
EID virtude do Inceemeneo dado a cultura
tado pelo governo dinantico do Interventor Nerêu
se produto, no ano corrente, está calculada de 25
nícil,io de Canoinhas.
A n�lcionalização das
Coanpanhias de Seguros

A reunião do
Secretariado

gaúcho

do trigo em nosso Es...

Ratnos, a colheita des...

a 30 lDil sacas no IDU'"
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A voz
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RIO, 11 - O ministro Val- As sociedades já autorizadas
demar Falcão atendendo á expo- para qualquer grupo de seguros
sição Ieita pelo Departamento continuarão' li operar enquanto
Nacional de Seguros e Capitali- não fôr fixado o prazo para sa
z ação, b a i x o u uma por- tisfazerem as exigencias constitu
teria autorizando operações de I cionais, Caberá á D, N. S. C. a

seguros de diversas modalidades á fiscalização das presentes instru
sociedade, cujo capital pertença a I ções.
l.rasileiros, devendo os estatutos ------------

estabelecer que as ações serão
nominativas, não podendo perten-

.reer senão a brasileiros. Tambem
a administrarão efetiva cabe aos

brasileiros.
•

O aumento de capital das so

c.edades a u torizadas a funcionar,
só será permitido si as releiidas
�()eiedarlei' satisfizerem essas exi

gencias, ou, senão, que (I aumen

to seja sul.sento por brasileiros.
integralmente, constando dos es

tatutos.
As quotas das ações serão no

minativas, não podendo ser trans
feridas senão a brasileiros.

PORTO ALECRE. 11 - Foi
transferida para aproxima se-

-

g'Gnda-feira, á tarde a reunião lO presidente Getulio Vargas palestrando co.... o macrobio Ama
do Secretariado, que estava mar-

ro na fazenda "Santos Reis��" loeeordando saudosamente os tem ..

cada para ontem." b Ihi h b' INessa reunião, deverão ser pos idos" em que o om �e o

no .. aeompan ava a esco a

vetilandos importantes asusntos das prnnelras letras�
administrativos, de s t a c ando-se
dentre êles o plano rodoviário 80
Estado, as condições gerais de
contratos para a construção de
obras publicas e o caso da fisca
lização do Instituto Sul Rio Gran
I! ense de Charque e a creação
do Departamento Autonomo das
Obras Públicas,

O dr. Oscar Carneiro da Fon
toura, secretario da Fazenda, que
!:;e encontra em D. Pedrito, de
verá regressar sabado proximo
pata reassumir seu p08tO e par
ticipará da proxima reunião do
Secretariado.

o Diretoria de' Fim tragico
Higiene Mu- de uma bôda

nlclpal LONDRES, 11 A "Exchange
Telegraf" informa que morreram
trinta e seis pessoas em Stretnice,
quando se incendiou um predíc,
onde se realizava um casunento.Tendo terminado o mês de ré-

, rias, que lhe foi concedido, reasau=

miu,ontem,as funções de Diretor da
Higiene Municipal, o abalísado ta
cultatívo c nosso brilhante colabo
rador, sr. dr. Osvaldo Rodrigues
Cabral.

Ao que somos informados o dís
tinto clinico, antes de reassumir o

cargo, fez entrega ao pretetto Mau
ro Ramos, do seu relatorio relativo
aos serviços que lhe estão arêtos.

Férias

Foram concedidas trinta dias de
férias aGS srs.:João Silveira de Sou
za, sub-diretor de Contabilidade do
Estado; Dante Natívídade, sub-di
retor da Receita do Tesouro do Es
tado e Oscar Maciel Berendet,
guarda diarista do Tesouro do Es
tado.

MAIS
20 alunosESTATUA A HER

MANO RIBEIRO

RIO, Ll-e-Neticiaa procedentes .

Está sendo esperad� nesta c�
de Goiaz informam <lua ganha pital, procedente do RIO de Janel-

'. .

d izid ro, uma turma de 20 alunos.des-terreeo a ideia e ser engr a I ti d I t f f d
uma estatua ao explorador Her- ma a a comp e ar, o e e lV.O .a
mano Ribeiro da Silva, chefe da Escola de Aprendizes Marinhei-

bandeira, que morreu em pleno ros.

sertão goiano.
Prêsos

CURITIBA, ll-Suspeíta o

delegado da policia de Rio Azul,
que João Zaleski, enterrado ha
dias naquela localidade, foi vivo
para a sepultura.

O corpo suava, afirma o dele
gado, logo, estava vivo.

Afim de esclarecer a dúvida,
segue hoje para aquela localidade
um médico legista.

Le�lão de mercado-C R I � E
nas apreendidas _

.

-

Por falta de licitantes deixou
de efetuar-se a segunda praça do

leilão, na Alfandega desta capi
tal, das mercadorias apreendidas
por contrabando, na estação de

Herval, neste Estado, tendo o sr,

dr. Inspetor da Alfandega marca

do a terceira praça para o dia
IS do corrente, ás 14 horas.

/� Vem
pestade

ai uma tem- Foi prêso por
magnética estar pro

nunciadoMOSCOU, 11 O Observatorio
Magnético de Sluthk informou que
ás 7 horas da noite de ontem come

cou uma forte tempestade magné
tica que se prolongará por alguns
dias de cuja yiolencia possivelmente
perturbará comunicações radío- tele

graficas. O observatorio acrescentou
ser possivel que a tempestade te
nha motivado o silencio da estação
emissora dos exploradores russos

ilhados ao largo da Groenlandla.
,,----

Exonerados dos seus

cargos

O sr. Interventor Federal, por
decreto de ontem, exonerou dos

cargos de primeiro e segundo
escriturarias do Tesouro do Es
tado os srs. Euclides Gentil e

Francisco Buchele Barreto, sem

�rl ""\ prejuízo do processo criminal que
no caso couber.

a primeiro, como coletor desta

capital, reconheceu a exatidão do
desfalque de 346:673$000 e o se

gundo por haver sido comprova
do o seu desleixo no serviço.

Postos fiscais

Vapor ale
mão "Porto

Alegre"
Procedente de Hamburgo e es

calas chegou, ôntem, ao ancora

douro dos Ratones, o vapor ale
mão PORTO ALEGRE, trazendo

para este porto 449 toneladas de

carga.

O rearmaolento da
Grã Bretanha

� 1'jil.' :-;':f.'
..

DUMA Por embriaguês e desordem,
foram ôntem prêsos e recolhidos
ao xadrês da Policia Central, o

carregador Gentil Petronilho e o
-

carroceiro Alfredo da Silva.

MA'RTIR Enterrado
vivo?

Matou
lamber

marido que a obrigava a

seu cuspo e matára dois 'filhos
justificando as razões que a levá
rarn ao delito.

Foi aberto inquérito, a respeito,

a sr. Manoel de Carvalho foi
exonerado, a pedido, do cargo de

guarda diarista do Posto Fiscal
de Barra Fria, subordinado á
Coletoria de Erva). LONDRES, 11 - O «Express

O sr. Maurí Brantes foi exo- Telegraph» diz que o secretario

nerado, a pedido, do cargo de da Guerra vai revelar o grande
guarda diarista do Posto Fiscal programa armamentista da Ingla
de Bom Retiro, subordinado á terra, quado anunciar o progra
Coletoria de Erval, e nomeado ma de rearmamento para a Grã

Djalma Silva para exercer o mes-I' Bretanha, em março proximo,
mo cargo. lendo o orçamento de guerra.

