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50 mil crianças
vacinadas
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RECIFE, 17 Comunicam de
Nazareth:

"Esteve nesta cidade, ontem, o

aventureiro Dadiani, que já andou
ás voltas com a policia. Com o fim
de trazer uma companhia de novi
dades, procurau ter um enten
dimento com o empresario do LUX
não tendo, entretanto, logrado exí
to qualquer na sua pretensão"

BAURU', 17-0 soldado doiMENSAGEM DE PIO . .

destacamento local Antonio Pe- XI O GENERAL S. PAULO, 17-FOl detido e

reira de Souza apoderou se da im-·" apresentado ao delegado de Cos-

portancia de 10:341$000 .que lhe FRANCO tumes, sr. Alfredo de Assis, o in-
fôra entregue pelo cabo da guar- LONDREiS, 111 dStf!1lundotl Inter- dividuo Messias Batista Sant'Ana,

.

did d
mam os c rcu os p oma cos, o

I
d' 'd B' d'da, que a h.avIa apreeI_l I o

.

o Papa Pio XI enviou uma mensagem mora or a, avem a ,n�a eIra

prêso correCIOnal Antomo PereIra I ao general Franco, sobre o bombar' Luís Antomo, que se lDtltulava
dat Silva. Ideio. aereo das cidade abertas. A- dr.�ant'Ana e capaz de fazer

O d h to militar evadiu-se credIta-se que o Su"!,o PontU.lce te milagres.€S ones , nha seguido sugestoes de cllculos .

estando a policia local no seu catoiicos franceses de grande influ- MessIas Batista vai ser proces-
encalço.

'

encla. sado.

Apoderou...se

do dinheiro
� do prêso

Vai fazer

"anilagres"
noxadrês

G
POVO

I"

LICENÇA

ZETA
---------------------------------------

LISBOA, 17 - o <Seculo» a

nuncia que o ministro do Interior

P t d I t t Fede proibiu qualquer contrato de e-
or a o o sr. n erven or -. - Brasil Iral, na pasta da Segurança pUbU-1 mIgraç�� para o r"asI e�vo yen-

ca, foram promovidos, ontem a do Iamilías portuguêsas inteiras,
1. tenent��.. os distintos oficiais da O jornal acrescenta que essa me
nossa mílícía estadual srs• Ruy dida foi tomada devido á série
Stockler de Souza e Jose Carlos. ."

Veloso o primeiro por merecímen- de artigos que pubhcou a esse

to e o 'segundo por antiguidade. respeito, e afirma que o ultimo
contingente de emigrantes partiu
hoje, pelo «Monte Rosa», para
S. Paulo.

Por portaria de ] 5 do corrente,
foram concedidos á Luzia Porfiria

I de Med�iros, escriturária do Mon

I tepio dos Funcionários Público,s
II do Estado, 45 dias de licença pa
I ra tratamento de saúde, com di
! reito ao ordenado.

I
----.- -' ----,-- ... -.-------

Guarda dbrht3
I
I Foi exonerado João Ossowsky
Juníor, que assim pediu, do cargo
de guarda diarista do posto fiscal
de SeITa da Pedra, subordinado á
Coletoria de Passo do Sertão, ü

nomeado interinamente José Pe
reira Lima para exerce!' o mesmo

brasilehea I
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PARIS, 17 - A exploração da I T r N ,�I A V rç lpirite no Brasil toma uma impor- I Ih:.,!t\i K �

taneia cada vez maior junto a I
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Icertos meios industriaes que pre- "

sentemente desejariam abastec�r-'Esta sem professores a
se em outros mercados que nao J
()s:�;��Pe:'tatistica do minis- Faculdade de Medicina, 10 priueipe Birabongse'M'!o SCiãO!1 aUt) ladoterio das Relações Exteriores do

dR. d J.
: de SJ!R jovem esposa, ISS erl ayco-

Brasil, as reservas praticamente O 10 e anelro
I

que, após a cerimonia do enlace, na lega-
avaliadas do Brasil seriam de 13 I t)ão do Sião, em Londres
milhões. PERSONáLIDADES I

RIO, l7-Em virtude do pare-
DA ALTA ARISTO- jFusão dos corpos con- Promot)ões na Fõrea

cer emitido pela Diretoria do Pes- 'sular e diplomatico Pública
soal do Ministerio da Educação CRAt::IA INGLEZA I RIO, 17 _ O Conselho Fede
que considêra a dooencia livre COMPARECERAM 'ral do Serviço Publico Civil ela-

com caso de acumulação, quando exer- A' JUIZO
.

bora, no momento, um projetocida por docente que desempenha LONDRES, 11 Perante o Trt- de reforma do Ministerio de) Ex-
função pública, a Faculdade Na- bunal do jury, foi iniciado o pro- terior. O ponto essencial dessa
cional de Medicina está lutando cesso movido contra quatro rapa- f

-

d
com sérias dificuldades. zes nerterrcentes á melhor socíeda reforma consiste na usao os

de inglesa, acusados de assalto e corpos consular e diplomatico,
RIO, 17 - Atendendo aos 0- Em face dessa resolução, não roubo na pessoa de um íoatneiro medida que já vem se adotando

timos resultados obtidos com o haverá cursos equiparados para as que se .encontra hospedado num em alguns paizes da Europa, e

processo preventivo da vacina- disciplinas do 3' ano. Para o 4' dos hoteís desta capital. I d E O,' t Servente de
, .

d Os acusados são Roberto Harley, mesm�. o xtremo nen e como

cão pelo B.C.G., o ministro da ane havera curso equipara o re-
David Wilmer, Peter Jenkins e Gi- o Japão. Coletoria

Educação, empenhado no com- gido pelo dr. Silvio d'Avila e,para ton Lonsdale. A promotoria sus-
bate á tuberculose, acaba de con- o 5' ano, apenas os cursos dos tenta que os quatro acusaaos as-

tratar com a Liga Brasileira con- drs. Morais Grey e Pedro Moura. saltaram, no hotel de Hyde Park,
tra a Tuberculose providencias Os outros docentes que reque- um representante damundialmen Poderão clinicar até

.

id C E' d te conhecida joalheria CarUer, der- O fiem d ..... me
A

sd'e alta importancia no senti o reram urso quipara o e que rubando-o e apropriando-se de oito ....

de ser intensificada a vacinação não ocupam cargos públicos foram aneis de brilhantes, num valor de
de crianças por êsse processo pre- convidados a comparecer na Se- 13.624 libras esterlinas. Logo que
conizado pelo Instituto

pasteur'l
cretaría da Faculdade, afim de foram presos, procuraram apresen-

I
- tar varias atenuantes, sem lograrde Paris, e pela Comissão de Tec- dec arar se estão ou nao em COIl-

a llberdade. Inumeras damas, ri-
nioos designada pelo ministro dições de exercer o magisterio. camente vestidas e cobertas de pre
Capa�ema. Pelo exposto, o decreto-lei s�- ciosas [oías, aguardavam paciente-
A Liga Contra a Tuberculose, bre acumulações remuneradas dei- mente, sob um frio penetrante, a

., f' F ld d abertura das portas para ingressar
apesar dos limitados recursos. JS xou sem pro essores a acu a e

na sala de audíencía, Ao iniciar-se
havia vacinado, até agora, 50.000 de Medicina.

I a sessão o salão estava repleto.
crianças. Entre os presentes viam-se conhe-

O govêrno federal fará, per cidas personalidados da sociedade

d R ge
londrina, destacando-se a presença

seu intermedio, que essa cifra e esur de lady Oxford ond Asquith, o du-
beneficiados ascenda brevemente que de Rutland, da vítcondessa
a 100.000. Dadl·anl· Bing Hilbery, de lady Travl Hum-

" -.
phrye de sir Seymonn Hícks,

PORTO ALEGRE, 17 - O
titular da Educação não aceitou
as sugestões apresentadas pelo
sr. Luiz Almeida da Costa para
a solução administrativa do caso I'" I U' M Eda cassação dos diplomas de me- \\..I
dicos formados no estranjeiro. ����������������������'�����

O Departamento Estadual de Envenenou nove pessôasHígiene e Saúde Publica estabe-
.

leceu que os médicos atingidos r

pelo decreto n' 20.931 poderão Ipara vingar se doclinicar sem coação até o dia 28
-

do corrente. --------------------------,----

Casamento romantico

cargo.
------------- -----._--

I Encarregado do posto

I fiscal

I Pela resolução n. 11,32, foi no

meado, interinarnen te, Argcmiré
Alvim dos H.eis para exercer Ó
cargo encarregado do posto fiscal
de ADOLFO KONDER, subor
dinado á Coletoria de Caçador.

