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reflorestamento ZETA
Um t el=grama de Pernambuco, ôntem publicado pelos

jornais, dava conta que o governo daquele Estado está pre
sentemei 1 te p 'eocupado em estudar o problema do refloresta
mento.

O assunto é da maior importancia e de ha muito vem

reclamando as atenç-ões dos poderes públicos de todas as uni·
dades da Federação.

A opinião dominante em muitos circulos é a de que,
no Brasil em grral, ainda não existe um problema do reflo
restamento. Toda gente tem a êsse respeito uma impressão
errada, decorrente de falo de possuirmos um grande patri
mania de riquezas sel vícolas. Na verdade, o problema existe,
aS��.l,.:L(:".l em c;;rLCS pontos cara ter de urgencia.

Aqui em Santa Catarina, lodos sabemos, que [1'3 derru
badas das florestas se tem feito impiedosamente, com espe
cialidade na região do ex-Contestado, sem que lrou V0'3Se a

preocupação de compensar as devastações com 11m trabalho
bem orientado de replantío. E essa imprevidencia veio, aos

poucos, criando para o Estado uma situação pouco lisonjeira.
Arrancam-se as matas, faz-se o deserto, e não se pensa nos

males que nos aguardam em futuro próximo. E ninguem se

lembra do que existe um Código Florestal para regular o

córte das matas, o replantio e outros assuntos correlatos.
E, desse modo, chegamos a um ponto em que precisa

mos cuidar, quanto antes, do reflorestamento se não quizêr
mos agravar ainda mais as condições precaríssimas de alguns
pontos do trrritorio nacional.

A iniciativa do governo de Pernambuco, é, por todos
os motivos, digna de louvores, por vir afastar, uma vez toro
nada realidade, os perigosos inconvenientes com que as der
rubadas sucessivas estão ameaçando a economia nacional e o

futuro do Brasil.
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o conclave dos Se
em cretat·ios da Fazendao�)i�igados a! Consignações

folhas
Os prefeitos
UID estagío 1111 1rrifttunal
--------_._-----_._--

de CO�ltas

RIO, 3 - Na proxirna sema

na, realizar-se-á, no Rio, a re-

RIO. 3 - Por decreto assina-i união dos Secretarias da Fazend_!l
do ontem na pasta da Fazenda, d?s Estados, convocada pelo ml�
o presidente da Republica baixou mstro?a Fazenda, para tratar

novas determmações sobre a exe- de var.lOs ass.untos .dc ordem 6-

cu ão das consignações em folhas conomica e financeira.
PORTO P.LEGRE, 3 A propo- dos prefeitos no Tri.bunal de Contas

d
ç
'd f

. . Uma das questões a ser focalisa-sito do projêto de lei apresentado' terá um resultado sansratorto, bas- e pagamento os uncionanos
d 'd 'f

. -

d1 tand Ih 1 dos Estados pu'bli n,OS Cl'VI'S, do pessoal extranu- .

a sera a a um orrrll,zaça.o oao gm'êmo do Eilt?0(J oh:rig'Hi!: o a 311\.1.0 0, ar o CXC1.11]:l o "

I" U,,"

dum estragío de 3 mêses no "fri.b:>- Un�tl.os, onde �

r J r.retettos têm es- merario do" inativos e dos pen- imposto de ven as mercantis, em
nal de Conta, 03 preseítos MUTIlei-l 01510 de 6 meses, antes de tomar sionista� civis da União. e1m,25to:;'oo.s 0S Estados, na base de
pais, o presidente desse Tribunal, I PO..5se.,,�í'eti:'.a,,�.oc;�rgo_ ,_ ..

/(sr, Viriats Vargas foi entrevístado i �2tili�4;a."'�"A� ComBalido da AviaeãoI pelo DlARIO DE NOTIC1[jiS, decía- �D \'j &�, .flID' 4:-11>I MI.'I.tarrando que a generalidade dos muní- ��JifJ �ZHb< . ij" li

cípíos encontra -se ttnanceí: a e ad
mínístratívamen te desarganrsada,

Transformado em lei, o projeto
enviado ao B8vêrno resolverá possí
veis descalabros administrativos
»rcveníentes da tncuría dos pre
f cítos.
Terminando, disse que o estagio

Protegido pelo go
vêt·oo gancho

passado'I RIO, 3 - Por ler sido nomea

do comandante da 3a. R. 1\1., no

i Rio Grande do Sul, deixará, no

�ncontra-se desde ôr:tem nesta I proximo dia 5, a chefia da Avia
c.:\pltal,. hospedado no .Hotel Glo-I ção Militar, o general José Joa
na, ': 1�\lSL��e engenh,euo c?ronel quim de Andrade. Ficará respon
Gentil ).< alcão, lima nas mais res- denrlo, int.erinamente, pela dire
peitáveis e destacadas figuras do toria da Aviação, até a nornea

.Exércil.o, �aciona1. . _ ção de outro general para o re
Sua Excia., que tem SIdo alvo ferido carzo o coronel Gerva.>Ío

I
das mais expressivas demonstra- Ducan de'" Úma Rodrigues,
ções de apreço, recebeu durante o -----..-----------

dia de ôntem, grande número de Corpo de engellhei-
visitas, em seu apartamento. ros navais

Ao fidalgo e distin to oficial
apresenta A GAZETA seus res

�������"'�:liI�""�n�=����������_�"",,,��..�__�������"""'""""'''''..-.....".---..-----....

peitosos cumprimentos.

PORTO ALEGRE,3 - elmo
todos sabem, no tempo do go
vêrno do sr. Flores da Cunha, a

Casa de Correção quasi ficou �
bandonada, em virtude de haver
ele mandado pôr em liberdade
inumeras pessoal'. protegidas suas,
e de seus aulieos. Pouco a pouco,
porém, logo que houve a mudan
ça de govêrno no Rio Grande,
os sentenciados que gosavam da
liberdade, foram novamente re

colhidos á penitenciaria.
Ontem, á noite, no Parque Far

roupilha, foi detido por um ins
petor da Repartição Central da
Policia o sentenciado Cassiano de
Paula, que foi logo recolhido á
Casa de Correção, por determí
nação do chefe de policia do Es
tado.

RU
SANG A

Tem-se como certa a condenação á
�

morte dos 21 acusados, que dentro
de 48 horas serão fuzilatdos Matou o pai ha 9

allos
MOSCOU, 3-Todos os 21 acu

l(ado!! de alta traição estão sendo
julgados, pelo Supremo Tribunal
Marcial.
Krestmsky foi o único que se

J ecusou a admitir a sua culpabi
] idade. Os demais confessaram. O
libelo acusa Krestinsky de ter
e ntrado em 1933 em estreitas re

lações com o serviço secreto ja
j onês por instruções de Trotzky.
�\\.cusa Rakocsku de ser agente do
"British Inlellegence Service" des
(le 1921 e membro do serviço se

creto japonês desde ln,t, Hosen
hol tz é acusado de ser agente in
rlês desde 19:::6. O libelo acusa

'I'iotzky e os demais acusados de
i erem conspii ado não sómente
mm a Alemanha e Grã-Bretanha,
como tambem com a Polonia e o

Japão para desmembrar a União
dos Soviets e apossar-se do po
c er, entregando o país ao capita
l.smo.

)

Queipo
MOSCOU, 3-0s acusados de

alta traição entraram no Tribu
nal, precedidos de Bukharin.

O promotor, que funciona no

processo, chama-se Wishinsky e o

juiz Ulrich.

menores.
.

O pessoal da Armada deve á
ser aumentado de 25% até Q
ano de 1941.
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A QAZETA F Iorianopolis, 4-3-1938

Para ciência dos interessados,
terno público as instruções bai
�adas em 9 do corrente mês, pe,
lo exmo. sr, ministro do -�'raha
lho, resolvendo as dúvidas qllan·
to á dassifltação de empregador
e seus empregados em relação
ao I. A. P. C. ou I. A. P.I.

O Ministro do Estado:
Atendendo a que são Irequen

tel as reclaruações de empresa
dos que, em razão dos desdo
bramentos de suas et.vida des
económicas. são notificados para
contribuir, ao mesmo tempo, para
O Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários e para
O Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários;
Atendendo a que essa situa- Terá logar na proxima segun- ha de viver nêle ou sem êle.

Sio não deve perdurar, nem há da-feira o enunciado recital do Vendo e ouvindo RoHo Ay'
de o empregador ser compelido declamador tragico, sr, André rnone, verilico que a minha raça
a inscrever-se em dois Institutos, Roffo Aymone, que está sendo é capaz de produzir. nos domi-
de finalidade social comum, sen- esperado com especial curiosi- ----------------

do mais lógico e consentâneo dade. Banco de Credito A loucura da
com o espírito da lei, em casos Apreciando o declamador An-

ruire R!�C ;;d @'IIIdePopular e Agricola v I� ti ..de confusão gerada pelo desde- dré Aymone, assim se expressou de Santa Catal.ina
brnmento da iniciativa economi- o grande crítico gaúcho dr. Rui Quando, descia em verti-
ca do empregador, seja a sua Ramos, em um dos jornais da Assembléa�Geral glnosa carreira a rua rnargi-
inscrição regulada pelo críterio capital riograndense: nal da Praça IS, uma bíci-
da atividade preponderante que «A tragédia no Brasil é uma

Ordinaria cleta guiada por um menor,
se verificar em cada hipótese, vitória da raça e da arte. ao fazer a volta para a rua

consoante o disposto no artigo Produto de três povos tristes, C O N V I T E Felipe Schmidt, atropelou
20. alínea a in fino, da lei, n' o brasileiro é naturalmente lírico uma criança, que ficou feri-

O Conselho de Adrnistra-367. de 31 de Dezembro de e a tragédia surge entre nós co-
_ .

da na bõca, sofrendo ainda
1936; mo um efeito de civilização e de çao do Banc� de Credito outras contusões.

