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1092Sabado. 26 de Fevereiro de 1938

PORTO ALEGRE, 25 -

Ten-I preza e estabelecimento comer

do sido suspensa a medida do fe- eial está hermeticamente fechada
chamento das lojas maçoníoas

I
para extranhos. Não ha, portanto,

em todo o paiz, a reportagem do motivo algum para condenar- se a
«Correio do POVO» entrevistou o Maçonaria por conservar as suas

------------ ------------����-�"!'.....�-�!III""��..�.'!'!!��-�-��:"""""....,,""'-.-....""."""------
sr, Carlos Fuhro, delegado espe-Iportas interditas para o vulgo».
cial do Grã o M e st r e d a Em ohservancia ao preceito.
Maçonaria Brasileira no Rio Gran- 'cristão: «Dai com a mão direita
de do Sul, o qual abordado so-' que a esquerda nâ.i veja », as

bre a razão do segredo nos tra I Lojas conservam secret IS 03 b(
balhos internos da Maçonaria, I neficios que distribue.n, o bem
declarou: Ique fazem».

- «Segredo não existe ali, no
- ------------------

sentido profano do vocabulo. A I Gal Tassomelhor prova disto está em po-
•

der encontrar-se, nos «sebos», ri- Fragos,1\;\tuais de todos os graus, além de lU'
obras varias, entre as quais a de

'�é0 Taxil, que publicou todos os
RIO. 25 Por ter sido reforma-

flt�S correntes e mes�o de :< dia- ,do compulsoriamen te, do cargo de
bolismo », em obra dedicada a en- ministrodo suprem» 'f,iblnal Mi
tão rainha de Portugal, d, Ame- litar, deixan�o assim o servíço at!
lia obra esta que ss propunha I vo d� �1Cerclt\}, apres en tou se hoje

'. . . - ao míntstro da Guerra o sen�ralferir de morte a Instituição, po- Tasso FraSoso.
rém em vão. I --------------Segredo, no sentido maçónico, M d ·d tsignifica: - Reserva, Discreção, a ri novamen e
Prudencia, afim de não divulgar

b b d dentre os pr0.ran�s f!nsin3I?e��os om ar ea a
corapreensiveis so para os micra

dos e que poderiam ser interpre-
tados erroneamente e mesmo com MADRID, 25 O centro da cio

dade foi bombardeado íntensamen,falsidade. Por isto mesmo exis- te pela artilharia nacionalista, sen-
tem diversos graus de Iniciaçã i, do o toso iniciado ás 18 horas, A
tal como existem em IJO'1sas es- artllharia republicana respondeu ao

I colas ginasios e academias cu r- f03?,_trav�ndo se intenso duelo, As
,

. .

'

d I posiçoes nao foram alterada .l sos progressivos. excluídos os

cursos superiores quan tos não te
nbam preparo. Outrcsim, qual
quer sociedade

Paz aI! trinca Nnomeaeta
VIENA, 25 - Os jornais aus- Foi nomeada Maria Camargo para o

triacos declaram que a paz da carago de auxiliar do Dispensario
Áustria está assegurada pela for-I

do Departamento de Saú Publica

ça do povo alemão· do Estado.

e

segrêdos na

Maçonaria
Não ha

I NUMERO

Declarações do coronel Cordeiro de
fiarias na chegada a Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 25 - FaDando aos

jornalistas, ao de8embarcal· do avião., o
coronel Cordeiro de Farias!, dechu·ou: I ANO IV I

-"Sinceramente, nada sei sobre oca ..
----------------

80 da Interventoleia. No ni�, tudo calmo
ta, Euita ehuva .•• A sitDm�ão do govêrno
do 'Ilio Grande do Sul deverá .re§olver-se
eutl"e hoje e amanhã. A ulti:w,u� p.Ul]�H,Yl.:.'a se
rá, porém dada pelo sr. (;etuU® V ..u·gas.�"

UlD martts' da velo
P,·omovido a eoletor

federal

RIO, 25 - Foi nomeado o es

erivão da coletoria de Orleans,
em Santa Catarina, sr. Telmo
Rodrigues para a coletoria de
Torres, Rio Grande do Sul.

desencalhado
"Ital,lpgé'�

PORTO ALEGRE. 25 - A 6
do corrente, na Ilha da Feitoria,
quando em viagem do Rio para
esta capital, encalhou o vapor
<Itanagê>, da Companhia Cos
teira.
No serviço do desencalhe fo

J'� empregados varios rebocado
res, tendo sido feita a dragagem
do local onde o navio encalhára'lNão obstante todas essas me

didas, sómente ontem, 18 dias,

apôs, conseguiu o navio safar-se, I

rumando, imediatamente, para
esta capital, onde deverá chegar,
boje.

A agencia local da Companhia
Costeira telegrafou para o Rio
ele' Janeiro, pedindo seja fixado o

dia ela saída e a escala desse na

vio. 'Íla sua proxima viagem para
os portos do norte.

.------

Foi o

Está em Recife o

oudas�ocJa�ao, :m- "Rei do Baralaáu"
emssao

RECIFE, 25-Viajando pelo
<, Cliper », chegou aqui o miliona
rio canadense Osvaldo Mackenzi,
conhecido como o «Rei do Baca-
lháu », que se demorará cinco

Por áto de ôntem do sr. Inter-j dias.ventor Federal, foi exonerado, a
__ r- .. •

pedido, do cargo de secretário de' Sociedade das Na •

Est.ado dos Negocios da Fazenda leões aluericanas
e Agricultura, o sr. Rodolfo Tie-
tzmann, tendo sido designado pa- 'I NOVA IORK, 23 - Comuni
ra responder pelo expediente da- cam de Ciudad TrujilIo ao <New
quela Secretaría, o dr. Celso, Iork Times» que o ministro dos
Fausto de Sousa, secretário da I Negocios Estranjeiros, sr. Ortega
Viação e Obras Públicas. Frier, anunciou que o govêrno da
E' de oportunidade, ao regis- Republica Dominieana proporia a

trarmos o afastamento do sr. Ro- criação de uma Sociedade das
dolfo Tietzmann, que salientemos Nações americanas, durante a
a dedicação e os assinalados ser- reumao da União Pan-Americana
viços que prestou ao Estado, no marcada para L' de março.
desempenho da importante missão O sr. Frier declarou que havia
que lhe foi confiada. favorável encorajamento de parte
De uma integridade a toda a de várias Republicas e acresceu

prova, solucionou o sr. Rodolfo tou que não sería mencionada
Tietzmann todos os complexos nenhuma aliança militar.

Solicitou
O see.P9tário da Fa
zenda sr. Rodolfo

Tietzmann

o grande volante Rosemeyer, vítima do deUrio da ,'elo
cidade, que se pI·@in1uha coneo.·rer este ano ao '·TI.'3illiJo1hu do
Diabo"� recebendo elo Long IsIand ena:ushlstiea !Dz!lnUe§'�aeão,
após a conquista da "'Taea Vanderbiit'�.

Negl.OCiaçÕleS elnttre a Monstro AG':ti���o'::_EL';'--Nmr�-Gst'j) ---'50--Ita Ia e a ng a erra. RIO, 25-Tele�rama do Ceará, IIOLANDA 1�
�.",

tc� d'ROMA, 25 -Afim de facilitarlmforma ter ocorndo el,? Cl'at�, IiU're g ren a
as negociações diplomáticas entre n�quele Estado, �m cnrne horri- RIO, 35 - O prosidente da
a Italia e a Inglaterra, afirma-se pílante em que fIg�rou como �s- Associação BI asi'eira de Impren- RIO,;,;5 Ur.1 vespertino diz ue

que o sr, Benito Massolini vai sass,mo � conhecido arruaceiro
sa, sr. Herbet Meses, foí agracia- informada de que 1) sr, Souza .Cos

reduzir as guarnições militares, JOg� Mana �a .Cruz, vulgo Ca- do pela rainha da Holanda com ta, no seu despacno com o presIden'
I belena de peSSlmOR antecedentes d dO' te da Rcrm;)UC3.. submeteu á sua

que se encontram atua mente na ' "

a .01' e� e range-Na.ssay .. A I assinatura o Elote-projeto de lei re-Libia. em vário.s p�lícias do Nordest�,
cenmoma a entrega das mSlglllas !armando o imnosto so}Jre a renda.Cebelelra ontem 63pancou efltu ..

será realizada bJevemente. deven- Diz 8'luêle j.):r�1al qu� o aludido
pidamente uma menor de 3 anos, do ser fúta pelo ministro da Ho- 311te-p.rGjétJ não a�mt;'nt:uá a tri-
na rua do Carmo, perto da igreja I d T P butaçao dos contnbumtes, estabcw

an a, sr. ot eur'3um. lecendn tão �Ú-lnÇ>n'e 11m sI'stemamatriz, assassinando depois. com 'J � �.