Guarda exoneradc

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

Pela resolução n. 429, foi exo-

I
nerado Amaro da Silva Pacheco,
a pedido, do cargo de guarda do
Tesouro do Estado.

Religião
Realiza-se, hoje, na il1reja São

Francisco, a reunião doo congrega
dos de N. S. do Desterro.

Amanhã, na capela do Glnãslo.
reune-se a Congregação do Bom
Conselho, ás 19 horas.

I

I:
I

Emlgraeão para 8

Bra�i1

DE FE'RA

Pela resolução n. 430, foi Jai
me L. Gonçalves exonerado, a

pedido, do cargo de servente da
Coletoria de São Francisco e no

meado Coriguassú Borges de Car
valho para exercer o mesmo car

go, percebendo os vencimentos
marcados em lei.

Lavradolees paulistas
em conferencia com

o ehefe da Naeão
s. PAULO, 17 o presidente da

Republica receberá hoje a comissão
dos lavradores do Estado de São
Paulo. Para esse fim já foi concedi
da a devida audíencía.
Seguiram hoje, á noite, pelo CRU·

ZEIRO DO SUL, para participar
dessa importante conferencia, os

senhores Caio Simões, Alberto Wha
telly, Figueira de Melo e sra- Eu
genia Roxo Nobre.•

Os srs, Salvador de Toledo Pi
za, presidente da comissão de la
vradores; Mario Rolim Teles e Fer
nando Nogueira FIlha, seguiram
de automovel, á tarde, tendo parti
do desta capital ás 14 horas.

O sr. Francisco de Paula Car
doso, outro membro da comissão,
já se encontla no Rio de Janeiro.

Criada a policia
Judiciaria

RIO, 17 - Para guardar o

Palacio da Justiça e o Pretorio,
foi creada a Policia Judiciaria,
que, ontem, inaugurou suas ati
vidades.

•

nOIvo

LISBOA, 17 - o tribunal da ilha d.
Madeira condenou a vinte cinco anos de
desterro á senhorita Luisa Abruuhosa�
perteneente a uma das mais ilustres fami
lias da velha aristocracia lusitana, a qual
afim de vingar-se do noivo com o qual
rompêra rela�ões envenenou a 'aruilia do
mesmo com arsenico, constante de novo

pessõas.
O envenenamento causou a morte do

noivo, Manoel ."'ernandes Jardim e dos
pais deste, Antonio Jardhn e Carolina Jar
dim, laleeendo tambem um irmão do mes

mo, ehalnado Francisco Jardim.
Outras pessõas ficaram paraUtle..

em consequencia do veneno iOderido.
'I e
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Florianopolis, 18-2 -193S

OE TIVA
Carlos L. da Luz

p.. O. 'O" "A 'Ga2:e
conquistada pe-
do �tlético, de

for�ças no

suas novas

RED/\TOR:

�o Caxías, oamr.:>eão da
ta" "'felicita-o, pela béla vitória,
r�3nte O poderoso esquadrão
S.ão Fran'cisco.

�v6j e Figueirense, medirão
próximo domíngo, demor1strar1do
possibilidades técnicas.

Os argentinos vef'jci-�k�t, realizada entre os americanos, I biavdo, vencera n, n-wamenje a

dos pelos peruanos, que ora visitam o Brasil,e o com- americanos por 31 x22.
,

no campeonato sul-
americano de
basket-ball

, r Nossa revolta contra êsse ato

Avai X Figueirense' A' nossa aproximação todos mais se acentúa pelo fato de ter
,

'I se calaram e tomando uma atitu- êle sido instigado por um indivi-
Esta é � luta. das . m�ltidõe5, de defensiva. fica,ram esperando duo que possúe em S. Francisco

na qual, dois antigos nvars, lem- I pelas perguntas Inoportunas do uma espelunca onde explora a
brando-se dos seus antepassados, nosso repórter. ignorancia de pobres trabalhado.
procuram com �rd�r e entusiasmo Como de fato, a resposta á res que, com o suor dos corpos,
os, louros da vitoria! primeira pergunta foi a seguinte, arranjam alguns niqueis que á
E um trabalho arduo, para am- dada por Jalm0: noite li vão deixar enchendo des
b05 os esquadrões, que se acham -Vocês, são uns aborrecidos, sa fórma a bolsa dêsse Individuo
treinados e bem orientados pelos querem saber de tudo. asqueroso qlile não titubeia em
novos técnicos. E o nosso reporte! com geito, menospresar o trabalho honesto de O' Brasil vencido pe-

�azendo um confr?nto entre as conseguiu dois furos. seus semelhantes, chamando, seus II O Uruguai no su 1_
t"qUJp�S, pode�os dizer, que � O primeiro, é que o tenente sustentaculos de selvagens, Igoo-I americano de basket.flvaz leva mais vantagem na h- Aldo Fernandes é o novo técnico rantes e mal educados.

.

b i Ih .. id ' aD a por ser mais rapi a, porem, rubro-negro; e o 2' é que Nen E, fato interessante, foi o ins-
não tem churadores, como acon- está em vias de vestir a camiseta tigador do requerimento solicitan- UMA, 17 -Os brasileiros Io-

.

Fi ram vencidos pelos uruguaios, ce-te.ceu. no Jogo contra o erro- rubro-negra, do que os jógos ,de luteból fossem r-

Ia contagem de 4Sx30.vtüru). Agradecendo á jalmo a sua fi· sórnente realizados em [oinvile,
Ao passo, que a linha alvi- neza de nos transmitir tão impor. porque S. Francisco era terra de

negra, não tendo tanta rapidez tantes noticias, o nosso reporter estivadores, de selvagens, de mal
como a do Avai, possúe bons foi apreciar o treino do "Clube da educados, etc., que, em [oinvile,
chutadores como Sabino, Dica e Yontade", por ocasião da 2a, partida da
Calico. melhor de três entre Caxias e

A linha média do Avai é su- Transcrevemos o ar- Attettco gritava, ou melhor ber
perior � do ��gueirense, onde tlgo publicado no rava desabridamente do recinto
Procopio, auxJ.hado �ebs halís, jornal "O Liberal", dos diretores da A.C.D.:
desenvolve um jogo mais produtivo.

I d id d d S-Já o mesmo não acontece com a Cf. a e. .

e ao -Quebra êsse, "seu" lepra! Os americanos tri-
o Figueirense, pois Chocolate, Francisco Intitulado: untar-am novamente

d f· d Pobre selvagem, ignorante e
com seus halfs não possue resis- "A at.tuc e In euz os RIO 17 N t'd d bmal educado, que para àignificar '

- a p"r I a e as-

tencia para conter a linha avaia- C lu bes J'O i nV i Ienses 1 ,] di ,
l"R!5i *.W6H*

." a mora nem poue izer que e

contra os seus

�on-Ie�hvad:)r
pois nunca traba�hou, nai A,.sgeneres fran c! s- Vida, apesar de não ter dinheiro,

quenses" ---

Esporte ..

Perdoai, Senhor, os pobres d� .J O r rv a I
espirita!

UMA, 17 -O resultado d)
encontro entre argentinos e perua
nos, saiu vitoriosa a seleção pe-I
ruana pelo score de 6 I x55. I

Dra. Josefíraa Flaks Schweidson
MEDICA

Vasco x Libertat
RIO, 17 -Na partida realiza

da entre o Vasco e Libertat,
coube a vitoria aos paraguaios.
pelo score de 3 x I .

O jogo foi muito acidentado
por parte d-JS jogadores vascainos.

Ex-assistente do serviço de Cin .cclogia dos Hopitais:
1a Gambôa, Fenda�ão Gafhé-Guinlc e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n: 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

, FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

na.

Somente 8eck, o "demonio lou
ro", do Figueirense, possúe a

técnica inteligente para auxiliar a
linha dianteira do Figueirense.

Agora com a inclusão de Fre·
di a parelha de backs ai vi-negra,
ficou em plano superior, pois Fre
di é sem dúvida muito melhor I
que Aquino.

Deixamos aqui nossas imores
! ões de ambos os quadros, lazen
do votos para que êles pratiquem
um bom futebol no próximo do-

Dr. Camará Martins

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diariamente das 5 ás 7 da. tarde

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MüLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA, RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

maquinas MERCEDES

Roberto disposto
entrar para o

Fluminense

aSejam essas as nossas primei
ras palavras ao iniciar este des
pretencioso comentario em delesa
da afronta que nos foi lançaria
pelos GRANDES CLUBES JOIN
V1LE]\TSES.

