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Violet NortüQ'J
deportada

fcilSuspenso pelo juiz o ta-
------------ ----------

belião de Indalaí
DE�.tITID

DE li
LOS ANGELES, 18 - Violet

Norton, segun:o um telegrama
aqui recebido, {_:Wll residencia no

Canadá,
\101et NorlfJIl, foi deportada

pela policie americana, por ter [1-

da INDAIAL� 18 -- Pelo Juiz de Dh·eito
desta eomal·ca� dr. Alves Pedrosa� foi ssas

r:;ten§o� ôntem� o escrivão substituto do 'ta
r�eUOliJilu;ÍO desta vila� sr. Claudionoli" IDi·i,;uete.

Pésam sobre
L"I � �

SOCle03l.ªe

ex ..representarrteo

duas
graves,

•

quais
e

! I
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REMINGTON

-A GAZETA Florianopolis. 19-2· -I 938

OE
REDl\TOR: Carlos L. da Luz

ginasiano -e conhecido srJortman Mario
F(�rr'eira Bastos, oferecer�á urn firlissirno

pr-orrlio ao jogador que conquistar o pr�irneiro
tento no jogo de domingo,entre as equípes do
L\V',g'i e Figueirense.

Per) e Caxias em

es·tadua�.

o
José

.

Para c jogo de domingo, . o

esquadrão avaíano não foi ainda
escalado e conforme nos declarou
o dr. Melo !...�itão, técnico do
Avai, o quadro que enfrentará. o

Figueirense, só será escalado á
tarde no campo da L.F.F.

Por isso êle péde o compare
cimento dos seguintes jogadores,
no domingo A' TARDE, ás 15
HORAS:
Vilain, Vadíco, Arnaldo,Aqui

no, Chavinha, Berreta. Procopio.
Borba, Zé, Carlmhos, Galego,
Sapinho, Pacheco, Nizeta, Bote
lho, Silvio, Saul e Forneroli.

Com este titulo. lemos um ar-' Antenor ingressou no prohssio
tlgO bas: �:1�: jn�eressante no iO,r- II nalismo estreando. no RIO, no

nal A NO flCIA, o r{uai JWlI Botafogo, e depois na Bala, no

que o Peri, disputaria com o I 'Baia S. C

C�xia�,�, titulo máximo de cam-I Anterior ,--que. teve uma atuação
peao estadual. destacada, no Jogo que seu clube

Ficamos admirados de tal no- fez contra o Corintlans,campeão
ncia, p(Jis para o Caxias ou paulista, consignando três tentos
Peri ser campeão do nosso Es- dos cincos que fizeram-foi recom
tado, será ,;reciso que qualquer pensado com uma licença de 30

Im� do" dois. joguem c�m �. cam: dias que I�e concedeu o Baia. .1
--

,

peao da L.P.F. que e o Flguel- Aproveitou então Antenor, VI-
Erense. sitar o seu Estado natal, chegan-! SPO rte -

Entretanto, nós achamos que o do á esta capital no dia 17 e se- ..J Orn a I
cronista esportivo desse conceitue- guindo no mesmo dia pilra Itajal,
do jornal, enganou-se, em pôr aonde foi rever seus pais e arni- O Fluminense excur� Os funcionarios Púhlicos Civis Federa:. em atividade r.o

aquela manchete' e para o futuro, gos. sionará á Baia E�ado de Sanla Catarina, na esperança de merecer de V_ Exa.
é necessário que o nosso coléga Ao CRACK catarinense que a ampliação das benetícas medidas que j/ favorecem a serventua-

seja mais atento no que escreve. tão bem está representando a no�-I RIO, 18- Acha-se nesta ca- rios em exercício noutras unidades da Federação, vem com o maior
sa terra, lá fóra, A GAZETA pita], o sr',Oscar Bastos Coelho, respeito e a devida vênia solicitar seja autorisado o instituto da
deseja 05 mais sinceros votos de paredro baiano e portador de cre- I Caixa Econêmica em Florianep.·)lis a operar no sentido de lhes
prosperidade, denciais p8r� promover uma visi- serem facultados os meios para a aquisição do LAR DO FUN,

ta do Fluminense aquele Estado CIONA.RJO F�DERAL. como já vem sendo feito ao estadual
Liga Esportiva do I1OJLe.

I
e ao MunicípaI, por int('�m:dio do MO,ntepi" do, ,Estado.

Catarinense -

A Caixa [.conomlca em Florianopolis Ja possue em «Dc-
Da Liga Esportiva Catarinen- J aú Ja se encontra! positcs Populares» cêrca de dez mil contos, ultrapassando assim

se, da zona serrana, filiada á F. no Rio I ao limite minimo de oito mil, estabelecido em Lei, para tornar au-

C.D. recebemos o seguinte oficio I tonoma a referida Caixa.

comunicando a posse de sua nova RIO, JS-Procedente de São I Certos de que vêm ao encontro dos desejos de V. Exa.

diretoria, que ficou assim consti- Paulo, chegou a esta capital o! de amparar as familias de servidores da Nação, esperam Iavora-
tuida: PLAYER Jaú, ex-defensor do vel acolhimento.»
<Presidente-c-Hamilton M. AI- Corintians que acaba de firmar (seguem as assinaturas já em grande número)

buquerque (reeleito) contrato com o Vasco da Ga- Os que desejarem assinar o memorial acima, devem prc-
I· vice-oresidente-Durval Wolf mo. . curar os senhores José Tolentmo de SLlUZét ou Eduardo Vitor Cabral,
2' dit�--Rívlldavia Haymussi - -0- I na Diretoria Regíonal dos Corrt�i05 e Telegrafes, até 3a.-feira

Secretári? �eral-Rui B. Cordeir,o I O t�CI) ico H irsch I, p. ,'indoura. quando será o mesmo enviado para o Rio.
1· secretauo-Perho Gaspar RI- preve O fracasso do

.----

2·'
, be�ro' selecionado ar-

V CHARLAUTHdito-c-Alderico M. Dias
gentíno EN II:)ESE'I· tesoureiro Carlos Minini

.

I -

é o creme que revolucionou o

2· dito Alvin Ficher. mundo velho, e, óra revoluciona a
BUE.NOS AIRES, 18-Em Amelica do Sul.

declaração á imprensa portenha o Uma extensa área de ter-

preparador da equipe argentina ras, no lugar Barreiros, com

ao campeonato mundial de fute· duas casas de madeira, pas
ból. prevê o fracasso do selecio- to para muitas rezes. diver
nado. sas roças de rr.andioca,

Ir!terrogado, quais os motivos, aipim e cana, um bélo ba

que o J.�varam acreditar neste fra- nanaI e bôa chacara, pos
casso. I {irschl declarou que, as suindo agua especial.
condições fi3icas dos jogadores, Tratar com Alcebiades
durante o exame méJico não fo- Souza, nos Barreiros.
ram satisfatorias.

Como preliminar do jogo Avai
e Figueirense, será travada uma

luta renhida, disputada por dois
quadros de renome.

