
o INTERVENTOR NEREU RAMO .-.�
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soluciona, largo pR'oveito e grande vantagem para
------------------------------------- --------------------------------- -----------------------------------------------------

de uma divida superior a 2.000 contos
--------------------------------------------

COIU o Estado, o

gamento de
,.

reis

_

Como é do dominio publíco, o Govêrno do Es
tado era devedor ii firma Byngton Bc Cia., da lm
perfancla da 2.07G contos dp. réis, resultante de um
saldo relatlvo á construção da Ponte Hercilio Luz.

Essa dívida, estava representada em apolices do
Tescure, de um conto de réis cada uma, vencendo
os juros de 6 81. ao ano.

_

•
__-.��-_------_·.,

. .-�...'"'.,.:m��-��-��.,...�-�-..,..,=,.,..."..�--__ :�""""""�������������""""""""""""""""""��������

Com a alta clarividencia administrativa, que A .., V O Z PJ O p V Olhe é peculiar, resolveu o Interventor Federal, dr.
.

Nerêu Ramos, liquidar essa divida, tendo, para tan-
"to, pago, á vista, a importancia de 375 contos, sen
do que o:; restantes 1.700 contos, os substituiu por
lêtras do Tesouro, a serem resgatadas no prazo de
4 anos, a partir de 1939.

, Em resultado desta operação, como é facil cons
tatar, e dr. Nerêu Ramos, acaba de prestar ao seu

Estado, com sua sábia e honrada administração,
mais um relevante e inapagavel serviço.

A ETA
IVI
Proprletario e Diretor Respons3vel .J A I R O e A L L A D O

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

INUMEltOANO Florianopoiis, Quail"ta-feira� 16 de Fevereiro de 1938 1083
.. _-- -- ------------------------------------

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

Foi guilhotinado Coi OoBOS portu�uêse.;
BERLIM 15 A d I RIO, 15 - A bordo do « Sar-

.

I
'..

-

cu�a o. c e
mien to . estão sendo esperados

espionagem �O_l ontem gUdhOLlOa-/251 colonos portuguêses, que se

?o Carlos Bichof, que contava a
destinam ao Estado de São Pau-

Idade de 31 anos. I
_________ .

o.

outros locais de reuniões dos in
tegralistas, como a séde da Ave
nida 15 de Novembro n. 880 e

o prédio n. 152 da rua Paulo Bar
bosa. Nêsses edifícios a policia,
segundo afirma, recolheu revólve
res e importante arquivo, com

documentos preciosos e inúmeros
boletins.

Obrigatoria a

vaciuaeão

RIO, 15 -- Entre o Ministério
da Agricultura e Q Estado de
Santa Catarina foi assinado o

acórdo estabelecendo a obrigato
J iedade da vacinação e revacina

ção iínti-rabica de todos os ani
mais "erbivoros e carnívoros do
mesticos existentes nas zonas por
aquele serviço consideradas sus

peitas ou infetadas pela epizootia
da raiva.

Detido o chefe

OS .�UN�IONARIOS
FEDERAIS EM

DISPONIBI'�IDADE
.J
,

RIO, 15 - O govêrno, ao que
c nsta, pensa em promover a re

visão geral das disponibilidades
do funcionalismo publico federal,
c, mpreendendo a providencia não
só a situações recentes com as

trpadas desde 1930.
Nesse sentido, a Secretaria do

lalacio do Catête teria remetido

telegrama circular aos ministerios,
solicitando a remessa de relações
de todos 0'1 funcionarios em dis
ponibilidade com a descriminação
rios cargos e vencimentos que ti
Ilham em atividade e a percen
tagem que vencem atualmente.

Seria intenção cio govêrno, com
a revisão, determinar o aprovei
tamento dos funcionarios nas con

dições citadas, que fossem consi
((Tados aptos para o serviço em

ll!gares equivalentes aos que exer

(::im ou no preenchimento das
va�as decorrentes, tomando, igual-
�fl�qnte, medidas cabiveis em rela
\60 aos demais.

o encerramento
do

Agentes Gerais em Santa �atarina

MACHADO f:1 Cia.

II
Rua João Pinto� ii -- �aixa Postal� 37

.
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=A GAZETA
------------------

r
! A

l\vaí e Figueirense, os E;ntigos rivais de
ternf':>os, encontrar-se-ão, domingo,

disputa de onze medalhas, oferecidas por
sportrl'lan florianopontano.

_. __ ._-- -----
-

GAZETA_lRETORN�U
------- -

------- Si Vsella
pelos municipios

Qnnndo ,J is recentes inaugu no ce�arlO edu2aciona�, no
. cam-I VÕ O d e =3 v i ã o

rações do n,lV() edrlicio ria Ínten p.o S2.111tl)[JO e de assistencia

so"1 e ·"'Y1 re c i r"'\ t; (:)
dencia de /\ l'lidabilo, àest� 0111- cial, se sobrelevam a quanta; feC I. a (i :.�
nicipio e do retrato do dr. N.·- lhes antecederam e colocam o I

AU,;U.tll, D '0, f),lfi I. AtI. A:eãe.
reu Ramos, eminente interventor ilustre administrador no n:ve! do:,' /( IBERLl \'1, 15 -Pé a pr irneir a
feJo�.o"l·,··J na coo la de honra do f"- maiores méritos. d I

- . �

vez em todo o mun 0, r-ea r. z ou-

!·ei,·do e.::!;í,ci,). () dr. Alves P.- O dr. Nereu Ramos, como .

I � d
.

se nesta ca pita um voo e a vião
.J '--l r' ........ a j drosa, )'Ul'Z de direito 2.1 coma: - suarerno chefe do E,t'ldo, e Ióra

f I' I
--- 'n • r em recinto cc 111.00, senoo o

c a, não pôr] � (orJ1í-'arecer. Cf dessa investidura, na outra persa- aparelho dirigido ror um piloto
4- clubes de CUritibâ[Virtude

das maugurações comei- »alidade, qUe! e-certa, dI:! j,ai,ta alernão.
estão contr a o direm com uma festa reailz>ld, l'i speitado, c�ja intciigen:ia � cUJ,") O aparelho utiliza-lo foi um

F" ,'; em -ua homenagem, r.o distril caráter se Impõem por SISO, .

e, rov,areO
d E 'll 1 J ... I' drni - auto-giro.
o �n�:rUZI la ii, no muucipio o a nossa a miraçao. ------.---

Limoense x L�' I f)'T'S ... 1" C f·. ,
Timbó. I Homenageamo-lo com () júbi- E nl to das as. L \.1 I p�, ) - on '.}, mI

- , .. I _ I _ ,
. f.

Continentat .. .

I'
.

I 4 Fez-·,(" f"llf"toa:ltl o cr. )1.'" o de quem po,:: Ih; tO;)O 0.1 seu

f
.'''1 I i nottcias v:nc as cresta caprtal, .

.

-'.
'0' •

I -' i t c::
I b - 17' I di. DIlPI'o') representar nas solen. - torreão mais alto. a melhor bari-. ! en e:,) n ac I O"

I c u es estão Lontra o rerrovw-'- _.- - -

." . dei S'd I -

Rea11"'o'j-<e dorninco no (JI'S- rio l' - ,dad"s d� L\"uldahal nela o'. elfa. ,la. VI :l, sua cu,tura, sao

nas ista·s., 'L,. • lO' , (Jorqup. este c uDe nao esta I ,�.
-

'1. :." �, I litl'iio d� Saco dos Limões uma I . d LEI DE OPÇA-O I Miguel Derettl dlono e sompc a no�sa l-andeIT'i.
- , I e,peita0 o a ,.

. "

N f I
.

- d
. ,

Partida amisto'éI ent'e o Limo- .

t' t" d� d tl'nte e5cnvãr:> de pu local QU a li j;(u:aça'J e sua traJdo-. .

liSO e, conmua, esse me 0, (\
.

•
•

. .

'

'd 1 d CAl \M"'lCA1 15 D
rnse e o L""on.tinental "fi I d no ato da lO<iuiJuracão do retra- I na politIca, de sereal ao e, e

I'
;:) LI- 1

' ....I.�, -I or
l • I voar nos e ementos os outros .,

"�'.., " .

l'
.

INIZETA, O perigoso ata.. 05 primeiros quadros empata
.

f I [I' to do honrado intep;entoc N"lê,' cnteno e d� ooaança, eLt �,ta motIvo de bo. amversarlo I cl co-
. -' grem;05 para OI ta ecer suas wel- '.'"

- •

h d
.