Atendendo, por outro lado, a interpretação artistica. A Roffo fOtU1tr. e Ag�lcola Ao �e San- Compareceu no local o

que as dúvidas porventura susci- Aymone brasileiro que guarda a a arma, e ac�r "-' com inspetor de veiculas. sr. Au
tadas sôbre a conceituação das no sangue, entre nós, pela ori· O ar�. 23 de seus Es.tat�t\)s, tonio Vieira Machado, que
atividades dêsses empregados não gem o explendor da velha Ita_lconvlda aos srs. aClOnJst�s fez conduzir o responsavel Delegacia Fiscal do Tesouro
podem prejudicar os que, por Iía- cebe o merito de ser,

dêsse Banco para a sessa? para a Policia Central e to-
N

.

Iàtos expressivos, demonstraram no Brasi\ aos lO 6n08 e em d� . Assem�léa Geral Ordi- mou as necessarias provi- aCiOna, em Santa Catarina
1

f d '1" .

di nana a realizar-se em sua,
oportuno tempore o ânimo de ace o msmo 10 igena, uma

êd á T' 16
dencias para que a vitima

I São convidados a comparecer com urgencia á Administração
bem cumpri a lei; alta expressão dessa fórma ocia- �e ,e4 �ua �aJand� no9· d' fosse medicada. do Domínio da União, afim de

Resolve, usando da atribui- nica do verbo. Arrastando com
as oras o la e

tratarem de assuntos de seu in-
d março do corrente ano. afim Ma rga r IId Itnhação que lhe confere o art. 24 I

a voz e jatan o com as mãos .

, .

I de tratar se do seeuínte.
da citada lei n' 367, mandar que êsse SErviço quasi coregiar, teve- '-'

acerca da contribuição devida a Ia uma intuição profunda dessa a)-aprovação do Relato- Kuh I rnann
am dos Institutos . de Aposenta- arte que nasceu como êle e que O eri parecer do Conse-
doria e Pensõell dos Comerciá- FlhoiscaI;·
rio e dos Insdustriários por cer· Malas velhas Con.. b)-eleição do Conselho
tos empregadores, sejam obser- certa- Fiscal e seus suplentes.
vadas as instruções seguintes: se qualquer mala. Vai-se
Art. lo. - O empregador, a domicilio

pessôa natural ou jurídica, que
exercer atividades industriais e Tel. 1436--Chamar Pinho
comerciais através de um mesmo � IlIIIIII__.rlil= HEBI'.IIiIU__.;BlIIW.!!li.ll!l'JliiIL

estabelecimento, será contribuinte
do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários, e

dos Industriários conforme a ati-
o vidade em que se �upar a maio
ria dos seus empregados.
Art' 2o.-I'Mo s�rão atingi

dos pelas disposições penais 05

empregadores que, enquadrados
no caso previsto no artigo ante

rior, pro\'arem haver, em tempo
útil, contribuido, ou feito �ua ins

eriçA0 Icomo contribuintes, para.
qualquer dos dois Institutos u�fe
ridos. res81vado o direíto de pro
mover o Instituto interessado, em

cada espécie, o pronunciam(;nto
definitivo do Conselho Nacional
do Trabalho, por sua Carnara
propria, sóbre a sanção comina
da, de acôrdo com o art. 21 da
lei ft' 367) de 31 de Dezembro
de 1936.
Rio d� Janeira, 9 de Fevereiro

'de 1938.

Instituto de
A posentadorla
e Pensões dos
lndustríários
20a. Delegacia

Waldemar Falcão
Florianopolis, 23 de Feverei

ro dtl 1938.

José de Sá Freire
Delegado

Irmandade de
Nossa Senha ..

ral das Dotes

Mala Real
lnglêsao recitalàeAymone

Pelo nosso distinto amigo
sr. André Wendhausen, re-

Fo,i .emp?ssada a
.

nova Mêsa presentante nesta capital da
Administrativa desta Irmandade, grande companhia transoce
Que terá de dirigir os seus des- �nica MALA REL\L INGLE
tinos no ?ienio de. 1938 a � 9�O, SA, foi-nos gcntil-n-nte cfe-.
a qual fICOU assi.n constituida: recido um Iind , álbum de

. JU!l: JOãO
.. Cri�o��{;mo . Paiva'l propaganda, relati I/0S aos

Vice-JUIZ: .Onho LIsb�a. I. secre-I paquetes ALCI\NTARA. e

tar�o: Reciele Beltrani, � secre- ASTURIAS, que estão pre
tar ic: Valdemar Dcmana, Te- sentemente fazendo o servi
sourero: F1ancÍsco Manoel dos

ço entre a Europa e a Ame
Prd:i.t"<::s, p.ocur sdor geral: Ma- rica do SUl.
noel José dos Prazeres Junior, A bordo destes luxuosos
mordomo: Lídio J.Mquim Men- navios ha todo o conforto.
eles. Conselheiros: Francisco Ma- As cabines são n .ooiladas
laquias hVlla. JoãO Ratael Fara- com requintado gostei, tendo
co, Emilio Leonete, I�odolfo todas elas água quente

.

e

831bato, Alvaro da Costa Fer- fria canalizada.
rena, Por todo esse luxo c por

reS (:;J U 1"'0 d o todo este confôrto, qualquer
Estado que seja o motivo da viajem,

é sempre um prazer fazer
O sr. diretor do Tesouro, a travessia nestes dois gran-convida aos possuidores de des paquetes da Nl1-\LA

apolices para se apresenta- REAL INGL!:SA.
rem no Tesouro, afim das
mesmas serem substituidas

por outras.
--_.---_.__ .._----

Escola profis
sional ferni-

Administração do Do
mínio da Unl�ãa

Um expressivo gesto do

rI
�í��.II

dectarnador André Aymone

nios da arte pura, essas grande"
forças misteriosas do espirito que
tem deixado no marrnore dos sé
culos o traço dos grandes povos.> Telegra1""'W""\8S

retiaos

Na estação telegrafo postal
arhllm·se retidos telegramas com os

seguintes endereços:
Busrnar, Osvaido Scarpel

lin, Caetano Lumertz, Aida
Chiapeta. Irací Silva e Cas
parino Zorzi."

nina
A matricula deste estabe

lecímento estará aberta do
dla 21 em diante, das 10
ás 12 e das 14 ás 16, á
rua General Bittencourt.

I PARTE (Declamações)

teresse, as seguintes pessôas:
Ivlaria Amalia Gonçalves e

Maria A. de Souza Gonçal,es.
Club� de Regatas Aldo Luz,
Estaniláu Vieira de Souza, Fran
cisca Ana Vieira, Francisco Se
bastião da Ro�a, Francisco Mar�
ciano ('ereira, Francisco da Silva
Reis, Generoso Eleuterio da Sil-
va, Honorio Felix, Horacio Íri
neu da Gama, João Martins OU"

I tra. José Martins, Januario da
Costa Orti�a e Josp Licinio Lo
pes, Juvencio Luiz da Costa.
Lidla Castro, Leocadio de Oli
veira, Lourencio Zukosky, N1a
DoeI Antero Pereira, Manoel L.
Antonio Pinheiro, ManQ.el Quín
tino dos Santos, Mano!"i Maques
da SiI�a, Miguel da Silva Leal.
Manoel Severino de Oliveira.
Maria Julia (;onzaga, Maria
Candida da Silva, Maria Julia
da Conceição, Maria Barbosa de
Lima, Maria, Cecilia, Argenoria
e Iracema Vieira, Rosalina Lean·
dro Cardoso, Rafael Digiacomo.
Teodoro Ernesto da Silva, Tran-

do' Fado Robles quilino Lopes Goudinho, Ver�i-
lino Manoel Laurindo, Vergilico
Manoel de Souto, Valquira Lu
cia de Lima, Werten Comp.
Ltda., Wildi Monguilhot Bertol"
Valmor de Jesus, Eml-'reza Autu

Viação Fpolis, Casemiro Vare"
de Aguiar, Dometilde Conêa
Savedra, Francir.co Salentim,
Francisco G. Savedra, Felici
dade G. Trompowsky, Malla
Vieira e Filho, Regma Sabe,
Augusto Cristino da Cunha An�
tonio Manoel Gonçalves, Alex.r:In-
dre Vergilio Lopes, Agricoh
José Leopoldo, Alzira Vieira
Rodrigues, Antonio P. Duarte.
Candido Manoel Lemos, Dario

J Agustinho Gouvê, Emidio A�·
de 51 tonio Card030 e Candido Ma

noel Uouvêa.

Florianopolis, 23 de fe
vereiro de 1938.

Realisar·se-á, amanhã, no Teatro Alvaro de Carvalho, o

h'sti v ,,1 de despedida de Margaridinha Kuhlmann, em beneficio
das obras da Cateàral, do Preventorio e da Associações das Damas
de Caridade, com o seguinte

PROGRAMA:

a)--Ouverture - Pela orquestra
b)-A dansa do vento-Afonso Lopes Vieira
c)-A suplica do menino pobre-Pedro de Medeiros

I
d)-Um monologo p'ra você-Eu:\torgio Wanderley

II PARTf. (Regional)
a )-Ouverture -- Pela orquestra
b)-«Q comê e o coçá-Eustorgio Wanderley (Monologo)
c)-Galo carijó-Embolada ao violão
d)- -Conte pobre, gente rica-Cornelio Pires-Monologo--

(� pe�qo)

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e Araujo
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de

Janeiro. Membro efetivo da sociedade de aio-rino
-laringologia do Rio.

Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz � gar·
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopolis

r e)-Roda na fogueira-Entoada ao violão

III PARTE (Português)
Consultorio a se abrir

brevemente á

IV PARTE (Bailados)

Rua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORlANOPOLIS
a)-Ouverture-Pela orquestra
b)-Fado Robles-Variaçõe.s-Guitarra
c) -A Tricanioha-Declamação-Complemento
d)-Ai! voltas. olé!... -Vira português ao violão
e)-Olarél ...Olaré! ... -Caotiga portuguêsa ao violão
J)-Caunillha-Compusição de Margaridinha-Guitarra

�, ,Y,
' '.

�
•

I
,

•
I � • ,•••• '.-

Especialista em molestias do aparelho genito urina
rIa do homem e da mu/her-Moiestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Uinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I O Ramos
a)-Ouverture-Pela crquestra
b)-A dansa do Armioho-Classico (A pedido)
C)-Concerto-Pela orquestra
d)-The liul� girl-Fox com sapateado (A pedido)
e)-Concerto-Pela orquestra
r)-A dansa do templo-· Fantatia mistica japonêsa

V PARTE (Russo)

Dr.
Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdenda Clinica do Rio. Sub diretor du serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro a)- Ouverture-Pela orquestra

b)-liusões-Valsa russa- Balalaika
c)-O mercador ambulante-Mo�ivo russo-Balalaika
d)-Kis 51ekeres Nagy •

Szekeres- Bailado típico russo

NOTA: Entre uma e outra parte, haverá um intervalo

Maquina de eserever
REMINGTON

Vende-se por 950$000. Em po:(
feito estado. Tamanho proprio para
escritorío. Informações na gerenCÍa idesta folha. • _

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de O\lro Pieto, II - FLORIANOPOLIS

mmUlos.

• '. 11'" .... -\ . .' ... ,�, .. ,
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I

I

�
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GAZ TA
._------------- ._--

Dia 10 tJlNCOENTA CO�TOS da lÓ'nossa loteria!'
Jogam apeu,as 15 milha1i"e� Inteü·o 15$000

Dia 12 -- MIL C.;:JNTOS da Fede-I"ol
RUA FELIPE SCHM!DT N. 5

j---_,--.�------�--��

�leg�landc O funcioilamen- O ex-coletor Euclides Gen-IVigario prêso por se
to das associações til requereu internamento I oposto ao carnaval

estrangeiras numa Casa de Saúde

E

RIO, 3 Intormações prece- dentes de São Paulo dizem que tta-
- _. peceríca foi teatro de serias ocor-Pelo sr. Euclides Gentil, eX-CG- i Wassermann no sangue, reação . rendas. O vigario daii, padre José

letor estadual desta rapital, atu-I no liquor, pesquizas de globolinas IPelo Teatro Bibiano de Abreu, €xortou os rteis a

almente recolhido á cadeia de S. e contagem leucoataria no liquar), não festejarem o carnaval. conct-

I J é d d f I dI'd' tando mesmo os membros da Con-
Noticiamos, ôntem, que o

dr.)
o ,acusado o es a que. e

I
a em � exame oítalmogico: fun-I gresação J.l4ariana contra os blõcos

Ivens de Araújo, ilustre Secreta- ---=_;;;;;._;;ii_w'"..._õêii
i trezentos e tantos .c<:_ntos pratica- do do olho.

. _

Hotel dos ",.mores carnavate-cos,
I ia da Segurança Pública, se pro-. ••

I do naqu.eJa rep�l'tlçao arrecada-

I.. Atendendo ao íncttamento, cêr-

punha baixar urna portaria regu- t�lo.1I li Imprensa. o Idoya, fOI r�flU�f1do um e�ame de CA TAZES O G. P. <Hecreio Dramatico », g�ç�� 8e::r�:n�efe��0: 2a i���r:e�laudo no Estado o funcionamento MIDlst.·O da Justlea I
saúde , no m�Ulto .de ser interna- 1J1le tanto sucesso alcançou com proprío visario, atacaram um cordão

das associações estrangeiras. !
do no, hos�)l�al. J unl ando para ftd'\ ft ISA a representação, no mês de Ieve- de foliões, originando-se sêrío con-

Confirmando aquela nossa 1I0-' RIO, 3 - Em entrevista cole- tanto a pctlça�, um. ntr;3l_a(b pas- UU U rii reiro ultimo, da chistosa comedia, üíto. O delegado ínterveíu, pessoal-
l sado pelo dr Aurelio Ru' ,do em de Raul Pederneiras O CRA mente, determinando a detençãe,> �ot icia, damos a seguir, na integra, tiva á imprensa, o sr. Francisco I f

.

I'
.

l' ,

_ TI
" sacerdote. Essu atitude do polícíal

a portaria em questão: Campos, ministro da Justiça de- que este. acu tat\v� opinava pe
ODEON<) ® lidê.l. d

DE SABUGUE.u1.0, levara a ce-
mereceu rrança repulsa da popula-

O Douto!' Ivens de Araújo, clarou que a situação dc pais é [la nTecessldado dê.8se lOtcmmlent�� �..,
os

I
na, no Alvaro de Carvalho, no ção, tendo, mais tarde, um nume-

Secretario de Estado dos Nego- boa e que tudo vai serenamente I Nomeados peritos pela ,autofl c.uu�.JIIa§ próximo aia 8 do corrente, a hi-I roso grupo de p�ssoas. armad�s �e
l dade competente os drs Fcrnan- larianLe comédia em 3 átos RO- cacetes conseguíâo tírar o vlganocios da Segurança Pública, no uso dentro da ordem e da confiança' . .

' .

T"t j '1' �L DO� IVI0I-l E" da cadeia, levando-o para a rua,das suas utribuições, condecorado nas autoridades. Acrescentou que Mdo EdmlllO. Wendhausen ef 'I1t0r I
PROGRA}l11/"S tl)fE HOJE: L<; ::, Al ..:l. onde foi alvo de uma manítesta-

I I) t L· 37 di· _

h f' lvid
'

en es atestaram estes aeu a- Dadas a harmonia do conjun- ção de desasgravo, Nessa ocvsíãoque, pe o ecre 0- ei n. , o

I
a situação gauc a OI reso VI a, e. ';

d f ' I OGovêrno da Republica, foram dis- que o sr. Cardoso de Melo Neto tivos ?ao po. erem azer qua -

A'S 730 HOrtAS: to de amadores de Dante Nati-· verífícou-se novo conflito. utra

I id d
.

1
. . nuer diaanostico sem CU" o pe-I' vidade e a excelencia da peça é vez, o pad!e Bibiano foi a�'bitrari�-so VI os to os os partíc o POhtICOS, veiu expontaneamente tratar de '.. .

b

f
�

b
1 id ',LEI DO DE3TINO com Ge- _ mente preo e levado para () xadrês

I '1' I' •

d E d
_ ticionario asse su meu o aos! .' de prever que a representação de drrasi erros: , negocies o seu sta o, nao teu- .

t D I h t
. I' orge Raft Ilosalind Russel eLeo.J ,em companhia de outras pCSSO:lS e

CONSIDERANDO r d' dc eid 1 d I A sezum es exames: e fi ora OfIO, .

' terça-feira logre uma casa a cu- destaque da localidade., a em ISI:O, o SI o c lama o pe o governo. aso1 reações de Nonne (reação de

II
Camilo.

O nha. I' O ambiente é de desassossego,nue a razão primacial por que as- e'1
- -

-

em vi.rtude da atuação do delegadosim procedeu o Exmo. sr. Presi-
_ ---:------- CIN�S COROADOS I de policia.dente da Hepublica foi o de «ter Ean 98O QI U 1 I O C i (: I O fi! ,

J ,�"

'

4 cldnezes ass8ssi-I----.---em vista a constituição promul-
_. '= 3, .,@N.'-_Ii03<2D..................

CINE �H.EJí.., as 7 e 8,30 horas Illadn.s em Sa-o Paulo: PRECISA-SEgada a 10 de novembro um re- '!" ,------- -A AVENTUREIRA, com Joan "

rime de paz social e de ação po- Lowell.
lítica construtiva»; Ou.�am hoje pela
CONSIDERANDO, mais, que,

dessarte, devem ser vedadas to- PJ1E-89 Sociedade
das as atividades partidarias, não
RÓ de agremiações nacionais, se

não tambem de partidos estran

geiros e associações que com ês
tes tenham ligações, por mais
remotas que sejam estas ligações
políticas;
CONSIDERANDO, ainda, que,

se, para a transformação dos an

tigos partidos nacionais, em so

ciedades civis, para fins culturais,
beneficentes ou desportivos, são
tjXigidos o registro dos respectivos
estatutos no Ministerio clo Inte
rior e Justiça e sua aprovação
pelo titular dessa Pasta, menores

não devem ser as exigências para
tiS sociedades civis estrangeiras
em situação idêntica e que tenham
as mesmas finalidades:
CONSIDERANDO, a fina),

que os Estados do Paraná e Rio

�aDde do Sul, pelos seUlI Go
vernos, tendo em mente essa&

ponderosas razões, já determina
ram o fechament0 das sédes e a

proíbição das atividades de todas
as associações estrangeiras que

Iestejam em tais condições,
DETERMIN A. o fechamento

das sédes e proíbe as atividades
de todas as aSSOClaçoes políticas
estrangeiras, filiadas ou não a or

ganização políticas existentes em

outres países, cujo funcionamen
to não é permitido atualmente
por lei brasileira, abrangendo a

presente portaria as organizações
juvenis masculinas ou femininas,
que pOSi'!am, ainda remotamente,
ser consideradas secções ou gru
pos daqueles partido�, quer pelo
ensino e propaganda de doutri
nas, quer pela difusão de senti
mentos civicos, que não sejam
exclusivamente brasileiros.