São eles: ° Externato F.C.
Co vida-se a todos os funcionarias lederais que queiram SHANGAI. 16-Noticias de

e assinar o memorial a ser enviado ao sr. presidente da Republica, fonte chinêsa dizem que o go

para que a Caixa Economica dcstl\ �apit,.1 seja au��rizada a ope-I v�rno reorganiz iu um novo p.xér:
rar no sentido de ser facultado o meio j:-ara a aqursrçãc do LAR I CIto, composto de quinhentos mil
DO FUNCIONARIO FEDERAL. guerrilheiros, armadas com ma-

° memorial em apreço está assim I terial russo e mais de setecentos

redigido: mil regulares, entre os quais se

«Ex:no. Sr. Dr. Getulio Vargas. encontram unidades formadas por
Predaro Presidente da Republica mulheres. Estas estão sendo ades-
do, Estados Unidos do BraSIl. tradas em Kwangai, de onde re-

RIO DE JANEIRO. centernente, partiram trezentos
mil recrutas para as linhas da
frente.

disputa dotitulodecam-
I

-----.--,
-

Memorial, a ser envpadlil1lMulh�re:s no
. ao presidente da Re .. ,

I Exe;rclto
publica I (;hiGlês

Exter-nato versus

Agr-onorntca

o Agronornica.
Ambos estão em condições ,_

terão probabilidades de apresentar
uma bôa partida.

o Aval péde o com

parecimento dos
seus jogadores

o BRASIL
será o for
neced,�r dle

a

,. -

aVloes

Qual será o arqueiro
que defenderá o Fi
gueirense na próxi
ma luta, para adis ..

puta final do cam-

peonato estadual?

CONSELHO FISCAL:
Presidente-Angelo P. Gabardo
J'ilembros-João M. de Paula e

Jorge Galeb
Suplentes-Celso Kuss, José J.

Juli e Licurgo Saoti.

CHARLAUTH

RIO, 16 - De regresso de
suas férias. o coronel engenheiro
da Aviaçso, Guedes Muniz, de
clarou trazer dos Estados Uni
dos a absoluta convicção de ser

possive], até relativamente f&t=il.
construir aviões e motores no

Brasil. O militar brasileiro visi
tou todas as fabricas de aviões
dos Estados Unidos, trazendo
documentação técnica volumosa.
que muito auxiliará a nossa

Aviação.
Concluiu dizendo que o Brl\

sil se encaminha para a solucão
de seus problemas industriais.' li
vres que estamos do preço as

fixianda da vids ncrte-amencane,
O nosso país será, dentro de
dez anos, o Iornedor natural e

mvencivel de todas as republicas
sul-americanas em aviões, moto

res, rnecâoismos e tudo o mais.
Só depende de se cumeçar.

não é um creme comum

CHARLAUTH

. . OS ARGEN TINOS NÃO
R!O, IS - O ]ornahsta e JOGARÃO NO BRASIL AN

e.sentor gaucho Manoel .Os:}- TES E DEPOIS DO CAM
no,. m�mbro da. ASSOctaçao I PEONATO MUNDIAL
Penodlca Paulista € autor
obras em prosa e versos,
entre as quais, «Baladas

Antenor Rodrigues Orientais", "Brasil CIVICO».
«A familia" e o «Brasii uni-

CbegolJ á nos"a capital o con- do ou O sepdratismo paulis
�agrad, CRA:'::K catarinerise.An- tal!, acaba de concluir mais
léno:' Hodrigues, qUê militou nali I um livro Íntitulado "Getulio
hoste� .:0 Lauro Müller, 01\ vi- Vargas", cuja primeira par
:lÍnha lid:lde de Itajaí e do Fi- te é dedicada ao Rio Gran-
gueirl use, desta capital. de do Sul.

E' esta perr,unta que formula- C�MISSÃO TE'�NICA:
mos á direçâ técnica do alvi- PreslOente-Tte. Israel S. Caldas

negro. rMembros-Carl�s Walter. Lope�.
Rezende o ;::;,·Jeiro efetivo do FrancIsco SantI, AltaIr

quadro não tem ,�rcinildo, em seu
P. ,�ereíra e Reinoldo

Ferido u ,; '0 adorlugar verros Dano. Wt:lgett. r .
J g

Bem sabe o t�cnico do, Figuei. COMISSÃO DE SINDI- amerlcan? de
rellse, gUç Dano não pode tomar CANCIA: cestobol
parte no jogo, pois este arqueiro Presidente - Carlos J. Pofahl RIO 18 O I. .

d I b •
- automove em

esta JOSC!; LO per um os cu es Membrós-P",dro Andrl'ch e Joa- d d I' ·1·
'"

que viajavam os joga ores ejOlnvilen6u, e SI não nos engana- qlll'm de AssI·s RI'bel'ro.» b hI O
. asquet americanos,c ocou-se coo-

mos, é pe o remLO.

E' b
'

p" O '.1'V ro "Getu tra um caminhão ficando feridos o
oro pOIS, o �guelrellse

treinar Rezendt:: Otl Renato, e si I iO Va �gas"
jogador Chélpman e uma senhora.

acontecer, o aI vi-negro r;erder,
não ha de ser culpado o arqueiro
que nilo treinou!

Tomem (;uidado, que ambas as

linhas, tanto do Peri como a do
Caxias, e�tào afiadissimas!

lhe extinguirà as sardas. panos.
cravos e espinhas, �em a minima

irritação, deixando-lhe a cutis
limpa, macia e fresca.

RIO, ) 8-Conforme as decla
rações feitas á imprensa pelo sr.

I.Jach. presideate da comissão or

ganizadora da seleção argeíltina,
o selecionado não jogará no Bra
sil, pois. conforme o pnrecer de
alguns membros, que acham hês

mêses, um tempo sllficiente, para
os clubes portenhos confiar nos

seus jogadoreli.

Ginásio Ca
tarinense

Dr. Camará Martins ° exame de admissão á III.
'série ginasial se realizará nos dias
25 � 26 do corrente, ás 8,30
e á� 2 horas da tarde.ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado,
diarial1'ente das 5 ás 7 da tarde

Maquina de escrever

Vende-se por 950$000. Em pa
feito estado. Tamanho proprio para.
escritorío. Informações na Imeneia
pesta folha.

A Casa Miscelanea
In�)tituto dos
Irldustriarios

l

R. TRA..JANO
Florianopolis

N.

RIO, 18 -O Instituto dos
IndustriaIÍos pagou o primeiro
peculio concedido por essa novel
instituição em todo o Brasil.

Foi beneficiaria a srta. Elza
Oliveira, falecida em consequew
cia de um tropelamento a !. des
te mês, da qual recebeu auxilio
para o funeral.

não precisa de reclame, visite suos exposlçoes e

verifique os seus preços

•
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GAZ qUINTA-FEIRA! QUINTA-FEIRA!
Loteria de Santa �atarina!

Jogam apenas 15 milhares! I· Premio �EM CONTOS!
2.000 premias no valor de Salão Progresso - O Unico !

21 O 000$' RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

l__iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiaiiíii OiiiiiiiO_Oiiiiiiiiii0;;;'· �iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiXliiiiiii"jaiiiiiio. nosso carimbo e envelope

ALE Ao iVe'ndas de mêsaslum pintor brasi
AO BRASIL!· . leiro vitorioso na

I

inglês
I

Clube
Europa

Para bailes no Lira Tenis PARIS, 17-0 pintor brasilei-
ro Lazar Segal partirá, na pró
xima semana, para Bruxelas, afim
de organizar a exposição de suas

télas atualmente expostas em Pa
ris.