_ d P p' Xl fcarlte alvi-celeste ram por 2x2 e os seoundos o qamos, pronuncIOu o bfllhan�e astea a em nosso entusIasmo. roaçao J apa 10 • oram

Limoense venceu por 4�2.
raso

Ji3CurSO, que ahaixo pubiicamos: E;te áto da colocação d J re- r'.!lliza L\s grandt�s c 'rim(nia; em

Neste periodo, fi defesa alvi- O Lillloense estava assim O Brasil e a Argen- lIExmo. sr. dr. representante do traIo dJ dU5t�e estadista na sala tod", as frentes onde: operam as

negra, jogou muito bem. auxilifll1- censt:tuido: htervenlor do Estado. m U.i s.. 1e h-:>nra de3te prédio, é a maior tropas na..:ioflâhstas.
do não só a defcza como lambe!il Vadico tina acusados! 1'1�Dre5: si'lceridade gU.3 o povo Jeste Dentl.o de 6 mêses
li linha.. Candinho Firica SANTIAGO DO CI IlL E. "Nã,) é ,ninhl palqvra slnã\, &;':rito lhe revela.

os nacionalistas es-Entretanto, a lmha, não �pro· Lf�and:o Celso Orlando 15-A bordo do SAN rA M/.:.,,- urna fórma ala la de: transmitir
. Ptrman�:erá em ,n'Jssa slmpa- tarão vencedores:vt'itava as bolas mandadas peb.s I Zele. Nana:lo, Odaoldo,MosqUlto, RIA h h' CI d' 1�'1 ao p3VO deste distritc em rellD' ti , COI:rW Ja o e Ia em no,sa

h If b k I

I
c �gou oJe a'.l 10 y ar-

.. .'. b

d' - fid 5 e ac s, e o ataglle éltlVI- OSmar·lnO. I I d d d h > a mirara.)
O Iu tinez, delegado peruano ao Con-l ;JJO pt: a :0 em a e :e 0J<::, em I :s' L1SBO:\., 15 -

gen !ralieOro desms!lchava'-se perante
I d' t d d"

gresso Sul-Americano de Futeból flllme .;) Hhegro mag1s ra o :!s- Francísco Franco fez importantesMatos e Garriga. ; que EC destina li sua patri". ta f1�e;;c:;<lk t:Om).�ca, dr. A�- (DO CO;�RE3PO,\lDS\J fE) declkrações. Entre outras coisas,Apezar di�so,?t linha do Fi-l
Martinez disse que o último ves t edro,-",

.

cordla! saudação. P re
....

�O s n a A r ... 'afirm.ou o com. i\nda_nt:· em chdegueirense, combinou bem, satis- L d I 1...., Icongresso sul-americano de futeból ong'!'� Ju,gar-.m·! prf'para o
. '.

das torças naclOnahstas, que d,!n-fazendo em parte ao 110\'<) técnico I ,- h -

t-sr, dr. Cé'sar Se�lI·.l. fracassou devido.a Argen{lna_eIP�ra .a.l. onrJsJ. m:s�n,,>ouço � gen Ina varlos tro de seis mêses estará na P)S-

I Brasd terem combInado não a�m-
v( 1 da c�nc,e.1cla qu - r�_. orrle

d "I h
ft

,_
se integral de rodo O territorioQuanto ao Atle/ico, j'Jg'lU 'tirem () mesmo com o fin dc!na cumpm um dev:r. :)el

gU!'[ qua ri eJrQ� espanhol.muito na defensÍva e 4 goal, que -

participarem do campeonato mu:)'
e'll U!Hl OC:iSlao C�Hn)

,

estd, m:-

d a "Ab af " a" Para tanto, o está sendo. p e-conquistou foi sómente de eSCi"ipa- I t I - d t
J

dial, organizado pela Fifa, satis- íH3 ln o': l\;.�nCIa na:� fJO � ri! lU' para.do um avan"'o fulmina lteda dos seus dianteiros. -' :s

fazendo seus próprios interesses, lir o que o coraçio senk.
em todas a3 treltte�.

deaote da perspectiva de COOSe'
Não é U'Tl rll,curso, ná!) en- BUENOS, AIRES, 15 A

I guirtm facilmente o campeonato.
cerra illtençà0 d.! aC·lm.>anhéH e.n pol;cla dcs,;obrtu u:na Jrganizil

Desiludido pau de constataI q:'le p'llavra; de civi:;'no. o que ou· ção criminoóa de grdndes pn-

a polítiC3 Uruguaia está limitada tros desempenhHi,\ffi me'hor sô- porções, baseada na «Abafia»
dentro d" contemplação de inte. bre IA 501�ne: festa, sôbre esta italiana.

resses nitldamellte econômi<;os pa- �omeRag�['Q pre:itMh aI) grande Numa dilIgencia felicissima, a

rando sobre o espirito puramente estadista, Internot]f dr. N�rêu pl)licia deitou a mão a va cios

de�pJltiva. Ramos, o mai3 nobcp. vulro Clt-l- dos bandid,),; que a constitulam,
Poderia sentir-me satisfe:to jà rinense, cujo retrato hoj � inaugu· ficando assim esclarecidos varios

que os pahes asristentes do con rado, rcpfesentl a SImpatia des- c�imes gue vinham sendo perpre

gresso ratificaram os pontos de te ç.,ovO. tados de lu temp3S a esta par

vista peruanos, considewndo o va
As realjzaçõ�s que virr.os p:e- t�, e que se achw.im envôltos

lor dos acôrdos estabelecido;; nos
senci'lndc IM panorama rJdoviário, ern grande misterio.

todos
ern

um
o desenvo] virnento técnico c;e

domingo foi o seguinte:
O jCJgo em certo ponto agradou

à pequena assistcncia, que acon eu

80 Estadio Adolfo Konder.
No orimeiro tempo hOUVé scn:

dúvida um dominio do Hgtlei
re!'/se sobre o Attetico.

l

A defeza tricolor é segura, e

�óm �nL� o eeo/cr-nalf precisa dri
blar 2 adversarias para pmar a

bola.
No segundu te:npJ, o Figuei-

rense reagIU.
Os componenté') do qU:ldfO al

vi-negro, lembraram-se que o seu

quadro era campeão e reagiram.
conseguindo vazar por três Vé'ze';

o arco d\� p, l.'l�ha. INeste tempú o ei xo do F i
gueirense c&ns J e a ddeza Idesnorteou. I

Por mais que Cllico se esfor
ç'lsse, reioan-::lo até a defeza. o

Figueire,7Se começou tl desnor·
tear-se.

Foi neste momento que o Atle
fico atacou violentamente, conse

guindo Ulnll série de corners, lo
dos anulados por Dario, Nori vai
e Antenor.

Ambos o� quadros, apresenta
,'arn falhas sensiveis, porém o Fi
.5�ueirense apresentou um fute
i ,<)1 mais clássico que o trico!,)r.
t' ao nosso vêr, o score foi injusto
ao alvi-negro.

ASSISTENCIA

,Regular', havendo muita torci
Ja pdo tricolor.

JUIZ
O s:, Alltonio Pe!eira de Oli

vella.

..

: S. s. teve uma atuação regu
!,J[! ::klxanàj l:as,ar algu nas cou-

sas.

Brasil 2 X Orleans O

Realizou' se. domingo último.
no visinho di�lnto de JoãO Peslôil,
um encontro amistoso entre as

equipes represeotativas dos qua
dros acima.
o embate foi dispu!adi"irnl.'r e

o primeiro tempo L:r!r:inou sern a

contagem ser aberta.
No segundo half,time os d0

Brasil consignar arn dOIS lin,�l(Js
tento, que lhe deram li vitoria.

l'·Jo jôgo secundario venceu o

Orleans pela contsg m de 7 x I .

IVO, O centro-avante do

a/Vi-negro
o Avai treina

Florianopolis, 16-2' -1938

APORTI
RED/\TOR: Carlos L. da Luz

nuou a àominar, porém de nada ,valeu, e o Aliança conquista t.<

goal de empate pu r int- rrneriio de ,I

Lidio.

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

o Caxias tem mais um goal
que foi anulado pelos f'rrJi'ríos jo
gadores par a evitar questõ s.

O Caxi.:s [ornou da fe'guintt'
maneira: I

j "nl
Ci!rlo" 1). rat-

Te.i,) \Lro /l.,bd�[do

BERLIM,

cJ-e indaial Vien'l, o chefe do g�lvêrno aus

tr iaco, sr, <:;cl1llnschi;.(.

Gal. Góes
MOllteirD

RIO, 15 - Com dC3tillO
a' ArRentína, onde vai re

presentar o Brasil na pos-:e
do presidente urtiz, seguiu,
hoje, p3ra aquele paiz, o ge.
neral ,Pedro Aurelio de Góes
Monteiro.

últimos congressos de Santi�g\) e

Buenos Aires, que reconheciam
nlio oferecer a FIfa gal'antias sufi
cientes pat:l o concurso do certa

'lIea internaciona I.
Acrescentou ta Qcado deawns-Itrado que os palses do Atlantíco

encontram melh Jr solução des-I
Caxias 1 x Aliança 1 vinculando-se do Pacifico, f01-

.

mando-se um blóco Pácifico ab
Foi o resultado dJ prélio de solutamente independente.

domingo último, entre as equipes Encontram-se bem encaminha-
acimas citadas. das as negociaçõ?s iniciadas entre

O prélio teve um bom desen- /Jlartinez, e os dirigentes chilenos
volvime.lto, apesar do forte vento (-lara a realização do programa
que soprava. oficial a realizar-se entre as equi-

O Caxias jogando o primeiro pes da Associação Chilena e a

tempo a favor ao vento conseguiu l,iga Peruana durante a tempora
dominar completamente o seu ado da de 1938.
versario, mas devido a m.i ponta· -

Iria de seus artilheiros, conse[.'uiu PRE(;ISA-SE
apena i um goal por intermédj� de De um� casa bôa. com jardim.
D' nesta capItal para casal sem flIho;:;.
oa..

