcar o mais lindo goal da embargador PRESIDENTE,
tarde. Porem foi anulado, pois Convertido O julgamento

ANTENOR DRIBLA E RE- Gabardinho estava em off-side. em diligencia, para que o

SULTA O 2' TENTO 'DO Anterior dà o tiro de meta, a cr. Ju:z de Direito informe
FERROVIARIO! bola vai aos pés de Candinho,. qual o crime cometido pell)

Antenor começa a rtansar com para Carlos pe�seguir,purém Car'-r paciente,
e em que pé estci

a bola e Pivo entra,tirando a pe. dmho dà a jango, este novame'n- O processo e se constam de-

lota, porem Sotto chargea violen- .Ie motivos qu� autorizem a

tamente Pivo e o juiz assinala Em tres continuação da prisão pre-
fou!' Batido por jango, que dá a A d ventiva do paciente.
Gabardinho,para e.ste consignar o quar"as e Apelação crime no. 5.867
2' tento dos "coloradosn. h ii ra da comarca de Tijucas, em

-Sociedade Cooperativa Fer-

B k' Ch I b' é I t J t'
rovlarios F.C. '\.8. Ltda. d;)

ec sae e oco ate su stllu-! que ape an e a us Iça e eh I
d I d

í e, deseíando importar CA-
e centro, passando Carlos pala ape a o Manoei josé Gunçal-

h If d" D d ld I de Montev',deo a R 1 t d
FE' E HERVA MATE, so-

a - uelto. a a a sa a pe o ves.
.

e a or o sr. esem- I d
Figueirense,lvo pl!rde para Fer- Buenes Aires bargador ALFREDO TRO:\1-

icita e firmas exportadoras na-

G POW""'KY
60nais a remessa de amostras

reira,este passa a abardinho que.
� -

,

d O T 'b I preços e con::lições de venda.
emen a para AFlL:nr-,r enviar a A empreza d� aviaação fJ una :legou provi- F
comer. TlCa-io por Candinho não comercial uru�uaia CAUSA, menta a apelação, para con- .

- ,uma da Alemanha, dese

produz efeito. Desce o FiRuei- com sede em Montevideo, firmar a sentença absoluto- Jan,d? Importar FORRAGENS,
ren:>e por intermedio de Dica, acaba de adquirir tres hidro ria pelos seus fundamentos

solIcIta contacto com casas ex-

este dribla Bananeira e dá a Cá- aviões do tipo jUNKERS jU qu� são juridicos. portadArS'
lico, P()Jem Calico perde para 52, iguais aos usados pela Agravo no. <J31 da cornar-

-

,oco R.I.�.A. Ltda.,

Alfeu ql:le passa Pivo, este chuta 'CONDOR é!0 longo do lito- ca de Florianopolis, em que desta_ capital, �eseJa. entrar em

e Dario encaixa bem. Dario clà ral brasileiro. Em face do é agravante Allen Mary WiI- rela�oes C0� firmas �nteressadas
o tiro de meta e o couro vai a movimento s2mpre crescren- lié1mson e agravado o êX.

na J[nportaç�o de 1 ECIDOS ,E

Cabar�inho�Cruz int�r�éiu, p-�rch te e�tre amb IS �s. _capitais poli,o de John Wiilíamson, 6�cg���Jgr� � FI<?S
com InfelIcIdade, pOIS Rubens PIatlllas, tal aqulslçao tor- Relator o sr. des. URBANO F r SI"' d

ungna.

pega a pelnta e passa a ArI para nou-se U:l1 imperativo, encon-I SALES. P -:
e IX a ame. Cor ova, do

, " 'd I I ."t T'b I d
. eru, mostra-se Interessado no

este env a-lI nas redes defendida tran O um para e o com os v ri una cU provlmen- f b
.

O
.

'd 3 I' t R' d t ,contacto com a f1cantes ou ex-

por aTI'), conquistan o o 'goa s�rVlç0S aereos en re 10 e o ao agravo para relormar d' b ." d MAN
do Ferrov!ario.

.

janeiro e São Paulo, ig�al-. a d�cisão e ma��ar �ue, o Pro��A�' rasl eiras e -

Ivo pó.: a bola em movimento mente executados pJr aVlOes calculo Jos adIcionaIs to- F h f'
passando ,a Dico, este para S�bi- daquele tipo .afam�do. Se· mem �or base a h�ral1ça e de TEC��OS olarâ'oôtlcõte
00 que VIra e Iv;) centra �en�o gundo an,uncla a ll1?prensa de acordo com a leI no. 54 E DAMASCO PÀRA �E�
sa�e_nte, �ara marcar o prImeirO �� �ontevldeo, a CAUSA de 3� �e deze?1bro de 1935, TIMSN rAS RE( IG'10 S
e Unico goal do seu clube. iniCiará o tràfego regular;}. em vIgor na epoca da �·es-

.. SA,
deseja nomeaI um repr t t

Foi a combinação mais bonita 12 de fevereiro, hlvendo são. idôneo.
esen an e

da linha atacante IIlvi negro. duas saidas diarias de am- Agravo de Florianopolis,
Ferroviario sàe, e quando bas as capit.ais e devendo o agravdnte o dr. joão I�ca-

està no ataque ouve-se o apito trecho entre a Darsena 1II de CIO Uomes de O:iveira e

do cronometrista dando por findo N\ontevideu e o Porto Novo agravado o sr. sr. desembar
o l' tempo com score de 3xl a de Buenos Aires ser per- gador juiz Relator.

favor dos "coloradosn. voado em apenas 45 Dicidíu o Tribunal negar
minutos (200 kms.) provimento ao agravo para
O preço de uma passagem confirmar o despacho do sr.

simples será de 17 pesos desemr'argador Relator que
uruguai'1s. indeferiu o pedido.

�ealizou-se domingo p�ssa�oi ,R�NDA:. A renda total dos
o Jogo entre o Ferrovtano , dOIS JOgos fOI 3: 100$000.
campeão paranaense e o fzguei-!rense, campeão flonanopolitano. O CI.ASSICO BATE-BO!...A
A partida durante os dez pri- Antes da partida, elementos de

meiros minutos foi muito movi- ambos os quadros, entre os quais:
montada, e dava imp.css io de Gabardinho, Arl, Antenor,Calico,
uma renhida luta. treina vam Dario, arqueiro alvi-

Entretdllto os rapazes do Fer- negro.
roviario, apresentando uma elas
se de [uteból superior Í1 do Fí

gueirense, consegue, nestes 10
minutos vasar duas vezes a cida
dtda de Dario.

Foi dal em diante, que o Fi
gueirense desanimou.
A sua deleza descontrolada,

tendo somente dois homens Solto
e Dario, desarticulou-se comple-
tamente. O JOGO

Não havia mais auxilio da de- Ao soar o apito do juiz, entra
í-za alvi-negra, a linha de halfs em campo o esquadrão alvi-negro
t nem o ataque do Figueirense sob um salva de palmas.
er a coadjuvado pela linha de hal]. Em seguida entra o Ferrovia-

Na linha aivi-negra somente, rio, sendo tambem muito ovacio

dois homens jogavam futeból: Sa. nado.

bino e Dico. Trocadas as saudações de estilo
Este que vinha recuando para é. oferecida pel� �ra. Renato Gur

auxiliar a defeza foi substituido I tierrez uma arustica "coberbeilen

por Paraná, que ha tempo não aos ncolorados"_ Ambos os quadros
treinava. Foi o cúmulo! saudaram a imprensa e a assisten-

Si Dica fosse substituido por
cia.

um jogador melhor, estava certo, As equipes estavam assim cons-

mas por f>aran�, que aliás um jo� tituidas:

gador perfeito, mas destreinado!
Isso não! Isso foi "rata" do té-
cnico alvi-negro.

Enfim o Figueirense desa
nimado não teve sangue e

ânimo de evitar uma contagem
tão elevada'.

Quar.to ao Ferroviario, jogou
muito melhor corltra o Figuei-
rense que contra ao Avai.
Entretanto,devemos assinalar que o

i ·'go do Ferroviario e Avai,am
hos os quadros tiveram as mesmas

desvantagens, portando é que se

,ip' ,dobraram.
O jôgo do Ferroviario,contra

o Figueirense, já o campo es-

tava mais sêco, lO! o Ferroviario QUASI...
('oude demonstrar a sua técnica, Beck pega a bola e organiza
A linha de half dos "coloradosn um ataque perigoso e Sabino per

,; formidavel, tanto auxili" a de- de uma· bôa oca5ião de abrir a

feza como a linha. contagem para os seus, obrigando
AI) nosso vêr, o half-esquerdo a Bugre defender muito bem.

jango, é o melhor dos tr�s.

