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Maneira original de fazer
propaganda integralista

FULMINADO EM
�RUZEIRO DO SUL' Assinado decreto das
Lamentavel desástre ocorrêu na

sêde (lo municipio de Cruzeiro do
Sul, do que resultou ter perdido
a vida. o jovem e6 20 anos, Fir
minio Di Carli, filho do grande
industrial capitalista. sr. Tranqui- RIO, 4 - O decreto sobre as por cento ao ano.

lo Di Carli. consignações determina que o>: Dentro de 30 dias da publica- Uma das obras mais impatrio- i reira, da portaria do dr. Secreta-
Foi o caso de achár-se a viti- funcionártos só poderão consignar ção d� prese�te de�reto -os consi -

',t�cas em que a noesa }nconscie�-I rio da Segurança Publica do Es-
T' ::llma trabalhando na fábrica de fos- 'I no Instituto de Previdencia, nas gnatarios serao obngados a apre- t la se tem esmerado. e a do ri-: tado, relativa ao asssunto.

foros de propriedáde do seu geni- Caixas Ecouomicas Federais e sentar ás repart.içõe� .a conta cO�-I' diculo atirado em ondas
. gro�sas I Pouco letrado. corno acima di-

tor, e haver pegado inadver tida- nss Caixas de Aposentadorias rente de cada consignante relati- sobre a nossa gente do interior. I zemos, determinou a seu filho,
mente no fio condutor da energia oficiais. va &OS emprestimos, sob pena de I Nos teatro, nos radios, nos dis- que é o escrivão da terra, que
elétrica, recebendo violento ch ó- i As consignações são adistritas nã0 execução de nenhum desconto. cos, por toda fi. parte e Dor todos posesse o ciente, na portaría em'

.

que e caindo fulminado. i aos seguintes fios: fiança ou cau-] los meios, individuos vazios de questão, o que foi feito,
O desástre causou dolorósa im- I ção: garantia de exercicio próprio I

O E •Bd
.

censo, andam procurando fazer Impossibilitado de fazer propa-
pressão em todo o municipio, on- I no cargo ou função;"�a!antia de sr uc li'! I eS rir a outros com o facil e

injus-, ganda do nucleo, ou fóra dele;
de a vitima era estimadissima.] aluguel de casa; aquistçao de casa.

• .,
to processo de atribuir aos matu- proibido de usar na lapela o em-

devido ás suas excepcionâis quali- I ou terreno;. juros e .amortizaçâo
'

Gent i I será tos uma porção inacreditavel de blema do sigma, arquitou, no seu

dades de caráter e de coração. I de emprestimos em dinheiro. I usos, de locuções, de idéas e de bestunto de matuto, burlar a
Esses descontos chamar-se-ão i L átos que estão longe da verda- portaria por uma forma origina-

Es"riturar.-a Dr. Altamiro Guimarães autorizados, Outras consignações Imesmo fnOS- deira realidade. lissima,
..., chamadas descontos obrigatorios.. Emquanto todos os povos vêm Assim é que, como seja pos-

d d
timentos de lealdade, que ornam são as quantias devidas á Fazenda i n ita I iz�do nas suas populações do campo suidor de um grande melancial,esigna a o seu nobre espirito. Nacional por contribuições, morr-I Jj* &;ii uma reserva de forças morais, de numa propaganda que nem ao

. O dr. Altamiro Guimarães, em- tepios, pensões ou aposentadorias, I energias pacientes e de hábitos demonio lembraria, fez larga disPor portaria de 3 do corrente� bora môço, tem um acervo valio- desde que sejan� i�s0tuições_ of�- O integro magistrado, sr. dr. severos, o que se generaliza entre tribuição de melancias por tod-osdo
.

sr, Interventor F�de�al, fOI! sissimo de serviços prestados á ciais. As c�ntnbUlçoes serao fi- Mileto Tavares, juiz da 2' Vara nós, é uma atitude de riso boçal. os colonos da zona, inscrevendo
deslg�ada d. Ana :re�xelra d.e sua terra, havendo-se imposto á xadas �m lei a favor da Fazen- da Capital, respondendo ao oficio Sem duvida, a diferença de ha- na casca de cada uma das me

Med�lro8 para 8ub�tItUlr a esc!'l-/ admiração e ao respeito dos seus d.a Na?lOnal. e � quota de Sll�� que !he foi �iri?ido pelo dr. Ari bitos mentais e sociais, entre os Ilaucias ofertadas. a palavra
tur�fla d? �ontepIO dos Func!o- patricios, pelo modo impecavel sístencia do. conjugue ou dos .11 I

Pereira e Oliveira, delegado de homens do campo e os das cida-. «ANAUE".
l1afl�8. Pubhcos d� Estado, Luiza com que desempenhou as funções, lhos determinada por sentença JU- Ordem Politica e Social em que des, não deixa de implicar em I O sub-delegado de policia local.�6rflf�a de Medeiros, durante. o em várias legislaturas, de presi- dicial.