Acoitados em uma resolução
de assembléia geral, adrede pre

parada, aqueles que têm o dever

O I ris cognom i nado, 6 a estrita obriga.ção de j�lgar e

O "Clube da venta- de fielmente aplicar a� leis que

" regem uma aglomeração de so-
de ,te!," ':Im novo ciedades, não trepidaram em.com

te :: n ICO um ato infeliz, lançar a um povo, No dia 22 ás 19 horas no predioTerça-feira, Iômos ao campo ordeiro, pacato e sobretudo hos- da rua Ieronímo Coelho n-. 23 se-
da Liga, assistir o treino dos ru-I pitaleiro, a pecha de selvagem que rão vendídos em leilão. 14 camas

bro-negros. tão bem lhes assentaria. de madeira para solteiro, 3 camas

Uma animação desusada, pre- Foi isso, Dão ha dúvida, o que
de ferro para casal, arnnrtos guar-

1 I da-roepas, cadeiras, guarda-Iouças,'(OminaV3, nos seus e ementos. prepararam os GRANDES CLU-
canaríos, curiós, louças, vidros pane-A curiosidade, levou-nos a BEf.: JOINVILENSES filiados á Ias, penteadeíras muitas míudesas,

uma roda, onde estavam os play- A.C.D. com o beneplacito dos bicicleta para moça marca WAN- I
�s,D��,F�,��,� �r�n��m��. IOO�Rema����ep�m�� _

RIO. J 7--Robcrto ponta-di.
reita do São Cristovão esià em

entendimentos com o tricolor, pois
as luvas apresentadas pelo São
Cristovão não o satisfizeram.

Ida
maior fabrica da Europa, especializada

exclusivamente na fabricação de maquinas

�para €scritorio, desde mais de 30 anos.

;Maquinas de escrever portateis - de 3

:j preços diferentes.

Maquinas de escrever "Standard" -
com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletricas - mais
velocidade-grande numero de copias ..

'

Maquinas de calcular "Mercedes Eu
klid" - as mais rápidas e mais efi
cientes do mundo.

Maquinas de somar "Astra"-portateis
e eletricas.

Mostruario e informa�ões:
nos fundos da Tabacaria Baiana,
Rua Trajano, 4.

REPRESENTANTE:

Godofredo Entres

mmgo.

Leilão

c. Postal, 59

(
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A GAZ TA 26$000
Jogam apenas 15 milt.ares!
2.000 premios no valor de

210:000$0000 !
'

E QUINTA-FEIRA! QUINTA-FEIRA!
Loteria de Santa f:;atarina!
I· Premio f:;EM f:;ONTOS!
Salão Progresso - O Unico !
RUA FEL,PE SCHMIDT N. 5

Exija o nosso carimbo e envelope

E
-

IENCIA DO GAZOGENIO
...

Excedeu toda a espectativa a

da
• PJ

experrencra feita para a

combustivel

utilização I
I

dêsse
Prcr,ur:,od_o oferecer �o�as possibilidades de transporte eco[l(,m}co aos agr;c�ltores bra.silriros, II(I ministro da Agricultura esta Interessado em introduzir em nosso pais o gazogerno, produzido por

I;um aparelho que, aproveitan.do o gaz �o carvão vegetal e da lenha, possa ser adotado, com vanta- I)

:::�: a��:'��i���:�:�:;�l������:�i::l:lj,�ah: .�rl ••'];foutros parses da Europa. Ate mesmo nos Estados ::::.... :::::::::..::::§:::::: ::::::::::::::': ....:

Unidos, de onde nos vem a gazolina. a utilização
'.,: ::::::3\':·

dêsse combustivel se faz com grande resultado, ga
rantido perfeitamente para o transporte de merca

dorias carrecramento de lenha, etc., na zona rural.
,

Alaumas emprezas de ónibus, igualmente,
que percor�em larga faixa de territo:io, emp_regam
I' gazogenio, cujas vantagens economicas estão pa
tentes.

Enchendo o deposito

Com a sucção, em poucas minutos, o carvão tambem se incendiou. Desligou-se a gazolina
deixando sómente funcionar o gilZ que se desprendia da combustão do carvão. Movimento na caixa
de mudança e o caminhão, conduzindo nove caixas, de 225 quilos cada uma, com arsénico, partiu
prontamente. Depois de uma volta, diante da curiosidade da massa de populares e das autoridades,
partiu pelo Mercado para atingir Petropolis.

Estava, assim, iniciada a 2a. expsriencia projetada pelo Ministerio da Agricultura.
Os resultados obtidos excederam toda a espectativa, o que veiu estimular a iniciativa da

utilização
_ futuramente_Eo__E_o_vo c )m_��stive�

Clube 12 deI M��'::-:E:E
A to Royal, típo 10, p. escritorio
gos , usada, mas em perfeito estado.

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

A 'do CLUBE 12 na, rua Trajano, 4;ou Caixa Pos-os srs, SOCtoS
tal 59 Telefonne 1.222DE AGOSTO, o Tesoureiro em exer-] ������������������íiiiiii_iiiiiii-

_-IIcicio, avisa, de ordem do sr. pre-IIIsídente, que os ingressos para as

SURSUM CORDAfestas em geral. para SOC10S em

Iatrazo, por ventura existentes, po-
derão ser procurados na Tesouraría,
mediante o competente pagamento.

Floríanopolís, 12-1-938, i

O decrescimo da velocidade não excede de

10o/c tendo-se verificado que aquela pôde atingir
nté Oi 1 O quilometros horarios, tudo dependendo a

penas da potencia do motor.

Na Europa constatou-se que 1.200 gramas
de carvão vegetal produzem energia correspondente
a um litro de gazolina.

A experiencia, foi ótima.

O caminhão 8.103, dirigido pelo motorista Durval Carvalho, no Rio de Janeiro, previamente
munido do aparelho de gazogenio, colocado lateralmente, foi o empregado para a prova. Um empre-
gado do Ministerio lançou o car;ão nas caix�s. _

. .

3'
.

•

,Ronca o motor, que aSSIm exerce açao de SUCÇ:lO num tub i que S3e da m asrna caixa. Junto
á boca do tubo foi encostada uma bucha inflamada ,

n_

O gazometro

A V I S O

Navios entrados e i
saldes do porto de
São Francisco

1937

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

as da marca

Adoracão

REMINGTON

Vende-se por 950$000. Em per
feito estado. Tamanho proprío para
escrítorio. Informações na xerencía
desta folha.

em
LUIZ DA COSTA MELO

I
Sezundo uma estatística feita I

pelo "'médic0 do serviço d� saúde

Ido porto de São Francisco do >

Sul, fundearam, ali, no preterito
ano 800 embarcações, sendo 678

bra�i1eiras, 70 alemães,l america
na 4 chilenas, 9 inglêsas, 2 ori

entais, 9 suecas, 23 argentinas,
1 norueguêsa e 3 Iilandêsa.
As referidas embarcações re

presentaram 756.993 to�eladas
de registro com 28.176 tripulan
tes. tendo deixado em São Fran
cisco 2.556 passageiros de diver
sas nacionalidades, Dessas em

barcações 731 eram á vapor e 69
á vela.

Saíram do mesmo porto,
embarcações, sendo á vapor 781
e á vela 69 com 769.536 tonela-

: A

das de registro e 28.215 pessoas
de tripulação, levando 2.052 pas
sageiros, tambem de diversas na-

cionalidades. I

DE ARAME

T y P O

A M E R I c A N o

para CalDas de:

Solteiro

112 SolteiroVende-se 2 Cofres
da melhor marca nacional com

imuito pouco uso e por preço de
ocasião, a Rua J_?ão Pin:o n' 5

I

I
Os empregados em

r

garages estão in
cluidos no Instituto
dos Comerciarios

Casal

com molas e sem molas
Fabrica-se em todoli os tamanhos

SER ViÇO GARANTIDO
-

SALOMAO
RIO, 16-Tendo o Sindicato

dos Proprietarios de Garages des- i

ta capital requerido ao ministro:
do Trabalho a inclusão no Insti- I
tuto de Aposentadoria e Pensões'
dos Comerciarias de todos os em

pregados em garages, quer da

secção comercial, quer da secção
industrial, o diretor da secretaria Idaquele ministerio comunicou que,
de acôrdo com a informação pres
tada pelo aludido Instituto, o re- :

guIamento anexo ao decreto n. I
183, de 26 de dezembro de 1934, I
inclúe expressamente no regime,
do me 3mo Instituto todos os em- i
pregados em garages, sendo suas Icontribuições devidas desde I: de

I
janeiro de 1935.

EsI. do Paraná

GUELMANN

Caijxa Postal, 19

Curitiba

o ministro
assiste a experiencia

Fernando �osta,

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

A tratar com o chauffeur prO"
prtetarío JOÃO INACIO DIAS

Limousine

EURIf:;O f::OUTO

Quando os homens abandonam os prazeres passageiros
da vida e se compenetram de seu papel deante de seus se
melhantes, algo de novo surge na vida das sociedades.

