
A Interventor!a Federal neste Estado acha-se em negociações para a

�ornpra de dois lDílhões de l1letros quadrados de terreno, no l1lunicipio
de Biguassú9 destinados á construção da Colonia de Psicopatas', notavel em
pree:ndirnento €1€0 govêrno Nerêu Ral1los, ajuntar a tantos outros, em prol
da a(J��t�stencia, socia�8
----_--
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ali o individuD Waldomil·o Barbosa., que . .

a sassillllon sua esp@sa� de nome Cecilia'! Proprletarte e Diretor Responsavel J A I n O C A L L A D O
{com um violento sôco no ri:§t®� up®§ a ex�

I ANO --------'1 "1----- fiorianopolis, Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 1938 1 NUMERO
tra�ão de um dente. ·

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

Jub.losamente temos a noticiar RIO, 10-0 Boletim do De-

que o nosso talentoso companhei- partamento do Pessoal do Exér
ro de trabalho, o vibrante [orna- cito publicou um convite aos oíi
lista Mimoso Ruiz, acaba de ser ciais atualmente nesta capital, pa
nomeado redator-correspondente ra comparecerem ao embarque
da grande organização jornalisti- do general Góes Monteiro, que se

ca MERIDIONAL, departamen- verificará no dio 14 do corrente.

to interno dos DIARIOS ASSO- ° chefe do Estado Maior irá á

I
Tt�. Leonidas

CIADOS, dirigidos pelo brilhan- Argentina representar o nosso Herbster
te espirito de Assis Chauteau- govêrno na posse do presidente Ibriand. Ortiz, cujo nome foi sufragado Por ato de ont.em, do sr. Ir-

O jornalista Mimoso Ruiz des- nas últimas eleições para ocupar terventor Federal, foi promovido
de ontem entrou em exercício o posto supremo da Republica a 1. tenente, por merecimento, o

das suas novas funções. i amiga. distinto oficial da Força Publica
Abraçamos afetuosamente ao O processo a que res- do Estado, sr. Leonidas Herbil-

distinto companheiro. ter, atual prefeito do municipio
----- pondem os implica- de Jaraguá, com um acêrvo ad

REGRESSARAM dos na noveulbrada miravel de serviços, dos quais se

HIO, lO-Regressaram ôruem tem desempenhado com raro des-

O • ed t G:t Q. V I
li esta capital os representantes HIO, lO-Tendo o procurador cortino e acêrto. A promoção do

pJ: eSi eu e e �l 10 argas, no ado de das Jornadas Médicas, que se geral da Justiça Militar embarga- tenente Lecnidas Herhster, repre-seu venel"ando ���_���!!_�ea�do o eliimarrão I realizaram em Montevidéu.

I d.o
o a;ordão do S. T. M. profe- sen�� mais .um. atestado do. alto

O
lI!l 'd

--

- rido sobre o processo a que res-
I espírito

de justiça do eminente

(r!�a o C�ie_':(� TEFi�PODA' g NO Rlft 'IPondbem
75 pessoas acubsaddas de,dr·ANeGrêIJARtamos.n '- U enca eçarem o novem ra a, o « aze a », que sempre en-

f d N
- ""�_, - 'presidente do Superior Tribunal controu no distinto oficial, eme ia açac eo

.

�K'&-d' ;-d--�"'s de socorrosj Militar convocou, extraor�inaria- dedicado ami�o, �elicita o com:;;;J) íi�� e v mente, os membros do tribunal. um abraço muito sincero e afe-
PETROPOUS, la o presiden-I qUI! se encontram em ferias, para toso .

..,..te--m•ls ite da Re,?u_bUéa despnch?u ontem
_

RIO, lO-Durante o espaço de uma reunião, amanhã. ------------------- .. - .. ---.

U - com os mnustro da JustIça e da � horas, que durou o temporal, """"-ffl9W* + • O procurador não se coníor- FE�nl.&S MII..I-Educa�ão. _
o Corpo de Bombeiros recebeu! deci dimi TARlll'S-

d f Mais tarde, recebeu o mterventor d' L
- mou com a ecísão e lIDInUlU a lU

soes e IJn - Julic, Mueler e em seguida uma co-
cerca e 50 pedidos de socorro. eilao de mercado- pena aplicada pelo T. S. M. á

missão de jornaltsta-. Na rua Caicurus, desabou uma, rias apreendida8 alguns acusados.• • Apresento_.? cumpr!mentos ao barreira, colhendo um predio de 1 --------------

e Iona r lOS chefe da nacao o embaixador Setzu residencia. Desse desastre sairam _ Tte. Alberto Meyersa\;·���imente, conferenciou demo- II
feridas mã� e filha, que se acha- das��oj:�u�:�l��r�s,ser;� :��d��

NITEROI', 10 Foram assina. radamente com o sr. Getulio Var- vam dormindo, : zem n·. 1 da Alfandesa desta capí- Foi promovido ao posto de 1".
das pelo interventor tederat.cornan- 8��_0_!;::'- ()��atdo Ar�nha. ,__

Na rua I;Iermenegilgo de Bar-: tal, diversas mercadorias apreen'!_i- tenente �a Força Pu'bUca do Esta-
dante Amaral Peixoto, 156 demissões .I:. BEL ""TOHIO I

ros, uma faisca eletrica caiu tam- das como contrabando na estação do, por ato de ontem do sr. Inter-
de funcionarios que desacumula- 'U' � [la.

.

bem sobre d di
de Herval e constantes do editalj ventor Federal, o bríífrante oficial

ram, de acordo com a Constituição do ministro da
.

I
U

d' ��la cas.a e mora .Ia, ,que vem sendo publicado no DIA- da mesma milicia sr. A I b e r t o
Federal e as leis reguladoras da "_

resu tan o \ ISSO ficarem varias : RIO OFICIAL DO ESTADO. . Meyer.
materia. VUle30 pessoas queimadas. I -

A GAZETA envia lhe as me-
A medida atingiu naquele Esta- O of!cial de dia do Corpo de

I

Cinco generais con
lhores felicitações.

Ao em numero muito maior ao RIO. lO-Falando aos jorna- BombeIros declarou á nossa re-I......
-

-----------------:----_ .. --

urofessorado, cujos claros serão pre- lisLa,s, o coronel Mendonça Lima, portagem que o temporal de ho-'f· O desaparecimentoenchidos por meio de concurso,na
erencl!lr�m com ofôrma do preceito constitucional. Ministro da Viação, informou, je foi o mais violento caido du'

i

ti U
,------ que entregará amanhã ao presi-' rante os anos que serVil áque1a dAÇUDE DE 40 dente Getuli? Vargas, o. relatorio corporaç?o. " .. ministro da Guerra o

b"lh
-

d ."t da recente VJ3gem que fez ao nor- Em vIrtuae oe um aCIdenteI oe� e I ros
I te e centro do país. causado nas oficinas do O JOR- RIO, lO-Com o ministro da
------- NAL, p.elas chuvas, ficaram pa- i Guerr�, c��ferenciara,? boje?sRIO, lO-Afim de enfrentar o I

F I ceuneS radas dIversas maquinas, impossi-, generaIS Goes. Monteno, LuC'lo
problema das sécas no nordeste, o a I;eu' - bilitando a circulação amanhã I Esteves, AlmerlO de Moura, Joso
ministro da Viação. coronel Men- • � dêsse matutino, bem como do! Joaquim de Andrade e Mauricié
donça Lima, acha-se disposto a crrl:o r ,,,,ugu s� CORREIO DA MANHÃ, que: Cardoso.providenciar a construção no Es- não pode trabalhar, por falta de1----.------ etado de Goiás, de um grande to Rod�Ir.agueC

.

I t
.

P t O
,oçude com a capacI'dade para 40 Ii.ll'� energla e e Tl�a. . . ar lU para Idve ..
u Tambem tIvemos notICIa de ,bilhões de metros cubicos de agua, que lavrava incendio na fabrica I f9

A
, ' O.utros calculam tratar-se de uma

estando as despêsas orçadas em RIO, 10 Vitima �e um rte:�s- de,m�scaras .contra gazes, do ,ra O ga o more.s I ��n_g���:_d..o�_:u_s��s..�::n_c��.• __ •60 mil contos.

I
tre �e automovel, .fale�eu n_a A_��s- ExerC'lto, locahzada em Bom Su-
teneIa, ao ser medIcado, o CIrUrglao ESCOLA DE COMERCIO, dentista dr. Augusto Rodrigues, cesso.

MONTEVIDE'O, 10 O generalI
destacada figura do mundo lite!a-; A reportagem dos jornais 0.stá : :E:lores da Cunha partiu para a ci- DE SANTA CATARINA
rio de Pernambuco. I' lutando com grandes dificuldades d'lde de Rivera, comu.nicando antes

porque as fonLes de informações- II a? chanceler UrugU_!lIO, bem como

"-----, b b' .. .

d d
amda que regressara brevemente aom eIfOs e pOlICIa-na a a ean- Montevidéo.

Professora I
tam. lO JULGA�IENTO DI�

1#
23 MORTOS E 27 FERIDOS I CARLOS PRESTES

COI1i1UUlsia. RIO, lO-Pelos postos de as-I RIO, lO-Reunir-se,á, amanhã,
sistencia, até ás 4 horas da tarde, I ao meio-dia, em sessão extraordi
de hoje, haviam sido recolhidos

I
naria, sob a presidencia do almi-

15 mortos e 27 feridos. rante Frontin, o Supremo Tribu
No alto do Sumarí, uma bar- nal Militar afim de julgar os em

reira caindo sôbre uma casa, so- bargos apresentados pelo procu
terrou 8 pessôas, que até agora rador Washington Vaz de Melo,
não poderam ser retiradas dos es- á apelação interposta pelo ex-ca-
combros. pitão Luís Carlos Prestes .