. I esta autoridade lhe communica- uma larga margem para, o riso, tendo por acaso ido visitar um

lIn�edlmento da mesma .f?nCI2- dente da nossa Assembléa Legís- A soma dos descontos autun-, va que os peritos nomeados pa- o bom humor, a ironia encontra-li seu amigo de nome José Alberto
�lla�la, percebendo � �ratlfIcaçao lativa, e, ainda, pelo alto descor- zados e dos descontos obrigatorios ra' procederem ao exame de sande rem ocasiões e razões de apare- de Maria, topou sobre a mesa. deixada pela substituída. tinio revelado na direção suprema não po�erá exceder de .30 OIo: requerido pelo ex-coletor estadoal, cer. E' preciso, entretanto, com- uma dessas "frutas proibidas". E.----.-------._- .. ---------.

do Estado, quando, em razão do dos vencimentos do consignante l sr. Euclides Gentil, afim de ser preender que a rusticidade tem textualmente, inquiriu:Nomeado coletor alto posto que desempenhava, a,>- pod�ndo elevar-se a 50 0(0 quan-I hospitalizado, haviam opinado em si um fundo de austeridade -"Seu José, donde o senhor
sumiu, interinamente, a governa- destinar-se ao pagamento de amor- I nada poderem diagnosticar sem interior que é, as mais das vezes, obteve aquela melancia que está
ção pública estadual. tização de juros por aquisição de I que o peticionario fosse submeti- sinceramente respeitavel. em cima da mesa com um nome
Ao serviço da pasta que vem casa ou terreno. I do a varios exames de laborato- Matutos ha que tem um espi- tão exquisito P"

de ser-lhe confiada, êle dará, cer- Os juros maximos são fixad�s rio, oficiou áquela autoridade, em rito invencionista, que faria in- "Seu" José o informou da pro
tamente, todo o poder da sua in- em 12 por cento no praso

maxI-1
data de ontem, solicitando imedia- veja ao mais ardiloso dos in te- cedencia e de que outras. nas

teligencia e todo o ardor do seu m€> de 48 meses, tas providencias ao sentido de ser o lectuais. mesmas condições haviam sido
patriotismo, contribuindo podero- A morte d? consignante �x�in-I referido coletor removido da ca- Sinão, vejamos o caso que distribuidas pelo legar,
samente para o êxito da nova éra, gue au.tomatlcameI_Ite a divida,

I
deia publica de São José para o vem de ocorrer em o nosso dis- E foi assim, que o sub-delega

destinada a tornar o Brasil a As Cal;cas ec�nOI�llcas anexas as i Hospital de Caridade, afim de trito de Canasvieiras, com um do, num trabalho insano, foi for
maior nação do mundo, quer na Delegacias Fiscais do Tesouro, I ser submetido ao tratamento me- desses representantes da socieda- çado a passar o dia, de casa em
esféra cultural, quer material, e terão suas .oper.ações sujeitas a I dico reclamado pelo seu estado de campesina. casa e de facão em punho, ras-Lo',- Santa Catarina uma das unidades todas as exigencras da presente I de saude, conforme tambem ates- Fernando João da Silva, pes- panda os diabólicos dizeres das
da federação, que mais ha-de COI1- lei; I tou o facultativo dr. Sezinando soa de poucas letras, mas de cascas das melancias.
tribuir para êsse triunfo. I O decreto fixa, ainda, que as, Teixeira. ;srandes engenhos, tornou-se che- Ai está a prova, de que' razão

LOS ANGELES, 4 - .Até ás O dr. Altamiro Guimarães, que
I
repartições federais continuarão a I Declara em seu oficio o dr. fe distrital do nueleo integralis- não ha, para que pessôas vazias

11 horas da noite, de hoje, fo- i' marâ posse do cargo para que descontar em folha as importan- I Mileto Tavares, que esta medida ta da sua zona. Com a extin- de censo, dando-se ares de filóso
ram recolhidos 47 cadaveres, a-: vem de ser nomeado, hoje, ás 11 "tancias já consignadas e averbadas! não impede que a policia proceda ção dos partidos políticos, foi a fos, riam e trocem, de quem em

c!:,-ando-pe desaparecidas 118 pes-j! horas. seguirá amanhã para o
I

na forma do decreto 21.576, su-I aos exames exigidos pelos peritos mesmo notificado pela auto�idade I
materia de engenho, lhes comem

S08S. Rio de Janeiro, afim de tomar I jeitas a juros no maximo de I:! I que os reclamaram. local, sr. Boaventura Antonio Pe- as papas na cabeça...