A perfeita combinação dos
llaUs com GS backs e aqueles com

a linha, deu á luta um aspécto
bonito de um verdadeiro futeból.

Do quadro paranaense os pon�
Ias não aprovaram, sendo o es

yuerda melhor que o direita.

Bugre com seus "�altosn deixou
uma magnifica impressão, sendo
considerado pela assistencia floria

,!opolitana um arqueiro de altas

�JOssibilidades.

CalÍco escapa perigosamente
passando alvo, esta dà mui mal

a Sabino, perdendo outra ocasiãr
de conquistar mais um tento.

O Ferroviario contra-atac.

por intermedio de Candinho qUf

passa atràs a B..'"Inar'rira,esle envi:
a Rubens que avança e passa f

Arl, que com um balaço amei,
altura, consegue o 5' tento do:

SELA DEFEZA DE BUCRE!
Contra-ataca o Figueirense

perigosamente, porém a bola Alfeu
salva, enviando a frente. Solto
trava a bola e chuta.Bugre encaixa
magnificamente.

IIOMENACEM. AO VETE- - -

RANO DO FIGUEIRENSE PENAUDA.DE PERIGOSA!
RAIMUNDO NASCI;\I\ENTO Sabino escapa e chuta, Ivo

Antes do ponta-pé inicial, amo pul� e é trancado por·, Zéca.
bos os quadros, ficaram em si. BatIda 1\ falta, a bola bate na

barrei ) G b di h ' paranaenses.
lencio I minuto em homenagem a

arreira e vo ta. a ar 10 o pega

Ra�mundo Nascimento, veterano a. �ola e avança,. porem Antenor

I ,OH! �EU ZE'C� ,

alvi-negro. VIgilante salva, tirando o couro. Sae o alvi-negro por mterrné-

OSCAR PERDE! di? de Ivo que e bancado por

I O O'
Zeca e assim mesmo passa a 5a

v0 pas;a. a dscarb' este a ICO, bino que ci-uta rente a trave.
que esta Jogan o em, novamente AIf d'

.

d '

dá a Oscar, que perde para Zeca. I
eu a

00
tiro e meta,a pe-

O
ata vem a scar que passa (;

s paranaenses contra-atacam e C 1- ,

P· h tO'
,a ICO, este escapa celere, pmem

IVO c u a para ano pegar mUI Z' I d I f'
b

.eca sa va pon o a pe ata ora.
em. p " b I

.

arana pega a o a e atira para

Bugre pegar.

Tribunal de
Apelação

F�rroviario:
Bugre

Zéca AIfeu
jango Ferreira Bananeira

Rubens, AlI, Gabardinho,
Pívo e Candinho,

DARIO!
O Ferroviario começa a in

sistir nos ataques e Dario desde
bra-se, defendendo chutes perigo-

UM BELO GESTO DO JUIZ!

Julgamentos da ulti
ma sessão

BUGREI
Atara o Figueirense e Sabi

no escapa, chuta violentamente no

canto, para Bugre num salto, de
fender.

Figueirense:
Dario

Cruz Antenor
Chocolate (Carlos) 8eck

(Chocolate) Solto
Sabino, Dico, Ivo. Oscar, Calic:o.

sos.

CORNERI

A salda cabe ao Fi/:!,ueirense
que vai ao ataque, mas é desfeito
por Ferr.:ira.

Figueirense ataca novamenle

e Zéca em último recurso põe
para corner que batido por Cali·
co põe a defeza ncoloradan em

polvorosa, até que Bugre salva de
munhéca.

ZE'CAI
Volta novamente o F iguei�

rense ao ataq\le, por intermédio
de Oscar, porem Zéca salva.

FAROL DE ANTENOR
Antenor cái e ao apito do juiz,

levanta-se, levando uma carga da
assistencia.

JUIZ: o sr. Manoel da Silva

;\,lorais, teve uma atuação ótima,
.: só errou, anulando o mais bélo
r<'élto dd tarde, consignado por
Cabardinh1.

PRESSÃO DO FIGUEI·
RENSEI

Ivo pega a bola, passa a Sa
bino, que escapa, obrigando Bu·
gre a botar para comer. Batido
o corner, é salvo por Alfeu, man
dando á frente, para Beck come

ter hands. Bananeira tira o hands No 2' periodo o Figaeirense
passando para Rubens e este com entra modificado, estando Paranà

ASSISTENCIA: O'tima, no

L ado pes5ôas de destaque OBtre

0' qua ': os drs. Ivo d'Aquino,
S ;crê�:ir ia do lnterior e justiça;
C ,Iso Fausto, Melo Leitão e

AderbJi Ramos; e tenente New·

ton Machado.

2'· TEMPO

_ME "Ré.

o úrt:mo adeus aos

camaradas de
Stoppani

.I.inda a viagem aé
rea do Presidente
da Republiea ao

Sul

Por motivo da recente viagem
aérea do Chefe da Nação ao

Rio Grande do Sul, o Com3n·
dante Americo de Araujo Pi�
mente], sub-chefe do Gabin:!te
Militar da Presidencia da Re
publica, dirigiu ao Sin1icato
Condor um oficio, fazendo men

ção da agradavel impressão cau

sada ao Snr. PI esidente e á
sua comitiva pela maneira. por
que foi efetuada a viagem aérea
nos aparelhos da referida com

panhia.

Oportunida
des comer

ciais

CONGREGA�ÃO DOS
OPERARIOS DO
BOM CONSELHO

No proximo domingo os COR'

gregados farão sua comunhão
me!l5-11 na rr issa das 6 horas,
na Catedral.

J
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Para respo_n_d_er_p__o_r
_ iAcinco acusaçoes
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I,'A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
i

JAIIIO (';ALL
I

GAZETA

BERLIM, 8 -- O re',c;,c;u10i Durante todo o julgamento os

Martim Nicmo.ler, hcroe da guer- representantes da imprensa não
ra e pastor da mais visitada I foram admitidos no recinto do
igreja de Berlim, compareceu on- tribunal.
tem perante a Corte Suprema Ii

, Entre as pessoas que munidas
para ser j ulgado pelas cinco acu- de licença eepecial, assistiram o

sações relacionadas com a cam- julgamento, encontravam-se re

panha de oposição ás medidas presentantes da maiur parte dos
governamentais tendentes a tor- minisLerios.
nar a Igreja conforme com os Foi revelado que o julgamento
ideais totalitários. I se prolongará por sete dias, não
No momento em que o pastor I necessariamente consecutivos.

Niemoller, antigo comandante de

Isubmarino, compareceu perante ' , -, ---

o tribunal, depois de alguns me- I
ses de prisão, a partir de julho Ido ano ultimo, o sr. Hitler en-I
centrava se em seu retiro das
montanhas Lavaras, elaborando o

discurso que deverá pronunciar
no Reichstag, a vinte do corren

te.
Uma multidão de mais de cem

pessoas conservou-se toda a ma- CINE HEX
' c' 7 e

)lh� ue hoj� do lado de fóra .do I horas _: l\L�DA]\�� r:iISTERIO
salao do tribunal, atraz de CUjas Will P II J A

N' 11 d com I 13m owe e ean r-

portas. lemo er estava sen o
th

b id
rÓ»

I t
ur.

su mr.ti o a JU gamen o.

Os grupos começaram a formar- CJNE TI OYAL, li'; 7,30 horas
se ás sete horas da manhã, for- -O FAVOHITO DA RAIl'fHA,
çando por vezes os policiais a

com Jenny Ju 0'0.

'solic�tare� passa.gem para os - �()_ 1...®Ctd on.de se re�istrou a pavorosa eatostrofe em que perde-
Iuncionarios .do tnbunal.. IODEON 4) lider dcs Il.;].l:TU a v.w.d;) 4) fUlto do gellel·ul Justo e seus malogrados eompa-
A aparencia do pastor N

lCmOl-j,
�

, '" � . II·· ti i
ler era otima, de vez que duran- eÍllueliJ8S i nhen 9§� no quaz vaI ser erguido DIU monumento �Iue se enom-

te o tempo de prisão foi-lhe
,� .! nará "'Mal-CO da Saudade"

permitido ellcome�dar o que de- A S � e. I ,3? HO�AS.. '). ! � .

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

sejasse para se alimentar e rece- �s: ' 8, 9, I?, 11 e. L I &r:!���Vt.C&'!. O cêrm dos ban VE.'-IOE-SE
lier visitas de sua Esposa e do

I epI�odIOS do m?vImentado filme I U'� "� �� I
- esplendida e confortável casa, que

d d d d f senado-CONQUISTADOR AU- _
' além de moradia é

propria para casa
a voga o e e esa.