10fertas ao Consulado da Alemanha,
No segundo half ·time, apl!sar Caixa Postal. 90.

do forte vento o Caxias conti·. Rua Artista Bittencourt n', 2

O t€cnico do fivai, sr. dr.
Melo Leitão péde o compareci
me:1to de todos os jogadores para
o treino de h )je no campo da
L.F.f'. às 16 horas.

--.--

International Machinery

importadores

Company
• RioEngenheiros

Sr·s. Agricultores e Industriais!
.f111mentl? sua produção, fazendo uso dos mais potentes e eeano

micos, TRATORES, AUTO PATROL. COMPRESSORES, BR.ITADORES, NI
VELADORAS, Ml\QUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
PeçatTI inforrnações e catalogos ao Representante e Ven-

deaor exclUSiVO no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas "Avila" Florianooolis

•
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Leilão
No !dia 16. ás 19 horas, no pré- ,

dlo da praça Getdio Vargas no, 19
será vendído em leilão. superiores'
moveis para quarto. sala de visita.
sala de jant.tr. escríiorio. muitas
miudesas. uma coleção da Ilustração
Brasileira. livros e uma maquina de Di-. Miduel
Cüstura SINGER. I

B

S
·

d
-

o

d
.oficialisaçãc pelo govêrno de Es-

ortelo e Jura osjta��ra tanto, foi criado um dis-T
I pensaria modelar, a ser inaugu-

Sob a presidencia do sr. dr. Abe-
i rado por estes dias, cuja direção

!aróo Schneider da Fonseca. juiz' foi confiada áquele abalisado fa
s'.1bstituto �m exercício. na 2a. Van. i cu!tativo, que, para isso, esteve
da comarca da capital, presentes os i na Capital da República, especi
s s. drs. Ahelard Pereíra Gomes, 2G. I alisando-se na materia.
p:omotor publico; João José Cabral, I O dr. Miguel Boabaid, ao que
j1ú d:strítal em exercicio; e capitão: somos informados, apresentou re

Abel Monteiro, escrivão do juri. rea-I centemente ao nobre Interventor
Inou-se na sala do Tríounal do Jurí.\ Federal, dr. Nerêu Hamo", um

no Pa�acio..da Justíça o sorteio de

I plano geral para a campanha an

jurados que tem de servir na la. ti-tuberculosa em nosso EsLado,
sessão do juri do corrent� ano, desig- plano esse, que quando executa
nada para o dia 14 d>: março pro- i do, dotará Santa Catarina de um

ximo, ás 11 horas, na �aIa do Tri-I eficiente e moderno apal'dha
bunaI do Jurí no Palacio da Justiça. menta cie combate ao lerrivel

Damos a seguir os nomes do� ju- f1:Jgelo social.
rados: O Dispensario de

Carlos Liendecker, Elpidío Fragoso, do Centro de Saúde, acha-se do
ur. A1t<tmiro Guimarães. dr. José tado de um excelente Raio X
Ferreira Bastos. dr Rubens Ra.mos, (Siemens), de um aparêlho de
dr. Mígue1 Boabaid. dr. R.:nato Gut- pneumotax (Kuss), e de tudo o

tierrez, Antenor de, Morais. Carlos mais que se faz necessario para
Sacia, Euclides Pereira. José do Va- exame e tratamento dos porta
le Pereira, dr. José da Costa Moell- dores da peste branca.

, mann. dr. Adalberto Tolentino de Cabe-nos salientar, a par
.

Carvalho, dr, Nicolau Glavam ele carinho dispensado ao modelar
·OliveÍ;'a, Francisco Treska. Procop;o PRtabelecimento pelo Interventor
Boda. ::vIaura de Sena Pereira Lamot- Nerêu Ramos, a dedicação de- I '

te, O1q Lima, Antonieta de Barros. monstrada para a efetivação da I
dr. Hen lqu-: Sfodick e dr. Ad�rbal filantropica obra, pelo clinico I. Ramos da Silva. ilustre que é dr. Miguel Boabaid.

T QUINTA-FEIRA! qUINTA-FEIR.A!
Loteria de Santa Catarina %
I· Prendo CEM CONTOS!
Salão Progresso - O Uldc-1� !
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Exija o nosso carimbo e envelope

26$000
Jogam apenas 15 malhares!
2.000 premies no valor de

./1 2_1 O:O�O$OOOO !
��SW�-m�'�I��__"__"�"""" ";"" � -�_-E__-M-_-'!

Conferencia pró paz Burla á lei da!Si
do Chaeo .mllla�ões

RIO, 14 - «A Noite> procu- RIO, 14 - O ministro d ) Tra-
rou colher informações soLre a balho sob a justificativa de que
procedencia de uma notícia te-.' o ato constitue uma burlu ao de

/legrafica, segundo a qual ia ser I ereto que proibe acumulações re

I dissolvida, em breve, a Confesen- muneradas, indeferiu o pedido de

'I cia da Paz no Chaco que se rea- duas caixas de aposent.rd lril'; e

,liza em Buenos Nires e a convo- pensões no sentido de serem pos
.

cação de outra no Rio de J3- tos á sua dispo siç io j'unclymrl')s
neiro, para resolver a pendencia públicos para exercerom, em co

paraguaio-boliviana. Para isso, missão, cargo, ofeli',J) nas ditas.
sua reportagem esteve no minis- caixas.
terío das Relações Exteriores, on- ------.---- .. - -----. --.-

de lhe declararam que o Itama-j -liação do Bl'ilôil S')I,í1 encarada
raty ainda não tivera conhecimen- com muita srnipui I e recebida
to oficial do caso, mas que a me- I sob os melhores all�pi�hs.
� ge .'Mi 4���:lJt;IT�;:;;�m��

Laboratorfto FréCili1CO
"P I L O T"

acu-

DE

Fpolis.
Gerken & Cia.

10

=!lf:!:!!MfM liI!JM iP"W4�9

Ora. Joseflr;a Ftaks Schwerdson
MEDICA

i festival de Mar
Igaridinha, Kulmann

do�t�le,l�e�aE�;�i�Z�c�o ����;�� r :�;:�:�.mt��E7:����transatlantíco <Normandie », .vin-I � ��4!" �'�� Giifu��COSdo de Nova York, conduzindo I �

r.iil « touristes » norte-americanos, ! tli!ve;!V�nn seU!iii ti!tado§
O super-Ira lisa tlautico francês I C�iiss.tl'ldl!�S

.

que ora nos visita, é o detentor POli.TO ALEG:�E, ]1. - Ao
da «Fita Azr.l » da travessia do assumir o cnrgu de diretor do
Atlantico l\iilte e oferece acorno- Departamento de Saúde e Hiaie
dações para ruais de dois mil Publica, o dr. Julio Dioso, aL�h
passageiros. dando ao pedido do Sindica to
E' interessante assinalar que Médico e outras entidade, de elas

para êsse r;,i;;mr de touristes o se, mandou revel' a lista dos mê-
<Norrnundic » dispõe de 1339 tri- dicas estranjeiros diplomados por lU' .11 d· Oh .•

..

pulantes, o que obriga o paquete I escolas não idoneas e não reco-! � aspeto u.3 IStl&ll In�a@ d� generos a

a tr�nsportar um� _

quantidade i nheci�as pejas leis federais, i milhares d� pobres, .na I·edaeao deste dia-

formldavel. de provisoes. HOJe, o <Diário Oficial» di vu

1-/
)eIO, no "DUl de Natal"

Ao partir de Nova York, o ga os nomes de 104 médicos for
«Normandie tinha a bordo «a- mados no estranjeiro, com menos

penas» 26<).000 quilos de provi-, de dez anos de clínica no país, I
sões, entre as quais duas tonela-j cujos registros de di[Jllima foram'
das de cav iar e 150.000 litros de' cassados em face do art.ig . l50
champazne. I da Constituição Feder"! e de !tl3-

.l::m vja.iel�, além das tres
.

re- dicos c,?m diploma (L� Universida-
feições diárias, U� passageiros \

ele de ,"" Pau!o e da Ullivr-f,,;irla-ltêm pJen� lib�rdade de petiscar, I
de Brasileira de S, P,l:J!O, ambis

tomar cha, ceiar, etc., estando a: não reconhecidas Jlf':a, leis Ie.l c-
cozinha em condições de satisía- rais.

.