O polaco Stanislau Kavillski,' do-o a dormir, se muniu de uma

morador no distrito de Colonia ! acha de lenha, para em seguida
Vieira, municipio de Canoinhas, I entrar no quarto e descarrega-la
era um individuo de perverso", sem dó nem piedade na cabeça do

I instintos, com a agravante de

I
marido-algoz, matando-o.

ser dado ao vicio da emhriaguês. Após o crime, lavada em la
Nos seus rompantes ferinos" grimas, apresentou-se ao delegado

sem a menor sombra de piedade, I de Canoinhas, tenente Osmar Ho-
Vindo do Rio do Sul, foi apre espancava a mulher e os filhos

I
mão da Silva, a quem narrou i

sentado, ontem, na Policia Centr�l, a ponto tal, que dois dêles vie- não só o áto que praticára, como

devidament! esco�tado, o subdíto I ram a falecer, tendo o canibal,

1
tambem o assassinato dos filhos,Boemio Jose Stadmk, com 42 anos. . , .

idde idade, o qual se acha pronun afim de fugir as resp'e�sabIlI a-

cíado na comarca da Palhora. I de, enterrado suas vitimas em

Por tal motivo foi o prêso posto uns terrenos situados nos fundos I As princesas não
á disposição do Juiz de Direit� da- da sua moradia. I acolnpanharão os

I
quela comarca, para onde sera re-.

A 'd d h ·1'movido. sua perversI. a e c eg�va ao soberanos
ponto, de determmar aos filhos a

Iexecução de tarefas na roça de
'" . ,

sua propriedade, superiores as LONDRES, l� - As pnnce-!
possibilidades dos rapazes, encon-. s�s Margaret. �hzabet e Rose

trando assim pretexto para sevi- nao acompanharão os. soberanos
oia-los barbaramente. em sp.a VIagem a Paris. IA pobre mulher, continuamen-
te ameaçada e receiosa de mais

Isevicios, foi forçada a calar o as- Gal. Ferreira da
sassinato dos filhos, embora sen- Silva I
tisse despedaçado seu coração de
mãi amantissima.

E' que o monstro, nos
-

seus

acéssos de barbarismo, chegava a

cuspir no chão, para, em seguida
de rêlho em punho, obrigar a

mártir a lamber a repugnante
sujeira.

Em um dos ultimas dias, Sta-
nislau Ravinski declarou á mu

lher que iria na manhã seguinte
á séde do distrito e que quando
regressásse precisáva com êla
ajustar umas contas atrazadas ...

Isso fazendo voltou para casa,
como de costume, em compléto
estado de embriaguês, ameaçan
do-a, pocésso, com novos espan
camentos.

Dirigindo-se para o leito, dei"
tau-se. Foi então que a esposa
martir1 cobrando animo, topan-

�AIS UM LAR �
I QUE A "METROPOLE" AMPARA! I
I
I Recebí da METROPOLE - COMPA

NHIA NACIONAL DE SEGUROS GE
RAIS" a quantia de rs. 10:000$000 (dez
contos de réis), valor do seguro que em meu

favor instituiu meu marido José Filomeno
pela apólice de seguro de vida n. 2477. Dou,
pelo presente, plena e raza quitação á Com
panhia, por nada mais me ser lícito reclamar
da mesma com fundamento no dito seguro,
cuja apólice fica assim nula e de nenhum
efeito.

Florianopolis, 9 de fevereiro de 1938.
assinada: TEREZA BUNN FILOMENO

Testemu __ has:
LEOPOLDO KRAEMER
MIGUEL MALTY

(Firmas reconhecidas pelo tabelião Brito)

IMETROPOLEI
I Cia. Nacional de Seguros Gerais IRUA ALVARO ALVIM-33137

I Rio de Janeiro
__

I
Agentes Gerais em Santa Catarina

PORTO ALEGRE, 11 Se-
guiu, ontem, para Santa Maria, o

general João Marcelino Ferreira
da Silva, onde vai assumir o co

mando da S· Brigada de Infanta
ria, com séde naquela cidade.

O embarque daquele militar
pelo trem da tabela, esteve mui
concorrido tendo comparecido na

gare da Viação Férrea o sr. Mau
ricio .Cardoso, interventor federal
interino, o general Boanerges LO'
pes de Souza, comandante interi
no da Região, srs. Valter Jobim,
Coelho de Souza, Viriato Dutra,
secretarios, respetivamente, das MACHADO �.. C.-a.Obras Publicas, Educação e Agri- ...,-
cultura, coronel Agenor Barcelos

I
Rua João Pinto.,:; - Caixa Postal" 37 II;'.Feio, comandante geral da Bri-

F L O Rgada Militar alem de outras au- I A N O P O L I S
toridades civis e militares. ,�."jjjj"jjjj.,_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�,ãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,_------

, ,

.. ..,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



==A GAZETA

�p@rbuilida·rM a lf"garidinha,des comer- --

ciais.\ K!u h !mann
------------------

Florianopolis hospeda, há alguns dias, uma interessante e

talentosa artista: a menina Margaridinba Kuhlmann, que aqui se

encontra a passeio em companhia de seus dignos pais, o sr. Gui- i

Ilherrne Kuhlmann Sobrinho e sua exma. esposa.
.

Veiu àe S. Paulo, sua terra natal, que tem festejado,com
vibrantes aclamações, a sua radiosa organização de artista.

Margaridinha declama e dança, canta e tóca com perfeição,
nada menes que quatro instrumentos: piano, guitarra. violão e ba
lalaica.

Revelando desde muito cedo incoercrivel tendencia para vá
rios ramos da arte, teve professores eminentes, aprendeu declama- I
ção com sua mãe, d. Noenii Erotid�s Kuhlmaun. distinta senho- i
ra catarinense, irmã do nosso ilustre conterraneo dr. Eliézer dos
Santos Saraiv1'; violão com fi coneagrada Mar} Buarque; guitarra.
com o pro], português Antonio Pires, que é o maior guitarrista de

O sr. Ministro da Viação S. Paulo; piano, com José Del Nero; bailados com a notavel pro'
e Obras Publicas mandou [essore Ligia T. Cardia e balalaica, com urna jovem figura da aris
declarar á Adminístração do tocracia russa, rnademoisele Okeana Lomonosove.
Dorninio da União, junto á Os seus programas são, por isso, sempre variados, e Mar

Delegacia fí!:ícal. nada ter a 1 garida, apesar dos seus treze anos, � frequentén_ten.te solicitada. para

opõr á concessão do afora- tomar parte, ao lado de gente grance, em Iestiveis memoraveis do
menta de um terreno de Ma- Trianoâl, Radio Bandeirante, Mackenzie Colege, Clube Português,

C
. 'C .

riuha, sito em oqueiros, onservaton o, etc.

municipio de São José, nes- Pois foi essa altista vitoriosa que, acompanhada da pro-
�e Estado, e pretendido por Iessora Beatriz de Souza Brito e escritora Maura de Sena Pereira
,�.lb(.:rto de Medeircs Uar- Lamóte, esteve, ôfitem, em 005S.1 reJ"ç \0, encantando-nos a :;ua

bosa. palestra ip-teligente e convidando-nos p ra o festival que, em bene-
- O mesmo titular de· icio da Cruzada Nacional de Educação e patrocinada pela co ois

terminou, ainda, comunicação são p.xecutiva da mesmCl, realizará quarta-feira, 16 do corrente} ás

