
o príaneiro anínistro inglês ChalDberlain declarou, na CalDara
que a Liga das Nações é 'incapaz de deselDpenhar as fupções

quais foi c:reada e afiranou que a Europa irá para a guerra.
Explosão de uma Desferiu 245
bomba numa séde facadas no

nazista companheiro

,

r
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Florianopolis, Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1938 I NUMERO

Arrecadação,!UM SORO
DE I

RIO, 22 N6t1cia-se que aumen-I
t de mês a mês a arrecadação do im·1
lJosto de consumo. Em janeiro findo!
a renda acendeu a 57.769:049$400, 'Ihavendo uma diferença para mais
(;.: 5.720:8:::0$000, sobre o mesmo pe- i
rtoão do ano passado. ISão Paulo foi o �stado qUI! mais
arrecadou 22.652;(}7 J$j()O • .s�g.lLljo- Ise o Distrito }'ederal,
17.694:705$100; Rio Grande do SuI,1
t,.()20:29fl$500; Rio de Janeiro,
2.�5(í:651$100: Minas Geraes,
Z.649:905$CíDO; Pernambuco,
2.:)03:312$500; Baia, 1.207:244$500;
Santa Catarina, 885:2U6$60.), Para- I
nã, 824:3501$.,00.

SciJuem-se os outros E';tados.
O Distrito Federal arrecadou

mais 2.16i:782$400 do que em [aneí
) o di) ano passado, em segundo lu- ,

far está S. Paulo, com uma dife

rença para mais de 2.006:030$300. E
II seguir vem Minas.

DO IMPUSrO
CONSUMO

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

Denunciado por ter

i:ajuriado o p.·esiden
te da República

RIO, 23 - O adjunto do pro
curador do Tribunal de Seguran
ça Nacional ofereceu hoje denún
da contra o tenente-coronel de

r.vição Godofredo de Faria, por
tler injuriado o presidente da Re

pública.
.

O crime dêsse oficial foi capi-
1 ulado em artiges de Lei � Se
gurança, cuja prisão é de 2 a

4 anos.

Denuncia contra o

Jioajor Mario Fleory

o PAPA DEFENDE
SE DO DISCUaSO

DE HITLER

RIO, 23 - O Conselho da Jus
tiça Especial da Auditoria do

Departamento do Pessoal do E
xército, sob a presidencia do cel.
Salvador Cezar Ovino, acaba de
receber uma denúncia oferecida
pelo promotor Paulo Whitaker
contra o major Mario Fleury,
corno incurso no artigo 166 do

Codigo Penal Militar.
Ha pouco tempo, êsse oficial

foi reformado, de acôrdo com o

artigo 177 da Constituição e ain
da esta semana será iniciada a

formação da culpa do acusado.
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JAfogados dentro
.

de

1
uma mina

CAGLIARI, 23 - Cinco opc
rarios morreram afogados dentro
de uma ruína de carvão inunda
ela em conscquencia de uma ex

plosão em Cel'lJc, rimo, deixando
l6 criunças na "I íandade.
Muis de cem trubulhndores en-I VIENA, 23 O Departamento

contravnm-se n:
. calerias quando: Ofíclal de Imprensa de Bucarest ,

. .

a� ,,<
_

< , I Interrogado telelonicamento pela
se v�f'lflC:()u a explosão, mas con- i Uníted Press desmentiu os rumores
seguiram escapar antes que as I' de um atentado contra o rei Carol.
mesmas fossem invadidas pelas

-1'-
Fnnaticos prêsos II Barras-ouro na (a-

quando reSBvam

I sa da Moeda
FORTALEZA, 23 Inume- i

r��. f?naticos, hornisiados no mu- i RIO, 23 Anuncía-se que o nu
nICIplO de do Grato, ao terem mero de barras ouro assinadas pela
notícia da tempestade magnética, C.lSa da Moeda, em 1937, e deposita
reuniram se para rezar e fazerem elas no Banco de Brasil. onde se en-

invocacões c')ntram, representam um total de
< •

5.539 qUIlOS e 22() gramas.° comandante do destacarnen- O ouro fino recolhido até 20 de
to policial efetou diligencias e novembro de 1937 ás arcas do Ban

conseguiu prender vinte a quatro co do Brasil e d� Casu da Moeda,
d0S Ianatic s computa-tas as cifras acima, acende

� I.O_.. .

, a cêrca d'! 27.600 quilos. correspsnEstes serao internados na Es- dentes a cêrca de 3 milhões e sete
cola Agrícola de Santo Antonio: centas mil Iíbra-euro, Em moeda
do Pitaguari, conforme deterrni- brasileira, aproximadamente cêrca

nação do secretario da Segurança de 300 mil contos.

Pública e Social.

aguas,

pruvaito glan- (entro de Saúde

F U R. T O Surb�rbios cariocas
Inundados

Ficou sem 5:400$000 e o

bôlso virado do avêsso

VULTUOSO

Voronoff tem utilizado com

dulas de macaco.

Agora êsses animais são requ�rid,!s a de�elar a

estranha enfermidade da paralisia Infantil que Acha-se expôsto á visitação pú
blica, durante os dias de hoie e

grassa nos Estados Unidos. amanhã, o Centro jíe Saúde de
As primeiras experiencias foram feitas em 11 Florianopolis, ante-ontem nau-

crianças internadas no Sanatorio Ujabeth, Hospi- gurado.
.

tal de Chicago, as quais foram curadas. ° modelar �stabeleClment�, qu�
De ois da experiencia a epidemia cedeu rápi- I durante o �I� de ontem,. ja foi

p
.

t· t' ram um sôro largamente visitado, tem SIdo al-
damente, pois OS cien IS as compuze vo dos mais rasgados encomios,
especial com o sangue do �acaco. , ,.

aliás justissimos, dada não só a

A Iravura mostra o diretor da Saude Publica sua alta finalidade, como ainda

de Chicago e outros eminentes médicos, extraindo pela sua irrepreensivel montagem.
O sangue de um pequeno macaco.

o sr. Interventor Federal assi
nou decreto determinando que •••••••••• _•••••••••••••••
nos distritos em cujas sédes fun
cionarem escolas, com matricula
numa inferior a 120 alunos, po�
uer:4 o Govêrno reuni-las em um

só prédio, sob a denomiação de Foi nomeado José Pereira I As autoridades iniciaram desde
Grupo Escolar. de terceira classe,

I
Duarte para a serve[1tia 00 ofí- lQgo ativas deligencias no sentido

sendo êsses estabelecimentos re- cio de escrivão de paz do distri- de descobrir o autor da «viração
gídos pelas leis e regulamentos to «Rio Bonito ..

, na comarca de do avêsso» do bolso trazeiro do

��íl ,tUpOIl wílcol�re8. Campos NOVOi. iJ. �eitÇf Elias.

VATICANO, 23-0 «Osserva
tore Romano � comentando as pa
lavras pronunciadas pelo sr. J:Ii
tler, domingo último, a respCl.to
4a liberdade de mprensa dIZ:
.:Como explicar a campanha de

ódio e calunia que, sem qualquer
pretexto nem mesmo � li�erda-

31 feridos e 3mortos de de pensamento, os jornais na

cional-socialistas vêm movendo

RIO, 23 - Na estrada da Ga- I contra o Papa, a. Santa Sê, o

d 'nado Joa' clero a fe e a VIda catohca �
vea, no local enomI " I

.

passou.se um doloroso desastre: Na Alemanha ha. uma Cl que

o auto-caminhão da Cia. Otavio não proíbe as ?Ientiras e as cal�
.Pena, n' 8.221, guiado por Aca- nias, mas co�sIdera a oportum
<io José da Cunha, foi, num gol- da�e de publicar. desme?tldo�. Is

pe de direção, chocar-se com um so.e verdade, pOlS ?S JornaIS ca-

t d L· ht tohcos foram confIscados e su-
pos e a Ig .

. .

Na eolisão ficaram feridos 37 pnmldos».
operarios.
Faleceram dois operarios: Fran

cisco Daniel de Araujo. que mor

reu no local, e Barnabé de Car
valho, quando recebia os primei
ros socorros.

Telefones automati-
cos

CURITIBA, 23-A Prefeitura
de Curitiba, de acôrdo com o

in tflrventor federal do Estado,
aGaba de assinar novo contrato

C0m a Empreza Telefonica, esta

belecendo um atlmento de preço
de asEÍnaturas de telefones'e intro
duzindo, ao mesmo tempo, o ser

vico atltomatico.

Grupos escolares
·

de 3a. classe

Nomeado

. .'.:. .>,� .
.

-""�_.

";�����:�}"fr�;.•':\�' "\....�jIt�...��I»''':.". �

·r�-

° sr. Beiter Elias, é um hon-Irado comerciante de nacionalida-
de siria, que ha longos anos e- Conselhoxerce sua atividade na séde do
distrito de Iririu, município da
Palhoça.
Pois foi este mesmo sr. Beiter

Elias, que ontem embarcou no
_. Só irá depo·ls doonibus da Empresa SeB, com RIO, 23-A sessao de h�Je do

destino a esta capital, afim de Co?selho. Federal do ComerciO Ex-

C Ifazer varios negocias e saldar ai-I tenor fOI co.nsagrad� �o exame arnava
guns compromissC'.. elo decret�-lel que cnara o

con-!Receioso que os gatunos lhe selho NaCIonal do Mate.
RIO .

