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RIO, 2�.--- ...Foi assinado decreto noaneando o tenente�f:.�IlI,l Gustavo
.. ('t.....

e.r-:orcleiro de Faria, para exercer o cargo de interventor'" federal no Rio
Grande do Sul. Serão anantidos todos os secretários.

Ou deixam de ser padresou
deixam de ser brasileiros

criadollpelo dr. Va�
Andrade, conhecido em Minas
pelo "Juiz do Barulho"

A voz

Contra o

marquês de
Portago

A GAZE'TA
DO

Um novo caso

frido-------------------------------------
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BELO HORIZONTE, 2 - A
providencia do juiz Valfrido An
drade, escolhendo pela primeira
vez no Brasil, quatro ministros
de Deus para servir no tribunal
dos homens, vem suscitando uma

interessante questão: poderão ou

não os sacerdotes servir corno

I jurados?
Sabemos que quando se .

As leis da. Republica diz:m que BAIONA, 2 - A instrução
I' b .� I b

SIm. as eclesiasticas que nao. A

I
do processo dos passaportes a que

r�ad�Zlva um alu�� -:'0, c U qual das duas, em face do caso. responde e marquês de Portago e
da sêde do munlClplO de os sacerdotes deverão obedecer? o ex-comissario de policia de San
Campos Novos, entraram Antes de responderem á inti-I tander, o espeahôl Neila, será
no salão, Inoplnadamen- mação do magistrado, os quatro

I
iniciada amanhã.

te tres homens des- reverendos aguardam a interpre- O marquês de Portago foi
.

". d
"

d tação do arceb.spo metropolitano, transferido da prisão para o Hos-
peja�ll O uma saraiva a

ao canone 121, que os proibe, pital de Baiona.
de tfros, constando exls- taxativamente, de participar de ------------------

tirem feridos. conselhos de justiça comum. RegressouApós a proeza, os ata-
.

Se lhes fôr ved�d.o servir ao [u-
cantes fugiram sendo rr, os quatro religiosos, de aôor-

J
' d' , ,

I
do com a Constituição de 10 de I BELO HORIZONTE, 2-EIIl

que pelo UIZ e, Direito novembro, perderão os direitcs avião especial do. Exército, regres-da comarca, fel contra, de cidadãos brasileiros, não po- sou, ôntem, a esta capital, o Se
os mesmos decretada a

II
dendo desempenhar cargos pú- cretario das finanças.

prisão preventiva. blícos, nem. votar ou ser votado�.
Dada a insuficiencia de Ha, por isto, grande espeta.lI- Um caso de fébre
•'

, ,

d I d diva em torno da palavra da maior
po �clals, O e ega ? ,

e
I autoridade da diocese.

I '.1pohcia acha-se em serres I - - amare a SI vestre
embaraços para proceder lO presidente ,III

II

I
á captura, uma vez que I

• em Jaraguaigreja Parada, naval. os ass,!ltantes se acham Getulio - ....... :,.. "?"'
'

I
d�lfendldos por vários ca- JARAGUA', 2-No mês em

JARAGUA', 2 -Por iniciativa pangas, expressa o_ seu re- curso foi constatado pelo Serviço
do sr. Bernardine Silva e a coad- ROMA, 2-Foram dadas as eonheeimento . de Fêbre Amarela dentre os ôbi-
juvação elo pacato povo de Ri-: últimas instruções, relativas á.

-

tos ocorridos nest� vila, um de
beirão Grande do Norte, neste grande parada naval da esquadra RIO, 2 - O presidente Getu- fébre amarela silvestre.
municipio, foi iniciada a cons- italiana, a realizar-se no golfo de I . lio Vargas dirigiu uma carta a A vítima, natural da Alemanha
trução de urna capêla que terá Nápoles. I Festas em 3 mil cada um dos generais reformados e residente na Estrada Schroeder,

droei Mil N Nesta parada tomará parte a 1 di
.

d
...

por pa roeira a ,I agrosa ossa no preteri to dia 4 de fevereiro, no
.

istrito este mumcipio,
Senhora da Aparecida. quasi totalidade dos vasos de clubes em a qual manifestava o seu re-. chamava-se WiIIy Hoeberlin, com

guerra italianos. conhecimento pelos altos e rele-,27 anos de idade e profissão de
__ _

vantes serviços pelos mesmos guarda-livros.
.

NOVA YORK, 2 - Estao prestados ao Exercito o ao Bra- No local do caso compareceu
sendo preparadas as grandes f811- si!. uma comissão de médicos do S.

• • t8�, a realizar-se em ,3.000 clubes, A cada urna dessas cartas, [un - F. A. vinda de Curitiba, investi-
eSpeCiaiS I cUJO produtorevert.e�a ? favo; dos

I
tou o presid�nte Getulio Vargas. gando e estu.dando, sen�o colhi�oatacados de paralisia mfan!II. uma fotografia sua, com uma ex-

I algum material necessano ao ex�-
RIO, 2-Foram abertos os cre-

Estas fe�tas são patrocmadas pr�ssiva dedicatoria do seu pro-j me que.será. feito �o laboratorjo
ditos de 560 e 600 contos de pelo �resIdente R.oosevelt, urna

prio punho. daquele serviço, afim de consta-
réis, destinados respectivamente �as vítimas do terrível mal, Ie- tar a possibilidade da propaia�o

"

ao Tribunal de Segurança e De- hzmente atacado a
. ter;lpo, de

fsmagade pelo ou repetição da molestia. .'

partamento Nacional de Propa- molde a salvar o primeiro ma- L
ganda. I gistrado da Ilação norte ameri-

bonde
Diversidade na for..

I cana, maeão da ruea j
--------------------------------

LONDRES, 2 - O bispo desta
diocése, acaba de justificar unaa

pastoral em que faz o confronto
do que se observa na Alemauha
e -na Inglaterra.
Enquanto na Alemanha se pro'

cura elevar a raça, por meio de
medidas tendentes a fortalscel-a,
na Inglaterra, causa náuseas, a

fórma de como se abusa do al
cool e a juventude passa as Q6i
tes degradando-se nos <cabaré
ts».

GRAVE CON- Ean vesperas do batisado
ruro

Realizou-se ante-õntem
â noite, em um baile rea

[izado no distrito dos Gan
(.8105, um sério conflito,
do que resultou varies
terldos, dentre os quais
um em estado gravlsslme.

Pego sub-delegado de
policia, foi requisitada a

ambulancla da Secretaría
de Segurança, afim �e

f:ransportal' os feridos pa
ta o Hospital de Carida
de desta capital.
Faltam pormenores.

a Cate
de Pouso
Alegre

Assaltou
dral

POUSO ALEGRE, 2-Acaba
de ser prêso em Pouso Alegre, o

perigoso gatuno Lourenço Anto
nio de Castro, que é acusado de
ser autor de vários roubos auda
ciosos nesta capital e em várias
cidades do Rio Grande e de ou-

-

tros Estados.
A última proeza do audacioso

ladrão, que é maranhense, de
São Luís, foi um assalto á igreja
matriz de Pouso Alegre, de onde
carregou todos os objétos de va

lor que encontrou nos altares,
além de todo o dinheiro contido
em diversos cofres de esmolas.
Recebendo queixa das autori

dades eclesiasticas locais, a polí
cia daquela cidade entrou em di

ligencias, vindo a apurar ser Lou

renço de Castro, que se achava
ali homisiado, o autor do roubo.
Para impedir a fuga do crimi

noso, a polícia pôs cêrco á cida
de, fechando todas as saídas.
Depois de várias buscas, foi,

emfim, localizado o gatuno, numa
casa comercial, onde foi prêso.

Dr. Ivo de
Aquino

De regresso do Rio de Janeiro,
chegou, ante-ôntem, a esta capi
tal, o dr. Ivo de Aquino, ilustre
secretário do Interior e Justiça,
que foi recebido..no trapiche pelo
representante do sr. Interventor
Federal, altas autoridades e gran
de número de amigos.

o "livro branco"
inglês

LONDRES, 2-0 sr. Cham
berlain, falando ôntem na Cama
ra dos Comuns, declarou que se

rÍa dado á publici4fde, hoje, pelo
Bovêrno inglês, 0«Livro Branco»,
relativo a defesa britanica, o qual
está srndo aguardado com viva
ansiedade pelos meios políticos e

diplomaticos.
-

CURlTIBA, 2 - Registrou-se
nesta capital, ontem, uma deplo
ravel tragédia.
Pedro Molina, tendo passado

parte da noite em um baile, saiu
um tanto ou quanto alcoolizado,
indo sentar-se na linha dos bon
des, onde adormeceu.
Momentos depois passava um

desses veiculos, não tendo o mo
. torneiro tído tempo para freiar
o carro.

Assim, o pobre homem foi es- --------------- ..---------.

magado, tendo tido morte ins- Hitler visitará a
tantanea. Italia

I ROMA, 2 - Reina-se em toda

1------------------ a Italia um intenso jubilo pela
visita do chanceler Adolfo Hitler.