d mais eficaz Q(! arrecadação do men,20 punhaladas, a mãe esta que cionado imposto.
LONDRES, 25 - O «Daily interviéra na luta para retirar a

Recamb·.ado Assim, os contribuintes que so-

Mali», em sua edição de hoje, filha das mãos do sicario. A po- nesarem a contribu.ição estarão su-

Hcia de Grato prendeu o crimino- jeitos a penalidades adequadas.
assegura que o ex-ministro das

It
· '"

R I E· A t SO, que quasi foi linchado pela para aja Ie ações xterlOres. sr. n ony

Isen('o-es e redu-Eden, Dilo fará mais o seu anun- população indignada.
�dado cruzeiro pelo Mediterraneo'

C dBdO sr.
\

Antony Eden vai, antes, once I O Malaquias Rocha, prêso por ha- l'o-es de. dl-re·ltosfazer uma estação de repouso no ver praticado um furto na resi- �
norte da Inglaterra. habeas-co.·pus denGÍa do sr. Jorge Aterino, se-

�duanel.ros problemas da sua pasta, com o Casamentguiu, hoje, devidamente escoltado li mesmo acerto e o mesmo

desoor-I O
A denúncia contra o cei. O Tribunal de Justiça em sua para Itajaí. I tinio com que se houve na presi-

d ..

Horta Barbosa sessão de ôntem concedeu habeas-
.

O referido individuo, foi requ.i- 'I RIO, 25 Foi baixado decreto
deneia da Comissão de Finanças e prlnClpesRIO, 23 Entrou na Secretaria coorpus ao sr. HelmuthZimermann, sItado pelo delegado de pohcm reguJando a concessão de isenção e da extinta Assembléia Legislativa. I

do Supremo Tribunal MilitlU', em residente em Hamonia, pGr nao daquele municipio, afim de expli- redução de direitos aduaneiros de Deixando a pasta, pode o sr.,dráu de recurso, o volume dos au- existirem motivos que justifiquem car o clrst.ino dado a vários objé- importação para o consumo. A me- Rodolfo Tietzmann levar consigo VARSOVIA, 23 O prinelpe Do-tos do '�nquerito policial militar a . -

t' t t t
" " dida recairá sómeute nas mercado-

a certeza de que os seus servif'Os I
menJque Radziwlll, filho do prin=i.

que rellponde o coronel Horta

Bar-!
a sua pnsao preven lva. ,os, que, cer.amen e por enga�o , rias e materlais que estiverem clara. .

'
_

'd I
,..

t pe Jerome, contratou casamen:o.
bala ,"mandante do primeiro Da· Impetrou a ordem o advogaao I trouxe consIgo para esta capItal, e expressamente incluidos nas diS_,lamals

serao esquecl os pe os seus

I
com a princeza Eugenia, filha d�'alhio ,errovlarlo de santaMarla. dr. Arão Rebelo. do hotel em que alí se hospedára. posições do decreto. qoncid�dãos. prlnclpe George, da Grecla.

Tratado� entre o

Brasil e a Bolivia

IP,O, 25 -- Serão assinados a

manhã no Itamarati entre o Bra
sil e a Bolívia os tratados sobre
a saída e aproveitamento do pe
troleo boliviano, extradição e li

gação ferroviaria estre os dois

paises, acompanhados das notas

reversais complementares.

" .�

RODOLFO TIETZMANN,
s9cretário da Fazenda

Tragico desastt·e

Partiu para o norte I
�",1 o ministro do

'

Trabalho
RIO, 25 - Seguiu, hoje, para

o Ceará, o Ministro Waldemar Fal-
'

cio.
E' possi vel que o Ministro do

Trabalho, assista á inauguração
dos trabalhos de construção do

posto de Fortaleza.

I
-

-,. ----------

Vae repousar

..

�.:-

LONDRES, 24-0 oficial avia
dor M.V. Baxter morreu num

acidente de aviação ocorrido em
Lewes (Sussex).

O piloto era o único ocupante
do aparelho, que pertencia á es

quadrilha de combate de Tang
mere (Sussex),
--------------------------

lo embelezamento de
São Francisco do Sul

S. FRANCISCO, 2,.t-0 prefei
to mm1Ícipal, vai proceder ao

alargamento da rua ]3abiton�!}.
tendo, para tanto, feito a respe
tiva comunicação aos proprieta
ries dos prédios que deverão sec

demolidos.
As obras serão iniciadas pelo

mercado municipal, cujos compar
timentos já foram desocupados.

: i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os cir, " los p )J;tlcos interna
cicnais que confiavam na inflexi
bilidade da Inglater I 'I em relação
á retirada de voluntários da Es
d1nha, quedaram se, perplexos,
ante a notícia estonti.ai.te de que
o sr, I\r'hr!'v Erlen 5e demiti
da do cargo de ministro do �,For
reing ()d!Cc».

E:n outras circunstancias é cer

to que êsse pt:dido de demissão, �-�.��-�����������������������
revestido do caráter de irrevoga- Dtreçao dos profassoroes
bilidade não 'assumiria tamanha _,OãO RObe rto ."11,"" r'e i ra,.João
importância para a politica inter- RO rna r io Mo re i ra, E I pid io
nacional (1", velha Europa. Mas, Barbosa e 'Wiln""ar Dias

.
no presente momento, quando a Funcionará este Curso a partir de 15 de março do corren-

Inglaterra r-e debatia pelo princi- te ano, preparando, alunos para os exames de Madureza, na fórma
pio da n;,o intervenção e .con- da Legislação Federal.
seguente. -tiracla de voluntários O� exames poderão ser PRESTADOS EM. QUALQUER
tspanh;,. essa atitude do ex-ti, ESTABELECIMErnO DE ENSINO SECUNDÁl�IO DO PAIS.
tular da pasta dos estranjeiros
do govêrno britânico assume ou

tio aspecto, porque importa na

mudança de rumo da política eu

ropéia,
A capitular C0m Londres an

te as exígencias do eixo Roma,
Berlin - Tóquio, o sr. Anthony
Edtn preferiu sacr ficar a sua

carteira política, pôsto que tal
atitude implicaria na quebra da
quilo gue se chama dignidade
d,! urna nação, principalmente
essa n<:.ção sendo a poderosa ln
ghterra.
-

Triunfaram os princípios sôi!lre I
as ambições. E que. princípios: IEram os da paz, cuja continui
dade depende da cessação da

guerra civil espan�ola, o foco de
um passive! conflito mundial. O
�entido superie r da polítíca de
Eden compreendeu isso � outra

coisa não fez sinão procurar a-Imenizar 03 males que advieram
da parlicipação de voluntários
l10 confli!o da Espanha, o que
S� tradllzia claramente numa ma

nifesta quebra do acêrdo anglo'
itali",no d;� não intervenção, que
falhava, assim, ás suas verdadei-T
ras finalidades.

,.E' certo ser mais uma vitó
ria do H. Mussolini, mas ela nito

será tão honrosa quanto a atitu
de do ilustre sr. Anthony Eden,

inflexibilidade de

A GAZETA

vitória do i
caráter

OI' WAU.IDi1 WFNDHAUSEN

que mostrou

caráter na satisfação de um com

promisso assumido para com a

sua conciência de estadista avi

sado, cujo patriotisMo mandava
cQl()ca�se acima de quaisque:: in
junçõp.s o bom nome de seu

pais.
E nã0 se dirá que a intransí

crência do sr. Eden constituill um
;ntrave para 8S negociaçõés de

paz, porque essa nunca poderá
tcr suas bases asentadas sôbre o

cabr da foguc;ra espanhola, nem

os homens se cD!�nderão encJuan' ,

to se ouvir o ribombo dos ca

nhõf"s ás portas d,� Madrid.
A atitude tomada pelo ex-mi

'"listro inglês é das que mertce

os maiores aplau60s ç dêle ,se
,]irá que pertence áquela casta

de h'lmens a quem Sà de Mi
l i:nda se reteria dizendo:

«Homem dum só parecer,»
«Ar.tes quebrar que torcer."

W';ii:"'3,,��r������'�'JCJ�:--��
;.i;
;.0""""""""""""".

.