7:er a quaisquer pedidos em ID1-1 -------.---.--------- ..------ ..--

teria culinária. Os dados a S�-llllll!!il,t4� �"&,�3,�'�r.q",�� �
guir darão uma ligeira idôa do,' �� "fJ:,{t� ���JP &1 � �� í..{U� �

que é a dispensa do <Normandie», I ![.l,. �? �
Provisão comprada apenas para a I

'íI!' ill, � f'l� �;'), j[�d\). �l r� � ar� ����
t Wau'Qt,b úI ..f.,� .�(' � � �'21 ( .... \,'V�. �'lI

viajem no Rio.
10 toneladas de frangos.
5 toneladas de perús.
4 toneladas de patos.
15 toneladas de manteiga (su

ficiente para besuntar todo
o navio).

25 toneladas de leite e creme.

7 toneladas de queijo.
100 toneladas de gêlo.
Antes da partida as dócas de

Nova York estiveram movimen-
1 adissima�, pelo cruzar dos ca

l> inhões conduzindo provisões. 30
toneladas de alface, montanhas
<.:e tomate, salsi'ío, c€bolinhas,
rabenete, molho de (ornate, pepi-
1':0, etc., vindos de todos os mer

cados dos Estados Umdos.
Os refrigeradores cio «Norman

die» ficaram repletos com 6 tone
ladas de lagostas, 10 t,meladas
de peixe e quatro toneladas de
carne. Tambflm, entre outras pro
visões, 150.000 ovos, 6.000 cai
xas de frutas, 500,000 cigarros e

50.000 charutos.
I

A Iilantropica campanha contra I!oi tuberculose, iniciada em nosso

Eslado pr lo ilustre médico con

terraneo dr. Miguel Boub aid, com
a criação do Dispensário Cle-
mentina Fraga, vem de tomar r'

um no tavel impulso, com a

suaJOutll.Q@ ;r&§péto do l"eceH)imeu.to de generos.,
iilHl ll.·ed;m�ã9 deste jsrKE.aD., p�:n. ,uilhares de

. �llo».n"e§� no "Dia de Natai"�

R. CORSo Maft·a,
FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

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

Ex-as�istente do serviço de Cin co'ogia dos Hopitais.
Ia Gambôa, Fc'nda"ão GaHlé-Guinle e S. Fr:'<l1ciscn deAssiss.

Ex-intelna do serviço de Pediatria da Pc.lic!;nica
de B( tafogo

lJOtJ\ÇAS DE SENHORAS E Cf,<rA�ç ,\ S
Consu'torio. Rua Trajano n: 12---Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARI,\iA

ARAME

A N o

Conforme haviamos anunciado,
realizar-se-á hoje, ás 8 horas da
noite, no Teatro Alvaro de Car

I valho, o festival arListico com

/' que a galante e inteligente Mar
garidinha Kulmann, fino elemen

I

to da Bociedade paulist.a, brindará
a platéa flori�nopolitana.
Margaridinha, embora florzinha

em botão, pois que conta apenas
12 anos, já é artista na verda
deira concepção, dando-nos o pra
zer da audição dos mais. variados
numeras: declamação, bailados,
musicfis em balalaika, guitarra"
etc.

O espetáculo que Margarida
nos oferece é bem digno da nossa

apreciação, sabido ainda como é,
que o resultado será desLinaclo,
inteiramente á Cruzada Nacional
de Educação. Mos deliciaremos,
portanto, com uma fina hora de
arte, conLribuindo com o nosso

óbulo para uma das mais impor
tantes obras, iIual seja a Cruzada
a que nos referimos.
A parte orquestral eslá a cargo

de um excelente conjunto com o

o primoroso violinista CannPlo
Prisco, o esplendido flautista Ma
noel Miranda Cruz Junior e ov-

,tros destacados elementos da arte

musical em nossa terra.

Do programa musical conslam:
Sinfonia da Opera Joana D'Arc,
la. parte da Opera Madama Bu
tlerfly, Gavotte Pompadour, Se-,
nmacle Standche, Gavolte Stepha
nie, etc.

"\guardemos, pois, a bera noi
tada de hoje que, esLamos certos,
será de grande sucesso.

'DE

y p o

molas
Fabrica-se eili todos os tamanhos

A c

SERViÇO GARANTIDO'

MAqUINA DE
ESCREVER

M E I

s o GUELMANN

Royal, típo 10, p. escritorÍo
usada, mas em perfeito estado.

Vende-se uma por preço muito
vantajoso.
Informaçóes na Tabacaria Baía

I na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos
! tal, 59 .

------- .�_._----_.

para Call1as de:

Solteiro

112 Solteiro

Casal

com rnolas e sem

l

Postal, 19
•

Est. do Pàraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM NOVO M·ODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas

Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 "elocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kllos

Peçam Informações sem comprcmiisso •

c

6n,,�nlt UICTORIA DA
t{\PP,

R�O - JU�Z DE FORA - RIO
420 Kms.

VEi�CED{F�: Wiliredo Ciarla e·m

.z.Uf�DAPP

6 horas 9 minutos
tendo chagado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

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

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e lambem
"a motocycleta que mais prol/as tem qanho em 1937'�

-8 S
de Estefano N. Savas

Ru� Oanse'lbeiro Mafr«il n .. 38

....,R�CURE O
E�ç�HO

C U== IM-, m1F!'!PPP

ER COMPR R

UIV� BOM CI-IAPE'U
e:L.t-IOR ENTRE OS
S

R V

iiW!!(1 I

C t-IAPE'U N. 000,1

Adolar SCh1J;=1idi� :�o_ ," I
_---�---_-_--'----

I
Endereço Telegr.: DOL/' . Caixa Postal, 32

S. FKANCIS�=O DO SUL- STA. CATARI!\'/>.
�AGENCIA DE VAPORES

C. '11Tanhia Salinas Peryr.as=-Rto
F'ril'g 'I urres & (ia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio.
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS [JriIETAS PAHA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

Navepaçào entre BUCA REIN (Joinvile) e: s/\!'n OS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANElRO) dir éta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I

tÓIOS etc.. cei cais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
-

Recebe cargas de impcrtação,'. cio País OUI do Ex·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FEf-<.RO ARMAZEM pr<opr�IO

SERVIÇO G,\f�ANTlD() E RAPlDO-PREçoS MODICCS
-

:rr _mm r' MM

II

I
TAMANCO�; F;�,NTASIA

I TYPO CARIOCA PARA

I Praia de banho
Salto ato paro 2$. salto baixo 1$500

;) �3 : I I: i : o t r 1 :- e ve n de dores
1

I,
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl AS LARG.L\S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

.

GORROS para Motocic.istas.Avt.idor Chauífeur. etc.
CORTUME e TAMANr:ARIA -BARREIROS

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

BRAS I L.

ôrma elegante Côres firmes

Devido cá criS\e, durante este mês vendemos com a desconto de 20-._
r"": ,'" ':;.':""' ... �.., . �

! ,

�epo5itario: A I � X a-n d r e
Rl..IA CONSELHEIRO MAFRA N. 12

Sal um
FLORIANOPOLIS

I

•
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���.� Ferr\a:("'ic.iC) ú\i1achado, 6
ri TELEFONE 1.1 9

FLORlp,NOPOLIS
1/;\\1 '---.. '-;;;'�"';;'_���_Riiliiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii�J

��� 1"0 r r.::� ," ."-. '''', r ,_,1. ,:-:1\�'t: I • ." -';.._,...,.. r.''-� -�
. .1 <;:»

�.��i : Gotts�'nan n. '''(�� r�
�

� "�� ��.A'> tem seu escrip-
r� Ex-chefe da clinics do Ho,pi

-.. l�� tal de Nümberg, (P .. oressor tÓI io de advogada á rua

�.�� ��J lndórg Burkhardt e Pwfessor
••• �] Erwin Kreuter) Visconne de Ouro Preto

Advogado
�J"' ,\.

�.',
E.peclaIl8�a em clrur�ia n. 70. --- Pho1'IP' 1277. - I.

_

ijeral Rl!� Trajano, n' 1 sobrado
Obras contratadas na I- semestre alta cirurgia, ginaecologia, (do- ICab\.l Postal, 110. 1

__

TelePhone rr 14_58 I� de 1937 � �����i:�do se::�::� c:r�:�'�os� ...����w��.=��_������������

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � operações de plastics

�� • Ponte de concreto armado sôbre o Rio S João (Estr, Curitiba-Ioinvile) N

� P f t F d M f
' ��' CONSU�EO,RIO-��f:ua Tra- I:-A

re er ura e orum e a ra
't.�l N'" d 10 12

� rupEscolar de Mafra Nano l • II.. as as. e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 1 5 �� �� 112 horas. I �
� Grupo Escolar de íraii TEL:F. 1.28S I �� Maternidade de Rio Negro ':t.�, �
�� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � RE.3IDEf'ÍCIA-l<ua Este-I Ii.: D iv sas construções de residericias � '\

__

ves Junior N. 26

I ilJ:c
.,- r �, PARA>] '\'

'" � ,.""
r.,'1 TELEF. 1.131.

� .�'L$f������p�������'�7�����§. :- � ..__�__.. 1

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escr:IOlÍo' Rua MarechalFloriano Peixoto, 13 i

sobrado sala n' 1
SANTA CATAR!NA

fi"i'l.�
>1:i>
. -

�
�
!'C,\} .I,

m I

r'���
f;�
t;;::
·Vl
!.�I

casas do ralllo

Francisco ao Sul• no.