Os trabalhos de Lazas Segal
foram particularmente salientados
pelos críticos de arte da França,
que os elogiaram vivamente nas

revistas <Hariane», «Art Vivant.»,
«Beaux Arts», <Vie Articique »,
<Mercure de France».
Nesta última revista, o conhe

cido crítico de arte Champinguel
le consagrou um longo estudo
aos quadros do pintor brasileiro.

Royal, típo 10, p. escritorio
, -,

d J lhert lI:'t h b"lh d-
usada.vmas em perfeito estado.

.la estão a ven a na oat erra �oeUc er, os I etes que ao posse Vende-se uma por preço muito
LOTERIA DO IESTA-I' de mesas, para os grandiosos bailes carnavalescos do querido clube da colina-vantajoso.

DO DE SANTA "lira Tenãs ClubeH• I Informaçóes na Tabacaria Baía-

CARNAVAL �.("TARINA ! Se�'ão sem dúvida alegres e fermldavels bailes, pois, apezar do sigílo,

\
�ai rr.:�a Trajano, 4; ou Caixa Pos··

Resultado dos Pl.e-
I �odemo� a�eantar que o salão está ficando um primôr. a. o .

(;Iube 14 de OutubT3 mios maiol·es, da ex- PRECISA-SE r
----------

tra�ão de ôntem De uma casa bôa, com jardim'j Abalo s·,sm,·co.

h N nesta capital pra casal sem Iiíhos,O original blóco «Mariu a au-

fragada» fará a sua entrada sa- 1199 100:000$000 IOfert«s ao,.. �onsu1ado da Alemanha.]
.

hado, 19 do corrente, nos salões 8532 3'000$000 I
t"alx;1. Postal, 90. LISBOA, 17-RegIstrou-se na

do «Club 14 de Outubro»

nos,
3983 4;000$000 Ru:t Artista Bitíenconrt rr. 2

f
ilha de São _Vicente, das do Ca-

Coqueiros. 5931 2:000$000! J bo Verd_e, VIOlento terremoto com

O grupo é composto do pessoal 9914 2:000$000: I
a duração de 40 s:gundos.

do volante, sempre disposto a di- 13'10 1:000$000 I PHODIGIO, significa MILAGRE
O abalo ocorreu as 2 horas ?a

vertir-se como deve. Os salões 1974 1:000$000· MILAGRE significa I n:fdrug�da'd tend? a po��laçaodo «14 de Outubro» serão ninha- 4223 1 :000$000 SIC o presa e pamco e sal o pa-

b t t t d 8356 l'OOO:t'OOO ra as ruas.
rias para rece er an a gen e a ··W CH ...t\RLAUTR , .

Três horas depois fazia-se sen-
turma alegre e que ali vai esque-
cer os seus dissabores, por mo- O numero 1340 foi vendido na

usando o creme

/'
tír r:ovo abalo, de menores pro-

CHARLAUTD porçoes.mentes. cidade de Lages, e os demais nu-
! Não houve danos nem vítimas.

meros sabe-seçterem- sido adqui- I

ridos por pessôas residentes na dirá 'logo sorrindo: que produto
cidade do Rio de Janeiro. maravilhoso! I

-- !

saos

AV,
.....��r!�Rj'IIMIImI�.
----_- ... �- ------

ATAQ�JE

Qeclarações do
Mae

deputado
Gath

I

. T I
LONDHES, 18 - O deputado I

==- ......,;;;:,.::;,- �,
Mae Gath, precisando a possihi- • !
lidado de um ataque alemão ao I G�up@ Escohl· tY rqau-

'

Brasil, invocou a presença da diocesano S. J@sé e

possante marinha norte-america- Escola Normal Pt.j-
na no Atlantico, afim de impe mária anexa
<iii-o.

I
O deputado Luiffin acrescentou

.

, , . i
que é um dever inalienavel dos I A matnc�la neste

esta.beIJCI-1Estados Unidos proteger e asse- ment? estara aberta do dia 21

rurar u defesa das costas da A_I e.m diaute, das 9-12 horas,. re_a
nerica do. Sul, como se as mes- hzand�-s� os exames .de admissão

Imas pertencessem todas á Ame- e de 2 epoca n�s dias 25 e 26
" d Norte do corrente. As informações

ne-/Ilca o. , . _

dO «New York Times» publicou c�:sanas sera? presta as na oca-

uma série de telegramas que -
siao d� matn.cllla. .

I'iz - lhes são enviados do Bra- Flonanopohs, 17 de fevereiro

s il, a anun.ciar uma :rasta propa� �e :J;�3Ji EVARISTO �CHUR-ganda fascista e nazista, que ali . MAN:�
se está desenvolvendo, afim de .

. . Diretor.
impor o regimen autoriatorio a

todas as Republicas da América
do Sul.

Terá lugar domingo, dia 20,
no «Balneario da Ponta do Leal»
11m monumental banho á fanta

sia, que promete revestir-se de

grande animação, atendendo-se o

interêsse despertado no meio dos
\ eranistas. Haverá condução de
onibus regular. Vai assim a nos

sa gente se desencantando e quer
entrar no Carnaval, com alegria
f', vontade.

vivos
Banhoá

fantasia 17 filhos

CONFEIT&'iRIA
CHIQUINHO

mann

DE

TA
I

26$000

A majestosa séde do LiI·a

MAqUINA :pE
ES�REVER

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assisleo1te do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fenda"ão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intelOa do serviço de Ped' atria da Policlinica
de Botafogo

l)üí::,l"ÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sab.
Consultas: Das 10 ás ) 2 e das 2 S horas

FL01�lf\NOPOI.lS SANTA CATARIN i\

e ESTRADOS DE

T y P O

A M E R I C

AR�ME

A N o

para CalDas de:

Solteiro

112 Solteiro

Casal

com molas e sem molas
.

Fabrica-se em todoli os tamanhos

SERViÇO GARANTIDO

",.

SALOMAO GUELMANN

A chíc e conceituada CONFEITA'
nIA CHIQUINHO acaba de receber
c instalar uma magnifica sorvetei
ra da marca nacional CAMPO-SA· '

LES de fabricação paulista, de que
são representantes os srs, Carlos
Hoepcke S. A.

O acreditado estabelecimento vai
reiniciar a venda de sorvetes de Itodos os típos, tendo a sua imen-
sa freguesia oportu�idade de

pas-r
O �ASAL WHITE E OS FILHOS @

sar horas agradaveís no ponto de
reunião preferido pela nossa gente.

_ _ WASHINGTON, 18 -Comquanto não haja nos Estados

MarO'arldl!lll Unidos a preocupação de incentivar a exist�ncia de .gra?des fami-
., lias, vai sendo comum encontrar- se verdadeiros especimeis que che-

nha K1!'lhl gam a pôr em dúvida a veracidade rias estatisticas em contrário.
•

!III
Eis, por exemplo, a familia. de Wilians W?ite, Iuncionario do T�-
souro e residente em Washington. O mais moço dos dezesete {I

i lhos do casal é Cla��e Cecille, que. conta apena� dois t:?ês.es de ida-
,

de. e o mais velho la completou vinte. O aspeto mais interessan- I
.