Só poderão doravante

funcio-Inar no Estado de Santa Catari
na as associações estrangeiras,
compreendidas nesta Portaria,
cujos estatutos estejam devída
mante registrados, no Ministerio
da Justiça, com aprevação do
exmo. snr. Ministro daquela
Pasta,
° snr. dr. delegado da O'rdem

Política e Social faça cumprir es

tai! determinações por todas as

autoridades poIíciais deste Estado.
PUBLIQUE-SE. Secretaria da

Segurança Pública, em Floriano
polis, 2 de março de 1938, (a)
Ivens de Araujo. Secretario da ISegurança Pública.

\,

UM..:\ iT.iPOlRTANTE PORTARjL.� D� SE
�UE1r.;\R!O DA SEGUBA�ÇAPU'BLI(;A

,
."'-1

\
..

Assassinado 11m anti-Igo parlamentar po
tilillar

RIO, 3 - Noticias de Vitoria
informam que Lauro Farias San
tos, advogado e ex·deputado fe
deral, por motivos ignorados, as

sassinou Paulino Mueler, médico, I iJ
ex-deputado estadual, ex-prefeito

li'.d\l Vitoria, ex-secretario da Edu-I.'
câção e atualmente presidente da:
Juota CQmercial de Vitoria. 1

. L t

Rádio Nacional

jIII!§d

SALAO PROGRESSO � O Unico!

20.CO e das

-----,- -I

ORlAr�DO SilVA

ODETE AMARAL

BOB LAZY
•

com

OS ROMANTICOS

Orquestra de Dansas
Radamés e seu Swing Five
Romeu Ghipsman e seu Jazz Sinfonico

A's 21.30 -- n' O TEATRO EM CASA - a

peça' em 3 atos - MAR DE LAGRIMAS
pela Cia. de Teatro da Nacional,
uma. oferta do Sabonete LANOL.

ter
,

.�

Speaker - OduvaIdo Cozzi

A's 23,00 - SERENATA - Um programA
de melodias e canções

i

\
I

A's horas certas, iornais falados com no-;
tícias em primeira mão, do Brasil e do mundo,

Ifornecidas pela A NOITE e oferecidas aos;
ouvintes de todo o país pela casa Guimarães:
Ltda.

------ '_--'

SÃO PAULO, 3 - Ao chega
rem, na manhã de ontem ao resCJNE ROYAL, ás 8 horas-
taurante chinês da rua VenceslauFESTIVAL DE ARTE.

'�M_hN� d m __�a_ .. .. Pi'az, os empregados depafllfam
com quatro mortos em meio de

RPODIGIO, significa MILAGRE poças de sangue. Acredita se que
MILAGRE significa I cle.s te.nham sido vítimas de s.a?

I gumanos assaltantes. A pohcla
compareceu, tendo identificado
Ro-Funki, proprietario dn restau

rante, que foi abatido a facadas
e tambem dois empregados do
restaurante, além da mulher do
proprietario Maria Ken, que foi
estrangulada.

dirá logo sorrindo: que produto I A policia est8 diligenciando pa-
maravilhoso!

I ra de�co�rir os autores do mons

. truoso enme .

,
,

I

AMANHÃ - No Teatro em Casa, ás 21,30:
- a peça em 1 atos - A ABORDAGEM,:,.,
original de Augusto Gertain, pela Cia. de

1_"'."Teatro da Nacional. I

----------
--_: '

Josefí'1a Flaks SchWeiclSOn :��
M E D I C A I�

: �i:
I "i"

De uma casa bôa, com jardim.
nesta capital para casal sem filhos
Ofertas ao Consulado da Alemauh�.

Caixa Postal. 90.
Rua Artista Bíttencourt n·. 2
---------------

A chefia do E. Maiol
da 30. Região

CIIABL .."UTII

Dra.

PORTO ALEGHE, 3 - Teve
lugar, hoje, no Quartel General
da Região a solenidade da trans
missão da Chefia do Estado
Maior ao maior Alfredo d� Car
valho Dias, sub-chefe do E. M.
Regional, que ocupará essa fun
ção até a chegada do novo coman·

dante dli Região.

Ex-af�istellte do serviço de Gi.n cologia dós I·'lo!�it;,is
la Gambôa, Fendalsão Gaífté-Guinle e S. Frflocisco d::A�"iõs.

Ex-intema do sé:l!viço de Pediatria da Pn!lrL.,icd
de Botafogo

DOl:.NÇAS DE SENHORAS E CRI.ANÇ.t\S
Consultorio: Rua T t'a jano n· 12-Sob.
Consultas: Das 10 a;:_; 12 e das 2 5 horas

FLORL'"NOPOLlS SANTA CATARINf·\

usando ° creme

CIIARLAUTD

ORMITORIOS
DE

ho e IlDbuia

Laboratorio Técnico
"p I L O T"

•

I

PARA TODOS ESTilOS

DE

Gerken & Cia.
R. Cons. Mafrá� 10

FONE-1440

AtJESSORIOS E VALVULAS

Fpolls.

Aceítamos para concerto b;dio o qualquer tipo
garantindonse o serviço

, i

TErra •.mm j'HW' ,

• *'" 1

os

com acabamento esmerado

m

GUEL ANN

80 000e

OVEIS
_,

AOL
----_._--

Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHADO tia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ,Adolar SChY/a��l_i II Dr. P. C�-ra,I, O b n i & r i o s e Tapeçarias
,1

Endereço Telegr,: DOLll,., - Caixa Postal, 32 I Slemo-es
I

: c

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARI�A
' �I --'-TAPETES E PASSAOEVA'J

AGENCIA DE VAPORES Médico do D. S. P. TEC!DOS PARA ESTOFO E DECORAÇOES
C�mpanhia Salinás Perytias-Rio do Estado TAPETES Dt- I INOLEUM �ALMAR

Prmg Torres & C,l,'a, I .imitada -RI'o Sempre PELOS MEi"';ORES Pf<EÇOS
- CLINICA :GERAL:

Navegação Brasileira Limitada-Rio PELE ei SIFIUSNavegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrandn & Cia.-Santos ' Diagnostico das molestias da

péle (dermatoses em geral)VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO sob confirmação microscópio
Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS, ca e de Lsboratorio.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO, dlréta- I, ELETRICIDADE ME'-

l'
mente, sem transbordo I DICA;

em sempre vapores em porto, carregando I ALTA FREQUENCIA E

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
I RAIOS ULTRAVIOLETA.

�. d .

d d
' ,I Rua Tiradentes, 14-S"'vb,to as as especres e ma eiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
" Telelone, 1 167.

Iporto do Norte ou do Sul do Paí�. bem como para o Exterior I
Atende diariamente: dai 8 Importadores e exportadores .- Vendas por atacado

Recebe cargas de tmportação,' do País ou' do Ex' III
ás 9 da manhã e das

la 65 R d C I �7 R•

i,,· 4 ás 7 da tarde. II
Ma a ar o©a - u == 10 DE ]ANEífW - Tel-gr. NUNES

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior ' _� I

Para pedidos. croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

DSEESRVVIOIÇDA E. DE FERRO ARMAZEM. PROPRIO I.' _

-

J a:r::lnc= O B·tt t S:� r': Rua Tr�]ano N. 1-(30hrado
.

o GARANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS g!!.ii iSC ! encour UV\:,lra-Caixa Postal, 93 - Telefol':e, 1.4 J 3
líiiiíiiiiiíjiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiliii �����..iii�Sii.���� Dr. Ped ro Catai ão I

.

'li Florianopolis Telg,. cabogramas e F b
e

"IDiplomado pela Facul- ! Santa Catarina fonogramas ra IS!

Ex�::n:e���:j::�:ed:o I �.5�-li�r�fc"��O;�UjXE'<"I":;R'"�A'�"T'''''''''''?-",---,----7;;;';';;;_,-,j·j
..;;;;;;;;:;"R;-';;:;;;:;;:';"'-'-

Serviço do prof. rvl'!! <te::, I
E..._ fi. fi PJ nl u

Ex-intcrr.o do DisfJc!isario I Em!)f��fldG com Successo em todaa II
Silva Lima' II

!',:,�,��!�l:: J;os:���;es da syphWa I! T i fitu rar ia fi E L E T A
Ex-adjunto do HOSpital FERIDAS

GrôHée Guinle e Sunatorio
'I

ESPINHAS Recentemente instalada a rua Tiradentes rr 7
Manoel Vitorino

I
ULCERAS cem as mais modernas e aperfeiçoadas maquinas'

Clínica médica círurgtca das ECZEMAS id ') d
'

L' provi a amua e um pessoal espccíalista na arte,moles tias da MANCHAS DA PEUI

I DARTHROS acha-se portanto, em cor.dições superior de atenderCABEÇA E PESCOÇO FLORES BRANCAS a c lta o I ã d t ít I de i t
.