I Man·lfestara"""o tra anunciada para a primeira qui•
�

-

zena de maio proximo.

b Ih·
O <Iuehrer» será recebido Ces-

a ista tiva e entusiastícamente, com um
cunho de amisade e de simpatia ..

FORTALEZA, 2 - Em ho- sem vestígios de etiqueta prot.o·
menagem ao ministro Waldemar colar.

.

I t t atendendo os preços excepcionais as Vendas á l:redit-o, I Falcão, realizou-se urna grande O cha�ceJer HItler! durante

mpor an e: serão limitadas ao prazo de DEZ MEZES. I concentração trabalhista, na pra-I
sua estadIa ne�t� capItal, será

______________.�_________ ça José de Alencar, falando em
I
hospede do QUlfmal. .

Voluntarios Reunião ministerial Homenauem ' !���: ��: ��d��::s�tõ %��i��:�IPriõiõ--cãrõej:ã-·dei�
� I discursou em seguida afirmando I, xou O hospital

nort·lstas ·ngleA ao hero,llles que a Justiça do Trabalho viria, .

I sa
'.

muito breve, resolver o grande I PADUA, 2 - Completamen'ts
LONDRES, 2-Sob a presiden- LONDRES, 2-FOl entregue problema em que se debate o

I
restabelecido da operação renal' a

eia do sr. Chamberlain, reuniu-se, ao Duque de Alba uma placa em trabalhador nacional, dada a ne- que se submeteG recentemente, ta

ôntem, o gabinete inglês. afim de homenagem aos heróe'3 do Alca- cessaria eficiencia ás leis trabl- famoso pugilista Primo Carnere.
tratar da política externa, espe- zar de Toledo, destinada a seF Ihi8tas. Os names do chefe da

I

deixou ontem a Casa de Saúd�'
cialmente sôbre as as conversa-I' colocada naquele monumento na-' nação e do ministro foram cons-

I
onde se encontrava em Padua:

ções anglo-italianas
.

cional espanhól. i tantemente aplaudidos. I regre�ando á sua cidade natal�

A GRANDE QUINZENA DE

A MODELAR

A ofiei'na em ArulsterdaJlu onde estão
sendo eonfec�ionadas as vestilnentas des
tinadas ao batisado da Ilel9deira do trono

da Holanda.

Acabaral11
O baile
til�OS

CODl

a

MA.aço·

Nova

Créditos

I\'OVEIS

TREMEU A TERRA
NA BARRA DO

PIRAr

RIO, 2-Violento abalo de ter'

ra foi registrado na Barra do
Piraí, provocando o fenômeno
grande panico na população.
Felizmente não houve desastres

pessoais nem materiale a lamen
tar.

151: A'DE DE

15

10 15 e 20-1. de DESCONTOS
por renovaeão de STOl:K

NOIVOS E CASADOS •
B

Eis a vez de boas COMPRAS!

RIO, 2-Chegou a esta lapi
tul um grande contigente de vo

luntarios nortistas para o Exérci
ts, que serão destinados pelas la.

e 28. Re"ião MilItar.

na
RuA

•

l •

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
o, Ernestina enxuga uma la,

1�0
daquela mesma centelha de I Jerusalém, nu n processo seme-

'O r a ç O rr 9' grima e. prossegue: sabedoria que, celta feita, em I Ihante, ilum:nou Salomão ...
� -Sei que andaram pondo na '

_Icabeça da minha filha que eu 1 GERTRUDES L. SENS RAMPINELLI NOEMIA H. CAMARA DA SILVA I'era
uma cigana... Talvez que

g U rr r r a �Ia me odeie por isso ... Mas q�e DEFENDENTEPE;RORAMPINELLI ANTONIO OLA�O DA SILVA� • Import�? Mesmo que ela nao

me queira como mãe, eu a que· participam o contrato de casa- participam o contrato de casa.Dilrcilia" nomo de díscordia entre duas ro como minha filha... Hei de mento de sua filha ALBER- mento de seu filho OSNY,ti li"'"
trazê-la comigo para a mínha TINA com o sr. OSNY CA- com a srta. ALBERTINA....ães \!rI'" "Pelas leis dos homens, ela caso, hei de tê-Ia comigo &0 meu MARA DA SILVA, RAMPINELLI.

póde ser filha d. Dutra, mas, pelas !::d� �i�:mfiW:: :�:t�::á d;e��� ALBERTINA e OSNY

leis de Deus, ela é minha filha"! tra. Mas que vale o direito

II
nOIVOS

IIBELO HORIZQ\.lTE (F m nhã 'h di' T M . .

f I' t"
em face do meu? Dircilia pôde iiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiIiiiiiiiS;iã�o�J�osioiié�'iiiii2�5iiiidi;i;e_Fiiiiieiiiiiveiiiir;;;e�iriiiioiiiiiiiide_liiiii9..3iiiiii8.;;;;;;;__-- __

�

, !�, e- a 3, a cammm o co eglO, . as a Jovem 10 e izmen e Ja ser filhl da outra pe'as leis do .._ _vereiro)-Os tnbunais de justiça uma mulher muito parecida com começou a perceber que a solu- h »mens. ml\� pelas leis de Deusde Belo Horizonte hesitam em ela, mas de olhar cansado e ção não poderá ser essa. Não I I f Ih.

e a é minha i a ...pronunciar-se a respeito dêsse semblante triste, acompanhava-a poderá, porque as duas mães se
drama comovente que ora emo- de longe. Nunca se aproximava odeiam, estão em guerra! O drama noscioria a capital mineira e 110 qual aquela mulher... Mas seguia-a Ambas, sublime de egoismo tribunaisse vêm dUJS mães diiputande a sempre a distancia todas as ma- materno, querem O,rcilia sémen
posse de uma jovem a quem nhãs desde que saia de casa até te para si.
ambas co.isideram corno filha. que entrava na escola.

mentais dos seus protagonistas, o-DirciLa é minha filha! - E como a olhava! Com que Na ca"a oude tedos
caso subiu ao Juizo e corre csexclama d. Conceição L�lis dJS expressão embevecida ! Com que choram Itramites egais.Re·s. - Veiu para o meu colo ternura estranha aquela mulher a

Ambas as mães tem os seuspequenina: criei-a desde o berço! quem nem siquer conhecia acom-
.

'\ reportagem �.rocurotJ entre' defensores na justiça. Defende d.ECluquéi-a. afeiçoei-me a ela e, panhava-lhe os passo.s... viste r as duas ma S que ora se CI',
-

�I, I' I
-:

r once.iç.ão o dr. Alarico Bar,noje e a mim que ela chama �Mas que perseguição! ch:!· deg aoram per�nt� a Justiça. roso, JUIZ de menores desta ca-de mãe! gou ela a dizer um dia em casa. Esteve, �rlln:!lr�, n� casa pital. Diz êle: «Oircilia de,'"-Mas a mãe de OirciJia sou Não sei o que é que aquela mu- de ,d. C:Jncelção, a avenida Pa- continuar na companhia de suaeul=--ricclara, com a intransrgen- Iher está querendo comigo. Toda rana, 226. E;tavam todos em
mãe adotiva. Para ser mãe, nãocia inabalavel que carateriza o misteriosa, vive a me seguir e à caia

".mas-c-loram logo avisando basta ter feito nascer uma criaucoração das mães, d. Ernestina me olhar' exquisito, como se eu não tinham nada de .nova a n�s ça. E' preciso que a mulher esMaria de Jesus. fui eu quem fosse um fantasma! contar. Ele o marido recebe
I .

,- teja ligada ao rebento do seuhe deu o ser; o sangue dela é D. Conceição ouviu o que a ra � cnança das mãos de: �,n proprio ser pelos laços aletrvos,o meu sangue! Sómente eu te- filha adotiva lhe dizia. Entrou moribundo com a mesma u I�ao morais e amorosas, Aquela qur�h.o o direito de chamé-la de fi· a investigar e descobriu que a de quem .recebe o comprormseo conseguiu passar dez anos semlha e Oircilia ha de ser minha tal mulher misteriosa outra não de u�a mlSS.ão sagrada., �ãG co-
sua filha e que só agora procurafilha, ainda que não me chame era senão d. Ernestina Muia de nhecia o p,al de D�rcl�la; era� I reclama-la, não tem por esta osde mãe! Jesus, a verdadeira mãe de Dir- apenas viunhos de iníortunio sentimentos sagrados que cara

,

E o conflito de coraçõ;s ma- J cilia,
. leit�s da Santa .Casa. Mas. o I cteriyam a verdadeira matem-da-ternos permanece nesse pe, pro- Tal descoberta produziu umfPedldo do agomzante comovêra- d A mã da O' cI'I· é C _d d

.

dici 'h d d C' E.l d C'
. e. e '" Ir Ia onv,ocan o o arama JU IClarIO mais c oque tremen o em . onceição. o. a, . oncetção, cnara a .

ã
n I'S Ela é qu z I. '.

d p. , .

I O is d
.