_ ��I� Manoel A;ves Garcia �
� e �

� Higina Maria Garcia �� participam aos parentes e �
� pessôas de su�s relações que �
r!� sua filha ELY contratou ��
";1 casamento com o sr. AMIR �;)� DE BRITO, �I. �i� Floplis. 19 -2-1938 Jt
r.� ....,.,."""'......................r:-e rijI
fL "'.-"'L��"'�:trr.:!!!!':.II�

n
�� � � i
� ! Ely � �!�",x,;� �mir r:oJ1

� noivos �

L���ooJ

•

Florianopolls, 26·-2-1938

o car-'1A��eo ClubefClube IS de
paramiCI_�1 do

� ES-1 Outubro
nãense liado de San-I CARNAVAL DE

CURITIBA, 23 - O :ar- ta Catarina I 1938
naval dos paranaenses parece será
NA Diretoria faz ciente que:I Iraquissimo este ano. ão have , T •

d I 1'.) _ conforme convites distribui-
I Neste nosso paiz, gran e pt ará corsos, realizando-se apen: S dos aos associados, serão rea-

I
extensão, onde os meios de co- Itzados bailes carnavalescos,bailes nos clubes. .

bl nas noites de sábado, dom�-mumcaçã o s: o os pro emas,

I go, segunda e 'terca-retraa.càm

-eHARLAUTH 111alS dificeis para o nosso govêr- inicio ás 22 horas;
.

, no somente a aviaçao tem produ- 2'.) -

�la, ,ta:r:_de de domingo,
_' C?m

I· I' .. IniCIO as 16 horas,havera umaé o creme que levo UCIO?OU o zido resultados satisíatorios. matinée infantil, exclusiva.
mundo velho, e, óra revoluciona a E' a aviação que liga ° nor- mente para osfi�hos e irmãos

A
.

d S I
<1

,) i menores dos SOCIOS; .

meneá ou. te ao sul do pars, levando, aos 3·.) _ fica termínantemente proibi-CHARLAUTH brasileiros da Amazon11'i e de;' do o ingresso de _pessoas"ex-
, tranhas e bem aSSIm, de ere-

pampas as ultimas esperanças do anças a03 bailes 'noturnos.' No
desenvolvimento. cUll!,primen!o de�ta d�t�rmi-�

. , naçao, a Díretoría sera Infle-
EX13tem lugares tngremes e xivel;

.

.:.

Perigosos montanhas cuja técni- I}'.) - é vedado nos bailes o uso do
,

" lança perfume e de maSCaf8,8;
ca da engenharia, não consegue 5'.) - o ingresso para pessoas torras

ultrapassar e as populações qu teíras,
, por sencítação e res-

, .' ,,' ponsabíüdade de associalIo,
por ali VI vem, vem ao longe, bem rerâ fornecido pela Tezoura-
ao longe esses passares gigantes. ria a�é scxta-�eira; ,, 6'.) - as mesas serao vendidas ape-São estes passares que trens- as que estão colocadas nas

partes Iateraís e frente do
salão, podend 1 serem reserva
das até a tarde de sábado;'

1·. - o convite Ingresso forneéldo
aos associados serâ clfigJdo
pelo nórteíro;

8-.) - com o porteiro ficar.lo as .<te
tacões com

.

os nomes dos âs
socíados que .reçeberam con.
vítes e dos que,por qualquer
motivo estiverem impedidos
de assistir a('ls bailes;

.

9·.) - os associados que porventura
estiverem em atrazo no paga
mento das suas mensalida
des, poderão resgata las atêa
tarde de sábado, para faze
rem Iu's ao respetívo in-
gresso; ,

10' .)- a Diretoria ou qualquer 408
,

seus membros, não atende
rão a solicitações de' ingressos
durante os bailes.

Dr. Camará
Fraco
navalMartins

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

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

CONVITE

cu o DE MADUREZA
não é um creme comum

CHARLAUTH

lhe extinguirà as sardas, panos .

cravos e espinhas, sem a minina

irritação, deixando-lhe a cul s

limpa, macia e fresca.

As aulas funcicnarão todos os dias ureis, á noite. Edital : ortam ao norte) os recursos aos

flagelados pela sêca,

C P
,

t· ''; f São e stes passaros, () laço da

urso. ra I':(./! amiza,de, entre .os poV,OS, no. inter-
de Datlloarafia cambio, comercial e l�du3tflal.
"Ped ro Bc.OSCO'·' Não demorou muito tempo,

para que o govêrno, compreen-
ANEXO A' LOJA MAÇO- desse as vantagens da aviação.
NICA "REGENERAÇÃO Começou d desenvolver, entre a

C1-\TARINENS=:"
mocidade brasileira, urna propa-
ganda [orrnidave] e pouco a pou

De ordem do sr. diretor, co, os resultados foram satislato
faço publico que, na fórma nos.

do reguJamecto em vigôr, a Por todas os capitais dos Es
matricula para as aulas de: tados começaram a surgir os

Datilografia terá inicío a 15. AEREOS CLUBES que em

encerrando-se a 28 do cor·
pouco tempo eram oficializ-tclos. 193��OrianQPOliS 22 de fev�r�i�Q:"dc

rente mês. . O primeiro foi no Rio de J:l-

I
Os candidatos deverão: neito. em seguido em São Paulo.
a)- provar terem, nn Santa Catarina, tambem não

minimo, I? anos de idade, podia fica: inativa perante e�te
serem vaCinados e na sofre- desenvolvimento aviatorio e ha
rem de molestia contagiósa; àois al'WS, f<!z-se a primeira ten-

b) -s(.rem diplomados tativa de fuod lf p.m FIOIianopo
por Escola Normal Primária lis I) AEREO CLUBE. tendo
(antiga Escola Complemen· á frente o dinamico e esforçado
tar, art. 61 do Decreto no. tenellte Gabríd Morse.
713, de 8 de Janeiro de....... E. tretanto. a nossa mocidade
1934); ainda muito fria não corres'

c)- enviar o seu re- pondeu ao esforço feito pelo te- O Conselho de Admistra-
querimento devidamente tim nente Morse. Todavia, a 20

dei
ção do Banco de Credito

brado pejo tesoureiro do �etembro de 1937, sob a pre- Popular e Agrícola de San
Curso e visado pelo pai, tu- dencia do tenenente Fernando ta Catarina, de acôrdo com
tor ou curador. Borges numa reunião realizilda no O art. 23 de seus Estatutos,
Os requerimentos poderão CLUBE 12 DE ,AGOSTO convida aos srs.· acionistas

ser entregues na séde do foi difinitivam<!nte fundado (I dêsse Banco para a .' sessão
Curso á rua Raulino Horn, Aereo Clube Civil de Santa de AssembJéa Geral Ordi
no. 2 (sobrado), todos os Catarina. _ nária a realizar-se em sua
dias uteis, das 16 ás 18 Uma atividade febril, notava séde á rua Trajano no. 16,
hora�.

. .
se nos primeiros meses da exis- ás 14 horas do dia 9 de

Secretaria do Curso prá.tt-I tencia dJ !loveI CLUBE até março do �or(ente. ano. afim
co de Datilografia, PED�O que a morte do nosso sa�doso de tratar se do seguinte:
BOSCO, em. Flonanopohs, amigo e conierraneo Radium Gan- a)-aprovação cto Relato-
14 de fevereIro de 1938

zo, abalou sensivelmenle o espio rio e parecer Elo Cónse-
O �ECRE rARIO _

rito dos jovens já inscritos. lho Fiscal;
��������������������������A;n�t;o;n�lo�P�a;d�u;a�p�e;r���ra. Pméma b� w�a� de um b)-eleição do Conselho
II pugilo de jovens conseguiram FiScal e seus. suplentes.

novamente, levantar a esta arma-

ção e numa ses5ão realizada foi Florianopolis, 23 de fe-
eleita a se�uinte diretoria: vereiro de 1938.

Presidente de honra, Epamí- Franklin da f{ocha.
oondas Salitos; tesoUl�iro, .l\lber- Em breve, o AEREO CLU..

to Bruggmann; secretário, Edmun- DE BREVETAR'F",
'. A a pn-do Simone; dirdor técnict5, er- meira turma c..>mposta dos jovens:

. nando Borges. ·�b I· d S G
.

IE hc·e �o AEREO CLUBE.
h e <lf o artorato, uater

•

. J '"
_ Benoco e Waldemar Bucho

funCIOna, com llm numero bastan- E f' I' ,

I d d I 'I' d r para ma Izar, termInamOi
te e eva o e a unos e auxl la o f, , ,

I
com a rase:

pelos sub'ofIclals e
.•

em p ano

I Deem azas ao :Brasil,destacado pelo capltao tenente Catarinenses!
.................................�

MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri
gir-se á Séde Provi ória do Curso, !Í Praça 15
de Novembro n. 3 com o dr. Wilmar Dias.
(Edificio do Antigo Correio-Andar superior).
Horàrio-9 às 11 e 14 às 16 horas,

REGIME DE AULAS:--O regime de aulas obedecerá, em tudo,
aos regulamentos prescritos para os Cur
sos secundários do PaIs, com frequência
obrigetoria, provas mensais e parciais,
boletins de aproveitamento. etc.

Banco do Brasil
CARLOS BUCH FILHO

r. Secretário'Capital
Fu�do da reserva

10G.OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

"

.....

