
-

Cinco aviões trirnotores italianos, UDt dos quais será pilotado por
BrUJ1"o ussolini, elnpreenderá em Março vindouro UI1l raiei á volta do

�undo, na dir�§ão de.léste, selldo a esquadrilha comandada por UI11 coro1tleR.

DeS(8)j1erta em Petropo�
lis JtlOva céI'u�a litte ..

gralista
AZET

DOvozbélico AApreendido
lO

COpiOSO material
---------_--

------_.

J A I R o �ALLADO

I NUMEno 10R2
Proprietario e Diretor Responsavel

PE"j'llOPOLiS, 12 -- A !)oucua efetuou
esta Inanlmã uma u.on>va diUge.ilílCia :nesta ca

pital, a�§ahando uma céhda hllteg.rnlista�
onde ei.:rtuou vai-ias prisões �� .m.n.eerJl.�ell co ..

Idoso m:llte.eiaJ bélico.
Os ��etidos foram .eeeolhidos ineomll"

". i'i!lcavei;]� aguardando-se eUII face dos do ..

o

J

.:�lIme!llt{),s apl·eendidos novas lu·isões., não
só nesta cidade� como em outll·OS pontos
da país ..

Florianopolis, Terçafelra, 15 de Ff:vereiro de 1938A.NO IVI
-----_._----_---_.-

CONGBjf�§SO DOS
CiUCULOS OPE

Rt\RIOS
-CATARINENSES lUDIBRIADOS=-�-=

famintos e

vitimas
esfarrapados regressaram ante-ôntem
dos criminosos angariadores de pessoal
destinado á lavoura paulista

Ao que consta, realisar-se-á
nesta Capital. no próximo mês
de Maio, um Congresso dos Cir-Iculos Operarios.

Plstolelro
môrte a tiro

A C;iTASTROFE
CLIPE

A 'morte

. OPERAÇÃO NO CORAÇÃO
----------

o professor Brandão filho
praticou, com êxito, uma

arriscada pericardectomia
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A bola voltou e Secura passa

pas5a a Nanadu, porem Maecc,
disfaz a combinaç�o ti icolor.

Ch,)colate. está dando ,o que
tem e possue fo;ças para envllu

bolas boas em geral •

não precisa de rcc!am�, visik suas exposlçoes
verifique os seus preços

e

I Florianopolis, t 5 - 2 -1938AGA%ETA

..:TIVA

()

REDl\TOR:

automobilística infantil
urna multidão nunca

vencedc>res: _)o!sé Edú
f'Jetinho FiJorn'sno,

Carlos da Luz

t� corrida
13 de Maio,
f:>roc � [�rnados
da \cl6sse �, e

classe BI
O �tlético y·er,ceu nurna partida

F1guereinse pela contagern de 5x3.
o grande cortejo futeboiis�:ico de domingo, Ser�[3 travado entre as equipE--�s

do Avaí €: Figueh�ense

i o Fig:.1�irens(� reage, e orga- No 20. tempo o Figueirense, I A:::' i\DEMICO t --------------------------

Realizllu-se ante-ôutem, a prior ,Coube a saida ao Atletico que niza agora uma série de ataques entra, com outra Nganização, D:sce agora o Atletico e A-
meir a corrida autornobrhstica no vai ao ataque por intermedio d,� I pondo em perigo a cilbdeh de estan do Maeco no lugar de Cae' cademico, recebendo um passe Pedem a con
nU3'iO E�.tado. Nanado, d esleito por O co que Pela!!ha. los e Calico na meia no lugar, de Sarar� man.Ía de cabeça 1":0 d d 76

pa,s;; a Calieo. Por�m Cruz atento, salva d.! de Carione e NerÍ na ponta. canto porem Dario salva. enação e

Aspécto do loca I, " C I S F' A f' O'
� \UI <;.;<L pucne a o pellgo, e �a ico, ae o Iguelrense pai inter- taca o igueuense e ICO,

O local escolhido, para a di�-l'
PELANHA! chuta para Pelanha conceder medio de Ivo que passa a Co perde, para Cruz que passa a Pe- RIO, 14 - Foram devol-

put� foi a reta do Largo 13 de ,Calieo escapa célere e chuta comer. Batido px Calico, Bor- lico est\'!, ch�ta,.•Chocolate d] [aaha e Ivo entra marcaud i o virias hoje á secretaria do

1"laIO. violentamente, para Pelanha pegiH, I ba de cabeça, e Ivo, apoderan- cabeça da a Sahino, porem GéI-13 ,. tento. Supremo Tribunal Militlr. os

UM:::' multidão, aguardava an- porém deixa cair e Calico,desferc I do-se di pelota, oassa a Dica [to 531\'<.1, passando a Luiz, m s- FRACASSO DE SOTTO autos do �r0cesso em gráu
siosamente o desenrolar da pugna. novamente ,violento tiro, para Pe-I e este a Carioni, e a/anç� peri- L�iz perd� para �hocolate qu.: Agor,a que o FIgueirense pro-

de ap�laçao, a q�te respon-

•
., . .: [la':lha

encaixar magmhcarnente. I gOSilrilente a linha dl�l-neg"s. da a.Macco, que vira. ,I cur�va �gu�lhar a contagem, SOt- ,d�m ,b Qacusados Incursos n�
O j U! ff.3fi1en'to a os I !Vias aparece Gato e poe Dor Pelanha sae do arco porem to fie:} inat.vo, perante una Joga-lle,1 de Segurança, como ,co

.

volantes OL\RIO! I comer, que batido flor Sabino é Ivo entra, I� o arqu .iro deix 1 dd d� Borba que passa a Nana- reus na intent ina comunista

1\1' 1.
. I I salvo por M, 'os escapar a pelota o que dá a Ca do este corta a B�idê que ar- de 27 de novembro de 1935.

c: IH; iaram-se na pista, os cor- C-f' A I
'

A •

"
'

-, �

O Al' d d J 't'
J . d 1 o I .ontra ataca () I etrco, por I 11"0 a ocasião d· marcar o lo remata muito bem e consegue o pro"ura úr a u::, Iça

rt" ores a c aose u, para a co-I' . ,
,

- , �. I
• • -

.
_ '1 I 1

inter rnedio de Secura,porem Solto I SECU i�A ! e o mais linrto tento da t .rd : 5 o. goal do Atfetio::o. MilItar pede a condenação
rmssao JU gar, qua o VI) ante me- I l d b d I d" t d c ,

' ,

r l .

'f
,. izad

comere nan 5, que au o por O Atle.ico imediatamente ccn- para' o Ft$!,ueirense. E com mais alguns ata [ues de \,.'" O o" C para a maIOria o

JLOf unuorrmza o. G,' d! r- .;, D' I " '
T

• ' •

t ·1
A

'

.- .'

. rato, a ocasiao a ano fazer! tra ataca por intermédio de A- Dolí pl)� deante, o Figucirenv- a-nhos 03 esouadrões o cronome- t,rau maXII11) Impos O pr.:: O
comls�ao, composta das se-

, . bô d f ' I·· .
,

.

. , disposlt (d "1' I
'

guintes senhoritas Oba Lima e UfllO<i ?a d�
eza.

'd I
cademlco que dá a Secura este reanima-se e nós achamos, quO! ii trIsta d" por fIm a partIda com l'tlVJt t,aqu·_da el dquf.e

F W d 1 "'! arlO .:i o tIro ,�mela a a Nanado que p ls�a a B ,1··1;; lemb,anca da última derrota, ii Vitoria do tricolor pune a éll a I v d e mo I 1-

any an .:rey, proc amou, b 1
"( Ch- ri· h ,_. .-�-'

.

caça-o do r' 'I d' .'
-

.

'J d
.

D 1 I
'jla v _,D a OC'" ate, gue c uta corta penaosamgf}te para S"cura veiu a m�ute dos J'ogadores e çg me e ermlna

por urwmml a e, a men!na Ul'- G"
' n '- I f'

- .

[j "I C "
'-

d R
céa Vl-JOSO. I

p,ara J.l!!Iga eGVlar � pelota paru marcar Q I' .goal do At!c:tico. Fntão..., "

lnSUlC I en c Ia o p.-= a ��n�tltulçao a e:
f?ri\ çoncedé'n�o cornc:r I que ba- Sae u alv�-ne.g(Q, pQi ICterme- O atletlco, VIU o seu arco, d

'

d
.

t publica. E.,k processo .sera
A "'�·rl'.:

tIdo p1T Sabll1o. não produz Te· dio <.le Ivo que passa logo a Ca-I'defeudido pOI' Pelanha ser va-
e ere. I os julg�?o mesmo no penoào

COi I

1'-1.
,J.

)\ sultado, sendo salvo por Cruz. I rioni qu� dribla ,tre� adversarios, zadJ m\is d!l�. 'Jez�s.
, ,

?as !ena� .forer�ses! cOl;fo.rmeA's 9 horas, alinha<t'!-se 05 cor. ;'
de�fere Violento tIro, ma5 a esfe- Sae o Atletlco, por intermc- RI? 12 - Tendo a Tt.:- a leI, C:_U - regula tais aelitos.

d d I' A I
CARLO" I ra passa mUlto longe. di,) de ��anado que passa a sourana da Central do Bra .. O mlO1str0 Cardoso de C:ls,

re ores a e 1s,e . � '" '1 'd h d'
I ira é O relat( r

A
.