'. ceiç o ['{ e , em c armpresaonante e que se tem OIS sena possivel ) epois e menma, a pnncipio por espinto I f I' id d h Ii . •

d
'

d
.

d deooi pe a SUIl e lei a e e c ora pe anohcia na VI a forense da cidade. tant�� anos? L�g�. agora, que e cara ade. m�s cpOIS com I perspectiva de perdê-la. Coneei- CURSO DE MADUREZAela ja amava Direilia como ver- amor de verdadeira mãe, ta ltO e
ção é a mãe de Direito'»Juramento sagrado dadeira filha é que a mi, ver- tão depressa se afeiçoou á Der· -Mas Ernastina r..1�ria Je"

�������������������������dadeira cismava �e aparecer � cilia. Esta por ;iua vez. ama-a JespII é a mãe de fato í -retru- � .

, -

d
'

f r" S
," Em longo telegrama, Ja foi Para que? Para tara-la dos seus e sempre a amou ,C�IDU filha. i'. ca 6 dr. Talàlus Nacked Saliba,!

DI r_ação os
�

pro �ssC;:> ;'b�in descrita, nas suas linhas braços? - Com que direito vem pOiS, d d d I d' I JOao Robe rto \../I o re I ía, _,oCIo(7�rais, a historia de Dircilia. Nun<:a, agora, e6sa mulher se apo�sar de aD·vo,gl� o aque a que eu a

uz,' RO rna r io M o re i ra, E I pid io..,

I J r. E d d
"

d d b I
arcIIa.,

\N '1 O
.Seus pais, o casa oão urego· !oman o uma eClsão .tem- um c,oração que ea e o erço O callsidico, especialmente I

B a r:-boSa e
.

I r"Y1 a r ,asIío da Siiva-Eroestina Maria de vel, so per�oa�el pelos senhme�. bate Junt ... ao nosso? - exclama! destacado pela Assistencia Judi- ! FuncIOnará este Curso a partIr de 15 de março do co�ren-Jesus, logo depois do nascimen- tos que a msp�raram, d. CO,nc��- o casal.. .. ciaria da Ordem dos Advoga- te ano, preparando alunos para os exames de Madureza, na formato da menina, desavieram-se. A- ção dias depOIS, quand� DlfClha E o sr. Clanmundo se mlt�: dos para defender os direitos de! da Legislação Federal.'bandonando a e'posa, em Pitan- voltava da esc�la lhe. disse: -S� aquela .�nhora co�s::,gu,lr Ernes�ina Maria de Jesus, já pe- j Os exame� poderão ser PRESTADOS EM QUALQUERgui, sertão de Minas, Oregorio -Escute_�m�a filha. �q,ueh sepaur a nossa filha de n08., é,a diu ao juíz dr .... Newton �Ibeiro ESTABELECIMENTO DE ENSINO SEC�NDA�IO, D� PAís.filptou-Ihe a filhinha, fugindo tal mulher mlstenosa contmua a h� de me pagar, ha de m.: mde· da Luz a apreensão da jovem. I As aulas fllncicnarão todos os dias UlelS, a nOIte.r:om ela para Belo Horizonte. persegUIr você? mzar as despezas de dez anos I i
.'

_
• ,AqlJi adoeCeU, Sem recursos, en' -Continúa. mamãe... Mas logo c�n,tradiz-se: �eija a Salomão l MATRICULA:�P.ara a, m&�rzcula, �s, l,oteressados p�derao duStregou a recemnascidd aos cui- -Pois fuja dela, minha filha. testa de Oernt.a que assiste a , d' g'r-se a Sede ProvIsona do Curso, � Praça ,IO d d' d" Qual sera a sentença o ma-, de Novembro n 3 com o dr WIlmar Dias.dados de uma creche e internou- eve ser uma cigana, essas que tu o mela espanta 8, mela tnste, .

d? I '.
.

.f glstra o.

(Edificio do A.ntigo CorreIO-Andar supenor).se na Santa Cflsa, onde logo roubam crianças e m�s. Tome- e coo essa:
C I d d f ! "

-1
' •

f I cUl'dado com ela. Nunca lhe fa- N"" h f'lh' h ã
om a qua as uas mães r

I Horàrio-9 às 11 e ) 4 35 16 huras.(éPOlS velll a a ecer. - AO. mm a I 10 a. no, O' '1' ... I

I h d' h
. cara IrCI Ia r ,Entretanto, minutos antes de le

..
nem deixe

A

nUDCJ e a se aproo a 10 ena que p�gue o encan- A cidade em pêso Ilguarda REGIME DE AULAS:--O regim:� de aulas obe�ecerà, em tudo.expirar, já moribundo. Gregorio xlmar de vocel to da t.u� companhus !
interessada o d,!sfexo deste caso! aos regulamentos Drescntos para os Cur-

0; voltou· se para o seu vizinho de A jovem estranhou o avis?: .

O. JUizes não pódem ler tão sensacional, auguranà.:> que o juiz! sos se(und3rios do Pais, c?m frequê?�ialeito, narra.i-Ihe a sua historia, Teve vontade, de se dlr,lglr Imau!., Incumbido de julgar o drama, I obrigatoria, provas mensais e pamals,'.I apidarnent,,", nos estertores da naquele mesmo dia a tal «clga- -�ãO podem. • • repete d.
a hora do vereditum. �eja toca-

I ,
boldios de aproveitamento. etc.

�gonla, e pe��llie, como ó�m� M», afim de p�gdn�r�he o que Co���o. n�������������������������������������
vontade, que êle. Clarimundo queria ela com aqueles olh&res. E chora.

" F ranci�co dos Reis, íurasse que Hesitou muitos dias, amedron- DerciIia chora tamhem.
retiraria a criança da creche e tada. Todos choram .• _

p ;�-la-ia com'.; filha de sua mu' Mas acabou se decidindo. O reporter, sài a' procura da
lhr:r, e ql:le procurasse

semprer
Numa bela manhã, dirigiu�se outra mãe.

:\fastà-la da verd" bira mãe, alue- á «cigana» e falolJ:i com ela..
I \ a quem aban donara n1 cida - O que se pa�sou então, foi "Pelas leis de DGUM.
de c1e Pitanguí. indiscritivel. A mãe caíu nos bra- éla é lDinba filha I "

Morrendo Ofegorio, Cldrimun- ços da filha e soluçando, aper-
do cumpriu a promessa. Logo tou-a, cobriu-a de beijos, com

;' ;"ue 'obteve alta, foi á creche e pondo um dêsses quadros mudos,
"'-, ''I) '�ompanhia de' sua esposa, C:llja emoção a pena não tradul.

_

,i, Conceição dos Reis, retirou E foi assim que DircilJa fi-
a eriança, levando-a para a sua cou sabendo que tillha duas mães:
L') 'ia. a sua, a de verdade; e a outra,

'Mêses dêpois Oiicilia era rp.- a de mentira.
rOólhecida, por sentençl do juiz O dilema dessa interrogação
/\!arico Barroso, como filha ado- passou logo a preocupar-lhe o

:'t. V,1 de d. Conceição. coraçãosinho !Sensivel, de qual
das duas mães ela deveria go�tar
mais? Uma f�la nascer: dera-lhe
a vida.

Passaram-se os anos. Sob o Mas quem lhe àeu um lar,
;

.'

éto do novo lar, mimada de quem a CriOU, quem a educou,
c:lfinho pelos seus novos pais, quem com ela se'mpre convIveu?

,

Oircilia cresceu e hoje, já é uma Não fôra a outra?
;

!!:ocinha de 14 anos. Assim, a qual das duas pre·
CUísando um dos melhores co- ferir�

'kgios da cidade, Dircilia, que T Illvez que ela, entre as duas
,

utá se preparando 'para ingressar mães, preferisse em verdade viver
D'1 Escola. Normal, óltimamente com as dUl\s, -amando tanto a

omeçou a notar que todas as, uma quanto a outra.

em

....................am �
I

Café-Restaurante São Pedro

Indiferente aos conflitos senti
Proprietario:-IZIDRO PEDRO �OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

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

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE SCRMIDT

o saboroso CAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na I
Casa "A SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe Schrrudt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Mobí!iarios e Tapeçarias
TAPETES E PASSADEIRAS

TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES
TAPETES O� IINOLEUM CALMAR �

Sempre PELOS MENORES PREÇOS
D. Ernestina mora na lua Var

ginha, 881. Re&ide com éla
uma outra filha, Djanira, màls
velha dois 81108 que Dercilia, Dja
nira é florista de uma loja no

t:entro da cidade. Estava traba·
lhando quando lal chegamos, de
(órma que encolltramos d. Erncs
tina sosinha.

Recebeu-nos amavelmente. Mal
desculpando-se poc nlo querer
falar.
-Historiar ilsse CdSO. disse

nos. éld) co,ta-me I) coração. Ha
mais de dez an� que eu procu'
ro rehaver a minha filhinha. Afi·
nal, encontro-a. E quando peaso
que vou tê-la em meus braços,
que vou livrar-me enfim dessa
saudade que ja' se acumula em

meu coração ha mais de dez
anos, encontro uma mulher que se

opõe a' IPinha felicidade.
'

MARC.Q

"Stella Dallas��•••

Importadores e exportadores Vendas por atacado

Rua da Carioca - 87 RIO DE JANEIRO Telr!gr. NUNES85

Para pedidos, croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

S·I· Rua Trajano N. l-(sobradoFrancisco Bittencourt I Velra-Caixa Postal. 93 - Telefone, 1.4 J 3

Telg,. cabogramas e

fonogramas FrabisilFlorianopolis
Santa Catarina

, .'