,. -

conslgnaçoes

J • •

prevsono
Pela resolução n. 438, de 4 do

corrente, foi nomeado Frederico
Schwanke Junior para exercer o

cargo de Coletor Provisorio em

Massaranduba, no município de

Blumenau, percebendo a remune

ração ,marcada em lei.

As enehente em

Angeles

f '

1.,' ,A ..
I
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Faltam sómente 24 horas, para o
tro entre Caxias e o Figueirense, em
final do campeonato estadoa!.

Foi fundada Ontem, r.esta, capital, a Asso
ciação dos Cronistas Desf::>ortivos Catat.-inen
ses, cujo fim é de elevar o esporte bretão.

. Juramento a Bandeira
O rei da Inglaterralassiste partidas Realizar-se hoje, ás 8 horas,

de box no Quartel do 14 B. C., a

cerimonia do juramento á 8an- lJA juridisção policial do
deira e a entrega dos certifica' capitão José A ta iãsio de
dos aos novos reservistas de 1 a. Freitas, atual delegado espe
categoria da Companhia-quadro. cial de policia de São Bento,

Embo�a o ato se revista de foi ampliada, pOl" ato do
simplicidades, promete ter a sr. Interventor Federal, ao

maior concorrencia. município de Campo Alegre.

ritos.
A nossa vizinha poderia vir a

ser a primeira adversaria se não

houvesse a preocupução dos erga
nizadores de afastar essa hipote
se, justificando-a, para tanto, em

outra chave,
Compreende-se facilmente tal

preocupação sabendo-se que os

dois países sul-americanos são a Com a presença de muitos
grande atração do campeonato, médicos e presidida pelo dr. Ar·
não sendo, assim, interessante co- rninio Tavares (ad hoc) realizou-

/locà-Ios frente a frente nas pri- se segunda-feira, 21 do mês

meir,as. rodadas, impon�o dest'arte pass�do, � t�ige'ssima primeira I ....

a eliminação de um deles. reunião ordinaria da nossa So- � ...
Segundo todas as possibilida- ciedade Médica.

des serão formadas duas chave" Depois de encerrada a hora
constituidas a primeira pela ltalia, do expediente falou o dr. Pedro
Tehecoeslovaquia, Hungria e Era- Catalão que apresentou uma sua

sil e a outra pela França, Ale- observação de um caso de
manha, Áustria e Argentina. hidropsia meníngéa cop.se-

cutíva a um processo de
mastoídite de Bezold bila
teral.

JOINVJLE, 4- Precisamen
te ha um mês foi prêso nesta cio

Dr. Pedro de Moura Ferro dade João Luiz de Oliveira, que

Advogado aqui praticára alguns furtos, in-

Enxertos grandes, quali- Rua Trajano n. I clusive de peças de fazenda e

dade suprema: UMBIGO, •••••••••••••••••••••••••• de roupa já confeccionada de

PERA. LIMA e outras varie" propriedade do er. Carlos Jansen.
dades. Ordem das Deportado de Joinvile, quan-

_ Um pé 2$500, duzla 24$, d
do se I;ompletavam 30 dias des-

I cento 180$000. Extra fór- AdvGga OS sa pena, João de Oliveira aqui
Dr. Oswaldo te 3$000 c. u., LIMOEIROS reapareceu. Contra êle i' havia,

Cabral enxertos muito fórtes. de Requereu inscrição no respecti- então, queixa de que tinha le�-

ME'DICO I CEClLIANO. MIUDO, GA- vo quadro da Ordem dos Ad· lizado, em Itiijaí, o furto �e. uma
LEGO e EUREKA, 1 pé, vogados, secção deste Estado,

I
mala pertencente a um VHIJ�n�e.( Residencia: Rua Esteves

I
$500, duzia, 35$000. 05 advogados Aristeu Rui

dei
Foi prêso novam��t; e envia o

ar, t 38--Fone-1.555 Gouvêa SchieHer e Lé Pereira escolta�o para lt�JaJ, ,

onde �es- I

CARLOS NJLSON di Oliveira. pondera pelo debto Ia cometido. If
---------------------�

Finalmente teremos amanhã o

encontro pebolistico, entce as equi
pes do Figueirense e Caxias.