DAZ, com Jack Mulhall e Frankie acusacoes ,I doleiros a Porto comercial, recentemente reconstruída,
- Darro. � situada em bom ponto na vila deBiguas-

AS ACUSAÇOES
20 ceronel Barata Naci.onal sú, e maís dois potreiros com exten-
u H sa area de terras. O negocio é ur.

As acusações contra o pastor
Ad ç

- RIO, 9-0 interventor de Goiás, gente. Tratar com José Sanches, na.
são as seguintes: ora ao FonTALEZA, 8 -- O tenente sr. Pedro Ludovico, enviou ao mesma.

l'-Violação da Lei Especial I M Ih B di" d J
. .

t
-----------

é a marca que domina na atual i- 'I
corone aga ães

.

arata, e mmístro a ustíça o seguin e

que estabelece a punição por d d I I
I

. dade e dominará sempre.Qualque- passagem por esta CI a e, con- te egrama:
motivo de ataques « ma iClOSOS»

que seja a sua necessidade de I cedeu ha dias, ao CORREIO «Declaro-me sinceramente agra-
ao Partido Nazista, em desobe-

f' f' DO CEARA' uma longa entre- decido a vossencia pela atenção
.J" d ficiais e abu per umanas, pre Ira sempre ,
ruencias as. or ens o I -

as da marca
I vista sobre fi situação politica- que dispensou a meu pedido, Ia-

so do púlpito.
�. Ad •

- I administrativa do Estado do Pará. zendo providenciar a vinda de
2'-Observaçoes abusivas de OI aeao

-

I---------- .. -----------a-- .. Fez aquele ex-governador graves dois aviões militares que presta-
pessoas de desta jue.

D
·

(I acusações ao atual governo do ram um serviço de grande mon-
3'-Provocar agitação entre o ispensarie e- Pará. ta, como seja o transporte ur-

povo. Ágora, o CORREIO DO CEA- gente, para a cidade no norte de
-Disseminação de declarações menti-no fraga HA' publica uma carta que re- Goiás, Porto Nacional, de arma-

inexatas sobre as medidas ado- cebeu, a proposito no assunto, mentos e munições destinadas á
t.adas pelo Estado. do interventor José Malcher. Diz Fôrça Policial em operações na-
5'-Empenhar-se em contactos Conforme já foi publicado em Cf que as declarações do tenente- quela cidade contra os bandolei-

indesejaveis com a imprensa es-
o nosso jornal, com a exposição, coronel Magalhães Barata são o ros procedentes do Estado do Ma

tranjeira. do balancete final do Dispensa- i produto de incontido despeito, um ranhão, Ditos aparelhos regressa'
rio Clementino Fraga, foram en-I amontoado de inverdades. Hesu- ram ôotem. Os bandoleiros foram

.. a_._ ... __ ... .... _ .. ..

cerrados os serviços de benefi- mem explosões de odio e campa- rec�assados em Porto�Nacional.e C_ontinúa �a aumentar, tanto RIO, 9 - O ministro da Agri-Limousine cencia dêsse util estabelecimento, nha de difamação com que pro- fugiram rumo a Jalapão, zona h- na importação, como na exporta-I cultura àesignou um tenico do
em virtu.de de estar presentemen- c�ra denegrir a su� admin!stra- rr:itrofe d.e. Goiás e Baía. Sauda- çã�, o nosso comercio com outros

\ Departamento Nacional de
I

Pro�
.

I te orgamzad? .0 Departamento çao, Seus atos estao desafI�nd? çoes cordiais. » palzes... dução Mineral para estudar as
Pelo �OdICO preço de 13 con- de Saúde Pública, sob a compe- qualquer exame e, com relaçao a

1---
- Nos mezes de Janeiro a no- jazidas de ouro de Conao Seco

tos de reis vend���Tal�.xuos�9IJ6 tente direção do abalizado �ani-Ihonestidade do seu governo, só Instituto dos·.vembro de 1937, recebemos do no Estado de Minas Ge�aes ":
reo:��n�2�HEVR ,1pO tarista dr. Amilcar Barca Pelon, pessôas de sentimen�o muito su- i (straTJgeir� .4.70�.730 toneladas f��.:l�,��'1�l��..i�.1:::�i;:"!í:�� li

A tratar com o chauffeur pro· contratado pelo exmo. sr. dr. balterno,,; podem dUVIdar. IIIt� I
d(� merca(.onas dIversas, no va-' .ffi �

prletario JOÃO INACIO DIAS Nerêu Ramos, Inte:ventor Acentua o intelventor que só marl �mos ,lor, a bordo, I�O Brasil: de .... � ORLANDO CUNHA �

I Federal, para a remodelaçao des- respondeu ao tenente-coronel Ba- RIO, 9-Até o fim desta se'j' �,.754,.318:000$000, eqUIvalentes a � -e- �Telefonne 1.222 ses se:viços no Estado de Santa rata por<;Iue o mesmo falou em

I mana,
o ministro do Trabalho hbr:s ouro 36.711.000, contra � SENHORA r.�

I

-------.------ Calarma.
.

,um am�Iente. com�let.am.e�te e�- assinará o regulamento do Insti- 4.0;)2.815 toneladas,.: �� �
Dando por termmada a tarefa tranho as cOisas e as mdlvlduah-

tuto de Aposentadoria e pensõe::l!3.862.741:000$000, ou lIbras � participam aos pé.ren�es e i
meritoria daquele Dispensario dad�es do

.

Pará.
. j dos Marilimus. Esse I egu lamen to

27.131.000 em idenricos meses de �J pessoas de suas relações o �
que dura�t.e o ano. de. 193� tan-

�

E depOIS de outras consldera-
tem algum3.3 inovaçõe3, Lni, C)· 11936. � ! nascímento de !'Wl hlha � ,

tos benefICIOS prodIgahzou a cl�s- çoes, transcreve na carta um ar-, mo a preferellcia que será dada' .

A exportaçao no mesmo pe- 'ij M
. . '" ij I

3e pobre de Florianópolis, dentro
I tigo publicado na FOLHA DO 'I ao as ociados casados e entrei nodo do ano passado foi de � ARIA l''1EL01:)A

Il�
.

�a campan�a anti-tuberculo:"a, N?HTE; o qua.l�declara-paten- es:es, saos u� têm maio� nume-
2.985,813 toneladas, �o valor de �S , ,_

It

fIzeram os duetores do refendo teIa « a IDveracldade daquelas le-! d f1h
<1 14.670.975 contos, de lIbras .... � Fpohs, 4 2·38

e�tabele('imento de caridade ex- vianas afirmações e mostra como I

fiO
e I os.

--I"
1139.605.000. tiiJ :&."=' _"r.-_, ..._-,r:oii<.. Ir.õiõ:'I.-�...7••"'''o''' .�'IP

-- "i_ '!.I..:=!I� ����.._�� �L_. �.�
Pedir ao Interventor Fede- se deturpa a verdade.» I

-

rai e ao Chefe de Departamen- , Dr P_ (amara Ora. Josefí'la Flaks Schweidson
to de .S�ude .pública os respecti- Vende-se 2 Cofres

- M E D I C A
vos OfICIOS, Juntamente com a S·

,..,

Publicamos abaixo o programa comunicação da remessa do saldo Imoes
c'aryorado pelo Vigarío da Ilha, frei balanceado no encerramento de

IMode;;tíno, àevidamente autorizado contas do Dispensario em apreço da melhor marca nacional com

S l<"v R D J
. ao Asilo de Orfans São Vicente muit.?, pouco uso �. por .preço de

Ipor • 'rcia evma. Otn oaqUlID __

Domingues de Oliveira, virtuosissimo ""d'I_.e•P_a.u.lllla•. oaclla.sI.a.o.,!Irla_Rllu.a_J.o.ao_IIPIII.n.to_n1lii·�5
Arcebispo d� Florianopolis, para com-

:.-
f i ;MIíWí.I

Imemoração do 25·. aniver.>ario da
Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Laboratorio Técnico I

óa Trindade.
DTAS II e 12 - A's 7 horas - "P I L O T".Missa na Gruta. A�s 19 horas -

Devoção em louvor á N. S. de
Lourdes.