Os bombeiros continuam a tra- --- - -,.

balhár removendo os escombros
em busca de novas vítimas.

O tráfego da Leopoldina e da
Central do Brasil continúa para
lizado.

MADRID, 10 O tenente An
tonio Vasquez Aêostinho, o mais
joven oficial do exército da l'tepu
blica foi morto no ultimo combate

REASSUMIU travado em Pico deI Zorro,na fren-
RIO, 10 O general José Joa- te de Teruel.

quim de Andrade, que esteve em O extinto não tinha ainda 17
visita de inspeção ás unidades da finos. Natul'al de Jaeu, era filho
Aviação, sediadas no norte do pai:!,: de um capitão de carabineiros e ti
reassumiu hoje as funções de chefe I' nha apenas terminado seus estudos
da Aviação Militar. quandO teve inicio a revolução.

Aviões de bombar- Na fazenda "Santos
deie americanos

Reis"

WASH:NGTON, 10-0 Depar
tamento de Estado confirmou

hO-1je que uma esquadrilha de grandes
aviões de bombardeio do Exército
dos EsLados Unidos, denominados IFOHT,\LEZAS VOADORAS,fará
uma viagem á América do Sul.

Vu�toso
desfalque

RIO, 10-0 Departamento de
Administração dos Municipios do
Estado do Rio apreendeu na Pre
feitura de S: Gonçalo, para os ne-

\ I;�ssarios exames, os papeis em

que se diz existir a prova consu

bstanciada de um vultoso desfal
que verificado, ao que se afirma,
naquela municipalidade fluminen-
se.

Procurando obter informações
a respeito, soube-se que a quantia
extraviadr orça, aproximadamen
te, em 276 contos de réis.

1'56

Frétes
maritimos

I
,� '" ''\_ RIO, 10 Reuniu-se ontem, no

g!binete executivo do Conselho Fe
deral do Comercio Exterior, a Ca
mara de Produção,Consumo e Trans-
'portes, para tratar da questão rela
tiva aos maritimos.

Na reunião, que teve inicio ás
16,15, e terminou ás 20,15 horas.
foi largamente deb2tido o assu'nto,
que será submetido ao plenario na

iProxima sessão do Conselho Fede
ral do Comercio Exterior.

RIO� 10 - O jorna
lista Silva AI·os apl-e ..

sentou ao pt·oeuloa ..

d®r do S. T. !tI., de ... ,

uúneia contra a pro-
.

--------.-------" e s s o ra contratada
ALMOÇO í!lelo ,Dep�l"ta�e]!nto

dos av�adoi'es de �duea��o Fudc8�
italianos da Prefeitul"a�Maloie ...

I taWinians� acusando-
RIO, lO-Antes do seu embar- a de exercelr funeôes

que de regre�so á ltalia, os avia-' com orienta�ão eo

do;·es italianos ofereceram �m. aI-Imonista e prática de
l:noço� aos seus colegas brasll.oros, I átos erinlÍnosos ca ..
o qual decorreu em melO da

I . �
,maio!' cordialidade, trocando-es, pltu.lados na lei de

, / �,antes e entusiasticos brindes. I seguran�a.

G ZET
1079

O jornalista Mimoso
Ruiz nomeado reda
tor-correspondente
da MERIDIONAL

NOMEADO AJU
DANTE DE ORDENS
DO PRESIDENTE
D4L\. REPU8LICA

Gal. 'Góes
Monteiro

RIO, 10-0 tenente Manoel
Fernando dos Anjos, e foi nomeado
ajudante de ordens do presi lente
da Republica, em substitu ição ao

capitão João Garcez do N asei
mento.

116.545 ALUNOS
NAS ESCOLAS {;A

RIOCAS
RIO, 10 - Pela estatística

feita no DI�partamento de Edu
cação da Prefeitura ficou verifica
do que a capacidade do sistema
escolar, para 1938, é de 116 mil
545 alunos. Confirmada a matri
cula de 1937, que foi de 94.293
crianças, ficará o numero de
25.252 vagas em todas as escolas
da .municipalidade.

RIO, 10 - ° ministro da
Guerra declarou ao chefe do D. P.
E. que não poderão ser concedi
das férias para serem gozadas
fóra das guarnições, até segunda
ordem.

embaixador
russo

BUCAREST, 10 - Os iornai!!
dedicam paginas inteiras ao de
saparecimente do encarregado do!!
negocios dos i\loviets. Uns opinam
tratar-se de um golpe da GPU
e outros dão aô fato a signifi
cação de um atentado trotkista.

Rothschild
no Rio

RIO, 10-A bordo do � Santos
Marú», chegou a esta capital, o

milionario Lionel Rothschild, que
veiu acompanhado de sua familia.

o 10·. B. C.
chegou á

Baia

(INSTITUTO LIVRE)

Teve logar ontem, á" 15 hora!!,
n"- séde da Escola do Comercio
de Santa Catarina, a reunião da

COIlgrega�ão d:quele estabeleci- RIO, 10--ProcedenLe da Baía,m.e�to, afllI�, ae proceder a e-I chegou ôntem a esta capilal, oleIçao do dIretor e do Conselho' 10' B C que deve 'a' .

T'
.

Ad'" . . ., [prOssegUIr
ecm�') mIDI�tratIvo, em cUJa viagem dentro de poucos dias:

vot.aç?o, que fOI secreta, obteve
para Ouro Preto, onde é sediâdo

malOfla ablloluta de votos para o
•

cargo de diretor o' sr. professor
Mario Robert<;> Bott, sendo sua, Adoraçãoposse coroada com uma salva de

Ipalmas.
. .

é a marca 9ue ?omina na atuali-,
Obtiveram maIOrIa para o Con- ,

dade e domInara sempre.Qualque
selho Ténico Administrótivo os

I que seja a sua necessidade de
srs. professoJlCs Elpidio Barbosa, I perfumarias, prefira sempre
Vilmar Dias e Orlando Brasil, 03 as da marca

quaii foram empossados. Adora�ão
Foi resolvido ainda que, o sr.

diretor, em nome da Congrega- I=der"""
o

Ição, telegrafasse ao sr. Interven- L I,�ao e.specla
tor Federal, congratulando-se pe- LLSBOA, 10 - Uma revi8fa
Ia maneira brilhante e justa com, desta capital, acaba de publicar
que solucionou o caso da referida I uma p,diçãQ especial dedic�da ao
escola. Brasil.

MORTO UM TENEN
TE COM 16 .IflNOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA \
Florianopolis, 11-2 -1 938

G
Treinou o Avai F.C, campo disposto a derrotar o n

� ��,ã- gueirense,vingando assim as du'"
� � �.- ..

-'
I Realizou-se ante-ôntem o treino clerrotas do campeo .ato de 193 '

O tl,.)o Avai F,C. O Figueirense por sua vez.

espor Iva Estiveram presentes diversos' team de classe, tudo farei p::u;\

elementos do l '

e 2' quadros.
I �emomtrar que possúe um esquél

O novo técnico do Avai, ° drão forte capaz de levar de ver.

sr. dr. Melo Leitão, antes de ini- cida os seus rivais.
ciar o treino, fez uma pequena E s�,O rt.e _

preleção aos jogadores, ffllando em .J O .... '''''" �:::.,
\

I d b
! ti �.:,,;;.o seus parentes e arm-

ger,a o es.porte retão.
O F C do Porto gos paI a assistirem á

rodos Jogadores, achavam-se :.
B'

1 missa de 30' dia, Ibem animados e o técnico prome-I quer Jogar no rasr 1

Ih I O REfJRESEr-'TANTE DO c.ue manda celebrar no dia 111:teu- es uma excursão pe o nosso -
-'"

Estado. I. CAMPEÃO PORTUGUÊ::) c'o corrente, ás 7 horas, no altar I
1 ENTRL\RA' EM ENTENDI· do S, Coração de Jesus, na. Ca- I

ME�JTOS COM O SR. trdral, por alma de sua prantea-I1.Ul'S ARANHA d3 tia e madrinha Teresa E. de,
RIO, 10-0 F. C. do Porto, 1 Souza Oliveira. C HARLAU TH,

campeão de Portugal deseja joga' I _- ---

, I
.

d B 'j d
'. .' ALUGA-Q, E e o creme que levo ucionou o

Realizar-se-á omingo um" no rasi , ten o para Isto, envia- .._.

d Ih ' I'
d

.

d I O confortavcl prédio de rnun o ve o, e, ora revo ucrona a
sensacional parti a entre o Fi- o uma carta ao seu representan

'I
A

.

d S I
gueirense, campeão da cidade e te em nossa capital, afim de que, residencia á �ua Uruguai, menca ou .

° Atlético. Será um match espe- este entrasse e� �egociaçõe5 com "": 18, nesta..,�ldade. GRl- CHARLAUTHtacular, pois o At/tico está com os clubes brasileiros. "rratar no BANCC? A -

um forte esqulldr o e entrará em Continua na 6a. pagllia COLA. á ru 1 Trajano. 16.
não é um creme comum

�����������'�����--

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAlOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8

�:�.é��:�:::":��(��",:,:�25�-�6.;»� -_--_C.;--:;..;a;.:.r�I:.;(;:;.)-;S-:.-_-..:-I�-..:.I�;:--;.j-·-.;e�-��;::-);.-(.;:;;�.;k�e;·""�::�;;;=;;;I:I\=-,�.:::·-: �,_1irEaii'_s;;:;;�a;;7mii�:ii�aii�_r�;;e.diialis�11
qui zen o ào c r i a n ç a

O PARAISO
para cr�anças de todas as idades, por preços mOdicos a pertir de 2$000
''\tão pe�ca ocasiao de fazer suan CO-r'a'pras.