,

.'.?-';

I
,

I
f
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Loteria de Santa Catarina!

'.J- ._ ._
Jogam apeies no valor de I· Premio Ct�M CONTOS!
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Exija o nosso carimbo e envelope

Vao ser exploradas as já-�E'COS DUMA VISITA MATOU
\ zidas de ouro, no Paraná

Os capitais envolvidos para
asredem a 20 mil contos

DI���6T�:N�fTE: I����ad� M���h;�n�i;I:;--vi'';;'�� I
novo o sob-solo paranáense sendo VIENA, 28 - O governo foi
namorado por um consorcio de informado de terem sido dadas
capitalistas que, de tempos a es- instruções aos nacionais-socialistas
1 a parte, perseveram para conse- para iniciarem a marcha sobre.

guir opções e compras de glébas esta capital, dentro de 24 horas.\auríferas, existentes em determi- Por tal motivo as autoridades
nadas zonas do Estado. ordenaram qne fossem feitos va-I
E' o ouro, o precioso metal rios reconhecimentos em todas I

que ascende a cobiça dos homens as estradas que conduzem a esta
\

através dos tempos e que fáz cidade. I
agora o bandeirismo moderno, em Nas ruas, as saudações são
ruidosa douhadora, atropelár-se feitas, em geral, á moda fascista.

para á po se de tãe valiosa e
.------

farta mêsse. Llmouslne O p.·esídente Getulio Vai'gas� ua es-

E' astronomico o vulto de capi- 11 taneia "Soutos neis��� afaga o cavalo que
tais que pretendem intervir para Pelo modico preço de 13 con Ilhe serviu de montada., por ocasião da ar-

a exploração do referido minerio tos de réis vende-se. a luxuosa li-
I

ralteada dl®ioiosa que dete.·minou o Inovi-
na terra dadivosa das araucárias. mousine CHEVROLET, tipo 1936

t
l'"I

d de 1930
E já se pronuncia a luta entre de no. 227. ,meu o leenova or •

dã d A tratar com o chauffeur pro-'
grupos que se ao pressa em a -

príetarío JOÃO INACIO DIAS
I

_

quirir QUAND-MEME' o direito T I c

dominical dessas glebas, onde o
e e.onue 1.222___ t�

minerio fárto aguárda a violencia

Ad
\4

das sondas e das britadoras. oraçãO �" ...��
H'

"fi A família de D. MARIA ELIZA GEORGINA NUiiES
a meses, o sr. milionario co- , .,

'I�"'·l�.'mendador Seábra estêve, por di. e a marca 9ue ?omma na atuali- J
� COLLACO, convida aos parentes e amigos para a

vêrsas vezes no Palácio Presiden- dade e dominará sempre.Qualque- miss i 'de 7', dia que, em sufrágio á SU<i alma.

cial do Paraná, onde o sr. Ma-J que seja a sua necessidade de farão celebrar ás 7,30 da manhã do dia 3 de marco,

noel Ribas, inexpugnável na de-I
perfumarias, prefira sempre �� no altar do Sagrado Coração de Jesus da Cátedra I

f
A

d di
. .. .

d
as da marca l!ijJ Metropolitana, Iortnulando antecipados agradec rmeutos

eza os ireitos patrimoniais os
Adora4Pão �� aos qu.:: comparecerem i refenda cerímonía rc'igiosa.

paranaensea, afirmou mais uma! v '"

vez, o prestigio dos poderes pu-
-------.----

1m

1Jr��J:�t�: pr����ttr�oshOJ:si��:as� EI1l 9�O
.q_!!!� O ��_� A_!!� Casa 110 Estreito

E' que o famoso milionário sr. V
comendador Seábra pediu a ação

ENDE-SE urna ca- a si-

e o apóio do govêrno para a va-
OUG)am hoje pela tuada no Estreito. Boas aco-

'lidade de seus contrátos, de vêz PIIE-8 Sociedade modaçõ�es e todo conforto.

que posseiros e já pela decorreu-
� Para ver e tratar a Estrada Icia dos tempos, com direito domi- Rádio Nacional Geral no. 1 aSo.

nial sobre terras, têm se opôsto
fi trabalhos e perquizas minerais
r u de sub-solo em propriedades
que julgam proprias.

O atuál Interventor, em uma Iatitude de acendrado nacionalismo

., c senso [uridico, teria respondido:
.

-Acima de quaesquer interês
ses respeitarei sempre os nossos

patrícios paranáenses e paulistas,
radicados a esta glébas, onde an

tes apenas eram lavradores e as'

sim íátores essenciais da nossa

economia. I
Por moral, pela razão e pelo Idireito devem saber, a êles as

grandes mêsses atuais, a não ser I

que, quem quer que seja, se an-

teponha aos seus direitos com

melhor direito».
Foi na água da fervura. No

dia seguinte o comendador se fa
zia aos âres, em um hidro da PA

NAIR, rumo ao Rio.

Da ouro� muito ouro

r._. • ·

RELOGIO FURTAD=

Foi fnrtado um cronometro
.. Patek Phillippe> com o número
150.382, tendo um monograma
com as letras E B em alto relê
vo e entralaçado, na capa ex

terior.
Com este relogio foi furtada

tambem, uma corrente de ouro,

típo cadeia, com uma medalha
contendo um cometa de hrilhan- •

1 tes,
Avisam-se os compradoras ne

gociantes de joias.

tal fim

D. Eliza

do 'Rio dp Jan�iro

Das 19.00 ás

21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO

NUNO ROLAND

LINDA BATIS·rA

MAURO DE OLIVEIRA

com

Eduardo Patanê e sua Tipica Corrientes
Orquestra de Dansas

Regional de Pereira Filho
Romeu Ghipsman e sua Orquestra de

Concertes

.1
i

A's 21,30 -- n' O TEATRO EM CASA - a

peça em 1 ato - O CRIME DO POMPEU-

original de rI! ouezy Eon e Mazamey, In,
Cia. de Teatro da Nacional

Speaker - Oduvaldo Cozzi r
A's 23,00 - SERENATA - Um programa I:

..

de melodias e canções
.

A's horas certas, jornais falados com no-
I •

�ícias .em primeira mão, do Brasil e do mundo, Ifornecidas pela A NOITE e oferecidas aos

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães
Ltda.

\
\

AMANHÃ - No Teatro em Casa, ás 21,30
- a peça em 3 atos - MAR DE LAGRI
MAS - pela Cia. de Teatro da Nacional. i

-MiM*i Mi&� I
I

Gerken & Cia.
Fpolis. R. Cons. Mafra� 10

FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

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

A NOIVA POR

Jo ..

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

1" '

.
'

......

DORMITORIOS

ACASO

CURITIBA,2-Quando regres- rido:que em menos de uma hora

sava alegre entre convivas, ditoso tornou-se viuvo,

par que momentos antes se havia O nome da infeliz era Floren

jurado fidelidade matrimonial na tina Cordeiro e tinha apenas 21

igreja localizada em Tamandaré, anos de idade... O marido, hoje,
quando a fata'idade veiu colhê-los viuvo, chama-se Brasilio da Costa
em cheio e separando-os para e conta 23 anos de idade.

sempre. !
---------.

Dentre os convivas achava-se MAQUINA DE
o irmão do noivo, Aparicio da ESCnEVER
Costa, que alegre e folgazão quiz Royal, tipo 10, p. escritorio
comemorar o ato como mandava usada, mas em perfeito estado.
a praxe local: disparou vários ti- Vende-se uma por preço muito
ros de seu revólver para o ar. vantajoso.
Num movimento infeliz desviou Iníormaçóes na Tabacaria Baía-

[1 direção das balas,baixou o cano na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos
do revólver e sem atinar na imen- tal. 59.
sidade da tragédia resultante de
seu descuido, prostra sua recem-

cunhada com ferimento fatal.
Cáe a jovem noiva. Esvaida

em sangue morre antes de poder
gozar uma hora siquer da felici
dade conjugal que ha muitos mê- I
ses vinha ambicionando. IE os convivas que á casa dos

conjuges haviam acorrido para I
uma festa condigna transforma
ram-se em testemunhas de um

crime involuntário que roubou a

vida de uma jovem e desfez o

solirio de felicidade o jovem ma-

Dra. Josefí"a Flaks SChW�idson
MEDICA

Ex-assistente do H rviço de Gio cologia dos Hopirais.
la Gan.bôa, Fl'ndll'tão Gaffté-Guinle e S. Flancisco deAssiss.