MOSTRUARIO E�Vi:

Tubarão

P.AlfredoDr .. de
MEDIC(:JI

..._Especialista em molestias de creanças, nervos
._;

tmpaludismo e mo/estias da pele

diag .icsticos.

Tratamento moderno das
moiestias do Pulmão

Tratamento do crnpaludisrno e das molestias da pe-
Je e nervosas pela flufohematlzerapia

I Consuttorio e residencia - Praça 15 de Novembro. 13

I' .. .Teleíone, 1,584

,

Consuttos. -- Das 8 à') 1 I C,�_����__��._� 6 horas

I Consult.-J«. ,;oáO Pint::., 13

I '1 f'ldon�, 11)95

I !,_I(ts�Hc_,te_1O!�ria.F�Jne 1333._ ..((I��l1ites di) 5_ I 3 á s I 6 hr-s._

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MU)iCA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

Rl��C� X
GABINETE DE ELí:�TnOCARDí('GRAFlA

CLlN1C\
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso d;'1S melesüas cardíacas por

traçados eléctricos)
CUNICA DE CRIANÇAS DCEl\'ÇAS DO SISTEMA

NEf;VOSO
Ondas curtas, Raios ultr a-vermelhos e Eletricidade

Cálculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
e ferro

P tanta, execução, fis
calização e direção
de ob.as
Aparelhamento com

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado médica
Laboratorios de n\f1 icroscopia e Aná

lises C�!r!Ícas
,

Exame de sangue para diagnostico da sifiiis (reaçõe; de
Wessermann, de Hecht TZll, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico da impdlJdisn:o, Du,a[!f'm de uréa no sangue etc.

Exame de urina [reaçõe. de f·\ -chein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer :xs:r..iiza para elucidação de

Carneiro Ribeiro
�
t�
�\
� Rua 15 de Novembro, 416 •

�
�
�

CIVILENGENHEIRO

SALAS 12 e 13
t ANDAR

Curitiba .. ParanáTel. 1503

"

\'

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7--- Tel, 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te). 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças l

Diretor da Maternidade�
Medico do H08pítal

(Cu;so de especialização em

molestias de senhoras)
.

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr R.Aderbal
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 p. J 290

I Dr. Pldr. da Moura F.rr.1

"

I'

r
,

,'i
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VIST
II!

meninas e ga-rõtos só

L

16 do

EM

E$CRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 221:�SOB. (FONE 1250)
ARMAZE"S-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666) ---END. TELEG. COSTElRA

Para mais lnforrnacões com c Agente

..J. SANTOS CARDOSO

-

Lindas e graciosas confecções pai'<"-H�

na C
da

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

Comparlhiz�l
çã"

Para o Norte Para o Sul

I

ã;:..",,;;;c=;':;__· ��;;",.",:",;,;;-...;;';;;;IiIíiiiiiI�;;;;;;;;;;;:;;;;;..Wi'-"_��'U;Q_�Ê-��-·
. ----:-_-;--_.

--

�.-,,;-j Mmu"..m;;aõii.....
· ...·_IIãiiiii_iiiiiiiiiiiii_liããiiiiiiiiiii_.._-imiiiIõ __

sairá á 21 do- cor-I O Paquete ITAGIBA sairà á
corrente para:

o Paquete ITABERA'
rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e

- Cabe.íeio

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

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

-----------

E' ! o EVOE' !

Casa das I\)
de FERIS BOAB/�ID

U nica depositarta dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, HODOURO METALlCO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO -- SERPENTINAS E CONfETIS TAMBEM EM
Gr�ANDE STOq-� E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

,

[:1

AV.ISO Recebe-se cargas e encomendas até a vessera das saídas d!JS paqu tcs
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do (.1,

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns d I 'ICompanhia, na véspera das saldas até á�', 16 horas, para ser conduzida, graruua-
mente para tordo em e.nbarcações especiais. I

)
I.

!' ati r-'f'l a

I Casa
vant(�:.Igern para r'ever')dednres

das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

ELETRIClDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone; 1167.

A�entes Carlos HVJepcke S. A. Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

Rua Cons. Mafra, 34 Tel. 1.500 �

4ás7datarde . .-

QUER AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?

QIJER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ?

D'\ I!\EGUALAVEL CIA. QUIMICA ROD!A BR �.SlLEIRj\ E ELEQUEIR6s S. A.

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

Aproveitem Foliões

-1t;;�- c;-���;iIc_? I�giO
I Simões loa.o de

IEqulparA�clo aos Instítutos
de Educaçan Estaduais-

GINt\SIO F��MININO
ç:"'1 (:) r j �3 r"lOpO I is

PEABERTUE,A DE AULAS
CUlSO Preliminar t: Jardim da Infância a 16 dt! fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundi.lria e Superior Vo-

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

A

"Cora
_jesus"

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:

aberta de I' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas.

INSCRiÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereir()
Ginásio-I' a 15 d:; março-

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

EX AMES DE 2· E'POCA
Escolas Normais, a 25 de fevereiro
Ginásio, a 14 de março.

ETC.

Sindicai'to Cond nr Limitada

PELE e SI�ILlS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
rob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

II

" ..... , ' ..
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\AG,AZETA
r�

'renebroso
assassinato

I Florianopolis, 16-2-1938

pupilas do rMenor
sr. Reitor

A

RIO, 14 -- Fui raptada umarD.
Lucinda desapareceu C( m

criança: (Ia.
A raptada é urna menina de A policia procura d -sccbrir

LC�':J��:�S, 15 �_. L� a;Ja.pO anos, :fi:il1 ,'o Exhcito re-'
um ano e pouco, e a autora dolo paradeiro de amba�.

ranten.ent.: plsl s a s r ,olu('i,J-
i f. rmado,

I rapto uma malher j: de madura s--. � H.
.

..,_, .

n ido o crime do tronco de HdW i FOI revelado que � policia idade. In IS 1. �'I.!l�l; (��{f,l #5� �

Hrigde, no qual aparecem ccrno . encontrou um recibo da garage FranciscA Henriqueta de Jesus ritimOI'gurantes um tronco sem cabeça. em que na guardcido o auto- vive maritalmente, ha dois a os,
s-rn braços (' sem pernas de um i;;ovel do capitão Butl, no quer- com Salvador Felipe. O casal.
�,em de n ,:ia. idade, um ofi- to em qu� Sullivan se suicidou.

I que
residiu à rua Santo Amaro,

r ,/ do ExeTu!o aposentado, Está provado que Sullivan e 173, possue uma filna. Ha oito cação repleta de pessôas, glJe se

I' d
' -

t B tt b
.

t I i F' F I' destinava a visitar um navio �ur�olima III i\ )U\ ClT! noiva e ou ro u eram ons amigos an o que mêses, rancisca e e Ipe se se-

illdividue. Butt frequentemente visitava aque-
I

pararam, vendo- se a última ohri- neste pi rto, So,s,-,Lrou em I az ão

No dia 10 de janeiro foram !e no hotel em que êle dan- gada a obter uma colocação pa'
de um violento g01pe de v-rito.

I nc cntr adas manchas de sangue sava,
ra marter-se, Na catastrofe mcneram J 00

f' uns Sôf"'I,,g (! luvas mancha- A policia identificou o dono Procurou, então, uma pessôa passageiros, "chJf!,:o--e 2 desa-
doS de S"I �111'� em Haw Bligde, da luva encontrada am Haw

para cuidar da menina. parecidos.
perto de C heirenham. Em 3 de Brigde, tendo tarnbern identifi-I D. Lucinda de tlll, se ofereceu
levereirc (' IrJuns pescadores en- cou o autornovel que: foi visto

r
�;ara tomar conta da garotinha.

r ontrar arn o tronco sem as extre- n is viz inhanças , 11" ocasião em E Maria J'-leuse-a menor ra-

midade,', i.l<J qual es'avam amar, que se pensa que o rronco foi otada +-peseou a morar com d.
r ados d01S rijrlos, no rio Severn, lançado e o rio, mas estas infor-I Lucinda.
urna n ilh . abaixo de Haw Brig- mações não f, r arn divulgadas I Francis:a Henriqueta pôde,
df'. pela policia. I desde então, cumprir as obriga-
A Scod�nd Ya. J foi imeclia- Sulli vau l:nh I 27 anos de I ções do seu emprego. Duas ve-

l arnente chan.ada e começou os I idade e na SUí! f�r()rl",ão esteve I :es na semana, visitava a filhi-
Sf'U� :rabi,lho.s sem

esperan.ças
de

I empregado com.' rlall'arllo ouninha.»r-ur er (I quem pertencia o tro»- l-ote] de Pircaddly, 'lOS úlrirn h
, Maria Neusa, a principio era

, (i) ou quem Iôre o assassino. sete ilHOS, I bem tratada por d. Lucinda.
No dia 5 de leve-eiro 1;11S O apêh dI p(\Lcia sobre r.