Rua F�lipe SchmBdt, n· 21

M ISS A
de 30· dia.i-«I -

'._

D. feresa E. de
Souza Oliveira

REDATOR: Carlos L. da Luz

Atlético x
Figueirense

Aivaro Tolentino de

f;:":.'%f!;J� �Souza, convida a�sUm apê�o subscrita
p�!f8 dezenas de torc�do�
�es, que pédem a volta
de Boas aos gramadas

flo.·ianopolitanos
Artolfo .Boos. o consagra?o ar-1 José �itenc(;urt

queuo avaia.,o, que ha muito se DIas »

acha afastado das lides esportivas, Otamanis Silveira»
;: pedido r:lvs inumeros "faos" do Manutl Ferreira »

.flvai, voltará ao arco avaiano. J Iam�ton Cuneo »

'José E 'dú Rosa lO

RaiH1Undo Vieir;=t Nelson Amin »

87 -- 9 »

5- 7 »

J 4- 4 »

2-- 8 »

2-- 5 »

38- 8 »

Eulre as personalidades mais
Jestacadas no nosso meio espor
tivo, é sem dúvida 0 sr. Raimun
do Vieira.

Dirigiu com dinamismo os des
tinos da L.F, F. no ano passado.

Rodeado de homens capazes
de elevar o nosso futebol, soube
o sr. Raimundo com honradês e

acerto, decidir todas as ,causas,que
Íhe cabia.

Foi durante a ma-- gestão que
realizou-se o encontro da L.F.F.
e A.C.O. e outras� partidas in

ter-municipais cujo fim, era uni
camente d� estreitar os laços de
é nizade entre as diversas ligas
e portivas.

O sr , Raimundo Vieira, dota
d) de uma força de vontade.nun
("\ soube o que foi desânimo.

Enco�tra!ldo os cofres da L.
F.F. vazios, soube o sr. Raimun
do preencher esta lacuna, pois no

fim da sua presidencia, a Liga
tinha as ficanças ern ordem.

felicitamos pois,' ao sr. Rai
mundo Vieira, pelo esforço que

drspendeu em pról do nosso es

porte.

Corrida Automobllis
tica Infantil

O representante dos pneu� Pi
reli acaba de instituir um premio
a vencedora da classe B, na pró-'
xima corrida automobilistica. I,Os inscritos até a presente da
�a são:

Lincol d'Eça carro 20- 6 anos

Deodato Gil- » 19- 5 »

Eunice Terezinha
Gil

João Augusto

4. qui apresentamos os dois novos Ford
li_ para 1938 - o Ford Standard e o Ford
de Luxo, Diversos em apparencia, ambos são,
porém, identicos em excellencia mechanica,
possuindo a mesma distancia entr,_; eixos, ul'.
Peh sua excellcncia, Ford bi o carro mais

procurado em 1937, em relação a todas as

outras lflarcas. O novo Ford Standard para
I938, apresenta caracteristicos ainda mais aper
feiçoados. E para aquelles que desejam um

carro maior e maís fino, dentro das van

tagens offerecid:1s por Ford, foi creado o novo

Ford V-8 de Luxo.

amplo lugar para bagagens e interiores confor
taveis, ricamente trabalhados. Proporciona o

prazer de se possuir um carro de Luxo, dentro
da tradicional economia Ford. O modelo Stan
dard é de preço inicial mais reduzido. Possue
linhas elegantes e genuinamente aero-dynami
cas, seus interiores são amplos e confortaveis.

Ford, no modelo Standard, mais uma vez,
oiferece opção entre dois typos de motores

V-8:' o possante "8( e o ultra-economico "60".

Dois carros, dois motores e preços diversos.
Todos elles offerecem os tradicionaes carac

terísticos de excellencia Ford. Qualquer
um que escolha, proporcionar-lhe-á a

satisfacção de estar, sempre, bem servido,

» 19- 7 »

4- 5 »

2- 4 »

ro •

.)ar .:uva

Pedro Paulo
Terezinha Gon

çalves
Afonso BéIo

Wanderley
Netinho Filo-

»

» 4--10 »

18- 7 »

FORD

»

meno »

Dulcéa Veloso »

4 J -- 9 »

7 »

Valmir Artur
Schmidt »20- 9 »

J\1ario Galiani » .--10»
Moacir Galiani » 9 »

Nunilo Lopes
Silva

Terezinha Pe-

Com carrosseriamais longa,este novo mo- �<'>C
.

.

1 ff
' , ,-,;,r/6/ ,.

de o o erece malOr espaço �:<�::;rno, maIS ..,.
.'

4 » El:?0SIÇÃO»

EM NA AGENC!A

20- 6 »

A
NO

F?oupas

ELIXIr. �E NOGUEIRA
Empregado com successo em toda

aa molestias provenientes da s1)IhIIII
� Impurezas do Sangue:

FERIDAS
ESPINHAS .

r
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILfTICAS ,

e Ilnalmente em todal
ai aHecçOel cuJa ..

aem aeja alI_ req!ltrldl

··AVARIA··
- Milhares de curados' _e_
n�Al'lOE DEPURATIVO DO SANO"

!' .

CHARLAUTH
ihe extinguira as sardas, panos.
cr avos e espinhas, sem a mínima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.

�iet;:ff;�a-ça-o·

1 da Central

RIO, J O - Varias turmas
I num t�tal de 150 operarios tra

I balharn ativamente na eletrifica,
ção da Central do Brasd, no

trecho compreendido entre Bangú
e Nova Íguassú.

Gal. Esti�ar.
ribia

ASSU>�ÇÃO, 10 - o g"!'"
neral Estigarribia. que' ôntem de
manhã chegou a esta capital.doi
alvo de uma grande manilesta
ção popular.
�����J������
� �
� ORLANDO CUNHA

. �
� SEN�ORA ri �
� �
� participam aos parentes e �
.!tl pessoas de suas relações o �
� nascÍmento de sua filha H

I � MARIA HELO,SA �
� �
� Fpolis. 4-2-38 �
i _·1r....,. -.,.._�.,...,�..,...-_'""'""r r....... 'ii'�� _......�,f&.- �L.- ...._.... ..._� ................_ �.�r.l

1iDr. P. Cama�1
Simões

Médico do D. S. P.
do Estado

CUNICA GERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das ILolestias da
péle (dermatoses em geral)
fub confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

(iS •

.
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o r n;nl0 L'e-reto-Lei, que impô« sr'1ç()p,,-; nos Iuncio
narios pl l.lir-os do Esiado, que efetivos. ainda não fizeram
suas insci leões no Montepio, está produzindo seus naturais
e henéíic: �, eleitos, pois, já se avulta o n:;:n,ro (:JS que es

tão regular izando sua situação naquele IP1j ortanto departa
mento � (L!;co, Impondo sanções e estabelecenc'o penalidades
para os r uncionarios, que, deu Lro do prazo marcado não aten-

\ dam as exigem'ias requeridas, nem por isso. se.l1e'll'lDLcs im
posiçõr» '> irão com êsse aspeto de obriga tc.riedade, ccartar a 'ii
liherdac'c dos Iuncionarios porque, tais sanções apenas, visam ,!�
o intuito Dobre e humano de defender os interesses do fun-

Iclona; ;�i';10 público, e, quica, das Iarnilias r' os Iuncionarios.
L' dever, precipuo de todos cs servidores do Estado, i

ampara e defender seus interesses, pondo-se a si lY"8mOS e � I
a propría Iamilia, a coberto de determinadas anomn: ias, q ue li 1

se orirmam GO inamovíveis emergencias. �
O fl rr-ionario público elo Esiad«, que tonha BP'l situa- 1�

ção rerfeilamente equilibrada naquele' rleri'lr tamcn to, que r ! �
sem Iovor, uma instituição protetora dos interesses (1�) cole- : lJ

I�ti-, idnclc, está, por isso mesmo, livre de certos O:;-+"Toro'1 e ,.,

atê de se sujeitar a certas formalidades e exil:rnci· B, 'que : �impõem obrigat oriedsdes e compromissos, que tanto Jazem '��f'sofrer a honrada e honesta classe dos servidores elo Estado. !)
IOrganizado o serviço como está, prat icando-se como : � I

deve ser praticado c executado o Der relo Lei D. 31, de 29 1"
de maio de 1934, fica perfeitamente normalizada a vida pú i i I
blica do Iuncionario. ! � I

Esse Decreto, completado pelo Decr pto-Lei D, 52 de I �,
de fevereiro deste ano, assegura a todos, OR direitos e van

tagens, que agora se tornaram obrigatorios e em proveito ,�,
dirêto da classe. li

A faculdade que possue o funcionário público do Esta- ido de, poder hoje, fazer seus emprestimos como contribuiu- ii
te do Montepio, deve ser encarado como um meio prático e �

unico de se livrar de condições e sujeições, que a usura e

pouco escrúpulo dos agiotas impoem com prejuizos materiais
e até morais para o funcionaria.

Em face do que dispõe o art. 2 do citado decreto-lei
n. 52, de ] o. de fevereiro deste ano, não poderão fazer em

prestimos os funcionarias que não tenham feito suas inscri
ções no Montepio. Tal proibição, virá sem dúvida, acarre

tar inúmeros prejuízos e dificuldades para o funcionaria, em

baraços que, entretanto poderá evita-los si cumprir as exi
gencias e formalidades de sua inscrição.