..
-

. ,23 - AnunCIa-se que o

�odessem leva� a carteIra, Julgou 1= •. t" I· ministro da Justiça só vlalaráele de bom aVISO .fazer u� pa- LmlSSOra ea O Ica para São Paulo depois dos fes-cote contendo a ImportanCla d�
tejos carna�alescos.

5:400$000, que meteu no bolso
trazeiro das calças.
Aqui chegando, notou que não

tinha feito a barba, dispondo-se a

procurar um dos nOI!lSOS «ficaras».
Passando, porém, pela casa co

mercial, do sr. Jesé Jorge, ali
entrou afim de saldar uma conta.
No momento em que levou a

-.8.0 ao bolso trazeiro, onde ha
via metido o dinheiro destinado
aos pagamentos, notou que o

mesmo sr. achava virac;lo do a

vêseo, tendo o pacote
-

dos «co

bres» desapareeido.
Afobado, e com razão, dirigiu

se á Policia Central, onde apre
sentou a respetiva queixa.

do
Nacional

Mate

RIO, 23-0s sacerdotes da
Basilica da Aparecida solicitaram
ao Ministro da Viação licença pa
ra instalarem uma radio-emissora
na referida Igreia, afim de difun
direm os trabalhos cristãos por
todo o Brasil.

Novos membros do
S. T. M.

RIO, 23-Espera-se que no

despacho com o ministro da
Guerra, quinta-feira, sejam no

meados os DOVOS membr;os do
Supremo Tribunal Militar, em

substituição dos ministros Ed
mundo Veiga e Barbosa Lima,
aposentados cempulsori�m.ente.

FILADELFIA. 23 Uma bomba
de 16 libras explodiu no patamar do
Orfeon Alemão desta ctdade,causan
do ligeiros danos e nenhuma, viti
ma pessoal.

A séde da referida sociedade na
zista é usada como centro de reu
niões dos nazistas l'esldendes em
Flladelf1a.

S. PAULO, 23-Perante o Tri·
bunal do Jurí foi examinado.hoje,
um processo relatrvo a um homi
cidio dos mais impressionantes
destes últimos tempos. Trata-se
de I9.m acusado que desferiu 245
facadas em seu companheiro, de-
monstrando assim a sua vontade
de matar, de retalhar o corpo da
vítima, friamente.
Examinando o processo hoje,

O em exame perante o jurí, o acu

sador e o defensor mostraram ao=

jurados uma fotografia do corpo
da vítima. Nela se vê perfeita-
mente o corpo de 11m homem,
perfurado inteiramente. A policia
técnica contou 2·1,5 golpes, sendo
certo que outros acertaram n03

lugares já perfurados, varando to
dos os tecidos e orgãos.
Doa autos consta que o réu

Antonio Lucas Ferreira, no dia 2
de junho de 1934, cêrca das 22
horas, se encontrava com outros

companheiros em casa de mulhr
res na estrada de Quitauna, cm

divertimentos. Num dado momen

to, por qualquer dcsintcligencia
sem importancia, o indiciado en

frentou Cirilo Pereira da Silva,
vibrando-lhe golpes de faca. A ví
tima caiu por terrra e o indiciado
continuou a dar golpes atê que se

cansou, retirando-se do local e

entregando-se no Quartel de Qui
tauna, pois que era soldado do
Exército.
Submetido a julgamento cm de

zembro de 1936, foi o réu conde
nado a 25 anos e meio de nrisão
celular. Protestou por novo- jurí
e hoje foi chamado novamente ao

plenário.
A defeza ficou a cargo do sr.

Paulo Lauro, prosseguindo os tra
balhos até á noite, sendo o réu
condenado a 16 anos e meio de
prisão, por 7 votos.

Atentado contra
rei Carol

"Charréte"
desarvorada

111 amostras
trigo

de

RIO, 23 O diretor do Serviço
de Fomento da Produção Vegetal
apresentou ao ministro Fernando
Costa, 111 amostras de trigo e 20
de aveia, de diferentes variedades,
procedentes de Portugal, que serão
multiplicadas nas estscões e cam
pos experimentais do Minlsterlo na
A5iricultur2, para mais tarde êsse
Ministerio distribuir aos agricul
tores.

Ontem, de tarde, seguia pola
estrada que conduz ao distrito da
Trindade, guiando uma"charréte",
um filho menor do sr. Orlando
Assis.
Nas imediações da Pedra Gran

de, o animal que p�xava o veículo,
espantou-se, lançando-se em de
sordenada carreira, sem que ao

seu condutor fôsse possivel detê-lo.
Por fim, a "charréte" tombou,

caindo sobre o menor, que ficou
desacordado e gravemente ferido.

Passando, por acaso, no mo

mento, o diretor da Penitenciária,
dr. �lvito Campelo, este reco

lheu o ferido, transportando-o no

seu automovel para o Hospital de
Caridade.

O estado da vítima é de molde
a inspirar sérios cuidados, á hora
de encerrar o nosso noticiário.

RIO, 23 Durante a madruga.
da de ontem chuvas torrenctas cai
Iam sobre a cidade. Varios subur
bíos ficaram compíetamente Inun
dados. Em Ramos e Bomsucesso as
águas subiram cêrca de meio metro,
tornando intransitaveis diversas
ruas •

Os trens elétricos da Unha de
Nova Iguassu' e Bangu' ficaram
trafegando com atrazo.

Esie�e··eõiü·sorte·-o
sr. Mandalis

A atividade desenvolvida pelo
sr. Rodolfo Rosa, atualmente no
exercicio do cargo de Delegado
da Capital, em torno clo furto
de que foi vítima o comerciante
sr. Pandgrotis Mandalis, vêm de
ser coroada de grande êxito.
Além de haver descoberto o

'larapio, conseguiu o sr. Rodolfo
Rosa descobrir, escondida, na

propria residencia do sr. Manda
lis, a �mportancia de 2:355$000,
escIJndIda pelu menor autor da
proeza, que era empregado da
sr. Mandalis.

DANGER, 23-0 vapor «Ma-
rechal Lyauty", comunicou ás 16 Foi entr.egue ao Dra
horas pelo radio que o vapor fran- sil O avião italiano
cês «Regina �acis» fo} bombar- RIO, 23-Realizou-se n@ aero
dea�o a 12 milhas a este de Va- dromo do lo. Regimento de Avia
fenCla.. . .

ção, a entrega do tri-mot0r ofe-O «Regma PacIP destmava-loe recido pelo governo italiano ao
a Oran.

.
Exército Nacional. Efetuou a en-

MARSELH.A, 23 - FOI cap- trega ao ministro da Guerra otada p�l? radiO uma
_
mensagem embaixador italiano e ao ato es

t�anSmltI�a pela estaçao da ma- tavam presentes o general Josérmha naCiOnal em Toulon: «O Joaquim de Andrade d' t d'f A P d f' , Ire or a
vapor .:ances " ra. o Ol atacado Aviação Militar; o coroeel Ulis-
por .aViOf':i, a 15 mI�8s de Va- ses Longo, adido militar da aero.lencna. Houve um ferIdo a bordo. nautica na embaixada italiana eO c?ntra-torpedeiro «Esperzier:t diversas outras altas patentes 'dQ�C��I� �m seu 8Ocomu. Exército.

- .

DoilJ vapores Iran
cêses bombardeados:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

_Juizo de Djreitor
Privativo de
Menores

n· 97
De acedo com os ar;s. J 30 e 13 J do Codigo de Me·

notes, determino que :10 próximo carnaval e nos ensaios ou Iestivi
dades carnavalescas, que se efetuarem a partir de;;t8 data, se obser-
ve o �e;,u.:,!e:

•

l ' F.c, pcibidc nos menores de quatorze anos tomarem

parte em prestitos e cordões, quer desfilem a noite, quer durante
o dia.

2'---Nos bailes de socied ld,� legalmente constituídas mas

com entradas pagas, equiparados a «bailes publicas», é permitido
o ingresso de: menores de.mais de quatorze anos, somente quando
acompanhados de seus pais ou responsaveis.

.

3' -- Na� casas de «bailes públicos», qualquer que seja o

titulo ou denominação que adotem, é proibido o ingresso de me

nores com menos de dezoito anos.

4'- Fica .revigorada a portaria no. 29, de 23 de Março
de 1937, que proibe a permanencia de menores de quatorze anos,

desacompanhados de seus pais, tutores ou responsaveis, nas ruas,

praças ou em outros lugares públicos, depois das 20 horas.
5·-0s

.... iQf.ratores di presente portaria, nos termos doT
art. 130 do Codlgo de Menore�, ficam sujeit s a multa de
50$000 a 200$000 por menor admitido e ao dobro nas rein-
idenci I' d

.

CI enc Ias, arem G outras penas em que incorrerem.

A fiscalizaçào e repressão aos menores serão feitas por es

te Ju LO em colaboração com a Secretaria d'Estado dos Negocios
da Segurança púLli.:a. por intermedio da Deltf13Cia de Ordem
Politica e Social.

" �

Por parte deste Juizo, designo os Comissa�ios NILO J 1\_1
Ql!ES �IAS e ARNO� ..DO BUCH para ?irigirem 03 Comis-I
sanes eletivos ou voluntarjos ']ue forem designado para aquele I

fim.' IOs menores apreendidos serão recolhidos a Delegacia de
Policia desta Capital, em sala especial, para serem apresentados I
no dia seguinte a este Juizo, afim de ser iniciado o processo de'
abandono ou no caso dos pais não serem idoneos ser feito o pro
cesso de suspen. ão ou perda do patrio poder.