_ __ Depois de um mês, porém, aque-
11' b d '

t
ã Btt d �����.,.� ·Jré.���-."�·r' I h 'I"

'

nwrgu. ,aoo: es encontraram ora-, para e ro (O capl ao
�

u· ilH'. ii" .

_
_ --:-

--

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

, a sen ora não mais Igou a Crl-

co de urn homem, nas proximi- fnão fói rcsponddo até ago a.
?nça, ebandor.ando-a quasi que

Idi:ldes de Haw Brig,de: Hf1je I . Tambe� constitue um n�i,t,,-! O fil".1 "-\5 pu,JiJas do sr , Reitor», que Veremos 0,0 Rex. completamente. De ordem do sr. diretor,
(n-:ontraram a perna direita. 'no o loca! em que s: poderá en- inlcja.�e com uma delicio;a canção a sublinhar aspéctos paizagistas Deixava a menina sózinha no faço publico que, na fórma

Onlem, o ,dttetive'chefi', Per- cor!rar a hlld� e Jovem moça, de delir:.ada esco\h'l t' poetico recórle. Com as primeiras imagens quarto e " tceava para a rua. do Jegulamecto em vigôr, a

cy Worth, da Scotland Yard, com que SUlllVóll �e �a�uu ha
do film duma bfdeH encantadora, a ação desenrola-se, dando um Falando aos jornais a mãe da I matricula para as aulas de

lT.llnduu arrancar ;;5 t�bo�s do um dno. I a�pécto 'de Cúímbra academica, com seUs fados e a vida dos estu- a,eoor, declarou; I Datilografia terá inicio a ] 5.
foa1ho e revolver o Jardlrn de

.

_ ..

I
d"otps ':"'pnl's na 'ildeia as crlanças em redor de Margarida en «Em virlzde dos máos trat03 encerrando-se a 28 do cor-

lcsiden(.ja dcul)minado Tower ��������::'��':$_)�#K�� to",'m c'a;t05 S:JilVC': s(-gu�.se a figura de Jtlão Semana a marcar a Ínflingidos á Maria Neusa, deli-I rente mês.
, L k eh I �� �" I

-,
'
'.

O dLogde, ffi ac hampon, e -

Iij � ! sua feiçã'.) anedotICR, os modos de�empoeHados da sra. J0ana, a berei ir busca-Ia em casa de s can idaíos deverãl):
lenham. onde em 24 de jan:>iro, W Vva. Palmira ferreira ,�: expressão de beleza dt; Clarinha, o, gtitos en.balaçadcs de Daniel dona Lucinda. Fiz &S

pazes,
a)- provar terem, nn

f . t d· '. d q' �� participa aos parentes e �� I
d'

.

d 'ld' E' S I d d" ml'nl'mo 15 anos rle l·dad·eOI cncOl! ra o o Cl). po ,e urran 'lI �� Que rf'Ort'ssa dos estu ('3 e cnega mespera amente:l a ela. a com o a va or e elxel a co- , '. �,

.':� lI' h 'd I" I � pessôas de suas relações que �� . ':>

I f'd ,� .,

d ',·U IV(lD'bcon
tCI o P�L IS�B:onl'.' � sua filhaNELUCAcontratou � Plime:ra parle do conflito qu� srgue !cgica. evoução, no orml a- locação ,que n�o. me �ra .mal6 serem vacma ?S e lia s::r:II ente �o ° 'lc,me oe yron � casamento com o sr. EL- ij' i vd quadro da desfolhada, c('m a �archa pItoresca e al:gre de�m n�cessaf1a. Dirigi �e a

reslde�'1
rem de molestla c?ntaglos,;.,�mith. Fóra de Tr,wer Lagde�. PIDIO C. DE SOUZA JU- r.i vira coJossalmer.te marcado, á maneHa do Nortr::. DepOIS, a cena cla de dona Lucrnda. Contei' b) -suem dIplomados( ·1 I S n- � NIOR � I h D Ih E I N I P' á'estava ° aulomLJv� oe u .. lvan,

��. � da entrevista, noite adcllnte, entre D:miel e Clarinha; segue-se o lhe a min a situação. ísse- e por sco a orma nm' na
"0 qual (o'am encontrados jor- "

9 -2-1938 � I quadro emocionante do Reitor que junto da multidão, no adro da que,md�orára de sorte e que (antiga Escola Complemcn
nais relatarldo' as peripecias do � ::r4��1�-::::-�!:.#l�:: �� I igrej'l, esclarece o rovo, das sPs�)E'itas com que envolvem Marga- podia viver com a m:nha filh�. tar: art. 61 do De,c,reto no
u"hado do tronco e dos vfstigios � � � � rida. D. LUCinda declarou-me, apos 713, de 8 de Janet! o de .....
de sangue em Haw Brigde. AI�� � Elpidio � �I Depuis .. ,é a segund!l parte do conHíto psicologico que lo· ou,,�r-me, que já dedicava grande 1934);

I' d b
.

- d � .� e �� !.!li •

d )
.

pOICla I"SCO nu c;ue a mae e r:-'",*"T"'I �!r:ii:-rz.,,�, ma vulto, sobe de relevo e desfecha com ° pitoresco deco:ativ e �mll�a. � á, menina e que p�r .e
-

envla.r O seu ,re�Sullivan morava ruma casa de
�

'�"""'ij Nérica �'"
..." .. ..,..._.

a ingenuidade simples que inspirou Julio. �ini7 no traçado do gran- ISSO, ma ficar com e�a por mais quenmento devI�ame�te fim-
Cheltenharr, pertencente. ao ca- � confirmam � de album da vida rural, portuguêsa. bélrsslmo poema pitoresco e algum tempo. DepOIS, devolve- brado pelo te"ourelro do
pitão William Benjamin Butt, � � decorativo da vida das aldeias de Portugal. Ia-ia. Insisti, roguei. Nada obti- Curso e visa(_lo pelo pai, tu-
que havia sido antcrir'rmente ha- �����:�

ve. Finalmente, cedi. Maria Neu- tor ou curador.
bilitado pela sra. Ruu e na qual r.·��������rz_;����]i O mar entrou 8 qui- toda a co�ta nc.rte do Atlantico S8 permanecer. a por mais alguns Os requerimentos poderão
Sullivan havia (Jassado umas fé- � b lomet.·os :pela terra Em Neuwpcrt, o mar entrou dias-só por mais· alguns dil\s- ser entregues na séde do
rias de Natal como convidadu do � Jacy Bernardes e � a dentro pela terra dentro, numa txtensi'fo com d. Lucinda. Curso á rua Raul:no Horn,
C'ap:tão Buu. O capitão Butt es· � senhora 11 de 8 quilometros, causando nu- Transcorreu a neite. Veiu o no. 2 (sobrado), todos os
lá desaparecido desde o dia 24 � participam aos p a r e n te s � NúVA YORI<. IS - Vio- merOFas vitimas e rlanos mate- dia. Cêrca das 10 horas, Fran- dias uteis, das 16 ás 18
de janeiro. 5u'Iil'an havia des- � e pessoas de suas relações

� lentos furacões f'�tão as,olilndo riais inc.iillculavl"is,_ cIsça Heoriqueta saiu do seu hora�.
d I· d h fJ o nascimento de seu f:lho � "iR RFW dlWíW.......* - te

f
.

b d d S t' d C P 'toPesa o uma 10 a moça a um ��� ���' I' quarto e 01 ater á porte e. eere ana O urso ra I
'o João Carlos. d'

ano, não se sabendo do seu pa- � Fpolis.,9-2-1938. I L:Jcinda. Bateu até lhe doerem co de Datilografia PEDRO
radeiro aluaI. Sullivan não se � � I' Banch d ft Br� e !iII as mãos. D. Lucinda não esta- BOSCO, em FlorianoDolis,
referiu á esposa na nota de des- 3L������':OO�J:.z:��.� lU U g � va. Saira de casa, carregando 14 de fevereiro de J 938
pedida que deixou a sua mãe, r _

'

com Maria Neusa e com a maior
acompanhando algunsobjetosqueT"Rel da farl·· Capital 10C.OOO:JOO$OOO parte das suas roupas. O SECREfAR.10
lhe pettenciam, antes de suiei-l nha" F'uf'ldo d� reserva 259.746:100$000 Maria Neusa fôra _raptadi, I Antonio Padua Pe�·fEii!'a.
d8r-se. IA policia descol:iu que a HOL'KONZ, 15-· Faleceu EXECUTA TODAS AS CPERAÇÕES BANC,\RIAS
na. Sullivan possuia até ha pou- o «rei da fdTinha».