I d 'd' St.CURA r :Secura que perd... para Choco- SI comUnica o aver elXô- • ) •

o sina a partl .1, laq�0u I
í� N d

.• �

d d Ih B d
,

I
-

d _] b
'_ruI: passa a ana o e este Antenor dá o tilO de mela e ·late que dá a Sabino es'e chu" O e reco ::-r ao anca o ------------------------�.

VIO entamente o corre or.::la 3' C I
.

' ,

'B 'I d O8 d cl
' 1 li! avança, porem, ar os mterc<.:pta Secura cabeceando d� a Sara' á ta VIOlentamente para Pel&oba raSi a ren a arrecadada S j" O rn a II-stasrata q'le egc e a 53.IOa, tomou 1 d h d .

" .

I
- .

d' �. c.) ,10 passe cometeu o an 5. escapa sózmho, estava a defesa p\�gar magnifíl:amente. pe as estaçocs e Cr)nslgna'
a lanteHa, nrmandO'-se ate /} G L ' I'

.

d . d á R b d
.

G I d ag rad eeh d F' b tI f'· d.
�to, ate esta pena Ida ':!, alvl-lIegra «descolocada» e pas- IVO! as ece e :ma era a.' enl ao

c .ega 3. O] um \;:.) eJto o '10· L'"" I d b, d' '. R bl' t' d' 17 d'
I J' E l' R porem ar os, e ca "ça, a a sa cl Nanado para este )',c·'ador Cruz dá o tiro de méta e Ivo, epu Ica, a par Ir t.: e Ch f d Nante ase � II OS3. !)' [ d' C'

''''
d b [

,

é' e e a a-
, leo, este a vo que a a a- cOllsig lar o 2' tento da Atletico. que melll'nou de jogo, inliltra.se

.

ezem ro u tllno, at á Im·

,!ioni, mas foi lliut,! esta bôa com- Pela segunda VI'tZ S1e o FI- na defez..! adversaria porém Bor- portancia de 9.000 contos. ção
i binação,pois �arjoni pralÍca hands. gueireIlse, por intermedio de I v.) ba stllvou para Ch)colate cornf afim de atender �o pa.ga·

São 8 oô disputantes desta

I
Matos, tua est� p�nahdade que passa a Dico este a C.hoco- I ter uma ponalí1ade, que ba- r;te�to do p�sso�l. jor�alelro,

classe. r.hutando para o meIo do campo. :ate que dribl.i Cruz e dá ii Ca- tida por Luiz não produz resul- a vista da InsufIclencla dos
Sortea::los os lugares, os carros Ca!ico pega e a vança, porém !íco. tado. creditas concedidos á referi-

;l�inharn�se e largam, saindo na Borba salva. Este escapa e chuta na CO�rt- PRESSÃO D'J ATLETICO da estrada, o Tríbunal de
frente a barata de Dulce. Porém O tricolor contra-ataca por in· da pua Pelanha, fazer U(fn (las Atletico ag )r.l pa�ece desfor. Contas resolveu que se lev(�

fibrneno, passa c com uma cor- termedio de Sarará mas não produz defesas mIAis bonita� da ci Jad:. rar o dominiJ do Flg'leirense no f O fa�o ao conheclInent� do
r.da bonita gUlha (J primeiro IU-J resultado, devido a Nocival que Pelanha dá o tiro de rrwta, lo. tempo, ataca-ndo impetuosa- presIdente da Re;>ublica.
gar. I salvél. Desce o filvi-negro por in· Cruz ti'ava a bola, passanj<) iH- mente, Norival. para evitar a

NOTA: Oe-pois da amanhã,
I
termedio de Calioni que dd a ra '\cademico, este a Nina Jo queda do fireo, ';efendido por

trataremos o.ais detalhadamente, Sabino, porém Gato intercepta, que corta rasteiro para Bdilê, Dario, salta e salva, belissima· PRECISA-SE
da p,l)va. do que se aproveita Sabillo para com um possante pelotaço C,>ns'g- mente, pondo corner.

trancar Gato. .ua o 3' tento do AtleticCl. DARIO
Bola ao centro, e Figueiren- Batido por Belelê a pelota

le, sáe novamente, atacando daí vêm bem em cima do arco e

por diante o arco adversaria. Dario num salto encaixa magni
Ataques e mais ataqu �s po- ficamente.

rém a linha alvi-negra está num Novamente Oartio dá o tiro
dia de azar. Ora é Calico, e de meta e Belelê num «sem pU·

chutai outra vez é Carion;, que lo» 1 envia fortemente no canto,
a bola batendo n'ls cos!as dos mas Dario 5&lva.
jogadores. E' pê50! O Figueirense desce, e Duo

Finalmente Matos c.:nSt'gue a- organiza o ataque e Ga_r-
liviar a carga impulsionando a riga, :;,nula o passe de Dico, po'
bola para frente. fem muito mal e Calico entra

Porém ,a defr,�a ai vi-negra que para consignar o 20. goal do
já não agl� como no p[Jf'ClpIO Figueirense.
estava AOvamente «�escolo::ada». Desce o Atletico por interme- Fernando Machado, 30 Fone, 1,516
dá oportunidade que Secura ?as- dio de Borba, porém, Autenor, !II------------------------
se a Nllnado para este cO:1s;gnar salva, enviando a SaLi�o, que
o 4' goal do AtletiCCl. consegue um corner.

Sae novamente o Figueirense e Bate o comer e a bola vem

seus deanteiros ve,n ao ataque, a Chocolate, que chuta batendo

porém, como já disso'! acima, a na trave:

linha alvi-negra está sem sórte.
E com um ataque do Figueiren
se, no qual Cruz comete um pe
nalt e o juiz não viu e com uma

reaçio tricolor gue Dario, anula,
com uma defesa magistral, termi
na o ). tempo.

atraiu ao

vista,

da

renhída, o

CLASSE B:

RIO, 12 - A prop0slto
ctas declarações do sr. Ge
tulio Vargas á Associação d,�
Imprensa Periodtca Paulísta,
de que o govêrno iría am�

parar moral e materialmente
a classe, o presidente do
Sindicato Nacional dos Pro
prietarios dos Periodicos Bra
sileiros dirigiu-lhe um tele
grama, renovando o apoio
incondicional do seu sindi
cato ao presidente da Re
publica.

Dario
Norival Antenor

Carlt>s Chocolate Sotlo
Sabino, Dico, Ivo, Caricni,Ca!ico.

GA'l'OI

De uma casa l-ôa. com jardim,
nesta capital para casal sem filho,:;.
Ofertas ao Consulado da Alemanha.

Caixa Postal. 90.
Rua Artista Bittencourt n·. 2

p'1�tlético:, ;-=igueirense
I

Heal zou-se , '�-ôntem á Lude I
llO gnmaclo da F. C. O., o

tn"[
O Atletico, imediatamente con

.::;ntro ;'.otre, as f:;"ipes do Atlé- tr�-ataca. e Nanad,o perde uma

�1C0 x hgUCHCI1S('.
I
boa ocaSião de abnr a contagem
para os seus.

O JOGO

NANADO!

Curso Primário Antonieta
de Barros

Figueirense:

Externato fuudado em 1922

Ao af,ito do juiz entram em

Ci\mpO ás .equipes, sendo ovacio
I:" das pela assistencia.

05 quadros estavam aSSim or

g"nizados:

RATA DO JUIZI
I vo rega a bola e avança, po·

r�m ClUZ, o chargea, e o juiz não

AlfJbetiza e prepara para os exames de ldmissão aos
e Escolas Normais Primárias.

PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Ma tricula aberta todos o!: dias uteis das 8 ás 10
Reabe.rtí.ira das aulas a 16 de fevereiro.

Gínásios

VIU.

Cruz pega a bola pas�ando a

Secura, este dá a Sarará, que"na
mora" com a pelota e p:!rcfe ou

tía ocasião de abrir a contagem.

Atletíco: MAECO

A Casa Miscelanea
Pelanha, Já o tiro de me-ta,

I vo pega a bola e corta para Sa·

I bino, este pega e escapa, porem,
Cato salva pondo para corner que

Pelanha batido por Sabino, não produz
Matos Cruz resul!ado.

Borba LUIS Gato O Atletico, organiza alguns
Sa'a; 9, Acad'�mico, N wado, S, -/ ataCjue�, porem todos desfeitos por

cura, Belelé. Antenor e Solto.

R. TRAJANO
·1�lorianopolis

N. a

'.�,
" .

..
.

,',,' .. ,
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E AI 26$000 qUINTA-FEIRA! qUINTA-FEIRA! 1'-Loteria de Santa CatarilUl % �
Jogam apenas 15 milhares! I· Pl·emio CEM CON'I'OS!