Jdentica ao mesmo Dominio 20 horas, no teatro Alvaro de Carvalho.
da Uniãol em relação ao ter- Será uma gran�e noite pala a sociedade florianopolióana,
rena situado no mesmo 10- inclusi"e para a socicda.:le miuda, porql:lanto o sr. dr. Hercilio
cal e requerido pela firma Medeiros, Juiz de Menores, permite que ,crianças assistam a linda
fett & Companhia Ltda. festa de Margaridinha. com a condição de irem a-:ompar.hados de

Firma da f'inlandia expor
tadora de $rwsoo para -d '_c.

t:.., (-' c -

I

corações ou cod('çj�) de i
I· I

C )f03S, so .cita cout..to com I

i -iportadores brasileíros. I
I

Oliv r Brothcrs ln-. de I
Nova York, cornissários e

(,:�entcs, dispondo de orga
nização ;' .iequada nos Esta
dos Unidos e Canad '1 e re

íerencias bancárias, oferece
os seus serv.ç is ás firc.as
i nportaduras e expor tadoras
d : Brasil.

r' , ') l'
� ,

ri éW; �l :� h ., ( t O C t>
• Cj._'

INova Yo.k fab 'icando Tece

I) ores dr Godas CliTf�IS e

I mpas, d SPj:l coi.tat-i C0:11

fi 'mas «spccializadas PJ:;
oistribuição 11 'JS vários E"t1-
dos de Bras-I. i

!

i ,,: �'·I A R L� f�� U T H,
l' ,

(' o creme que revotucionou o

l; undo velho, e, óra revoluciona 1)

;\ mel ica do Sul.

CHJ\HLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

:ile extinguirà as sardas. panos.
cavos e espinhas, sem a mínima

irritaçào, deixando-lhe a cutis

limpa, macia e fresca.
---------------

·J'eit9if�'enDs de
arinha

seus paIS.

Malas velhas c�r��:
. se qualquer mala. Vai-se

a domiciUo
Tel. 1436--Chamar Pinho

Eis o bélo e variado programa:

Ia, PARTE

I' .)
2'.)
3'.)

Ol:lvertur�-Orquestra
Declamação: «O ultimo cuidado» de IVfHly Hibeiro
Dedamação: «Vózes do Natal» de E. WanderleyP"Cam�

Simões
lfÕr.
�
I

Médico do D. s. P.
do Estado

2a. PARTE

l' .)
2'.)
3'.)
4'.)

5',)

Ouverture: Orquestra
D�clamação regional liA cosinheira"
«Loco-Toco" Canto regional ao vioL" '-Embolada
Declamação regional «Gente pobre, gente rica» de
Pires,
«l�ibeirãQ que corre-G?rre» --Canto retiional ao violão,

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico dl\s molestias da
péle (dermatoses em geral)
fOb confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

3a. PARTE

I
I
�

I
'�I

ás 49 ?B7mdanhtã de
das

.1121' .») °Duve(tured-AOr"J�eshtraas a ar e .. «ansa o
..

rmlO o.
-- -

.

3'.) Ouvelture-Orquestra- _,---

Ouverture-Orquestra
Dedamação-npaizagens de Portugal»
Guitarra; Complemento da declamação
Guitarra-Variações do Fado
«Bailaricos, Bailarécos» -Canto portugu�s

1'.)
2'.)
3'.)
4·.)

,

5'.)

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
r�AIOS ULTRAVIOLETA.

Rt�a Tiradentes, 14-Sob.
Telefone; 1167.

1\ te lde diariamente: das 8

ao violão.

4a.) PARTE

Bailado :lassico
'

..

<.

AlfJbetíza e prepara para os exames de ldmíssão aos Ginásios
e Escolas Normais Primárias.

Comelio

Florianopolis, 12-2- -1938

QUER AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?

.QUER PASSAR A L:[NTE DA CONCURRENCIA ?

6AST A ENVIAR SUAS

"

��..
'

Yr' i;�.·� .'
"

.

.:.
; \

REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS, ETC.

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

Fiscal do IrAro�'nowid@ .Agrade ..

Callsunl��;2 I cimentoFoi assinado decreto na i � I

O sr. diretor gera! da Fa- pasta da Fazenda. pror!1o-! ,zeuda Nacional resolveu, por vendo a ageutc fiscal da c::-J r P�ofundarnent� senlt,do com. o

despac�,� de 25 do fllê�pas· pital �u E.:;trJ.do de S. í'a:llo, .�le;c\mentl) �e mJnh:� inesquecivelsado (,1. pensar, a pedido, (
() do interior do mesmo Es-I �Ilh,nna .r�jana DctlVd, venho, por

agente fiscal do imposto ?, '·tadO. Alvard Gentil da Silva. I este meio, agradecer aos meus

consumo em serviço !10 m I companheiros de ser viço o auxilio
interior deste Estarlo. Cron : --..

- valioso que me prestaram para o

ge Santerre G_UÍI�lal ães.
.

d: I I L i C e 81 � a seu sepultamento, tornando-os ex-

c",rg.) em CÜII11SSaO, de lOS Y tensivo, ao sr, diretor ao sr. Oris-
petor fiscal do mesmo irn- "elido Ferr�ira e Iuncron irios da
posto, no Estado de Maio Pelo sr. diretor geral do rldmini�tr<lç?io da Imprensa Oli-
G Departamento dos Correios Irosso. era , que tào prestimosos se mos-

Telegrafos, toram concedidos
Iraram neste transe doloroso.'

tres mC'ses de licença, com
'

A todos, pois, os meus since
a gratificação integral; a a-

ros agradecimentos.
gente dos correios em S. A- Florianopolis. 11 de Feverei�o
maro do Cubatão, do muni- de 1938.
cipio da Palhoça, Leopoldi
na Lehmkuh1.

\ l lJGA-"'"'�-,c. __ � . :.::::. '-o

O coríortavcl prédio de
residencia á rua Uruguai.
110. 18, nesta cidade.

Tratar no BANCO AGRi
COLA, á rua Trajano. 16. ALV L\RO GODINHO-

"I NO O"
__ " __�"�__ M__ .••••_ •• _ ..._., •

..

..
-

limousineAUMENTO DE CAPITAL DE
Rs. 2.000 :000$000 para Rs. 4.000 :000$000

Pelo modico preço de 13 con
tos de réis vende-se a luxuosa li
mousine CHEVROLET, tipo 1936
de no, 227.

A tratar _com o chauffeur pro
prtetarto JOAO INACIO DIAS

Acha-se aberta na Matriz do Banco Indus
tria e Comercio de Santa Catarina a lista de subs
crição da nova emíssão de ações, á Rs. 200$000
cada, no valor total de Rs. 2.000:000$000, aumen

to este autorizado pela Assernbléa Ueral Extraor
dinaria de 29 de Janeiro do ano corrente.

O encerramento definitivo e improrrogaveI
da lista de subscritores da nova emissão se dará
no dia 28 de Feverelro de 1938,

ITAJ Al-, 1 de Fevere'ro de 1938.