Banco de �reditt)
Popular e Agricola
de Santa. Catal·ina'

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

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

As'sembléa Geral ;

OrdinariaAbona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Juns (C01VJ.E�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aJa
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importalldas).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
p!l 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

El1dereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

15 horas

4% ala
5% «

4,5% aJa

4% a. a.

5% «

TAPETES E PASSADEIRAS
TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES

TAPETES Dé I INOLEUM �ALMA.R
Sempre PELOS MENORES Pf�EÇOS

Mobíliarios e Tapeçarias

Café-Restaurante São Pedro

lmporfádores e exportadores Vendas por atacado

Rua da Carioca - 67 RIO DE JANEIRO Tel':gr. NUNES

Para pedidos, croquis e orçamentos dirijam-se ao representante
·

B· t t S·I· Rua Trajano N. l-(sobradofranclsco It encour I Velra-Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.41.3

Frabisil

Proprietatio: - IZIDRO PEDRO �OELDO

65
..

Completamente remodelado � .obedecidas todas. as
regras de hIgIene '

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

\,
Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE S�DMID'(
Florianopolis
Santa Catarina

Telg,. cabogramas e

fonogramas ,'- �,

.,,'." .. ',.. ;� .

.
,'

..
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A GAZ TA qUINTA-FEIRA! 'QUINTA-FEII.
Loteria de Santa Catarina!
I- Premio CEM CONTOS!
Salão Progresso - O Unico !
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Exija o nosso carimbo e envelope

26$000
Jogam apelos no valor de

2.000 premnas 15 milhares!

210:000$0000 !
..

..
--_ ..

Conselho Técnico!Descrellte
Economia e homens
finanças

justiça dos
de Deus

CARTAZES iPerfil
DO DIA

da
e

do presidente
tulio Vargasde

ODEON� o lider dos
O jornal «Brasíle», orgão do Escritório Comercial c

sil em Milão, publicou um artigo do sr, E. Costabel sôbre :

I nalidade do sr, Getulio Vargas, no qual são postos em rel
PROGRAMAS DE HOJE: principais traços não só morais co�o físicos, desse homem

, tado, que aqUI procuraremos resumIr,
, _AS 5, 7 e 8,30 HORAS: Seu animo forte considera a hesitaçãe como uma f

Um emocionante filme seriado e 0 medo da responsabilidade como uma traição. Da sua cal

I cO,m
Grant Withers e George Le- p,erturbavel tem dado evidentes provas, em circunst,ancias d

wIs-GUERREIROS DAMARI- cas, como, por exemplo, no acidente da Estrada Hio-Petrop
I NHA (I' e 2' episodios). I qual enorme pedra colheu o automovel em que viaj�,va, cor

_ -0-- I
nente perigo para a sua vida e a de su:=t senhora e filhos,

Seu físico não destôa de sua feição moral. Observan
CINES COROADOS

I sua extraordinaria ati;idade, custa-se � crêr que ha p�uco t

sr, Getulio Vargas haja passado dos cíncoenta anos. <?" seu

CINE HEX, ás 5, 7 e /8,30 ! dantes cabelos, negros e ondulados, estão apenas salpicados
horas-O MISTERIO DA CAPA: brancos,
ESPANHOLA, com Helen Twel- i SUá fronte é ampla, as sobrancelhas fartas, o olhar
vetrees e Donald Cook. ;

os labios sutis, revelando calma e dominio sôbre si mesmo,

I tuados êsses traços pelo queixo salien,te, No seu caráter PI

CJNE ROYAL, ás 7,30 horas nam a bondade, a co:agem ,e a energia.
, 1

-NOITE TRIUNFAL com Jan I Natural de Sao Borja, no Estad? do RIO Grande (lI

Kiepura e Gladys Swarthout, destinava-se á carreira militar, onde não ingressou apenas por
• fechado a Escola Militar existente em seu Estado natal. M!

_ \1 circunstancia não arrefeceu o seu ardor patriótico, porque,
voluntario, alistou-se entre as tropas concentradas em Mato

1'0 do imediato o comandante' na espetativa de complicações diplomáticas.
,

Jorge de Lira deAzevedo correu em
' Terminado o seu s�r:i,ço militar, ,fei�o, em c�rcuns

Tseu auxilio, Mas o desafortunado I ex('epcio�alment.e penosas. 1�IClOU estudos juridicos, cultivandr

I
JOã,o Batista vendo que seria a- bem a htera tura e o jornalismo.
tingido por E'midio depois de vol- Após a sua formatura, exerceu po� alguns I?êses ? rr

tea� o navio, atiro�-se ao mar. rio público na capita! do seu Estado, abrmdo depois escritor

Entrementes, o comandante Jorge advogacia e� S, Borja,
, 'r

de Lira alcançava o criminoso Eleito deputado estadual e depOIS, federal. foi chame

travando luta com ele e reeeben- ministerio da Fazenda e ao govêrno do RIO Grande do Sul.

rn , ',' , do dois golpes profundos no ab- Quando, em 1930" rel;>ent?u a re:<:lta contra o Pres
RIO, 25 - 1 errnmou o

suma-jVlnha
rondando sirnstramente es-

d Washington Luís, que queria Impor a eleição de um deterrr
rio de culpa referente ao mons- ses bravos marinheiros, O C0- ornCen. it d candidato foi o sr Getulio Vargas escolhido para a chefia d

"

1 T L' d A
om os gn os e socorro, mo- , '

, ,

'
,LONDRES, 24 Na reunião truoso cnme praticado a bordo mane ante ... orge ira e zeve- bili t d I d b vimento que em breve estava vitorioso,

realizada esta manhã na resídencía do « Cuiabá », do, que fizera a Grande Guerra,
I dI ISotU-tse dO o o pedssoa e or-

'Depois de consolidar o seu govêrno, começou a sua
oficial do primeiro ministro, os M'" 'h di 1

-' o, ra an o uns e socorrer o
, .aIS impressionante se apre- tín a rversas cone ecoraçoes, m-j .

di t d b ti decisiva contra a infiltração bolchevistamembros do gabinete aprovaram
1

-

_ d f' ,-. I d L
'-

d lIme
la o, que se e a la no es- '

"

A

"

BPlenamente a atitude do sr, �hamw senta, agora, o crime praticado c usive a c o ICli::I a egiao e
tt

'

.
. t d t d Numa luta tenaz e corajosa tem conseguido salvar o ras

- I' h' E idi L ind H C
'

t d
uano e ou ros e a en er o co-

, 'I K' toerlaín. No tocante a sucessao oo pe o ccsrn erro rm 10 aunn o onra, ,aiSara-se mais ar e, na
d t

'

t f id garras de Moscou num duelo terrive com o omm .ern,
, -

d F -ri Otí S
'

F 1 d d
man an e, gravemen e eno,, _sr, Eden na díreção o oreign 1- em antos, contra o comandan- rança, raven o esse casamento I O

'

inoso aoresent Por último receiando que a campanha de sua sucessao
(e, confirma-se que lord HadlifatXitse te e o imediato desse navio do I duas filh,as, sendo que a mais ve-'

t cru�ll�osdo apresten °du-se p�- motivo a que os c�munistas tentassem um último esfôrço, nã
1 á em data proxima nomea o u-

LI d E'
"

I Ih t h' 16 I ran e o JUIZ emons ran o o mais i v-v- "

,.

PIIar daquela pasta, aliás por um oyu, que, i'3SeS detalhes se a con a OlP, ,�nos e a ,s�-. revoltante cinismo e declarando sitou em permanecer a frente do governo par� assegurar a

período relativamente reduzido. J chega a conclUIr que a morte já gunda 14, Constituindo familia ,

t d d t da cial e o consequente equilibrio econômico aSSIm como a un
..

H I' Ih a -' f '1 ao ser III erroga o, na a emer a

I
'

'
-

no . avre - a ie era mais aCI ,

ti d h d de sua grande patna
U

..

d· d e P R E 8 d' I JUS Iça nem os omens nem e '

-- m· anuncIo Irra Ia o pela iZ§ e;�;:e�=e P:��:�l���� a�i���a�ti� Deus,

representa 100 010 delteficiencia �����ta������ri�u: ��Ih�;a� :�:
�" fIlhas para a sua patna- o Bra

sil, onde estabeleceria, definitiva-
10,- Porque é a mais perfeita organização brasileira de mente, o seu lar, Escolhido para.«broadcasting», creada depois de dois anos de acurados estudoi, comandar o «Cuiabá», depois que ilealizados pelos autOIizados técnicos publicitariús d'A NOITE nos este navio sofreu encalhe em Por- ;

meIOS radiofonicos dos Estados Unidos da i,merica do Norte .. , tugal, assumiu, com empenho20, -Porque dêsses estudos ficou con:'itatada a eficiencia maior, a responsabilidade de seu

absoluta do microfone como ele- cargo, Na ultima viagem para
mento de propaganda moderna, o Hamburgo, foi o comandante Lí
que mais se evidencia no Brasil, ra Azevedo atacado de um mal,
tendo em vista a sua enorme ex- tendo sido indicado, pelo médico
tensão territorial e a sua aciden- de bordo, urgentfl operação. Não
tada topografia, que impedem a quis ele, forém, descer no primei
comunicação rápida pelos meios ro porto para ser operado, o que
comuns .. , só fez em Hamburgo, Dois dias

30, -POrljUe possue a mais depois �e operado, cheg?� ,ordem
moderna e aperfeiçoada aparelha- telegraÍlca para o «Cu�aDa >) le-·

gem técnica, cllja mnntagem foi

I
vantar ferros para a ;:aegm de

dirigida por engenheiro especial i- volta, O comanda,nte LIra de A-
, , zevedo, eslava expressamente pro-zados de reconhecIda competencla .. , 'b'd d d' I 't

'

IP , I 1 I o e elXar o m o e assIm .