Esta partida vem despertando
interesse pelas suas proporções. Finalmente, 'foi fundado no O C. N. Riachuelo, péde o . ,

S à I
.

I'
, LONDRES.4-Pela primei-er uma uta, CUJos mgantes nosso Estado, a Associação dos comparecimento de todos os seus

I did I ra ve: na historia da monarquiaserão ap au I os pe as suas joga". Cronistas Desportivos Catarinen- remadores, às 9 horas, de ama- Idas cléssicas. .

fi d I
britânica, o rei da Ing aterra, as

ses CUJO· m é unicamente e e e nhã, no seu galpão sito a Rita-, '". o sistiu, ôntern, à noite, a uma par-

b Entretandto, o Figueirense está var o nosso futeból e ao mesmo Maria. tida de box de aficionados dosem treina o e os seus jogadores tempo, estudar as questões surgi- varies subúrbios de Londres. Oestão confiantes na vitoria. das entre cronistas e clubes. E spO rteO d I·
-

rei Jorge VI, que envergava um
s componentes o a vi-negro, Na sessão realizada ôntern, Ia- ..J IO rna Ij "smoking-jaquetão", fazia-se acorrieslorçar-se-ão para garantir o ti- lou o nosso coléga do OIARIO

t 1 ,.

S' h'd h' panhar pelo duque de Glouces-
u o máximo. DA TARDE, que explicou os era con eCI o oJe ter.Por seu lado, o Caxias tam- fins desta associação. O adversarlo do Bra db I h d

- Chegado pouco depois o ini-
em não é sopa, e sua in a e Em seguida foi eleita uma di-"I ,.., 'T

.

h If d Ih d E d SI na proxtrna aça ,cio das preliminares, o rei assistiu
a ,uma as me ores o sta o, retoria provísoria, que ficou assim fié uma barreira quasi intransponi- tituid do Mundo" aos sucessivos encontros até ao m

cons !tu! .

a:.
I
do programa, de uma cadeira devel, que a linha alvi-negra terá P d N I M Mreu ente- e son ala a- RIO, 4-Serà hoje,' o sorteio,' primeira fila. O, soberano foi alvo

que transpôr, h d
P d d d .

c a o.
• que, com toda solenidade sera de grandes manifestações por partelU' a gran e pugna e 0- Secretan,o -Nuno D Eça, presidido pela Federação Fran- do público que cantou o hinomingo, atendendo a numerosa as- Tesou�euo-Cél.rlos L. da Luz, cêsa de Futeból, a organizadora nacional.sistencia que ocorrerá ao estadia E:shveram pr��ntes todos �s do Campeonato do Mundo, aponADOLFO KONDER, a L.F,F. cromstas desportivos desta capi-, tarà o primeiro adversario dobaixou as seguintes instruções: tal.

_

Brasil no grande CErtame.}.) Inicio ás 15,30 horas do F dOI �ar�a a ou�ra sessão para Assim, jà nêsse dia se saberádia 6 de Março; terça-feira as 7,3(, horas. 1ual-dentre a Italia, França,2') Juiz, o designado pela F. A' novel associação, A GA- Alemanha, Austris, Tchecoeslova-C.D.; ZETA deseja votos ele prosperi- quia e Hungria-serà o pais con-3') Auxiliares de Juiz, amado- dade.
res do Clube Atletíco Catari- tra o qual a nossa representação

jogarà nessa competição para a
nense: F··' F C4)'R I d b I Igual rense .• qual estamos, juntamente com a.

egu amento e fute ó, o Argentina, apontados como favo-
expedido pela F.C.D.; Pede-nos a diretoria do fi-

S·) Representantes da F.C,D., gueirense, para avisar os seus

srs. Flordoaldo Nobrega e Solon jogadores que estejam A'S 15
Vieira; HORAS DE AMANHA, no

6') Representante da L.F.F., Café Java.
sr. Nelson M. Nunes; Os jogadores são os seguintes:

7'). Bilheteria e Portaria a car- Rezende, Renato, Fredi, An-
go do sr, Tesoureiro da L.F.F.; tenor, Godinho, Carlos, Chocola-
8') Preços para a entrada no te, Helio, 8eck, Calico, Oscar,

Campo: Arquibaocada-3$000; Ivo, Paraná, Dice e Sabino.
Geral-2$000; senhoras e senho
ritas- t $000;
9') Autoridade a quem deve

ser dirigidos todos os assuntos com

relerencia a estas instruções: Re
presentante da L.F.F.;

10') O policiamento do campo
será dirigido por um Comissario
de Policia da Secretaria da Segu
rança Pública.