Especialista em I
' u P pu aç O es a capi a e o u: error do Es-

NARIZ, GARGANTA E RHEUMATISMO'

I
tado, 11(1 mais variado trabalho da sua espectallda-COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS I

SCROPHULAS d ti
VARIADOS MENU'S

OUVIDOS SYPHILlTICAS e: em ingirnr nto e lavagem de chapéus e em ge-
CONSULTORIO e I!nllln.enleem t-. ,

ral em roupas de homem; c senhoras, nas mais di-
Fornece comidas a domicilio 18- Rua Trajano -181

lIA lIffecçOe. cuJa .... versas côrcs e pelos noves processos quimicos mais
RESIDENCIA �e�<l '<.'ohM, Rem loJa •

I seguros c garantídos. Atende-se chamados peloRUA FELIPE S�DMIDT

II
Hotel Gloria (1 IS .t�"YA FI I A' � telefone 110. 752. JOÃO NUNES

,

�
,

Diariamente das 16ás 18 L8, 1'1 ._ l.'.,iGImree de curadoa'�

,- .....��>I :'�F�!tl)�ür]'UnUIVGDOSAfiJ •••••••••••••••1••

Café-Restaurante São Pedro

Proprletario: - IZIDRO PEDRO �OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

v

COMPRA,R
UI\II BOM Ct-lAPE'U

PROCURE O M�:L.t-IO ENTRE OS
MEL"HORES

C U

oua.DO

O CMAPE'U N. I c BRAS I

fôrma elegante

Devida á crise, durante este mês vendemos com a desconto de 20·1_

Depositaria: A I e x a n d r e 5·a lu m
'RUA OONSELHEIRO MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... 6 a mala barata, pOrim 6

Filiais eln:a ...Ihor do mundo

-- forte - de UIII aom ••arloa aona oo...blnalloa
..__ I que nAo oon.o.... bateria (2,5 amp.)

Immenaa durablllllad.
A

••nda em todaa .. lao_
oaa•• do ra..o

a noa

�10STRUf\RIO EiVl:

-------- --

.. (�

De Fama Munrllall

------1AraujoI o-. Alfredo P. de
I ------ ----MEDIC:O

Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele

Ccnsun.-R. jOã0 Pinb, 13
1 eldoní:'. 11595

Res. H0{oe! Uloria·Fone 1333
COílS/.dtss das 13 ás 16 hrs,

CLINICA GERAL

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CUNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises CI rnrcas

Vias Urinarias

1ratatnento moderno das
mo/estias do Pulmão

Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pc·
le e nervosas pela jlutohemotherap;a Com prát ca nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs 18 horas.

Consiutorio e residencia -Praça 15 de NOVtmbro, 13
Telefone, 1.584

Consuttas+De» 8 às II e das 14 às t 6 horas
--- -- ... -�.... -._�------�---_._-------.- --

.���1t!i!;�������������'2���A���2t�
RJ Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- � I
tÁ estrutura em con-

CÔ.l izaça.-
o e direção P.�i I.� creto armado de ob. as EiN

� e ferro Aparelhamento com � ,

� pleto para constru- �
� çoes de pontes em 'a
� concreto armado �'� �� JC Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçôe; de

� Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

�� Exame de urina [reações de Aschein Zondeck, para dia-

� gnostico precoce da g;avidf>z). Exame de puz, escarro, li·

�1 quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
ti] diagnosticoe.
t�l Fernando Machado, 6
� I F L -g:L��N! N O p h1t I S
�� �-��'�.__�4 � ��-�'k��������:'-$\ o;.. n_ _ _

� i-- -llAccado Mo-I{�5 ; Dr. Rio�rdo
� 1(;?ott.smant'1r' reira� Ex-chefe da clinics do Hospi� tal de Nürnberg, (P.lJressor
� li Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter)

Espeelalllla em olrurgla
geral

� Obras contratadas n9 I· semestre �� de _937 �,� ���� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curíttoa-S. Mateus) �� Ponte deconcreto armado sôbre o RiQ 5, João (Estr. Curitlba-c-loinvlle)

��� Prefeitura e Forum de Mafra ���
CONSULTORIO···Rua Tra�

� � ano N. I e das 1 O ás I 2 e
rupEsco lar de Mafra

� das I 5 ás 16 112 horas.
� Grupo Escolar de Rio Negro �,_� Grupo Escolar de Iraü TELEF. 1.28;
� Matemidade de RioNegro· �� ESIDEN E '.

L [���i-I

Omar Carneiro lhelro
ENGENHEIRO f;IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 �
SALAS 12�·e 13

l' ANDAR

TeL 1503 Curitiba • Paraná
tem seu escrip-

tÓI io de advogada á rua

Vlsconce de Ouro Preto

n. 70. - Phon-- 1277. -

I Cai", 1 Postal, 110,alia cirurgia, ginaecologia , (do·
I enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plestiea

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz -. Gar
ganta - Pescoço

Consultas das i O ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 14�6

IRes.
Rua Bocayuva, lf 4
Tel. 1317

, .. "![ I 1-

Dr. Osvaldo Wa.nderley da I,· Costa �4
Bacharel em Direíto I

Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- .i.1ta Catarina. I,

Escritorio' RU:b�d�e:i�f��ria�o peixoto,_l_�.I'
_, 111_1PARA��!\.' SANTA CAT�RINA

.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestías de criançasl
Diretor da Maternlda"'�
Medica da HqlP6al

.
- -

(Curso de especializaçlo em

moléstias
•

de senhoras)
-

.

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultork»
ANITA GARIBALDI,· 49

Dr Aderbal
da Silva
/\dvogado

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

1 Dr. l'edro d. lIoIour. Fem I
Advogado

Ru& Trajano, n· 1 sobraão

Telephone rr 1458 I
-;--1

i'",_.

-

,
1-

! i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, -) 938

VISTA BEM
Lindas e graciosas cOE\fecções

na A C
p&tir;� meninas e garôlos só

ITAL..

SEUS FILHOS

Rua Corlselheiro Mafra

As aulas funcicnarão todos 0S dias ureis, á noite.

V te:NDE - SE
'f
MATRICULA:-P.ara a, matricula, �s, i.nteressados poderão diri-

1 díd f t 1 gir-se a Séde ProvIsofla do Curso, á Praça 15
esp eu 1 a e con or ave casa, tlue d N b 3 d W I D'além de moradia é própria para casa I' � . o�em ro n., com o. r. I mar ,las.
comercial, recentemente reconstruída, ([:.dlficlO do Antigo Correio-Andar superior),
situada em bom ponto V3 vila deBiguas- Horàrio-9 às 11 e J 4 3S 16 horas,
sú, e mais: dois potreíros com �xten. RC . .' I' .'

sa area de terras. O negocio e ur- LGIlY,lE DE AULAS.--O regime de aulas obedecera, em tudo,-
gente. Tratar com José Sanches. na aos regulamentos prescritos para os Cur-
mesma. sos seeundários do Pais, com frequência

cbrigatoria, provas mensais e parciais,
: boletins de aproveitamento, etc.Casa no Estreito

Uma maquina SINGER em perfeito
estado,
Tratar á rua General Bettencourt

n·. 90.

------------ IIII."!i II!IlI!l!I_..III!li��.. il1':iiJ_�i!Il§iIi�Bm��::ww.4ç:;��i'iS::& iM'Adi!i,f.Utii a H NJiAAlEFEECb m

Companhia Nacional de Navega .. IVEf"-iJi?_!l:��E:1· Dr. Cê!maré -M:;;;:5·
çãa Costeira II Uma extensa áre� de ter ..

'

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO-
ras, no lugar Barreiros, com MAGO, INTESTINO, FIGADO E HECTO.

I
duas casas de madeira, pas

MOVI-menta Marl-t,·mo ..Parta FlftUii'Riij�nlfil�€ntll�� to para mujta� rezes, d�ver- CURA HADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
..,Iii "IR' QAPI-\Vi1 �

sas roças ue mandioca, HAÇÃO E SElVI DOR

aípim e cana, um bélo br
Servicos de Pas�,�§eiro� __�_t;:�;;_9a��a�""",,?� nanai e bôa chácara, pos-

suindo agua especial. I
Para o Norte Para o Sul I

Tratar com Alcebiade : IIIi!IR ,-IiIK'':,�,_

��������I�������isouza,nosBafreiros. I�� O �E _. ����E��
O Paquete ITASSUCE sairá á 5 do cor- O Paquete ITAQUERA saíra á;6 doI

�- -----,

I�.��������.�����������rente para: corrente para: MAQUINA DE Dirl"-,;;;ç#lO dc.>s profdssoresParanaguà, Antonina, ESCREVER .Joao Roberto '\I'S�,,�ei('a,João.Santos, Rio de Janeiro, Imbituba R
.

M
.

E I
.

d
.

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, típo 10, p. escritório O rna í10 o re I ía,. p I 10

Recife e Cabedeio Pelotas e
usada, mas em perfeito estado. B a 1""bosa e W i I r�n a r D ias

C
.

dernaí
Vende-se uma por preço muito Funcionará este Curso a partir de 15 de março do corren-argas e passageiros para os emais por- Porto Alegre vantajoso. d Itos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- te ano, preparan o a unos para os exames de Madureza, na fórma

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso da Legislação Federal.
.

tal, 59. Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁlUO DO PAíS.AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita,
menté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

-

o saboroso CA FE'AVANTE
Puro ou com assucar é vend ido na

Casa "A SOBERANA"
2 -. Rua Felipe Schrl1idt .. - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

4A Casa Miscelanea

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N. e
.?Iorianopolis

.�� ����

A Favorita I·
Ení loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

No Estreito Ponta do Leal

I H sT EL E

Fede.ral e Santa Catarína

NOS CL.t\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

VENDE ..SEVENDE-SE uma ca-a si
tuada no Estreito. Boas aco

modações e todo conforto.
Para vêr e tratar a Estrada
Geral no. 105.

quinto-feira
10 de arço

da Trajano

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

rDr.
------------------,
Ju.,ta de Ré�
visão e Sor,.. Desertor mis-

teia terioso

Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I

PARIS, 2 - O jornal «Pa
ris Midi» publica na sua e

dição de hoje o seguinte tele
grama de Tionvile.