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
(O tempo auas pequenas casas

V.aolentos AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13
f In Deerhurst, onde o filho ia

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
com frequencia passar os fins de iempora is Dep. com JUrlS (COldE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
semana. Uma desshS casas está Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala

"di�tante .penéls umas duas qua- NOVA YORK, 15 - Hi Dep. populares (1dem de 10:000$) 4% ala
dras da ponte em que foi encon· 17 dias que violentos temporais Dep. a.e aviso préViO (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

trodo ° tronco. castigam tocla a região da Ca' bem de quaisquer importancias).
I'f

.

com ayiso �révio de 30 diasA ..Scctland Yard chegou á I mnla. t"

1 7 idem de 60 dias
conclusão de que o homem as· Até agora ha notlt.:la d� O

idem de 90 dias
sassinado é o capitão Butt, tendo I

mortos e de 2.080 famílias sem

distribuído um aviso ao pubrco této,

(-;rI que diz que o homem idoso,
-------�-----

píOvalvemente I) capitão Buu, Aprontando
havia saido de ,'\.utomovel de

U 'Gil Eanes' LETRAS A PREMIOS.
uma gatage de Choltenham, no

por 6 mêses
dia 4 de janeiro, e indagando por 12 mêses
J;e alguem o tinha visto dep"is LISBOA, JS - O governo Sujeito ao sêlo proporcional.
dessa data, ou s� êle. se havia

I

português mandou aprontar para Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás
tCoIJIunicado com Chaitenham. serviço urgente, o navio de guer- Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas
I Embor3 ainda não tenha apa- ra "Gil Eanes". Endereço telegrafico: SATELLITE R TRA.JANOífCido a cabeça, a Scotl'llld São desconh,:;cidos, por enquan· TELEFONE 1.114

;.

FlorianopolisYard ('stà cer a de que ;) ass.'lS' lo, os molivos Jd urgencia, de-
r' ( i

��do f� O �p�ãO B�� de �(rn�adü. .�������������������������I�_�����������������������.

.As

A polic�a de Londres chegou á con

clusão de ser o cadáver encontrado o

do capitão B(�U, do Exército inglês

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda. men')a.l

4% ala
5% «

4,5% ala

4% a. a.

5% «

15 horas

raptada
pDlici� desen"olv� for",

te atividade para des�-:",.
brir a raplada e rapt�}.':l�'1Ba

SIDNEY, 1 S.·- UrDa embar-

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

Curso Prático
de DàtnogrCtf�«�.
"Pedro 805(;C/.1
ANEXO A' LOJA MAÇCi
NICA ItREGENERP.ÇÁO

C1-\TAR\NENS�1t

,Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fuudado em 1922

Alf ..betiza e prepara para os exames de ldmíssao ao:;

e Escolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matrícula aberta todos o!: dias uteis deiS 8 ás 10
Reabertura das aulas a 16 de fevereiro.

Gínásios

Fernando Machado, 30 Fone� 1.516
..............................�....�

�A Casa Miscelanea
';I

não precisa de reclame, visit� suas expo�içõe<; e �

verifique os seus preços �
�

N ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ���aw__�muwm��__DGUM.�_���Rm.���������������������.----�_______ ANIVERSARIOS

Proprletarle e iÍliretor ReSp0J15aVei
J Á<\' I 1& O C A L L A D O:

VIAJANTES: (via terrestre)

VOZ DO ovo DR. ADOLFO KONDER Passageiros chegados ôntem do
norte do Estado, pela Empreza
Auto Viação Catarinense: Maria
de Lourdes Va« Sepitiba, Alfre-

I
do Ste�narclt, Pascoal Colaviti,
J. Malti, A. S. Santos, A. Car
doso, Alfredo Elias, Manoel Ber-

ger, Antonio Catarina, LalldeE�o
Novaes, Manoel Rodrigues, Fran
co Vieira e íamilia e João Mue
ler.�

aDas ...

gado

CARTAZES IFALECEU
DO DIA a criada

Papa
do

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

ROMA, IS-Com a idade de Passageiros que seguiram pela
76 anos faleceu, untem, no Vati- Empreza Auto Viação Catarinen-

cano, a senhora Frodolinda Bank ,

se para norte do Estado: Wal-

criada de Sua Santidade, a quem
dernar Silva, Boaventura Silva,

vinha servindo desde a sua ordc- Haroldo Assunção, dr. Oslin C0S-
I
C MIES CORO' S nação sacerdotal. ta, Adolfo da Silveira, João dos

O prefeito municipal de Join- Em.�f���! I '"

, 'A�O", .------------- Santos Areão, Lothario Selbach e

vile,.sr. Joaquim Wolf, teve c�- Cl�El1mX,a,s7e8,:30H�RAS: D'
III

t bl senhora, Reinaldo Tonhauser, Ir-

nhecimerito que no logar denomi- r i.a O BANDOLEIRO DO ELDO-
'

IS· ur lOS
I Imã Pelaria, Fellipp Zatar. Fieda

nado Jucú, no distrito do Cur-] �ngellw�oSa RADO, com Warner Baxter,Bru- LONDRES, JS-Noticias aca- Krieger, Cap. Virgilio Dias, Re-

vêrta, se havia registrado varios �
ru "..,

ce Cabot e Rosalind Hussell.
badas de receber, informam terem-, - 1 nato Gos, Luiz Rann, Eleonor

d I 'IIn'l./!e",c�n de CINE ROYAL-Festival em IG D
.

I C E"

bcaOsVolsno.e raiva para itica no garlo
'I' I 'fi. e!!:1i

�
á� beneficio ela Cruzada Nacional de se registrado sérios disturbios em I ermann, ame osta, . spin-

_ várias zonas da Abissinia. I A efeméride ele hoje regista o I dião Arnirn, Clemente Hovere,
Ordenada a partida para o 10-1 II ISm n g I!J;!',;� lco Educação. -.----.-------.,

'I
aniversario natalicio do nosso

I
Celia Luz, Ana Braga, dr. Oli-

cal do veterinario municipal, este, �. .. �M���IlI' U

A. "d Sera"" mo·dlfl ilustre conterraneo sr. dr. Adol- veira e Silva, Laureies Costa,
além de constatar o fato, desco- RIO, 15 O minist�o da Agri: • p�osel�tauo .. fo Konder, ex-governador do Es- Oromina Kwenig, José Kwenig,
briu ainda que a maioria do ga- c�Hura re�e�eu em �u�IenCta CSP�;-I i tado. Narbal Tolentino, Leopoldo Dio-

do abatido estava atacado de "!iI. o qunmco brasíleíro sr. L!llZ I C:'!dO I Estimadissimo tl considerado nai e senhora, E. Hardt, Max

b I '. d
. FIalho, que apresentou a s. CI.Cla., Pela resolução n' ,:,27 foi Wal- -

I
' B h I D h Htur ecu ose, ten o a carne servi- um aparelho onde, sem perda de I

._.

• ,
• _ _ _ A I pe os seus conterrane: s terá por ec mann, go rsec mana, ans

do para alimentar a população. aspecto, sabor ou valor nutrHivJ,' ter RI�ak apoSe;1l3?O no cargo O InlnlsterlO Jogles este auspicio-o acontecimento as Bundgrens, José Born, Elmo r.

O mal acha-se propagado pelo poderãs .ficar co�ser.vadas por espa ! de coletor prOVISOn{). I mais significativas provas de Ribeiro, Carolina Silva, Olga
interior não sendo nossivel de ço superror a dOIS meses, lf!sumes, I

. LONDP,ES, 15 - Aguarda se amizade e aprêço dos seus inu- Silva, Flora Batista, João R.
.

J; ,��'
"

_ íru tas e carnes. Imomento, chegar ate Ita, devIdO O sr. Fernando Costa intetes-" para dentro de brêves dias, a mo- 'meros admiradores e amigos. Souza e senhora, Pereira e Oli-

a? máu esta�o .dos caminhos: em sou-�e pelo a�in�nto.e ordenou aos I �íiI:!.lII�lii].f]!J);� ft dificação do ministerio inglês_ I «A Gazeta» envia-lhe cumpri- veira, Osmar Stamm, Margarida
virtude dos últimos temporais, tecniccs do rmrusterío que o estu- �t:'.1I',\!1tJD. ��\V ; mentes, Garmata e filha, Reinaldo Behr,
A gravidade do caso está nos

dassem, Adoracão Miguel Leal, Adolfo Silveira e

colonos terem abatido os animais
D ,ff.1 ti .si Pela resolução u' /128, foi o I Y

. JULI<? VO�GT
I
Martins Silva.

doentes, para a venda da carne 'eSUeôlua I agronomo-auxiliar do Serviço do é a marca que ?omina na atuali-, O dia de �ole a�slflala .a. pas- .