No dínamismo das cidades. quando ao longe se escuta
o sofrimento dos homens, na lula de cada dia, existem al
mas que se elevam á Grandeza Eterna e procuram derramar
o balsamo de suas misericordias sobre as chagas humanas.

Habituados, que estamos, a presenciar, nas vertigens
da vida, o esquecimento de solidariedade, fruto de uma so
ciedade grosseira e individualista, certos gestos elevam os

corações, a fim de que os homens se aproximem de Cristo,
que lhes diz: « Amae uns aos outros por amor de mim.»

As mulheres catarinenses, num gesto nobilitante, nes
ses instantes sombrios, escutam, levadas pelo Espírito Imor
tal, as palavras do Rabbi da Galiléa.

»Arnae uns aos outros por amor de mirn.»
E como Cristo outrora ordenára aos seus discípulos,

ide e espalhae a bôa nova, as mulheres generosas de nossa
terra, abandonando os seus lares, de lar em lar, partiram a

pedir um obulo aos corações altruisticos, para que fosse con
cretizada a mais humana das obras, que é o Preventorio
aos filhos de Lazaro. E o sentimento dessas santas mulhe
res, espalhando a semente sagrada sobre a terra fértil e

generosa de Santa Catarina, fez surgir, num pedestal de
amor, a mais bela das iniciativas, que caracteriza o coração
humano.

Sursum coroa 1. ..
Os que vivem da vida, sentem, na magnitude dos

sentimentos dessas santas mulheres, que nem tudo está con

sumado, nessa hora incerta da civilização, em que o terror
se espalha, os homens morrem de fome no meio da fartura.

Ironia do século ...
Que êsses gestos de solidariedade, que elevam e eno

brecem os corações, se espalhem sobre as almas candidas e

puras de nossa gente.
E, vós, mulheres, que aentístes a dôr dos infelizes, fi

lhos de lazaros, aumentastes, ainda, a vossa nobre iniciati
va. dando á lume os «Farrapos de ideias.»

Farrapos do coração deveria ser chamado o livro, queMaria da Ilha escreveu, Malinverne Filho ilustrou.
Sim, porque, tanto amor, tanto sentímento nobre,

tanta profundidade fílosofica, entrelaçados na uiodestia de
sua autora, bem demonstram a beleza de sua alma, estam
padas nas páginas humanas dêsse belo livro. Maria da
Ilha está de parabéns e de parabens se acha a mulher ca
tarinense.

E nós, que compartilhamos da nobteza dêsse gesto,
que honra e dignifica um povo, nos ufanamos de haver nas
cido nesta terra em que viue uma gente hospitaleira e tra
balhadora.

Esse mesmo povo, que sabe vibrar nas horas da Re
ligião e da Pátria, concretizará, com seu auxilio, a constru
ção do Preventorio aos filhos de Lázaros, desses pobrezinhos
que não podem sentir o amor sagrado, que somente os passabem dar.

Elevemos, portanto, meus patrícios, os nossos corações,suavizando as dores das criancinhas, na realização dessa
obra meritoria e digna, sob as bençans de Deus e das gerações do porvir.

I
I
I

I

I ,1
I

......_.=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_S_ã_o_p_a_u_l_o_,iiiiiiiiiiif_ev_e_r_e_ir_0;p;::;;jde 1938
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Riê':�$)RESENTANTES E DEPOSITARiaS Ef"fl

.
C· Rk�(L. O S 1-1 O E P C;

Buzinas
BaseH

Matriz
·

FLORIANO Oll�S
.

.

••0 6 • mal. b�rata, por6m 6 Filiais em:• melhor do mundo

-- Iort. - dti um .om e "ario••on. oom ...na....

q.a.' que nAo consome bateria (2,5 .mp.)
immen.a durablll......

Blumen.u, Cruzeiro do Su�,

Joinvile, Lages, Laguna, SilvJ

Francisca da Sul

A

"enda em toda. •......

casa. do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De Fama Munrfial!

D r. Miguel
Boabaid I :1 I N S T I T U T O D E O I p� ..

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA. E \1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e elas ) 6 ás 18 horas.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludisrno e das molcstías da pe

le e nervosas pela .}lutohemotherapia
Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

Telefone, 1.584
onsuttas+-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas

1ratamento moderno das
moiestiae do Pulmão

Consult-R. joão Pinto, 1.3
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-FEIRe 1333
, Consultms das 13 ás 16 hrs.

������Y���V���â'q�NlSM�i) GABINETE� E�E�Rgi'ARDI�RAFIA
c, I I d qualquer PI t

N

f"

i
rUNIc.1\

a cu o e . an a,execuçao, IS-

estrutu ra em éon- I'
N

dl
N Curso de aperfeiçoamento em doenças do coraçãoca IZiUjaO e Ireçao (diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por

ereto armado de eb, as
e ferro Aparethamento com � traçados electricos)

! .
a Vi'· � CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pleto para constru- � II NERVOSO

����r�:o Pa��:�oem � � :::)�;::t::i:;iO�e��1�;::::;i:E:tri::;�:�.
� lises Ciinicas
� I Exame de sangue para diagnostico da sifiiis (reaçõe� de

�1 Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Oiag-

��.'
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

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

'�1 quido rachidiane e qualquer pesquiza para elucidação de

tlJ diagnosticos.

�,,: Fernar")do IVlachado, 6
l TELEFONE I . I 9

FLORIANOPOLIS
��iliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii������

I� ,- -,IACCaCiO N�a))�I·
. Dr. Ricardo

�,.
Gottsmann. reira

fl]
tem seu escrip-

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (PIL!,)ressor tÓJ io de advogacía á rua

Indórg Burkhardt e PJofessor
Erwin Kreuter) Visconde de Ouro Preto

Elpeclalllla em cIrurgia
geral

Omar Carneiro Ribeiro
ENGENDEIBO �IVIL

RU,'l 15 de' Novembro, 416 -
SALAS 12;\e 13

1- ANDAR

Curitiba • ParanáTeL 1503

n. 70. - Ph01IP� 1277.-

Obras cantratadas;nD I· semestre
de 19·37 I Caix 1 Postal, 110.alta cirurgia, ginaecologia, (do

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

operações de plástica

MEDlCO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás I 2 -

das 16 ás 18

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curttíea-S. Mateus)
Ponte de:conereto armado sôbre o Ri.Q S. João (Estor. Curítísa=Ieínvile)
Prefeitura e Forum de Mafra

rupEscolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Irati
Materrudade de Rio Negro
Estação Experimental de Viâcultura em Tijuco Preto (Paraná)
Divds as const J I � êt s e residencías

Dr. Osvaldo Wanderley da
CONSULTORIO···Rua Tra- Costa
ano N. 1 8 das J O ás J 2 e

das 15 ás 16 1(2 horas. Bacharel em Direito
Advoga na capital e no 'interior deste e do Estado de San- li.•TELEF. J .285 ta Catarina.

RESIDENCIA- Rua Este-

I
Escrirorio' RNa MarechalFloriano Peixoto, 131

III
ves Junior N. 26

I
sobrado sala n' 1

__

TELEF. J. J 3 J
_. �P_AiiiiiiiiiR_A_�_1�_A'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiilíliiiii"_;;;;;;;;õõiiiiiiiiiiiii__SA_Niiiiíi�;;;;r;;;;;A_C_"_\T_A__Rl_N_A_.,

.- ') �-=-.._
.. _-

-r. �'.

I
I

I' Consultorlo: Rua João
Pinto. 7 .. -- Te!. 1456

I H�S:U�lOfm:a,:_

Partos - Molestías de
Senhoras e

Moléstias de crianças
�Ire�or da Ma.ternidade�
Medico do Hospítal

(Curso de especialização em

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

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

- ( ...

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fon� 1631 � 1290

I Dr, P�dro de Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Telephone rr 1458 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n1010CBclelas "I R DI E'

UM NOVO M,ODELO
RBZ-125

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

todos os motocyclistas 420 Kms.