CARLOS TROMPOWS- -A's seis horas da manhã
KY TAULOIS tenente coro-

de sábado, um grtlpO de guar
nel da Reserva 'Presidente da das da alfandega viu, a cêr

Junta de. Revis�o e Sorteio do c� de "vinte qllilome�ros de
Estado de Santa Catarina, (I Oa. �lonvl,e, um c�rr� blindado,
Circunscrição de h�ecrutamento). vindo de terntorlO. alemão
Faz saber que. se procederá penetrar em terntorío fr�ncês

no próximo domingo, 6 de mar-
correndo a grande velocidade

'10 de ! 938, ao sorteio dos alis-I através dLl� campos:
tarlos da classe de 1919 e de' As autoridades da tronteira
outras anteriores, constantes dos' foram ímediatamente alerta
alistamer tos precedidos em todos d�s Il�as sua i.ntE rvenção
os municípios deste E�tado 110 n�o fOI necessana. Com e ..

ano de 1937 feito depois de percorrer va-
Convida a' Junta por seu pre- r!os quílornetros em ferrito

sidcnte, a todos os interessados á no france�, o carro-um au

comparecerem no referido dia ás tomoveI bllnd.ado - construi..

10 horas na séde da J Oa. Cir- do para funcionar em qual
cunscrição de Recrutamf!ntamen- qUfr ter�eno - imobilizou
to, sita á rua Marechal Gui'her. se. Um Jovem soldado ale-
me nO. 9, para assistiren aos

mão er� seu unic? ocupante. I

trabalhos preparatorios (O sorteio. Imedlatament� Interrogado,
E, para que chegue ao conhe- d.ecJarou. q�e tinha �crcor·
cimento de todos lavrou-se o

rido mars de cem qullome
presente edital qu� será alixado tros durante a �oi�� antes �e
na porta principal do edifício em alcanç�r O terrltorío francês
que funciona a Junta e publica- e 9ue tinha furtado o �arro
do na Imprensa. E, eu Getulio bllnd�do por ser o mais a

Lellis Pontes, segundo tenente pr.opnado para chegar á. fron-
da reserva secretário o fiz e subs- teíra atraves dos campos_-(
erevo. G�tulio lellls Pcn- O carro foi confiscado pro
tes segundo tenente da vlsoríamente e o desertor

, �

reserva seeretãrlo, preso enquanto se aguardam,.
as decisões das autoridades,
Devido á reserva do Exér

cito é imposstvel c bter '& de
talhes acerca da pessoa do
desertor nem con)1ecer 0'
motivos da deserçãOlt,

Santa �atarina

Edital

Carlos Trompowsky
Taulois

Ten. Cel, leso Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

OESPORT'IVA
L. da LuzCarlosREDATOR:

,
O sr. Altino Borba, juiz apresentado fJela

A. C. D" foi esco'hido par6 atuar a par·tida de
domingo, entr-e Caxias e Figueirense.
Fait.m sómente 48 �ora�,p,Ha Clube Náutico r -I

'.' �,-"'.' ._

dassistirrr os 8 renhida pugna entre Riachuelo I

Moruido pfJl� UinS j.rar�mllpro uçêoCaxias e Figueirense. ca n ft.�� L.�r�lf� -BenoosSerá uma luta árdua, para Recebemos da diretoria do , ..r,

U'�
iiII 'eu Illhl!"1 UlõiülllI

UI. .,.....
II

I dO a Igod a'__'oambos os contendores, que irão C. N. Riachueto um ohcio, co-
_

I rocurar com todo o esforço c in- municando ter sido eleita a nova PORTO UNIAO, 3 --- Na � resultado, pOIS a vitima ce- I

tc1igencia a vitoria, isto é, () titulo diretoria que ficou assim constitui- �alinha, sobre a e�yada de! gára e morria sob forte ernor- «!:.statisticas erga-jzadas pelo [toneladas na safra de 1936-37
D1himo de campeão estadoal, da: pa!mas, q�a.lldo ,m}ra,va ur:n; raga n(l��1 e b�J.cal. , .

consul do Brasil em Yokoama, o I Vêm depois a Russi�, a Chi-
Com excepção de dois anos, Presidente, Walter Lar g e: l : passare, �,lIa abatl.)-.u .. a tl- i 9 ve_I.\: no agira ra;::HOO, snr , Raul Bopp, mostram que na, o Egypto e o Brasil. A nos-

cujos campeões foram Caxias e vice-presidente, Alfredu 1\1uller; 2' ro de espingarda,. fOI pIcado J
•

,

Komac cun��\'a 22 anos de têm havido um sensive] augmen- sa produção. no mesmo per iodo,
Lauro Müller, o titulo tem fica· vice-presidente, Manoel Gaidin» no terço antero-inferior da I

í

Jade c era filho do sr. De- lo na produção mundial de algo- foi respectivamente, de 1.585.000'
do na nossa capital. Vieira; l ' secretario, Vitor Fer- perna esquerda, por urr.a e- i metrio llkiu, e irmão do sr. dão.

�

12.078.000 e 2.0,7.000 fardos:
Por isso é que o Caxias para reira da Silva; 2' secretario, Clovis no_rme .i�rara\:a, O jo vem Ro- Eygeniu Ilkiu, alfaiate a ser- Os dados em apreço abran- com 370.260 toneladas em

repetir a ma façanha treina com Aires Gama; l: tesoureiro, Carlos mao IIkIU, ernpre gado de seu V!ÇO da -Coníeção Rener».
gem a população dos três últi- 1936-.37.

afinco. para levar de vencida o E. Moritz: 2' tesoureiro, Jorge cunhad?, P�dro Banack, eS-1 mos ao?s agricolas e as estima- Ainda de acôrdo com as m-

seu rival. Daux; diretor de regatas.Orlando tabelecidc com caS<l de ne- trvas feitas para a safra 1937- Iorrr.ações enviadas pelo noss»

Entretanto o Figueirense não Cunha; diretor de galpão. Ridual- goc'o, C H AR LAUTH 1938. Consulado daquela cidade japo-
d id d d êr l d B M P 'Ih • E' Rcrnão, depois de haver .

'
V' d d f t d'

.

Ise tem escui a o, po emos ver o . . orti ,,; oracor, mi-
. é o creme que revolucionou o epmos os a os re eren es nêsa, segun o a estimativa « o

todas ao terças e quintas-feiras o dio Cardoso JUDiar', diretor de morto o ven n so reptil, ten- d II ' I' ás safras do 1934·1935 1935- New York Cotton Exchange�
. . , . mun o ve no, e, ora revo UClOlla a c ,

esquadrão alvi-negro treinando. esportes terrestres,Waldir Grisard. tiu dirigir-se para casa, dis- América do Sul. 1936, 1936-1937. Service, a produção mundial �e
Conforme asnoticiaspublicndas tant� se scent?s metros, mas, CHARLAUTH A produção maior é 1\ dos algodão no ano agricole 1937-

no matutino de Joinvile, o Cü- CONSELHO FISCAL: sentindo enuviados os olhos, "'" �

Estados Unidos. que tiveram- 1938 será de 37.850.000 Iar-
xias recebeu o nome de "esqua- e não atinando a direção a

não é um creme comum 9.637.000 fardo'l na primeira dos, calculando-se para os Esta-
drlo de raça" pela sua impetuo- Henrique �oritz Junior, dr. tomar, pôs-se a gritar e a

1 daquelas
salras, 10.638.000 na dos Unidos 18.243.000 fardos

�ida.:1e e resistencia, L�o Pereira de ?liveira e Narb ,I descarregar a espingarda. CH A R LAUTH terceira, num total de 2,812,608 (48 por cento da produção-mun-
O Figueirense, lutará nas Viegas de Amorim. Seu irmão, Simão pensan··

, .. ,
toneladas na safra de 19j6-937. àial; Índia, 5.500.000; U.R.S.S,

mesmas condições e ainda mais, I do haver ele abatido urra lhe extmguirà as sardas, panos.
.

Segue-,é'. em igual neriodo, 11 3.250.000 fardos. Egypto,
',. com uma técnica'aprimorada. I COMISSÃO g� SINDICAN-

I caça im p lrt.antde. dirigliu-se I cr�vos e esdPi?hasd, �Iehm
a mínima Ir.dia com 4857.000; 5.933.000 2.250.000 fardos e Brasil,"-

Temos então uma partida di-r
: londe presumiu ever, � e es- Imtaç�o, ruan, 0- e a cutis

e 6.307 000 fardos e 1.144.329 2.100.000,
fiei! de assinalar qual o vencedor R b M II AI' M'l' tar, e encontrou Romao em limpa, macia e fresca. Isso significa qne a produção

.

• o erto u er, CIOO, I ien
I I � do t

•

tu. Ihporém Ióra de clubismo a nosso' d Silvei L' E
.

B'
es a o ImpresslOnan .... o os americana crescerá formidavel-'. .

a 1 vena e UlS ugemo el- I dila'ados vDrmelhos san �
vêr o Figue1,rense triunfarà pelo I

l ,'" ,

B ai
mente, enquantQ a nossa lerá úm

scote de 3xl.
rão.

[ue pelo nariz e pela boca.! BanC (J d,O raS I pequeno aumerto. Não há, �r.---

Amp3rando-o, levGu-:; pa-j' tanto, motivos de alara a da par·
Na"o havera' prell'- Espor'te -

I'a o negocio de Banack, on- t d
. .

te os nOS60S amigos afIleucanos,..J O rr. a I de lhe aplicaram injEções ano! Capital 10G.OOO:OOD$OOO em re'lação ao desenvolvimento

Acídentada a Olim-
ti -didicas, que bram sem

I F'ulldo de reserva 259.746:100$000 da cultura algodoeir .. no Brasil�,

piada da América ----------------- ..-------. EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC,\RIAS
Central A v I S O AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

minar

Para o jogo de domingo não

haverá preliminar, e a partida
principal. terá inicio ás 15,30
bora�.