P,ssociação dos erO-1nistas Desportivos
Catarinenses

REMO

C. N. Riachuelo

os J ;\PON�SES INSISTEr/l
PARA QUE AS OLlMPIA
DAS SEJAM REALIZADAS

EM TOKIO

F!lO, 4-Noúias vindas da

capital japonêsa, di:em que os

japonêses insistem, para que as

Olimpiadas sejam realizadas no

Japão, apezar da guerra com a

China.

"Sociedade
Catarinense

de Medicina"

Celio Soares

Com destino a u.ritiba, seguiu
ôntem, o jovem Celio Soares, que
ocupou por muito tempo o centro

da linha atacante do Externato
F.C.
Ao que sabemos) Celio ingres

sarà no futeból paranaense, jogan
do pelo Atletico.

A' entrada no recinto da pista
'ó terão direito as seguintes pes-

A V I S O

Voltou e

de
prêso

Américo Gay
sôas:

I') Diretoria da Federação Està nesta capital, vindo de
Catarinense de Desportos; Porto Alegre, o sr, Américo Gay, A oficina de marmore de
2') Diretoria da Liga Floria- ilustre presidente do Americano Carlos Zech mudou-se para

nopolitana de Futeból; I Universitaria. O Cáes Frederico Rola no.

3') Representação da Associa- O sr. Américo Gay, vai até 75, nos fundos de uma sa-

ção Catarinense de Desportos; Cl:Hitiba para vêr se ha possibili- pataria.
4') Presidentes dos Clubes fi· dade da vinda do Americano Compra-se qualquer quan-

liados; Universitario, a esta capital e tidade de marmore.

S·) Diretores Técnicos dos a Curitiba.
Clubes disputantes; -------------

tt·) Cronistas Esportivos; I..aranjeiraa
7') Reservas dos quadros dis-

foi
novo

putantes;
8') Autoridades a convite do

representante da L.F.F.

_", �.
,i -".;0..1"'"

encon

disputa

Jurisdição po
liciai ampliada

I

Curso Primário Antonieta
de Barros

Externato fundado em 1922
AlfJbetiza' e prepara para os exames de admlssâo aos

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

Fernando Machado, 30 Fone, 1.516

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
10G.OOO:OOD$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iuros (C01VlERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep, limitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

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

3.5% ara
4% ara

4.5% ara

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% ara
5% .:

4,5% ara

4% a. a.

5% «

15 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BURGOS, 4 - A mISSdO na-
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cionalísta, que esteve recente-
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ALBEHTINA e OSNY I seus delegados, di.z�n.t1o sentir-seLOS ANG}�LES, 4 Esta cidade i�-ii;il'lf'll1!iF"��
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III
extremamente satisfeito em saberestá sendo assolada por uma terrí- I' .. -

II
" v

dd
-

1
-

I
"" ..-�-.:

, que o Brasil e a América o,,,:;1 inu:r: aç;,o,_que poz a popu acao "4f"I",.l!..e .... .n...,._�� S- J
' ')'" d F

.

d 1938" �{n1 pamco. Ate agora, segundo os vv iI.O .lU!' .....«..'V

, ?-o __ t�se, ��_� __ �'y_erel!(� __� .___________ Sul, em geral, e as colónias es-
calcules das autorídades, morreram I �_�'__'_�""'''''''''''''''''''''_�'«r__''''__","",

panholas compreendiam perfeita-em consequencta da enchente nada Encerrando o seu programa I mente a causa nacionalista e suamenos de 40 pessoas, havendo 8.500

I carnavalesco de 1938 o "Clube I ----'-----.----------- -,,--------------"',,-----

importancia para (I futuro. O ge-pessoas sem teto. Ao mesmo tempo, ".

Isvalíam-se os preíuízos decorrentes Doze de Ag?sto:> lev�u a efeito
"""'1 k -r.h, ..vs.dson [neral Franco disse ainda que

.ia Inundação em 25 milhões de um extraordinario baile, na Ter" Ora. �,'oseff'1;J. 1,'''.fl 5 bld iI'lI�.:?ilJ.:;;,� (apreciava desvanecido o míeresse
dolares.