40, -

orq�e a sua J;l0tencJa de �2 KW, I
muito menos oderia' deixar a'

na antena-a maJor do BraSIl-lhe permIte levar I
d 'd PM I II

casa e sau e, as, e e, severo
o nome da sua casa f) do seu produto ou as 'd d

.

b']'d' , cumpn or e suas responsa I I a-
vantagens do seu �e�ocIO ao conheCImento dos des, saíu, mesmo de pijama, do,-
50,000,00,0 de brasIlelfos éJu� s� ach�m espalha-I hospital e tomando um automo-I'dos pela Imensa area do terntono nacIOnal..,

"vel, foi para bordo, E assim o50. -:- Porque, mantem e,lr! seu, »ca�t>} os� «Cuiabá» saíu, sob seu comando,T
nom�s maIS expressI:-os da famlha radIOfolllca do I A viagem, ele a fez mais no seu! .

BraSIl, podendo, a,ssIm, assegurar-lhe os melho- camarim que em outro logar do
res pro�ramas, servld?s pe�as ,melhorés orqu,es,tras .. ,I navio, mas sempre sob sua

� ,

- P?rque Jrr�dJara" com e�cl�uslv;dad�, rientação, ainda que confianle no
o serVIço de I-?formaçoes d,A N<?IfE, e �e,r_a, seu- imediato João Batista da Si1-
portanto, a onent-edora obngat0na da opmIaO va, O destino desses dois bravos
popular, e11'l todos o� mo�entos, nos lares, nas marinheiro� estava traçado sob o
ruas, nas casas de dlversoes e e;n toda parte .. ,

mesmo signo sinistro, O imedia-
70: :- PO,rque, lhe fornecera textos e planos to, por sua vez, havia deixado a

d� pubhcldade IrradIad� sem o menor cbmpro- espôsa em Hamburg,), enferma,
mISSO, bastando, para ISS'1, ,esc�ever, telegrafar

apestl.I' dos rogos insistentes da
ou tele�onar para o seu escntorIo__:.. ,familia, Não podia deixar de a-I

,

8, - Porque seus textos sao, antes de Ir-
companhar o comandante Lira de

radIados, estalonados, deVIdamente, �and,o-lhe � I Azevedo, Veio com ele, para mor-
corteza de que a sua propaganda JamaIS sera I mele.

') d
' rer co .. ,

lllut�, provoca_? 0 sempre, no '!leIO a que se

Pel�s d�poimentos pr�stados no
destma, a reaçaú certa e necessana .. ,

, , I sumarIo fICaram conheCIdos deta-
I

, 90: - Porque po�s.ue elementos, estatlstl- lhes ainda mais dignos de registo, Icos lll�dIlOS, que a hablhtam a deterftunar a ho- dos que foram feitos na policia,
ra

�

IDalS adequada para � ,�u.a propag�nda, de Emidio Laurindo, o cosinheiro.
acordo, com as suas p.oSSlblhdudes e o mteresse

i do navio, quando enfrentou o ime-IcomerCIal do seu negocIO .. ,

\ diato, armado de enorme facão, I100, - Porque poderá prestar-lhe.' com a�- que apanhára na cosinha, disse
solula se�urança, ,

toda e qualquer mformaça?' para o oficial: I
que deseJar, no RIO ou nos ;Est::ldos, quanto a - « Você ia-me pagar no Rio,
eficiencia da sua reclame, apresentando-lhe farta Ma� o que tinha que fazer lá" faço

Idocumentação comprobatoria da honestidade do seu serviço irra- aqUI mesmo!» E, ato contmuo,
dií\do .. ,

de,feriu violento golpe, pelas cos-IlIO. - Porque, seus _agentes e corresponden�es em todas as tas, contra oAimediato, que 001'-\cidades e vilas do BraSil estao permanentemente as suas ordens, reu para a popa, sempre

perse-Iafim de' indicar-lhe as possibilidades desse ou daquele mercado, guido pel_o cosinheir�, Foi, então,
paríl a maior expansão do seu negocio,,, , que acudmdo aos grItos de socor-

cinemas
RIC, 24 Sob a pauidcl�cia do

ministro Souza Costa, realiza-se,
noíe, ás 16 noras, a decíma reunião
do Conselho Técnico de Economia e

1: mancas. Nessa sessão serão votados
e díscutídss os parecerem dos srs,

F luizio de Lima Campos e Pedra
Hache,sobre "O problema das trans
rerencías" e "Reforma da legisla
ç o sobre debentures", respetíva
mente.
Deverão ser aínda estudados! os pa-

,

receres do sr. Abelardo vergueíro
Cesar relativos ás reformas da le

gislação sobre Holsas e com relação
ás Bolsas de Café; do sr. Luz Be
rím Paes Leme sobre aumento da

quota de consumo do carvão nacio
nal; do sr, Mario de Andrade Ra
mos sobre o pagamento de coupons
da divida externa brasileira, em mil
réis, pelo Banco do Brasil; e do sr.

Aluzio de Lima Campos sobre a

adoção da "open market policy"
pelo Banco do Brasil.

Georgete e Raimonde� filhas do comandante
LiI·a de Azevedo

Maquina de eserever
REMINGTON

Vende-se por 950$000. Em per
feito estado. Tamanho proprio para
escrítorío Informacões na gerenciá
pesta folha.

.

�-------------------------

Substituirá
Eden

MOBILIARIOS
DE

Estilo eTapeçaria
TODOS OS GOSTOSPARA

MOVEIS
!
!

1
t

�
i,

GUELMAN�
,
I

:Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Mesmo por curiosidade consultem os nossos pre
ços para certificarem-se como êles são modicos

j
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SEUSBEM FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e gaillôtos só

ACAPIT L
---------------------------------

na

COflselheiro esquina da TrajanoMafra
_I., 7Ft..

a••
•

--=--�-"-- . ..;_--

MOMO EVOE' !
t I

Casa das Meias
de FERIS BOABAIO

Para o Norte Para o Sul
• ���!D,���_-�__� �-"--�"-�'--.-.-�----�-------'�--'.-.- __

o Paquete ITAGIBA sairá á 27 do cor- O Paquete ITAQUERA sairà á 25 da!
rente para: corrente para: !
Paranaguà, Antonina,

Santos, Río de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.Ielo

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

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

testado de vacina. r-\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saldas aré áfl 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para tordo em embarcações especiais.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

U nica oeposítart a dos afamados Iança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PJERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

Dl\. INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RaDIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

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

'

Aproveilem Foliões
ESCRITORW-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 "SOB. (FONE 1250)
ARMAIENS-Ci\IS BADARÓ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
_J, SANTOS CARDOSO Otirna vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2
�mrmTE�,�mm ..

maquinas MERCEDES

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFILlS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatosll!s em geral)
sob confirmação microscópio

ca e de Laboratorio.

----_._--

'Iik. P. (amara I
Simões

o saboroso CAFE'AVANTEda maior fabrica da Europa, especializada
exclusivamente na fabricação de maquinas
para escritorio, desde mais de 30 anos.

Maquinas de escrever portateis - de 3
preços diferentes.

Maquinas de escrever "Standard" -

com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletricas - mais

velocidade-grande numero de copias.
Maquinas de calcular "Mercedes Eu

klid" - as mais rápidas e mais efi-
cientes do mundo.

'

Maquinas de somar "Astra"-portateis
e elétricas.

Mostruario e informa�ões:
nO:3 fundos da Tabacaria Baiana,
Rua Trajano. 4.

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

Puro ou com assucar é vendido na

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

A Casa Miscelanea ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 da tarde.

-_....................................... �----..�-----..�
,

�__...._---------
I ,\

REPRESENTANTE:

God:>fred6 Entres -·0 Postal, 59
R. TRA.J'ANO N. a

Florionopolis

. };,:'!f'l"
;
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�. �� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis-

I� estrutura em con- canzação e direção
� ereto armado de ob. as

� e ferro Aparelhamento com � .