(ass.) Genesio M. Lins
Diretor-Gerente

TelefoDne 1.222

Caixa de Aposenta
dorias e Pensões dos

Operários Estiva
dores

Agencia de Florianopolis

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
POR EMPREGADORES

E EMPREGADOS

A Casa iscelanea
---_.,.-�.-----------------

AVISO

De ordl2m do sr. Diretor Pre
sidente, torno publico, o aulso
abaixo transcrito:

." I,.,

não precba de reclain�, visit(! suas exposlçoes e

verifique os
-

seus preços
Aos 'srs, empregadores em

atrazo no rl2colhimento de qual�
quer (las c:antribuições deuidas a
esta Caixa, que lá tem esgotado
o prazo ele 30 dias estipulado pe
lo artigo ]0. do Decreto-lei nO.
65 de ]4 de Gezl2mbr ° de ]937-
esta Administração concede ape.
nas 8 dias para liquidação de
seus drZbitos •

As quantias deuidas, lá adicio
nadas da multa moratória de] 010
ao mês (Art. 40• citado Gecr.) pe
lo tempo que I2xcl2dl2r o limite fl
xailo p1210 artigo supramencio
nado (Art. ]0.) dl2uem ser rem
Ihid05, dentro (,12 oito dias a con
tar da data da publicação deste:
auiso.

Si dentro deste prazo, taIs dé
bitos não forem liquidados, rero
Ihendo-slZ aos cofres deSta Caixa
na 5éde e nas Agencias Esta
duais. as quantias deuiaas IZ re5-
petiua mu,lta moratória, esta Ad
ministração procederó ÔIZ acOrdo
com os Artigos zoo paragrafo
ullica, 50. e 60. do referido De
crl2to-le:, que estatuem: Apura.
ção do débito, suleição ó multa
correspondl2ntl2, arbitrClda pela
lunta Flamistrativa da C. A. P. O.
E., cobrança ludiciarla e aplica
ção das penalidades do Art. 33J.
na. Z da Consolidação (las Leis
Pl2nais. respetiuamente.

.1

R. TFi?4JANO
J?lorianopolis

N. a

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fuudado em 1922

Fulberto Pires Machado
Agente

PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Ma tricula aberta todos o:; dias uteís das 8 ás 10

Reabertura das ;Hllas a 16 de fevereiro.

Fernando Machado, 30

4·.) «The little Gid"- Fox americano c( sapateado
5'.) Concerto-Orquestra
6'.) nTroika" Balalaica-liA corrida dos cavalosn
7'.) «Olhos Negros» -Balalaica.
8'.) Bailado tipico russo.

A pedidu de um grupo de senhorls católicas, a prodigiosa
menma realizará UlI:, segundo festival. em beneficio da Catedral.

O preço dos ingressos para" fesla de qual ta-feira próxima
é o seguinte:

Poltronas

Fone, 1.516

Rio de laneiro, J de feuerelro
de J938.

(a.) A. Ferreira Filho
Diretor-Presidente

Agencia em florianopolls. 7
de feuereiro ae 1938.

3$000
"

Camarotes 15$000
Meias entradas 2$000,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
TAMANCOE; F.lw.NTASIA

I TYP o
,.

CARiOCA PARA

'II
P rala de banho
Sa o alto o par 2$. sr lto baixo 1$500

Dé.,':JlltO, D H 1 revendedores-

I
CJNT AS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CIN1 AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.A vi.idor Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A_. LHEUREUX

I .

ve!:das por atacado e varejo Rua Cons. �afra. 39

I - ---"-�- ,

���_�_�����A�a.;_�Mmm�-�������==�.�������--�������-�-�'�-

m .�.
I

MAIS UMA ORAr:'UE UICTOrUft DA
ZU �\ P

UM NOVO MO'DE:LO
RBZ-125

m otocuclelaS �'A ROlE'

que está sendo esperado po..

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

todos os mOlocyclistas
Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e Ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,
6 horas 9 minutos

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

Pesando s6mente 65 kllos

Peçam Informaç6es sem compromis.o a

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

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

Casa
-.

58"as
de Estefano N. Savas

Rua Oonselheiro Mafra n. 38

florianor;olis- 1938_::__

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

Endereço Telegr.. DOLl' _

- Caixa Postal, 32
S. FRANCiSCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

AGENCIA DE Vl\PORES

Companhia Salinas Peryr as-i-Rio
Pring '1 urres & Cia. Limuada -ruo
Navegação Brasileira Limitada -Rio
Navegação Cabofriense Ltda. =Cabo Frio
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTU DO RIO DE) I\i\C![U

Navegação entre BUC!\REIN (joinvile) r: S/\��'i OS,
ANGRA DOS REIS e HIO DE J \i�EiRO. diréra.

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classilicaçào, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros et?. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto dO����..�f_»_?ul_.do Pélí�. bem como para o Exterior

Recebe cargas de importação, do País ou, do Ex
terior, para desembaraço c redespacho para

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

SERViÇO GARANTIDO E Ri\PIDO- PREçns MODICC'S
--

o I

Chapeo
Dos
Quarent{l
Illilhões:

epoaítorlo:l A I e--x aln d r e;���5�a I u m
RUA CONSELHE.FlO MAFRA N. 12 - FLORIA NOPOL... IS

II

.
", .

. �'. '
..

I ,}'
,�t ':.:. '. 'I, '. '\..

�------�;--,-'�-------------------------------------------------------------_'_'----Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tubarão

o.. Alfredo

Com prátca nos hospitais europeus,

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

M E O I -_..... ..-")
_ • S (,_.r ',�_

,

).- Especialista em molestios de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele

CLlNICA GERAL

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

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

traçados electricos)
CLINICi\ DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicas

Vias Urinarias

7 rolamento modema das
tnolestias do Pulmão

Consult.-R. ,joào Pinl::;, 13
1 ?If·fone, 1 '')95

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Comv!ltls das 13 és 16 hrs, J

_. .._---_

Tratamento do ernpaludismo e d<JS moléstias da pe
Je e nervosas pela fiufolzemotherapia

Cottsuttorio e residencia -Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584-

Consultas: - Das 8 às j I e das 14 às 16 horas
-- ,-_.__ .. _-"._._- ---_,------_------_._.__ .,,------,---_----- --

tem seu escrip-
Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P • oressor

Indórg Burkhardt e Ptofessor
Erwin Kreuter)

tó, io de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

n, 70. - PWIP' 1277.

I Caíx I Postal, 11 O.

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

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

I
Res. R�e1BOm�va, 114_
Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crtanças]
Diretor da MatfJ!"nidade�
Medico. do Hospital

(Curso de especiajização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã

e á tarde _ .. Consultorio:

IANITA GARIBALDI, 49

I .I Dr Aderbal
da Silva

R.

I\dvogado
P. 15 de Novembfo, 3 sob.

Fon� 1631 � 1290

I Dr. Pedro da Moura Ferro I
Advogado

RUd Trajano, rr 1 sobrado

II Telephone rr 1458 r

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.28;

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
A dvoga na capítal e no interior deste e do Estado de San- j m,',ta Catarina. ]

Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, J 31

I'sobrado sala n' I
PARANA' SAr'.JTA CA.TAmNA

_ -._!lW

RE5IDENClA-l{ua Este-

III ve� Junior N. 26

ITELEF. 1.131
----- --

.. .... ,.
" •• o.

O-"� .........
-"", ' ....' ,'-�, ... � f \�� -,;- '�'''''... ,-

•

-
� -<o, ';_', .,: .. : ..: .,_,_..;��t'if..... .:..�:.�L"""_ _�':"'4�_L i ...

• t
�',;, _
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Lindas e graciosas confecções
na A C

paHl'�,�1 meninas e garôlos só

PITAL

G�RMi.1fHMf,mtm;'[li:r,.i'I!!i.&.!!I!IIIIlDbl!iiitl_.I9I..�������������������������������� -Bm.l�imUliÇD!i!IIIli!!II II'JII!II�__,,, --"_ '_m rtenr· WJtr-r - MiMi 'jIf&'iWWStM QIi���_)JM!Bi*@íMljJ.A9f le! t WW._

t_ ,"?SW

-",-....