Oficie-se para os devidos fins ao exmo, sr. dr. Secretario
d'Estado dos Negocios da Segurança Pública, enviando-se-lhe co

pia desta portaria.
Autoada, registre-se, afixe-se por edital e publique-se no

«Diario Oficial do Estado,
Juizo de Menores da Ccmarca da Capital do Estado de

Santa Catarina, J 9 de Fevereiro de 1938. O Juiz (a) Hercilic
João da Silva Medeiros. Era o que se continha em a dita porta'
lia que para aqui bem e fielmente .fiz datilogrelar, \

FloriaocJpolis, 19 de Fevereiro de 1938.
O Escrivão,

João Cancio de Souza Siqueira

o saboroso CAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe SchrI1idt .. - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Curso Primário Antonieta
de Barros

•

Externato fuudado em 1922
AU.lbetiza e prepara para os exames de admíssão aos

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

Fernando lV�achado, 30

Gínásios

Fone, 1.516

Dr. Camará Martins
ME'DICO--ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO�

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

CURA RADICAL D�S HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
, RAÇAO E SEM DOR

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

_______

' ---l..'.:_

A Casa Miscelanea

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus pr�ços

R. TRAJANO
FloriaIllopolis

N. e

F lorianopolls, 24-2-) 938

TRIO, 23 - ��o cemiterio
dor.a da casa. avançou de S. Francisco Xavier, jun

FANTA- resoluta, de acha de lel�ha to túmulo 273, do quadro
e.-n punho, contra o leraoia dos protestantes, sulcídou-

- se uma senhora, aparentan-

,f.. rmando Silva, vulgo con-r
Esta, surpreendida com a' �o mais de 50 anos, ven

I
go, é um dos mais atrevidos presença do crioulo, longe de ! tI.ndo decenteme�te, condu-

Ilar�pi?s�onhecidos, com uma amedrontar-se, lançou mão
zindo uma sombrinha de �ê

sene infindavel de prisêes, I de uma acha de lenha, in. d� preta, uma bolsa na mae

! sem possibilidade de poder vestindo contra o intruso direita e u:TI punhado de flo-

vir a regenerar-se. descarregou o lenho, sem dó
res na mao esquerda.

Ante-ontem, no Estreito, nem piedade, nas costas e Momento� antes entrera e·

cêr�a das J 9.30 horas, o cabeça do vagabundo, que
Ia _num café daq_uelas imedi» -

I peng:)so. gatll.no entrou em se lançou em correria louca a�oes, onde pediu um copo
uma resldencia sendo, po- para a rua, seguido da rnu-

d agua.
.

rém, infeliz, por haver ei1- lher de cavaco em punho.
O seu corpo fOI encon�ra.

trado no compartimento da Passando, no momento,
do P?r um guarda da Saude

casa, onde se encontrava a um onibus, onde viajava o PUbllca,.o de O' 4,587, Cle-
Realizou-se domingo último, dona casa. I' cabo da Força Publica. mente. SIlva.

9 estupendo banho á fantasia "'Garotas da
MA • Argemiro Berto di! Silveira, I .

Inteirado do f�to,. o a�mi-
(111 Ponta do Leal, promovido Folia este cercou o Jarapio, =. �Istrador do Cefl1lte�LO fO! ao

peja guapa rapaziada do Clube seguindo deitar-lhe a mão.
local e encontrou, amda� I�ma

Nautico Riachllelo que organizou
E' o nome do blóco das pe- Conduzindo para a delega-I bolsa, pertencente á �UICI?a,

o bloco Havaianos Magne- quenas que no C. R. 15 de cia de poticia do Estreito, foi contend_? 6$700 em dinheiro,
ticos. Outubro, nu baile de sabado, mais tarde removido para aiu.� ca��ao com � nome Cra-
O dia estava mesmo do aba_lfarão, com sua graça' estontea- cadeia pública de São José. C.lltO Silva, negociante de e

fa P. a turma sentindo o calôr I dora,
os salões estremecerem. f:r,]����������;#� tíquetas, um lenço e um pente.

carnavalesco nem poude: todos E as meninas cadetes fizeram � Manoel Alves Garcia � O comissari� C.artano CUA

na praia, e agua...
uma fantasia da pontinha. . � e Unha,

.

do 16' dlstnto, provi�
E olhe lá... � Higina Maria Garcia � denclOu a remoção do cada-

� participam aos parentes e � ver para o necroterio. assim
Desaeato da Moei- � pessôa� desuas relações que � como encetou diligencias pa-

dade � sua fIlha ELY contratou �; ra a descoberta da identicla-
� casamento com o sr. AMIR 'W de da suicida í1

...

O 15 I'f-J DE BRITO. �� .

.

de Outubro. o clube i �
mais central da «cidade párai- i Floplis. 19 -2-1938 i

--------

zo» é mesmo o rei da animi'lção. � r-������ � U
'

E' para provar a nOjsa asser' � �
EI

� H
ma

ção que apresmtamos entre os � � y
e � � n :9 S rnáqui ..

seus numerosos blór:os, o nome :���� Amír �.JOO�� nas de I'A
de maIs um: E' o «Desacato da riil � Vangu a reJa"
Mocidade», grupo de mais 35 � � noivos i
elementos e eXlmlOS executore5 � .... " ..... ...,;<w .................�
d d

�.�����..�
a arte c: sapatear... pulando.

PII" MAQUINA DE

Por isso é que, quando rece-
ESCREVER

bemos o convite do clube da Royal, típo 10, p. escritorio

praça 15, que tamb�m se r;bama usada, mas em perfeito estado.

15 mas que não é de novembro e
Vende-se uma por preço muito

.

d b vantajoso.
Sim, e eutu :'0, ficamos preven· Informaçóes na Tabacaria Baía-
do o que ha de sec lá o rei- na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos-
nado do (ei MOlDO... tal, 59.

�'Fantasias para o Carnaval
--------------------4----------

Ladrão infeliz

BANDO A
j?:J� SI.:'

O blóco de Havaianos
Magneticos, que realizou dc
mingo último o banho a fanta
sia na POllta do Leal, está já
em franca ati vidade para ofere
cer aos moradores da Praia de
F.)ra mais um dia de grande
barulho.
E' que vão realizar doming0

proximo na praia do Müller um

estupendo Carnaval Salgado, isto
é: a turma com mais uma nova

fantasia desacatarà naquele redúto.
A rapaziada está trabalhando

sem descan5ar. Ql!em será a

rainha? Será o João Dr. ? Não!
Então quem selá ... ? Como será

o Dome do blóco? Isto é que
e�tá ruim de saber? Então au

guenta a mão mace,cada.

V8

rClube 15 de
.

Otutubro
f:::ARNAVAL DE

1938

A Diretoria faz ciente que:
r.) • conforme convites distribui

dos aos associados, serão rea

lizados bailes carnavalescos,
nas noites de sá tado, domin
go, segunda e tcrca-reíras.com
inicio ás 22 horas;

2'.) � na tarde de c:omingo, com

inicio ás 16 horas.haverá uma
matinée infantil, exclusiva.
mente para os filhos e irmãos
menores dos soctos;

3'.) - fica terminantemenfe proibi
do o ingresso de pessoas ex

tranhas e bem. assim, de cre

ancas aos bailes noturnos. No
cumprimento desta determí
nação, a Diretoria será infle
xível:

4'.) - é vedado nos bailes o uso do
lança perfume e de mascaras;

5'.) - o ingresso para pessoas torras
teíras, por setícítação e res

ponsabilidade de associado,
rerá fornecido pela Tezoura
ri" a té sexta- feira;

6' .) - as mêsas serão vendidas ape
as que estão colocadas nas

partes Iateraís e frente do
salão, podendo ser em reserva

das até a tarde ele sábado;
T", - o convite ingresso fornecido

aos associados será exigido
pelo porteiro;

8'.' - com o porteiro ficarão as re

Iaçõcs com os nomes dos as
socíados que receberam con.
vítes e dos que,por qualquer
motivo estiverem impedidos
de assistir aos bailes;

9'.) • os associados que porventura
estiverem em atrazo no paga
mento das suas mensalída
des, poderão resgata las até a
tarde de sábado, para faze
rem ju's ao respetívo in-
gresso;

tC' ,)� a Diretoria ou qualquer dos
seus membros, não atende.
rão a SOlicitações de ingressos
durante os bailes.

I·

Florianopolis 22 de fevereiro de
1938.

CARLOS BUCH FILHO
1". Secretário

Suicidou-se
junto a um

tumulo

RIO, 23--Continúa detido,
tendo sido largamente interrogado,
o individuo Adis Oliveira sobre
quem recaiem suspeitas de haver
colorado uma volumosa bomba
nas máquinas do matutino A
VANGLrARDA.