� p�eto para constru- � I� çoes de pontes em �

. "� concreto armado � �
� �I
� � Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe;; de

� O C
·

R
CI

b
·

� Wessermann. de Hecht Tzu. Kahn e Sachs Zorge) Diag-
l· mar a rne I ro I e Iro . nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

� I gnostico precoce da gravidez], Exame de puz, escarro, li-

[t.] r�.-· quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
l� ENGENHEIRO CIVIL � diaguosticos.

g:_J � FernT9ELnEFdO·NOE Mach1s1d90,6
� SALAS 12:-e 13 � .

�
Rua 15 de Novembro, 416 ,. r ANDAR

� �iiiiiliiiiiiiiiFIliiiiiiiiiiiiiL_O RIiiiiililliiiiiIAiiiiiiiiiliiiiiN�O�P�O�L�1�S��
� �I-- -IA -MI� Tel. 1503 Curitiba mil Paraná � I Dr. Ricardol ccacio 01-

���1. I Gott.smann. reira
:1

� Ex-chefe da clinics do Hospi
� tal de Nürnberg, (P.vf€ssor tÓI io de advcgacia á rua

,,:�-'1-." � lndórg Burkhardt e Ptofessor

�
Erwin Kreuter)

1
Elpeclalllla em cirurgia

r:a geral
\t.J Obras contratadas na I- semestre � alta cirurgia, ginaecologia, (do-

� de 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiea-S, Mateus) � operações de plástica

� ��;f��tu�:��O��r�� �r;��r:ôbre O Rio 5 João (Estr. Curiti·ba-Ioinvilo) � CONSULTORJO-.Rua Tra.

� rupEscolar de Mafra � ano N. H� das J O ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 1 (2 horas.

� � Advoga na capital e DO interior deste e do Estado de San- li�
Grupo Escolar de lrati '. TELEF. 1.285

"
ta Catarina. ,�.�Maternidade de Rio Negro ��' ii •

I§I
...� RE'"'IDENCIA Rua Este _. Escritorio' Rya MarechalFloriano Peixoto, J 31

I�
Estação Experimental de Vitdenc.ias em Tijuco Preto (Paraná) � I

,:,

J' -N 26-
-

I sobrado sala n' 1

�
Di v d i . :> I ;:" çõ e st e resi oltur.n � I

ves UOIor..

I PARANA' SANTA CATARJNA

� .SSlti!2\���V�������i.[�];�7AV.&��. �
TELEF. 1.131

Advogado
n. 70. - Ph01H'" 1277.- IRu.i Trajano, rr 1 sobrado

I�l. Postal, 110.
__II Telephone n' 1458

Tratamento do ernpaludismo e das malestias da pe-
le e nervosas pela jlutohemotherapia

Gonsuttorio e residencia -Praça 15 de Novembro. 13 I
I Telefone, 1.584 _jConsultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

1ratamento moderno das
motestias do Pulmão

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

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

Com prática nos hospttals europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das la ás 12 e das J 6 ás 18 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

C'LlNICA
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
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clínicas

tem seu escrip-

Vlsconce de Ouro Preto

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito

MEDJCO-ESPECIALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 1 2 -

das 16 ás 18

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

,IRes. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Diretor da Maternidade �
Medico do H08'pital

(Curso de especialização 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
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 e 1290

R.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I

�J"., ," I'
.. :-t.� 1"?�(\,\ '�',. }t"

':
-

:,:'t,' :
! I
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QUIZER COMFRAR

UM BOM Ct-lAPE'U
Pfu�OCURE O MEL.t-IO-R ENTRE OS

R·E S

U R V

Côres firmes

Devido á cri�e, durante este mês vendemos com a desconta de 20·1.

MAIS UmA 6RAf�DE UICTORIA DA
Z'UN �,pp

iii O i O C U c I e ias" I R D I i'

UM NOVO M,OIlE,LO
RBZ-125

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

todos os motocyclistas
Motor uARDiEu de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

420 Kms.

VENCEOO�: \"\Iilfredo Ciarla em

ZUf'iDAPP

6 horas 9 minutos
tenda chegado 33 minutos e :.:10 segundos na frente

do 2.° colloca do .

Pesando sómente 65 kilos
.

Peçam informações sem compromis.o a

A ZUN[l)-APP, além de SM a "moto que mais se vonde no

BrasÍl,j- é "a moto mais cara do mercado" o t srnbem
'ia- motocycleta que rnaiu provas tem ganho em 1937'�

S8 5a"as
de Estefano N. Savas

Rua Canselh.ire Mafra n. 38

, ] ! e... 44R
=

tSiUELf

li '* ii

DO
M E L. o

C
o C t-IAPE'U I 00N.

fôrma elegante

Depositaria: A I e x a n d r e
RUA CO'NSELHEIPtO MAFRA N. 12

FloriaDOi oI,is- 1938 �
---�----------- --

-

I

I

. �d�_lar SChlJ�1���'1�1
Endereço Telegr.: DaL, \. - Caixa Postal, 32

S. FRANClS:O DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada -Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DII�ETAS PARA O peRTO DO RIO D2JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SL\1\JTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando IEncarrega-se de classificação, medição e EMBARQ:JE de

J

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

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

I
-

Recebe cargas de importação, do País�oúl·doEx·-'
I terior, para desembaraço e rcdespacho para
I as praças do interior I
I DESVle1 DA E. DE FERRO ARMAZE Vt PROPRIO I
___ SERVI�GARANTIDO E Ri\PlDO-PREÇOS MODICOS

1'-------- -,�
.;-".�.�

TAML\NCOS FANTASIA
TVPO CARiOCA PARA

Praia de banho
Salto alto para 2$. salto bai xo 1$500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças [�"»))

_:,
CINl AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

I GORROS para Motociclistas.Aviador Chauffeur, etc.

I CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS
A. LHEUREUX

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

I
'

,

I

{

BRASI L.

Sal um
FLORIANOPOL.IS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 26-2-193a

REDATOR:

Será passivei, que os clubes ·da�.C.D. não
tenharn conhecirnento das regras futebolisti
ca de 19387 E' de adrnirar, pois estes clubes
.que estão sernpre ern cor.tato corn os F:>ara
naenses e corn os esquadrões rnafrenses,

-""� ,

âesconheçam estas regras.

PER I '
mente uma bola deixava passar,

Chegou o dia do aniversario
do Botaiogo e este clube. con-

venceu rno ..almente o vidou, o America para um i P'U- BUENOS AIRES, 25-Na
tida amistosa. sua próxima reunião os dirigentesCaxias E o America'ganhou, de do clube Chacarita [uniors,

" JOINV1LE, 22 de Fevereiroifraco, para [eva-lo a florianopolis, uma larga contagem, e que nin- examinarão a proposta recebida
de t 938. afim de disputar o campeonato guem quis acreditar! do Brasil, para uma série de en-

Ilmo� snr. Redator da Secção estadoal, sem olerr cer orrigo. acla- Foi V,tClf, o arqueiro, de centros.

.Esportiva da A NOTICIA. mando a5SIlD, o Fieuelrense qualidade ó'irnas que todo rnun- -----------------

-">
d ê f dei PBE�ISA·SE

NICidade. campeão d} E�tado, Outra SUl>,) 0, costumam v r, racassou, elo
I'"'

d De uma casa bôa, com jardim,
Nunca dediquei-me ao esporte" sição, não se rode ró1::er, e que

xan o passar onze.
nesta capital para casal sem filhos,

.

f
.

I d I· 1 b d t= era um arqueiro ótimol Of t C I d d AI he nunca UI a qua quer campo e )U guem o que em enten erern, e er as ao onsu a o a emanna.
.

I D
.

d d Ne·t'" caso, ta .....bem era o Caíxa Postal 90futebol. a, om.ogo porem, que não o tempo nos dirà a ver a e.
� , � 'U

• •

.

sei explicar como, resolvi ir assis- Si não lhe causar qualquer in- ponto fraco do Bota(ogo, ao Rua Artista Bittencourt n-. 2

:tir o jogo entre Caxias e Peri. conveniencia, peço então, a publi- vêr do IlOSSO amigo, escntor] clü-5-S··de·No=
d d Assim como Vitor, f-.e2e,;de,Antes não tivesse i o, pois assim, cação a presente. vem b ro

não teria asistido tamanha injus- Um constante leitor A.K, foi infeliz, neste jogo porque
l ' ESTREITO

"l','-)iça. Nada desejaria levar a pú- não teve companneiros que o au-
,., I De ordem da direitoria, tenho.,/

hlico, pois como acima já disse, Avai X Figueirense xrhasse,

Bem, por hoje checa c ao lo .prazer de convid.ar aos srs,
.

não me interessa o Iuteból, porem, .,

f Ic, .