Ex-jnto na do S/H viço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOLl\-ÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano rr 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORlbNOPOUS S.A·NTA CATARINL\

DE

Pinho e Itnbuia
PARA

E as terras se valorisam, O

pequeno proprietário ábre cs ôlhos

re não quer por um dez réis _ de
mel coádo as suas propriedades.

Os latifundários são procurá
dos. São contrátos e mais con

trátos.
Só o ilustre des. sr. Artur da

Sil va Leme acáha de regeitar ....
200:000$000 em moêda corrente I
do paíz, do dinheiro limpo, por Ium imovel entre Serro Azul e Ri-
beira. I :

Ha ouro, muito, no sub-sôlol.i. I

O vulto das inversões de capi-I
........�I!II....

táis nessas preciósas glêbas já; "

ascendem á vinte mil contos.

com

TODOS os ESTILOS

acabamento esmerado

de de 480$000
M o V E 1'5

,..

MAO GUELMANNS ,'� l{'"� ,

Postal, 19

EsI. do Paraná
Caijxa

Representante nesta eapltal

MACHADO Cia.

"

I "

j �
, f

Laboratorio Técnico
"P I L O T"

DE Curitiba

'�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUIZER COMPRAR
UM BOM Ct-tAPE'U

PROCURE O MEL-t-IOR ENTRE OS

RES

U R V

Côres firmes

RIAIS umA 6RünOE UICIOftlft DA
Z'UNDAPP

rnOlocuclelas "ARDil'

UM NOVO M·ODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por RIO - JUIZ DE FORA - RIO
todos os motocyclista. 420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP
Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 BP,
a velocidades, luz e ignizáo por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,
6 horas 9 minutos

tende chegado 33 minutes e 30 segundos na frente
do 2.° collocado.

Pesando s6mente 65 kllos

Peçam informações sem comproÍllliis.o a

A �·.UN_Ç)·APP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
lia motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

Casa Sa"as
de Estefano N. Savas

Rua Conselheiro Mafra n. 38

DuaNDO
M E L. t-I o

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

fôrma elegante

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

S. FRANC1S:O DO SUL- STA. CATARI�A

AGENCIA DE VAPO[<ES

Companhia Salinas Pcryr� as --I? ia

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio

Navegacão Brasileira Limitada ·-Rio
Navegação Cabofriense Ltda, -C:lbo Frío I"Vandenbrando & Cia.-Santos I

i

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTo DO RIO DEJANEIRO I"

II. Navegação entre BUCAf�Elj\) (joinvile) e: S (�,NTOS, IANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, díréta.
i mente, se.n transbordo

I Tem sempre vapores em porto, carregando
I
I
\

Encarrega·se dr classilicaçr o, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de maden as serradas, beneficiadas e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do f >ai" bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País OLlI do' Ex-:'
terior, para desembaraço c rcdesparho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZE Vi PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E R,\PIDO-PREÇoS MODICaS

�����������������-h
'I .,o�

ITAMAI'JCOS
FANTASIA

\ TYPO CARiOCA PARA

, Praia dei banho

I Salto alto para 2$. salto baixo 1$500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças I S 5) )
CINl A'3 LAROAS de 2$000 a 2$500

II todas as cores inclusive brancas
I GORROS para Motocíclistas.Avlador Chauffeur. etc.

CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS
A.. LHEUREUX

I'ver.das por atacado e varejo Rua Cons. !v1afra,· 39

Devido á crise, durante este mês vendemos com a desconta de 20-1·

Depositario: A I e x a n d r e
RUA OONSELHEIFlO MAFRA N .. 12

,.
,

5al u m
FLORIAN.OPOL.IS

,
\

'\ '-.
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·.0 , a mal. barata, pori... , Filiais em:a 1III.lhor do mundo

__ forte - dti um .om • vario••on. com"lnado.

.....1 quo nllo conaome bot.ria (2.5 omp.)
Immenoa dura..UI.....

Blumen�u� f.:;I�u:ceir,@ do Sul,

_Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca ciG Sul

A

venda em toda••• II••

caoaa do ramo

• no.

MOSTRUI\RIO EiV1:

Tubarão

I
,
'.

-.:-·0· �.,

Oe Fama Munrtiall

:��ir;t!í����i�1��'����VlgÂ..���VL�j� GABINETE� E�iR6EARDI�RAFIA
Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- � rUNICA

estrutura em con- cal tzação e direção � Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração

creto armado de ob, as �� (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por
� traçados eléctricos)

e ferro Aparelhamento com �. CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pleto para constr u- � I
NERVOSO

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

concreto armado �
médica

�
"

laboratorios de MCicroscopia e Anã-

� Exame de sangue Ipia�: �iagn�s!i�oiC!Ssifilis (reaçõe; de

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

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

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

� gn�dstico Phr.ed�\)ce
da gra\vidpz). Ex�me de

puz1' �dscarro, d1i-�1 qui o rac 1 iano e qua quer pesquiza para e UCI ação e

rf] diagnosticos.
� Fernando Machado, 6r-1}J TELEFONE 1.19SALAS 12:-e 13 t��

l' ANDAR � _�,__._�_l O � I A N�p q L I S

� I?r. Ricerdoll Accacio Mo-I
lK4 1�..3C)ttsmann. te-Ira

I'
tem seu escrip-

I
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.ocessor tÓl ia de advogacia á rua

� Indórg Burkhardt e Professor

i
Erwin Kreuter) Vísconoe de Ouro Preto

Advogado
Especlalll�a em cirurgia 70 Ph 1277 rgeral

n. .
- 01lP' •

-
.

Rua Trajano, n' 1 sobraãe

���'. alta cirurgia, ginaecologia, (do- I_cai"
.

.! Postal, 110, _j, ·1
__TelePh.one_ .n'. 14_58

1
�i enças elas senhoras) e partos,

� .

..

cirurgia do sistema nervoso e

donte em concreto armado sõbre o Rio Passa Três (Estr. Curitíea-S. Mateus) � operações de plastice D Osvaldo Wanderley da I

Ponte de:concreto armado sôbre o Ri.o S. João (Estr. Curítíba=-loinvlle) n�N��;;
r.

"Prefeitura e Forurn de Mafra � CONSULTORIO·-"Rua Tre- Costa
f ano N. 18 das 1 O ás 1 2 erupEscolar de Ma ra

�' Bacharel em Direíto "Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 as 16 112 horas.

Grupo Escolar de Iratí

�.
TELEF. 1.285

t
Advoga na capítal e no interior deste e do Estado de 5at:- ,IM r:

ta Catal"ina.��aternidade de Rio Negro Il.� RE·
...

IDENCIA ..) E t I Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � i"" . -l�ua -s e-

IDiuis i, l ( r : ,{, e r ... � i otu ran � I
ves [unior N. 26

I
sobrado sala n' I

� PARANA' SANfA CATARINA

��������� �

TELEF. 1.131
���������������

Com prát ca nos hospitais europeus

CUNICA MEDICA E \1 GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impatudismo e molestias da pele
Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe

le e nervosas pela Autohemotherapta
Consuttorio e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

TelefG�e, J .584
Consultas:-Das 8 -às I 1 e das 14 às 16 horas

CLlNICA OERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joio Pmtc, 13
1 elelone, I í 9 5

Res. Hotel Gloria-fane 1333
Consultes das 13 ás 16 hrs,

Carneiro RibeiroOmar
ENGENHEIRO (;IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 •

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

Obras contratadas na I- semestre
de 1937

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

,·IRes. Rua Bocayuva, 114

ITel. 1317
- -

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançasl
Diretor da Maternldadl.
Medico do H08pltal

(Curso de especíaJizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende" na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuitorio
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva

R.

..;.v;...., ..

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

Fones 163 J e 1290

I Dr. Pedro de Moura Flrro I

\. �.,>:,5 ...;0 . .fi',., ".' .:l,"} ','

I

,
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1l GAZET Floríanopolls, .-1938-�.,,'-'-::';';,",
.---------------.1 , _

BEM SEUS

Conselheiro Mafra da Trajano!

.

I Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SICIUS

Diagnostico das mole.tias da
péie (dermatoses em geral)
ruh confirmação microscópi-

ca e de Leboratorio.

iVlovhnento Maritimo ..Porto Flolrlanapolis
�!.;;;f"�iC?:2w� dé_Passagei,..o�. �.�de Cargas

Para o Norte Paru o Sul

o Paquete rrAGIBA sairá á 27 do cor
rente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro, Imbituba
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
.

Recife e CabeJelo Pelotas e
Cal gas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

AViSO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paqudes
&'i!fà I e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
j .stado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s d.,
Companhia, na véspera das saldas até ãs 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para cardo em e.nbarcações especiais.

o Paquete ITAQUERA sairà á 5
março para:

de
ELETRICIDADE ME'

DICA;
ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone,' 1167.

Atende diariemente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

,.4 ás 7 da tarde.

=r- ........-

f·
I

.

� ELIXIR DE NOGUEIRAT Empregado com successo em todal
U molestias provenientes da lJIIàIIII• Impurezas do S8nll'Ue:

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHUlAS

SYPHILITlCAS

Uma maquina SINGER em perfeito
estad<t+
Tratar á rua General Bettencourt

n-, 90.