., te dessa família é a perfeita semelhança dos filhos com os pais,!
Re�hzou-se quarta�f�lfa ultima

sem se contar, naturalmente, o estado de saúde de todos, conside-.
o festival de M�r?afldmha Kuhl-

rado como excepcional. Imann, em beneficio da C.N.E.,
I

sendo a noitada coroada do mais
I

.

completo sucesso. Margaridinha é
'r.Aabora.01ll41-O Te'cní"0uma revelação e demonstrou, a I'''''' '" a. ......

sobejo, o seu senso artistico, quer
na declamação nos bailados e nas' "p I L O T"
balalaicas. A seléta assistencia não

regateou os aplausos merecidos.
Antes de encerrarmos esta ligeira
nota, que a carencia de espaço
nos impede ser mais extensa, co-,mo fez jús a nossa brilhante pa'
ticia, não queremos dei.x:ar sem.

registo especial a colaboração va

liosa da orquestra composta dos
mais brilhantes musicos da nossa

terra, entre os quais se encon

tram j\maurí, Sebastião Vieira,
Cruz J mior e Carmelo Prisco,
que só por si garantiriam a

per-I,eição do que iam executar. _

Gerken & Cia.' Caixa Postal, 19
R. Cons. Mafra,

FONE-I440

ACESSORIOS E VALVULAS

Fpolis. 10

Curitiba • EsI. do Paraná
Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo

garantindo-se o serviço

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� C
.:

��.L. O S H ,. E P C KtJ�-=lase���t:. � .. i
U Inas Matriz FlO IANOPOllS �BOSCH •

•
�

••0 , • maia b:ilrata. porém , Filiais em:• melhor do mundo

__ forte - de um aom II varloa sona combinado.

qu••• que não consome bateria (2.5 amp.)
Immenaa durabilidad. BlumenlJu, Cruzeiro do Sul,

Jainvile, Lage$� � .guna, São

Francisca I!JC Sul

A

venda em todaa .

casaa do ramo

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

I i',�

.j;·'�Dr�
,} ..-----�--------------

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das mulestias da pe

le e ner vosas pela Autohemattierapia
Consultado e residencia +Praça 15 de Novembro, 13

, Telefone, 1.584
Consiutas=-Des 8 às 11 e das 1 ���� horas

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

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

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

• NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica

Laboratórios de Microscopia e Aná
lises Cf inícas

Dr. Miguel
Boabaid I N S T I T U T O D E D I A

GNOSTICO CLINICO
00

Dr. Djalma Moellmann7ratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Piato, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-FoFl€ 1333
t Consultfils das 13 ás 16 hrs,

ME-DICa
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E'Vl GERAL
Consultas das J O ás J 2 e das 16 ás 18 horas.

����:{���;���������������
� �

� Cálculo de qualquer Pla�ta,e!,ecuç�o, fi_s- � I
� estrutura em con- caílzação e direção II
tJ ereto armado de ob. as f§� e ferro Ap,�relhamento com � .

�.
pleto para constru- � �� ções de pontes em �

� concreto armado �.
� §,� � I Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe� de

� O C
·

R
iii

b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

:�1tl'��'�
mar a rne I ro I e I ro

���
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-

�� � quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
� ENGENHEIRO �IVIL � diagnosticos.
�\. � Fernando Machado, 6

� RUi:, 15 dellllNovembro, 416 -
SALAS 12f�1�DAR � F L 1EL�?N! N O P l(j tiS

� �����������

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná· � l-Dr. Ricardoll �ccacio Mo-I

f.�
� Gottsmannr reira

�� � Ex·chefe da clínica do Hospi
��. tal de Nürnberg, (P ..oressor tório de advogacia á rua

� Indórg Burkhardt e Professor

I
Erwin Kreuter)

E.peorallela em cirurgia
F geral

� Ob�"as contratadas na I· semestre �� de 1937 �
� U.

�.:' donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
:;#", Ponte de concreto armado sôbre o Ri,Q 5, João (Estr. Curitiba-Joinvile) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �
�� rupEscolar de Mafra �
�. Grupo Escolar de Rio Negro. �
n Grupo Escolar de Irati �

� t�'L:lternidade de Rio Negro v.A . .,

� l:,�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � RE;:')IDENCI�-l{ua Este-

� Divd sas const II ÇÕfS e resldencias � I
ves junior N. 26

I� .•�����������Ta�I.131�

tem seu escrip-

-

Visconde de Ouro Preto

n, 70. - Ph01\P', 1277.

I Caix 1 Postal, 110.alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças eas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

MEDICO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das t O ás 1 2--

das 16 ás 18

Consuítorio: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças]
Diretor da Maternldadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consultoria.
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

-- ..

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

Fones 1631 e 1290

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, n· 1· sobrado

I I Telephone n' 1458

Dr. 'Osvaldo Wanderley da
-

Costa
Bacharel em Direito

,Adv.oga na capital e no interior deste e do Estado de San- II\ .
, 01 C

'

, .
[1ll ta atanna,

2$)
.

Escritorio' Rl:la MarechalFloriano Peixoto, 13

disobrado sala n' I
PARANA' -- SANTA CATAHINA

,

,
-.

-

-

Wu
-

W'.
�

-

•

CON5ULTORIO·--Rua Tra
ano N. I 8 das 1 O ás 1 2 e

das I 5 ás 16 1 (2 horas.

TELEF. 1.285

•

...-.;

,..._

- ,&..
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Endereço Telegr.: DOLI � _

- Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII'\A

AGENCIA DE VAPORES

lU O t O C U C I e Ias" A R O I E' Companhia Salinas Pcrynas=-Rto
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

I VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO'
I Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
i I ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

I mente, sem transbordo

I Tem sempre vapores em porto, carregando
I

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies 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

-ffecébécargas-de� importação� �õ
--

País OUL do Ex-
-

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlCOS

UM NOVO M,ODELO
RBZ·125

..

que estA sendo esperado por
RIO - .JUIZ OE: FÓRA - rU;J

420 Kms.Iodos os motocyclistas
VENCEOOR: Wilfredo Gi;c;.da em

2:�u r�D i-\.P]i:>
Motor "AROIE" de I cylindro, com 3,5 HP,
a "elocidades, luz e ignizAo por bderla

Bosch, 2 canos de descarga,
6 horas 9 minutos

tenda chagado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2." colloca co.

II ._.-:,t,

<,�'.-xi'>-1iI

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho

Pesando s6mente 65 kllos

Peçam Informaç6es aem comprolllliaso a

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

S-rasil,i- é "a meto mais cara do mercado" e te- mbem
"a motocyclota que mais provas tem ganho em 1937".

I

c tia
Salto ato paro 2$. Sêlt0 baixo 1$500

Descontos para rev ndedores
I

I
zTAS FANTAZIA para

e Crianças 1 $500
I CIN1 AS LARGAS de 2$000 a 2$500
I '

todas as cores inclusive brancas

li GORROS para Motoctclístas.Avudor Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A. LHEUREUX

III vel.das por atacado e varejo Rua Cons. !VIa!r., 39

I '

de Estefano N. Savas

e"i Ii'

o QUIZER COMPRAR
UM BOM CHAPE'U

PROOU-RE O MEL.I-tOR ENTRE
RES

C U R V

os
M E 1-1 o

O OHAPE'U I 00 BRAS IN.

Côres firmesfôrma elegante

Devido á crise, durante este mês -vendemos com a desconto d,e 20·._

Depositaria: A I e x an d r e 5al u m
RUA CONSELHEIRO MAFRA1IN. 12 - FLORIANOPOLIS

::-"'\ ;. ',"', �.·í'·, ",,: .�"
f 1;'�p�' l,'f'. (.:"

• -.' .".�.�.� •

,

' • ','
,_

•

�
,

.'