I I" nosso es critor peço por favor de socics e exmas arm Ias, para os
l<'!ndo a Secção E.spOltivá da A om este htu o emos uma car-' ...

b '1 I I
NOTICIA em seu nu'mero de

.

d d
' I não escrever mais (\BATATAS» ai es carnava escos que evare-

ta envia (1 ao rf" ator esportivo '

. f
.

di 27 d
hoje (22-2-38) VI que a sua Ie- d' I \ \JOTICIA

. I e de prestar atenção em todo )0- mos li e eito nas las o cor-

d d
'

o Jorna }
. d .' rUJo ads-I go do alvi-neero para

"

corno rente, e 1'. de Março, e bem
portagem e ommgo quanto ao sunto era aIO a o JOQO trava o I .

b k foI h
ver,

half' " é
.

f t'l
, 'I d ,. d P,'

.

I os ac s e h, a do assim para a ma 10 e 10 an I no

pgo, esta comp etarnente em e- t entre as eqUlpf!S o igueirense i >

d 28 d 16' 20 h
" d

.

liddO' atuam n.al la ,as as oras,
sacor o ,com a rea I a e. s que I e Avat. .

f'J'n e irmãos d
I
.'

b f
'

O' I' di
. para I os menores e

á estiverarn.sa em per eitamente o articu ista que re igru essa

E te SOCIOS.

que houve. O Caxias não teve carta, não teve a máxima atenção spa r -

Tenho tambem aut nzação
uma vitoria brilhante como v. s., ao escrever. .J O rr.a I
menciona. Pelo contrário, foi uma Assim é que êle aponta Dario
vergo®a para o esport� joinvi· e Rezende c()mo os pontos fracos
lense.' do Figueirense.
A vitoria, para todos os efeitos, Dario, jovem guardião, cujas

· coube moralmente ao Peri, pois qualidades que o nusso amigo
, perfeitamente vimos quanto ° apontou, são certas, entretanto qUI!

Peri, é mais forte, do que o Ca- Dario é o culpado da estrondosa
xías, já pela técnica, já pela dis- derrota que sofreu o figueirense
ciplina. O que levou o Caxias do Ferroviario e Atletíco é

AI{ l,bter ,

essa v:rgonh.osa vitori�, .

foi CONVERSA MOLE.
..."a ma atuaçao, digo, a pesslma Por mais que o keeper st>ja

·

atuação do juiz, Não quero com bom e tendo à sua frente dois
,j'FO dizer, que favoreceu o Ca- LdCks inseguros, os ataques da

· xias. Prejudicou ambos os qua- linha advwària êle não pod.:rà de

dIOs, mais porem, ao Peri. O ter sozinho.
quadro de Mafra, apezar de lutar E' preciso, pois uma defeza
('Om a dificuldade qU3hto a pés- solida, para fazer um bom arquei
�ima atuação do juiz, lutou ainda, ro, pois si não fosse Dario dt>fen
com o jogo bruto, por parle de der o arco aI vi-negro no jogo
3lguns elementos do C'axias,che- contra o Ferroviario, a contagem
gando ao ponto, de Uil! dos ele- seria maior.
mentos do Peri, ser entregue aos A respeito de Rezende, di-
cuidados r!e um médico. zendo que êle é o ponto fraco do

Dirão que a partida, foi atua-iFigUeirenSe, é MENTIRA!
da pela nova regra. Não é porém, Si o nos'so amigo <:onh�ce o

admissivel, que num jogo de res-I futebol, não parece, dizendo que

jionsabilidade como êsse, aplique- . Rezende é o ponlo fraco. 50 por
:;e a ílova regra, uma vez, que é q\le enguliu 11.
(ompletamente desc.onhecida pelo E a linha de half alvi'flegra,
esporte daqui. Por outro lado, é é bôa? rem resistencia o centltr

dI:' estr�nhar quoe a A.C.D. que baH? Existe combi:lação perfeita
e\tá reali zando jógos todos os do- dos ha!fs com o center-half c

rningos, desconheça a nova regra, com a linha?

pois si conJ.ecesse já teria prova- Dà-me resposta à ,ettas per-
velmente, dado as necessarias ins- guntas.
tI uções para os clubes seus filia- Rezende deixou pa�51'r 1 I
d�s, quanto a tal nova regra. Es- bolas é certo, entretanto isto�áO
rolheram justamente êsse jogo,pala é base para chamà-Io àe FU :--"00.
i.'plicà-la. E' de se fi'8r pensan' E ainda mais eu digo e repito:
,io... o Avai jamais repetirà esta faça'
Peri, não foi vencido, venceu Ilha e uem o Figueirense é ca

moralril':nte. Juntem novamente pa1. de vencer :> alvi-celeste por
êsses dois quadros, nomeiem um esta contagem. A Italia prepara-se
juiz que conheça, proibam o jogo Tanto assim, que no jogo não

bruto, especialidade do Caxias, houve domínio de parte alguma,
e verão o resultado. somente a linha avaiana aprovei-

Hà ?:quem diga, que o juiz, tou as oportunidades.
clilmpnndo imtruções superiores, Assim se deu h'i muito tempo
prejudicou o quadro mai� forte, entre o Botafogo e America.
que Iles�e caso,a vItima foi o Feri, Vítor o arqueiw do Botafolf,o,
afim de dar a vitoria ao mais J todo jogo que tomava parte, só-

J aneuo.
OS HS. socios que se achdrem

em atrazo em suas mensalidades,PANAMÁ, 25-Vencl.'!ndo o devem procurar o sr. Arnaldo
sel�ciona30 de Costa Rica, por Silva, cvbrador ,na séde do Club,
2 ai, o time do México colocou- diariamente, das 18 horas e�
se em primeiro lugar no campeo· diante, para receber o re5petivo
n<\to de futeból da América Cen-I cony:t�.
traI.

Na partida cle base-ball raf� EUGENIO SOUZA
o desempate do campeonato, o Secretárí,)
Panamá venceu Co�,ta Rica pela �������.���.�������.����.�.!'!.�-II GI d 5 h t
cOlJtagem de 12 a 3.> Tinturaria e chapelaria SELETA

a ys w�rt ou_
vem a Amerlca

R U A T ,I R A D E N T E S No. 7 do Sul
Pelo processo mais moderno este estabelecimento NOVA YOHK, 23 - A

tinge de preto e de qua lquer côr. «Paramount Pitures» anunciou
LAVAGENS ELE'TRICAS ôntem que a atriz lirica cinema-

Pessoal com especialidade no serviço. tografica Glaàys Swarthout pia-
S E M R I V ;.. L neja visitar a America do S ui em

Atenue a chamado p2l0 telefone manual 752 maio vindouro, seguindo após
para a Europa numa viajem de

S R. !'� UNE S
recrelc,u e TOURNE'E ar-

tística.

Resu Itados das
Olimpiadas Centro

Americanas

DESPORTIVA
Carlos Luz

=

o Bôca
San

derrotou
Lorenzo

L. da

mas

,

I
BUENOS AIRES, 25-0

jogo de�ta noite entre f) BÔCCl,
luniors e o San Lorenw de

A/magro, terminou pt la contagem
de 3xO favoravel ao primeiro.

-_-

Novamente adiado o

certamen nacional
de natação

RIO, 25-A C.B.D. tomou a

resolução de transferir a realiza·
ção d,.. Campeonato 8rasil�iro de
Natação para l' e 3 de maio

próximos, na piscina do GU3'laba·
ra. As ínscr:ções feram reabertas
e em virtude da pacIficação dos

espoltes aquáticos talvez êsse ct'r

tame- possa c,lOtar com concor

rentes de todos os Estados e fac

çõell que esta,vam em luta.

RO�1A, 25- Os dirigentes
it�liano& pensam já em instalações
para o �eu team representativo,
que deve to aar parte no campeo
nato mundtal.A nsquadra azzurraO
deve alo;a--se numa localidade
dos arred(.r�s de Paris.