Motor IIARDIEII de I cylindro, com 3,5 UP,
a velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

YENCEOQR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

Pesando sómente 65 kilos
6 horas 9 minutos

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

Peçam Informações sem comprom:isso _

A ZUN_lDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no
S'rasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocyclota que mais provas tem ganho em 1937'�

as
de Estefano N. Savas

Rua CUllselheiro Mafra n. 38

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

Endereço Telegr.: DOLn , Caixa Postal, 32
S.' FRANCISCO DO SUL- STA. CATARH\A

'AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prlng Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda=-Cabo Frío
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEJANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAN'10S,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

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

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

RecebéCãrgas- de importação,' do País OUI do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
I
I

II
'

C Descontos para revendedores

IN TAS FANTAZIA para Crianças 1$500
CINl A') LARGAS de 2$000 a 2$500

,

todas as cores inclusive brancas
GORROS para Motociclistas,Avlador Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A., LHEUREUX

'Ivelldas por atacado e varejo Rua Cons. �afra. 39
I

Salto ato paro 2$. salto baixo I �500

QUIZER COMPRAR
UM BOM CI-IAPE'U

PROCURE O M�LaI-lO'R ENTRE OS
MELaI-lORES

C U R V

DO

o C I-IAPE'U N. I 00

fôrma elegante

BRASI La

ô

re s firmes

Devido ii cri�e, durante este mês vendemos com a desconto de 20-._

Depo5itaria: A I e x an d r e
........;,r(

Sal u m
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEM FIL.,SEU........__...
mCI"_

Lindas e graciosas confecções p,arr ;\\1

na A C
JIIA "" ,

e Qsro"tos 50
�..

L.
Conselheiro Mafrt�

I

I

I
.J. SANTOS CARDOSo !�����_��mmz��;�,Mij_.----:_e_�M!iiiii!Mi"I!II!IIR'Al'M_!i&N!�i'Wli�i&�I9+�___"_.

·----Q-UE� AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?
------NE''''-V1--II Dr. P. (amara II Colegio "C'ora-

QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA? •

I
.--

di"Simões çao e --Jesus
I Médico do D. S. P. Equiparatjo aos ir"lstítutos

do Estado de Educaçaf':'_' Estaduais--
GINA.SIO F-�fViININO

;::::-Ioria nopolis
REABERTURA DE AULAS
CUlSO Preliminar e Jardim da Infância a 16 ce fevereiro
Escolas Normais Primi:l'ia, Secundaria e Superior Vo

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a I 6 de ma�ço.•

MATRICVLAS
aberta de l: de fevereiro em diante das

9 -12-e das 15-- J 8 horas.

�I Dr. Pe-dro Catalão

i, Diplomado pela Facul
dado de Medicina da

Baía

,
Ex-intei:lJ e assistente do

I Serviço GO prof. MOI aes
C o'

I DO
-

, z.x-m.c: ..o ao Ispt'nsaflO
Silva Lima

Ex-adjunto do Hospital
, GraHé' Guinle e SanéMri0

I

I
Manoel Vitorino I

Clínica médica cirurgtca das
molestías da

CABEÇA E PESCOÇO
Especialista em

�I NARIZ, GAFlGANTA E
OUVIDOS

I CONSULTORIO

118-- Rua Trajano -18
RESIDENCIA

I Hotel Giorla -

(I Diariamente das 16áS18_��1
�i!! .v-mrn:r:riiz··'- -_

rVlc�vimento Maritimo ..Parto Florianapolis -

Serviços de Passagei ....os e ele Cargas
1

OM� AMM

Para o Norte Para o Sul
____mM �__���mm���. ��__�..�------------------�

do cor-lo Paquete ITAQUATIA' salrà á 18 do
corrente para:

o Paquete ITABERA' sairá á 21
rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Av=so Recebe-se cargas e encornendaa até a vespera das saídas dos paquetes
III e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da ]

Companhia, na vespera das saidas até á�J 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para tordo em embarcações especiais.

ESCtiITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22�!SOB. (FONE 1250)
A.RI\1AZ��S-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS. ETC.

viaeONDOR
S i El d i C a t o C o n d o r Limitada

A�en,tes Carlos Hoepcke s. A.

Rua Cons. Mafra, 34 Tel. -1.500

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

Rua Felipe Schmitd
EliXIR DE NOGUEIRA

n· 7 e l7 a Empregado com Successo em todal
lU molestias provenientes da s)'IIbWI
I) Impurexns do sangue:

No Estreiotcj Ponta do .Leaí

EVOE' ! �v'h -, E' !M

Casa da s
de FERIS BOABAID

Unlca depositaria dos afamados rança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E Cü;\JFETIS TAMBEM EM
GRANDE STO(K E PELOS MAlS BAIXOS PREÇOS

D c\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BR�SíLEIRA � ELEQUEm6s S. A.

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

Aproveilern Fo!�ões

Otima vantage�.., par6� rE�vendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

CLINICA GERAL:
PELE e SI�ILlS

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

ca e de Leboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone; I 167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
4 ás 7 da tarde.

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

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

EXAMES DE 2° E'POCA
Escolas Normais, a 2) de fevereiro
Gi'lásio. a 14 de março.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Continua�ão da 8a. página!

E, oíerec m�o-mos um

cigarro'1tar
o verdadeiro palácio, que é

I
prosseguia, ',isi� elment.e entusias- o antigo �oturno, cujas finalida
mado, o nosso Ilustre Interlocutor: des me eximo da encarecer.
- E sabe o sr, de um oetalhe, -Pretende. cel, van Erven,

que me impressionou fundamente? I demorar-se no Estado?
Po·is me alirmaram que urna ---Infelizmente, apenas alguns

d \s gra ,des emoções 90 Inter- dias. A revista .. Expansão Eco
ventor foi. em festival recente, nomica», que dirijo, dedicará
r m favul du5 ídLos dos lazaros, um numero a Santa Catarina,
lerem orr.aoentado a mêsa que focalizando suas per spetivas fi
lhe fôra reservada com as pri- nanc.eiras e econornicas; viela mu

meiras rosas da Colonia. nicipa]: ambiente cultural; pro-
Detalhé assim define a deli- blema de transportes: vida colo-

cadeza de sentimentos de um nial, etc. Cu rso Prático
.,-( grande chefe de govêrno. Irei re- -Visitou as nossas estradas? -

de Dat l-Iog r f iapetir no Paflm�, pela sua im- -Visitei parte dos eixos ro- JA' EXISTE NAS Fi\R-
Q

.

c::I
Ao ministro da Agricultura,

I-,rensa. o que o Parará e o doviarios que de Florianopoiis se MACIAS O GRANDE "Ped ro Bosco" o diretor do DepartamentJ) Na-
Bra�il já sab. m: que Sanla Ca- ramificam em todas as direçõ-s: REMEDIO INDIGENA

I
cional da Pr0dução Mineral a-

"d ) p
o E L I X I R Itanna e sua gfnte 1-0 em, tran- norte, centro e su. elo que ANEXO A' LOJA MAÇO-! presentou um relatorio sob rI' o

quilamente, confiar no seu go- observei, ha padronização perlei- Tap a J' o' S I· t d d d ta-o�

I NICA "REGENERAÇÃO es a o as 80n ag�ns: que es

vernante.
'

ta em todas 85 construções e o 'r." sendo levadas a efeito. para f\

Visitei tsmbem a PeDitencia- Diretor das Estradas de Roda- preparado com ervas e C1-\TAR\NENS� pesquisa do petróleo. Além des-
ria, cujas rele imas tcmarão o gem póde orgulhar-se dos srr- raizes indígenas da De arde rn do sr. diretor, sas, outras se têm eleiuado paI a
estabelecimento em padrão a ser VIÇOS a seu cargo, justiça que! nossa flora I faço publico que. na fórrna i o estudo do ouro e do cat vão,

id "J' " d I f I INFALIVEL NA CURA . A I
segui o. ive tres gran es sur- teve como premio a c as si icaçào DE REUMATISMO E IM- do l�gl1larnecto em vigor, a, Por toda a parte se· eles.pende
prnzas: o preço das obras, que das rodovias catarinenses, no ul Pi...}REZAS DO SANGUE rnatricula pêra as aulas de [Íouvavel esíorço para ccalizar o

não atingiu a mil contos, o que. timo congresso rodoviario, reali-] D UNIC·O-DEPU.R'TIVO [Datítogratía terá inicío a 15. II' SOl h) c'o Brasl.
o· .'\. d

'

RO I E CONTRA ULCERAS MI 28 dsem exagero, espanta ao vrsitante: I za o no 10.
.

INDIGENA
encerrando-se a o cor- ------------

r
DE BAURU', FEIUDAS .

o P da cu'tura do seu d i r e t o r f1- Viajará os [lO,SO� muicipiosê ANTIGAS, ULCERAS MA- ente mês. sr. e ro
um homem b a 5 t 8 n t e-Tanto quanto r ossivel. Eu LIGNAS, ETC. USE SIGA O INDIO Os candidatos deverão: Ca I n1On fa Iajovem ainda, o dr. Edelvitc e minha esposa já estamos cita- aJ- provar terem, no.
de Araujo, qUE', pelo que ouvi dos pela gentileza do distinto minimo, 15 anos de idade, sobre Portugale pelas conclusões tiradas de sua casal Renato Barbosa para VISI- TAPAJO'S LIQUIDO serem vacinados e na sofre-
palestra, é, realmente, um e�pe- tarmos as obras portuanas de I rem de molestia contagiósa,
I iallzado no assunto; e a mocida- ltajai e Laguna, entregues á irn- b) -suem diplomados
de �ultissima do seu sub.diretor,', portante Ccmpar.lhia.., de, Minera

, O L h tori por Escola Normal Primária

(
o d�. Ruben� Ramos, que é da ção e Metal�rgla Brasil, constru-l � a ora OrlO garante a cura.