•

.. ",' .!'

I

'
..
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VI T FILHO---

Dr. Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dado de Medicina da

8aía
Ex-intern� e assistente do

Serviço do prof. MOIaes
Ex-inlcrr;o do Dispensaria

Silva Lima
Ex-adjunto do Hospital

GraHéc Guinle e Sunato,i()
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgtca das
molestías da

CABEÇA E PESCOÇO
Especialsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA IHotel Gloria

II Diariamente das 16 ás 18 hs. II
DI! �.n.�-'

Para o Norte

meninas �� gaf�ôtos só

IT L.
lJndas e graciosas confecções par ;��

na ACA
Conselheiro Mafra esquina da Trajano

quinta-feira

� ----

I�
----

�\\l S� BILHETE
r�,� �

[�Fd se' �
� e era.1 e anta atarír.a

��-------------------"",.----
..

-

.. -,-,-,-,,-.-, ".

� NOS CLt\SSICOS ENVELOPES FEC!IADOS [�
ompanhia Nacional de Navega- ����---������

çã_' Costeira
Movimento Maritimo ..Porlo Flarianapolis
Ser'viços cf€?: Passageiros e I!je Cargas 1 vem ai e hospedarlllse-á na

.

�raosu�--. -I Casa das Meia.s
de FERIS aOABAIOO Paquete IT f\BERA' sairá á 21

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

do cor- O Paquete ITAQUATIA' sairà á 19 do
corrente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Companhia, na véspera das saldas aré á�i 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em enbarcações especiais.

ESCRITORIO--PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22�SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente

I
I
I

J. SANTOS CARDOSO I�����_���_-:-_�__��� _

QUER AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?
------�-.....-,--II Dr. P. Cam-a-ra- CO Ieg io "Co ra

QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ?

I Simões çãO de ..Jesus "

Equipara(io <::.06 Instítutos
de Ed�caçao Estaduais--

Gli"JASIO F�:MII'JINO
�Iorian,opolis

REABERTURA DE AULAS

ELETRICIDADE ME'
DICA;

S i ri d i C a t o C o n d o r Limitada A���s��i�;I���TA.E
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1167.

Agenies Carlos Hoepcke S. A. Atende diariamente: das 8

Ru'�':2�ns. Mafra, 34 Tel. 1.500 IL' � ::rd:��t_s_I

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES.. AMOSTRAS. ETC.

ia CO DOR

l� situada em bom ponto na vila deBlguas-
�� [�',' sé, e mais: dois potreíros com exten-

[�
----- _._- ��j sa area de terras. O negocio é ur-

�� � gente. Tratar com José Sanches. na

� �� mesma.

� Em loteria a sua favorita 1_ ELIXIR DE NOGUEIRA
Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a Empregado com successo em tod..

a molestlas provenIentes da lJIIbllII
• Impurezas do .anll11e:

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElll
DARTHROS

� lÃ' fLORES BRANCAS
gl -;l RHEUMATISMO

"�,"� SCROPHULAS
l;j .: "r J. SYPHILlTICAS

��"'''\'''''''''''''J'�:i ...",;,,�.; .: e finalmente em todM

ã .. �.,,������;/:. u lillecçCCl cuja __
��L�!I·." I :'Ii. io�r.l1, iom seja a

No Estrei"to Ponta do�Leal

, , ti, �r A fi I A • �
.. , ""h"e� de curados ___

,,. "f , .. p, filIO 008AHO.
EpI'W7ti! t="'"HMi* 54

MOMO EVOE' !EVOE' !

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

PIERROT METAUCO - SERPENTINAS E CO[\jFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

D!\ INEGUALAVEL cu. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEmÚS S. A.

j.i chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

Aprove'ilem Foliões

Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFILIS

/'
..,..

Diagnostico das molestias da

péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópi-

ca e de Laboretorio.

CUlSO Preliminar e Jardim da lnlância a 16 dI! fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundari;; e Superior Vo

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRICULAS
aberta de I· de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas,

INSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Gínásio- 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 25 de fevereiro
Ginásio, a 14 de mar�o.

\
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International Machinery

Engenheiros importadores
Srs. Agr'icultores e Industriais!

.flumentl! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos TRATORES. AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADORES, NI

VELÀDORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogcts 8.0 Representante e Ven-

deaor exclusiVO no Estado

AZETA

,Isc.lisação dos mat---lttCàes impol'tados com I
Osenção de direitos
e! Vé�� ser cur""'pr-jc..ia comi

tods c) r-igOí !
i

�p. (pelo correio) -

Ore decorrentes da verificação:
�", Forjaz Coutinho, che-] do emprego de materiaes.]
��c serviço de fiscalização I importados com favores a-

\fI materiaes i.npcrtados duaneiros.
�n isei ção de direitos! bai- Serviç? de Isenção, em 5
)u a' segu nte portaria. de fevereiro de 1938. A. For-
"Atendeíldo a que o dila- iaz Coutinho, chefe do ser

Ido prazo de execução do viço".
.ecreto no. 24.023 de 2 I ����������
de março de 1934. já Iacul- Vende-se 2 Cofres
1 -iu aos interessados um co-

r nheclrnento completo das suas

cxigencirs. no tocante á

comprovação do material que
importaram com favores a- DELEGACIAduaneiros.
Atendendo a que, por ia- FISCAL

so, deve ser a aplicação da São convidadas a cornpa-lei observada com o devido
recer com urgencia a Admi-'

rigor, afim de que o Fisco nistração do Domnlo da
pão venha a ser prejudica- União, afim de tratarem de as
do; suntos de seus ínteress '8 as
Atendendo a que o curn- segui: t. s pesso: S:

prirncnto do artigo 65 do Clube de Regatas Aldo7r .Ierido decreto precisa de Luz, Delfina da Costa Vilela. I
ser levado a efeito para bom Estanislan Vi ira de Sousa.
liame da físcalisação e com- Francisca Ana Vieira, Fran
penetração dos deveres �s- cisco Sebastião da Rosa,
sumidos por parte dos IlTI- Francisco Marciano Pereira,
portadores que gosaram de Francisco da Silva Reis, Ge- iisenção ou redução de di-

neroso Eleuterio da Si! va, II dto; Henrique Eulalio Mafra, Ho-
Recomendo aos srs. fun-

nora Feliz, Horac o Irine 1 d.1 Idona rios deste serviço, e o Gama Izídro de SI usa D;J[' a
i IÇO com o maior empen�?, José André da C< sta, [oão Ique_ ao proc�der�m á verifi- Síprlano da C( sta: João Sei·
ca�ao �a aplicação de ma-

va, João Mart ns Dutra, 10-1
ter.aes Imp?rtados com favo- sé Martins, [anuario da Cos- !
res aduaneiros. durante o an- ta Ortiga e Jose L'cinio LO-/11�. de 1937, reclamem ? cu�- pes, Juvencio Luiz da cos
primento exato das dISPO�I- ta. Lídio Castro, Leucadio de
ções regulamentares, ver.lfl- Oliveira, Lourenço Kokosky:
cando. por todos os me.lOs Manoel Anterio Pereira, Ma-l
a.i seu alcance. o destino ria de Lurdes Vi-covi e I

dos ditos materiaes. afim �e I Dalva Maria Vescovi, Ma-I
c"pstar desvio ou. sonegaçao noel Mata Espezim, Manoel
por qualquer n:telo. Cumpre L. Antonio Pinheiro, Manoel
também t�'r muito em VI;t� Quintino dos Santos, Manoel
() determinado na, letra d

Marques da Silva. Miguel
do mencionado arngo 65, de- da Silva I eal Manoel Vi
vendo ser ime�iata�("nte en- cente Pamp](�a, Manoel Se
cerrada a �scnta fiscal en- verino de Oliveira, Maria [u
contrad� I�compk:ta p�ra lia Gonzaga. Maria Candida
que sejam impostas aos 10- da Silva, Maria Julia da Con
frat?res as pe�as legaes. ceição, Maria Ana Vieira.