DIA 13 (domingo) A's 7 horas
Missa na Ma.tríz d<i Trindade. A's
9,30 horas-Míssa fe:,ttva na GruÍl,
seguindo-se a quermesse em benefi
cio da Matriz da Tl'indade. A's 19
horas - Devoção e ben..:ão com o

SS. Sac,amento.
Palê'. os festejos do jubíleu, a co

missão promot'l!a, por nosso inter
m�dío, convida o povo em geral, e:
especialmmte os membros das dlver- I

�as assocía�ões cat�Hcas. 1 :.' _

Ex-assistente do serviço de Gin�coIogia dos Hopitais:
h Gômbôa, Fenda\oão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intelna do sé)[viço de Pediatria da Polidinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano no 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Compareceu a julgamento o 'pastor
a'emão Niemoller

Marco da Saudade

CINES

CARTAZES
DO DIA

Exportaeão
e importaeão

Religião
-

CA TOLICISMO

Gruta de Nossa Se
nhora de Lourdes da

Trindade

Médico do D. S. P.
do Estado

CUNICA GER,\L:
PELE e SlflLlS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
Fob confirmação micrmcópi,

ca e de Lé1borntorio. o dr. Aderbal R. da Silva
mudou seu escritório para a Pra
ça 15 de Novembro n. 3, 1- an-
dar (antigo Correio).

'

DE

Gerken &- Cia.
ELETRICiDADE ME'

DICA;
ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.

Tdefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 da tarde.

-,---- ======-
� -

Fpolis. R. Cons. Mafra,
FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

10

Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o serviço

A D o

\,

A alimentacão
.JJ

bebés
As mães inteligentes c cultas J

já estão suficientemente infor
madas de que as creanças ali
mentadas ao seio são mais for
tes, adoecem mais raramen r e e

resiste melhor as inlcccõcs que
por ventura as atinjam, ALé ('

sexto mês as crianças devem,
pois, na medida do possível, ser

assim amamentadas. porque com

o leite materno recebem princi
pios HOHMONICOS e principios
IMUNIZANTES que lhes ga
rantem melhor desenvolvimento l
e maiores probabilidades de ven-I
cer as infecções. J6 as alimenta
das artificialmen te adoecem com

mais frequencia, porque nem

sempre os' alimentos são bem
aceitos pelo organismo da crean

ça. Outro ponto mui to importan
te é o que diz; respeito ao hora
rio e' ás doses dos alimentos. As
mães que não tem conheciment ')
destes assuntos devem procurar
um posto de higiene infantil o.i

um médico especialista para re

ceber as instruções necessarias.
Uma das desordens mais comuns,
resultante da alimentação incon
veniente e desordenada, é a disr
réa, que póde advir lambem de
infecções assestadas fóra dos or

gãos gastro-intestinais, mas que
se refletem sôbre êles, tais as in- I

flamações do nariz, da garganta,
'

dos rins, etc.,
IO moderno tratamento de'

qualquer diarréa consisLe em

afastar a causa, em estabelecer a

dieta apropriada e em aumentar

os meios de defesa dos intestinos
pela administração de medica
mentos adequados, entre os Iquais se destacam os comprimi-c

'

dos de Eldolorrnio da Casa Bsier,
.

que fazem normalizar rapidamen- I
te as dejecções.

---------------------�g_.-

·'EXETER"

RIO, 9 - Fundeou na Gua
nabara o cruzador « Exeter », da
marinha de guerra britanica.

Jazidas fie 01lU·0

(5-5)

'-'0':_;':�';!n��
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mAIS UMA 6Rftl\DE. UICTORIA DA
ZUNDAPP

.

motocucletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por
RIO - JUiZ DE FORA - RIO

420 Kms.

VENCEDOR: Wjlfredo Ciarla em

ZUNDAPP

todos os motocyclistas
Motor uAROIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizão por baterl.

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kllos
6 horas 9 minutos

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

Peçam informações sem compromis.o •

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

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

asa S8"as
de Estefano N. Savas

Rua Conselheiro Mafra n. 38

Florianorolis- 1938==:
-j__

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

Endereço Tclegr.. DOL" - Caixa Posta), 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI!,;A

"

AGENCIA D;:: VAPORES

Companhia Salinas Pcryl.as-Qio
Prirg Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada -Rio
Navegação Cabofriense Ltda.i-Cabo Frío
Vandcnbrando & Cia.- Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O pcrno DO RIO DE) !.\NEIRJ

Navegação entre BUC/\REIN (Joinvile) e: SANTOS,
I ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se dr. classilicação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de macieiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

"Recet)C--cargas de impor taçào, do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

. I SERVIÇO GARANTIDO E RAPrDO- PREÇoS MODICOS
------�--------------�.�----�

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

. Prata de banho
Salto alto o par 2$. Sé lto baixo 1$500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CIN1 A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

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

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

o EXPOENTE IMO
DA EL.EGANCIA MASCU�I A .. O
ORGUL.HO DA INDUSTRIA NACIO

".

NAL.-O CHAPE'U OUE SE IMPOE
NA AMERICA DO SUL.

o I

ChapeoDos
Q n;,·,.,.uare U.. i�·

Illilhões :.

Depositaria: A I e�Px- aln d
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 -

I
t!@

1115 I'
" �1,�?,i ç�

r e'J;".� !�� a u m
;'('·n i.

- i . I •

FLORIA·NOPOL .. IS

;. -.- - .'.. " .. _-- - '-'_- .. -'

I
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casas do ramo

• no. Francisco �G Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
,

,
'

. -��!- ..: .'._;

De Fama Munrliall

����,����o�m·.,:Jeo••e@G���$�••O.".D��•••ilOft••D•••••••••••••O���������

G E_TA IN I;:) IC:i�JDr. Armi��var=-'
Dr .. Alfredo P. de Araujo I /' D"'3r'O�bigal:Jldel II N S TI T U T O O E O I A-

MEDICO-ESPECIALISTA
f

-- r: c;:;o Ouvido - Nariz - Gar-/� MEDiCO I CLlNICA GERAL GNOSTICO CLINICO gania-Pescoço
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele Vias Urinarias DO:
Dr. Djalma Moellmann

����lf:���..'2���V��������@

�
I

�I�
�
� Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de

�' Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
a nostíco do impr.ludismo, Dosagrm de 'uréa no sangue etc.

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

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

fi� quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
�] diagnosticas.

� Fernando Machado, 6
TELEFONE I .1 9

I FLORIANOPOLIS
��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�íiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii�������
� ['Dr, Ricardoll Accacio Mo-I
Gottsrnan n. relra tem seu escríp-

tÓl io de advogacia á rua ,I Dr. Padro de", Moura Farra I

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

donte em!concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
Pont� de!contreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitíba-cloínvlle) �
Prefeitura e Forum de Mafra ���'

CONSULTORIO�;_Rua Tra-

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

Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas.

Grupo Escolar de Irati �, TELEF. 1.28;
Maternidade de Rio Negro �

'"

E�tação Experimental de Viticultura em .Tijuco Preto (Paraná)' . RI
I RE�IDENCI�- Rua Este-

D;versas construções de residencías �H.I,
ves JUnior N. 26

lb��������f_�_, lli��1.131�

ratamento do empaludis mo e das molestias da pe
le e nervosas pel a .Autotiemotherapia

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joâO Piftto, 13
1 f'ld,nne. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
(onsu!t(iJS das 13 ás 16 hr s,

onsuttorio e residencia - Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consultas:- Das 8 às II e das 14 às 16 horas

Cálculo de qualquer
estrutura em con

ereto armado
e ferro

pj anta, execução, fi!. ..
calízação e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro Ribeiro
ENGENHEIRO �IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 121'�1�DAR

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

i
,

"_

"'__""_"�'��"��:�.:"
.:..�

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

-_.�_._,,_ ....,,- -'

... i " � ... -1.-;

Com prática nos hospitais europeus

CLfNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das J 6 ás J 8 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'UNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do I. coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CLlNICi\ DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

I ises CI tntcas

Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P."ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpaclalllla am cirurgia

aeral

Vísconce de -Ouro -Preto
,

n. 7(). '_ Plv)J\p· '1277.

ICaíx r Postal, 110.
__Ialta cirurgia, ginaecologia, (do

enças dai senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

,

operações de plastica 'Dr, Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e no interior deste. e do Estado de San- j �

ta Catarina. �
Escritorio' Rua MarFchalFloriano Peixoto, 13 J IB-sobrado sala n' 1 �

PARANA' SANTA CATARINA II

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

IConsultório: Rua João
.Pinto, 7--- Te!. 1456.1

I'
Res. Rua Bocayuva, 1 J 4

ITe!. 1317
-- -----

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização'em
molestÍas de senhoras)

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde '- Consultorio:

IANITA GARIBALDJ, 49

1- ---IDr Aderbal R.
da Silva

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

Fones 1631 p. 1290
�tití

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobradc

Telephone rr 14�1

� ',-. "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEM SEUS FILHOS
e graciosas confecções par.;� rne&'�Snas c garô'l:os
na A C A PI T L..