�2.000 premios no valor de Salão Progresso - O Unieo !
RUA FELIPE SCHMIDT N. s �210:000$0000 ! Exija o nosso carimbo e envetcpe I,;

!---iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii����""""iiiiiiiiiiiiiií"iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiíiiiiii ;;;;;';';;;;;;'���--· i

f.ed�tihval d� ��arga�l p I O r ad o r d e Schuschnigg che: Navega� e� agllasri ln a L IJh::!mann I

._

_' gou a Berlim brasileiras���������������I�'���
nteno�res

A GAZ T

03 bilhetes para o festival que
J. arg�ri,l;r.hn Kuhlmann, dará
ern beneficio da Cruzada Nacio
nal de Educação cm Santa Ca
tarina, na proxirna qual ta-feira,
{IS 20 horas, acham-se a venda
c orn os membros da Comissão
Especial encarregada do referido
festival, e que 530: Profa. Bea
triz de Souza Brito, profa. Ju
Jieta Torres Gonçalves, profa.
Maura de Sena Pereira Lamóte
(' profa. Silvia Carneiro da Cunha.

Por espr-cinl obsequio os bi
lhetes ('sr'-.il �n lambem a venda Ina LivJ':H'i;1 �,1 .rierna, á rua Fe

lpe Sdlrl1i:ll, assim como na séde l
da Cl'lIzad '. :1 rua Saldanha Ma
linho, 26A.

Novos temporais
rssolarem o Rio

I

RIO, 14 - Ontem, cêrca das
10 horas, novos temporais de
chuvas e descargas elétricas de
sabaram sobre esta capital, re

gistrando-se novos sinistros e fi
cando o transito paralizado.

Os bombeiros, chamados pura
vários pontos, trabalharam ati
vamente.

CARTAZES
DO DIA

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas-A MÃO VINGADORA,
com Charles Starrett.

Durante o
-

verao

U �� t
· I"m agen e comerciar

interior dos Estados
de [ovens
brasileiros

no

RIO, 14 -- O ministro da Ma
rinha confirma que 03 três sub
marinos, recentemen te construi
dos na Italia, já se acham nave

gando em águas territoriais bra
sileiras.

Os três submarinos serão rece

bidos festivamente no Rio.

,�

BERLIM, 14 - A convite do
<Fuehrer», chegou, inesperada
mente, aqui, o chanceler da Aus
tria, sr. Schuschnigg, que veio
conferenciar com Hitler sobre
importantes problemas de inte-
resse das duas nações.

A visita do chanceler Schus
chnigg causou sensação nos meios
políticos.

Ora. Josefír);:'i Fl aks S':hvvo dson
MEDICA

10

Munoe! I�'.·aucisc® n�n·ges e �lIS meno."e§ ellcoDt••adas
iIl3 sua resideucia

Fx-a,,;,.'e, te do s-rviço dI" Cio ;-"I",::i1 ,i, 11 'p:L,;,'
la Gal, hÔiI, f"'nd31/1!\ Gaff,é-Guinle e S. F'rr,,-.ci,,'· ,I \0:'; '.

EX-'1)[<-,na do sar viço de l't:d!iltria da POIICL'lêi
dr' l30ta fogo

DOi f\Ç'\S DE SE.Nr-1',:RA5 E Cf<I/li\'c;.'\:)
Consu'torio: Rll:1 Tr�1j;lno no 1:� -SIJh.
Con-ultas: Das 10 ás i2 c das 2 S heras

FLOi�L'NOPOLIS SANTA CATARIN,\

;h.W%- ru�'M�1-

Laboratorio Técnico
"P I L O T"

DE

Gerken & Cia.
R. Cons. Mafra�

- FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

Fpolis.

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

RIO, l4-Pelo juiz respectivoj To�]as as mocinhas são de con-Ticrior três outras menores, das
f�i .pronunciado, sem �iança, o in- �ição social modesta e estão f�-I quais n�o se sabe o paradeiro, I

I dividuo Manoel Francl�co Borges, I Jna� de qualque� recutso�_do m�Is I r.OIS, •

assim
.

que ganharam expe-]sob a acusação de chefiar um os-I rudImentar. ?onrorto. Nao tem riencia, fugiram da falsa tutela do ,
I crit?rio, estabelecido á r�a G?mes r?l;paS e VIVIam. na casa da A v� esplorador,

. I
I FreIre, n. 80, de se dedicar a = moa 00mes Freire sem. �s mais �rl'jm essa.s menores Durvalina Iploração de menores, as quais cornczinhas regras de higiene. O ReIS, Sebastiana Augusta e Maria

I empregava,
inculcando-se seu tutor b,�nho mesl1;o Jh�s era dificil,pois O[�mpia. A, Delegaci� de Menores

e recebendo os ordenados dos jJ()- ali a agua e muito pouca nestes Vai procura-Ias e esta processadoODEON� O Uder dos. bres jovens in.expe:ientes, que file

I
dias de VCTão.

.

devidamente Manoel Francisco.
cinemas I recrutava no interior dos Estados. Todas as quatro menores Vieram

I O acusado foi prêso na casa I ha dias da cidade de Mil acema,
A'S 7 30 HORAS: I ref�rida_ pelo comissario Osvaldo I no E�ta�� do .R�o. .

O CAÇADOH BRANCO, com Guimarães, onde e?controu tam- A policia fOI mfor�ada ainda
. B J une Lan e Gail' bem 4 menores, Alzira, de 11 anos; I de que Manoel Francisco Borges

iYar?� axter, g
I Maria do Carmo, de 12;Benedita I havia, ha tempos, trazido do in-atric .

Martins e Maria de 18.
Não negou Manoel Francisco a

CINES COROADOS sua ação criminosa, procurando
justificá-la até. Declarou que via-

CINE REX, ás 7,30 HORAS:! java pelos Estados, agente comer

AHRAIA MIUDA, com Jean cial vendedor que é, e que trazia
Harlow e Spencer Tracy. essas menores para o Rio, a pe

dido de suas próprias mãis, afim
de encaminhá-las aquí no comer

cio. Era um mêro gésto de hurna- Esta a

nidade, acrescentava o espertalhão.
O dinheiro que recebia do tra-

balho das menores que emprega
va, remetia êle, cobrando apenas
as despesas de estada, ás respec
tivas familias.

As menores confirmaram terem

sido, entregues á guarda de Ma
noel Francisco por suas próprias
mãis, mas sob promessas falsas S. PAULO,' 12 - Ocor-

(CUIDADOS HIGIE-

.\
do espertal�ão, que dizia poder reu aqui um impressão-

,NICOS) dar-lhes aqui futuro honesto, co-
1ante caso de assalto elocando-as. Eram, no entanto,mal I

, _
'

� . b alimentadas por Manoel Francis- roubo a mao armada, da i,Durante o verao é precrso redo rar, d
.

d h- I h- fque foi vítima uma se-sd id d c m a alimentação das co, o�mm o no c ao, �� co c oes
Ie. cu. a o (i I e esteiras, como a -policia consta- I nhera, !

CtI�nç:e�ra geral para a alímcntação I tou, pagando �inda, cada um�, I Um individuo coxo e
dos latentes é a seguinte: «o leite à50$000 mensais por essa acolhi-

desconhecido assaltou a
materno é ínsubs.tibíve1 ás crianç;s I-a_.--_._- ._ resldencla da rua Fran-
�té 7 mese.s de. Idade», E�ta reg a

C f" R t t cisco Borges n, 7, travando ,

ceve ser dlfcmdld� entre. todas as a e- es auran e I' t R K b
'

mães. para que sigam. ngorosamen- U a com os� ru er,
te. a hem dos ffihos. Como se sabe. "SAI P d O" I que, na ausencra do ma- i
ainda ha muitas mães que dão a2s ao e r I rido, se entregava ii afaze-IIbébês, bolachas, pedaços de pao '

res domesticos. I

ou de banana ou mesmoas taes BO- Complet.amente remodelado, Ante a resistencia de!NECAS embebidas em agua co� as- obedecendo a todos os preceitos Rosa o ladrão prostrou-a!oucar. cdusadora de fermentaçoes e da higiene e da elegancia, será '

desordens gastro-intestínais. inaugurado, hoje, o Café-Restau- com um golpe d� faca,
As crianças até 6 meses. além do rante « São Pedro », estabelecido á apoderando-se da Impor-:

leite materno, só devem receber co- rua Felipe Schmidt no' 1, de pro- tancia de 2:300$000, que i
lherínhas de água fervida e de c�!- pricdade do honrado comerciante encontrou na gave'ta de,do de laranja_! d�"s vez?s ao dia. e nosso presado amigo sr. Isidro I

um movei desaparecen-!Quando a mae tm:r pouco leite. Pedro Coelho. I
'

.

deverá consultar um ?1édico �.:díatra Para a inauguração, que terá do se!,do toma��s provI:sobre � melhor manetra de altmentar lagar ás 11 horas, foram convi-: denclas. A vltJma fOI
() filho. Se fo�sem obervados estes, dados os representantes da im-' hospitalizada, para a iden
cuidados. não morreriam tantas crian-I prensa, aos quais será gentilmen-I tificação do assaltante e Icinhas! No caso de se :nanifesta- te oferecido um lauto almôço. ,trem desordens gastro-intestínais. iu- Tambem, das 11,30 horas ao I

sua consequen e captura. I
dicam-s� além do regime alímenhr. meio dia, o sr. Isidro Pedro Coe-

V d C I
(JS caceinato." de ce.Ido e o Elclofor- lho, fará oferta de uma cania aos I en e-se 2 ofres I

mio da CASA BAYER. 0S quais cor- freguêses do seu estabelecimento.I
_

, rigem as dejlcções liquidas ou semi- Gratos pelo convite, fazemos I .

líguídas. combatem as ferment<tções votos porque o sr. Isidro Pedro' da melhor marca nacional com
c ddel1dcm a::. mucosas intestinais I Coelho, encontre no seu negocio muito pouco uso e por preço de
da.s irritações. I a p;laior soma de felicidades. ! ocasião, a Rua João Pinto n' 5

-

ESTRADOS ARAME
PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

DE.