� .•. .
'-. ,,�'. - ..

o Chacarita Juniors Judeuquer vir ao Brasil ambicioso
. ,

calçarailudir o

logrado
Quiz
ficou

S. PAULO, 25 - D<!sàe a famosa pedra vai ser enviada

domingo ultimo que a policia e a pela Guarda Moria a uma im

Cuarda-Moria vinham trabalhan- por 'ante joalheri 1 da capital, a

do ativamente para esclarecer um C a s a C a s t r o, para que
caso ocorrido em São SebastiãO, novo e mmucioso exame seja
onde uma pedra, qUI! se dizja de feito.

grê.nde vaior, encontrada hl anos, Assim se desfaz a ba'ela de
alvcraçráe um judeu polaco e u-n uma joia de grande valor encor.

arrnenio, que movidos pela sua trada em São Sebastião e da
ambição procuraram apossar-se qual dois homens quizerarn se

da mesma, ilaqueando a boa fé apossar, julgando que [az.em ót�
de um pobre caiçara e que, p06' mo negocio e que lesavam um

teriormente, querendo cada um pobre caiçara, único que afinal
dêles lesar o outro, fizeram vir dI.! contas, sa u lucrando, pois
o caso á baila, com varias ver- deixou cip. vender a pseuda for
sõ es, inclusive a de que se trata- una por 200$000 ao judeu,
va de um contrabando, o que -endc efetuado a venda. entre

demandou ::a intervenção da Guar- tanto, por 200;$000 ao armemo.

da Moria. «Quanto mais ambicioso mais
A pedra em questão, fôra apre- I castigado», é a melhor l.ção de

endida pela Alíandega, tendo si- moral que se pôde tirar deste
do, ontem mesmo examinada por caso que não deixou no seu epi
um funcionario da Caixa Eco- logo, de ser b"lstaate pitoresco.
nomica nesta cidade, com apa-
relhes adequados áquele fim e CARNAVAL
que declarou não ter li melma - .

o roenor valor.
Identica opinião manif( stou um �ALOIROS DA

conhecedor da materia, que tra'l FOLIA
l alhou por muito tempo nos ga- A diretoria do blóco CA�
rimpos de Mato Grosso e Goiás I LOIROS DA FOLIA pede o

e que teve <'portunidade de exa- comparecimento de todos os

minar, de perto, h perda que tan- componentes hoje, ás 9 horas
to baruiho vinha iazendo. da noite, na re�idencia do

Apesar disso, entretantl), para sr. Irinêu Fonseca, á aveni

I GOmpleto esclarecimento do caso, da Hercilio Luz no. 133.

para avisar aos srs. socios que
só dará ingresco acs bailes, além
do convite expedido, o talão de

o

p-roprietario

""'":�---------,--

International Machinery
importadores

Campany
• RioEngenheiros

Srs. Agricultores e Industriais!
.fiumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

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

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

dedor exclusiVO no Estado

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

CAIXA POSTAL, 140

Florianooolis

FONE 1561 -

Telegramas "Avi la"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vid'!iA GAZET.A-o sa

OUTROS PARTEM

o TEMPO

ANIVERSARIOS

L D\ O

--

DO POVO A
Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO t::AL

demais congéneres, e por isso Da

noite de 26 e 28, abrirá os seus

salões, para dois íormidaveis bailes. A VOZMAJOR '�ROGILIO DE MELO
A efem' i-ide de hoje registra

mais um aniversario natalicio do
valoroso oficial da nossa milicia
estadual, sr. major Trozilio de
Melo, assistente do sr. Secreta
rio da Seguranca Pública.

Com uma larga folha de ser

viços relevantes prestados, o ma

;01' Trogilio de Melo, goza de
estima gc:-ui elos que sabem ava

liar o principio da disciplina e
do valor militar.
Por isso mesmo, receberá, por

certo, no dia de hoje, inumeras
felicitações, ás quais juntamos
as nossas csm um abraço muito
afetuoso.

Oaniversario
da "Noticia"

Com destino ao Estado da
Baía, seguiu pelo « Comandante
Capela », a professora senhorinha
Adelina Pessôa Vieira, sobrinha
do nosso amigo professor Fer
nando Machado e que alí vai re
sidir em companhia de seu irmão
capitão Raimundo Vieira.

Departamento de Aé·
ronautiea t::ivil

I'JOletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

ADELAIDE LINHARES
Transcorre hoje o aniversario

da veneranda sra, d. Adelaíde
Unhares, viuva do nosso saudo
so conterraneo major Lauro Li
nhares.

PEREIRA-GONZAGA

lUTA TOLENTINO NEVES
Passa hoje o aniversario nata

lido da exma. sra. d. Rita To·
lentino Neves, esposa do sr, João
C. Neves, socio da importante
firma Rosa Neves & Cia.

ENLACES

Fl\ZEM ANOS HOJE:

a exma. sra. d. Ilza Barros,
esposa do sr. tte. coronel Dalmi
ro de Barros, servindo na Capital
l_<',õueral;

a sra. d. Olga P. Montenegro
de Oliveira, esposa do nosso con

frade Augusto Montenegro de
Oliveira;

a exma. sra. d. Noemia de
Souza, esposa do sr. Lindolfo de
Souza, funcionário da Imprensa
Oficial;

PELOS CLUBES

Importante: atendendo os preços excepcionais as VeutÍas á t::redito,
serão limitadas ao prazo de DEZ MEZES.

A quinzena da criança
NO' O PARAISO

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Hoje o simpático Clube 15 de

Outubro, abrirá os seus salões,
lfiúi a primeira noitada carna

valesca.
O baile, será sem dúvida, ani

mado, pois na frente dos blocos
carnavalescos, está o impagavel
Lord Chiriguine auxiliado pelo
Lord Cardoso.

Faleceu repentinamente ôntem,
na residencia do dr. João de
Oliveira, na cidade de Laguna,
a exma. sra. d. Elisa Collaço,
viuva do saudoso ceI. João Colla
ço, genitora do dr. Joe CoIlaço,
d. Maria Elisa Collaço de Oli
veira, esposa do dr. João de
Oliveira e de d. Lolí Collaço Barbo
sa esposa do dr. Renato de Medei
ros Barbosa.
Dotada de invulgares dotes de

coração, muita estimada nesta

Capital, o passamento da dis
tinta senhora causou grande pe
zar. A' família enlutada cA Ga-

na A MOOEL.AR
lã

C. R. DESTERRO
o Desterro, S. C. oferecerá,

aos seus associados, hoje na sua

sêde social, um formidavel baile,
carnavalesco, que promete reves

tir-se do maior brilho possivel.

10,... 15 e 20-1. de DESCONTOS
por renovaeão de STOCK

CASADOSNOIVOS EC. R. PRIMAVERA
O simpatico Clube Primavera,

do vizinho distrito dos Sa80s dos.
Limões, dará hoje, o grito car

navalesco, com um formidavel
baile á fantasia.

-
-

Eis vez de boas COMPRAS!azeta> apresenta pezames,

RENATO LEMOS
Após prolongados sofrimentos,

faleceu: em sua residencia no Es
treito, o nosso conterraneo Rena-

LIMOENSE s. c.
O símpatico Clube Limoense,

tambem não quiz ficar atraz dos

Roupas para erianeas de todas as idades, por preeos modieos a partir de 2$000

Clube Doze
Com o baile de hoje I) vetera

no DOZE vai lavra!" mais um

tento. E não poderá ser outra
a previsão. Vai haver barulho ...
As GA.ROTAS DA FOLIA de

monstrarão que o blóco é de fáto.
Ouvimos, ôntem, a opinião do

Carico e dos mais ASSANHA
DOS, a excepção do Chico Melo,
que não quiz falar, esganado co

mo estava no CHIBA.
Carico acha que tudo é de es

perar do nosso bom DOZE, cor

roborado pelo Candonga com o

tradicional CLARO E POSITI- i

VOo Abordamos tarubem o galêgo
Reinaldo que, de pronto, nos de
clarou nada esperar de diferente
porque no DOZE é sempre na

batatolina. E ante tais informes
desistimos de nova" indagações,
EM TEMPO: O Candonga

vem hoje de bengala e o Chico

I'
Melo não vai para 1)::\ JS�
Lira Tenis Clube

O elegante e querido LIRA

I TENIS
- sociedade destacada

da nossa aristocracia, que o esfôr
ço e dinamismo de Vitor Busch,
Alberto Bruggmann, Orlando Fer-
nande . e tantos outros, guindou
a invejável posição em que hoje
está colocada - abrirá hoje 05

seus luxuosos salões, que consti
tituem justa orgulho, para um

grande baile carnavalesco, que
como as demais reuniões do dis
tinto CERCLE marcará época.
A animação e alegria reinan

tes já nos permitem prever o

que de chie será o grande baile
de hoje.
N um gesto de distinção e dele

I reneia que muito penhorei aos
. jornalistas, a digna diretoria do
simpático LIRA ofereceu uma

mesa a A.C.L, mostrando desta
fórma em que conta tem os ho
mens do jornal.

'I

Bororós

O conhecido e popular blóco
dos BORORO'S virá á broadway
domingo á noite de volta da caça.

O Pagé Antonio e o caeique
SEU GERINHO trazem tl turma
daquele geito, de fôrma que pelo
menos o carnaval da rua terá al
guma animação. Os BORORO'S
estão um xuxú e farão encanto
á nossa população. Antes assim,
pois tristezas não pagam divi
das.

•
./

suas compras Rua Felipe Schmidt, 2:'
I

Não de fazer
.",

ecasaeperca
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