� �
.

I� � Malas velhas c�r�::
I � a a L. H E T E S � se qualquer mala. Vai-se

I � � a domicilio

I� Federal e Santa Catarina �j Tel. 1436--Chamar Pinho.
II� NOS CL"-SSIC05 ENVELOPES FECHADOS � ---_

..

_

I =���iliil�iI�=·���:.::��·��·�__....__iiIiiiiiiiIíiii�i;·���iiI'-'�-�---�� VENDE -5E
I

da 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-gr«mde 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 informaeões:
nO'3 fundos da Tabacaria Baiana,
Rua TI ajano, 4.

A Casa Mijscelanea Uma extena área de ter
ras. no lugar Barreiros, com
duas casas de madeira. pás
to para muitas rezes. díver-

II sas roças de rr.andioca,
aípirn e cana, um bélo ba

I, nanal e bôa chacara, pos-
suindo agua especial. ,/

I Tratar com Alcebiades
1 Souza, nos Barreiros.

-- .._- ...�.�-----------------

não precisa de reclame, visite SUélS exposições e

verifique os seus preços

REPRESENTANTE:

Gudofredo Entres - C. Postal, 59
TFlA.JANO

1;'lorianopolis
R. N. a

, ,

t. ''';:, ��fI��

,/',', "

I
>

)

'/

)
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A GAZETA F lorianopolis, 3-3-1938

fol'�"I':iíi"Ir;&Wa;"............__....r-�_�a""lji'I

r F·I d ,��L-��,"",,,,,,,,,,,,,"_',,,,,,,,,,�,,,,I.,!; m o ga n
� Domingos Reitz e � gsteí" Harold 1'--;;;;:7","_� senhora � 'Williams '----.�

� participam aos p a r e n t e s �
ROM:'. 2 - O ernbaixa- �� e pessoas amigas o nasci- � LOS ANGELES 2 O

IOs pedestres confiam demasiada-..... .'il mento de seu filho LUIZ � •
- s er,-

"

d t
.

t dor do Brasil, sr. Guerra • �-
p ..ctadores que tmente na pcrrcra os mo orrs as. 'i HENRIQU& 'W
-

"':' se �ncon rav�mEstes, entretanto, nem sempre pódem Durval, aP.re.sento� ontem ao �� Fpolis., 28-2-1938. �� em um cinema desta cidade, assis-
manobrar o carro para cesvíá-lo do sr. MUSSOlini qumze estu- � ,

� tindo ao filme UM CASO DEtranseunte, .que sA�.obstdinl em n�o dantes da Faculdade de Di- ��OO���_..r-z1:-&:��1�j�� ASSASSINIO, do gênero "gan- C·
_..

F·· F Cdar passagem. rem esses, exts- 't' h .

n d Ed
·aX!aS X t- 'guelrense I IguelrenSe.,.

tem ainda os pedestres descuídados, rei o, Acornpan ava-os o pro- IAGRACE- gstenano, e representa o por .

Para o treino de hoje, ás 'l.�Qt1C atl'aves�aBl as ruas como se es Iersor Jorge Americano.
C IMEN .....O ward Robinson, não perceberam D'

.

dcooi h P" êd '.-

• ommgo aproxima-se e epois oras, o 19uezrense pe e ,�t.vessem atravessando o proprío quatro que no momento em que. na téla, d d f I comparecimento de todos 05 seus.J d '. O re .ultado e' serem apa .------.---

J N S b I d" d
. e passa as as estas carnava es-

.ce ounr, :;.
,

... -

oão 1 epomuceno 1 ino eX-j era representa a uma cena e ti-
t

. ,

t
. ,

nhados pelas rodas ou. pelo menos, ibili ,'. I'
,- [cas, o assun o e somen e o Jogo jogadores inscritos. ;

para-lamas dos veículos. D b t trernamente sensi ilizado pc- os te- rotero entre gangsters e �o IClaIS, entre o Caxias e Figueirense,esco e r O I te b hall da ca d tis IS
Quem sáe á rua, precisa aprender eg.ramas e car oes que rece eu, no sa e eape acuro se di t fi I •

tI· d I id
. na ISpU a na ao campeona o

a loc?mover-se, n��
A
embaraçar o U n1 CO 111 P ot I

ror mot,Jvo da, passage�. (Jo seu esenro svaT uma", cêoa I en�Jca, -starloal.transito, nem se expor a atropela.- E
' 90'. amver�aflo' natalicio, vem mas real. �esta ceoa',um policia] I O Figueirense entrará emmentes. Se é descuido por perda no q U a.ClO r I por este meio I.Igradecer a todas matou a tiros o bandido Harold bô f' :&1' fexfato ou porque sofrer de inso-I '

'W'Ir . I campo,
em oa orma, pois os seus

nia ��nvém procurar um médico pa,-
as pessoas arrugas que t�veram I iams, no momento em. que componentes, estão treinando com

r,a. tratar-se. Dentre os melhores QUITO, 2 - Foi desce - para com ê,le e�SAS. cativantes este se punl-a e� .�uga. �ep07s de afinco, para enfrentar o poderoso'-nlédicam.entos inqlcados para estes berto nesta capital um com· provas de estima. ter assaltado a tJl.heteua, donde
esquadrão caxiense.r casos, cíta-se o fonofosfan da CASA plot revolucionario pro-dr. (�1138

roubou 4.000 dolares. A � d f I ._ t'BAYER. Ao fím de duas ou tres in-
_

Fpolis: -f�veréjkO -

':'I
•

gora a e.ela, a �I negra. es ,a
ieccões os pacíentes sentem-se rene- Velas,:ü I�arra. ____ m�Js firme, pOIS F redi é mais li-
vados, retemperados, mais espertos

. �s implicados tentavar;n a-
geuo que Cruz, e com Antenor

- consegrundo andas na rua sen liciar as tropas da guarnição Laranjeiras M a is U in ra p_ formará uma bôa barreira.
atrnpelar nem se, atropelados! /I grlguren, to nos Esta _ Quanto ao conjunto caxiense,

Foram prêsos o dr. Ma- Enxertos grandes, quali- d U'd nada podemos dizer. E spo rte -

riano Suarez Veintimilla e dade suprema: U/\ABIGu, os n I os Sómente pelos jornais, temos .J O rn ai
Afonso Aguigure n. PERA. LIMA e outras varie- noticias dos jógos realizados por
A policia efetuou ontem no- dades. NOVA YORK, 2-0 meni-

este clube. O campeonato mun-
vas pri�ões, Um pé 2$501), duz;a 24$, no Peter Levine, de 12 anos de dial de xadrês
Numerosos polit'cos de cento 180$ JOO. Extra fór- idade, filho de um rico advogado Entretanto o Caxias lev�nclo

c.,

destaque acham ,se rígorosa- te 3$OJO c. U., Ll'V10E!ROS desta cidade que desapareceuquin- d � vencida o Atletico I! o Pcri O BRASIL E,:) rARA RE-
mente vgiac!os. I enxertos muito fórtes, de ta-feira última qUlndo ia para a pelo score de 3x2. demonstra que PRESENT,ADO
No comr:.!ot achalTl-se cc.m- CEClLIANO. MIUDO, GA- escola, roi raptado, s�gundo se

possue um cartel bastante satisfatc-
' MO�TEVIDE O, 2 - Será

\prometictos militares reforma- LEGO e EUREKA, 1 pé, soube agora. no. iniciado no dia 7 de março DO

dos e da ativa que colabora- 3$500, duzia, 35$000. O pai da VItima declarou ontem Hotel \1unicipal o torneio inter-
rarn com o govêrno do dr. ter avisado imediatamente a poli- Portarto a luta de domingo nacional de xaclrês.
V I CA 7LOS NTL -;ON cia ao receber um pedido de ..... constituirá uma bôa tarde �spor- Tomarão parte no mesmo osCARLOS TROMPO'WS e asco.

lllJI 000 I
.

d d' ADOI AI kh d' 1
-

_--------------- uv. do ares pelo resgate de tiva, atraIO o ao esta 10 ,- srs.: e IDe, campeão mua lã;KY TAULOIS, teMnte coro-
seu filho. FO KONDER uma multidão de Souza Mendes, IBaron Trompa-nel da Reserva, Presidente da EsJft:cialista em mo/estias do aparelho genito urina- nfans" futebohsticos. ws)ry, Raul Chardier, Osva�do

, Jllnta de Revisão e Sorteio do no do homem e da mulher-Mo estias de senhoras: Cruz, do Brasil; Carlos Guimard,
I rstado de Santa Catarina, (IDa. Tratamento moder:lO das afecções utero-ovarianas,

I
Ro("erto Grau, Luis Piaz::iQi.Circunscrição de Recrutamento). (finica médico cirurgica. Fraturas em geral.

y .•ntll .. ra .....a S E L E T A ,Carlos Maderna, Aaron Schw.u-raz saber que. s� procederá Eletricidade médica. ... � tzman, da Argentina; Rodtigo1'0 próxime, domingo, 6 de mar'