'

Segundo foi constatado pelos
técnicos trala-se de um petardo de
grande poder destruidor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZ TA

Ha tempos, a Companhia Força I de SÃO JOSE'. Relator: des. Gui-j
e Luz de Florianopclis, resolveu lherme Luís Abry; Embargante:
executar várias obras no prédio João Acacio Gomes de Oliveira:
onde se acham instalados os trans Embargada: a Prefeitura Munici
formadores, sito no distrito de pai de São José.-Vistos, relata
João Pessôa, iniciando os serviços dos e discutidos estes autos de
� em ter solicitado a respectiva li- embargos civeis, da comarca de
r ença da prefeitura de São José. São José, em que é embargan te

O prefeito daquêle município, João Acacio Gomes de Oliveira e

sr. João Machado Pacheco, cien- embargada a Prefeitura Municipal
tificado do desrespeito ás leis mu- de São José:

nicipais, com a falta da aludida Considerando que não procedem
solicitação, ordenou ao fiscal que as nulidades invocadas pelo em

procedesse ao embargo da obra. bargante, visto corno o nunciado
A medida, para ser posta em foi citado na qualidade de conces

r xecução, foi assás movimentada, sionário de um serviço público c, i
chegando o prefeito a reclamar da como tal, comerciante, com firma!
� utoridade policial a remessa de registrada na Junta Comercial,
" árias praças de policia para o não sendo assim necessária a ci
J c 11, afim de que o embargo dos tação de sua mulher; bem como

t. aba lhos fosse mantido. porque a falta de cit.ação do Es-
Levada a questão aos tribunais, tado só por este podia ser alleca-

"\ em agora a prefeitura de f;ão da (Cod. Jud., art. 1.842, n. l l I): moscou, 23 - Onze veterinários

._ osé de obter ganho de causa, Considerando que o:" demais ar-
acz.bam de ser condenados à morte,

pelos doulos acordãos da nossa gumentos do embargante consis- acusados de átos de sabotagem con-

riais alta Côrte de Justiça, que, tem em materia velha, já devida- JOÃO MACHf.UlO PACHE-. �ra rebaEhos de gado, i,nc1usive a

a seguir, I.ranscrevemos: mente apreciada e acertadamente
CI!'IiJ. JU""HOR

I inoculacão de germes do tifo,

EMBARGOS CIVEIS n. 1.848 decidida' I
VI .'U , epereso pre- O ri. acusado foi condenado a

j.,
"

��

-I
' feito do municipio 24 anos de pnsão

/ DO I de São José D-e-Ib-o-s-s-e-g-'u-ir-a-'-o-

, I',�I
PLANTIO TRIGO

'I
ACORDAM despresar os em- exeJuplo de ânthony

bargos, para manter o acordam Eden ?
embargado, que confirmou, por

1 Despachos de Porto Alegre informam estar sendo é'b- seus jurídicos fundamentos, a sen- PARIS, 23 - O jornal L'Epoque

'/
perada em nosso país, mais uma grande partida de trigo, tença da primeira instancia. predtz que o sr. Yvon Delbos, muns

procedente da Argentina. i Custas pelo embargante. tro do Exterior da França, renuncia
.

Isto significa, preliminarmente, a saída de ouro pa- I
rá ao seu cargo, seguindo o exem

ra o estranjeiro, em prejuizo da nossa econômia interna, Florianopolis, 15 de Fevereiro plo do sr. Anthuny Eden,

poisque se trata de capital empregado na aquisição de um
i de 1938. I

produto, que bem poderiamos cultivar, pelo menos em quan-
Erico Torres, Presidente

tida de bastante para suprir as nossas proprias necessidades Tavares Sobrinho.

de consumo.
Guilherme Abry.-Vencido

Ainda bem que, em nosso Estado, foi abraçada com I pelos
mesmos fundamentos expos-

vivo entusiasmo pelo Interventor Nerêu Ramos, a campanha I
tos por ocasião do julgamento da

empreendida pelo Ministerio da Agricultura, com a louvavel apelação. Resume-se a minha di-

finalidade de desenvolver, entre nós, o plantio do precioso vergencia com o Acordam em en-

cereal.
tender que, estando a obra em-

O movimento executado nêsse sentido é de um ele- bargada fóra da cidade e íóra das

vado alcance, sobretudo nesta hora de tão duvidosas perspe-
sédes dos distritos, não tem apli-]

tivas para o bom entendimento entre as nações, porquanto cação o art. 12 § 2 do Código
o que se observa ultimamente no panorama internacional, de Posturas; cujo dispositivo se

I

é o crescente esfôrço de cada país, no sentido de bastar-se restringe ás obras "dentro da ci-I
economicamente a si proprio.

dade e das povoações". (aa.) Me- :

A febre da chamada auto-suficiencia, a que se lan- deiros Filho, Silveira Nunes, u-.

çam furiosamente os govêrnos de todas as nações, longe de bano Sales, Alfredo Trompowsky,!
assegurar uma melhoria na situação geral, encerra, ao con- Henrique Fontes. i

trário, grave perigo, porque tende a gerar um desiquilibrio Fui presente Manoel Pedro Sil-
I

veira, procurador geral. I
capaz, talvez, de degenerar nas sinistras consequencias das
lutas armadas. APELAÇÃO CIVEL n. 1.848, I

Levando-se, porém, em conta que temos de acom- de SÃO JOSE'. Relator: des. Gui-I
panhar, de certo modo, o rítmo dos acontecimentos, muito lherme Luís Abry; Apelante: João!
embora condicionado-os ás nossas realidades continentais e Acacio Gomes de Oliveira; APela-Inacionais, sómente poderemos progredir econômicamente, ado- do: a Prefeitura Municipal de São
tando uma norma de ação que nos proporcione importar José.-Vistos, relatados e discutidos

apenas o imprescindível. estes autos de apelação civel, da!
Torna-se oportuno cuidar, sem perda de tempo, de comarca de S. José, em que é I

levar a efeito, com o entusiasmo que está inspirando o In- apelante João Acacio Gomes de r
terventor Nerêu R a mos, e m San t a C a· Oliveira e apelada a Prefeitura

Itarina, um trabalho que vise a restrição nas compras do ex- Municipal de S. José:
terior. Acordam negar provimento á

No campo está a salvação econômica e social do apelação, para confirmar, por seus
Brasil, pelo alevantamento das nossas possibilidades. II jurídicos fundamentos, a sentença

Com essa larga visão, ainda agora, se encontra nes- apelada; pagas as custas pelo ape-
ta Capital o operoso prefeito de Campos Novos, coronel I lante.

Gasparino Zorzi, que veio expressamente pleitear, por inter- Florianopolis, 5 de Novembro

medio do Departamento de Administração Municipal, a aqui- de 1937. (aa.) Erico Torres, pre-]

sição de 100 sacos de sementes de trigo, no minimo, destina- sidente; Tavares Sobrinho, relator
dos ao plantio no seu municipio. designado para lavrar o acerdam:

Administrador escrupuloso, no intuito de satisfazer Guilherme Abry, vencido pelos
os anseios do Interventor Nerêu Ramos nesse particular, es- fundamentos expostos em sessão;
tabeleceu, já no ano que findou, o coronel Gasparino Zorzi, Medeiros Filho.

premios a0S agricultores que mais se esfôrçaram no plantio Fui presente, Manoel Pedro Sil-

do cereal por excelencia, os quais foram distribuidos pelos srs, veira, procurador gera1."
José Zancheta, Josê Mecabo, Angelo Zancheta e Marcos Está, pois, de parabens, a pre-

Ros, no distrito de Abdon Batista, e pelos srs. Eugenio feitura de São José e o seu ope-
Brancalhone e João Zanoto. no distrito de Perdizes. raso prefeito sr. João Machado

A média das colheitas, pela fertilidade do sólo, regu- Pacheco Junior, que no caso em

la naquele ridente município de 32 a 35 sacos de produção aprêço veio atestar mais uma vez

por cada saco de sementes, esperando de tal sórte, que sa- o seu alto espírito de defensor ex-
tisfeito o fornecimento dos 100 sacos que vêm pleitear, a tremo dos interesses do municipio
safra do corrente ano venha a ser, pelo menos, de 3.200 sa- e da autoridade do departamento
coso que com tanta abnegação, zêlo e

competência, vem administrando. I

PRE{;ISA·SE !
De uma casa bôa, com jardim,'

nesta capital para casal sem filhos.
Ofertas ao Consulado da Alemanha.

Caixa Postal, 90.
Rua Artista Bittencourt a-, 2

E
--

Z DO POVO Proprietariõ e Diretor Responsavel
�������J�A�I�R�O�D7�{;�A�L�L�A�D��

E arabense
--------- ----------- --------------------------

PREFEITURA SÃO JOSE'DE
-,---------------_

e com ela o seu honrado
sr. João Machado Pacheco

dirigente
Junior

II
II

I
Como se vê, mercê das importantes reservas de que

dispomos, sem receio de qualquer exagero, do nosso sólo nos
é dado tudo esperar.

E' assim, que em seu alto descortinio, o Interventor
Ncrêu Ramos, se empenha na consecução de tal objetivo,

II
ba,,'ado na intensificação dos nOMOS recuesos n:::,::_�1

-----,
O �raDde plano fer-
I·oviario e rodoviario
do governo federal
,RIO, 23 - O coronel Mendonça

LIma recebeu hoje um representante
da Agenda Nacional, ao qual expôs
o grande plano ferrovíario � rodovi
ário do govêrno federal.
Informou o ministro da Viação

que está elaborando um plano geral
dos trabalhos, abrangendo ferrovias,
rodovias, navegação marítima, fluvial
e aerea e serviços dos portos. o qual
pensa terminar dentro do praso de
dois anos. A execusão do plano é
prevista pelo máximo de 20 anos,
sendo que desde já serão executados Ios trabalhos maís necessários, muitos

I dos quais já estão iniciados e m�r-I
I
cham CO�l bre vidade.
RPODIGIO, sjpliÚ�a MILAGRE I

MILAGRE significa

I
logo sorrindo: que produto i

I
maravilhoso! I

MAIS ONZE PENAS I
DE MORTE

"""-'."
..

rUm anuncio irradiado pela P R E-g
I representa 100 010 de eficiencia

o sr. Interventor Federal assi
nou ato, ôntem, nomeando a sra.
d. Maria Passerini Wildi. para
exercer o cargo de dentista do
Departamento de Saúde Pública
do Estado.)