Outro aspécto do problema, que deve ser encarado com

interesse é o que diz respeito ás declarações de familia, tão

importantes como necessarias, porque, dependem delas, todas
as providências imediatas, que devem ser tomadas após á
morte do .contribuinte e em beneficio da familia do mesmo.

As declarações de familia são documentos declarada
mente imprecindiveis para a formação e andamento rápido
dos processos do Montepio.

Sabemos de casos, que têm trazido inúmeros embara-
C

IB •

ços a muitas familias em virtude da falta de tais declarações, _ais ·MANILA, 10- O c;stelo de Va- Pela diretoria deste Dispensa-
que instruem o processo e facilitam seu andamento legal. lo!.> aI. aja de ser destruido por um rio, foi enviado ao sr. Interven-

Tornadas todas as providencias com a devida antecipa- II
i Vas(.o Gmez, de Cuba. dcseJ'a

pavolOSO íncendío. tor Federal, o 'seguinte ofício:

ção e processadas na fôrma da Ipi, ficarão as familias dos

'I 'I re.lacionar-se cem labricantes oa ex-
Trata-se de uma das mais famll- « Exmo. sr. dr. Nerêu Ramos.

contribuintes livres de vários embaraços e incômodos, que só portadores de tecidos de algodão e
sas relíquias hl�toríca3 dos temp:s DD. Interventor Federal neste

a desidia e descaso de seus chefes pódem provocar. ,fazendas para roupas de homens.
feudais. Estado. A Diretoria do Dispen-

Muitos são os que pensam poder prolongar indefinida- sario Clementino Fraga abaixo

mente a sua existência sem se aperceberem de que inúmeras ---- assinado tem a honra de vir á

são as causas que determinam a sua cessação. O apêgo á �
Ellls W!llía� Stan�('y, esíabeIer:- distinta presença de V, Excia.

vida não deve ir até o ridículo e á ignorancia de não que- � do �a Cah,for�la e oferecendo ,refe. PRODIGIO, significa MILAGRE para comunicar-lhe que foram

rermos pensar EM COISAS FU'NEBRES, como afirmam Iii I ren�12s,. o:sqa r�presentar, fmllas MILAGRE significa I encerrado!! os serviços do dito
muitos. Ora, entre as COISAS FUNEBRES está a de se ,n!,clOnaís Interessadas na mtrodu-

I I Dispensario, em virtude de ha-

fazer o amparo da familia. Sobre tudo é isto simplesmente I ça�
de seus �r?�utos nos Estados (;HARLAUTR

1 ver o digno govêrno de V. Excia.
deshumano. " UnIdos ou ,aqulslçao de mercadorías usando o creme organizado identico serviço subor-

Felizmente não pensam assim os que estão regularizan-

II
norte-amerIcanas. (;UARLAUTH dinado ao Departamento de Saú-

do sua situação junto ao Montepio do Estado. I
de Publica do Estado. E' com

Oxalá que o funcionalismo catarinense compreenda a ? sr. Franc�sco Frag� Viei,ra de dirá logo sorrindo: que produto indizivel prazer que registramos
grande necessidade de sentir e bem compreender os seus reais I

Bal ros, de Mm!s Gera;s: dIspondo I maravilhoso! tal ocurrencia, os modestoR e de-

interêsses, entre os quais está o dever de inscrever-se no de lotes de alg;;dao benefiCIado, amen- ,,; -------

Montepio para seu

b._:iC_iOe_o_de_sua_familia__
. fi

dClim e quí11.1. deseja contato comi Dra. Jose"ír'l � Flaks Schweidson

._

firmas compradoras. 1'\'1 E D I C A

V:.u�ios dos documentos fornecidos

RfiO, 10 - Conchjido o Inquerlt» relativo á quadrllha dos falsos G.

M[��, fow 11) snesmo enviado pelo delegado Rêgo Freitas ao juizado de meno ..

r051 uma vez que o mais velho dos protagonlstas, que era o chefe, conta ape
�l31S 17 (H1�S de idade.

l eomo fl[jlg li1loth.:iatBo, o delegade Rêgo Freitas, fez a apreensão de vas-

I
�o material destlnade ás �aDsi'f5cações, que iam desde titulos de nomeaçao,

I tt?rrteãras de identidade e distintivos, até a simples entradas permanentes nos

cmemas.

Os fatsos G. �,111EftJ� vendiam tatulos de nomeação de 80$900 á 100$000,

I �onfor�e �_!_mpor�a[J";lda do cargo, ou da distinção conf_e_ri_d_a_. _

can�

BUENOS AIRES. 10 - O mrurs.

tro da Marmha, por ir�WlledlO do
seu colega das Rdé.ç(;.::s Extc leres,
recebeu �{)IJJ(1DiG!ção (:e trjC!11 pai
tido com destino a esta c apítal Ires
navios de guerrz 1)0' tc-amcr.canos,
comissariados para l'e,,��s�l1l:irem I)

governo de Washtngto: 111 posse do
sr. Roberto Ort1Z ]'0 alto o;·go ri':
presidente da Rcp bl.ca.
._-_--__ ---------

I
I HARSELHA, lO-U;t] [;("·0 f cavo

rr so desastre regtstou-sr. cnl.rn, com

'G avião da linha trans.medíterrmca
I Franca=-Tunís.

O 'aparelho devido a cerra. :;'0, de:
pedaços-se de rncont o a ern q(íC�r,;.
mar, morrendo cinco passageiro..
tres tripulantes ? ficando fer dos 4
passageiros e GGis avíadores,

i RIO, 10 - Depois de varios (1;;$
de in tenso calor, foi :>.st: C.1t'r!ai.
ontem, assolada por vio'ente tem
poral.

As chuvas alagaram as a-terias
princípaís, tmpossibílií ando o transito
dos bondes.

Durante o temporal os cafés esti
veram repletos, por não poderem os

transeuntes sair a TU;! nern transpor
tar-se para as suas residcncías por
falta de transportes.
Devido á falta de luz. na praça

Mauá, var-as estações radiodifusoras
foram forçadas a suspender durante
algum tempo as suas transmícões.

A vida da cidade ficou completa
mente para lízadtl.

Castelo
destruido

Dispensario "Clei1lentino
Fraga"/

Ex-as�isteilte (:0 "rv:çn r1e Gil) (""logia dos Hopitais:
la Gambôa, F(!ndi.l�â') G'lífd-'3uinle e S. Francisco deA'sis5.

Ex-intel na do �2r 1, iço d: Pediatria da Policlínica
d" t3otafogo

DOENÇAS DE �[h�Hl)RAS E cr�PNçAS
Consultorio: nill Trojano n-: 12·-Sob.
Consultas: Das 10 ás l2 e das 2 5 hJras

FLOf<IANOPOI,I" S,'\NTA CATARIN/.\
-

11* 'I!!ft 1...�_!ilII!!M_!hilH&__!MIIi·l!I!ililwpll'll.II..II.._II1!!lIiei!ll. -"1 da melhor marca nacional caIU
muito pouco uso e por preço de
ocas ião,a Rua João Pinto n' 5

Oportunida ..

des comer-

CARTAZES IA
DO DIA "," -N-o-t-ic-i'a-m-o-il,-h-a-d-ja-�-,-q-u-e-o-s-r-.-t-e-s-,-c-a-r-teira de identidade, t04

I Secretario da Segurança Pública,! mada de imprbssi'íes, fotografia,
�INES (;OROADOS baixára uma portaria elogiando o Ii locais, levantamento, impressões

funcionario sr. Mario Dias, pelo digit::lÍs, serviço Kardek, busca,
CINE REX, ás 7 e 8,30 horas aproveitamento o?tido 1'I0S estu-

II
serviço internacional, etc., etc.

dos a que se dedICOU na Policia De todos estes Importantes
MENSAGEIRO DA VINGAN- Técnica do Rio de Janeiro. aSSllntos trata ]\'1 ario Dias no

A, com Richard Dix. Justa e merecedora foi essa seu apreciado relatorio em t,)- I
portaria. Na verdade. o sr. Ma- das as minudencias, garantindo

I'CJNE ROYAL, ás 7 horas: rio Dias, revelou a par dI') uma fruLos que irão resultar para a

extraordinaria fôrça de vontade, eficiencia da nossa policia técni-
EU QUERO E' DANSAR,com excepcionais qualidades de traba- ca, da sua capacidade e da sua

en Lyon, lho, e, sobretudo, um desvelado I dedicação pelo serviço que lhe
carinho pelo complexo trabalho está aféto,
que foi objéto dos seus estudos.

O relatorio por êle apresenta- -------

do, vale como testemunho da "\/? E �� I:)E - S t:!:
sua competencia e como atesta- esplendida e COlllortavel cas�, Ill,e
ao do proveito das lições que além de moradta é propría pó ta casa

ússinalou, relativas o tudo quan- comercial. recente.mente reconstruída,
to se relaciona a elementos téc- situada em bom ponto lla vila deBígua�
nicos de identificação. sÍl, e m;lÍ5: dois potreírús com exteu-

Nesse relatorio tudo é meticu-I �a area de terras. O negorlO é ur

FUGIDO NOS ARES, com losamente analizado. Fôlha corri- gente. Tratar com José Sanches, na
ean Muir e Warren HulI. �aJ �testado �e bons anteceden- mesma.

'lOIsa policia técnica i

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

Laboratorío Técnico
"P I L O T"

DE

Gerken & Cia.-A'S 8,30 HORAS:
o CHA' DO SABUGUEIRO.