FIca entendido que os fun- Maria Barbosa de Lima, Ma
cionarios incumbidos dessa ria Amalia Gonçalves e Ma
tlscalisação têm que respon- ria A. de Sousa Conçalves.der pess�a�mente por quaes- Maria Cecilia, Argenoria e Ira
quer preJulsos que vt'�ham cerna Vieira, Rolina Leandro
a sofrer a Fazenda NacIOnal Cardoso, Rafael Digiacomo.

Teodoro Ernesto da Silva,
Westenr Comp. Ltda., Tran
quilino Lopes Goudinho Ver.

, , gilino Manoel Laurino, Vergi.
No dia 22 as 19 horas no predlo nio Manoel de Souto, VaI

da r'Ja Jeronímo Co�lÉo n·. 23 se-
quira Lucia de Lima, Wilde

rão vendidos em ledao, 14 camas
'lh t B t l' W 1

, de madeira para solteiro. 3 camas MangUl O er O I a m.or
j de ferro para casat. armuíos guar- de Jeslts, Empre.sa Auto V�a
da-roupa�. caddras, guarda-louças. ção Florianopolts, CasenllfO
cánaríos. cuc:.ós. lol!ça�, vídr�s pane- Varela ce Aguiar, Comp.
,1S, pent"_adelras mUltas mludesas. Carril Sub-Urbano e Axiris
iCldeta para moça marca WAN-
DERER e m�sas grandes e pequenas. I Horn Ferro.

r

I
I
I
I
I

da melhor marca nacional com
muito pouco uso e por preço de
ocasião, a Rua João Pinto ri' 5

JA' EXISTE NAS F!\B
MACIAS O GRANDE
REMEDIO INDIGENA

.E L IXIR

Tapajós
preparado com ervas e
raizes indigenas da

nossa flora
INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISMO E IM
PGREZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

o UNira·DEPURATIVO-

INDIGENA
SIGA O INDIO

TAPAJO'S LIQUIDO

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fuudado em 1922
Alf.! betíza e pt�p.1ra para os exames de admissâo aos GínásíO$

e !scolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matrícula aberta todos os dias uteis das 8 ás lO
Reabertura das aulas a l6 de fevereiro.

Fernando Machado, 30 ( Fone, 1.516

METROPOLE
A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros

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 METROPOLE Companhia Na
cional de Seguros Gerais.

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. "F. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

MATRIZ: Bua Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS: enn todos os Estados
Agêneia em S. Catarina-R.João Pinto. ii

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

Edincio do Mi
nisterio do
Trabalho

Leilão

o laboratorio garante ii cura.

i1���oor:::er:�':::$l�rl
f' ��� Vva. Palmira Ferreira �� parl!cipa aos pare�tes e � RIO, J 8-.F stá quasi con� pessoas de suas relações que �� cluindo O pOVO edificio do1+ sua filha NERICA contratou � ,..

hij casamento com o sr. EL- � Mlnisterio do Trabal. o, na

� PIDIO C. DE SOUZA JU- � Esplanada do Castelo. Pa-
� NIOR. i ra ali serão transferidos
� . 2 19381�� dentro de alguns dias, o
� Flophs. 9 - -

bí t d
..

t�� �x���� � ga .me e � rmms ro e

�.
s

,� � � várias secçoes dessa secr�..

� � Elpidio � H taria de Estado. I

. W e b 'á-'

�e:me�ij Nérica �
,_" """"

A refar.....
i � Ad f�

confirmam

if da ..-e e ar-
���S;)� rovtaria do

paisCampany
• Rio

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

CAIXA POSTAL, 140

Florianooolis

rr=zw I

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva

10&.000:000$000
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iur is (CO!Y'l.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de lO:OOO$) 4% ala
bep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer ímportancías),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3.5% ala
4% ala

4.5% ala

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

4% ala
5% <:

4.5% ala.

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das '0 ãs 12 ,e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

- Endereço telegrafico: SATELl.ITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

.

,

. I, '_'.:� "

"

,

�

FONE 1561

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



os preeos dos gellêros
RIO, 18 - Os lavradores pau- RIO, 18 - O embaixador Os-

listas, que ontem se avistaram valdo Aranha visitará no próxi- RIO, 18 - Em face de uma
com o sr. Getulio Vargas, mos- mo domingo a cidade de Cam- entrevista publicada em um dia.

AlI. .... lIiiif" tram-se confiantes no exito das pos,
. .' I rio desta capital, com o presi-�s JJfJ!3Wc11!lanaS UIU" suas demarches.

_

Naquela cidade fluminense es- dente da Associação Comercial,gnetic3s'" se exihil·ão I O Chefe da Nação, após ter tao sendo prep.a�adas grand�s chega-se á conclusão de que irão
na Ponta do Leal 'ouvido os comissionados, decla- homenagens ao v�sItante, em SI: baixar os prêços dos genêros de

rou-Ihes que irá ler com a me- nal de. reconhecimento �ela lei primei: ,1 n"�essidade e subir os
lhor atenção o relatorío por êles de reajustamento economico, pel.o dos cigarros, bebidas, perfumes e
entregue e que dentro de dez mesmo promulgada, quando mr demais produtos semelhantes.
diás dará uma solução ao caso nistro da Fazenda do governo
que tanto está interessando á la- provisorio.
voura cafeeira paulista.

Amanhã a Ponta do Leal toma
rá outro aspecto, pois que a írrt
quíeta turma do Riachuelo já de
terminou qre as HAWAIANfl.IS MA·
GNETICAS, � despeito da propala
da tempestade, írão ali desacatar
e fazer as alegrias do dia.

Será uma manhã do ABAF.A..
a turma Doa entrará nagua com
vontade e sairá pedindo bis.

Ao som de alucinantes rumbas,
remexidas S sacolujadas, as hava�- MARSH'LHA 18 _ Um rádio BUENOS AIRES, 18 - A SALAMANCA, 18 - Umaanas tentadoras e buííçosas, possui- .

L',
A

doras de um magnettsmo pessoal expedido pelo vapor {rances «U- esquadrilha norte-americana «For- nota oficiosa do Quartel General
uníco, estão de fato _na brillcad.ei-I na.nsou », informa ter explodido talezas Voadouras », que vem re- NacionaJista informa ter sido ca·
ra, leva�do no arrastão velhos, mo- um obus a 150 metros daquele presentar o govêrno daquele país pturado no Mediterraneo um vaso

ÇO\� c�:��Ji��a3 aíachuelínas não I navio e, que o mesmo está sendo na posse do presidente Ortiz, des'l
de guerra nacionalista pelo cru

respeitarão a tempestade mague- perseguido por- urna f rota de sub- ceu nesta capital, hoje, ás 15 zador francês- Canarias »;

tíca que se anuncia, porque pos-I rnarinos de nacionalidade desco- horas (hora local), em otimas O barco nacionalista entregou-
suem o calor tropical c, mais do nhecida. condições. I se semresistencia.
(íUC ECj!w1a, elas farão com que mní- i -- ------------- -------

to barbado perca o

furt.
10 e muita

I
P.·e8J31·ando ..se para o I N V E II N O

agulha se desloque.