·��l���-- ��;����)1 0,,1.00
l�
A F

·

t
� nfetgocio

� avoO r I a �� V��NDE-SE _esplendidas
�� � proprierlades, sitas á rua

l� l� Luiz Delfina no. 6 a ) 4, 5

��
----

� casas e em terreno com' 18

�� l� metros de fr�nte por 4�. de
1.A� E \ I t

.

Iavorit �� fundos, propno para edificar,
� m O erra a sua avon a �� e mais um sobrado á rua
>

1 �j Tiradentes, i 7.
Os interessados poderão

Rua Felipe Schrnltd n: -, e 17 a dirigir-se á C.c"SA VENEZA,
Mercado Público 110• J, pa
I a qualquer informação,

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-inL�rno e assistente do

Serviço do prof. I\k.aes
Ex-interno do Dispensario

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospital

Graf[ée Guilllf' � S:lnatori0
·1Manoel Vitorino ,

Clínica médica cirurgica das
molestías ela

CABEÇA E PESCOÇO
Especialsta em i No Estreit.c_) Ponta do'�Leal

NAHIZ, og�IbGtsNTA E
I\\� , Vende ..se

. CONSULTORIO I �� = -=-.::--=== � por preço de ocasião, 2 ca-

118- ���J���j�F: -18

I� a I L. H E T E S �� sas em perfeito estado,
. Hotel Glorta �] �l sendo uma a rua Major

�I Diariamente das 16 ás 18 bs. � �

t�i�
Costa 11. '17 e outra a rua

D �'� Federal e
IlilJ.'J

I
Frei Caneca sjn, CO!l1 4 ano

M___'_',,� Santa Catarina I �

v..,� de uso; u�a de madeira e

t1��-�---·��-��-�����������-����-���'�fl�-�-�-���-���. � NOSCL�S�COS:ENVELOPES FEC!IAD�S �'OU��:���:�o S�

�V. panhle Nacional de Navega- ����� __ ����� �:;�od��I�arltos, �alS Pre-

çã� Costeira

NOVO ANO ....

Ontem, hoje, amanhã

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

Corr"U-,3 no ano novo as dificier'\cias do seu sísterna rotir")eiro, �dotando sistemas
"BURROUGHS" d�:?; contabilidade; êles ser;!io o estei,o rnestre do �eu exito

!\�a4uinas de somar e subtrair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.c--Planos de contabili
dade para estabelecimentos Bancarias, Comerciais, Industriais e Repartições Públicas. +Disposições para atender completamente a escrituração relativa] aos INSTITU

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

Peçam demonstrações sem compromisso

OOMPANHIA BURROUGHS DO E3R,�SIL- INO ..

Cor1selheiro Mafra

Dr. Pedro Catalão

quinta-feira
17 de Fevereiro

lV1ovimento Maritimo ... Parto Flarianapolis
l'

I
r.r_.......,.,�u���������������I

I
I

�-�------�·--�----��-��--��--------------I
doi

Ser'viços de Passageiros e ete Cargas

Para o Norte Para o Sul

o Paquete ITABERA sairá á ) 6 do cor- O Paquete ITAGIBA sairá á 16
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.

Imbituba
Rio Grande

I Pelotas e

Porto Alegre

Aviso Recebe-se cargas e encornendaa até a vespera das saídas dos paquetes
iii e emite-Se passagens, nos dias das safdas dos mesmos, á vista do a-Itestado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s da

Companhia, na véspera das - saldas até MI ) 6 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para tordo em embarcações especiais.

ESCRiTORiO-PRAÇA ) 5' DE NOVEMBRO, 22�rSOB. (FONE 1250)
�RMAI€t�S-CAIS BADARÓ N. 3-(FONl': 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

,J, SANTOS CARDOSO
4A

NOVAS

foi, é e será

i1.\_

esquina da Trajano

1I""M"ttHH* eh"E

OMO EVOE' !EVOE' !

Casa das Meias
de FERIS BOABAID

Unica ueposlterta dos afama.dos lança-perfumes
r�ODO E RIGOLETO, RODOURO METALlCO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METxuco - SERPE:--JTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOC.K E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

DL\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRASiLEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
.

por preços excepcionais

Aproveitem Foliões

I
I
I

Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

I

ESPERANÇAS •••

CONS. MAFRA. 31 Mostruario permanente -mRepresentante exclusivo no Estado
fF;";ONE Isa.

(,='iLORIANOPOLIS 1-1. A, V I L. A

" I t
:,. '.' j'"

.,.',�
�.� �, ,��,

"

\

��,
'.

,/ .

.. • } I
I'

•

•
"

j I !:'., e

._.;-.

l-

Caixa oostal, 140
TELEG. AVILA
Santa Catarina

�,
.,

"
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AGAZETA Florianopolis, t 2-2-1938

A GAZETA
.

.

.

D9mingo passado o Clube
-'( Ai/clico Catarinense excursio-

110U á cidade de Blurnenau afim

OESPORTIV_A

o ALI ANZA VENCEU
POR 3 a ]

LIMA, 10-0 Alianza ven

ceu o Ginasio y Esgrima por
3 a I.

VALORIZANDO O
FUTEBO'L

RIO, 10 -Bellitz Caceres quer
40 contos de luvas e 2 contos

mensais para ingressar no Fla
mengo.

QUER SER VASCAINO
fAMBEI\1

RIO, 10- Alcides tambem

Carlos L. da LuzREDATOR:

O jôgo r-ealizado, em Blurnenau,
equipes do Atlético, desta capital, e
de BltJrnerialJ, resultou num honroso

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

de �
x 3 i Agradecidos despedimo nc s r:lcfEsporte- fG d No �. Dico e apr. sentamos votos de pr os- ! .J O r l'"""t a II ru ta e OS-

I peridades � um d�s melhores ata-! - -

sa Se n h o ra demais sensacional d ... lesa ela tarde I cantes flOllallopolltanos. O CAMPEÃO PAU!JSTA
Lut.s domi.na o couro E' c.ontr.ola FOI VENCIDO Lou rdes, da

I h I I O ERRO DO TE'Ci\lICO
a ln l\ tnco or , �ue são mfe izes

ALVI NEGr�O RIO, lO-Na Bala, o Corin- Tr·1 n d . denOS arremates finais. "

r.
d

tians foi vencido pelo 'Bota) a-O Brasil ebforça- se para con
ao por 2·a O.

quietar mais um g1)al, mas a dele- Domingo passado, assistimos a b

sa tricolor anula os seus ataques.
luta de dois campeões, cujo prin

A's 18,10 horas termina a par-
cioio dava a impressão de uma

tida com um empate de 3x3, grande pugna.

O Brasil é possvidor de um
Vimos a linha alvi-negra, prin-

quadro possante, havendo perfeito cipalmente a ala esquerda, jogar
entendimento entre todos os seus bemEo.
componentes apresentando um

ra o jovem e esforçado Dica

padrão de j�go técnico e toficien-I que com sua inteligencia e eslor

te, tendo se salientado Kar5ten:;, Ç(, vinha OI�a"lÍlando o ataque

Augusto, Jango,Pedro e Schorr.rne.
o

Culll rara habilidade.
. .