--0-

�DEON� o lider dos
cinemas

Fpolis. R. (;ODS. Mafra�
FONE-1440

A(;ESSORIOS E VALVULAS

A'S 7,30 HORAS:

"

.-;, -;.>-, �:"...,..,.... � .......
,'! ..

:
- ·-r· ... " �.1'·rI'· ,,� .. iii

ficien tes serviços do nosso extin�
to Dispensaria t!m pról da luta
anti-tuberculosa, foram substitui
dos por uma obra definitiva e de
verdadeiro merito, como é a que
V. Excia. ora inicia com o cari
nho dos que se dedicam, com

esdirito verdadeiramente critão,
ao trato das que5tões sociaes.
Outrosim agradecemos penhora
dissimos a benevola atenção de
V. Excia. no ·aproveitamento do
antigo guarda do Dispensario eX4

tinl�, sr. Oscar Guimarães, ora

nomeado para o Departamento
de Saúde Publica. Com as afir
mativas do mais profundo reco

nhecimento por todas essas dife
rencias, 0 Dispfmsario Clementi

$no Fraga, ora extinto, apresenta,
por sua Diretoria abaixo firma
da, 08 protestos de respeitosa con

sideração e estima. Corcliaes Sau
dações. (a a) dr. Miguel Boabaid,
Diretor Geral; Sebastião Vieira,
Secretario; Aldo de Almeida, Te-

10

Dr. Charles
Vincent

soureir0.

Vende-se 2 Cofres

Por portaria do sr. Ministro
?a Agricultura, foi designado o

Inspetor-chefe da Inspetoria Rf'
gio�l:d em PonLa Grossa, engp
nheuo agronomo Charles VinceIlI.
para em comissão, tendo por s:'
de a cirlade de 'Florirmopoiis, 0

sem prejuizo nas S.U:lS funçõet..
prestar colaboração ao Governl,
ESt ado de Santa Catarina, nos

�� rviços �ooLecnieos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ui PJ � _ _j _t - :

I Endereço Tclegr.: DOL,. . Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf\A

m O t O C U C I e Ias"A R O lEI

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
todos os motocycllstas

Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizAo por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kllos

420 Kms.

VENCEOOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

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

Peçam Informaç6es sem compromisso a

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

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

Casa atlas
-

de Estefano N. Savas
Rua Conselheiro Mafra n .. 38'

Florianopolis- 1938==

AGENCIA DF. VAPORES

Companhia Salinas Pi ryi as-J:{io
Pring Torres & Cía. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-rR.o
Navegação Cabofriense Ltda.c-Cabo Frio
Vandenbrandu & Cia.- Santos

VIAGENS DIRETAS P.\RA O pernl) DO RIO DE] I.�EIRO

Navegação entre BUCi\RE�N (joinvile) f: SP,I\(IOS,
ANGRA DOS REIS e H.lO DE 1-\ NEIRO diréra-

, )

mente, SC;Jl transbordo
Tem sempre vapores em porto, corregendo

Encarrega-se de classilicaçà«, medição e El\;lBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

I tóros etc.. cereais e mercadorias em zeral oara qualquer
�� �"?!r����u. du Sul do Paí�. bem'" co�o· para o Exterior

I' Recebe cargas de importação, do País ou. do Ex·
terior, para desembarcço c redcspacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO • ARMAZElví Pf\ClP;<IO
SERVIÇO G'\RANTIDO E RAPIDO-PREÇoS MODICOS

II

I
TAMANCOS FANTASIA

I TV PO CARIOCA PARA

II Prara de banheI

I. Salto alto o par 2$. sr lto baixo 1$500 II
Descontos para revendedores II

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500
CINl A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aví.idor Chaulícur. etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

Depo5itario:� A I e!�x aln d �r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 - FLORIA NOPOL.IS

-_

----'.l!"'::'- -'---�c.- �-:.;-:.;,. . .;.:::.; .�'_ ..L��?-._-: .....
.... .

'. t:: . ',\.�' .;� l' ,-,,,•. _
.

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

. .,..._--_.,,_... --
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De Fama Munrlial!

-----1Araujo
,

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇ�S DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica

Laboratorios de Microscopia e Aná
lises Clinicas

Dr. lV1iguel
F::l(::>a baid II N S T I T U T O O E O I A

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellrnann

Dr .. Alfredo P. de
M !f='" D I ( '�r"-"..

� J �_ '" ...../

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele

CLlNICA GER AL
Vias UriBluias

T ratatnento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pinte. 13
l.,)"fonp.: 1 595

i<es. Hotel Gloria-Fone 1333
( onsultes rlas 13 {s 16 hrs,

Tratamento do empaludismo e d;IS moléstias da �le
le e nervosas pela .Jlutoflemotherapia Com prát ca nos hospitais europeus

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

Consultoria e residencia - Praça 15 de Novembro,
Telefone, 1.584

Coasuttasr--vns 8 às I 1 e das 14 às 16 horas
-----

i�7A�� �<f'-, �����.������� ����.I�..í\..'W�M"''''.����..:., ...!',i ....t�,:&{,.:�2oN&......:;;e,;����1� ����;s:..,V.4;..:tt..�� ;.&:.�V'.&.� __�,.'&,,; ��

�:ª Cálculo de qualquer P;anta,execuç'ão, fis- �
�'f� estrutura em con- cauzação e direção li
�� ereto armado de ob. as �

� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constr u- � I� ções de pontes em �

� concreto armado �
� �� � Exame de sangue para diagnostico da sífilis (reaçõe3 de

� O C
·

R
III

b
·

; Wessermann, de Hecht Tzu. Kahn e Sachs Zorge) Diag-
mar arne I ro I e I roo �." nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

� � gn�dstico Phr'�d�0ce
da gra1videz). Ex?me de

pUl!, �dscarro, dli�f� ��1 qui o rac 1 iano e qua quer pesquiza para e UCl ação e

�'tt4 ENGENHEIRO �IVIL �] diagnosticos.

�� � Fernando Machado, 6

� SALAS 12�ie 13 � TELFFONE 1.19

�
Rua 15 de Novembro, 416 - ,. ANDAR

� �õiiiiiíiiiíiãiFiiiiiiiiiiiiiiiL_Oiiiiiiiiiiiiiiif:l g;;;,,;lõiiiiõIIA__.-:N�O�P�O�L�1�S��.
� � .,

- I-A · M-I
� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � I Dr. Ricerdol .ccaclo O-

I �
Gottsmann. rerra
Ex-chele da clinica do Hospi

•• tal de Nürnberg, (P.üre&sor tó. ia de advogada á rua

e � .0.. � lndórg Burkhardt e Pwfessor

I �
Erwin Kreuter) Viszonue de Ouro Preto

� Elplclalllia em cirurgia n, 70. - POOhP' t 277. _._

� Obras contratadas no I· semestre � alta cirUrgia,U;::cologia, (do- Icaixl Postal, 110. ,

� de 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema cervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) � operações de plástica
� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Joinvile) N

� Prefeitura e Forum de Mafra �
. � rupEscolar de Mafra �
� Grupo Escolar de Rio Negro �

. � Grupo Escolar de Iraü �

� l\.1ilternidade de Rio Negro �'� E�taç ão Experíme�tal de Vi!,icult�ra em Tijuco Preto (Paraná) �

'� Diversas construçoes de residencias ,

. �� �� �
•��?h������.&�À7&��V.A��O

tem seu escrip-

MEDICO-ESPECI \LTSTA

Ouvido - NO! iz - G(]r
gania - F2S,COÇO

Consultas das í O <15 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7··-- Te!. l456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade,
Medico do Hospital

-"

.

(Curso de especialização em

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

I Dr Aderbal
da Silva

..R.

( .

ndvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

FOfi9 1631 � 1290

I Dr. f'edro de Moura' Forro I
Advogado

I RUd Trajano, rr 1 sobrado

I I Teíephone n' 1458 !

CONSUL,TORIO.��Rua Tra�
ano N. I t\ das 1 O ás 1 2 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28)

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- I ita Catarina. B

RESIOENCIA- Rua Este-

I
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

,.I'
ves Junior N. 26

I
sobrado sala n' 1

PARAN/: SANTA CATAFlNA ITELEF. 1. 1 3 1 .

� ��"�1 1

"

,-o ",. -"��.-,.";-;..{"-_�:.:...... t.-;-.;. �;. '" , .... ".r.,I .. ,

,
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1\ G A Z E T ,1\
-_ '��'�...

-------------
Fl_orianopolis,�-193f)

graciosas confecções par!;;)! lfff1err;5nas e garôf;os só

A CAPIT L..

BEM SEUS

----------------�_ ..---_-----'

� [\�
Vende ..se

l� K�
I
pI)r preço ele ocasião, 2 ca-

I �.'\I II IL..II -.- 'l\l\�. sas em perfeito estal_jo.BI�II1IIE I E�'"
��1

Pw.",c

t:� !-,s�endn lima
�

a .ua Major
�i r-o, I Costa n. 117 e outra a rua

r� Federal e Sa.ntfl C�t'P'I..... � i Frei Caneca 51n. co:n 4 ano

l�
C\. Q1 I H::\

�\11 de :ISO; uma de madeira e

�����������--���.����.���� � NOS CLL\SSICOS EÍ'\!VELOPES FECHADOS r�IOlltíO
de tuolos e cal.

� � h
iii

N
II

I' d N
-�

l� Para tratar com ]o.ão Se

(.�ompan la aCiona e avega·.. ff;},.,,��.�,.�-_---[������\f;1 vero dos Santos, Cals Fre-
l���C�� ������l�! derico Rola.

NOVO ANO... NOVAS
Ontem, hoje, amanhã

"B U R R O U G t-I S"
foi, é e será a vanguarda das bôas organízeções ?