T oy p
Ado.·a.;ão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
maior prova de sua alta

qualidade.

A M E R c A N oI

Ladrão san ...

guinario
para CalDas de:

Solteiro

com

112 Solteiro

Casal

molas e sem molas
Fabrica-se em todos os tamanhos

SER ViÇO GARANTIDO

,..

SALOMAO GUELMANN

Postal, 19

Est. do Paraná

Caixa

Curitiba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GlA Z E T,)
__ .,.�cu �

Florlanopolís, ..
-J 938

onselheíro Mafra

SEUS FILHOS
part-l nn�eninas e [larô1tos só

PIT L.
Lindas e graciosas confecções

na A C,J
--_.._----,------_-------

�1
'Jj por preço de ocasião, 2 ca-

� ""'Il1I'*' �\� sas em perfeito estado,L M �- I E S r"�1 sendo uma a rua Major

��,' Costa n. 1 17 e outra a rua

F c, Frei Caneca sjn. CO'l1 4 ano'ederat e Santa atarír.aff;l

t).�l,
de uso; uma de madeira e

�����������-�--��'�--���-�'�����' l.� t}. outro de tijolos e cal.

\ 1ít1!'" -,---.--=---- D --', I
, � NOS CL�SSICOS ENVELOPES FECH1\DOS �}Z I Para tratar com [cão Se-

panhla Nacional de Navega- ���� ������!����Cod��l��ntos, Cais Fre-

çã� Costeira 1*

EVOE;!
�Vl(�virnento Maritimo ..Porto Florianapolis,

(,'
i

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
d vde de Medicina da

Baía
Ex .. interno e assistente do

Servço do prof. MOlaes
Ex-int':H;o do Dispensarjo

Sílva Lima
Ex llcjunto do Hospital

f I
GraHéc Cuinle e Sanatorio

�l Manoel VItorino

i",
Clínica médica cirurgrca das

moles tias da
: CABEÇA E PESCOÇo

� Especíal-sta em

I'· NAHIZ, GARGANTA E I

}, OUVIDOS
f CONSULTORIO
� 18- Rua Trajano -18
r. HESIDENCIA
�. Hotel Gloria

� \
Diariamente das 16 ás 18 hs.

_'�]1QGIIIQ!W.::n'IIíWi-_ t-IN�..,;:w;--�

Passagei,-os e ge Cargas

Para o Norte Para o Sul
- .. --_.-.-

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

O Paquete ITABERA sairã á 16 do cor- O Paquete l'TAGIBA 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
cos sujeitos a baldeação no Rio de janeiro.

AViSO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
t II 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 I

Companhia. na vespera das saldas até á�, 16 horas, para ser conduzida, gratuua
mente para tordo em embarcações especiais.
il::SCRITORIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22(&50B. (FONE 1250)
tU\1MAZENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais infa rrnacões com o Agente

_J, SANTOS CARDOSO
1,-.'1I'li:E!§<"'§lWJ!C1ilI!iII·�'l:m=._"_&4 " _

esquina da Trajano
,",,"'gpJ�WA__ClmWMi-.tR1t��_n PEEEF

."�1';;:;:��...,,..l��Ã �l, �

·���"!l
i1\l "''' li "H.� d1iII.t:���'U_ t:é� �"2.l-<""'

'

\iJJ Q, *ii li VJ ái �

� �

..
• ��;,1 nfegoclo

..

I �;] Vt_�DE-SE esplendidasA Favo r Ita � propriedades, sitas á rua

�\t/ Luiz Deríino no. 6 a 14, 5

� casas e em terreno com 18

�� metros de frente por 40 de.

�� fundos, proprio para edificar

��, e mais um sobrado á rua

�] Tiradentes, i 7.
Os interessados poderão

I dirigir-se
á CASA VENEZA.

Mercado Público no. I, pa-"
Ira qualquer informação.

Rua Felipe Schrnitd rr 1 e 17"a

Vende-se

..,... p 'Iii

OMO EVOE' !

Casa das 1\,1 e i as
de FERIS BOAB,AIO

Unica depositarta 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

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

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

Aproveitem Foliões

Otin·1a vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe SChlllidt n. 2

NOVO ANO... NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem, hoje, amanhã

"B U R R O U G 1-1 S"
foi, é e será a vanguarda dCiDS bôas organízações ?

CorrUa no B9'''"lO novn as dificier,cj.�s do seu sistema rotineir-o, adotando sistemas
"BURROUGHS" d ...::e: contabilidade; êles ser�o o esteio rnestre dn �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 Bancarias, Comerciais, Iruíustrtais e Repartições Publicas. =Disposíções para atender completamente a escrituração relativa] aos INSTITU

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

Peçam demonstrações sem comprem isso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL INC.

Caixa postal, 140
TELEG. AV ILA

Mostruario permanente --Representante exclusivo no EstadoCONS. MAFRA. 31
íF�ONE" 156.

r;�"LORIAN{OPOLIS 1-1. A v Santa CatarinaAI

� ',,< ..

,t "A�_"�__ '.-" � --"";;';"'- ·"·_>·_"_" ....... ___.......
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n. 7(). - Phor.e- 1277.- I�ud Trajano.rr 1 sobrado

I� I Postal, 110. Telephone n' 1458 I
Dr. Osvaldo Wanderley da-I·Costa I

Bacharel em Direíto i
Advoga na capital e no interior �este e do Estado de San- 1 �

ta Catarina, I
EscritOlio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 13

:di.sobrado sala n' 1
PARANA' - SANTA CATAHINl\

.

MOSTRUARIO EM:

Tubarãu

I
\..
Tratamento do ernpaludisrno e das molestias da pe-

1 Je e nervosas pela ./lutohemolherapia

I Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I· Telefone, 1.584
Consultas--Des 8 às I 1 e das 14 _��� horas

1ratamento moderno das
moiestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Piato, 13
1 r.lefone. 1 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
, Consultes das 13 ás 16 hrs,

Com prática nos hospitais europeus

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

���Rí.§i�����V���:PAVAVAV�� GABINETE:�EiRci?ARDI�RAFIA
� Cálculo de qualquer Plá�ta,e!,ecuç�o, fí�- � rUNICA

�jf estrutura ern con- cauzecao e direçào ii Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
� d b II (diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por� creto armado e o I as � traçados electricos)� e ferro Aparelhamento com �. CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � I
NERVOSO

� ções de pontes em � Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� concreto armado �. médica

� � Laboratórios de M ícroscopia e Anã-
�� �

.

lises Clinicas
� � Exame de sangue para diagnostico da sihlis (reações de

� O C
·

R
Gil

b
·

� Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
.�� , ma r arne I ro I eIro ruo nostíco do impaludismo, DMagem de uréa no sangue etc.

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

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

h\� ENGENDEla. CIVIL � quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
�� t:"f] diagnosticos.

�:\\ ��. Fernando Machado, 6,tJ

b 416 SALAS 12" e 13 (' TELEFONE 1.1 9
Rua 15 de Novem ro, 011 F L o R I A N o P o L I S

�
� l' ANDAR �� ;.;;;-__.iioIIii.---_......iiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......iiIíIiiiiiiiii__��������

Curitiba • lAceado Mo-I

�
Go'ttsrnann.

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vressoi

� '" O � lndórg Burkhardt e Professor

i ••••••• �
Erwin Kreuter)

.-vlé Ob.was contratadas no I. semestre
E,p.clall·�.r�� cirurgia

� de 1937 �
alta cirurgia, ginaecologie, (do-
enças cls:lS senhoras) e partos,

� cirurgia do sistema nervoso e

K� R I> � operações de plastics� donte em concreto armado sôbre o ia assa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus) "AII :t

� Ponte de concreto armado sõbre o RiQ S. João (Estr. Curitrba-vlolnvile) �� Prefeitura e Forum de Mafra
�

���
rupEscolar de Mafra

J:.�� Grupo Escolar de Rio Negro M

Grupo Escolar de Irati
� Maternidade de Rio Negro ttií

Ri�Ri Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � RE,5IDENCIA-l<ua Este-
� D

.

t e d
.

d
. � II

ves Junior N. 26
�

IV sas cons ruç es e res: encias
, � I� O���'q:��"&'��?2>'U"�VAV'AVA�._ TELEF. 1.131_

Tel. 1503
•

reira tem�seu escrip-

tÓI lo de advogada á rua

Vís.ionoe de Ouro Preto

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

das I 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

.I
_

.

__
. f_.

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido .- Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

I
fReso Rua Bocayuva, 114
� Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças']
Diretor da Maternidade:
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

I Dr Aderbaí
da Silva
J\dvogado

P. 15 de No,·embro. 3 sob.
Fones 1631 � 1290

R.