O Atletíco aprimora cada VeZ
AJ .mesmo tempo que aUXIlIa

mais ° seu jogo, sendo a sua de- va a linha, recuava e pegava a

. fesa a melhor da capital a sua
bola, mandadas pelo center-halj.

linha composta de elementos de Ora, com este jogo de ligar,
valor, com mais alguns tr iinos (:.0' algo Íavia de p�duzir.
demos dizer será perfeita. Luis o ENntre2t�nto, assim não. se d�ul
novo center-half haeassou no pri- o tempo da partida Dlco

Sae ° Brasil, iniciando forte meiro tempo, mas no 2' ternoo é, substitui do por Parllná. E' o entrou em negociações com o
t I Vasco.,_.

ataque 8 cidadela tric.olor.O ntte- foi o melhor jogador em campo.
I cumu_o.

tico nos primeiros 10 minutos, Salientaram-se no tricolor Secura Nao queremos desfazer de Pa- S.PAULO REFORÇA O SEU
procura conhecer o campo. As Nanado Belelé Gato Pelanha � rana, porém Dico estava em me- TEAM

b d I d B b'
"

!hores condições que Parandojogadas ca em a ca a a o, não or a
RIO I O I

havendo dominio. Cem 16 minu- O Brasil cumulou de gt'nlile Dico
.

treinava tcdas as vez�s ,
-- nlormam da pauli-

los I de jogo Secura em belo estilo zas a embaixada do Attetico e que havia tremo, e corno premio céa que o S. Paulo F. C. está

conquista o l ' goal para o Atle- o seu presidente ten. Paulo Lo- êle é substituido ,
em negociações com um dos me-

Escolas Normais, a 25 de fevereiro
tico. pes foi incanssve] no tratamento.

Não afirmamo�,porém achamos, Ihores arqueiros do Rio, cuja che-
Gi"ásio, 8 14 de março.

O Brasil ataca no que e anu- Paraben_; pois ao Atletico e que o té�nico alvi-negro foi. �trás gade áquela capital se dará a
,!B-... IIÍII e.!IIIIlII�

lado por Galo, mas ás 16,53 Brasil pela ótima partida reflliza-I do.s palpl.t�s errados, de s.U)tltos! todo o �omento, ent�etanto não

d it bré
.

I
cUJo espmto de contradirão e se sabe ainda qual sela o keeperAuzusto empata a partida. a e que para mUI o ceve sela ":t

e 'I ad .

I d conhecido em questão.'O Atletico procura conquistar rea rza o nesta caprta o esem
.

mais um goal no que é bem su- pete, Z�TAui telas colunas d'A GA- MAIS 01\1 "CRACK" PARA
cedido, marcando Belelé ás 16,59f _- -I f ançamQds uD� protlcstho'1 o VASCO ��

2' I DICO SAIU DO FIGUEJ- pe o a astamento e lCO na ln a Capitalo

N
goa., . .

RENSE.) aivi-negra no jôgo contra os pa- RIO, lO-Orlando Fontsoi Futldo da reservaUTJla escnmage o JUIZ marca .

VI b id S h ranaenses. I aSSlDOU contrato com o asco
um pena ty que an o por c om-

I b d
'

'. B U d d
.

d
.

P' por um ano rece eil o Oito contos
me redunda no 2 goal do ra- m ia epors o Jogo 1- Relaftão dos clubes d I 8001!!000 I,

.

Fi··...... e uvas e <f mensa .sll. gueirense X errovtano.oso», filiados á Associa�ãoI Termina o l '

te mpo sem que o boato que o esforçado atacante Esportiva do ValeI houvesse dominio de qualquer dos alvi-negro Dico havia deixado o de Itajaí,4. lados. clube do sr. José Fontes.
2' PERIODO Para termos certeza do que se

de d.sputar lima partiria com o

Brasil.
A's 16)20 horas entraram no

�ramado á, duas equipes assim

constituida- :

Atletico:

.. Pelanha

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

Dr. Pedro de Moura Farro
Advogado

Rua Trajano n, 1
----------------------

ELIXIR DE NOOUEIRA
Empregado com successo em tod81

u mole.Uas provenientes da lJIIbIIII
• Impurezas do sanaue I

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELlI
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

entre as

o Brasil,
emr:>ate

do jubileu da Gruta de Lour
des da Trindade, foi gentil
mente cedido um seleto con

junto da excelente banda de
música da Força Publica, que
tocará durante a kerrnesse,
no próximo, dia 13, após a

missa festiva das 9,30 ho
Para abrílhantar as festas raso

Matos Garriga
Julio Luis Gato

Belelé, Acadêmico.Nauado, Secura
e Touteiro.

Brasil:

Uno
Arnaldo Hugo

Galego Karstens Nilo
Pedro. jango, Augusto, Elias ('

Schon.ine.

Sarará substitue Nanado, que
tlaiu contundido e Haroldo a

Acadêmico. A panida nessa fase
assume proporções glandiosas,pois
cada quadro procUla obter a vi
t J·ria.

Depois de 16 minutos de jogo
Augusto em uma jogada inteli
v.ente conquista o 3' goal para o

Brasil.
Acadêmico substitue Toureiro.

Heagem os tricolores e 12 minu
tos após Secura empata a partida.
�aroldo e Belelé perdem duas
ó�imas oportunidad.::s par a desem

jJ?tarem a partida. Ataca o Bra
�", Karstens c1>uta forte e Pela
nna com um mergulho prat'tca a

1lI-ITAJAl':
1 -Cip Futeból Clube
2 -- Clube Nàutico Marcilin Dias
3--Lauro Muller Futeból Clube.

Data da filiação da AEVI-
3 de fevereiro de 1938, Mensa-,lidade à F.C.D.-40$000·

l-BLUMENAU:
passava, procuramos OUVI[ ore·

ferido play, r.

Encontramos Dico sentado no

Café Subi, na roda do Medeiros,
Luz e etc.

Abordado pelo nosso reporter,
sobre a causa existente com o

Figaeirense declarou-nos:
-E' bem vérdade que Jeixei

o Figueirense e tanto que eu já
entreguei o material.

-Mas é irre,'ogavel a sua de
cisão?

-E', e no fuh:ból como re

compensa só se recebe ingratidões.
-Mais alguma coisa· a decla

rar?
-Não! respondeu Dlco.

1-Amazonas Esporte Clube
2-Blumenauense Esporte Clube
3-Recreativo Brasil Esporte

Clube.

I1-BRUSQUE:
I-Brusquense Esporte Clube
2 -Paisanàú (Iube Esportivo.

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

Colegío "Cor a-

ção de _Jesus"
Equipara(.io aos Instítutos
de Educacao Estaduais--

GINASIO FF'"MININO
�Iorianopolis

REABERTURA DE AULAS
Curso Preliminar e Jardim da Infância a 16 d� fevereiro
Escolas Normais Primária. Secundaria e Superior Vo

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRICULAS
aberta de I' de fevereiro em diante das

9 -12-e das 15-18 horas.

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

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

EXAMES DE 2' E'POCA

Banco do Brasil
10G.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 Iuris (COldERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (1dem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com a.viso �révfo de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

,

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

4% ala
5% «

4.5% ala

4% a. a.

5% «

"

I
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Vida A
AjiIIVERSA1UOS

sr. Emidio Cardoso Junior, e se

nhorita Bila' Tolentino de Souza.
Os nubentos seguirão, domin

go, em viagem de nupcias, para
a cidade de Porto Alegre.

[;HA. l\IAHIA S. DIGIACOMO

Transcorre nu dia de hoje o
aniversario natalicio da exma. sra.
d. Maria Silveira Digiacnrno, es

:ro.sa do SI'. Pa[:1el Digiacomo,
lUIZ de paz, no distrito do Saco
dos Limõcs.