CARTAZES A MOOELuAR

Chegou a esta capital, acorn-

11--'---'---
--�

II I panhado de sua exma. esposa e. Relação dos passageiros que

C dl t M t P dl I Carnava em filho, o nosso distinto conterra-: SEegUldram onter.r:b' parad o E�orte do

re I O U uo re la . neo sr. Pedro Sales dos Santos I sta o, no om us a mprezaai. .

flerianepelis que acaba de ser distinguido co� I' Viação _ Catarin�nse:. 0ermano� I O Maior e mais acreditado clube de � I a sua norneacão para iaspetor
' Magalhães, DarcI Oliveira, Ge-

SOlateios do Brasil da Fazenda E;tadual. nhadt Hagnth, Eliezer Sa}'lt�",
F L 4) R I A N O P O L I S A convite do sr. dr. Arí Perei- Adolfo Maes, Alfredo Almeida,

ra de Oliveira, Delegado de Or- JOSE' SIEBERT Alberto Hauer, Henato Rosa,RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13 dem Politica e Social, reunir-se ão, .
Merina Melego, Anitd Pizanne,

Resultado do 31s· sorteio realizado h" 10 h d n h- na
Acha-se nesta cidade o nosso I Augusto Varnig, Maria S. Lima,

d• 18 d f
•

d 1938 oJe], aDs I .a ?aras a mrae�I'dae'ntes- prezado patricia sr. José Siebert,. Raul Dutra, Juvelina Maia, Luíno Ia e everelr'o e que a e eg era, os p " ,
.' .

I
.

d H I' .

A
.

Bd I b .' desta ca I propnetano (O conceItua o ote IA. Welss e scehno arreto.?S c u .es recr�auv?s
-

I Holetz de Blurnenau.pItal, afim de combmarem o

mO-jdo d.e ser exercid� li fiscalizaç�o ALDERICO OLIVEIRA
relatIva ao cumpflmento dos dIS- .

positivJs co_nslante" da .portaria I Procedenle da Capital da Re
que a respeito dos f.esteJos. ca�-! publica, chegou ôntem, acomp�- Inavaleseo:, nesta ca�I�al, fOI bat- nhado de sua exma. esposa @ f1- é a marca que domina na atuali
xada pelo �r ..S3cretano da Se- lhas, o sr. Alderico Raul Oliveira. : dade e dominará sempre.Qualque'
gurança Pubhca.

I O sr. Oliveira, que ha muitos que seja a sua necessidade de
'-�----------

..

------"-----'.
anos ext'rce sua atividade no co- perfumarias, prefira sempre,A. qUinzena i �ercio, foi designado par� ser- as da mar5a
VII' como gerente do acredItado Adol.aeao

da Cri"aOt:".a estabelecimento comerdal «Casas

'3' Pernambucanas».

2.675-Filhos Augusto Jackes, Florianopolis
14.331-Luiza Bertoli, Itajaí
6.155-Lilí Elizabeth Sane, Itajaí
1.614-Francisca Angeli Galotti, Tijucas
1.346-José de Azevedo Atair, Perdizes
7.96I-Iva Pinto de Macedo, Curitiba
12.909-Francisco Kowaski, Florianopolis
0.599-Zoraide da Silva, Laguna
7.949-Izidora Jurgina da Silva, São J08é
I1.211-Bernardo Werneckilim, Lages

Isenções de pagamento por cinco sorteios

Depal·taluento de Aé.. 14.460-Santo Antonio de 'Padua, Trindade
. I.onautica Civil \ 12.888-Basilio da Conceição, Itajaí
Boletim diário da Esta- I 3.565-Luiza Portela, Florianopolis Pela resolução n' 433, de 18] 1.663-Maria Verônica Machowski, Florianopolis ,

r:ao Ae'ro-c··;".....ütológica do corrente, foram promOVIdos,� I ••• .2.228-João José Grinde, Trindade.

"'PrevI'so-es pal'a o período dao A· d S L FI' l' no quadro de escriturários do� Z.185-l\.nt.omo e ouza opes, onanopo IS T.·L,O horas u�e' ontem a' s 13 horas .

I d S C b
. , esouro do Estado, a I' por an-o U.293-Atle aide Maria e ouza, am onu

,de hOJ·e·. 'C '1' R I' l' tiguidade, o 2' Acacio Pinto da-

I 13.373- eCIla aquete, talOpo IS
L JTempo-Instavel, agravando-se i 10.9l0-Vicente Borzoní, Itajaí I uz; por merecimento o 2' �I

Wrrl chuvas e Lrovoadas. I J 3.465-Dilma, Ivo e José Boos, São João Batista io ereira Vieira; a 2' por antI-

Temperatura- Estavel. guidade, o 3' Euclides Valeriano
Ven ta€} :-- De norte rondando i FlorianopoUs, 18 de Fevereiro de 1938. de Souza e por merecimento os

para o quadrante sul, com raja-! Visto João Pedro de Oliveira Carvalho 30s' Ricardo Srhwanke e Ascen-
das fOices. I Fiscal do Governo Feder.al dino Barreto; a 3' por mereci-

As ;<:>mperaturas e,xtremas de. "

P R O P R I E T À R lOS mento, o 4' Oscar BeIler;.por
(luLen:, foram: maxima 29.2 e

mi-III J. MOREIRA li ClA. II antiguidade, o 4' Elpidio de Li-
Dima 19.8 reg. istradas, respecti-: ma e por merecimento o 4' Frao·
wamenLe, ás 14.30 e 3.00 horas. ;�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii__iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii_ lcisco Gouvêa.

A

GRANDIOSO DAr�1l10
",\" Fi�NT1-'&.[9.11-\

DO IA
ODEON� o lidei· dos

ciueo-m3s

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
AZ DRLJMOND-(último epi

sodio), com John King, Noah
Beery Jor. e Jean Rogers.

':" �INES COROADOS

CINE REX; ás 5, 7 e 8,30
horas-+O CANTOR DOS PRA
DOS, com Gene Autry.

CINE ROYAL, ás 7,30 horas
- O HOMEM QUE VIVEU
DT"AS VEZES, com Ralph Bella
'my e Marian Marsh.
_----_.-._--

Nomeações e exo ..

I

pela Se-rida Ser I,
guran�a I

,

Foi nomeado, por áto do sr. 1Jnterventor Federal, na Secreta
ria da Segurança Pública, o sr.

!\nfiloquio Nunes Pires, delegado
de p0licia do municipio d@ Gas-
par.

I. Tambem, por átos de ôntem,
do sr. Interventor Federal, na

mesma Secrelaria, foi exonerado I.

Antonio Schlachting, de sub-de-!
legado de policia do distrito de I'

.Cocaina, no municipio de Lages
e nomeado em sua substituição, o

sr. Abilio Ba! hosa da Silva e exo-I
neraoo José i ,1 Lunes Cordova, de
sub-delegado dp policia do distri-
to de Capuo Bc, .:to, do mesmo

municipio e nomeado em substi·
tuição Julio Antunes de

Andra-l
.

de.
Ainda, por áto de ontem, foi,'

nomeado André Schumaker, 1'1"l'uplente do sub-delegado de po�
,

licia do distrito de Bocaimt, no

;nunicipio de Lages.