Corr!ja no ano novo as dificierlcias do seu sísterY"\3 rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" da contabilidade; êles ser�o o esteio rnestre do c:::.eu exito

Maquinas de somar e subtrair, 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.+-Dlsposições para atender completamente a escrituração 'relativa] aos INSTITU

TOS DE PROVIDl:.NCIA.-Contabi!ização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem cornprom isso

OOMPANHIA BURROUGHS DO ElRASIL. INC.

Caixa oostal, 140
TELEG. AVILA

Lindas e

na
�-

esquina da TrajanoCOllselheiro Mafra

Rua Felipe Schrnitd n: 7 e 17 a

No EstreH::c) Ponta do Leal

__Ii1.lIA CN

EVOE' !

Casa das 1\1 e i as
de FERIS BOABAID

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

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

o t\ lNEGUALAVEL cu. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIR6s s. A.

Já chego'] a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

Aprove'item Foliões

Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

�. '
-

'i: Dr. Pedro Catalão"

!' Diplomado pela Facul-
:� dade de Medicina da

,i Baia
;. Ex-im.ruo e assistente do
i

Ser�iço do prof. �'laes. I,Ex-mterGo do Dlspenâno ISilva Lima I

Ex adjunto do Hospital IGraffée Guiult' e Sanatorir)
i

", , , 'I
•

-��;:---_,_., "�",':I

,

'e ..�.-; ; ',' 1
•

" ,
• ..

_._.'.. -
" �

"

.

:-' - � ," '

Manoel Vitorino
Clínica médica cirurgica das

Imolestias da
CABEÇA E PESCOÇO IEspecíalsta em

NARIZ, GARGANTA E
,

OUVIDOS
I CONSULTORIO I\' 18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Hotel Gloria

II �ial'iamente das 16_ás 18 bs. II
k.�:�amm-;· pi

Mostruario permanente --Representante exclusivo no Estado

v Santa Catarina

�7:3erviços de Passageiros e �je Cargas

A.I

Para o Sul

..

Para o Norte

.�
O Paquete ITABERA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAOIBA sairà 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.

AVI.sO 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. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Companhia, na vespera das saldas até áfJ 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

j

ESCRlfomO-PRAçA 15 DE NOVEMBRO, 22;jSOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnforrnacões com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO
"

CONS. MAFRA. 31
F"ONE Ise.

��L.ORIANOPOLIS H. A

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

·�··;;;rr1-r·· .

.�;:;..., .. ��,...�rl� ,," .�'_'ú
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===A GAZETA

A revista nNte-americana «Fo· i

rum» publicou u'm suelto assina
do [-ar Korty em que o mesmo,

rPreveninào
o povo americanc

contra a insidiosa inflitração do I
comunismo, diz que a «Liga

I Americana Cc�tra a Guerra e o

Fasci�rno» �everí8 chamar se an

les «Liga Americana Pela Guer
ra», r O'S nada mais é que um

ninho' de comunistas disfélfçados.
E', talvez, o m3ior dos ltbanhos
de inocente� que bebem no cor

rego Staliniano. Trabalham por
lançar a America do NOite á

glJerra, ao lado da União So-
I ' ,

I
vlellca ...

Por < ulro lado, vê-se a ctes

I cent"! tentativa de inflitraçào c1e
I membros d.) Parlic1r> Comunista
! em orgari��ções (perari"s.
I Todas' e �a� in-lilu;çiies �e-

,

I
Quem 0� zig·z;\gs pi (rrir's do
Partido r c,munista e �e dl::�p rn

de qwmgur r e:;cruf.-ulos r ala a

consecução de �fUS fi n�.

ICriam. para isto, um «siste-
ma solar» de clubes ; pilr.,nle- I

I
mente inocentes, pelos qUHis o i

I Partido se este de e engana os I

í incautos onde quer que a oposi I
ção erga a cabeça«... ,

,...

Banco do Brasil

Florianopolis, 11-2-1938
----------------------�------�----�----------------------------�-------------------

I"as.

"A�� PLANO "B�'

inações Do 1.' ao 6'.
, •...-00 mi _

N PV NI 4
I
IH 91 HU 6

I

PF Aj GY14 IS 17110 32
Do 7.' ao 12.'

-�------- ....--

Capital
Fu�do da reserva

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

� ti· �. ·

IA' 11 t
- A Gazeta DesportivaWor a ecer U Curso Prlmárlo Antonieta �u�r ..a n erv�nçoes Continuação da 2a. pagin,a

COlr"pO para d B
'

I CIVil na E�- valorizadoras ENTRARÁ EM E!'JTEtIDIMEI'-
'- e arros

h RIO 10-0 S C _
TOS COM O DR. Luís A �ANHA

ter bons .

pan a '.
sr. o�zn, os

. la, manifestou-se contrsno a to- Apuramos, ôntern que o repre-
nc if VOS Externato fuudado em 1922 da e qualquer idéa dt: inter ven- senlante do clube luso, procurará,LONDRES, lO-As opera- ções valorizadoras, que implica- amanhã, o dr. Luís Aranha paraAlf"betiza e prepara para os exames de admissão aos Gínásios cões realizadas durante o dia de riam num retorno aos erros do di t aA d 1· I' l:t entrar em entcn imen 05 paravi n ao ar ivre, a a imen- e Escolas Normais Primárias. h' di d f0Je. ignas e mensão, oram as passado. vinda do campeão português.lação nutritiva. o repouso peno-

Isegl!mtes: Disse o ministro da Fazenda,fll, o e os (X,, rcicios físicos são PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS A d I A d Mpr)RAOA
)'1 disp' ns avr is I ',li a fortalecer o Matricida aberta todos os dias uteis das 8 ás lO

s tropas da �fen.era
ran a

que a preocupc çao principal de UMA GRANDE TE, ,

r estão atacan O unosamente .os I todos deveria ser, vender e ex-
r rpo e rr anrer o sistema nei vcso Reabertura das aulas a 16 de fevereiro. I 11 d Ih d d O clube português pretendev.ermell0s., causao o- e pesa 18-

portar quanto mais, de mo o
d�rn bÔll� r0n2'ções de atender á I I b lazer cm nossa pátria uma gran e.

FO'le, 1 516
srmas aixas.

que à baixa do preço fosse com-
a n, itaçào dos tempos presentes. Fernando Mad'1ia(jo, 30 " . I

N S· d P I f temporada, devendo realizar jógos!'o

! ,a ler!a e. a ornera ?ram pensada pelo volume de expor- dNem lll<ia gel,lc:! sabe orientar- b d no Rio, S. Paulo, Rio Grao e eS I a ati os OIto aviões governistas, ração.e, neste sentido, porque desce-
---------- a.-----IIIII-� tripolados três dêles por pilotos -------------------------. Minas.

I he ce , inlelizr. ente, noções elemen-
V.·uva Dallra ------f drussos.

Moça recem arma a coml ar es de higi\ ne, não obstante os No setor de Teluel os nacio-
O Curso Normal Secundário,,-I\'IOS e xistr nte s sôbre o assunto. A C::.·sa Miscela, n,�'ea' 1'1 f'

.

5000
. FI-,Iha I

-

� • I IH' I
naus �s izeram mais. pn- procura uma co ocaçao not··lão se aprende higiene por in- SIOneIrOS. CAMPINAS, 10 - Chegou Comercio. '

tuição, mr s pelo estudo e pela --------,--------------

ôntern a esta cidade. acompa-I bser vação. Ha regras alimenta-

A
.

t
. nhada de sua filha. a viuva do Inío rmaçõeo nesta reda

I. s. ha preceitos prolilaticos, que não precisa de reclame. visite suas e xpo-rçoes e ln ranslgen- g neral Daltro FIlho. ção.(i r- V( m s er cc.nhecidos com certos
verifique os seus preços ela cornunista

--

CI ' I rm nores para serem eficiente-
\

' CO Ieg I"o
"

o r a-.rr ente prt.t.cados. Em relação á � --�A •ANO N a Ié hmentaçâo, por exemplo, é uma
�.. II'""� ...RJ. , \. I LO��DRES, IG-O IIDaily .-.

d _..JeS ljS"
:t 1?lol·ianopolis

çao e\ erdadeira lastimaI A maioria do I Mail" publicou uma importante .

10VO come, mas não se alimen- I nota, dizendo que 8 intransigen- •

..I ln s tí tu tosta. Daí serem [requentissimos os cia do embaixador sovietico na EqUI Pa ra (;Ao aos.
rub-alimentados, os predispostos comis-ão de Não-Intervenção, está de· Educaoãf'" Estaduais--
i, tube rcu Íose, os nervosos e irri- .._.IMClEIB ill2i;'ciiJi""P"i"iZ_!IIl!1!.11:!J""""7"I'lEl'!iC:mlII_liíIIIIIMIll+fIIMIII'-.-..----...-II! prejudicando grandemente os es - G INAS IOF�M IN INO
I" veis por simples carencia nu- Ilúrços da Inglaterra, no sentido I=" lo r ia nopo I is
tntiva, especialmente de certos A m 1ft 1�1)1 � ; Z � ç a- O da retirada dos estranjeiros que PEABERTUF,A DE AULA'3
< lementos indispensaveis ao orga-

.