I (antiga
Escola Cornplemen-

.,......\.. equipe catermense de valores 00- tora dos mais importantes traba- i; lar, art. 61 do Decreto no_

\OS de que se cercou ° chefe do lhos portuarios do país. 1fiR1'à!__1!iIl4I11w_••-e·iMJ�·í'IIi ERC·-=n�DlH_Ii!I*III.I!II,'E._��· 713. de 8 de Janeiro de .

govêrno. Creia. e diga pelo seu jornal, 1934);
Santa Catarina 'precisa dizer I que levarei de sua terra e do e)- enviar o seu re-

110 Bra�il e aos outros Estados I - eu esclarecido e patriótico go-
I...... e M**"

querimento devidamente tim
o que vêm fazendo, de 1935 vemo uma das mais graté's re- I

B I brado pejo tesoureiro do
paraeâ. I cordações de ,minha vida. por-! � nC (J do· if�a � 1l1li1 Curso e visado pelo pai, tu-
A construção do Abngo de que ludo aqui empolga, na �u- a I

.

'ViJI tor ou curador.
Menores, é simplismente notavel. bordinação á administração ait - Os requerimentos poderão

Out,ro detalhe interessante: mente patriótica do se Nerêu. Capital 100.000:000$000 ser entregues na séde do
j"forn aram-me que, criado o Jui- �amos. já rnerecldaCãiente cogno- Futldo de reserva 259,746:100$000 Curso á rua Raulino Horn,
7ddo de Menore� nfsta capital., roinado de "O Trabalhad'lr'l. ii no. 2 (sobrado), todos os

foi o govêmo buscar, para díri- Falta-me visita, e que pretendo EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS dias uteis, das 16 ás 18 lr05 povos respei o e atenção;

gi.lo. um jovem magistrado, com fazer. a construção do Centro de I AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ horaFi. dos brasileiros merehcê,
sobretl.-

estudos especializados, moçe> com Saúde e o Departamento de Edu-I AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13 Secretaria do Curw Práti- do, o amor, que 1 e conserva-

menos de tripta anos e,-coin- caç'ão, que sei serem organis8-1 Abona. em conta corre,nte. os segúintes juros: co de Datilografia PEDRO m_os_._» _

cidencia agradabilíssima para mim, çôes modelales peJa exprersão Dep. com ]uns (COldERCIAL SEM LIMITE) 2% ala BOSCO, em Florianopolis, MEDALHAS-formado na Faculdade de Di- técnica. Dep. límttados (limite Je 50:000$) 3% ala J 4 de fevereiro de 1938
feito do Paraná: o dr. Hercilio I Tenciono vê! ainda a Facul- Dep. populares C:dem de 10:000$) 4% ala O SECRE rARfO CO rn a e.figieJ\1edeJrm. dade de DireIto e o Ginasío Ca- Dep. �.e aviso préViO (de quaisquer quantias. com retiradas tam- Antonio Padua Pereira.

doP d
. o •

d P . '- bem de quaisquer importancias). r:s"""!�������rC�::'�t:jçl presl�denterden ) vIsItar, aIO a, o os- tartneDse, na mesma ocaslao em
com aviso �révio de 30 dias 3.5% ala i- 'it1

'f' lo As�is Brasil, dirigido
o

pO! ou- Clue vi ilar o Colegio Coração idem �e 60 dias 4% ala r.� �;
Iro moço formado na mlllha ttr- de Jesus, es'abeltcimentos que idem de 90 dias 4.5% ala � Vva. Palmira Ferreira � RIO. 17 - Encontram-se
ID: o dr. Edmundo Campos. �est;ficam o grau de cultura do DEPOSITOS A PRAZO-FIXO: � participa aos parentes e � gravadas belas medalhas

Aliás, .JS cursos superiores do seu povo. pfl 6 mêsc.s 4% ala � pessõ.as de suas relações que � com a efigie do presidente
Paraná estão representados hon- Mais algumas palavms e nos por 12 mêses· 5% {( � sua fIlha NERICA contratou � d R bJ' G t r

I d d' d 'I ! 5'1· Com renda memal 4 501 �i� casamento com o sr. EL- � a epu lq, sr. e u 10
rmaménte, nos a tos postos e na espe Imos o I ustre ce. I VIO • 10 ala �� PIDIO C. 'DE SOUZA JU- ij Vargas, em irabalhl) esme'
(.ultura catarineose: o desembar- van !:.rvan, fjue e um perfeito LETRAS A PREMIOS. Y NIOR. �l rado dos artistas medalhei-
g�dor Henriques Fontes, os drs. GENTLEM L\N, a �el viço do por 6 mêses 4% a. a. �.J FlopII's. 9 -2-1938 r.�� ros Poeo.vitc�. c)nhecidos
Wanderley Junior, Renato Bar- proveitoso interc:lmbio Paraná --- por 12 mêses 5%« � � pela proflclencla '" bom gosS �:.� �..",z���� � \.-

b H 'lO R b M S C' tO d u;eito ao sêlo proporciona.l. f!I
� �-

f. �osa, ereI 10 e o erto e- anta atarma. concre lU o na �� � � ijI to na arte de gravar e cu"
deiros, entre outros, vieram da solução madeireira e na próxima Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas � � Elpidio � ij nhar. Essas medalhas, apre-
nossa Univeisidade. realização do Instituto Nacional Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas �.� e � �� santam de um lado a fI' 'e�"2Ç1��� I!'�r�� \ .

, "e gl
E· tudo isso, indescitivel ale do Mate. Endereço teregrafico: SATELLITE � l\Iérica � do chefe do govêrno brasi-

gria para nó� outros, paraoaen:les, �HARLAUTH, TELEFONE 1.114 � confirmam 18] leiro e na olltra face os sim-
yue nos orguihanos de nmsa ter- _ � � bolos nacionais.
ra ti de sua cultura. é o creme que revoluciolluu o

r

=====·=�="'=';""===:=i:=...=_=....===,=&t=-=·_==1#�=IEl;__..i·'íi:lIi�:i"li�:i�i�:iMir""i�[i'iisi;:__•
�E ó govêrno Manoel Ribas? mundo velho. e, óra revoluciona a

-.O sr. Manoel Rihas, a quem Amelica do Sul.
me l�ga velha afeição, é o tiro
&Itamente representativo do SELF
MADE MAN. Fui chefe de

'.., - �"a casa militai.'. Acompanhei, e

aco�,panho, muito. de perto, °

dinam'ismo de sua vitoriosa ação
gov�rnativa, sob ,os aplausos de lhe extinguirà as sardas. p,a�os.
todos cós. cravos e espinhas, �em a rnlOlma

O Paraná tambem renasce. irritar,ão, deixando-lhe a cutis

Existe, lá como aqui, vivissimo limpa, macia e fresca.

critério Je trabalho e de seleção
rigorosa, em todos os setores pu·
bhcos. A Câmara de Propagan
da e Expansão, da qual me en

vaideço de fazer parte, tem rea

lizado um trabalho eficiente e de
real ,aproveitamento.

Apreciei muito a iniciativa
particular do comercio de FIo

rian�p;Iis, que. aliaaa'·-jl
..

opero.
sidade do ex-secretario da Se
gurança Puhlica do Estado, dr.
CIllJibalte Gaivão, soube leva0-

. \

A.QAZETA

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH

Dispensado
o último grupo

I

BAIA, 16 - A policia dispen
sou o ultimo reduto dos fanati
cos, que vinham aiOsolando o in
terior do Estado.
Por tal motivo foram dadas

ordens, para o regresso das for

ça� policiais que se encontravam

em operações .

Florianopolis, 18-'2-1938

i!&& .;gg

A Casa MiscelaneaLaboratorio Técnico
"p I L O T"

DE
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preçosGerken & Cia. •

TRAJANO
1?lorianepolis

aN.R. Cons. Mafra� 10
FONE-1440

Fpolis. R.