.. _ ça-Ieira, gorda e cujo <entêrro I M E D I C A I e a cordialidade para com aAs 0.utond�des mform:!:r;'un a dos ossos» só terminou ás 630 i Espanha Nacionalista deinons-pepulaçâc, hOJe pela manha. de-
.

.

'
I

C.
"

I
"__ "

,roi!' de urna noite terrível de apre- l de quarta feira, com protestos i E)(-atsi�hll(f do �(fV;ÇC\ de ,![! U'['):F' c_;."s Hopireis: trados por tantos brasileiros, os
cnsões e sustos, que a maior 5rise dasDvárias dezenas de foliões.

I la Garr.!Jô"'l FeL!IjV�Q G;;f{,é-Guinle e S. i--;""-ô�i�,cn df;A�si3S. I quais atenderam ás c.míerencias
passou e q_ue as aguas tes derão a eixar sem registro tão gran- dos componentes da missão quebalxar raplt!amrnte, como efetiva- de acontecimento social seria um EX-':r;kII111 do serviço de Pe.di?tria ;i_1 PoIídinj!;(\

havia enviado para G ultra-marvamente esta acontecendo.
hilo ! d' I I d.· Br;i"f,y,_",O d" fNos estudíos cínematogratícos de

I
nosso coe I o lln�er oave.

I "afim de explicar as i eras un-
EDIlywood verificaram-se glandes I Nos vastos salões, ornamenta- � L)O(:J-.!c!\S DE SF;_l\jHORAS E Cf<! -\ NÇA S damentais do movimento naeio, As; etnce h'itnãs gema2l:i Jprejuízos, sendo atingidos alguns dos som.ente pela. originalidade I Consu'torío. Rua Trajano n: 12---50b. nalista.ateliers e diversas casas de resíden- d I 1 f I-

d '1 t f i did
e multiplas antasias, entre as

NOVA youK 4--At ad de Consultas. Das 10 .,-, '2 e' das 2 ')" horas
. I

cms e ilr. s as.que oram nva as
quais destacava-se a das «Garo-,: h

1.l,' atc,,, af" FL'O"RI" ,�::l�l; C'-, ,(.'1",.'
'1::; S "c," N-"l" ('�AT'A T") I' J •peles aguas.

tas d F li I I
. -: gripe ae a-se gravemen e en er- Al,j{ \,-' 'i', --," ,"IA' l\, 1'\ "- AOs caminhões do Exercito e os a o la» e pe a a_egna sa "

., 7' I
. -, . J '" . • ,

navios da esquadra movimentam-se dos, que tiveram a dita de assis- ma uma das ClDl'O armas ones. I
�����il���� I

Para socorrer os fiaSetados. . _ . ._ Seu médico assistente. decla-�� i

Os nospttats dali estão superto- vhar_steaoa IpmrPesoenneçnatederesl.lOIaeOx'clan.otao" rou, entretanto, não. aprcse�.tar
\ �.� ,

Pelo modico preço de 13 contsdos de feridos. Então completa-
d N A R o caso, por enquanto, motivo . L"'J!! f�'Ar�tftriiiif� T!é�nico '

.

tos de réis vende-se a Iuxuosa li-mente isoladas as resídencías da sr. r. ereu amos, e exma.
desani

. g��.B' g V V i mousíne CHEVROLET, tipo 19313E�triz Ida Lupíno e do atol' Michael. sra., secretarios de Estado, chefes: para esammos.

''0 11' 11._.'. O" I de no, 227.Numerosos automoveís completa de serviços, altas patentes de ter-II �_, -_.- r ii. � 1 A tratar _com o chaurteur pro-mente submersos encontram-se p�. - ----

ri ta '0 JOAO INACIO DIASI t d ra e mar, vultos do alto comer- 1·-------- 1/1 �

I
p e ri .

�s es ra as.

A �.I", f"'Consta ter desaparecido o diretor cio, imprensa e centenas de as-' iIf'?l, ' 6 �Lr� I!l�alm D E!.te produção da Twnetym Century saciados, que se demoraram até I v '\'iLt.: � li ij� Telefonne 1.222
���r;;a�:�::: :�:{J::�:� ��U:;m��1: o sól nascer.

.. i�"l.�n €f_,I
.. �tJ,'.

1f1l1i}. "'1 "" �:� �le tSP'.''te' ns & C
Ifl IR-e�;lvido -;-�;;;--dado Estado onde não che�ol1. Ficou anotado nos anaIS maIS. '0_rt� �,� _, �JB ��e I � ':� �..., li Jf,.=. Ia IP.I

'. IAs aSuas nas ruas de Hollywood uma festa que, pelo cunho de; "

} F�oU§. R C �I f 10, i Esdria
estão atingindo á altura dQ segundo se revestiu tornar-se-á inesqueci-I t�?a� it" • F60�E· _la44r�-: '

pavimento das casas. vel I
" ..l" 'UI' I VIENA 4 O S IShirley Temple acha-se

deSde1
•

I'
.