I FI�res, Rene Letelier, do �h�l�fco de 1-938. ao sorteio dos alis- Dr. S â u I o R a n1 o S Recentemente icstalada a rua Tiradentes n' 7,
I Julio Balparda, Alfredo Olivelrá.ladm da c1a�se de 1919 e de com as mais modEr:las e aperfeiçoadas maquinas, José Canepa e Ernesto. Rotunno,outras anteriores, constantes dos Assistente do serviço de cirurgia e gineculJgla do provida ainda de um pessoal especialista na arte, do Uruguai.alistamel tos procedidos em toàos Frof. Brandão Filho. Ex' ginecologista da FundJção acha-se portanto, em caulições superior de atender

I s municípios deste Estado no Médico-Cirurgica do Rio" DireÍt)r do Instituto de a culta população desta capital e, do interior do [s-
ano de 1937. Previdenda Clínica do Rio. Sub díretor d J seI viço

I
tado, nu mais variado trabalho da sua especialida-

Cunvida a Junta por seu pre- médico da As�istencia dentaria infantil do de: em tingimE:nto e lavagem de chapéus e em ge-
fidente, a todos os interessados á Rio de Janeiro ral em roupas de homens e senhoras, nas mais di-
compar-;cecem no rderido dia ás vt:rsas côrcs e peles novos processos quimicGs mais
10 boras na séde da 10a. Cir- Consultorio a se abrir

I seguros e gaí·antidos. Atende-se chamadas pelo
r:unscrição de Recrutamentamen- brevemente á I telefone 110. 752. JOAO NUNES
to, sita á rua Marechal Gui'her- Rua Visconde de O\lro Prelo, II - FLORIANOPOLlS '

I
,me nO. 9, para affi�t1rel1, aos I •

ttrabalhos preparatorios � o sorteio. _w_._e_.,e, II Curso Primário Antonle a
E, pa;a que chegue ao conhe-
cimento de todos, lavrou-se o Especialista em Mo/estias p- oper��ões de. �lhosJ I de Barros
presente edital que será afixado OUVidos, nariz e garganta. Eletnczdade medzca

I Externato fuudado em 1922
na pOlta princij:al do edificio em

Dr. J o a- o d e A r a U J. o AlfJbetiza e prepara para os exames de ldmissâo aos Gínásios
que funciona a Junta e fublica- e Escolas Normais Primárias.
,lo na Imprensa. E, eu Getulio PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Lellis Pontes, segundo tenente Assistente licenciado do Prof. Sanson. do Rio de Matrícula aberta todos O� dias uteis das 8 ás 10

Reabe.rtüra das aulas a 16 de fevereiro.da reserva, secretáflo o fiz e subs· janeiro. Membro efetivo da, sociedade de oto-rino·
nevo. Getulio Lellis Pon- -Iaringo'ogia do Rio. .

I
Fernando Machado, 30

tes, segundo tenente da Chefe do serviço de olhos, ouvidos, Ila! iz t' gar-
reserva, secretário. ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopol;s

Estudante� brasi lei ..
ros apresentados a

Mussopni

r

Confiança
•

perigosa

Ju� ,ta de Re ..

visão e Sar ..

teia
"

Santa Catarina

Edital

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Pret'. II - FLORIANOPOLIS

Carlos Trompowsky
Taulois I

I

'M&d t .#oW,..,'!Ii&' I
.."",..j(f'P5:W :

Ten. CeI. res. Presidente

International Machinery

Engenheiros importadores

Company
• Rio

Srs. Agricultores e Industriais!

,flumenft! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPI�ESSORES, BRITADORES, NI

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

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

deaor exclusivo no Estado

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

FONE 1561

Telegramas "Avila"

CAIXA POSTAL, 140

Flor·i�3nooolis

"

"

.
,._ ,.,"_-

(Qa�e'a_r
Desportiva

REDATOR: Carlos L. da Luz

Qua I será o juiz da
pugna Caxias X

Figueirense?
Ainda não soubemos qual o

juiz que irá arbitrar a pugna ide
domingo. Entretanto informações
chegadas hoje. dizem que a A.C.
D. apontou dois juizes paranaen
ses e a L. F. F. designou o cepo
Aldo Fernandes.

AVISO

A oficina de marmore. de
Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no.

45, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

Preceitos

Banco do Brasil

.. ,. -

raclona.s >

�"...'�;�� ;'''�'!,;t i�4�_JIktP!IIl1..�" >t��1{: '., ·t·�_....;�
Até a medicina cáseífa

sofreu ultimamente modjfic:à-
t_, �', \1

ção sensi vel nos seL:S p�ljl-
cessos. já não mais se pra
ticam os abusos de dar um

purgativo, de prati.c:ar \tma
sangria ou de aphcar �m
sinapismo a todo o propósi
to,. como se fazia outrora.
Tanto o purgativo, asar.
gria, como o sinapismo,' Con.
tinuam, por cér�o, preconi
zados pela medicina, mas
110S casos de indica�o;- e
não como panacéia. Muita

I gente sofreu e morreu pqr
se submeter ao velho p(ecei.
to: PRIMEIRO PULüAH,
DEPOIS SANGRAR. A 'trte..
dicina de hoje ubedece" a prf'
ceitos racionais. Não � prp
pina sangria nem purgÇl;tivp,
sinão excepcionalmente. !:m
relação ás perturbaç,ões in
testinais comuns, por exem
plo, a primeira cousa a ,fa
zer o élregimen hfêlrico �(lu
rante algumas horas. Para
combater as d�jecções liqui
lias, cheias de muco, obteir
se rapidos resultados c(�m
os comprimidos de ELDO..

FORMIO da Casa Bayer�
que, em pouco tempo, régu
loriza,u completamente as

funções tntestinais, normalt..

____________... zando ao d�eções,

Fone, 1.516

CSijll1al
F'u:ildo de reserva

100.00_0:000$000
259.74&.100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur)s (CO!t'ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límltados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (1dem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer impor.taacías).
com aviso �révlo de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 di<}s

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

4% ala
5% «

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

•

I,
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A
Decorreu ôntem o aniversario

natalicio do nosso distinto patri- f

cio e talentoso médico dr. Ca
mará Martins, operoso chefe do
serviço da raiva neste Estado.

'G A Z E· T A ! InVr��1��n�ia �N�:R�Agl.�
DR. CAMARA' MARTINS

Esteve na Policia Central o

������������������������������������������.����-----{.���11�'��������. I
sr. Francisco Meira. residente á

A-: V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel rua 7 de Setembro, queixando-se
,> J A I B O (; A L L A D O de que José Teixeira, operaria da

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

municipalidade, invandlu sua pro-
priedade, ontem, de noite, com

o' fim de agredír sua empregada.Agrediu o ir- MORREU Avião desaparecidolFurtou os

mão das mo- Gabriel d' misteriosamente
"

bilhetes
ças que se re- Anunzio
cusaram a
,�, dançar
Em um baile realizado no dis

trito &a Trindade, apareceu a

certa altura o mulato Cipriano
de tal, bastante embriagado, pre
tendendo dançar com varias mô
ças, entre êlas duas irmãs de
Isaltino de tal, 'que se recusaram

ao convite.
Na manhã seguinte, ou fosse

ante-ontem, encontrando-se Isal
tino descansando a sesta em um

pasto, foi surpreendido com a

presença de Cipriano que o in
terpelou sobre os motivos da re

cusa de suas irmãs, ao que a

quele respondeu que nada tinha
com o caso.

Tanto bastou, para que Cipri
ano o agredisse violentamente,
produzindo-lhe varios ferimentos
no rosto, costas e braços, não o

tendo liquidado devido á inter
Ierencía de varias pessoas que a

correram em seu auxilio.
Cipriano de tal, que reside no

legar denominado Sertão, é me

tido a valente, tendo por varias
vezes praticado agressões identi
caso

O sub-delegado de policia da
Trindade, solicitou da Secretaria
de Segurança, o envio de duas
praças da :Força Publica, afim
de procederem á captura do a

gressor.

FERIU O
POLICIAL

Em um baile realizado ante
ôntem nas Capoeiras, :foi ferido
com cinco navalhadas no rôsto,
uma das quais 1he atingiu a

carotida, pelo sargento asilado
Francisco Ouriques, o soldado da
Fôrça Pública, que se encontrava

patrulhando o local, Laurinda
Alves de Oliveira.
Tratando-se de um oficial in

ferior do Exército Nacional, pela
Policia Civil foi solicitada ao sr.

.Comandante do 14 B.C. a captu
ta do agressor, tendo o ilustre
oficial tomado as neeessarias pro
videncias no sentido de atender
ao

.

solicitado, ordenando que um

graduado efetuasse a prisão e

apresentasse o arguido na Secre
taria da Segurança Pública.
O soldado Laurindo Alves de

Oliveira, foi ouvido, no flagrante
instaurado contra o referido sar

gento, o qual tendo recebido voz

de prisão, no áto de praticar a

agressão, se evadiu.