ACESSORIOS E VALVULAS

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

auroecar-
Edital

vão

RIO, 17- Em entrevista COIl�

cedida á imprensa o sr, Pedro
Calmon, falando sobre a sua

recente visita a Portugal, disse:
«Portugal atravessa uma épo

ca feliz de sua h�f>toria, por ve

zes tempestuosa, porém sempre
adm'ravel. Pcojéta ne mundo o

prestigio que readquiriu com hon
rada e vigorosa administração, e

retemperando as forças na restau-
'"

ração material, que pudemos ob
servar, não despreza as melho
res tradições do seu espirito lá
fno e cristão. Merece dos ou-

120 tonela
das da gêlo

para a refri
geraç�o do

recinto
�'1E

RIO, 17 - Entre as obri-
gaçõts a que está sujeito o

arrendatario do Teatro Mu
nicipal para o grande baile
carnavalesco da segunda
feira gorda, figura a de uma

perfeita refrigeração e venti
lação do recinto dessa casa
de espetaculos durante a fes
ta, obedecendo ás exigencias
tecnicas indicadas peh)s en

genheiros da mesma. Corre
rão por sua conta, conforme
dispõe o termo de compro
misso, as de5pesas com es'
se trabalho, para o qual de-·�
verão ser adquiridas cento dI

----------------------------__i' vinte toneladas de gelO. IJ
'-'

International Machinery
importadores

Company
• RioEngenheiros

Srs. Agricultor-as e Industriais!
.I!umentp sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES. AUTO PATROL. COMPi�ESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos ao Representante e Ven

deoor excluSiVO no Estado

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

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas "Avila" Florianooolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



����,�"��g�-�.���"�-�"��·���a�.���:��.����������_����_����"�������������_����_.��������������.UZEMANOS HOU: P�ro Tanres, Jooa &tl�,
A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor -Responsavel a exma. sra. à. Arahela Cou- Bruno Hohmann, Agapito An

J A I R O (; A L L A D O tinha da Silva, esposa do sr. AI· drade, Ernesto Lazzarin, �l'an
----------------------------------------------------------- Iredo Juvenal da Costa; cisco Benadett; Teofilo Benadetti

�� a exma. sra. vva. Maria D. L. e Henrique Pimentel.

intensa I cADROTADZ1AES �Z�����oprietaria da Marmo-

te!,el;;�� �o:u(u�o V�!���� ô:�
a exma, sra. d. Honorina Li- onibus da Empreza Auto-Viação

vramento; GLORIA:-Antonio Co-lho, José
a exma. sra. d. Julia Amalia Flôr de Souza, Clotilde Perbíra,�g�.�'-�"��-�-���;�����-�������.�.���"�;���"�·����_�_�M�"��"��,�����rt�·�����.������������� CINEREX. � 7,30 hm�- da Cos�; L�zMcl�0,AI9GdreMarehoo-

AS PUPILAS DO SR. REITOR, o sr. Moacir Gallotti, piloto da ro, Domingos A. Belato, AlfeuRO:iu·o§4) depoimento sôJ.ti·e a .mima! atlministrat;ão do Estado.",,- com Maria Matos, Joaquim AI· nossa marinha mercante. Medeiros, Jacinto Salvão, Libera"Santa C3t:u"hI3;J pela mão do S1l3" N'et·ên Hamos� se t.·ansfórma� mada, Leonor d'Eça, Maria Pau- a senhorinha Zilma Lemos do Salvão, Elpidio Lima, José Hosa,
a olhos vistos" em DIU IlIilnol-ama de forte dinamislno �·--diz-nos la e outros. Prado. Antonio Rodrigues, João Saad
O sr. Silvio van Erveu� destacado elemento da Camale� de Pro- CINE ROYAL. ás 7 e 8,30 NOIVADOS Sobrinho, Lourenço Kukoski,

�

d E _ horas - LABIOS PECADORES, O sr. Silvio Cabral, escnvao Reinaldo Guecco, João de Paulapagan a e xpansão Comercial do Paraná.-..A a�ao dos mo�os e com a gIJ.nde Eliaabeth Bergner. da Coletoria Estadual de Tuba- Pereira, Julio Lopes, Mercedes
O c.·itério de seleeão rão, contratou casamento com a Lopes, Agenor Varêla, Ernesto

ODEON� O lider dos, gentil senhorinha Marilia Cargín, Hildebrando e Ibanez Colaço.
cinemas ! filha do sr. Silvio Cargin. Procedente de Laguna, chega-

A'S 7,30 HORAS: I-Com a graciosa senhorinha Ca- ram ô.ntem, a esta �apital vindos
Em última exibição a esplêndi- rolina Bélo fino ornamento da I no ombus da refenda Empreza,

, I. A A'da comédia-revista, com James sociedade curitibana e filha d I
I as seguintes pessoas: - ntonío

Melton, Patricia Ellis e Hugh comerciante parana:nse sr. Vital' f F�nseca, A?a Souza, Julieta T�i
Herbert Bélo, contratou casamento o nos- xeira, Ameha B. de Paula, Mana
CANTA-ME TEUS AMORES so distinto conterraneo sr. Se- Moura, Fausta Pacheco, José

bastião Costa, gerente da Caixa lVlontei:o, Enio Viana e Alvaro
de Aposentadoria e Pensões dos Gasparí.

.

Comerciarias, nesta capital. Passageiros que chegaram do
norte d i Estado, com li Empre
za Auto Viação Catarinense S.A.:
Maria Santos, Carlos Ebner, An
dré J. Rlans, Pedro Medeiros,
Horst Wehling, Georg Whling,
dr. Stochler Lima e senhora.
Marcos Pullermann, João Kei
ram, Alexandre Martin. AICredo
Almeida. Alberto Kauer, Edwi
ges Abran, João Neves, Erolidea
Mueler, Domingos Garcia, Julio
Marcelino, Verginia Vargas e Rosa
Vieira.

'

Passa.eiros que seguiram hoje
para o norte com a Emprcza
Auto Viaçiio Catarinense S. A.:
Hud. Richter. Eduardo da Cos

ta e farnilia, Alvina Meirelles,
Fritz Wertern, Roberto Pedro-o,
José Chiarle, A. Bainha, Finy
Rodolfo. Padre R berto, Arcan
gelo Bianchine, A. Queiroz. Ruth
Silva. Wilson Santos, Manoel D.
Acaria, Alice Felix e filha, An
tonio Amaral e Leuterio Silva.
Para o sul do Estado, com a

Empreza Auto Viação Catar.inl.m
se seguiram Oi seguintes: A!c:des
de Oliveira, dr. Cezar Seára,
dr. Amaurí Figueiredo. Hdroldo
Bom da Silva, Heriberto Hulsoa,
Miguel S. Reis, Julema Goeldner,
André Jungklein. Eurico Kluhaa,
Japí Fernandes, Antonio Fran
cisco, Rodolfo Tompsem, Ferrara
Silva, AdeHno Souza e Jeão
Trento .

Passageiros chegados ôntem d9
norte do E�tado, com II Empre
za Auto Viação Catarinense S.A.:
Max Handvest, Rolf IEhlk e se

nhora, Lidia Puhlmann, Chalby
Jensen e senhora, João Caram,
Elpidio Fragoso, Zuleicha Dias,
Tereza Dias, dr. Hargoth, Fran
cisco Zambica. Sargento R. Quint,
Alberto Gelbke, Julio Catizano,
Laudelina Machado, Egon Groth,
Egidio Souza, Artur Ternes, Lie
ge Gondin, Irene Cardllso, Ser.
gio Arnatov e Trazildo Filgueiras.