I Dr. Pedro de Moura Forro I
Advogado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.A ,G;A�,;p::TA Florianopolis-1938 _
Er:d

c riW�1?if�··T�i·'��"iWf:?'i!'l!m:�·iii""'iEi,·wm$!�iiiE�..i��ii;Wi..iii®f&eHl-t,ii.,1ii8iM_... @�_m;#}iii)w.tMt_,1Illiiit!&g..�&BiNMS_,._IIii.i.Iiii;;_jW ,;_;:...--�-�-�-�-�-�-�.������!'_��_� -����_������_-_-";:JMri_' - �_

as

-:==Adolar Scll,,\r��:� �'4Y-_ : I.
-_--------_.

• mAIS UMA 6Rftl1DE UICTORIA DA
ZUNDAPP

todos os motocyclistas
RIO - JUIZ'DE FÓRA - RIO

420 KJlls.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

Endereço Tclegr.: DOL" .
Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATAHlf\;A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Saibas Pr tyr 35-- Q,io
Prif'g Torres & Cia. Limitada - Rio

Navegação Brasileira Limitada -[<.io ,

Navegação Cabofriense Una. =Cabo Frio R
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS,PARA o PC'RTO DO RIO DEJA�EIRO

Navegação entre BUCA r�ErN (joinvi'e) r: SAi,n OS,
ANCRA DOS REIS r: RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, scn transbordo
Tem sempre vapores em porto, corregendo

Encarrega-se de classilicaçã«, me,Eçào e EMBARQUE de
, todas as especies de maden as serradas, beneficiadas e em

i tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte Oll do Sul du Pais. bem come) para o Exterior

i
.

I
Recebe c.'1rgas de irnpurtaçao, do País ou. do Ex-
terior, para des. mbarsço c rcucsj.acho par a

I as praças dv iutcrio: Ii Df.')VIO DA E. DE FErmi)

l\_I_U,_',IIZi'_:M_' _P_f.-l,'
P lO

__�_SERViÇO G \h'ANTlD() E ruxPlDO- PRFC, ,�.; MOOJel S �
---_---- ---------. .. _. - --_. -.

.. =w.... p' .'TC!t __ 'MP

UM NOVO M·ODE'lO
RBZ-125

m 910 C U C I e Ia s "I R O I E'

que está sendo esperado por

Motor "ARDIEu de I cylindro, COJII 3,5 HP.
S velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sõmente 65 kllos
6 horas 9, minutos

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

PeçaJII inforoJllações sem cOJllproJII�sso •

A,�,UNDAPP, além de ser a "moto que ma_is se vende no
Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e também
"a rnotocycleta que mais provas tem ganho em 19371�

Estefano N. Savas

Salto ato paro 2$. salto baixo 1 $500
D:)�)l); o i ra revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500
CIN1 AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motocic.istas.Avudor Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

o QURZER COMF='R Fi
UIV� BOM CHAPE'U
r:L.HOR ENTRE OS
S

R\ Y

CURE O M
L.HOR

C U
N. I 00 BRAS I L.

fôrma elegante Côres firmes

Dev�d� á critr,e, durante este mês vendemos com a desconto de 20·1.

positario: A I e x a n d r e
R\JA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 -, FLORIA,NOPOLIS

. \
)

I
J:.o., Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA Florianopolis, 15 - 2-1938

Só t<\::.��r"m8"ará co�u a

{�rrIL� da um �ado
rJj .�,

t�IJ t1�,C� Gllt�'·\O

espanhóla!Giná.sio Cata-r
nnense

v i.. EXA \1ES DE MADUREZA I
I DO PERIODO DE 1937

ELIXIR DE NOGUEIRA
II!mprellado com SucceSso em tod..a mole.tias provenientes da lIJPidJII• impurezas do 8BDIlUe I

TUoladas rniste
riosas

"1
,>

Resultado dos exames

realizados nos dias ' .... '

PARIC�, J 4 Coincid d ;., -'.

bl
7 e 12-2-38.

u •
- OIOCI JI1 o f por o t.xél Cite) repu icano em E R D R h F

C',
"li a i: ki'j.s.O do domi"io das,' pé d,: igualda·Je com o do ge-

3a. S '

IE:- a. 1 ut .

S. PAl'LO, 14- Mo(adore� que pretendem des::;sn.'.H. ,_ oca, Rodrigues de Souza, Rio de[orças r�(:'-''1diftas na margem neral Franco. .

elas casas 71 73 da lua Salva' sionaodo calhas nUmC10Sé\'l jJ0,.

I -1 R' "lt' b IN'
,

f Janeiro, 58.
e I1nalmento em Ioda d L h d' d d d hr rten:» (,o 10 ..... a.m ra e ('�m onera-se qu\ o, es orço� ten 4a. SE'RIE:-Evando Mar- '.
.. affecçOea cuja...

. or r 'ires estão a las sen o 00 e, quan o c ove, a dgUi).
i' vclta a esta capital dos parla- dentes a suspender as hostilida- �rwo ,,,, ..trao. Irem leIa a vitimas de uma estranha ocorren- invade todo.
mentarr-s espa ihóes e estranjei- Je5 na E�'jJ"llha aíim Je perml-

ques da Silva, Flortanopolis I '" .. �� 'lU" .• lr'III I A.. cia. Entre ás 22 horas e as pri- A reportagem, sabendo do65; [oão Gualberto d;-� Silva w � 11'';\
..i os, depos eJ,j reunião que rea ... til' que a L,glaterra de uma par- N t L 50 R t

--- t<llhares de curado. _ meiras horas do dia, grandes fato, foi ao local, na eõperilnç'lI d f I e o, ages, ' ; ena olzararn em uma loca i ade ran- te de Por!ugai ou a lt ...lia, e ou- ,

5 ;;!1A�(ie DEPURATiVO DOSAMSUI njoloe cabem sobre os telhados de descobrir os g:liiltos que se
l "d' d

G OS5, Lages, 6 .

d d di b d
.cêsa, surgem J08ot05 sensacronais Ira, iscut.ssem as ccn ições do J Batista dos predios, incemo an o os rvertem a orrecenc o t.-rc.iros

b
.

d " . , , ,

dr' b
5a. SE'RIE: - oão

" '. 11 '�O re a aproxunaçao e um acor- arrmstrcio, partiram e ... IS ôa. Tezza, Lages, 63; SergioC.
ou os espmtos que e.Iejam--,ry,:; de arn.i. ncio ou dt: suspensão I O Ieg Io

' ,Co r a _ fazendo demonstrações do sri-

;�;s pb����li:a��an�07::::i�h:�t;�í:: C HA R LAUTH
-

����i�J �:�;��n,Lf;�;ia1. 56i
.

--

d _jesu s" breoal�rr�a�ho em que ,e enc on-
,

I"
e Wolfgang t.u.z «au, Lages, çao ,egeira. prov velmente a lnglaten a, e o crerr,e que, levo UCIO�lOU o 74. I· .. tram as duas residencias, é bas-

1I"gociar di,etamente a paz com mund� velho. f', ora revoluciona a -
, Equi pa ra (jo aos 1 n s títutos tante escuro. Uma arvore, pLm�

r, s duas nartes atualmente em Amenca do Sul. I

de EduC :3çãn Es tad ua is _..
tada bem em fn nte das rnés-

luta na Penin�u!a lberica. II Peregri noção mas, aumentando a so "bra.
Três rumores circulavam hoje CHARLAUTH GINASIO FC'"MININO O curioso é que m"j,; d,: 50

([>1 todas as capitais da Europa, B� asileira t="'lorianopolis pessôas, espalhadas p la rua, es-

mas as personalidades espanholas não é um creme comum REABERTU E.À DE AULA., peravam pacientemente o; nicio
(pais inter essadaa negaram que os

CHARLAUTH A Cruzida da Bôa Irn- CUiS() Preliminar e Jardim da Infância a ]6 d� fevereiro do fenomeno . .Até meninos, o

l oatos tivessern fundamento.To-' prensa. do �<io de Janeiro, Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior Vo- que prova a vulgarida le em que
lOS os políticos republicauos de3- lhe extinguirà as sardas, panos.

está d'stribuindo os prospe- cacional, a 3 de março vão caindo em nossos dia" e i1

rr entjr arn que o govêrno de Bar-
cravos e espinhas, sem a rninima ctos minuciosos e difinitivos, Ginásiü.-a 16 de março. consequentes fatal de medo do

r elona tentasse conseguir a me- irritação, deixando-lhe a cutis contendo o programa e de· MATRICULAS publico.
rliação de uma potencia européa limpa macia e fresca. mais condições para a Pere- aberta de I' de fevereiro em diante das

!
Entre os circunstantes havia

para pôr termo á guerra civil grinação Nacional á Roma 9 -- 12-e das 15-18 horas. um guarda: o Filismino. COD'
Os SISo Martinez Banios. prr.: i- ------

I e Budélpest por ocas:ão do INSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 d 28 de fevereiro, tava o Filismino que, duas no!-
si dente das Côrtes, Miguel M,JL-I

.

34r). COllgresso Euçaristico Ginásiü-)' a 15 de março. tes alraz, estava vigiando (JS

fil,li'ilder rle um dos grupos,té1r- iVlensagei�!o !nttfllaciofl,al. que S(:' celeb:a- EXAMES DE ADMISsAo A' I' SERIE GINASIAL «esp'ntos». quando ouviu cair
Lmenlares, MarcelInO, Demmgo, �, ...