Propaganda 10 MISTERIOSO DESAPA- Avião
do Brasil a RECIMENTO DE U DI�

b�����o PlOMATA RUSsO--
A policia empenhada
dllígenclas

ritorio

"Ar ..

gentlno"
PELOS CLUBES

o BAILE CARNAVALESCO
DO 15

SUA, EULALIA SILVElHA O C. R. 15 de novembro, o

clube das grandes iniciativas le
vará a efeito, hoi.', em seus sa
lões um forrnidavel baile carna

valesco que é oferecido pelos so
cios solteiros aos casados.

Será similar daquele do dia
29 no qual o pessoal :amanheceu
cantando ...

Comentar mais seria superfluo.
E' o quando basta: Os salões,

desta vez, estremecerão. rumeno

Vindo do Rio de Janeiro, com

destino á capital uruguaia, pas
sou ontem pelo aeroporto desta
capital o avião C. X. - A. B.
B., destinado á linha Montevi
deu-Buenos Aires.

O referido avião, que foi mon

tado nas oficinas da Condor,
comporta 28 passageiros e vinha
tripulado pelo abalizado piloto da
« Condor», comandante Wachs
rnuth.

O aparelho em questão é o S6-

.

BUCAREST, ll-O desapare-; decreto e�cllJin.do os editores e gundo adquirido pela «Causa»Cimento do sr. Bu tenko, secreta" I reporters israelitas de toda a im- ("C h' A' T�l •

S.

d I
_

d Q'

I d' ornpan la erea uruguiaa .

no a egaçao os Soviets, con prensa o pais. \) t d
"

d
.

. ,. d O 1"
, ., en o o pnrnerro enornma-centrou o interesse público, es pu olico, entretanto, mostra 1 U

. .ssad Ivianclo-o um tanto da campanha 'I comparativamente pouco interes-I uo «

rugllalOt", passa � Pde o

I I I ri d'd d dA. I
nosso aeropor o no pretérito o-

e e tora e as me 1 as e OI' em se por esses acontecimentos. O .

ti
" .

C I 1 I' d mmgo.an l-semita, embora os aconteci- I « urrcntuí », a U( 1[) o ao desapa-
mentes nêsses dois sentidos sejam I recimento do diplomata russo, I ------ '---

importantes. Os amigos do sr. observa: IGoga, bem como os representau- «E' di;�n;l (Ip' Dota a coinciden- Adoratf't.a-O

I
tes do partido nacional da mino cia de que um vapor que "des-I

.

y
ria hungara, declaram que apre" carregára carvão no porto de I é a marca que domina na atuali
sidente do Conselho, conseguind. I I Constanza parti u poucas horas I dade e dominará sernpre.Qualqua-
os votos dessa minoria, não só" I antes do desaparecimento do sr. que seja a sua necessidade de
mente dá á lista governamental i Butenko, tal como um cargueiro perfumarias, prefira sempre
uma sexta parte do eleitorado do I sovietico descarregára em um por- as da marca

Relação dos passageiro" que país, como ainda efetuou, pela lo francês ao mesmo tempo em Adoracão
viajaram pela Viação Cruzeiro MUDANlf""' �S NO pri�eira vez na hist�ria da RU-II que desaparecia, o general Mil-

.

Ltda: J ulia Valente, Maria de ;... mama uma cooperaçao entre o go- ler». A
Lourdes Valente, Antonio Sartu- REICUSWEDRI vêrno. rumeno e a minoria huno' O jornal acrescenta que o sr'l"" encanlpa-rato, Feruandiaho Caldeira, Mar- gara. Butenko fôra marcado pela GPU Ita Eni e .filh?s, Walli Gru, ��l- VAR_SOVIA,.U-- Segundo .in- ?�ministro.d�. Justiç�, nêsse l porquanto fra,cassára ?a mis�ão çHão da dividamuth Em, Zíca Schutel, Otília formações provindas de Berlim, meio tempo, InICIOU o inquerito ] que o levara a Humania. Opina
Gouveia, Adelaíde Gouveia. Os-loc0l'reram incidentes militares em sôbre os passiveis antepassados I que talvez Çl. GPLJ o tenha rapta· dos f

·

valdo Oliveira, Manoel Gualber- AIlenstein, na Prussia Oriental, judeus de certas familias que I do ou, mesmo, feito assassinar unelo ....
o nosso distinto conterraneo to, Rosas Simas Lopes, dr. Is- e em Stolp, na Pomerania, em mudaram de nome em 1919 e o I por um dos seus membros, afim _(;;'. Altauiiro Oliveira, médico re-' menio Palumbo, Iglatina Luz, I

consequencia das = recentes mu- titular do Interior, segundo anun·11 de que os Soviets tenham um naflOSs.dente na Capital Federal; B d' S W I
.,

Io sr. Nestor Teixeira, funcio- er�ar ma �ntos, .alfredo Flo- danças efetuadas no Beichswehr.
_

<.:ia o «Currentul., prepara um pretexto para intervir nos nego-
ren�lO, Francisco Ouriques e Sal- - -- - Cl,os internos rumenos.

, ario federal. vio Narciso.

I
De conformidade com o que

RIO, 11 o ministro da Fazen-

M E T R O P O L E "
. .

d _ da, que despachou, ontem, com o
I'::OIVADOS GENTE NOVA . ,anUnCia am a o mesmo orgao, a presidente da Republica, falando á

O I d ' captura do chaufeur do represen- reportagem sobre o projêto de ea-
. a� o. sr. JaCI Bern�rdes, I tante sovietico, que desapareceu campação da divida dos funcíona-fOI enriquecido com o n�sClmen- A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros igualmente, muito contribuiria nos, deClat_ou que o projéto sobre

to de um robusto garoto, que I
de Acidentes do Trabalho », autorizada a funcionar por de-

para desvendar o misterio O
a prarogaçao do prazo do aludido

na pIa batismal receberá o nome ereto do Govêrno Federal de l3 de Setembro de 1937, Carta T' l' d
.

d·
pagamento se encontea com o sr.

d J
-

C I II
» Impu » e e parecer que o e- Getulio Vargas. Adiantou que o co.e oao ar os. Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais saparecimento do sr. Botenko d!go tributario aparecerá em breves

I FALECIMENTOS
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi- talvez esteja relacionado -com a

dias entrando em execução em

I
nanceiro a que eRtá ligada a METROPOLE Companhia Na- t'

-

d h f março.
I Na cidade da Palhoça, onde recen e I?flsao o gerente c e e ---

_

cionaI de Seguros Gerais. d f b d I d V EN D �Procedente da cidade de TiJ' u reaidia, faleceu n� idade de 90 A DI'retcrI'a da METROPOLE _ACIDENTE'"' '
as a ncas e aerop anos a. E - S a.

h
.

-

anos a e ma a d M
.

L' I
. u e com- Rumania o qual foi acusado de I d d fcas, ac a-se nesta capItal o sr. ' x . sr. . ana lll-

posta dos srs.: I
esp en 1 a e con ortaveI casa. que

Luiz Archer. distinto bacharel do za de Souza Silveira, viuva do Dr. 1". Solano da Cunha (Presidente)
fraude. além de moradn é propría para casa

G,inásI'o Cat"arI·nense. saudoso maior Vicente Silveira I .