U � .. 9J a combatem junto das forças es- COISO Preliminar e Jardim da Infância a 16 d� levereir»
nismo. A carencia fosforica, por panholas em luta. Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior Vo-
«xemolo, manifesta-se por distur- de J a ne iro de 1938 cacional, a 3 de março},:os da esfera nervosa, a desta- Ginásiú,-a 16 de março.
r ar a falta de memoria, o desa- No sorteio de amortizaç ío realizado na séde da Dr. Pedro da Moura Farro MATRICULAS
i-imo li inquietação, as palpita- Companhia, ccrn a assistcr cia do Fiscal da Inspe- Advogado aberla de I' de fevereiro em diante das
ções, a incapacidade para eslôr- toria de S�'guros da 5.a Circunscrição. São Paulo, Rua Traiano n. I/"9 _ I 2-e das 15-18 horas'.

-

�os prolongados. As vítimas des-
e na presença dos srs. portadores de titulos e do

N ,til II"ha de INSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereirot s males devem orientar'se pelos publico em geral, foral�l sorkadas as seguintes.1I Ginásio-I' a 15 de março,jlecp.itos da higiene moderna e, combinações: comunistas EXAMES DE ADMIssAo A' I' SERIE GINAstALli.) mesmo tempo, procurar um
,:'

nJédico. No caso de carencia PLANO a 23 e 24 de ftvereiro.
Icsf()rica serão, com certeza, re- (COMUi-.JICADO DA EXAMES DE 2' E'POCA
comendadas as injeções de To- 8 Comb AGENCIA NACIO- Escolas Normais, a 2, de fevereiro
nolosfan da Casa Bayer, que em NAL ) Ginásio. a 14 de março.

I ouce s

.

dias retemperam as fôr- Z LV I
�,as fisicas e nervosas das vÍtt-

r
_

Visconde de
Taiaté

ST BjI

i
1
1

BELO HORIZONTE, 10- '

Vão ser prestadas nesta ci
dade grandes homenagens
póstumas ao Visr.:onde de
Taité, as quais serão presi
didas pelo governador Be-I
ntdito Valadares,

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC,\RIAS

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

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
Dep. com ]ur)s (COlt1J.E'RC�� SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ara
Dep. di aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
'

com aviso J1)révio de 30 dias 3,5% ala
idem �e 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4,5% ala

,
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

P(\ 6 mêses
por 12 mêses
Com renda men�.ll

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional. .

Expedien�e: aas lO ás 19 .e das 14 ás
Aos sabados: 'das 10 ás 11.30 horas

En'dereço . telegrafíco: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% ala
5% «

4.5% ala

4% a. a.

5% «

15 horas

IV Lj X MB QR 25 MB18 KN17

"0 • J.,_:t

• -'I
�

.-... .' • __ ,;... -:;

SR4MK19Y OH SZ Mj IL 31

INFORMAÇÕES PROSPECTOS

&Machado C ia ..Auto-mo
trizes Rua João Pinto n. 5 Florianopolis

RIO 10 - Realizar- se-ão
na proxima semana as ex

periencias das litorinas entre

l sta capital e Juiz de F6ra.
O serviço será posterior

mente ampliado alé Belo
) !orisonte. A5 experiencias
f,erão assistidas pelo coronel
iv1e.ndonça Lima, ministro

(ia Viação e Waldemar Luz,
(..iretor da Central do Bra-

sil.

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2,250:000$000

SÃO PAULO

� .

\
-V..f\
;-,

"
,
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VidaA GAo a
A nVERSAIUOS

JO\O MEDEIROS JOR.
inspetor da Companhia Previden- ����������������������������-.�"'������"!,!,,,�m...........w.................._.....,_...,. .........__..."",,"".....,.."",__�--'=-_!!I',_
cia e Capitalização no Estado de A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretl)r--Raspr.msaveJSanta Catarina e Paraná. J A I R O C A L L A D OAssinala a data de hoje o ani

versario natalicio do nosso ilustre
conterraneo e acatado industrial
sr, João Medeims Jor. figura de
realce no comercio e industria
catarinense e operoso diretor-ge
rente das poderosas Emprezas
Garcia de Blumenau.
Espirito di namico, empreende

dor e progressista o aniversarian
te goza de grande conceito, me

recendo a admiração dos seus
COB terraneos,
«A Gazeta» abraça-o afetuosa

e prazeirosamente.

Da cidade de Tijucas
hoje a gentil senhorinha
Baier, elemento da alta
de tijucana.

chegou,
Violeta
socieda- "Pagú" requereu

alvará de soltura
Os destroços do

"I-Lama"
os

Depois de longa permanencia
em Capivarí, onde fôra em visita

maos seus pais, regressou ôntem a NATAL, 10 O correspon- RIO, lO-Tendo sido condena-' •rl��ia�opolis, �t .revmo. padre dente da United Presa conseguiu da a dois anos e 3 mêses deiRecebadaUIZ

o_?zagat eJOe�, Iquel per- I averiguar que deram á costa, prisão pelo Tribunal de Seguran-
I

manecera nes a capita a guns I d T d d N' I d
. -

d ddia ind d' S- I perto
e ouros, os estroços o ça aciona ecisao essa e que aI 5, seguiu O. epois p�ra �o l avião «I-Lama» de Mario Sto- recorreu, sem sucesso, para o

.

Paulo, onde vai fixar residencia . d' di
.

pam, sen o uma asa com rver- Supremo Tribunal Militar, a e8-

S
-

Osos tanques cheios de gazolina, cri tora Patricia Gaivão, mais co-I a
um flutuador e parte da fuzela- nhecida por PA_GU', acaba �e, RIO, lO-Em audiencia espe
gem, dentro da qual foram en- requer:r ao presld�nte desta ul�l- cial, o presidente da Republicacentradas maletas COUI objetos ma Corte de Justiça que lhe seja recebeu ôntem ás 15 horas, node uso dos tripulantes, como pis- concedido o alvará de soltura, Palácio Rio Nezro uma comissão
tolas, relogios, uma placa come- pois que já cumpriu a referida da Associação le Imprensa Perió-morativa do raide, dinheiro, rou- pena. dica Paulista, que se foi interessar PELO TfATR�
pas, etc. PAGU' foi prêsa em S. Paulo, junto ao chefe ela Nação para queS

.

h' d d d
. - G. P. Recreh:� Drarnaticoeguiram oje para o local ali no ano e 1935, acusa a e ati-

os jornalistas de todo o Brasil
id d f' d I id d b

.

d Hoje será representada pela ul-autori a es competentes, a rm e VI a es
.

su versivas e carater tenham os seus inLeresses defen- tima vez a cnístosa corn rdía de Raulapreender os referidos salvados, comunista. didos no novo Código de Impren- Pederneiras, O CIL\' DO SABU-,que se encontram em poder de I GUEIRO.sa.
pescadores. � .. m. Expressou o pensamento da co-

Corno nas duas rêcítas an terfores
,. L C ·P01'&..TE as entradas para a de hoje são gra-n � .l"I missão o consul tor j uridico da A. tuítas, a convite.

enlouqueceu I. P. P., sr. Teobaldo Recife, que, O G. P. RECREIO DRAMATICO
Processadas as tes- NOVA IORK, 10-0 Iamos-: depois c> reafirmar a solic,larieda- completando a sêríe de três espetá-

d li Ih culos gratuitos, satisfaz de modotemunhas d� Cajáti 1« gangs �r' .AI .Capone, .

que pas I
e ((JS que traba am na impren- briihante o compromisso assumido

sou a Vida inteira praticando os sa ao chefe do Estado Novo, so- com a Comissão do Teatro Nacional,
mais terriveis a ten Lados, saques Ii licitou que os pequenos jornais que subvencionou a montagem daRIO, 10 - O 3' delegado au-
e assaltos, e que continuamente

I seja�
ouvidos na elab�ração do peça.

xi.liar �o Estado do Rio,.s�. José se viu envolvido nas mais peri Código ele Imprensa, afim de que -Outro--:-premio para
, PICo.reh, vae r:q�.e '(r ao lUIZ SU-

gosas e arriscadas aventuras, aca-' sejam apreciados, .os interesses
u:anante, certidões das ?eclara-j ba de ser recolhido a um mani- dessa grande coletividade. FIoloianopolis
ç?es prestadas no sum�n� por conio, por apresentar indicies de O sr. Getulio �arg�s agradeceu Na extração de ôntem da Lo-O vapor ANA, saído aate-ôn- diversas testemunhas indicadas alienação mental, onde ficará SIJ- essa prova de solidariedade e de- teria de Santa Catarina,o SALÃOtem, levou os seguintes passagei- pela .defesa. jeito á observação dos psiquia- clarou que tomava namelhor COD- PROGRESS? além de inúmeros

ros: PARA O RIO DE JANEI-
_

E ISSO porque, nessas declara- tras. ta a sua solicitação, outros prcn:lOs menores, vendeuRO, Valdemar Maria, Petronilha çoes, essas testemunhas afirma- Assim, AI Capone, recebe o vio- Passando a palestrar amistosa- no seu ?alcao, em envelope [e:ha-Transcorre hoje o aniversario Luiza Ferreira, Haroldo Gonçal- ram que aquela autoridade, du- lento castieo da Providencia. Ten- mente com os presentes, o presi-I do o bilhete II, 11.'174 premiadonala�icio ?<>l sr. E�dides Schmi.dt, ves da Sil�a, Olindina. Mart�ns, rante o processo, se dirigir� ao do vivido �té aqui fóra da vida, dente da Republica frizou re?o-
com UM CONTO DE RE'IS.íuncionario do Liceu Industrial, menores Vilmar e Wanir Martins, ex-cadete em termos mjuriosos. " a a iver fóra da ra- nhecer que a imprensa necessita I
Ontem mesmo, segundo nosnesta capilal. I

Alvaro Henrique Bonzon, Hudson Assim, o delegado vae responsa-
pas::sa agor VIV

de um justo amparo por parte do consta, foi pago o aludido bilhe-
A "

Carpes, tte. R�i Stock?ler de bilisar os que o acusaram, mes- zã�ode dizer-se que AI Capone Estado, te, e:_ como aliás é de praxe do
,'.