Lindas
"

so

Rua Conselheiro Mafra
Lr.r:q�....-.g"BD.��m......"..������������������������������.. '

_ .. eM J '* Wiji$jM H>1lI!Ihilfitmi§i'ii"""í5���- i4
-_

���'��---::-- ��gJi"��� OtidlO

� A-' Favo r IIIta
� nfegocio

�]
, _

� VF;�DE-SE esplendidas

� �� propriedades. sitas á rua

�' l� Luiz Delfino no. 6 a 14, 5

�
l�4 casas e em terreno C<JnJ ] 8

�� � metros de frente por 40 de

�� Em loteria a sua favorita \�1 fundos, proprio para edificar,
l�

..- l� e mais um sobrado a rua

�] Tiradentes, J 7.
-�

Os interessados poderão
dirigir-se á CASA VENEZA,
Mercado Público 110. I, pa
ra qualquer informação.

� � Vende ..se

�
------ � por preço de ocasião, 2 ca-

z_�_.·;�' EI I � � I� sas em perfeito estado,
�J L H ..... T E �

t)�,\ sendo uma a rua Major
� f"Jo.I Costa n. 117 e outra a rua

�;�" ,� Frei Caneca sjn, co:n 4 anoFederal e S'anta Catarír.a lM
d d d

.

0\1 e :.1S0; uma e ma erra e

����������������-����.���� � �, outro de tiiolos e cal.

f � h
I!(j

N
..

I d N
�] NOS CLi\SSlCOS EÍ'-.JVELOPES FECHADOS � Para tratar com João �e·

l30�iflnan la aClona_ e· avega- ��...:,���� [��:K"!ti�_,�f,'í) vero dos-Santos, Cais Fre-
.

f4' l� .����------ c����,��l� [dcrico Rola.

��.��������

111 Dr. Pedro Catalão
•

!. Diplomado pela Facul-
li dade de Medicina da
s .

Baía
Ex-inkrno e assistente do
Serviço do prof. MrjiaeS
Ex-interr:o do DispenEari,)

Silva Lima I

Ex-adjunto do Hospital IGraHée Guilllf e Sanator:o
Manoel Vitorino I

'I
Clínica mé�ica cinrrgtca das

, molestias da
ii CABEÇA E PESCOÇo

Especialista em

I NAJUZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
.

I
Hotel Gtoria

I: Diariamente das 16 ás 18 bs. II

. quinta-feira
I .

I 10 de Fevereiro
I
I

I

-!1ft! ..

C_IfB

esquina da Trajano

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

Estreit() Ponta do Leal

MM86·tll 'Wi

çã� Costeira
· ......

EVOE'! OMO

NOVO ANO•••

hoje, amanhã

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

Corrlja no ano novo as dificier,cies do seu sístem-9 rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" da contabilidade; êles ser�o o esteio mestre do seu exito

Maquinas de somar e subtrair. calcular, registradoras, de escrever, da contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.c-Planos de contabilí
dade para estabelecimentos Banearios, Comerciais, Industriaís e Repartições Publicas. -Disposições para atender completamente a escrituração relatívaj aos INSTITU-

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

Peçam demonstrações sem compromisso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL INO.

Caixa Dostal,' ,.140
TELEG. AVILA

Mostruario permanente ..-Representante exclusivo no Estado

rVlov�mento Maritimo ..Porto Florianapalis
T
IServiços de Passageiros e (je Cargas

Para o SulPara o N'orte

o Paquete ITABERA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAGIBA salrà á 16 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.

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

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Armazéns du ]
Companhia, na vespera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para corda em embarcações especiais.
ESCRiTORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22'�SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

J. SANTOS CARDOSO
nu tM **

I
í

NOVAS
Ontem,

foi, é e será

CONS. MAFRA. 31
F"ONE IS6.

.:�LORIANOPOLIS H. A

EVOE' !

Casa das Meias
de FERIS BOABAID

Unica depositarla dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETíS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

D'\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIR6s s. A.

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

Aproveitevn Foliões

Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

te ..

ESPERANÇAS •••

, "", ,�"_�
�. 1. !'

�

v L.. Santa Catarin�AI

,,<
.t

r�
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:;;;=:A GAZETA

Tesouro do

Estado
São cc.nv.dados a CO'fI' arec-r com urgcncia á /\dminis:ração

d·) Dominio da União, afim de tratarem de assuntos de seu' inte
rI sse, as .seguintes pe� soas:

Maria AnI\ Vieira, Maria Barbosa de Lima, Maria
.

Amalia
Gonçalves e Maria '\. de Souza Gonçah'es, Norberta Pereira de
Magalhãfs, Maria, Cecilia, Argenoria e Iracema Vieira, Rosalina
Leandro Cardoso, Rafael Drgiacomo, Roselmira i\ \lJllguilhote
(Juimarães, Satuíuino Antonio de Melo, S. A. Casa Moelmann
Tcodora Ernesto da Silva, T raoquelino Lopes Codi,.ho, Vital
Tviartins, Ver ilino Manoel Laurindo, Vergilino tv\anoel de Sou!", I
Valquiria Lucia de Lima, Westhern Comp. Ltacla. \V;,rli Mon'rglJilh oíi Bertcli, Walmor. de Je�u�, Man�eí Galdino Vieira, �m
preza Auro-Visção Florrar.opoJ.s, Casemiro Varela de Aguiar,
Antonio D. Unhares, Corno, Carril Sub-Urbano, Dometilde Cor
rea .Savedre, Francisco �alentil'il, Franci�co G. Savedra, Felicidade
.., T,( mpw.ky, Milia Vieira e Filho. Orlando Oamiani, Regina
: e'ae, Rúbe.to Muller, Axires Horn Ferro. Auguslo Cristino d€
Cunl-a, Án.on.o Babit nga Linhares, Antonio Manoel Gonçalves,
f"lexandrl' Verg 1 o Lopes, Agricola josé Leopoldo, Ássonípo Ma-
I oel Cerdoso, AI .ra Vieira Rodrigues, Antonio P. Duarle, ,I\..na
Nicolichi Livran e .to, Candido Manoel Lemos, Dali,) AugU3tinho
! ouvêa, Emidiu Antonio Cardoso, Candido Manoel G(!UV� a.

f�ssi�tencia ·CHARLAUTHMedica Mu- ,.
'

é o creme que It>V,;!IJClllIH'U U

n íc i pa I mundo velho. 'C. óra revoluciona a

Árne. ica do Sul.

Foi o seguinte o movimento

j!tr ai da diretoria municipal de
J [igiene e Assis.encia Medica da

(:apital, sob li direçao do com

I etente clinico dr. O valdo Ca

b'ak,
I onsultas na Séde
Idem nos Di5�rltos
Visitas na �édf'
Idem nos Distrito�

CHARLAUTH
não é um creme comum

Curativos
) njeção intra musculares
Idem end�-venosas
Pequenas intervenções
Aparelhos de fraturas
Exames de Urinas 3
/\testados I
) clem de -Obitos I
Exame dé sanidóde 2
Formulas aviadas (Rcceitas) 736
ViAgens S

Foram visitados os distritos:
Saco Grande, Trindade, Rlbei-'
I ão, Costeira do Pirajubaé e Ca
IlaSVleuas.

ForaiO ain�a atendidas várias

�oli.citações do juizado àe Me
nOÍ'ê�, a respeito de menores

ahandonados que �e en-:c ntra vam

,foentes.

Florianopolis, 10---2 --1938

iCurso Primário Antonieta
de Barros·

Externato fuudado em 1922

AIfJ betíza e prepara para os exames de admissão aos

e Escolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Ma tricula aberta todos os dias uteís das 8 ás 10
Reabertura das aulas a 16 de fevereiro.

Fernando Machado, 30

Banco do Brasil

São convidados a comparecer
com . urgencia á Administração
do Dominio da União, na De
legacis, afim de tralarem de as

Gínásios suntos de seu interesse, as se

guintes pessôas:
Estanieleu Vieir a de S0UZ8, ....