*-; � �.�",r;.�,.S::'�p���.� .,��. _����Jl�!I�� a 23 e 24 de fevereiro. uma pedra na cozmha da casa
h 'd h f na"1011,,1 sta e ra iro IN li i id t.í il ....� ..=�..;�,:I1;�"*��.... _�"";>;:••���... (4 73. Era m.�J·a nOl'te. Correcnn êCl o c e e '-", ""',l!, �" EXAMES DE 2' E'POC:\ _ qu�Manoel PacteIa, ex prcsid.:nte dú � Jacy Bernardes e � Escolós Normais, a 25 Je fevereiro nem louco poré\ o quinlal, a ver

.

t'onseiho negaram que pessoat-I Terr.os sobre a nossa me- � "enh"'O'a � G' , '

14 d o que era. Ac(ndfu ma lam-
,

'b
'

I

I
.

t b Ih 6 ��
"'....

'ijI 1'1aSlO, a e março.mente llvessem con,n UIGO por sa ae ; 3 a .0 (} nUlllcro '�,;; participam aos p a r e n t e s �" --- pada e, no mesmo instante,
qualquer fórma nos sup.),tos e5- do bem feito IIMe:-'sageir') �J e pessoas de suas relações � C Iube Ooze de caiu-lhe súb:e o hombro um for-
forças de p'iZ e iLSistiram em' Paroquial" orgão ria Catedral � o nascimento de seu f:lho � ., midavel tijolo -. inteiro e nl,VO

afirmar Clue a, guerra só pode Vl.e�ropollttna, C�lja d r�çàr) I ,�� João Carlos. � A t
em folha.

:ermj�ar em vntude da \Itona esL! a cargo do ilustre cone- � Fpolis,,9-2-1938. � � gOS O -Credo em cruz l-exclama
elas forças militares,' de um lad) go Harry Bauer. i �1�2:1Y�:�-:���:::s;-:",lIt:�-:::=��� Filismino. benzendo-se -

para-
ou de cutro. Eles �mo,tran.-: e I �a "MS' )'*-' ·1!i!!IT!§rl1\llg:..,..MIllMl!Wt�_IF - T

cia até tijolo feito no céu não
convencidos do eventual triunfo - Ca ín a va I d-e 193a havia cinco minutos ...
r�publícano, se os( (o�Latf.dnt�s Banch d ft r�,,., � ," I L h' t d I' uas Exmas

Filismino leva a mão ao hom-
t:stranjeiros forem ,crça(10S a

�l-I
'

'

..., U V Cl ,;;a I evamos ao con eClmen o 05 SfS. SOC os e b bro:
xar � Espanha e se as p0tt nClas Fa,milias �ue a Diretoria resolveu r�alizar bailes � fantasia oos �e- -Aí, arripiei carreIra. O
democraticas auxili3r�rn o govê(- r

rg'Jlntes
dias de Carnaval: 28 (sábad.o), 2 7 (domIngo), de ,

fevereiro T.diabo é qU{ m quer

conver,sa
Ca�i�al 10C.OOO:nOO$OOO ) d (f) d d 28 dno de Barcelona, fornecendo-lhe I corrente e .. e março p, terça- eIra, ref.erVan o o Ia o

com tijolo solto assim pelos élfes.J fundil da reserva 259.746:100$.l00 fI I
.

r 'I d 16' 2) hmficiente material béliCO afim Ot� I uente para urna vespt'ra ln anti I as as oras. Olhe �e em vez de ser no horn-

liDr -"""""�II EXECUTA TODAS AS (JPERfl,ÇÕC:S BANC,\Rlf\S ,VENDA DE MES�.�-�s preços para a v�nda de, bro, fosse na cabeça! Là se ii'.

I D P C I AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ I mesas num�radas, �be(Lcendo. a disposição constante da planta ex-I
a cabeça do Fihsmino, que cü-r. · amara t AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13 I (:oôta na s"de, suao os segUintes: rro duro para sustentar mulher

S·lmo-es
:

II Ai,sinatura J::ara lodos o� �ailes 30$000 e filho. Estou com a caixa, ê'quiAbona, em conta corrente. os segúintes juros: Mesa a.vulsa para cada baile. 20$000 por dentro, toda estragada.Dep. com Jur)s (COit'lE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala 3 b I d dDep. límftados (limite de 50:000$) 3% ala I As aÓ81?afUlaS para os aI es po e�ão ser procur as na O povo seguia muito interes-
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ala

. s.>de do clube. desde ás 19 112 horas do dza 15 do corrente, sado o re11\t0 da� "aventuras do
Dep. ae aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam- até ás 21 horas do dia 25; daí em diante vender-se-ão sómente FilisMino. Mil conjeturas se fi-bem de quaisquer importancías), mêsas avu!sas. . .

ze;am para explicar o caso doscom aviso prév:o de 30 dias 3.5% ala
I. E .conv,{'nlente notar que" pllra o� pe.:lldos de ve.n.da _de tiJ'olos misteriosos da rua Salva-idem �e 60 dias 4% ala r D d b I Jidem de 90 dias 4.5% ala mesas, a IrétoCla nã "'s atco era, a so utamente, em so ICltaçoes ! dor Pires. E, as,im, foram se

por escritos ou pelo telefone, devendo os m('�mos serem feitos pes' escoando os minutos e, emfim.soalmente pelos m. �ocios ou PI ssôas com (exceçãv de cnan-
as horas. Mais de meia noit� e

ças) pertencentes ás sua� Exas. Familia�1 dede que exibam ou o
os espiritos não quizeram apatalão do mês de janeiro p. f. ::Jll o ingresso respetivo que a
recer, ôntem. Medo da policia,

I Secretaria já expediu para os bailes de Carnaval.
que já tornou conta da casa, ou

Cada sacio terá d:reitll, apenas, á aquisição para urna uni· da reportagem?
ca mêsa. Não sabemos. A verdade é

F,c<lm, outro sin., os srs. socios desde já avisadoli que o
que o estranhn caso dos tijolos

pagamento das aiSlnatmas de mêsas, (le acôrdo com as disposições da rua Salva.jor Pires ficou (rans-
�lJpra, será det'lado no át: da aquisição. ferido para outro dia ...

Estranha ocorreneis
preocupa os

da capital

que
morador{f;�s
paulista

Médico do D. S. P.
do Estado

CLiNICA GERAL:
PELE e SI::ILlS

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda. memal

4% ala
5% «

4.5% ara.

Diagnostico das moles tias da

péle (dermato5es em geral)
fub confirmação microscópi-

ca e de -Li1bolatorio.
ELETRICIDADE ME'

DICA;
ALTA FREQUENCIA E

RAIOS �jLTRAVI� !LETi\.

Rua Tiradt ntes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamrnte: das 8
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

---�

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcíunal.

40/PJ a. a.

5% «

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás
Ans sabados: das 10 ás 11.30 horas

Er1dereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

A DIRETORIA

Florianopolis, 1 I de fevereiro de 1938 Dr. Pedro de Moura
Advogado

Rua Trajano n.

Ferro
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS . OUTROS PARTEM

A VOZ DODR. OSVALDO BULCÃO Para Porto Alegre, onde vai

T l'
visitar sua exma, família, segue

. ransc?rre na. �ata ue hoje o hoje, o sr. Silvio Pélico Fernan-
arnversano natalício do nosso dis- d d

. .

•

v . I. I es, o 00S1:O meio esportivo e
tmto r,o,?terr�neo SI'. dr. Osval- funcionario federal.
do Bulcao VIana, prevéto advo
gado,
Muito relacionado nesta capi

tal, o aniversariante será por tal
motivo muito felicitado.

BODAS DE PRATA

Guiomar Novais Estação de 1 Matou
DH.. OSLIN COSTA

Segue hoje para Indaial o sr.
embarcou para Jaraguá

dr. Oslin Costa, provecto advo- S t JARAGUA', H - A estrada

gado naquele municipio. I
an OS de ferro já iniciou a colocação de BRUXELAS, 14 - A Belgica

A data de ôntern assinalou a
materiais de construção para a tem tambem o seu « caso» Weid-

passagem de mais um aniversa- �1Segue,. a�::ll1bã, y'Wl. Santos, I NOYA YOR!{, 14 Com dcstí-
nova estação de Jaraguá, sendo mann. Com efeito, Eduardo Brum,

rio da galante menina Dirce Baí-
onde vat fixar residencia, o dis- no a Santos, onde vai rever seus ssim de esperar que ainda est o detido recentemente e que já ti-

XO, aplicada aluna do Ginásio
tinto oficial da Força Pública i fiihos, embarcou hoje a grande ar' ano ela fique terminada. nha confessado ter assassin ado

Coração de Jesus e filha do sr.
do Estad�l, l.encnte Souza Lima, I tista brasíleíra Guiomar de Novais, .-------- .. ---- -.-.--._.....

e A l pia a '0 em J r K

João Baixo, funcionaria federal. que ha dias ingresou na refo:ma i�os��8UiU acompanhada de seu A Interventeria d{1\IIP�e � !�[� lcidadle
v

de 0�,'�ndem�
I
e se acha presentemente na ma- Ao embarcar, declarou aos brna-

D 'U
<garçonette> Berthe Pl�tlt, con-

MANOEL CAHDOSO tividade. listas, que tenciona estar novamen- R,·o Grande do Su '1 ! Iessou na madrugada de hoje ter
te nesta capital no proxímo mês d: ff dado morte em Bruxelas a uma

noFs�eosteíjlal'sthI'noJt'eo o csoenUte natalício o

I viaRl':�:;;o pe�:s �i�sÇ��l;ei��'�lZ�J·I[�Oe i ::a�_UI��'�-"u--m---"" fallo"'ca--n'-::'_ PORTO ALEGUE ')
mulher dp, vida Iacil,

o o rraneo sr.
.,.