1II0B habitantes daquela zona ru-
lIA. Fomento da Produção Vegetal, II dade e dominara sempre.Qualque- sagem do aniversano nat.ahclO. do Passageiros que seguiram para

ral. Cesar Seára, designado para di- que seja a sua necessidade de nosso conterraneo sr. J ulio Voigt, o sul do Estado com a Ernpreza
Segundo observou o veterina- Seguindo hoje, para RecUe, on- rigir os trabalhos do Campo de I perfumarias, prefira sempre diligente representante da concei- Auto Viação Catarinense S. A.:

de fixarei resídencts, apresento, por d t d A t V'
-

C tari I) d L H Krio, a mortandade continuará na- meio desta, ás pessoas de mi- Gramineas e Leguminosas de TU-I as a marca lia a u 0- iaçao a armense . e ro och, enrique oeler,
quela região, pois o gado bovi- nhas relações as minhas despedi- barão. ,Adoraeão nesta capital. Maria Elfering e filha, Miguel
no, na sua quasi totalidade, es- das, solicitando desculpar; por não . . Bacha, Juvelina Bacha, Olrniro
tá atacado e caquético. o te!' feito pessoalmente. V d Ua113 caldelra e motor ii vapor com Deflue na data de hoje o arn-: Bacha Ieda Bacha Guilherme

O
4> iii o --I Vva. ULISSES COSTA

en e-se fôrça de 20 �.P., funcionando em per� v.p.rsario n�t.alicio do nosso dis-I Corba�, Corina V. Úma, Zeferi-

�Inlster�� i Fp�I����138 _.__ feitas comUçõe5.
tll1to patnclO sr. dr. Alfredo de I no Zomer Ped"o Destre Ataliba

a.A AV
I Ara.ujo,

abalisado cl,ínico. neda I D. Vieira: João.· Pachec�, Paulo

20
lIIl

t
Tr,r�arr ii rua João Pinto n' 6.

, capItal,. onde cont.a LOm mu�e- I Souza, Albertmo Bastos, Oto

da Via�ão �n egra- I""!"""'---�
ros armgos e ad:rllJ'ador�s, ven�o-IElfcring e Marcelino Silva.

'3' I se por tal motIvo, hOle, mUlto -.---- -.- .

passarit a denomi� listas ficha-' M E T R). �i) P O L E homenageado. O TE PODar-se Ministerio de

I
DR. HAMILTON LOYOLA

Transportes e Comu- dos ----A-«-M-_E-:;'TROPOLE Companhia Nacional de Seguros Transcorre hoje o aniversario
nica�ões

.,

de Acidentes do Trabalho», autorizada a funcionar por de- natalício elo sr. dr. Hamilton
I RIO, 15 - O «Diario da Noi- creto do Govêrno Federal de n de Setembro de 1937, Car·ta L

I
oyola, capitão médico do Exér-

RIO 1 U·
te ", publíca longa reportagem re-' Patente n·. 267, é uma Comp'1Dhia oJ'l2'anizadá com capI'tais . .

d,5 ma lmpOl't'mte re�
I.'

, .

-'d d' l'
� CItO, servID o atualmente em

torma vai sofrer o atual Ministerio atI va as at�vl � es mtegra Istas

I brasileiros, dirigida por brasilei "os e faz parte do grupo fi- Porto Alegre.
da Viação, que passará a denomi- em Pe! ropohs, Ilustrando-a com, nanceiro a que está ligada a ]\ LETROPOLE Companhia Na-
llar-se _Mi�isterio de Transportes e as fotografias. de 20 adeptos do i g cionai de Seguros Gerais.
comumcaçocs.._ ,« Sigma », fiahadcs na policia da- I � A DireV:ria da NIETROPOLE ACIDENTES é com-O respetivo prOjeto atendera de I 'd d Iforma concreta aos altos interres. �l1e�-.::.:._�_�. .

...
_. __ ,

ses do Brasil, demonstrando assim '7 � - - iIr'
o espirito prático do enroneI Men" 'ir ao aSslstue o ....,81°.

.

donça Lima, que procura armar na,Tsl �.se de elementos para melhor traba�

I
H

lhar e produzir no sector da sua
' �

esfera administrativa.
_ _

PORTO ALEGRE, 15 - A' 'I�Na nova pasta que substItuira a I bordo cio navio «Pará» seo'uiram' I.

da Viação, serão criados e melhor I . Ir dr' 2:;3 !
"

atendidos os seguintes serviços, pm a. o 10 e
_'

a nel.ro: .. �as- i Iorganizados em departamentos au� i sagelJ'OS, que vao assIsLIr ao Car
tonomos, diretamente dependentes naval.
do respetivo titular, a saber: Trans� -- o

I'portes, Saneamento, Comunicações,
Estradas de Ferro Filiadas, Portos Irériase Rios, Tariias, etc.

Ipã�seio-.iãtãr"-----"-- Por portaria de H elo C0J'_e1-

Conflusão da la. pagina t�,. foram c�n<l�did?s 15 dias. de
havia localizado a «Trota» a

fenas a Ceho RollEn, 3' 0EC:'ltU-
�

duas milhas de Maricá. I ra�io do Tesouro do"Estauo_;
_ _�--==��---

S�íu tambem, com o mesmo P••eparando ..se pal"a ° I N V E R N O
destmo, a lancha «Santo Anto-jnio», do sportman Leite Garcia. I

Até ás 5 ('J madrugada, porém, I

a «Trota» ni..u fôra encontrada.

A população
de Curveta tem-se
tecido de carne de

pesteado

do dlstrlto ODEON., o lider dos:
ciueJn,n,§

A'S 5 e 7,30 HORAS:
Os 7', 8', 9', 10', 11' c 12'

episodios do emocionante filme
seriado - O CON�UISTADOR
AUDA'S, com Fra'nkie Darro,
Jack Mulhall e Lola Lana.

PREÇOS ESTUPENDOS DE BARATOS

. �assa hoje _o aniversari0 nat�-! Previsões para o período das
hClO cio sr. Joau Men�onça, habJl 18 horas de ontem ás 18 horas

I j
constmtor nesta car,Ital. de hoje:

-,-
-

Tempo - Instavel, sujeito a

I FAZEM ANOS HOJE: chuvas.
.

a galante senhorinha Lisete
1 Temp�ratu:.a-dEstda�el á noite

Mancelos Mouras;
e em e evaçao e la.

a prendada Stmhorinha L'
I Ventos:-De suéste a nordeste,

-
U1za frescos.

I BE'irã'i', filha do comerciante sr.

Luiz Beirão. As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxirna 25.5 e mi-

CHEGAM UNS I
nima 20.3 registradas, respecti-

JATME BRICIO GUILHON I vamente, ás 14,.50 e 4.30 horas.
Chegado pelo avião da carrei

ra, encontra-se entre n6s o nos

so amigo sr. Jaime Bricio Gui
,

lhon, conferente· da Alfandega
do Rio de Janei ro, q ue se de-

_--_--,_--;,-;;; � I morará aqui cêrca de dois mê-

1/ ses, fstando hospedauo na re

sidencia de sua exma. mãe vva.

: Henriqueta Guilhon.

I" BUENOS AIRES., 15
Chegou onten1, acompanhado i -o sr. Pozzo di Bo ..

I de sua exma. sra. o nosso con-! .•

r

I terraneo sr. tte. Alherto Maia, i go" que., pOI" motivos
distinto ofidal da nossa Força I

de dU'iculdades finou'
Pública.

1 ceiras.,
luatou-se hoje

r OUTROS PARTEM i nesta capital., depois

I I de ter assassinado II

�ista dos passagE'irof: que se-I espôsa., a filho., uni
I gmram raI�a ° no.rte pela- �m- I cl-eado e fel-ido dr ..

I preza Vwçao CruzeIro Ltda: li ur-I _
I"!J a

tunato Marques, Iracema Cam- �elnente a sobrJ�ha.,
pos, Maria Freitas, Jo�é Bertrão, 'e p(u·tador do titulo
Antonio Bertrão Junior, Bonica! de conde italiano e

II Siqueira Cunha, Iracema Cunha, I..-imo-il·mão do du-
Maria Avila, Raulino Moreira

tnrue P di B d

I Fiiho, Mcrencia de Jesus, Boa- .... �zzo nreo,
I ventura Santos, Armando Ocher, envolVido na conspi ..
I Abel Freitas e Janeira Rosa. I-aeão de CSAR.

Depal1"tamento de Aé4
J·onautica Civil

BoletEm diário da Esta ...

ção Aéro-climatológica

posta dos srs.:

Dr. V. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreir"
Dr. Virgílio de Melo Franco
Dr, Henrique DodsrOl th
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

FLORll�NOPOLIS
Matou-se após
assassinado

familia

ter

M�,,'.rnIL: :nua lUVlDlr'O Alvim - 33137
Rio de JaltleÍl-o

FU_9JUS: e�)l'l! todos os Estados
Agência eFl�l S. Ciltâ.u·haa-II."João Pinto.:;

Machado & Cia.
a

----_._---

Hitler discur
sará.do'"

v E (I
II

mingo
BERLIM, 15 - Está sendo

esperado, amanhã, nesta capital o

chance'er Hitler, afim de escre

ver o discurso que deverá pro
nunciar, no proximo domingo,
por oca'3ião da abertura do Rei
,'htag.

KIMONOS--BlUSAS-VESTIDnS-TAnJ,.EU�.s -JOGOS DE JERSEY, etc.

APRO'VEI EM o
o

AI. s ào C r i a n ç a
O PARAISO

,perE� or�ar")ças d"'3 todas as idades, por preços moaicos 9 pe.rtir de 2$000
e'o..,.Jão pe:ca oc.;;:..,sião de fdzer SU9D co�pras.

Rua F��]pe SchmEdrl, n· 21

�

qUlzena

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