NOl1leada
A DRA. MARIA P.
WILDI

10.- Porque é a mais perfeita organização brasileira de

«broadcasting », creada depois de dois anos de acurados estudos,
realizados pelos autorizados técnicos publicitarios d'A NOITE nos

meios radiofonicos dos Estados Unidos da America do Norte ...
20. =-Pcrque dêsses estudos ficou constatada a eíiciencia

absoluta do microfone corno ele
mento de propaganda moderna, o

..

que mais se evidencia no Brasil,
tendo em vista a sua enorme ex

tensão territorial e a sua aciden
tada topografia, que impedem a

comunicação rápida pelos meios
comuns...

30. -Porque possue a mais
moderna e aperfeiçoada aparelha
gem técnica, cuja montagem fOi
dirigida por engenheiro especiali ..

zados de reconhecida competencia ...
40. - Porque a sua potencia de 22 KW.

na antena-a maior do Brasil-lhe permite levar
o nome da sua casa e do seu produto ou as

vantagens do seu negocio ao conhecimento dos
50.000.000 de brasileiros que se acham espalha
dos pela imensa area do territorio nacional...

50. - Porque mantem em seu »cast » os

nomes mais expressivos da familia radiofonica do
Brasil, podendo, assim, assegurar-lhe os melho
res programas, servidos pelas melhores orquestra:'! ...

60. - Porque irradiará, com exclusividade,
o serviço de informações d'A NOITE. e será,
portanto, a orientadora obrigatoria da opinião
popular, em todos os momentos, nos lares, nas

ruas, nas casas de diversões e em toda parte ...
70. - Porque lhe fornecerá textos e planos

de publicidade irradiada sem o menor compro
misso, bastando, para iss», escrever, telegrafar
ou telefonar para o seu escritório ...

80. - Porque seus textos são, antes de ir

radiados. estalonados, devidamente. dando-lhe a

corteza de que a sua propaganda iámais será
inutil, provocando sempre, no meio a que se

destina, a reação certa e necessaria ...
90. - Porque possue elementos estatisti

cos ineditos, que a habilitam a determinar a ho
ra mais adequada para a sue. propaganda, de
scôrdo com as suas possibilidades e o in teresse
comercial do seu negocio ...

100. - Porque poderá prestar-lhe, com ab
soluta segurança, toda e qualquer informação
que desejar, no Rio ou nos Estados, quanto á
eficiencia da sua reclame, apresentando-lhe farta

\

I
I
.i

i
\

\

(;RABLAUTH

usando o creme

{;DARLAUTR

documentação comprobatoria da honestidade do seu serviço irra
díado ...

no. - Porque seus agentes e correspondentes em todas as

cidades e. vilas do Brasil estão permanentemente ás suas ordens,
afim de indicar-lhe as possibilidades desse ou daquele mercado,
para a maior expansão do seu negecio ...

MOBILIARIOS
DE

•

Estilo eTapeçaria
PARA TODOS GOSTOSOS

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

MOVEIS
--

SALOMAO GUELMAN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Mesmo por curiosidade consultem os

ços para certificarem-se como êles
nossos pre
são modicos

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. HotelGloria-Fane 1333
I Consultes das 13 ás 16 hr:s:

MEDICO
Especialista em moléstias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molcstias da pe-

le e nervosas pela Autohemotherapia

Consultoria e residencia +-Praça 15 de Novembro, 13 I
I

Telefone, 1.584 _jCons�!ta�:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

•

.• "''' .. ,!.-�.�".m'ê "''''t�·�y,�;t(����)�f>
•

I.',
•

, .

I N S T I T U T O D E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

t�����Aq����V������= GABINETE�E�iR�ARDI�RAFJA

�,�,ij Cálculo de qualquer Planta,'.execução, físwl
CUNlCA

�� estrutura em ccn- caltzação e direção Curso de aperíeiçoaraento em doenças do coração

� ereto armado de ob. as '

(diagnostico preciso das melestlas cardíacas por
t�;{ � traçados electricos)
� e ferro Aparelhamento com � CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

�� píeto para constr-u- � NERVOSO

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

� concreto armado �
médica

,� � laboratorios de MCicroscoPia e Aná-,
t� � lises ltntcas

í,'�� � Exame de sangue para diagnostico da sífilis (reaçóe5 de

���I��,,·'_. Omar ECN'GaENr.:"E,8.•.oi.:rOc1vlR.1.'i be i ro I�,,''',· ���:�;:�:;�·t::le��:��:�:u1::;;��:i::�i:�:
"1J

gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro. li-
quido rachidiane e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
�\. I F'ernando Machado, 6
r:"tl TELEFONE I .19
��� Rua 15 de Novembro, 416 ..

SALAS 12f� l�DAR' F l o R I A N o P o L I S
� � �'iiiiIiiiiIiiii""__.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiíiliii����

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � l-Dr. Rioardoll Accacio Mo-I
�� � Gottsman n.. reira tem seu escríp-��
�

�
�� Obras contratadas na I· semestre

� de 1937 If� dponte edm concreto armaddo sAôbbre o R�iO spaJssa Tr�s (Estr. Curltiea-S. Mateus) �'g ante e concreto arma o 50 re o "1.0 s. oão (Estr. Curitiba-c-Ioínvile) =�.��� prefelturEa e Forum de Mfafra �
.,. rup scolar de Ma ra �
61 Grupo Escolar de Rio Negro �
nI Grupo Escolar de lratí �
� Mdternidade de Rio Nel!ro �

� E�tação Experimental de Vitdenclas em Tijuco Pre·to (Paraná) �
� Divds as const r I � ê ( se resiicultura

_'<'.�_" •

_.

'

�
�� G��f<a�.iZ��.Â���?87�.&��.

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA- MEDICA E \1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplclalllla Im cirurgia.

geral
alta cirurgia, gínaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

tÓJÍo de advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto

MEDICO-ESPECIALlSTA

I�

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das I 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28,

n. 70. - Phone: 1277. -

I Caixa Postal, 110.

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

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

lI,Res. Rua Bocayuva, 114
� Te!. 1317
õ:'

RESIDENCIA- J:<ua Este-

LI
ves Junior N., �6 ITELEF. I.J 31
--._------

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançasJ
Dlreto� da Maternidade�
Medico do HOlpltal

(Curso de especializeção em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1{2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva

R.

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

Fones 1631 � 1290

_ t '

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I I Telephone rr 1458

j Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto

IAdvoga
na capítal e no interior deste�e do Estado de San- IIta Catarina. e ,�

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

I'sobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

mAIS umA ORlei UIClURIA I
ZUNDAPP

ln o IDe U G I e Ias" A R D I E"

UM NOVO MO.QE'LO
R·BZ·125

que est6 .endo esperada por
RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO

todos os motocycllstas 420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Clarla em

ZUNDAPP
Motor uARDJEu de I cylindro, com 3,5 HP,
I "elocidades, luz e ignlzAo por baterUÍI

Bosch, 2 cano. de descarga,
6 horas 9 minutos

lenda chegado 3·3 minutos a :iJO segundos na frente
do 2.° eollocado,

Pesando s6mente 65 kllos

P.çam Info.....aç6e••em compromi••o a

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

8rasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1931'�

Casa S8"as
de-·'�Estefano N. Savas

e;��tJ��;�f' �

I Rúa Canselheiro Mafra na 38

QUIZER COMPRAR
UM BOM CI-IAPE'U

PROCURE O MEL.I-IOR, ENTRE OS
RES

C .U R V

Côres fi rmes

ou •• oo

M E o

O C I-IAPE'U N. I 00

fôrma elegante

Endereço Telegr.: DOLa, - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

lAGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabc Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: �ANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se dr. classificação, medição e EMBARQUE de
todas ai especies de madeiras serradas, beneliciades e em

I tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí5, bem como para o Exterior

I' Recebe cargas de importação.I do País OUI do Ex-
.

I terior, para desembaraço e redespacho para .