Francisca Ana Vieira. Flordoli

Fone, 1.516 na O. Furtado e Irmãos Fran-
cisco Sebastião da R<..sa, Fran
cisco Marciano Pert-'ira, Emll

Srtleggemann, Francisco Mota

Espezin. Francisco da Silva
Reis, Firminic Vieira. l.uiomar
e Hamilton da Silva. Generoso
Heleotero da Srlva, Henrique
rEulalio Mafra,. Honorio Feliz,
I Horacio Ireneu da Gama, Izi
dro de Souza Dutra, Ida Mavnol-
di Ortiga, Irineu Manguilhott, MOSCOU, 9 - O navio
José Augusto de Fartas, Jcsé de salvamento TAI\11R que

I André da Costa. Foncisco procura auxiliar a expedição
Brueggemar.n, João Cipriano da polar informou ontem que
Costa, João Sdva, JOàO Martins foi colhido por violenta tem
Dutra, José tV1altins, Januario da pcstade. A.S ondas varreram
Costa Ortiga e José Licinio a ponte de comando e o
Lopes, Henrique Brue�gemann, na via está cercado de gêlo.
Juvencio Luiz da Costa, Luiz A temperatura está a cin
Reinisch Coelho, Lidia Castro, co gráos abaixo de zero,
Leocadio de Oliveira, Lourenço mas tudo continua bem a

I .: ukosky, Marcolino Caetano de bordo.
Lima, Manoel G.->es S. de Oli- .�-----------

veira, Manoel Antero Pereira, ELIXIR DE NOGUEIRA
LETRAS A PHEMIOS. Maria de Lourdes Viscovi e Empregado comsuccesso em todM

por 6 mêses 4% a. a. Dalvs Maria Viscovi, 'Manoel !';:;��!�:: J��:����es da áJ)IblIIi

por 12 mêses 5%"

I Sergio Vieira, Manoel Mota
FERIDAS

'�
.. ,

. Sujeito ao sêlo proporcional. E
.

M I L A
'

CHAR ....
' AU 1 H 'I .

10' 12 d 14' 15 horas r�Phez:n, Manoel Q' .. ntodnio ESPINHAS .:'1
I

Expediente: das as e as. as i "in erro, anoe uintmo os ULCERAS.

I Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas [Santos, Maneei Marqu,"s da Sil- ECZEMAS

459 lhe extinguir à as sarjas. f'allus. Endereço telegrafico: SATELLITE va, Maria Pizza. M guel da i��� MANCHAS DA PELLI

52 cravos e espinhas, sem 3 minima
TELE'FONE, 1.114 S'l L I OI" I V' :�� DARTHROS

" " 1 va ea , rvianoe icente :

i�;;;
FLORES BRANCAS

1 irritação, deixando-lhe a cutis Pamplona, Manoel Galdino Viei" 19 RHEUMATISMO
7 limpa macii} e lresca.

�...���������:�g�����������.�,���,�!,. ra, Manoel Rosi} Alves, Manoel 10�, SCROPHULAS
100 ���a��g��------------��:�-------- - ••DO.O.I�t:verino de Oliveira, Maria Ju-

,,- SYPHllITICAI

208 O .. lia Gonzaoél, Maria eClndlda da e llualmen.te em t.·

46.��".' C r e' d I- t o Iii t u o P r e d I- a I � SdVl, Ma�ia Placidina da Sil- lIaru re21.trada

U aII;:::j:'!....

� 14 .- veira, .M�ria das D.õres Firmo • •AVA R IA·'
.

de OlIveira !:!. Mar'a lul,a da - Milhares de curado.i�!_
l� " Concl'içãn. r.RftIfDE DEPURATIVO DOSA".
� Rua Visconde de Ouro Pretos 13

• �1IIIIi"' "_iiWII
I

'"
•
D
G

Lr. Pedro de Moura Ferro a
Advogado �

_____�'!'!._!��!��_�·_2_.__ ... iH
Os efeitolii do raio �

�ôbre os aviões �
�

Com rderencia a debates sus- •
citados ultimamente na

Argentina'rOquanto aos eféílos do r;:;io sôbre •
(\5 aviões em vôo, o engenheiro B
leronautico Carlos M. Gadda I
�ublica um interessantp- trabalho'
I o jornal buenairense «La Nli
I I"r,», culminando na seguinte
a: sevt!ração: Significan. algum
perigo as descargas eletricas

lp��{s) para" a segurança dos
aVlões em VOI)? A resposta a

f-�Ia pergunta é uma calegorica Iuegativa. «Depois de detalhadas
t,onsiderações sobre efeitos secun- O � I
órios do raio sobre a Instalação � G !

radio-telegrafica élc., o autor a 0'chega a estas ccnclu ões: «Um � O
avião melalico moderno, com to- • \ • '

Ga sua e�trutura eficientemente II aLIVIO NUNES, residente em Floril- •
levestIda e blindada, não oferece � nO!Jolis, contemplado com o prerr;o �f
perigo' algur.J para seus ocupan- § maior alÓ valor de JS. 5: 175$000 e'
\tS, quanJo é alcançado por um • O

I

laio. IITais considerações valem, � A C�EDITO MUTUO ��E- $
tem duvida, por uma brilhante G AL, for: será sempre I.) principal Clube de Sorteio�d�BrasH. e
afirmal:va da mesma te$e 5usten- � Cada dia que passa é mais um passo vitorioso que dá. Ide, inda;?;ai D
tada, r:'(:;�ntemente,

.

pelo eng�- i-��� qual é o Clube d� Sorteio que entrega todos os' premi()s pontualmente? a O
nheiro-rhefe da emp:eza alecpã O resposta é e será essa, não tem como a {;redito Mutuo Predial. O
«Deuts<.he Lufthansa», de Ser- � •

·_J�m� 1•••••••__-....--__.•••----__......0· - _

r'�
-

ADOLFO FRANCISCO PEDRO'

residente (in Imbituba, contempl"do cC'm

o premIO rna:or no valor de rs. 5: 175$

CapUa!
Fu�do de reserva

10&.000:000$000
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

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

Abona. em conta corrente, os seguintes juros:
Dep, com Iur is (COldE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímrtados (limíte de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

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

3.5% ala
4% ala

4.5% ara

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
pl1 6 mêses

por 12 mêses
Com renda mensal

4% ara
5% "

4.5% ara

PAGANDO

ERICO SCHEKENBURG, residente
em Ponta Grossa, (PaJaná) ;::, rtemplado
com o premio maicr na valor de rs. 5: 175$ 'I

I

M ISS A
de30· dia

Delegacia fiscal

D. feresa E. de
Souza Oliveira

Alvaro Tolentino de

....Souza, convida aos

seus parentes' e ami
gos para assistirem á
missa de 30' dia.

que manda celebrar no dia 11
do corrente. ás 7 horas, no altar
do S. Coração de ].::SllS, na Ca

tedral, por alma de sua prantea
da tia e madrinha Teresa E. de
Souza Oliveira.

Cercado d'9
gelo

Amortização
de Janeiro de 1938

No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, co m a assistencia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Psulo,
e na presença dos srs. portadores de titulas e do
publico em geral, foram sorkadas as seguintes
combinações:

"A" PLANO "B"

inações Do 1.· ao 6'.

N PV NI 4
I

IH 91 HU 6
I

PF Aj GY 14 IS 17110 32
Do 7.· ao 12.'
_.-

PLANO

8 Comb

Z lV I

SI Bj

IV Lj X MB QR 25 MB18 KN17
----.-----

Y OH SZ Mj IL 31 SR4MK19

INFORMAÇÕES E PROSPE(;TOS

Machado
�.,

.

t •

& Cia.
Rua João Pinto n. ii Florianopolis

......

eia. Nacional Para Favorecer a Econoln5a

Capital Realizado Rs. 2,250:000$000
SÃO' PAULO

.�..
• ""1'� ?'" ,�,';'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Recebi, e todos leram, talvez,
o «Aviso n' 1», do sr. Constan
tinidi. Devo declarar, em minha
dr fcsa, que seu brasileiro), com

procedimento que desafia qual
quer acusação, e não temo as

ameaças do estranjeiro sem ido
neidade, para quem a reputação
alheia não merece o minimo res-

peito. POR�O ALEGRE, 9 - Para j comando do 2' tenente Antonio
O sr. Constantinidi, segundo prosseguimento da fase publica Mendes.