Defeza anti
aérea do ReichPANArJlA', 3-Novos mel- A oficina de marmore de

dentes produziram-se nesta capi- Carlos Zech mudou-se paratal. p�r ocasião da �isputa das
O Cáes Frederico Rola no. IOhm�ladas da América Central. 45. nos fundos de uma sa-IDepOIS do m�tch de bat.�e�-ball pataria. Ientre �s eqvl�es. do �exlco e' Compra-se qualquer quan-

\a�ama, o publico. ��OIado por I tidade de marmore. I
vanos agentes de polICia e bom- . I
beiro�. atacou os jogadores meXi"' fi\I..��'3::'''*..r:if'�... ''&.....3' ...:' ...#... <,

Ontem, á noite, as roda� fute- , . . �t .... ��""""""".- "''' "'''''''''''""",,"'''''!'A�
canos, vanos dos quais receberam i'&i1 • • �

boll'stl'cas no Café Java ei;tavam f
.

O d" 'IV.I Domingos Reltz e ll'lIenmelitos. 5 mgentes mexlca- u ��
bastante animadas.

nos protestaram jtlnto às au�orida· O senhora CCom a chegada do nosso rco .des 0,lir:npicas. . . � participam aos. p.a r e n t e.s �porter, Rezende o jovem arqueiro Mex;co claSSIficou-se em pn- �� e pessoas amlga� o naSCI- ii"
do alvi-negro, logo nos declarou: .

I � mento de seu Llho LUIZ �,
melro, ogar no campeonato de � HENRIQUE.. �--Póde dizer pelo seu jornal, f b I � �

que o Figueirense \'encerá o
ute o. � Fpolis" 28-2-1938. �

C
.

. . . �"'i:'fIr:;; r.iiii��r.iiii"'�- .1!�'" ��r.;; .� ........ 'jfaxtas. Em JUIZO o Atletlco I ���• ._� ��.�...":s.���... ,3:• ..._:li._�_.A.,, I
-Qual é o score? I-<;> tcore é dificil de decl�-T BELO HORIZONTE, 3 _

Laranjeiras
far, entretanto afirmo, que o F

1,-1 C à d'
.

d
..

E I

gueirense será o campeão esta" GO�dPareC-ceradm �u1 lenCla o J�I� nxertos grandes, qUctli-1
d I UI o ar oso I� ene:es que jU'" dade wprema: Ui\"BIG�\ ! Q/ri.
o�E o Fígueírense contará garà a ação �ovida pelo,Atleti- PERA. LIMA e outras varie

d F d' O co contra o Jogador Zeze, os ad� dades.

���
o concurso e re I e s-

vogados Nilo Barroso e José Ca- Um pé 2$500, duzia 24$,
-Sim. Fredi e Oscar integra-

bral .que tornaram. conheciwente cento 180$')00. Extra fór-j
I da CItação do magIstrado. te 3$000 c. u., LIMOEIROSrão a equipe a vi-negra, e com

O processo :;egue os trasmito enxertos muito fórtes, deFredi na minha frente, tenho mui-
Ila confiança. le.gais, tendo ,o jui2. dado cinco CECILlANO. ,MIUDO, GA-

-E Antenor? dias ao Atletlco para a!Jwen'ar' LEGO e EUREKA, 1 ré,
-Antenor é bem jogador, po-

as tazões, uma vez que Ztzé jà 3$500. duzia, 35$000.
tém o filho do Vit"l é meio ma- depositou em juizo a quantia cor

respondente à multa contratual. I

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com ]Ur1S (COiv'lERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso préviO (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer impol'tancías).
com aviso flrévl0 de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

Rezende o arqueiro
alvi-negro, declarou
ao nosso reporter
que o Figueirense
sairá vencedor

BERLIM, 3 - Com gnÍ'n-I de cerimonial fui colocada,
ontem, a pedra fundamental
das obras de defeza anti·
aé rea do Reich., com a pTe
sença de grande numerü de
altas autoridades civis e mi
litares.
As obras deverão estar

concluidas no outono do a

no corrente.

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensa.l

4% ala
5% «

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

4% a. a.

5% «

I

I
J

I ME'DICO

Residenci3: Rua Esteves

II�or, 138---Fone-��

Dr. Oswaldo
Cabral

15 horas

TELEFONE 1.114

Comp'any
Rio

Machiner�
importadores •

Internatianal

Engenheiros
Srs. Agricl.dtores e Industriais!

fi llmentp sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADO��ES, Nl·
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.·

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
CARLOS NlLSONJuco. e teaho que estar sempre

alerta. �����������'����������-I-E qual o juiz da partida? I GERTRUDES L. SENS RAMPINELL� NOEMIA H. CAMARA DA SILVA I-O juiz da partida sefá esco- � e e

lhido hoje, em sessão realizada na DEFENDENTEPEDRO RAMPINELLI ANTONIO OLAVO DA SILVA
F.C.D.
-Mais alguma coisa a decla

rar?
-Não, por hoje é só e peço

que voc;ê diga pelo seu jornal,aos
inúmeros "Eans" do alvi-negro que ALBERTINA e OSNY
êle triunfarão porque o cll:Jbe, t10 "II nOI'VOe ,..

__J Telegramas "Avila'Apostolo é o "clube dos fbIlar.c- I
��� __�oJ��5&F���ª_·- �__ I� -- • _

Peçam informações e catalogcs a,o Representante e Van
deoor exclUSiVO no Estado

AVIL-A1-1.participam o contrato de casa
mento de sua filha ALBER
TINA com o sr. OSNY CA
MARA DA SILVA.

participam o contrato de casa

mento de seu filho OSNY;
com a srta. ALBERTINA
RAMPINELLI. Escritor-ia Rua Censo Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

F'lorianooolis

,
- .AI....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ADt B��-:E���ENSEA
EM ATIVIDADE

AJa tivemos oportunidade de 1
capaz de dirigir um dos mais im

nos referir á atividade do atual portantes emporios industriais e

prefeito de Blumenau que, em comerciais de Sta. Catarina.
menos de dois meses de exercicio
no cargo que lhe foi confiado pe-
lo ilustre senhor Interventor Fe
deral no Estado, tem atacado de
frente problemas de grande in-

I

teressc para Blumenr..u, procurau
do resolvel-os peJa melhor for-

ROMA, 3 - O grande poeta
PETROPOLIS, 3 - Violento ...... será inhumado amanhã, com as

aguarceiro desabou sobre a cida-

A do novo
maiores honras que já foram tri-ma.

de, causando enorme apreensão posse butadas a uma personalidade ita-O prcr..o da cadeia, o infeto I no espírito público tal a inten- liana.pardieiro que afetava as imedia-
sidade da tromba dagua. interventor gaucho D'Anunzio morto apresenta,ções da Prefeitura Municipal, fó-

O rio transbordou do leito, in- nas suas feições, absoluta sereni-co de tifo que eliminou vidas
vadindo a agua varias ruas no-: dade. Está fardado de general epreciosas, j[t está demolido. Em
tadamente de Duaa Pontes, Car- PORTO HLEGRE, 3-Reali- sobre o ataude foi aberta a ban-substituição, será construido um. los Gomes e Barão do Rio Bran- sou-se, hoje, ás 15 horas, a posse deira de Fiume.predio para o forum, em arquite- fulminado por um 00., onde o trafego ficou paralisa- do coronel Cordeiro de Farias, De acôrdo com os desejos dotura original e com espaço sufi-
do por largo tempo. no cargo de Interventor Federal, poeta-soldado, <> escultor Minervicientu para a instalação de todos

f I�t
· A tempestade inclemente oca- comparecendo toda o mundo ofi·· tirou a mascara da face e daos cartorios e repartições judicia- 10 e e fiCO I sionou ainda um desastre de do- ciaI. mão direita.rias da Comarca.

.. . lorosas consequencias, o qual se A transmissão do cargo foi O rei VitOJio Emanuel . incum-A Guarda da Vigilancia No-
RIO, 3 Quando abastecia o verificou no Bíngen, no legar de- feita pelo dr. Mauricio Cardoso, biu o duque de Bergamo de re-turnos, .outro melh�ramento. de I tender de uma locomotiva,. em No· nominado Cuinorê. interventor interino, que em ter- presenta-lo nos funerais do ge-que a CIdade ha muito se vinha I va Iguassu', o guarda· treíos Alfeu

N . inha modesta na mos entusiásticos salientou 05 nial escritor morto.ressentin-lo começou a funcionar Escobar encostou a cabeça no fio umad easi

idia serviços J·á prestados ao Estado
.