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

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
� §

1 zpg

II
_.. ; $

·;êi;;Z��
TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
I
I
I

'

Salto alto para 2$. salto baixo I �500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 S:) ) )
CIN1 A') LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aviador Chauífeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

/1. LHEUREUX

I vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra. 39

I�----�..·------------�·-----

BR·ASI

Devido á crise, duranle este mês vendemos com a desconta de 20al_

Depcsltcrto: A I
RUA C�ONSELHEIFlO

5al u m

:- f
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VISTA BEM

Florlanopolis.i=- J 938

graciosas confecções par&i meninas

ACAPIT

SEUS

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

Lindas e

na

Conselheiro Mafra esquina da Trajano

� �

� B I L. ....--f:::.;-,":!"'-T E S �
� r><:'·

� Federal e Santa Catarlr.a �
--�����������-�-�--�-��-�-�-��� �

NOS CLASSICOS E'IVELOP�S' F�CI"DOS �ll�j '-\ 'I" L r, .. 1P,
_ �ICompanhia Nacional de Navega- ����__ ������i

çã� Costeira

Dr.Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. MOI aes
Ex-interno do Dispensario

Silva Lima

IEx-adjunto do Hospital
Graffée Guinle e Simatori()

IManoel Vitorino
Clínica médica cirurgtca das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇO

Especialista em

NARIZ, GADGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Hotel Gloria

I Diariamente das 16 ás 18 bs. II

, g-

Movirnento Maritimo ..Porto Florianapalis
Serviços de Passageif"'os e de Cargas r

�����������-�--�·--����I
Para o Norte Para o Sul

quinta-feira

o Paquete ITAGIBA sairá á 26 do cor- O Paquete ITASSUCÊ sairà á 24 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Río de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedela

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

AVI·50 Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos :paquctes I

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-I
testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s da

I

Companhia, na vespera das saldas até áfl 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para corda em embarcações especiais.

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

Para mais informações com o Agente

J. SA�TOS CA_R_D_O_S_O .����������_-�iIIlIItt'���'�-lIilIIIIk&_-ft
I Dr. P. Cama;:;l Colegio "Cora

Simõés· ção de _.Jesus"
Equipa-ra('lo aos Instítutos
de Educaçao Estaduais--

GINASIO F1='MININO ,,-'"

�Iorianopolis
REABERTURA DE AULAS
Curso Preliminar t: Jardim da Infância a 16 dt-! fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior Vo

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

QUER AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?

QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ?

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS, Etc.

via CO DOR
S i n d�i c a to Cond or Limitada

!i.:>

Agentes Carlos Hoepcke s. A.

Rua Ccns. Mafra, 34 Tel. 1.500

T"'. '.

,-

,& a.�d� ft'MWMA 'M'tMe:ei\§i§ififuiW22L2F' M·..... . � DIilIIíl

��:��t..'I.,ê�,�'...,.À
---

����i':� � ��:l!y�,>;'<

��' A·� Fc-.. ·=·-�-c.=-��1�n�No2a�-c��rÃ�1" avo- r It �)! além d,e moradia é

propria par� c,asa
�)

, \� comercial, recentemente reconstruída,
\.� �� si,tuada e� bOl� [onto na vila deBíguas-
l� _______,� I su, e mais dois potrcíros com �xten-[� • ��� sa area de terra). O 'legoClo e ur-

I� ,� ! gente. Tratar com José Sanches. na.

� �K4 mesma.

�� Em loteria F\ sua favorita �

I�I �
Rua Felipe Schmitd n° 7 e 17 a

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
f/lANCHAS DA PElL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHIUTICAS

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com succcsso em todlll

U molestias provenientes da SYPhll1le inlf/urf.'za:) do sangue:

e flnalmento em todu
III affecçOe. cuja ado

llliMoa rc�16trad. 1I"0m .0Ja a

fiIZAVARIA··
- Milhares de curados _2-
i fi ,1911;;: OEPURATIVO DO SANOUl

&RH '!29i'%W'f'T'......., rr •...AM 1M = "Ir

EVOE' ! EV E' !M MO
vem aí e hospedar ..se-á na

Casa das Meias
de FERIS BOABt\ID

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

PIERROT METALICO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

D 1\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRf.\.SíLElRA E ELEQUEIRÚS S. A.

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

Aproveitem Foliões

Otima vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA GERAL:

aberta de l' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas,

INSCRiÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Ginásio-I· a 15 de março,

EXAMES DE ADMISSÃO A' I' SERIE GINASlM",
a 23 e 24 de fevereiro.

'"

EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 25 de [evereiro
Gi1lásio. a 14 de março.

PELE e SIFILlS

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

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, J 4-Sob.

Telefone) 1 J 67.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das

I4 ás 7 da tarde.
-- ---_
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A.GAZETA DESPORTIVA
Carlos L. da LuzREDATOR:

pl.Jblicado O

oficiais da L.r'J.S. C., á reali2:ar
próximo. Constarão

rnesrne'S de lo pareas.

Agora perguntamos:Havera'concurrentes
continuarão os nossos gremios nauticoS

índolencia sonhadora?

_Já foi elaborado
as. regatas
mês de

e programa
oara,I

no abríl asse

--you

em sua

e �u�cill.

dencas que o caso exigi i.

A mulher detida. interrogada
pelo comiseario, declarou que ha
via alvejado o marido, tencionan
do mata-lo, Dois êle ultimamente
vinha lhe int�ingindo cesngos de
toda a natureza. acres�en�;lOdo
ainda que diariamente o

rdores. porque a disp�ta do titulo �e campeão e�t'ido,:I, e,ai:lda mais

L ir,za Ná(.__jtica de Sê:inta enfrentar um esquadrao forte corno o do Caxias, nao e Jogar na
- .� I

Ce ta ri n a I
varzea.

Récebe:nos da 1 ig'l Náutica de Santa Catarina o seguinte I
_ E, tamb.em, seu'; jogadores, fiq:Jem sab�,do q�e ser tri-cam-

programa para a. primeira regata oficial deste ano, a realizar-se em peão �íilO. e motivo para ficar inerte, dormindo sonre os louros

:\ 1 de abri]: c'as vlton�,s. .

1- p:m:o- Principiantes--I.OOO.n.-Iole; li 4 -Taçl RODJL- E pr�ciso .coragem, bôa vontade, por parte "dos Jogadores.
FO VIErJ?/\. para que o Hgueirense repita a laçanha de ,35 ...:16 e 31 e ao

2' » _ Classe aberta-2.000m.-e�quifes-- CA,V\PEONA-I mesmo tempo mostrar aos seu; rivais, que o Figueirense fOI sem-

TO DO REMADOR. I r=
UI1l clube de bôa vontade e cumpridor dos seus deveres, toda

3' » __ Classe cberfa- 2.000m'.-Oul-riggm a 4 --- Taça SA- vez que i chamado para defend<!r o nosso futebol.

NlUi-.L_ GUI\1ARAES. I -.

-0-

4' » =Novissimos -1.OOOm.-IoJes a 4-Taça MAUf.S-1 E'::)PORT k::. • .JORNA L
TIC. 10 primeiro adversário do Brasil será co-

j' » --Clcsseaberta-1.000m.-Iolesa2-Ti1ça Al.lAN- nhecido no dia
õ de marçoÇA !)A BAI'A. I

6' »
- Princ!pl'antes--l.OOOm.-C�J1ÓeS-- raça DURVAL

MELQUI.L\DES.
"i' » - Novissimos --1.000rn,-Iole� a 4 -Taç"l PREF'E:-

TURA MU:-XICIPr\L.
--1, OCOm. -Ioles a 4 -Taça ALDO

LUZ.
(l, »-juniors -1.000m.-I"les a 2-Taça BRASIL.
1 n·» - Classe aberta-l.000m.-Out-riggers a 4-HONRA

1" N. S. C. BRONZE
IMBITUBA.

Por questões
de

.

ciumes

abateu o esposa a tiras
de revólver

RIO, 22 - Na estação de
Ó!aria ocorreu, p a v o r o 8 o

drama sangren:o que abalou
profundamente a população lo
caI.

Por questões de ciumes, uma

mulher, alucinada. alv-jou o es

poso e tiros de revólver, prostrau-
do-se ao sôlo gravemente ferido. esposo a espancava. sem motivo

O drama impressionante pas- algum e faltava ainda com as

=ou-se, numa modesta residencia luas obrigações conjugais, aban
da rua Amaral n'. 26 tendo por donando a casa periodicamente,
testemunhas varias pessôas que A vítima fo� socorrida no Pos
que presenciaram todo o seu de- to de Assistencia da Penha 6,

senrolar. depois, internada no Hospital de

RIO, 23 -Na prova motociclistica aqui realizada, venceu .

O� p:otag1onistas dess1a trag,é- Pronto Socorro, sendo seu estado

b 'Ih CI d' PLd d d I bati I dia passiona são Manoe da SII- graviesimo
ri anternente au tenor acr-eco. sen o o recor e e vo ta

ali-I O d 58 d
.

d' ----.--------
do pc r Manuel Lucena, correndo a mais de cem quilômetros, va �arted' eC anoh� Be

1

�I� e,

CHARLAUTH,motoneta a ompanr Ia rast IAn

------------ CoaI, e sua esposa, Ma.ieta Du- é o creme que revolucionou o

C f" R t t Sa-O Pedro
arte, de 41 anos de ida.:!e. mundo velho, e, óra revoluciona a

a e- es auran e Precisamente ás 20 horas, em Amelica do Sul.
���������-���������� frente á casa acima referida, três

- NA -8ROA OVAY - tiros ecoaram, atraindo a atenção
dos moradores. Curiosos imedia-

Proprietario: - IZIDRO PEDRO t::OELDO tamente acorreram ao local de
O treino do Figueirense onde partiram os tiros e lá [oram

Realizou-se ôntem, o treino do Figueirense. O campo Completamente remodelado e obedecidas todas as
encontrar caido sobre uma poça

,..,-'\
Imha muitos que queriam jogar, porém estes com excepção de 4 regras de higiene de sangue, gravemente Ierido, o

ou 5, não fazem parte da equipe alvi-negra, motorista Manoel Duar.e.
E' de lastimar, pois o Figueirense têm apenas 4 ou 5 COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS Proximo ao homem ferido es-

treiaos para poder enfrentar o Caxias. VARIADOS MENU'S '

tava sua mu'her, nervosa, em-

E' preciso que êsses jogadores indisciplinados, (não se (.0(1- Fornece comidas a domicilio punhando um revolver.
I am os pisados e doentes), sejam punidos, porque êles bem sabem a Os populares, sem demora,
responsabilidade que tem nas suas costas. RUA FELIPE St::DMIDT trataram de pedir socorros para o

E' caso da d;reção técnica alv:-negra, repreender, estes ama- f id )t ri O e prenr eram a criminosa, L.
·

, i: I VENDE-SE que se achava de arma em pu- ImOUSlne

T "Ii I oho, desarmando-a. Pelo modico preço JIe 13 con.

e aPeça r I a� :. O f' f" �. tos de réis vende-se a luxuosa U-
.. -.. ,I Uma maquina SINGER em perfeito .

ato OI Imecla�am�nte c�- mouslne CHEVROLET, tipo 1938
: estado comucicad» ao connssano GUJ- de ne, 227.