se sabe, não é autoridade, e nem do processo crime a qu.e res�on-I Os p:êsos serão recolhi.dos ao
ao menos aqui nasceu, para obri- dem os srs. ceI. Francisco Flores 12' regimento de cavalaria, com
gar-me a « arrumar malas», es- da Cunha e Camilo Alves; tor- sêde naquela cidade, comandado
tando eu dentro da minha pró- nou-se necessaria a presença dos I pelo tenente-coronel Aristides
pria PaLI'ia, e sabendo cumprir indiciados na comarca de Santana Krauser do Canto. BAIA, 9 - Um caminhão des-
os meus deveres de cidadão e de do Livramento, penhou-se da altura de 150 me-

empregado. Assim foi que ôntem, viajando Viajaram, na mesma ocasião, tros, sobre a casa de uma fami-
Tendo-lhe eu impedido que em carro especial ligado ao trem os drs. Vitor Graeff e Couto e lia exatamente no local onde es

consumasse uma verdadeira esper- da tabela, foram ambos conduzi- Silva, como advogados de Ca- ta almoçava, salvando-se todos
teza, êsse senhor arma uma intri- dos para aquela cidade, acompa- milo Alves, e Itiberê de Moura. milagrosamenLe, com excepção
gu .que em nada me prejudicará nhados de uma escolta composta como patrono da defesa do ceI. de uma criança, que morreu es-

porque aqui, ou em São Paulo, de 28 praças, 2 sargentos, sob o Francisco Flôres da Cunha. magada.
sempre estarei empregado, mas

rcriará, si satisfeitos os seus pro- Descobertas de'z ce� lulas
..

t
' .,

Procedente de Tijucas acha-se
. .

f
- COmun IIs a�,i�" A data de 7 de Fevereiro e o nesta capital o sr. João Peixotopositos in: eriores, dificuldades a a -- «Dia do Grafico ».

.

di versos pais de Iamilias dignos iiI iiii__.,:::::;;;iiiiiiiii iiiiiiiii__íiiiiiiiiii__________ A IVime; jornais deram folga ao " OUTROS PARTEM
da melhor consideração.

, ,seus iucunsaveis colaboradores nf)
�. .Já expuz a diversos cavalhei- A

'"

d
·

f d ted d labor ingrato da imprensa. CalJ-j ,��gt18 ��J: para Cruzeiro o sr.

i'OS de responsaoilidade, com do- preensao e um mim20gra o e gran e quan I a e sou-nos extra nhez a , porém, que
Tobiano Vieira, professor em Ca-

1'llmeuLos, os fatos passados entre

d b I d"
r-orno ,O:'l demais congéneres, () I tanduvas.1im e o srv Constantinidi, provan- e o etins subversives-Prisão de 15 a êptes «Sinrlioato dos Graficos» não ti-

R I
�

1
.

(',) a sem razão do mesmo. . '

vesse siquer, realizado urna sessão I ' .

e aça() ("S p�ss�gelr?s q.ue
Si entretanto, o citado sr. não do rrêdo de MOSCOll

.
, I I Il'Ialaram pela Viaçã» Cruzeiro

comemorativa por aque a (, ata L1d . l\'�
,

F L
.

I N bSi) quer conformar com o córte 'h
v a. 1 arra un arnve , o er-

que e 11m3 omenagern aos ope-, I)·;· AI', \b Lo ue procedi na sua esperteza .

d
. . "o er eira, viria f reu, auro1 " , ", rarios os jornais, S'I a J

-

Avi] f '1' F'con vido-o a entregarmos o caso CURI-fIB,A, 9-A Delegacia de
.

f' d D"'z ee'lulas
1 v, 0:1,) VI a e arn: Ia, ran-

.� � gmram U.!!lr, sen o os restantes I
ID

•

S'l E � .

S·,·:1 ) julgamento de pessôas idoneas. O d
"I CISCO 1 va, ":,ltraZlO I veira

u r em Política e Social do Esta- detidos, Fugiram o médico sr. '5 r S h D " P d D
'

Quanto ao mais, não vale a d d P' d lvid S Com a identiíicacão dos ele- � 'Jm.' l) r,'\ l� e ro estri, Judith G. Carneiro
o o araria tem esenvo VI o arnuel Huck, José Stachini e > \..,�í\Ji u '..Y t: J dith Perei ViV II D H'

'

J":na responder porque é pura fa- "C 't' u I ereira, . -. . 0-grande atividade, dando combate Atiia Medeiros Rodrigues Silva. mentos pertencentes ao orni e
h h I 1reia de quem, não voando, vaí ao comunismo. Hegional", pôde a policia local i- ,ellt a e sen loca, Francisco Bci-

J .uito mais longe, no «aguismo», Vinham os vermelhos fazendo T,.ês elementos de S. zar nada menos de 10 células co- O alegre (' conhcC'i(Jo �lóc0 rão, Luiza D'Acampora, Domin-
do que orida curta. propaganda e distribuindo bole- Paulo munistas esperando, a todo mo-, (,�1l'navalesco «AS GAHOTA� D.\ gO:3 1.,:):3.;3 S.)uza e LiJia SéJuza:'
Florianopolis, 9 de Fevereiro tins mimeografados, assim como " . ,,' . I mento, efetuar a prisão dos demais "

FO LI�,,: CO�TIposta d,�
.

gracIOsas
de 193f3. O ComILe RegIOnal do PartI- I t d s�nhonni1as da alta Srlclchde no

CcoI'dloacdaen.do inscrições nos muros da do Comunista de S. Paulo", ha-I comAPoDneln :s. a� mOesmdas. P J't' ;i'anooolitana cstá se- 11re:;arando. .

d P
, f' d e egucla ue r em o 1 Ica .' t

VIa enVIa o ao arana,' a 1m e C'" 1 d' d ' "ara c carnaval no veterano « DoAs autoridades paranaenses,
. .

d
.

'f'
- c oOCIa apreen eu am a um re, lJ ,

partlClparem essa mtenslIcaçao I
.

f' d I "C 'L' ze» .

..

pondo-se em campo, localizaram d d
.

S I atono con eClOna o pc o oml e
a propagan a comumsta no , u, R' I d P '" E' ;)""im (jIJC as jncan�avci�,

a con.cenlração dos elementos ex- três elementos de ligação, que são
I e�lOnla

o "Cara.n� 'C paraI sdect t
.

d d o TI le nntra () torced()l'as já se puzeram em
remIS as, consegmn o apreen ef, Artur Heladio Neves e Arlindo epnvl�d( o aCo, : 1

B
L

.,. ,,'
t d -

d t om msta "a'Ilelro aç'?ío, cuidando das fantos;a<; com
en erra o no porao e uma casa de Melo, prêsos. e José Stachini, adI' 1 0_

1 ud'
I .'"

'd d
'

b .,

,

F
.

R' e ta a" as atlvI a es (! ue se aprcsetitarão nos �,llle,;
sem numer�, a rua ranCISCO 0.-, foragido. OI) e sao r ' a :; '1.

h L 1 I
dos setores em que as mesmas carDa v3lesco-3 do « in vieto» (-) eriJO,c a, na capI a paranaensp., o !:Dl- Igualmente, o "Comité Regio-

f eram desenvolvidas. A mesma De- segundo a nossa reportagem pou-meogra o em que eram prepara- nal do Rio Grande do Sul" en- Tdos os boletins de propaO'anda,·' d' I t d r
- lelJ'acia está com o proces ..;o res-, de sabcr, serão de « irulezas» e

BERLIM, 3 O "Fuelirer",con-, . 0. ,vwra OIS e emen os e Igaçao, ". .

l'd d t I "Jazz» O CanclollO'a es>á e�tlJ
decorou o chefe da avia"ão arnenti-I asAslm como. gra.�de quantIdade lum dos quais foi prêso pela po- pecLIvo quasl conc UI o,sen o es �, " . .,. '" ,"�

, -

� 3 d b I ' dentro em bréve, enviado ao Tn- ,dando, desde la, qual sem o mo-
na, general Cidaguer que

atual-,
esse,., ? �t�ns,. Ja prontos. para Ilieia do Paraná. E' êle Altair Su-

bunal de SebO'urança Nacional. do com que receberá as gaI'fIlla�mente se encontra. na Alemanha, serem dIstnbmdos pela cHiade., baram Mena Barreto ou Adalber- \1com a Cl'UZ de mento AGUIA ALE- Apreendeu tambem a policia 31 t R d
.

N t O t d O delegado da Ordem Politica senhorinhas pro�ura[ldo no.« f -

-

I
"

, o o ngues e o. ou 1'0, e
e Social pedirá a prisão preveu- manaque de Bnstol» uma forma

_MA COM ESTRELIl. revolveres e 60 balas, dos cali- nome Paulo Schneider, conseguiu b
. I bres 31 e 38. I fugir. tiva dos elementos comunistas condigna e sinonima do ver o

Fosfato co I A Delegacia de Ordem Política 1 agora detidos. «homenagear».