«I
'

- sr. eyess- n-
ontem no Studio da Fox cercada pc- .

Fe IClta.moli, .. com prazvT, _os • . ACESSORIOS E VALVULllS : quart regressou de Graz, mani-
lus aguas e impossibilitada de re' mcansavelS dll'lg�ntes do velho I RIO, 4 - O �llm�tr� da

Via-I· i festando-se satisfeito com o resul-
�ressal ao lar. «Clube» por maIS fl:e sucesso I ç�('), em decla�·aç�e.s a

_

Imprensa,

.'..
i! A(;eitamos [para conc�lr'Ü:o todo e qt�alquer tipo I tado das neg0ciaçõea com os na-

,RPODIGIO
.

T MILAGRE I alcançado. ) dIsse quP. a eletnhcuçuo da Cen-
g"' ...a .... ''j.ili,••Jlo*se ... zerv�co

. ! zistas da Estiria, indicando queMILÀ��n� IC�
T : traI do Brasil proseguirá até com- ';00 •• u. lU v::> i cessou o perigo de irromperemIif"DARLÂiJ;'R i pleta eletrificação das linhas de

.. "
, " lI!lff��� 1 perturbações da. ordem pública..'-.I .1\. prisão do CODSlJJ.1 Belo H�ri?onte e Sã� .Pa�o.

.

fraucês d. Iruu Termlllada a eletnfIcaçao para

I Belo Horizonte as locomotivas
HENDAIA. 4 - O govel'110 i éietrica15 irão até Pirapóra, de

CDARLAUTH i francês apresentou protesto pe- i onde seguirão para Bolem. Quan-

Il'ante o general Franco contra a I to a Porto Alegre disse êl�, que
dirá logo sorrin�o: que produto prisão do agente consular fran-! n.as cond�;_;õe.s. em �

que
_

esta c;)lo
\

maravIlhoso! cês em Irun, sr. Ge0rge Ducou- cada a eletnh(:açao �HW p,)uerá
.••••••• ":••••• -------�----

.... I rcu, o qual encontra se detido ha p�rar e te:á de c�ntmuar o ma

MaqUIna de eS�1ever varias semanas sem culpa for- Xlmo posslvel. AdIantou que
_

a

REMINGTON
, � mada, e exige que o mesmo seja I eletrificação, até Mina� e Sao

Vende-se por 950$000. E� p..r, libertado. 1 Paulo durara menos de CHlCO anos.

feito estado_ Tamanho proprlO para -----,,--.--.-------- c 6

1����t1�iha.Informações
na gerencia

�E�ItI���9��8��O�",!"���,,,_��!!!��!�!��-,,,,,,-,,��-!-,.�� ,.-

I Nã� chora o§_._�-
OUf,!am hoje petm :4'

seus mortos

PilE-H, Sociedade

P!<'lI

iNUr�D�����_S E}M_LOSiEnferma
I Irmãs

usando o creme

Na grande manifestação
ClVlca feita ante-ontem na

Italia, em memoria dos com

panheiros de Stopani, o

grande az italiano, em dis·
curso pronunciado, declarou.
mais uma vez, que a Ita
lia fascista não chorava os

secs mortos, enfrentando,an
t.es, o ínfortunio com resis
tencia e coragem.
De fato, a morte é ape

nas uma circunstancia que
é preciso encarar com frie
za e dominio de si mesm�,
Nisso, os italianos da atua"

lidade apenas continuam a

tradição romana, de forta
l�za de animo e impertur
haveI serenidade. O princi
pal é que o fim seja atin

gido, plenamente, e todos
têm a certeza de que o será.
A linha de navegação ae

rea, que a Italia pretende
inaugurar entre o Velho e

o Noyo Mundo, não terá
por isso qualquer solução

'Ide continuidade. Tudo virá

IIno seu dia e quando os ele
mentos essenciais á empre-
sa e�t.iver8m prontos a en

trar em ação.
NITo ch0rando os seus

mortos, porque os considera
ainda bem vivos e palpitan
tes de ação fecunda, a lta
lia lhes recolhe a lição de
bravura e de intrepidez; e

III prosseguindo na em p r e s a

que êles deixaram em meio

Ilhes assegura a verdadeira

IIimortalidade.
\

--------------�

��......����---�

Rádio Naei@ual

Das 19.00 ás

ALVARENGA E Ir<tA��Ci�HnU)

NUNO ROlAND

MAURO DE (H.JVE�RA

LINDA BATISTA

com

�

S.ALAO P GRESSO � O Unico!