'Comeu abacaxi
e quasi morreu

Foi recolhida ao Hospital Ca
ridade, Olga Pereira, a qual so

freu uma intoxicação, em resulta
do de ter comido grande quanti
dade de abacaxis, tomando logo
apôs uma chicara de leite com

leite.
Feita a lavagem do estomago

. pelo médico de serviço, foi posta
fóra de perigo. 'fê

ALi

Nomeado
CHARLAUTD

contos
IRIO, 2-0 ministro da Viação

solicitou um crédito de 10 mil

jcontos para a refórma do mate- S. PAULO, 2-Faleceu o
rial da Central do Brasil. ; tor Eurico de Góes.

Transcorre hoje o ani versario

Roubou
natalicio do nosso conterrâneo sr,

Herculano de Freitas, alto fun-

• •
cionario federal aposentado.

dinheiro Faz anss hoje a exma. sra. d.

I Lucia Mayvorne.
pertencente ao

. ..

hospicio I A. ex�a. sra. d. Iso.lIn.a Olivei
ra, Irma do nosso distinto con

terraneo sr. pe. Gercino de Oli
veira.

° incidente entre o consagra- Chegou ôntem de Porto União
do artista pat.ricio sr. André o ar. dr. Alcine Caldeira, integro
Haffo Aymone e o distinto jo- Juiz de Direito daquela comarca.

vem Hamilton Lopes Vieira, não VIA.JANTESfoi mais do que uma brincadeira, (Via terrestre)mal interpretada, pois se trata
de dois bemquistos e conceitua
dos moços, incapazes de um gês
to descortês.
Não houve intervenção policial,

conforme noticiamos, porque o

caso resumiu-se a expansões car

navalescas.

O sr. Interventor exonerou os

srs. Adolfo Chechinel e Mario
Mota da comissão do Hospital de
Caridade da vila de Urussanga,
por terem transferido residencia
para fóra do municipio, e nomeou

para substitui-los .s srs. Alberto
I a venda em todo o Brasil

Vacari e Domingos Fontaneli. I notadamente na Capital da
Republica.

------------- ! Esta a maior prova de sua alta
qualidade.

HERCULANO DE FREITAS

Pelo Delegado de Policia de
Brusqne, foi solici tada, telegrafí
camente, a captura de Santelino
Lima, por haver o mesmo furta
do vultuosa importancia, em di
nheiro, do Hospicio de Azam
buja.
Em feliz diligencia, o delegado

de policia da capital, em exerci
cio, sr. Rodolfo Rosa, conseguiu
deitar a mão ao meliante, á por
ta do Hotel Kovalski, trancafian
do-o do xadrês, fazendo tambem
apreensão de uma mala ao mes

mo pertencente.

o incidente do decla
mador tragico não
passou de uma

brincadeira

SRA. NORMA COUTO

Deflue hoje o aniversario Na

talicio da exma. sra. d. Norma
'-�

'\
Couto, digna esposa do nosso

conterraneo sr. Erico Couto, alto
funcionaria federal.

NOIVADOS

Ajustou nupcias com a senho
rinha Nerica Ferreira, () !OI'. EI
pidio Candido de Souza, comer

ciante em São José,

CHEGAIt! UNS

De Tijucas, chegou ôntem, o

nosso prezado amigo capi tão Jacó
Tavares.

DR. ALCINO CALDEIRA

LONDRES, 2 O almirante de- Pelo sr. Carlos Pierre, foram
terminou que fossem dadas por entregues, ôntem, na Polícia Cen
terminadas as pesquizaa em toro tral, dois maços de bilhetes dos
no do avião de bombardeio de onibus da Empreza Viação do

longo alcance <Vickers Welesley », Saco dos Limões, na importancia
desaparecido desde quinta-feira total de 20$000, encontrados em

ultima. poder de um menor.

O fato é considerado em cer- Prêso o gurí,' confessou ter

tos meios aeronauticos como mis- além destes furtado mais 19 ma

terioso e 09 mesmos circulas a- ços, no valor de 190$000, que
ventam duas hipoteses: ou os avia- declarou haver escondido em 10-

dores entraram em. contato com uma cal que apontou.
estação de radio estranjeira jul- Pelo comissario Oscar Pereira,
gando ser inglêsa e receberam or- foi feita a apreensão dos talona
dem de mudar de direção ou ou- rios em questão.
tro pais possue o segredo deste

Imodelo cuja construção é ássas

Promov ••docomplicada.
Não é a primeira vez que des-

aparece um avião deste tipo em

circunstancias análogas.
A determinação do almiranta

do resultou de haverem se tor
nado infrutiferas todas as pesqui
zas feitas até esta data no indi
cado sentido.

Por áto, de ôntem,
terventor Federal, foi
a 1. escriturario da
da Segurança Pública,
lon Vieira.

do sr. In
promovido
Secretaria
o sr. So-

Comissão do hos
pital de Urussanga

I
I
I

I
'I

Relação dos passageiros que
viajaram pela Viação Cruzeiro
Ltda.:-Arnaldo Maranhão e Ia
milia, Roberto Costa, Cezarina
Gomes Oliveira, Onelia Reiner,
Maria Avila. Iracema Caldeira,
Julia Valente, Nilva Cardoso
Lidia Souza, Sebastião lhenrler:'
Maria Eliza Passos, Teodora Coe
lho, Catarina Coelho, Eunice
Veiga, Uhaldo Noceti, Sidnei No
ceti, Germano Melo, Salim J.
Elias, Alexandre Ghede, Ligia e

Ivone Pereira, Albi Pereira, Ode
mira Noronha e Nelson M. Al
meida.

10 m.il

PÓ de arroz e rOLI ge
combinação feliz

Adoraeão

Gabriel d' Anunzio

BOMA� 2 - COlO a

idade de 70 anos� ia
leceu� ô n t e IO� elO

Cardona� o grande
poeta� heróe de . Fiu
me� Gabriel DOIAnuo-,
zio. I Foi nomeado o sr. Luís Riga

para exercer o cargo de escrivão
••• - ••••••••••••••••---.-. de paz vitalicio do distrito de

Nova Breslau, na comarca de Ha- dirá

RPODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

_. r

Faleceu
escrí-

r, A' P R A ç A II
o escrltorio eemerelal da firma

H. I
Avila,mudou-se para a rua Conselheiro fMafra, n' 41-8 -Loja, onde continúa a aten
der os segurados da MERIDIONAL, Com
panhia de Seguros de Acidentes dQ Trabalho,
e todos os' demais interesses da firma.

Rua Conselheiro Mafra u· 41-B

11 ---=-==TE-L-E=Fo-N-E--I,,...,...S-6-1

A qui n zen a d a ce i an ç a
NO O PARAISO

Roupas par� erian�as de todas as idades� por preeos modicos a partir de 2'000

,óNão perca ocasião de fazer suas compras � Rua Felipe Schmidt, 21

usando o creme

CHARLAUTD

logo sorrindo: que produto
maravilhoso!monia.CARTAZES

DO DIA
o TEMPO ICompanhia Agrico-

ODEON� O lider dos •

I SciuelOas DepartalOento de Aé .. lla e Industna .

ronautiea Civil
di.

·

PROGRAMAS DE HOJE: Boletim diário da Esta- A. e taiai
ção Aéro-climatológica

A'S 5, 7 e 8,30 HO,RAS:
LEI DO DESTINO, com Ge

orge Raft, Rosalind Russel e Leo
Carrillo.

--0-
CINES COROADOS

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Instavel, com chuvas

e sujeito a trovoadas,
Temperatura-Estavel.
Ventos: - Variáveis, predomi

nando os do quadrante sul, fres
cos.

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 25.8 e mi
nima 20.0 registradas, respecti
vamente, ás 13.15 e 4.30 horas.

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-MEU FILHO E' MEU
RIVAL, com Joel Mac Crea,
Francis Farmer e Edward Arnold.

CINE ROYAL, ás 8 horas
FESTA ARTISTICA.

METROP"OLE

IRINEU BORNHAUSEN

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

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

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

MATRI�: Rua Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS: em todos os Estados
Agência elO S. Catarina-R. João Pinto. ã

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

Foi fundada em Itajaimais uma

sociedade anonima para explorações
agrtcoias e industriais. A frente da
nova organização está o nosso ilus
tre conterraneo e acatado industrial
sr. Irinêu Bornhausen, cujo espírí
to empreendedor e progressista mui
to tem contribuido no engradeei
mento de Santa Catarina.

A nova organtsação será admi
nistrada por dois diretores com
mandato por quatro anos, sendo
um Presidente e o outro Gerente
além do Conselho Fiscal.

Pelos estatutos da CAIPA, abre
viatura adotada para uzo exclusivo
da sociedade, são destinados para
fundo escolar, 30[0 a 5010, por
ocasião da distribuição para maior
desenvolvimento da educação popu
larentre nós.

Para seu presidente foi eleito o

sr. Irinêu Bornhausen" e para dire
tor-gerente o sr, Werner Heineberg,
aos quais apresentamos nossos vo

tos de franca prosperídade á frente
da CAIPA.=-���--------------------------------.------��==�

--- -'_- - --- --- -

, . ,

J, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