Uma empre�ada .do. desapare.- comercial, recentemente reconstruída.Sr. José de SaDpaio Moreírci d dI' I Ide Souza. A extinta era mãe do CI o cc. arou a po ICIa qu_e u tI- situada em bom ponto va vila deBíguas-Dr. Virgílio de Melo Franco t B t k
'

tsr. Vicente Silveira Junior, atual' mamen e o sr. u en o somen e sú, e m;li� dois potreiros com exlen-Dr. Henrique Dodsworth Ihcoletor federal naquela cidade. empregava mu eres ao seu ser- �a area de terras. O negocio é ur-
._D .. .. .. � Dr. Jorge Dodsworth viço_ O ministro dos Soviets em gente. Trí'.tar com José Sanches. na.Os submarinos estão Dr. Plinio Barreto Bucarest foi chamado a Moscou mesma.
em aguas brasileiros· M ...t\.TIII.l: Rua AlvlU·O Alvim - 33137 logo depois do sr. Gaga assumir

RIO, 11 O ministerio da Ma- Rio de Janeiro o poder. As medidas adotadas O TEM POrinha recebeu comunicação ete que pelas autoridades policiais, de
os submarinos brasileiros, constru- FILIAaS: em todos os Estados outro lado, incluem visitas a to-

�r��i�,a jlt��i�:h�:. :::j:��:r�er� Agência em S. Catarina-R. João Pinto. :; elos os clubes noturnos e aos 10-
ritoriais brasileiras, devendo chegar

,
Machado & C;a.

cais frequentados pelos membros
a Recife, no dia 14 do corrente. A II do « Bas fond» da cidade, onde
tripulação dos navios está em óti-

F L O R I A N O P O L I S os agentes mostram copias das
mo estado sanitario. Os submersi- fveis realizam com brilhante exito a otografias do sr. Butenko,
importante travessia.

---- afim de certificarse alguem o re-

conhece.

DefIue na data de hoje o ani
versario natalicio da exma. sra.

d. Eulalia Silvei ra, esposa do sr.

major Gustavo Silveira, funcio
nario estadual aposentado.

RIQ, 11 Acompanhando os tu
ristas elo REX viaja o sr. Osvaldo
Mendonça, representante do Depar
tamento de Turismo, que se encar

regou da propaganda do Brasil a
bordo proporcionando conferencias
e projeções de filmes selecionados,
obtendo ótimos resultados.

Entre os turistas encontra-se a

íornaítsta americana Irene Kuhns,
encarregada do jornal de bordo do
REX, o REWIEW.

em

em todo o ter-
snA. lVIARIA F. LINHARES

A eíemeride de hoje regista
o aniversario natalicio da exma.

sra, d. Maria F. Linhares, espo
sa do sr. dr. João Linharcs.

DESTERROCLUBE R.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a gentilissima senhori- Realizar-se-á, hoje, nos salões
nha Eulália Vieira, diléta filha

·dl) Desterro Hecreativ o Sport
do SI". Nicolau José Vieira, es-

Clube, um animado baile, «A Ga

forçado chefe de maquinas de
zcta » agradece o convite enviado.

« A�, Caze;a.
Pela jubilosa duto a distinta

auiversarian te receberá ll1 ui tas fe
licitações das suas inumeras arni
{!.,inhas, ás quais juntamos as

OUTROS PARTEM
Em viagem de recreio seguiu

ôntem, com destino, Porto Ale,
gre, o destacado atléta sr. Diluí
Cunha Sobrinho, funcionario da
Delegacia Fiscal nesta capital.

Acompanha-o a sua exma con

sorte à. Elvira Cunha e seu di
Iêto filhinho Luiz Antonio.

nossas,

Passa hoje o aniversario nata
l' in do inteligente menino Da
j"lo, Iilhinho do sr. Agapito Ma
L a, ativo comissario de policia.

"\;: passar no je o seu natalicio
a dilêta menina Jutí, filhinha do
sr. Manoel Proíirio do Nasei
II ento e Jr.stina dos Santos Nas
cimento.

1 !lZ·KI.Yí ANOS HOJE:

Com a gentil senhorinha Berta
[;'chmithausen, contratou casa

m8nt<) o tenente aviador Fernan
(�O Borges, ilustre oficial da Avia
ção Naval.

CHEGlüW U:NS

ENLACES

,TOLENTINO-REZENDE

Com a distinta senhorinha Lia
Tolentino de Souza, fino orna

mento de nosso escól social e di
iéLa filha do sr. Alfeu Tolentino
de Souza, alto funcionario da
firma Carlos Hoepeck S. A., e

de sua exma, esposa d. Leocadia
Stefens de Souza, contrairá nu

pcias, hoje, o sr. Silvio Taurino
de Rezende, funcionario da De
legacia J.;�iscal do Tesouro Nacio
nal, neste Estado.

As cerimonias, tanto civil eG

mo religiosa, 'Serão realizadas na

residencia dos pais da l'lOiva, á
Praça Beniamim Constant.

Testemunharão o ato civil, por
parte da noiva, o sr. AIfeu To
lentino de Souza e �ma exma.

esposa, e, por parte do noivo,
o sr. Silvio Pélico Dias Fernan
des e exma. esposa, representada
pela senhorinha Maria Tolentino
de Souza.

O ato religioso será paraninfa- I
do, por parte da noiva, pelo sr I

general Estevam Taurino Rio
Pardense de Rezende e sua exma.

esposa sr3,. Paulina�.G0mes de
Rezende, representado pelo sr.

apitão Paulo Vieira da Rosa e I'xma. senhi)ril, e pelo noivo, o I
::;�".9Ç1

--------

Departamento de Aé.
t·onautica Ci,"'iI

Bóletim diário da Esta
çao Aéro-climatológica
Previsões para o período das

18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:

Tempo - Instavel, sujeito a
chuvas.

Temperatura- Em elevação.
Ventos: -Do quadrante norte

suieitos rajadas frescas.
•

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 26.5 e mi
nima 19.2 registradas, respecti
vamente, ás 15.00 e 1.00 horas.

Preparando-se para O· 1 N V E R N O
Comferenciaram

com o Ministro
da GuerraA MOOEL.AR

Liquida pelo custo os artigos de RIO, ll-Estiveram no gabi
nete, em conferencia com o ge
neral Dutra, os gentirais Almerio
de Moura, Mauricio Card�so,
Valentim Benicio e Silva Junior.
'�...."r.....�,.._"U'_......._......r........ -\lr--.,....-..«1'.'r-..,'-�
�ttJ"_-a.�""'�����"'����8!
k Jacy Bernardes e �
� senhora ' I"��lf1..

t
H�� partiCipam aos p a r e n e s

� e pessoas de suas relações ,� o nascimento de seu filho h
i1 João Carlos. �

I� Fpolis.,9-2-1938. H
" �r.Kf���..iiIioo.......�..::;w..'1� _ 'ii� ..S: �z.......s.......*....�i.........:O-6L.-... t ....-., �OOJ�

v R oE
Leilão

No dia 16, ás 19 horas. no pré
dio da praça Geh'Iío Vargas n·. 19
será vendído em leilão, superiores
moveis para quarto. sala de visita.
sala de janta.r. escrítorio. muitas
miudesas. uma coleção da Ilustração
Brasileira. livro� e uma maquina de
costura SINGER.

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

APROVEITEM ,
•

PREÇOS ESTUPENDOS DE BARATOS

A qui zen a ào, c r i a n ç a
,

NO O PARAISO
para cr!anças dl3 todas as idades, por preçns moaicos 9 pertir de 2$000

l'Jão pe!""ca ocasião de fclzer suau coo-npras.
Rua Felipe Schnlidt, n· 21.

(

•
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