. :,,, condutor, sendo fulminado. enoosta iii um morro, resi Iam oa 1 do corrente.
. 1

O cadaverdo infeilz operario foi operário Carlos Penha de Morais, pelo novo Interventor e os qU0Essa. guarda, fOI m.oluada pe- transportado para Lorena. onde foi de 30 anos, e sua esposa Joa- dele havia a esperar na situaçãolas. maIs,D:odernas eXIstente� no t ínhumado. I uina de Morais e um filhinho presente.PaIS. Inicialmente, constará de I I d .. U d bl. Respondeu o Coronel Cordeiro.

t t d 1· d diret �-----------""""'� .... _m& __ "D e cinco anos. m grau, e ocooito pos os, o os 19a os ire a- I
ee terra correu e abafou a casi- de Ftllas, agradecendo as ex-mente, P?r telefones, a.o. _pasto. N nha ,sepultando a familia. pressões do orador, afirmandoCent�al, instalado no edifício da Sltuacao dos es- que tudo faria em pról do RioPrefeitura. �

L· d N Grande e do seu povo.A Guarda não terá apenas a

trani
· Iga as a- O novo interventor convidoumissão de zelar pelo_ sossego e! ranJelros _ A' • para exercer o cargo de Secreta-

seg�rança da populaçao. Ela p�es-I çoes mer.- rio da Interventoría, o dr.Tbaneztara, tambem, outros serviços RIO. 3 A comissão encarrega. I Vernei.como o de chamada de medicose da de elaborar o ante-projêto regu- canas o dr. Conrado Wayner, procu-parteiras nos casos urgentes e ou- lando a situação dos estranjeiros, rador geral do Estado, solicitoutros pequenos obsequios de 9�e, entregou ontem á tarde.ao sr, mí-
WASHINGTON, 3-A Colom- sua exoneração, que não foi aceí-pela noite a dentro, as Iamilias nístro da Justica, o seu trabalho,

bi R bli D .•

ta.mantendo com s. excía., nessa oca. la e epu ica omimcana pro-poderão necessitar. síão, demorada palestra. puzeram á União Pan-Americana Embora se afirme de que nãoE', incontestavelmente um ser-
a creação da «Liga das Nações haverá alteração no Secretariado

v.�ço. e:r:orme que a atual admi-I Iêen Blum vai di- Americanas>. co�sta que dentro de bréyes di?s:mstraçao presta a Blumenau. • O comité especial composto de sera nomeado o dr. Jose PereiraOutro, serviço qae será ataca- ••

"L P representantes do Perú, Mexico, Coelho, atual Secretario da Edu-do imediatamente, é D cal�amen- flglr e opu- Panamá e Uruguai. estudará boje caçãe, para o cargo de Ministroto da rua S. Paulo, no bairro de
." a proposta feita. do Tribunal de Contas, sendo no-Itoupava-Seca. laire O proiêto deverá ser subme- meado para substiuil-o, o dr.Os que conhecem aquele tre- tido á instaneia final na Coníe- Saint Pastous,che da linda cidade é que podem PA�IS, 3 O sr, Léon Blum reneia Pau-Americana realizar-se I Também se diz que ° atualI· t a evidencia anuncia em LE POPULAIRE, que L· 12 .J b h f d I'

- ,

bstituid
ava lar. quan o .e�s pr ... I assumirá novamente a direção dêsse �m lma, a ele setem ro pro- c e e e po ICla, sera su StItUI oda PrefeItura VIra benefICIar a jornal. limo. pelo capitão Aurelio da Silva PY.população.
Bairro populoso, com grandes

estabelecimentos industriai.s e co

merciais, houpava tem a sua i

����::!I;����a���ue��:��o �;=:'A G R A N D E QUINZENAfego de veiculos a conserva sem-

'pre esburacada e poeirenta, de

��r:;fo���� ��.�;:�o:r�ss ���!�jn�: na A MO I :IJ EC L.ARtratlvos mUnIClpmS, esta aquela
.

__

- �._-_ __ .

via publica sempre em lastimavel RUA TRAJANO, 15., estado de conservação.
O calçamento virá resolver o

assunto definitivamente.
Já foram iniciados, tambem' os

Rerviços de construção da Inten
dencia de Rio do Testo. Di!3trito
prospero, com séde numa P?�oa
ção que se transforma vertIgmo
samente, com predios modernos e

interessantes, Rio do Testo pre
cisava de um edificio para as

principais repartições .publ�cas.1Ha muito que a populaçao vmha
reclamando esse melhoramento.

rO alargamento da rua Paulo

Z\mermann, a ponte pensil sobre

I t to ribeirã? Garcia, no log�� Kro- mpor an e:
bel'O'er sao ou tros benefIcIOs de

qu:o'��lO���OOI"��·��������������������������Sie�e�r�e�t�a;r�t;a��dio�----municipio, sem contar CQm os )
--o

-----1 Interiormuitos melhoramentos que estão
A' P R A I" Asendo feitos nas c:;;lradas e pontes II � D(t) sr. dr. Ivo de Aquino, ilus-

municipais.

I
tre Secretario do Interior e Jus-

Para pouco mais de um mês, tiça, recebemos comunicação de
é incontestavelmente, muito. E' O escritorio comercial da firma Ilaver reassumido as funções de'

N A

H A ·1 ltuma prova de que o dr. ereu

V seu a o cargo.
Ramos soube escolher o homem • I a, mudou-se para a rua Conselheiro Gratos nos confessamos pela

Mafra, n" 41-B-Loja, onde continúa a aten- deferência com que o ilustre pa-

der os segurados da MERIDIONAI.., Com- tricio houve por bem distinguir-

h
no�.panhia de Seguros de Acidentes do Trabal o,

e todos os demais interesses da firma.é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque

que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adoraeão

GAZ
D�Anunzio será inhu..

Inado com o farda
mento de general

TelDporais em Petropolis
Ires vitimas

NOSSA VIDA
_�_�.��a.a,,,,-=...__..,_..._.,._.._.......���

ANIVER§ARIO�

MARIO MOURA
Decorre hoje o aniversario na

talício do nosso conterraneo sr.

Mario Moura, digno representan
te comercial.

Deflue na data de hoje o ani
versario da senhorinha Htlds Teo
doro, professora normalista, filha
do sr. Manoel Teodoro,

Transcorri') hoje o aniversario
natalicio da senhorinha Marta
Ohirico Lopes, filha do sr. Otavio
Lopes.

DE

Fazem anos hoje os jovens
Hercilio e Lauro, filhos do sr.

João Dhaura, comerciante nesta

Simulou um caso
I capital.

I Vê passar hoje o aniversario

de assalto
I
natali�io. a exma. sra. d. Alzi�arle OJ1Vcml, esposa do sr. Joao
Pinto de Oliveira.

POftTO ALEGRE, 3 - Santo

IMarzulo simulou um caso de VIAJANTES
assalto, sendo e�Gontrado amor- (Via terrestre)
daçads por pess�s de sua fami- Relação aos passageiros que
lia na propria residencia. O fato, VIajaram pela Viação Cruzeiro
antes de ser elucidado, provocou Ltd.:-Guilherme Busch, Teoto
viva curio�idade pu.blica: enchen-I nio Alves. ?�bastião. Furtado.
do as paginas dos jornais. A po-] Manoel F. VIeira, Edir Pacheoo
Iicia é de opinião que Santo Mar-I Furtado, �l'onild�s. Pereira, �ercizulo esteja sofrendo das faculda- Alves Marinho, Siria C. Marinho,
des mentais.· Jorge do Amaral, João Jorge do

Amaral, Maria do Carmo F0n
tes, dr. Iemenio Palumbo, Fre
derico Carstens, Silvio Bernasc.me,

·

I l José Geronimo e senhora e Teo-

J�JOiSi;;�Sine
Sorteado para
gar os oficiais
extinto 3·. R. I. Pelo modico preço de 13 con

tos de réis vende-se a luxu�sa li.
mousine CHEVROLET, tipo 1936
de nO. 227.

A tratar _com o chauffeur pro.
prietario JOAO INACIO DIAS

Telefoune 1.222

PO

RIO, 3 Sob a presidencia do
coronel Vilanova Machado, reune-se
amanbã,· 'o Conselho Especial de
Justiça, sorteado para processar e

julgar diversos oficiais do extinto
3'. R. I. Nessa reunião será lida. a

sentença que absolveu os refólridos
aliciais, como anteriormente no.
aciámos.

1.· A' 15 DE MARÇO
DE MOVEIS

Pessoas socorridas
pela Assistencia

o TE

10 ,,-4 15

Departamento de .!lê.
.·onautiea Civil

Boge'Un1 (lHárSo da Esta ..

çatl Aéro�climatológica
Previsões para o período das

18 horas de ontem ás 18 horas
RIO, 3 Inumeros acidentes, de hoje:

agre!tsões, tentativas de suicidios e Tempo-Perturbado, com chu-
outros fátos polidais assinalaram os vas e tro ,r'1ad a '1.

I'
IIfs �ias do Carnaval carioca.. li Temperatura-Estave1.So o Posto Central da AssIsten- . .

cia socorreu 1.131 pessoas, sendo I.
Ventos: -- VaflaVp.!S, com ra

I que foram dadas 3.900 gramas de

I
jQdas bastante frescas.

",ngue para transusões. As temperaturas extremas de
.

Foram inumeros ?S casos de de· ontem, foram: maxima 27.9 e mi-bvrance forçadas, pOIS que naquele I' 20 O .. d
.

posto foram atendidas 41 mulheres I
nIma . reglstla as, respectI4

de casos daquela nature'la. vamente, ás 15.00 e 4.00 horas.
����������������i.it:"WMilUdlilillliti'''illMl1'��

F E Y-Y- & C I A-:

e 20·1. de DESCONTOS
por renovaeão de STO(;K

NOIVOS E CASADOS •
•

Eis de boas COMPRAS.!a vez

H.atendendo os preços excepcionais as Vendali á (;redito�
serão limitadas ao prazo de DEZ MEZES.

C:::omunieam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS:

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

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

12 ás 16

D,ualii mangas
formidaveis

SALVADOR, 3 Foram colhidas
na esta,ão experimentàl de fruti·
cultura de Itaparlca, uma manga
eSllando 1 quilo e 800 gramas e
outra com um qullo e 400 gramas.

Todos os assuntos que não estejam ligadcs diretamente

I
�

aos interesses industriais e comerciais da firma, pedimos. encare
cidamente. sómente sejam apresentados por escríto.

.

- t

Rua (;onselheiro Mafra n· 4I-B

� ._

TELEFONE l.56l õõIiiii-11Z·

Lavando--se CODl O Sabão

"Virgetn Esp_e_c_i..,..--a_li_d_a�e:
Joinville MAR(;A REGISTRADAde WETZEL & Cia. -

, .. -

._�" .
•

- .. ,
< � ..

� •
•

I

_

economisa"se te'mpo e dinheiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