.

, • ., Ih d
.

di' A tratar com o chautteur pr()l'
" Tratar a rea General Bettencourt erme, e servIço na e egacia prietario .JOÃO INACIO DIAS

�

n·. 90. do 21 distrito, que se transpor-
tou ao II'caI. tomando as provi- Telefonne 1.222

RIO, 23- Dia 5 será conhecido o primeiro adversário do
Brasil no certame mundial d : Iuteból. SdGe--e que são doze as na

ÇÕ'.:6 que u ào para o sorteio. entre ,15 quais a Alemanha, Polonia

- .juniors»

Fioriano e Sima, rumo á Portugal
RIO, 23-Floriano, o Mi:lrechal, e Sima, embarcarão bréve

pua Portugal. Floriano será o crack do F. C. Porto.

Brilhante vitoria de Claudionor Pacheco
-0-

Treina hoje o [ris
Para o treino de hoje com o Figueirense, o lris pede o

comparecimento dos seus jogadores, ás 16 horas no campo da L.F.F.

(]

não é um creme comum

Importante
o sr. Agapito Veloso, o novo zelador do campo da L. F.

r" avisa a todos, que lião se responsabiliza por qualquer dano cau

� ado ás pessôas que pularem o muro do campo, íóra do horário,
isto é,antes de começarem os treinos dos quadros filiados á L.F.F. I

CHARLAUTH

CHARLAUTH

lhe extinguirà as. sardas, panos.
cravos e espinhas, sem a minima
irritação, deixando-lhe a cutis

limpa. macia e fresca.

Mobíliarios
TAPE1ES E PASSADEIRAS

TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES
TAPETES DI=.. I INOLEUM t::ALMAR

Sempre PELOS MENORES PREÇOS Iniernational Machiner�
Engenheiros impor1adores

Campany
• Rio

Srs . .c\gricultores e Industriais!
Aumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes f'e econo

micos, TRATOHES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

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

dedor exclusive no EstadoVendas por atacado e a varejo
RIO DE JANEIRO Telcgr. NUNES

Importadores e exportadores
65 - Rua da Carioca - 67

H. AVIL.APara pedidos. croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

f
·

B·tt t S·I· Rua Trajano N. l-(sobrado
ranclsco I encour I Velra-Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Escritorio Rua Censo Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianooolisl'IIiiiiii_FI_o_riaiiiiiiiin_o.po_liiiiiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT_e_lg_"iiiiiic_a_b_Og_r_am_a_s_eiiiiiiiiiiiiii_Fiiiiiiiiiiiiiir:_�_i::"Iiiiiiiiiiiiiii_,_

Smta Catarina

�
fonogramas '

I
I

,[
I
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����������������������������������������.�-�-������-������I��������\ BERLIM, D Nasuaq"aUdadedewmb�rio do p�noqu�

A V.. OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsave drienal, o marechal :1'.! campo Herman n Goerinsj assinou ontem um de

J A I R O C A L L A D O ereto determinando que, antes de colocar-se em qualquer empresa tn

dustríal, comercial ou pu'blíca, a mulher solteira alemã com menos de
25 anos de idade trabalhe como auxiliar agrícola ou domestica durante
um ano.

O jornal ANGRIFF salienta que a medida se fazia necessaría,
afim de diminuir a tarera exaustiva dos fazendeiros, e auxiliar as donas
do casas qu,! têm muitos filhos.

Por ter sido nomeado delegado
especial de policia do municipio
de Concordia, foi exonerado das
identicas funções que exercia no

do Cruzeiro do Sul. o 1· tenente
da Força Publica do Estado, sr.

José Veloso.
.

Tambem foi nomeado delegado RIO, 23-Um extranho caso' suficientemente 6S5a sua quali?�- Diz conhecido adagio: «quem

especial de policia do municipio vinha ha tempos preocupando a de e, p-ir isso o guarda

mumcI-1 não arrisca, não petisca », e o a-

de Indaial, com jurisdição nos de polícia distrital da Gavea. pal o detev,e. . certo desse antigo ditado é um

Rodeio e Timbó, o 1· sargento �hegaYam consta�teT?e�t� as l;evado a pres.ença do comIs: fato, mormente em se tratando
da nossa milícia estadual sr .Io- queixas contra um so individuo, sano ��. Delegacia da Gavea, ali I de loterias. Que o diga o sr.Tsa

aquim Cavalheiro Mende�· de identidade desconhecida, que se �PU10� tr.a�ar-se realmente do
I ias Maia, residente no Hio de .Ia-

Por ato de ontem do· sr In- nas ruas desertas do bairro e a p�rIgoso individuo que ?a tempos neiro, na rua Meyer n: 23, fun
terventor Federal foi' exofl�rado i todas horas e, ás vezes irrtitulan- vinha �larmando? .balrro, rap- cionario aposentado da Prefeitura
o sargento GentÚ Leandro dos I do-se investigado� da polícia, as- tand� Jovens ser_:lçals do. local. .

do Distrito Fedetal. Esse senhor
Santos, de delegado de policia saltava empregadinhas do lugar. A.l0ven, que e2e con.duz'a na arriscava sempre e per isso pe-
do municipio de Hamonia. '

O caso passou a assustar toda ocasiao de s� preso, fo� e�t�egue, tiscou ...
a gente. a seus patrões e o Ill�IVlduo; I O fato aí e,tá: adquiriu um bi-

Os assaltos se repetiam impu- que se ch�ma Manoel Batista e e lhete da popular "Tainha das 10-
nes e misteriosamente. Os mora- casado, fOI autoado. I terias», o de ri" 1.199, da extra-
dores da Gavea, melhor avisados

I ção de quinta feira última, 17
se precaviam. O delegado de po-

-

I do corrente e acertou. Esse Ieli-
lícia loc�l. sr. A.sc.a�iü Accioly

..

e sardo entrou logo na posse da

s��s aU�Ihares, llllC,laVam especiais IAN IMAlS I magnifica <boladn », pois os con-

dil!genCIas no se�tldo de desco-

I
cessionarios da cOll.hecida e prole-

brir o desconhecido.

A' 50LTA
rida Loteria do E3tado de Santa

Vinha o. ex�ranho individuo I Catarina, ses. A ngelo La Porta
lembrar. a h�5tofIa do celebre «HO-I I & Cia. efetuaram incontinente-

RIO, 23 O ministro da Guer.
mem misterioso>, que tanto alar-l E· G 1 B· l mente o pagamento do premio
mou a população carioca sem xíste na rua enera íten- I •

d 10"'0 t tra inspecionou as obras de melho-
id d b

I court certo cavalheiro que todas �1alor � con os que ocou

ramentos que se executam na Es- nunca ter SI o esco erto. aquele bilhete n' 1.199.
cola Militar do Realenão e os tra Afinal só por ocasião de sua as tardes solta seus cavalos em

A' tâdI·
. _ "". . -'. 1 I' d .., 1 e, a e como o sr. saias

balhos de demotíção do edíncío do I morte veio a ser o enigmatico p ena rua, argan o-se os animais
M· de : I f' 100

extinto 3·. R. I., na Praia Verme- homem identificado em desenfriadas correrias, pondo
\ ara, le u?: goQPe leoludc�mChegou ôntem a esta capital lha. ..

t t
CONtos c e rCIS. ue pe u o.

Ontem á noite os policiais da em pengo os rausen es, com es-

vindo do Rio de Janeiro, o nos-
,.

l·d d
.

C L V B E Gavea acabaram de identificar, peqa 1 a e as cnanças.
Iso prezado amigo sr. Angelo M. N-

,

d t d
------------.---

tambem o novo homem miste- ao sena e o o mau. que
La Porta, capitalista e concessio- '

fi
.

d f ·t t Irioso. Descobriu-o um guarda os I�cals. apre ei u�a omasseI? Onario da Loteria de Santa Cata- O O Z E municipal, que se achava de ron- providencias, no sentido de eVI-1
rina.

I
da na avenida Visconde de Albu- tar um desastre, que fatalmente

VIAJANTES. (vi querque próximo ao Hotel Le- se dará mais dia menos dia, se
A .- VIa terrestre �

,

did ..
-

f .