Ve passar. no dI�. de hOle o

I
Sousa, sargs. Joao Fr�nclsco da

I

mo J?orque, segundo alega, f?i acaba de caír em si...
I

Finda a entrevista, que fo� SA�AO PROGHESSO, r:ão será,.,,1I amv�:sal'lo l1atah?IO a exma. Roxa e Lauro AlmeIda Alves; quasI nenhuma e s']a atuaçao ..�:!' ._

-- declmado o nome do felIzardo.�:'a. d. Nice Selva Lima, consor- PARA SANTOS, Florinda J_ de
I
no sensacional processo.

E "
.

te do ir. DUCjuesne Lima, fun- Jesus, Argemira de Jesus, Nilo da
M E T 1m O D O L loteria do IEstado declonario federal. Silva; Arí Lopes Guimarães e Ne- � g-' Santa Catarinari Carclozo; para S. FRANCISCO, A tragedia do Gua- Resultados da extração de ôntem::Maria Corrêa Mélo, Serafina rujá A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros 120L18 100:000$000Maria de Lima e uma menor, de Acidentes do Trabalho», autorizada a funcionar por de- 5602 8:000$000Zeni Carlos e Maria Clara. creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta 4740 4:000$000RIO, 10 - Impressionou pro- Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais 4241 2:000$000}I'AZEM ANOS HOJE:

Relação dos, passageiros que

I
f�ndamente a dolo�f�sad ocorren-

brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi- 9740 2:000$000E
.

C'd d d""embarca t
A

t t
cla ante-ontem ven!Ca a numa .

t' I' d l\lETROPOLE Companhia Na 1010
o sr. 'ugemo I a e, Rargento "" ram an e-on em, nes a

I'
.

d G ., I nancelro a que es a Iga aa-I :000$000da Força Pública; porto, vindos no vapor «Aniball don�lI�qUa pr:Iad o uarul�, on-
cionaI de Seguros Gerais. 8950 1 :000$000.o sr. Hercilio Lazaro Pinto, Renevolo»: De Porto Alegre:-·

e OI encon ra o um casa mor·
A Direteria da METROPOLE ACIDENTES é com- 11053 1:000$000funcionario dos Correios e Tele- Antonio Dias Lopes dos Santl)s to·O G b' t M d' L I posta dos srs.: '114,74 1:000$000grafos; e Arlindo Gónçalves; do Rio c·edendoaolnnteeme a' ealuCtOopsel'aga 'cPorno- Dr. F. Solan(J da CurMlha (�residente)

.

O numer0 9740 foi vendido nao sr Salvador ftivelis' Granne:-Fritz VertplnBa�ile Kos-
f' t d

'.- . Sr. José de Sampaio oremi [ cidade de Canoinhas, o numero'. .', I J
-

B' R d
. I Irmou tra ar-se e um a3saSSI-

'1 d M I Fa gracIOsa senhcrmha Jaclra arseg e oao atIsta o ngues.. 'd d
.

'd' d Dr. Virgl io e e o ranco 1010 na cidade de Laguna e oL d f'lh d t' No mesm0

va�rembarcaram'
mo, segUI a o SUICI 10 o seu

Dr. Henrique Dodsworth numero 1147.1 na cI'dade de Flo-
our es, I a o nEosso eg

ImL�-11 .p. ·R" d
'

.

S b :. autor. '-todo eonterraneo sr. manuel 1-
- ara o 10 e Iro, e as-: Dr. Jorge Dodsworth rianopolis. 03 demais numero sa-nhares, funcionario municipal; tião Airton Jucá da Paz, Luiz! Dr. Plinio Barreto be-se terem sido adquiridos pora exma, sra. d, Celeste Lentz Soares, Alvim Avelino Vieira, I

M ..t\TBIZ: Rua Alvaro Alvim - 33137 pessôas residentes na cidade doCosta; Oscar Luciano Madeira e senho-I Rio de Janeiro Rio de Janeiro.
a exma. sra. d. Laur� SiI�e�ra; r?, Nest?r �o!'lé de Mou�a e Teo-

I':'ILDAIS •• em todos os Estados _

a exma. sra. d. Alalde VieIra, timo Olmdmo Cerqueira; Para Ir I
O TEMPOesposa do sr. Benevenuto Vieira. Santos, Armando Soares Reis;

I Agência em S.Catarina-R. João Pinto. 5
Departamento .Ie Aé ..

Para Paranaguá, Ruth, Gel'hardt

M h d & C
·

VISITAS ,e Neinhardt Ott, Alberto L. 'ac a o Ia. ronautica Civil
I Lienthior, Venévosito da Cunha

F L O R I A N O P O L I S Boletim diário da Esta-DR. OSLIN COSTA e Raul C€trrêa dos Santos; Para
çao Aéro-climatológicaR b -At '-t d ,Affi�j6;�M@do��I"T�

�����������-�:�.��������������������� Pre�õ�paffio p��o duece emos on em. a VISI a
.

o xeira. "'"
__

nosso prezado amIgo e antigo 18 horas de ontem ás 18 horas
companheiro de trabalho, sr. dr'l ENFERMOS Preparanda-se para o I N V E R N O de hoje:
Oslin C?sta.' provecto. advogado Acha-se acamado, o sr. prof. Tempo-Instavel com chuvas.

d to lOS de Indalal

A MOO'.E·L.A.R Temperatura-Ainda em decli·nos au. I l' • Manoel Luiz diretor do CursoSua visita pe�horou-nos, pelo de Madureza: nio.
muito que aprecmml)S suas qua- Ventos: -- Variaveis, com ra-
lidades e pelos laços de estima que FALECIMENTOS

d jadas frescas.
Linul-da pelo custo os artidos e A

-

t t t dO unem a todos os que moure- F I A

H' I d .. • 11S empera uras ex remas ea eceu ontem no osplta e
fl'am nesta tenda.· C 'd d d h ontem, oram: maxima 22.7 ('J mi.an a e, on e se ac ava em tra- ,..,Gratos somos pela visita. I t H R V E R A O nima 18.6 registradas, respecti-amento, o sr. artwing ich-

,

12bieter. funcionario da Casa Hoe- vamente, as .10 e 15.00 horas.
pcke.

O seu sepultamento realizou-se
ôntem mesmo no cemiterio de
Itacorobí, com grande acompa
nhamento.

""' __ftililZL&&&L �

presidentepelo
Republica uma cernis

da A. I� Pa; PaiOUTROS PARTEM

dialissima, o sr. Getulio Vargas
acentuou que os jornalistas pódem
ficar tranquilos que não serão es

quecidos.

SEBASTIÃO COSTA TUFFI AMIN
Seguiu ôntem, via maritima,Transcorre hoje G aniversario com destino a São Paulo, o nos

natalicío do nosso distinto con- so prezado amigo sr. Tum Amin,j erraneo sr. Sebastião Custa, abastado comerciante nesta ca
competente gerente da Caixa

dO/ pital.Insti�uto de Aposentadoria e O sr: Amin, v?i áquele centro
\lensoes dos Comerciarios, neste

I comercial, adquirir mercadorias
Estado. para o reu ar reditado estabeleci-

O talentoso aniversariante será I mento comercial.
hoje, por certo, fartamente ho-
menageado, pejo que os seus ami-I Lista dos passageiros que se

gos de «A Gazeta" o abraçam guiram pela Viação Cl'uzei1'0 Ltda:
afetuosamente. Alexandre Haas, Walcla Limas,

Fabiano Sebastião, Izabel de Sou
za, Jorge Assis, Amelia Vieira,
Alcino Fernandes, Lidia Souza,
Guiomar Lísbôa e Iracema Mo-

A e[erneride de hoje registra o

aniversario natalicio do sr. Davi
no da Costa Arantes, alto Iun
c'onario estadual. reira.

SR. HEITOR CAPELA

\.

Festeja hoje o aniversario na-

1 alicio da seahorinha Maria do
Carmo Silva.

GEN1'.E NOVA

,
•

KIMONOS-BLUSAS-VESTIDOS-TAILLEURS-JOGOS DE JERSEY, etc. Leilão
No dia 16. ás 19 horas. no pré�

dia da praça Geh'lio Vargas n·. 19
será vendído em leilão. superiores
moveis para quarto. sala de vísita�. .Faleceu ôntem, a exma. sra.
sala de janta,r, esccítorio. muitas< d. Cu.todia Goulart, mãe dos P R E ç O SES T U P E N DOS D E B A R A TOS miudesas. uma coleção da llustraçãi)srs. José e Abelardo Goulart.
Brasileira. livros e uma maquina deProcedente de Curitiba chegou O entêrro· realizou-se ôntem,
custura SINGER.esslt�a�ca�p�i�t:a�l�o�s�r•.�E�n�i�o.V�ia�n�a�,�n�o�ce�m�it�e�ri�o�d�a�s..T�r�ê�s�P�o�n�te:s� � �3a Bm..�áa..

Está em festas o lar do sr.

.João Terroso. e. de sua exma_ es

posa d. Iracema Machado Terro
ao, com o nascimento de mais
mna robusta menina.-

APROVEITEM
CHEGAM UNS

o Sabão

"Vírgeln Especialida_"-e._'�'.

\

cs�'3����RCfAt
ESPECIALIDADE

Joinville& Cia.WETZELde MARCA REGlSTR�t\DA-.

não deve faltar em casa alguma!

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