'

", 'ü... .... '" .." Suspeita-se ainda de haver
Manoel de Freitas Cardoso, do [Ltda: B�l�rmm() D?arte,. M�rfl- ! VUpOl. "Porto .i.legl.e"�

I 'f - Seguud3 iniol"o, Brun egualmente assassinado uma

comercio desta praça. I
za Balsini, Hart.wig Hichbiter, I iSlUleões seguras qu('� ioven que morava na casa con-
Herta Clascn, Padre Jorge St�i-I

'j. d FO
SYRIACO T AT I J I' ]\1 dIN'

.

d I
-
n repiu°-"'agcID a .. tígua á sua.

. . HERINO: ger, .

u ieta
.

a a en.a, dr. SaloI?ê o para-raios o vapor a ernao l.HA DA M"NDA- .. Brun confessou ter morto suas

I Pereira, Odilon VIana Araujo, I «Porto Alegre», que se encontra-
.tt eo

I iti f t 1 A A

I C" M' , .

I
. .iJ.1I- ....U -;"Ioto ao'"

. Vi unas para ur a -us. esposa
ma aria, Percí A. Marinho A data de hoje assinala as bô- va. fundeado nos Ratones, caiu

I
U'D a" "'" clr-

d t f" I t d t�
N I P I' Sil J

-

'
.

• ,. .. 11 °t
.. �

t
o mons 1'0 OI igua men e e 1-

e son au mo I va, .030 Bor-I das df' pr-ata do ilustre casal sr ante-ontem um. a faisca elétrica. fLUllOS SI lIaCIODiS as., Id' it ti
b J' M H �.

.. ,,' .

O
. .

• I a, pOIS se SUSpCI a que rvesse
a, ose .. osa, Francisco

I'
dr, Wanderley .J unior, dis.tintn. parnco que .se estabeleceu

I dentloo das plooxunas conhecimento das façanhas do
Vieira e Áurea Vieira. c�ll"iJico nos au.litorios desta CU-I entI:e os passageiros, entr� os

I vinte e q
.. ".atI·o ·horas,� I marido.! pital e iluRLI'P; pro[()SSO�' da. Esco-1 <l,llalS se encontravam a esposa_e. será lnltuneado inter- .,��� __��w_aNo m._ .... __ .._.

VIAJANTES: (via marítima): I a de Apraudiz cs Marinheiros, c filhos do sr. Truppel, de Sao i
de sua exma. d. Cecilia Albuqucr- ,Franc.isco, foi .§imnue. i cento;-

.

no Est?do 4) IRec'eb lll'U O
O vapor CARL HOEPCKl�, que \Vanrlerlcy. I Fehzmen.te nao hOllv�. dosas- voronel (::ordf�Iíl."O de ....

en�,rado anteôntem do Rio de Ja-,' .E,pi�·itc) cutt», ih 11m3 aLivi- tI:es,p�ssoals nem materiais a re-1IFa.m.·ia. �9:.'lIatDrI8�1
neiro e escalas, Lrouxe para este) dade Ulvulgêlr, doLadu de exee- glstIal. &.i1&,m, . ..., �J:lI"

porto, os segllinte� passageiros: I pcion:lis _qualidades d� C:ll'uter e! I ""
,

, "

.

,,�. ,I
de (":Jraçao, :- (J dr. W?nderl,ey i A escasses por eoo-ano

.

Do R!<? �� JANEIR�:-Laci Jor.,-:-conquIstou !ln mt�l() soelal! M ...i
"".. '"

Assinalou a uata de ôntem o SIlva, LIgIa l'ern::mdes, Rlta,Ara-1 cata,t'iflelhC nn.l vu-Lo CIl'clIlo de· arCaUd para '�e �ulhellti4esaniversario naLalício do honrado cí e Anibal Nunes Pires, Capitu-I reli:lçõé�s c o aprêço justo que lhe U ...a ... PONTA GR03SA, 1 t -- Dias

comerciante da nossa praça sr. lina SOlJza Luís, Maria elo Rosario I advem da sua fidalguia e do seu i dia 25 b
atrás, () ur. 83njamim Mourão,

Syriaco T. Atherino, chefe da Meira Lima, Manoel Lino de Je-. canlherisf1l(l. l�at1.CaS recebeu um caixão de arm�lmen-

firma Syriaco Athnl'ino & Cia" sus, Miguel, Juvelilla, lede e Al- i Em comc[rJorUt:;}o Ú da ta, seus to, pela f�3tl'ada de ferro, e a êle

representante da importante fir- miro Racha, dona Isaura Leal e filhus mandarUu rezar, mis·,a, RIO. 25 O tIlr. Val:lemar Falcão tlH!�?Mb�a��as ;�3es�·�����/�po��:ã consigllauo.
mas Matarazo e agente da Panair senhorinha Isabel Leal. Osni 01'- h.Jje, ás 8 horas, em açã0 de ministro do Trabalho, embarcerá, ,nsumir tIT' .as;l'!cto drarrLltico num Supllndo que o volume, p::>r

. .

V' 1
no dia 25 do eorrente. pua Farta- .

I b'l'em nossa capItal. tIga, 10 eta, Dalva, Umberto e graças, na Catedral Metropoli- l�za, a bordo de um avião da futuro p�oximo, se a situaçi'í? n�o I
conter matenu !:'.ICO, se de"ti-

O sr. Syriaco T. Atherino, que José Nogueira dos Santos, tte. tana, CONDOR. for remedlad3 3m tempo" a Julgar nava ao 13 n. 1., tendo sido

goza de grandes simpatias em Alberto Maia e senhora, Eloi,Ede- «A Gazeta» fe!icita-o prazelfo- Como já foi divulgldo, o m:nis- pelas �nforma;oe3 qUi! v�m de ser' encaminhado á sua pes"ôa por
. � forneCIdas pelOS correspondentes da .._

todas as rodas sociais, foi alvo mar, Ivo, Eloi, Wilson, Ede, Ze- [samenttl. t,o do Trabalho vai as,istir a assi
impi"ensa italiana que se encontram engano, o dr. Benjamim Mourao,

dt' l'JTandes demonstrações de sim- non e João Rosa Manoel Fran- I
nJtura do contrato paCl a constru·

atualmente no ex-impelio negro. que era chéfe mllnicipal da ex-
" ção do porto de }I'ortale�a.

patia e aprêço, ás quais junta- cisco Coelho, Isabel Souza, menor ENFERTv:iOS Referindo-:>i fi reczat:! 1:i., q-:l� tinta Ação Integralista, abrindo

mos as nossas com um abraco) Juracl Mélo, Francisco Severino proibe 803 �old.ado5, trabalhadores
o caixão e verificando o seu con-

• e colono::; ltall.anos o casamento,. .

muito afetuoso. i Barbi, Edidos Anjos, José Augl1s- SRA. HAYDE'EMACHADO com mulheres nativas, sob funda- teudo, fOl entregar a perIgosa car-

; to d!� Souza, Arací Aguiar, Lidio Acha-se, ha dias, acamada a Contratado mento de que tais uniões abala· ga ao comóndante do 13 Regi-
-Vê passar hoje o seu aniversa- Ta vares Manoel da Paixão Tou- exma. sra. d. Haydée Nascimento riam a intesridarte da raça bran- mento de Infantaria.
rio natalicio a prendada seJnhol'I'- rl'Ilho e \,rax Ql'lva' Ma hdI: ca, estes observadores pon,jeram IlU u c.a o, esposa c o nosso presa- P I I

_ .

F que certas tendencias humana3 ._

Ilha Gení Kunn, filha do nost:o
'

do conlpanheI'ro de trab' lh
' e a reso uçuo nO. 425, fOI ran-

1dI'
--------"---

a o sr. cisco dos Santos Cardoso Ci>ntrata- não pojem ser regu a as por eIS

("onterraneo sr. Pedro Kunn, co- De SANTOS:-Natalia e Emi- prof. Arí Machado. : do para exercer as funções de chauf que se torna necessario estabelecer

merGÍante no sul do Estado e fi- lia Boos, Abrahão Salum, Ade- ' teur do Serviço de Produção VeJaetal. o processo normal da natureza.

no ornamento da no�sa sociedaue. l'd L' h C FALECIMENTO
I

ai e lO ares, armem Colonia, 'S

V d
uma caldeira e motor a vapor com fôrça de 20

I Foi n{)mea�a, ontem, Laura De-

FAZEM ANOS HOJE: Oscar Sohn, Helena Sohn, Lavi-
SRA. DR. CANDIDO RAl\fOS en e-se H P funcionando em perfeitas condições. �oro de OliveIra para exercer int�-

a exma. sra. U. Ceci Lobato nha Bittencourt, Doris Macedo �- d
.