Encolltrando-se nesta capital, a

passeio, em companhia de sua

exma. esposa. o sr. ceI. Silvio
van Erven. antigo Chefe de Po
licia do Paraná, tendo ali Lam
bem presidido á casa militar do
sr. Manoel Ribas, procurámos ou
vi-lo, sôl re as impressões de nos

sa terra.
Afavelmente recebidos s.s., que

é velho jornalista e diretor da L
1#

revista especialisada « Expansão I lIaComercial», editada em Curitiba,
foi-nos descrevendo as agradaveis I Operaria A conceituuda casa O PARAI-

impressões colhidas: ZO, á rua Felipe Schmidt n. 21,
-Recomendado, de Curitiba, numa feliz iniciativa acaba de

ao ilustre advogado dr. Renato Foi cmpossadada a nova dírztoría instituir a OUINZENA DA CRI-

Barbosa, tenho tido a grata opor- da Liga Opzraría Beneficente de Flo- ANÇA, expondo á venda nêsse
tunidade de me colocar em con- ríanopolis, eleita no preterito dia 9 preferido estabelecimento comer-

tato diréto com os notaveis em- l de h'leiro, a qual ficou assim com- cial, lindas. cômodas e interessan-

preendimentos, abordados pelo I tituida: tes roupinhas para crianças de di-

dinamico interventor do seu Es- I Hipolíto Pueira, presidente-Anto- versas idades.

tado, e posso dizer que, nesta nio Silva, více-presídente-> João Clí- Os preços, como é praxe no

terra, com um minimo de buro- I maco Lopes, 1'. secrdarlo-Manod PARAIZO, são os mais módicos
cracia para o máximo do rendi- 'Custodio Pereira, 2'. secretario-AI- passiveis, pois chega ao arrojo de

menta, se opera, efetivamente, Dro Nerêu Ramos In.. varo Nunes da Silva, 1·. tesoureiro vender vestidinhos por 2$000.

um govêrno modelar e austero

I tel·ventor do Estado - Roâoífn Bosco. orador - Antonio As roupinhas são as mais en-

Depois da exposição que me Cabral. bibliotecario. graçadinhas, e com êsse gésto do

foi feita da realidade catarinense, . . ,
CmYIISSÃO DE SINDlCANCIA: - distinto e acatado comerciante sr.

ilustrada pela precisão de grafi- q lllnm.os nos.:, . . . , [Atanagíldn Neves. Doralício Souza, José Elias. não veste bem e com

d d t ti ti
-Amda nao. HeI de visitá-lo. Nícol 'U Ipsé Vieira Iosé da Rosa e"1 p?uco .dinheiro seus filhos quem

co�: a os es r IS IC�S e comp_a- Flli-lhe apresentado, ligeiramente, Tom:S João dos S;ntos� não quizer.�a IVOS, em

� ara e�on�traçao ha muitos anos, pelo saudoso de- ..............=...=...........��""!��"!.�.!'!'�����������������
o,que era'E tOd que � e, o qdue sembargador Boiteux. Quero vê-

sera o seu s a o, CIl1Jas ren as I d
.

d Ih.

'f'"
. o, epois e o ar um pouco o

atingem a OI ras ImpreVISIYeIS, .

da usi I d"
:

. . .

I que VaI a usma que e e Inge.comecei a VISItar a gumas obras V· it t b
.

d -v
:

, .
_

- ISI ou ou ras oras am a p
pubhcas em construçao, dando- C' C 1

. !

'd" f't d
. -

d
- ontmuemos com a o ama, i

me .1 ma per CI a aVIsa0
,

e
ClljO espetaculo não me saí II a1n-1co.nJunto, sob a qual o po�er pu- da dos olhos e da emoção. Ad-bhco colocou o problema mstan- ..

d
A

h. " mIreI-me e ver em um ornem'
te ';ia asslstenCIa. SOCIal, e� suas

moço, como é o dr. Tolentino de I
varIadas mod�hdades, tIve,. n.a Carvalho, tão grande especialista rtarde de an.te-ontem, a

..

gratIssI- na materia, discorrendo, com m
Ola opor�umdade d� VISItar, em

vulgar cultura, sôbre o prohlemac�mpanh18 de seu dIretor a Colo-
que lhe foi entregue pelo Esta-

nla Santa Tereza. d O d R B b .,

E I
. -

d
o. r. enato ar asa Ja me

.

-

�po gou-o a Vlsao o que advertíra que o �ovêrno atual é
Vlll nao.? .

d d 'd .J •

'p f't V I' 1
o peno o a moCl a�e catannen-

- er er ame.nte. ateI empo -

se, pelo rigoroso critério da sele
gado. A Coloma Santa Tereza.
pelo que ouvi do seu culto e in-
cansavel diretor, dr. Tolentino de
Carvalho, resolverá, em pOUCos
anos, o problema da lepra, em

Sta. Catarina. Conheço alguns
leprosarios no país e posso lhe I

afirmar que o de Sta. Catarina
em nada ficará a dever aos de
Estados com muito maior capa
cidade financeira. Nós, no Para
ná, possuimos o leprozario de
Deodoro: que é, entre muitos ou-

tros, no país, visivelmente infe- P••epa.eando-se para o I N V E R N Orior á colb\lia que o govêrno N e-

rêu Ramos inaugurará em breve.
Para a época da construção do
leprozario de Deodoro, realizava
o empreendimento grande aspira
ção social: entretanto, de lá para
cá, o tempo foi marcando ali se

nões· de 0rdem técnica bastante
sensiveis. Nunca pensei que, em

Sta. Catarina, se realizasse tanto,
e sem conhecimento para fóra de
suas fronteiras. O sr. Nerêu Ra
mos realiza muito e publíca pou
co. Qualquer govêrno teria uma

construção desse pórte como uma

platafórma inteira. Aqui, não: a

Colonia é um dos prismas da as

sistencia social, enfrentada com

indomavel coragem pelo grande
trabalhador que felicita sua terra.
-Conhece o Interventor-in-

Ofi
�

ln

z T ANossa Vida

'1 ção.
E' o govêrno dos menores

de quarenta anos. Mostrando-me
tudo aquilo, diziam-me os meus

I companheiros de visita preços
! que assombram, pela sua relativa

I insignificancia.Continua na 7a. página

Roupas para
seus filhos Com a gentilissima e graciosa

senhorinha Ilka Lehmkuhl, diléta
filha do acatado comerciante sr.

Antonio Lehmkuhl, contratou ca

samento o nosso brilhante coléga
de imprensa, jornalista Trindade
Cruz, que acaba de ingressar na

diplomacia, tendo sido designado
para servir junto á embaixada
brasileira no Chile.
GENTE NOVA
Está em festas o lar do gran

de pintor patricia, professor Es
nislau Traple e de sua e-posa d.
Edwiges Traple, com o nascimen
to de uma robusta e galante mi-
nina.
OUTROS PARTEM

Segue hoje para São Paulo,
onde vai fixar residencia o pe.
Luís Gonzaga.
CHEG'\M UNS
CAP. ERNESTO NUNES

OLEMETROP Encontra-se nesta capital, o

operoso prefeito de São Bento,
sr. capitão ElDesto N Lne,. brio
so 0ficial da nossa Força Pública.
Veio êle tratar de assúntm: re

lativos aos interêsses do prospe
ro municipio que, pela segunda
vez. vêm de ser entregue á sua

sábia e profícua administração.
A competencia demonstrada, o

I
zêl!) e abnegação postos ao ser

viço do Estado, quer como ofi-

I
()ial, quer como prefeito, fazem
do capitão Ernesto Nunes uma

das mai!l destacadas figuras da
nossa milicia estadual e grangea
,ram-Ihe a estima e consideração
gerais. de que justamente g0za,
não só nesta capital, como em

todo o Estado.
«A Gazeta», ctlmprimenta-o.
CAP. GENTIL BARBATO
Do Rio de Janeiro chegou ôn-

tem !lcompanhado de sua exma.

esposa d. Lelete Campos Barba
to, o brioso oficial do nosso Exér
Jito sr. capitão Gentil Barbato.

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

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 1<'. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreirli
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

M .."TRIZ: Rua Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

.

FILIAIS: em todos os Estados

Agência em S. Catarina-R. João Pinto. :;

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

-

-Acompanhado de sua exma.

O TEMPOesposa regressou ôntem, de sua

viagem ao Rio, o sr. dr.Sizenando
Teixeira. '

R ' .

I
I Departamento de Aé·- etornou a esta caplta o sr' •

dr. Remigio de Oliveira. ronant.ca Civil
Bóletlm diário da Esta
ção Aéro-climatolólica

A MOOEL.AR
Liquida pelo custo os artigos de,

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

• v

• Encontra-se nesta capital o

nos!So estimado conterraneo sr.

Antonio Ferreira, alto fuuciona
ri0 da E. F." Santa Catarina e

digno Presidente da Cooperativa
dos Ferroviarios da mesma Es
trada.
Apresentamos os votos de bôas

vindas.

VIAJANTES: (via terrestre)
Relaçãos dos passageiros que

viajaram pela Viaçã0 Cruzeiro
Ltda: Maria Podíack, Ana Her
berst e filho, JuHo Fernandes,
Irajá Gomide, PelAra José Heil.

E R o Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo- Perturbado com chu

vas.

Temperatura-Estavel á noite
e em elevação de dia.
Ventos:-Predominarão os tle

norte a léste, frescos.
As temperaturas edremas de

ontem, foram: maxima 25.4 e mi
nima 19.7 registradas, resp8:ti
vamente, ás 12.40 e 4.30 horas.

APROVEITEM
PREf;'OS ESTUPENDOS

A quinzena da criança
NO O PARAISO

perca
Roupas para crian�as de todas as

ocasião de fazer suas compras
.ii

idades� por pre�os modieos a partir de 2$000

",_ Rua Felipe Schmidt, 21
i

�'

Não

'I.,�
....
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•

DE BARATOS \
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