,,,",,

ueraçoes,
(retaria

.'0. TEMPO

Defluiu ôn tem o ani versario
natalício da prendada senherinh-i O vapor ITAGIBA, entrado
professora Aida Santos, ornamen- ante-ôntern, do norte do país,
to da nossa sociedade. trouxe para este porto os seguin-

tes passageiros.
DE MACEIO': - dr. Remigio

de Oliveira e senhora.
DA BAI'A:-Edwaldo Campê

lo de Araujo.
DO RIO DE JANErRO:-Ju

rací de Boscoli, Zoile de BoscoIí,
cap. João Gentil Barbato e se

nhora, Edméa Ferreira Freire,
dr. Sizenando Teixrira, senhora
e um filho menor, Ziza Paim,
Alexandrina Paim, d. João de
Araujo, Antonio Sezinando Tei-

<
xeira, Leolina Silva Cruz, Huth
Gomes da Cruz, Alrlcrico Raul
Oliveira, senhora e 2 filhos me

nores, Avesina Silva, Mirres Bar
bosa Leite e Antenor Bodrigues.
DE SANTOS:-Antonio Geor

ge e Elias Paulo.
DE PARANAGUA': - Helé

CLUBE
Viajou para o sul do Estado

DOZEo sr. dr. Amauri Poggi Figueire-
do, diretor do Serviço de Fomen-

IIto Vegetal.
Ontem, na hora do «chiha». o

Regressou ôntem á Tubarão o Galego mandou tocar «reunir» e

sr. Osmar Dutra. I o Candonga fez a chamada, a

- _-

1 que responderam o Chico Mélo,
Relação dc;s passageiros que C�rico,. �aci<;I,ueira, C�istianinho,

viajaram pela Viação Cruzeiro J�, Lert.,ao (Ja p�OmOVI?o), Mun
Ltda: dr. José Sá Freire Osval- deeo, Deba, Bolo e varIOS outros,
do Dominoni, Paulo' Fellippe, a �uem cientificou dos formida
Teobaldo Teixeira, Moacir Rosa, veIS plhnos para o Carnaval, ao

Abelardo Beck Abelardo Gomes mesmo tempo declarando que do
Luís Chason 'Martilia Oliveira' mingo tocará «em fórma».
Bento Aguia;, Adelino L. da Sil� O ,Man� Candido não respon
va, Maria Silva, Elza Silva, Pe- deu a reVIsta por estar em pa
dro Bonetti Otavi0 Castro João lestra com o Teodoro Brugge
Cardoso AIfredo Soto O�valdo mann sobre as refórmas, justifi
Dasmas�eno Maria 'Wiedeker cando, entretanto, a ausencia.

, ,

P I' A' ,Nuno Gama D'Eça e Elvira Cos- essoa.:. postos.
ta e filho.

.

Amanha o Candonga vem de
bengala.

O lar do sr. Edmil�on Bezerra
Correia, escriturario da Alfande
ga e de sua exma. sra. d. Zelia
Fernandes Correia, foi enrique
cido Gom o nascimento de um Pelo modico pre�o de 13 con

robusto garôto que tomou o

no-,
tos de réis vende-se a lmcuosa li-

ne de Ca lo -Alberto mousine CHEVROLET, tipo 1936l r s.
de nO. 227_

I A tratar com o chautfeur pr�BATISADOS prietario JOÃO INACIO DIAS

Foi levado, ante-ôntem, á pia I l.qQ2batismal, o galante filhinho do I Telefoau.e _--

L o

a senhorinha Olindina Garcez,
filha do sr. José Garcez ;

o cirurgião dentista sr. Galino
MoLa;

o sr. Januario Abreu Silva
litar.

brioso oficial do Exército, sr. te

nente Nilton Machado e de sua

exma. esposa d. Flora Lassane
Machado.
Serviram de padrinhos seus

avós, o abalizado professor major
Fernando Machado Vieira e sua

exma. esposa d. �antinlu Ma
chado Vieira.

VrAJANTES: (via maritima)

m···

Teixeira, d. Catarina
menor Alaíde Santos.

Santos e

ANIVERSARIOS

ZENAIDE BRUGG_\L\NNA D

Relação dos passageiros que
embarcaram ante-ôntern, no va

por ITAGIBA, com destino ao

sul do país: - Elias Paulo, .Iosé
Candido de Oliveira Pinto, Ca
talina Taddei, Emia Taddei, Ali
cia Vasquez, Anita Schlatter, So
nia Apillmann, Augusto Brando,
João Corrêa Machado, José Al
ves de Queiroz, Candido Serafim
de Oliveira, Manoel de Oliveira,
Cipriano Húnorio dos Santos,
Manoel João :de Oliveira e Al
tino Carvalho.

VIAJANTES:- (via terrestre

A galante e graciosa senhori
nha Zenaide Bruggmann,-- apli
cada aluna do Colegio Coração
Jesus e diléta filhia do nosso

distinto contcrraneo sr. Teodoro
Bruggmann, habil construtor,
faz anos hoje.

os ��AVRADORES, O SR. OSVALDO ARA- V.a;OPAUlDSTAS NAA 'JAE A CAMPOS Ao baixar

Adoração

FAZEM A:�IOS HOJE:

/

Elltl·egou-se sem

resistencin

limousine

"FORTALEZAS VOA
DOURAS"

,.

'�-

Navio pel·seguido
CHEGAM UNS

PEDRO SALES

Liquida pelo custo os artigos de

v E R o
KIMONOS-BLUSAS-VESTIDOS-TAILLEURS-JOGOS DE JERSEY, etc.

APROVEITEM ,
•

DE BARATOSESTUPENDOSPREÇOS

�ADERNETA No. 9.757

Premios em nlercador�as no valor de 5:175$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:175$000',
a caderneta n. 9.757, pertencente a prestamista SRA. CARMEN
KRUGER, residente em BLUMENAU.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
6.069-Carmina Limas, Vila Nova
0.701-Zadí Araújo, IratÍ
3.160-Cerilo Cardoso Barcelos, Trindade
3.313-Ida Simone, Florianopolis
1.037-Flora Auta Brasil, São João Batista
6.32I-Osmar Raulino Silva, Trindade
14.671-Laura José Ribeiro, Lages
6.279-João, José, Osvaldo. Ondina, Ilda Machado, São .José
10.730-Nerí e Cecí Mom, Florianopolis
4.630-Clara Ramos da Luz Silva, Florianopolis

OUTROS PARTEMVêm despertando grande inte
rêsse no nosso meio «A quinzena
da Criança» instituida pela con

centuida casa «O Paraizo».
Confeicções luxu0sas, de finos

tecidos umas, de mais modestos
outras, o acreditado estabeleci
mento, isento da ganancia, ofe.

I rece a sua inumera frelluezia,
modelos encantadoras de gracio
sas roupinhas, cujos preços ini
ciam-se pela módica cotação de
2$000. Ali no «Paraizo» o rico,
o remediado ou pobre póde ves

tir, com graça, seus filhos, pois
qu�'os trabalhos perfeitos, são
vendidos por quantia âo alcance
de qualquer bolsa.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 10$000 I

Promoeões DO

Tesouro

GENTE NOVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