O carnaval esta trazendo o peso blon, quando conduzia em sua me I as energicas nao orem tu-

L· d
. I soaI preocupado. I hi

.

d 17 madas
ista 08 paesageiros que se- A não ser o Cristianinho com o .

compan Ia uma joven e anos ' .

guiram para o norte pela Viação tradicional PE'RA DIABO c�paz de· presumiveis. �M. __ M " " • _

Cruzeiro Ltda: - Matos Conceí- I transferir a festança para Abril ou I O guarda notou que a 1�10ça E d('i'ío Albi Pereira Anaelo Cequll-11 Maio, Galego, Carico, Chico Mélo, caminhava contrangida e por i3S0 xonera O
j., 'D I G'

.,
, - Candonga Mundeco Deba Ju' 1

.

d
.

, e�o, .

urva onza�a, Jose J o�o
'

Leitão (já 'promovido), 'emtim 'a tur: �es� �eu aprOXImar-se o suspeIto
flburclO, Bento DIas da GraCla, ma FIXE, não descura um instan- mdlvlduo.

Jorge Fatuche e Aguida Cardmi!O. te. Interpelou-o e êle respondeu
Grande é o interêsse

.

pelo pen- que era investigador.
PassageI·ros que seguI·ram para

tead.o especIal, que o Bmha vem Não conseguiu porém exibir
fazendo no ARGENTINO ha varios " •

o norte dG Estado Gom a Em- dias. documentos que comprovassem

A t V·
-

C t
. As 50 beldades do GAROTAS DA

preza u o laça0 a arInense
FOLIA. não descuram dos ensatos.

S. A.: - Fernando Costa, José O Chico Mélo encrencou ontem"
Rocha, Joã0 A. Adamy, H. Hen- e dizem que si não se fizer o que'
nig, João Sena e familia, Adernar êle quer, irá passar o camaval na

Gonzaga, Braz Fiorezano, Ernani BRUSCA, do! onde regressou en-
cantado.

Costa, Francisco Kowaski, Eva O Candonga protestou, indigna-
Kowaski. João Kowaski. Frau do. O Maná Candido, mestre d'
Trenfeldt, Severo Simões, Ernes- obras quer fazer do velho DOZE um

to Meyer, Kurt Ribau, Pastor C?ALAlIO DE fADAS.
Em suma: o caso é sério e com-

Luck, Augusto Hulse, Ricardo plicado. e na frase feliz do Candon- Previsões para o período das
Meyer, Hans Steiberger, Lucia da, em conformidade com o esta-." 18 horas de ontem ás l8 horas
Soeter, Alfredo Marquedt, Alva- belecido no ALMANAQUE DE BRIS-

ro Dias, Getulina Samangaia, TOL, pg. 84 o sucesso será CItARO de hoje:
C t· C Ih f T J

- E POSITIVO. Tempo-Bom passando a ins-

S� �!�:os,�. Xz:m���:aAbi�:� -M---.-------------------------- tavel, com chuvas e trovoadas.

C Issa em açao de graças Temperatura-Instavel.Amaral, José oelho, Egon Schl:le-I Ventos: - De norte rondando
ler, Rodolfo Canapenio, Patricio ._-- -- -------------------- d I f
Machado, Heitor Martins e Alaí para o qlla rante su reecos.

dMAs temperaturas extremas de
e artins, João Nepomuceno Sabino convida aos parentes e pessoas ontem, foram: maxima 28.1 e mi-

_- de suas relações para assistirem a mIssa em ação de graças, que manda

p.
'.

I'
celebrar no dia 25, sexta-feira, ás 7,30 horas, na Catedral Metropolitana, nima 21.4 registradas, respecti-

as!:!agelfos que .se�Ulram co� em regosijo pela passagem do seu 90'. aniversario. vamente, ás 13.00 e 5.05 horas.
a Empreza Auto Vwçao Catan- ------------------------- .----

nense S. A. para o 8ul do EstadQ: 1 Preparando-se para o I N V E R N °
-Guenther Treafeldt, Silvistre
Damiani e senhora, Paulo Este
gemann, João Tramontin, Luís
Ferreira, Benta M. Ferreira, Jor
dão de Oliveira, Carlos Hoepers,
Pedto Castro e senhora, Emilia
Steiaer e Henrique Antunes.

Habeas-corpus da comarca de
LIMA, 22-0 Congresso Sul-I Tiju�as, em que é impetraate

Americano de Basketball erigiu o

'I
Francisco R. Coelho 13 paciente

Rio de J&neiro, por sorteio, em SimãQ Wilanoski. Helator o sr.

séde do campeonato de 1938. des. PRESmENTE.
. . . . I Convertido o julgamento\ em

FOI �xon�rado EgldIO P�reI.ra" -

• diligencia· afim cie ser avoI;ado o
da eSCfIvama de paz do dIstrIto furtado o eX-ml-! processo original.
ele No,:a Bre1llrm, da comarca de

I Recurso crime n. 2.912 da co-
Hamoma. •

t V· d marca de Florianopolis, em 0ue

O TEMPO
nls ro lana O é recorrente o dr. Juiz de Di�ei-

C t I
to e recorricio Otavio Viana. Re-

as e o lator o sr. des. HENRItl'JE
FONTES.

O Tribunal t0mou conheci
mento d0 recurso, afim dos au�

tos baixarem a comarca para que
o dr. Juiz de Direito iulque de
MERITIS.
Agravo n. 935 da comarca de

Cruzeir�, em que é agravante
Galeano Paganelli e agravado
José de Carli. Relator o sr. des.
TAVARES SOBRINHO. !-
Foi dado provimento ao agra

vo, para mandar que na escolha
do liquidante se observe o dis
posto no art. 1.598 paragrafo 10.
do Codigo Judiciario.

A TAGAZ
,.,.,

DOM JOAO NA POLICIA

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do sr, Manoel Vieira
Cordeiro, 10. escriturario do Te
souro do Estado.

foi detido

DELE(;.�DO DE
POLICIANOSSA V;DA

ANIVERSARIOS

conquistava as emprega
dinhas, IDas

SRA. JOSE' DE DINIZ
Dcfl ue J'Ja data de hoje o alli

versario natalício da exma. sra,

d. Ester tSilveira de Souza de
Diniz, esposa do nosso confrade
sr, José de Diniz, redator de « O
Estado».

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Elpidio Costa;
li) sr. Rubens Monteiro;
o sr. Hugo Krapp;
o r. Paulo Krapp;
a senhorinha professora Isolete

Ferreir�, filh.a do sr. ,João Ferrei-IInspeção realizada
:�::::;:;�:da

Saúde do

po,tool pelo�ministro da
Estão se habilitando para ca-

Gsar o engenheiro ;Marci(J Macha- uerra
do Portela e d. Alda Ramos
Wendhausen, ambos solteiros, na

turais deste Estado e nascidos
nesta Capital.
CHEGAM UNS

Departalnento de Aé·
ronautica Civil

Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

A MOOEL.AR
Liquida pelo custo os artigos de

R ov EDelegacia
Fiscal KIMONOS--BLUSAS-VESTIDOS--TAILLEURS-JOGOS DE JERSEY, etc.

Acham-se afixados na coletoria
federal de São José, os editais
referentell a08 aforamentos pre
tendidos por Fett e Cia· Ltda.,
Tomas Weods, Alberto -de Me
deiros Barbosa, João Licio de
Santiago, Antonio José Sidrale
Antonio Araujo Figueiredo.

APROVEITEM ,
•

P R E ç O S E.S T U P E N DOS O E B A R A TOS

em
Ju!gamentos da ses-.-)

são de ontem
'

A mulher

gada a

atemã é obrí.,
-----------

traballiar

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

QUE PELUDO! CARFfAZES
DO DIADe um golpe

com 100
de réis

ficou
contos

ODEON� o lider dos
ciuelnas

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
Um grandiosa produção da War
ner com Bette Daves e Humbrey
Boggarth

MULHER lV[ARCADA.
- - (J.--

CJNES CORO.t\DO!j

CINE REX, ás ,1. 7 e 8,30 ho
ras-JOHNADA Si�L::;TRA, com
Conrad Veidt e Vivie.mz Osborne.
CINE ROYAL, ás 7.30 horas

-PRELUDIO DE AlvlOH, com

Grace Moore e Gary Grant,
__ � "_�� � w •

Maquina de escrever

campeonato
1938

REMINGTON
Vende-se por 950$000. Em p.:r

fdto estado. Tamanho proprio para
escritório Informacões na. gcrencía
pesta folha.

'

Tribullal de
Apelação

FRIBUHGO, 22-AudacioHos
ladrões assaltaram a residencia
do ex-ministro Viana do Castelo,
roubando joias e objétos vários,
cujo valor excede a importancia
de dez conto� de réis.

Os meliantes penetraram na ca

sa quando todos dormiam, arrom

bando uma porta dos fundos.
O fáto foi levado ao conheci

mento da polícia local, que ini
ciou as diligencias necessarias pa
ra a identificação e consequente
captura dos arrojados gatunos.

H. FETT & C I A.

Comunicam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITOR lOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15 ás 16
Com a Gerencia das 15 ás 11

Todos os assuntos que não estejam ligados diretamente
aos interesses industriais e comercíais da firma. pedimos encare-
cidamente. sómente sejam apresentados por escríto.

'

A quinzena da criança
NO O PARAISO

Roupas para erianeas de todas as idades� por preeos modicos a partir de 2'000

Não perca de fazer suas compras Rua Felipe Schmidt, 21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