. ., ,nnamente o cargo de datilografa

Ramos, esposa do nosso confra- Ataide, Belarmina Duarte Silva, N 'd d d L . n
• I Tratar á rua João Pinto no' 6. da Coletoria de !tajai.

F ]. T··. TIa CI a e e age::; onde reSI- .

de dr. Oscar Ramos, funcionario e Ipa Clxelra, menores om e d' f I Q'b d Preparando se para o I N V E R N O
J. W'ld H G 1 B'

la,.a ef:eu .,a a o a exma. sra. ..

público em Porlo Alegre; ?rge 1. ' osa onç� ves

}-I d. Julieta de Camargo Ramos,es-·
a exma. sra. d. Marieta de bla�, Mana, Ur�ula e Gl�sela .EI- posa do ilustre e acatado médico

Freitas Cardoso; À.rm?dEsmer�ldl�a .

Dorotl e I?I::ce dr. Candido Bamos, abastado fa-
a exma. sra. d. Maria Anto- �eI a, Jose SI!vmo .

Concelçao, zendeiro naquela florescente região.
nieta de Oliveira; Lmza,. Olga, LUCI e NIlson Passos Dotada de um coração sempre

a sra. d. Eugenia Maria Ma-. e Mana Madalena de Souza; afeito ao bem, possuidora de ex-

daloni; I cepcionais virtudes, a extinta era

a sra. d. Bmilia Schutel: I De ITAJAI':-dr. Jorge Maes- geralmente benquista,motivo nor-

Q sr. dr. Afol'lsO Thornsen. mê- sonete, Catarina, Emia e Alice I que a sua mórte causou prof;nda
dica residente no Bio; Tader e Manoel Deodoro Arcarí. consternação.

o sr. Enéas Gonçalves, fr.neio- 1 ---- I A GAZETA apresenta coucIo-
nario público federal, aposentado;

!

Belação dos passageiros que de- lencias á familia enlutada.
o jovem estudante Ataliba Ne- sembarcaram ôntem, neste po·rto, -Faleceu ôntem, em sua resi-

ves Brasil; ,vindos no vapor COMANDANTE dencia, á rua Visconde de Ouro
o jovem estudante João Vieíra CAPELA: Preto, o menor Nazario filho do

.Junior. I sr. Abelardo Goulart.
'

l Do RIO DE JANEIRO:-Co- -Faleceu no visinho distrito
rina de Lima, Haroldo Avila da de Saco dos Limões, a sr.1. Mi
Rocha, Belisario Bamos da Costa, ' nervina Pacheco. Seu sepultamen
Clodoaldo Rodrigues Santos, Amí I to, realizou-se ôntem, ás 15 horas

Idos Santos, Maria de Lourdes, I
no cemiter.io da Trindade.

Maria Nazareth, Joaquim Santos, -Faleceu no Hospftal de Ca-I ... 10Ida Simone Filomeno, Antonio ridade, onde se achava eill trata- Le� ão de met.cadO-1Augusto Lehmkuhl,senhora e uma mento, o sr. Elpidio Cardoso l rIas apreendidas
filha,. d. Jlllia Correia e Diva �osta. O seu enterramento,

rea-,
I 010

CorreIa; hzo�-se; ôn�e�, ás 11 horas, no Hoje ás 14 horas, realizar-se-á, IcemIteno pubhco. na Alfandega de�ta capital, o perveMsosCE�. SILVIO. VAN ERVE� De SANTOS:-João Matarazo'
--

(JJ leilão, em 3a. e última praça, de KL '

h
Esta nesta capIta! o nosso bn-

i Cordenuto, Pascalino Cassese,Ima- Ferida a 111a ... 12 peças de sêda e varios tampos No Saco do Itacorobí realizou-
1 .a�te colega de Im�rensa . c�l. culada Cassese;

I para mesa, etc., de feltro apre- se, ante-ontem, uma dfl,s festas
SIlvIO Vaf.l ��ven, brIOSO o!ICIal De. PAHANAGUA': - Silvio ��hado ' endidas eo.mo contrabaJdo na populares, denominado «Pau de
(la Força l.Vhhtar do Parana. Van Ervem, Arabela e Dante �

,

ai estação do Herval, neste Estado. fita». O TEMPOC
Van Ervem, Alcebiades Ladeira Joa-o SebastI'a-o da Silva e i\'lar-

hegou a esta capital, vindo P
1 S- P I h d d

aisante e Celina da Silva Cor- CUBITfBA 11 Cl �:::��:Çl����'::� � ���a;:::::� tinho Calixto, no sentido de da-
I e ao au o, acompan a o . e .

E 3 I 37
.

- ,
L, - legou on- � Yi.!l

sua exma. filha d. Carmen Li- reIra: Im. a.

3�asse

d' passage�-I tem, aqui, a menor Otacilia de � � rem mais animação á festa, fo

llhares ColonI'a, a exma. vI'uva
ros, mc usne apren Izes man- OII'veI'ra fl'lha do sr An·to· de

iiI 'ii
ram a um pasto proxI'mo trou

nheiros. . .'.
. mo � Vva. Palmira ferreira r� ,

Lauro Linhare,>.. OlIVeIra, reSIdente em Hansa. S. li1 l'
.

t � xel'am um boi, torturando por

Catarina. �� par �cIpa aos pare� es e
r.&I fórma barbara o ammal, no sen-

ApeAlo ao Ju,·zado A 1 d"d
._ � pessoas desuas relaçoes que JtJ tido de () embravecerem.

. a u I a menor, na ocaSI3O íf flh NERIC \. t t li'
qi.Ie pregava uma ripa com uma

r.�.�
sua 1 at1

1 con raEtu � A perversidade daqueles dois

de Menof�es m.ac�adinh�, �sta escapuliu do ca- � ���fJnC� ��S�U�A JU� �� individuos chegou ao ponto, de
I bo, mdo atmgIr-lhe o rosto, pro- � NIOR � rebentarem a cola do animnl, de-

duzindo ferimentos gravissimos. �. � pois de �o �haverem enchido de

Otacilia se submeterá. a rigo- ij Floplis. 9 -2-1938 � pontaços.
roso tratamento, nesta CIdade. � ...z...._...�.S"._.... ':.z... li�

Por ult.imo, largaram o animal,

r �"""""'-"�"""""""�i � que tomou o caminho da capital,
Vagas de general � �� .� ij onde percorreu durante toda a

� � Elpi�iO � � manhã as arterias principais, em

�_........... � i �I"''''''· "''Z'' correrias desordenadas.L-"�� � Nérica � ...--�... ""'"'

� �� Não deixaria de ser digna de

i f' 1t .

I
aplausos a n0ssa policia, se dês-

.� con Irmam �. .'

'ii �1 se aos responsavels o ca�t�go que

������ merecem pela sua malvacl.ez.

quatro
mulheres!

WANDERLEYDR. JUNIOB

Nomeada

MOOEL_AR
Liquida pelo custo os artigos de

NOIVADOS
Com a gentll senhorinha Ne

rica Ferreira, ('()utratou casamen

to o sr. Elpidiv de Souza Junior.

PREÇOS ESTUPENDOS

v E R o

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

APROVEITEM ,
•

DE BARATOS

ProceBente da Capital Federal
chegou a esta capital o nosso

conterraneo sr. Osni Ortiga.

barbaris,- I
de dois' Foi assinada portaria conceden

do á Celeste Arantes Ribas, dati·
lografa de 2a. classe do Tesouro do
Estado, um mês de licença para
tratamento de saude, com dite1ro
ao ordenado.

CHEGAM UNS Lieenea

De J('invile chegou ôntem o

�'r. Julio Fern'lndes, agente pos
i ai telegrafico naquela cidade.
DR. ANES GUALBERTO
Chegou ôntem do !:iui do Esta

do o c(')mpctente engenheiro dr.
Anes Gualberto da Residência do
sul do Estado, da D. E. H..

Departamento de Aé ..

ronautiea Civil
Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para o período das
iS horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Instavel, com chuvas

e trovoada� possiveis.
Temperatura-Em declínio á

noite e imtavel de dia.
Ventos:- Do quadrante sul.

frescos.
As temperaturas e.xtremas de

ontem, foram: maxima 24.9 Cl mi
nima 22.3 registradas, respecti
vamente, ás 12.00 e 7.40 horas.

Chamamos a atenção do dou
to e ilustre .Juiz de Menores dr.
Hercilio Medeiros, para a afluen
eia de menores que se regilltra
nas casas duvidosas, e nas ime
diações das mesmas, até altas
horas, principalmente no Bêco do

Regrf'3S0U de sua viajem ao Loureiro.
llorte o ativo e diligente repre- Urna visita dos comissarios na
sentante comercia� 81'. HercilioJ quela zona, nã� deixaria de ser

,..vila. altamente provelt®sa.

IIERCILIO AVILA
RIO, l4-Em virtude do fale

cimento do general Valdomiro
Lima, subem a quatro as vagas
de general de Divisão, existindo
cinco de general de Brigada.
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