-I e Social conseguiu prender mais,

d b quando se achavam reunidos, na I Preparando-se para o I N V E R N O
mO a U o referida casa, 15 elementos comu-

I

nistas. Faziam êles parte do« Co- ARIQ, 9 Os técnicos do Minis- mité Regional do Paraná », e são
tro da Agricultura proseguem os os seguintes:
estudos para o aDroveitamento, co- Dr. Samuel Kuck, Arlindo de
mo adubo, os depositos de fosfato Melo, Antonio Tieski ou Miguel'das jazidas de São Paulo e Minas. Kussielski, Jorge Kerlein, AltairEsses produtos serão experimen
tados em var�os departamentos ci- Subaran Menna Barreto ou Adal
entificos dos Estados Unidos. berto Rodrigues Neto, Jacob

Schmidt, José Stachini, Atila ,I
Medeiros Rodrigues Silva, Artur I
Heladio Neves.
Três dêsses elementos conse-

o cei. Francisco Flôres da Cu
,nha e Camilo Alves removidos pa
ra Santana do Livramento

G. P. "Reereativo �
Dramatieo�� t

I�-
.

2a., repre5e.ntaç�0 de
ANIVERSARIOS

Cha do Sabugueiro
Deflue hoje o natalicio do far-

No «Alvaro de Caraulho », o maceutico sr. Carlos Henrique
G. P. «Recreativo Dramatico », jMedeiros, comerciante em Bl�
dirigido pelo aplaudido amado;' menau,

sr. Dante Natividade reprisarâ,
hoje, a comedia de Raul Peder
neiras, O CHA' DO SABUGUEI
RO, que tanto 'Sucesso alcançou
fia primeira representação.
Tratando-se de uma série de

espetaculo subvencionado pelo
Ministério da Educação as entra- fAZEM ANOS HOJE:
das para a representação de hoje,
serão como na PREMIE'RE gra-

'

tis, a convite.

--

AZETA
PELO TEATRO

ossa
ProprietariO-eDlretor Responsavel- A

:�,�..,..-.-.......""""""_����I��J�A�I�R�O��C�A�L�L�A�D�O�
DO POVO

Sindicato

zita Ramos, dilóta filha do sr.

Vidal Ramos Neto, funcionario
estadual, noivou o sr. Evaldo
Moritz, funcionario do Banco Po
pular e Agricola de Santa Cata
rina.públicolA MORTE DE RIPOLI

Festelou ônt.ern, o seu aniver
sario a gentil senhorita Elza
Mueler, relacionadissirna na nos

sa sociedade.
Por este motivo foi muito cum

primentada por suai amiguinhas.

CARMELO PIRSCO
DaC<;J'J'e hoje o aniversario na

talicio elo nosso distin Lo patricio
sr. Carmelo Prisco, capitalista e

pessôa muito estimada.

PELOS CLUBES

a sra. Laura Caminha;
o sr. Lidio Marques Guima

rães e José Luiz Pereira.

C. R. 15 DE NOVEMBRO

-

nao ttOnle ...
-

morou

Os salões do simpatico 15 de
Novembro serão reabertos no pro
xirno sábado para um baile que
promete ser magnifico.

Que será «supimpa» não ha
dúvida pois dizem que êle
é oferecido pelos solteiros e a ra

paziada do 15
é

mesmo do «abafa».
A' postos, pois, os frequenta-'

dores do Clube da praça 15 de
Novembro.

o eaulinhão eaiu
sobre a easa NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Ne-

CHEGAM UNS

A. CORREA E�tá n��La C:lpit�ll o nos�o dis
tinto patricio sr. rir. Jorge j\biso-�
CJete, provécto advogado em La
g,s.

DR, JORGE l\L\ISONEfE

CO�'idecora
do por Hitler

VIAJAl\<TI":S (via mariLimo)
O vapor l\lONTE PASCOAL,

elitralldu uiltl�-ô�L..)'1) de Buenos
Aires, trouxe para este porto os

.:legiliotes pass1geiros:
De Buenos Aires, BerLa Paula

Strobel Kaph3mel, Olga Kapha
ueI, Ludwig von dir Heite, Ger
trud Maria Von der Heid, Ber
nhard Ludwig von des Heid (me
nor), Madalena' Conti in Rossi,
Paulo Lentzow e Vitoria Conti
de Valienti; do RIO GRANDE
WiIiam Dalton Hohenthal, Velma
Gladís e menor Hans Hermann.
No mesmo vapor, embarcaram

nesLe porto as seguintes pessôas:\
Para Hamburgo; Klaus-Guenthbrl.·
Ohl, Elsa Brandt, Anita Brandt.
Hans-DetIev Brannt, Karoline
Link, August J'ickhardt Lidia
Henck, Ludwig Werninghaus,
Cristian Monasén, Margaréte
Monsen, Inge Monsen, Bertha
Hindemith, Mariane Hindemith e

Ernest Hindemith; para o RIO
DE JANEIRO, Manoel da Silva
Morais, Nazareth Jorge Morais,
Dr. Ivo de Aquino, senhora e um

filho menor, Dr. Alberto Coutinho
e senhora, Alberto Carlos Olivei
ra, Dr. Udo Deeke, senh0ra e um

filho menor, Maria Pereira, Helio
Cabral Wendhausem, Franz R.
Willerge Verginalld Wandedey; pa
ra SANTOS, Tuffi Amim, José
Rosa Cheren e senhora, Jorge
Salum, Dr. Remo Corsini, senho�
ra e um filho menor, Francisco
Bustamante, Manoel Hoffmann,
Elly K0nrade Felicia Kanthack�-.
Rotemund.
--- .é.'" �'-

o TEMPO

MOOEL.
Liquida pelo eusto os artigos de

v E R o

KIMONOS-BLUSAS-VESTIDOS-TAILt.EURS-JOGOS DE JERSEY, etc.

RIO, 8 O general Franco Fer
reira, inspetor do 3·. Grupo de Re
giões Militares, que deverá seguir
lloje para Vitoria,via maritima,afim
de inspecionar o 3·. B. C. e o 3'. C.
R., p(lr motivo de força maior re

solveu adiar o seu embarque para
o dia 12 do corrente, no vapor ITA·
QUICE'.

Intercambio
comercial

APROVEITEM ,
•

General franco
ferreira

RIO, 9 O intercambio comer
cial com os Estados Unidos atingiu,
em 1937, a 189.290.000 dolares dos
quais 68 milhões dos Estados Uni
dos para o Brasil e 121 milhões do
Brasil aos Estados Unidos.

PREÇOS ESTUPENDOS DE BARATOS

-

;'1�I Hr" •di

iii-I�
?1

�
� ASSUNTOS: HORARIOS:

, Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
ii: Técnicos, Industriais e

It,: C9mO�:::r:�::os ,u:::' ::��! �:adOS �"tam,nt,
a('� interesses industriais e comerdais da firma. pedimos, encare�'

11_
ci lamente, sómente seja TI apresentados por escríto.

TT & C IA.
REGRESSAA�
ITALIA

METRO p OLE

RIO, 9 Ao procurador geral
da Fazenda Pu'bliça foi remetida
uma relação de todos os contribuin
tes em atraso com o Imposto sobre
a Rendá referente ao exercicio de

1 1931, relação essa acompanhada das
respetlvas certidões de divida.

Bruno Mus
solini

Cobrança,

executiva

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Instavel com chuvas.
Temperatura-Ainda em decli-

I
nio. '

Ventos: - Do quadrante Sul,
I frescos.

1 As temperaturas e'Xtrem.�s de
ontem, foram: maxima 24.3' e mi
!lima 20.6 registradas, respecti-

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiil_iil_iii'iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii":';' vamente, ás 12.00 e 8.00 horas
,

'>
.

A «METROPOLE Companhia Nacional ae Seguros
de Acidentes do Trabalho», autorizada a funcionar por de
creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi
nanceiro a que está ligada a METROPOLE Companhia Na

cional de Seguros Gerais.
A DiretC'ria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 'F. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreirli
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

MATHIZ: Rua Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS: em todos os Estados
Agêneia em S.Catarina-H.João Pinto. :;

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

Departulnento de Aé ..

I ronautica Civil

I Bóletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

RIO, 9 A bordo do NEPTU-
NIA, regre jsa hoje, a Italia, o capi
tão Bruné' Mussolini, o major Pa·
radisi e o t�nente Vitalini.

Ficarão no Rio, aguardando ins
truções, o coronel Atiiio Biseo, co·

mandante da esquadrilha dos RA
TOS VERDES, m3jor Moscateli, o

capitão Castelani e os 20s. oficiais
Cubedu, Arata, A�triciani e Portari.

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE�
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

,._ .

-.,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