,
Corrientes I

I
I

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

'Ipeça em 1 ato - A .ABOl\DAG�M,
original de Augusto Gertam, pela ela. de i

Teatro da Nadonal.

ISpeaker - Oduvaldo Cozzi

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

Orquestra de Dansas
Os R0manticos
Eduardo Patané e sua Tipica
Regional de Pereira Filho

---...;...�-----_-_ . ..:.-:::.._ . .::..._---

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

;

1

.:�
'I
\

A's horas certas, íornais falados com no-:

ticias em primeira mão, do Brasil e do.mundo, Ifornecidas pela A N�ITE e oferecl�as �os
ouvintes de todo o paIS pela casa GUlmarae�'1Ltda.

AMANHÃ - ás 20,30 - A PRE-8 em I
busca de talentos, um programa de calouros.

limousine

T lOS

SPEAKER - Celso Guimarães

R
DE

inh I buiae
PARA os ESTILOSTODOS

acabamellto esmerado

000o
_,------------_.- ,-_._---- ----------

VEIS

GUEL NN

Posta!, 19

araná

Cia.

Represellltsutes neSita capital

MACHADO
Rua João Pinto Caixa Postal 37
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AGENCIA DE VAPORES

C�mpanhia Salinas Perynas=-Ríc
Pnng Torres & Cia. Limitada -"Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio

,

Navegação Cabofriense Ltda.·-Cabo Frío i
Vandenbrando & Cia.- Santos

IVIAGENS DIl\ETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

I Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO, diréta�

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de. dassificaçã�l, medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, beaeficiadas e em
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer

, porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Rece?e cargas de importação.r do País QUi do Ex-
tenor, para desembaraço e redespacho para

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

SE�VIÇO �ARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODIcas r�"'--���������i�=����-���iii&-!I Dr. Pedro Catalão 1./ Rua Trajano N. l-(sobrado)

Diplomado pela FaCUI-11 Florianopolisdade de Medicina da
Baía

E
. .'

, ....::::;m--......õiiii.iiiiii,iiMRIõiõ__....iíiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiij�;;:c;;aHii'iiiiiiiiiiíiiiMi .. íiiiíiííiii..-iiiiIiiiiij .
- .........

x-interno e assistente do �'� - _z-w'__w",,-'_rn i' .... "'.

Serviço _do prof. MOia::" EliXIR DE NOGUEIRA
r: .

d D'
. !impr�gado Com SucceSso em todalLx-mtea:o O rspeusano II.� motesttas provenientes da sypbUIa

Síiva Lima .1
o lwll:1rezus do Banlllle:

Ex-adjunto do Hospual
GraHée Guillle e Sanatorio

IManoel Vitorino
Clínica médica cirurgtca das

IImoles tias da
CABEÇA E PESCOÇO

Especíahsta em

ICOSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
NARIZ, Og�lb%�NTA E

I
VARIADOS MENU'S CONSULTORI0

.

I • IlnaJmente em .....
Fornece comidas a domicilio 18- Rua Trajano -18 I

.. afteCQOu ovJa ....
RESIDENCIA &!ca r�,r..,,;d. -- ..Ja •

RUA FELIPE SCRMIDT Hotel Gloria I lIl'AVARIA-_'
@------__IIII"E'?E••a...I!!II�IIlllitil\1j!.IlIIR_III& .'H__"#••• 11 Diariamente das 16ás 18 h8./11 :.- Mllhdl'es de curadoe·�·'

:jRA�ilE CEPURATlVODO_
,

.

��. ��."_. I

QUIZER COMPRAR
UM BOM CI-IAPE'U

PROCURE O MEL-I-IOR·ENTRE OS

MEL.I-IORES

C U R Y

Devida á crise, durante este mês vendemos com Q desconta de 20.111

:::=A �i2�"Z�r;i$i,�-;ii".t���;�Á�·��zz-��i��·-�-��·�·.i}�.�A�-�T����������.�
AdO Iar Sch ,tQ� � �ll_:: �ID�r�o�sp�,.m.'�'·o�ea�s;��a�-=-r�aIII.�TEndereço Telegr.: DOLa, - Caixa Postal 32

�

�
, S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIN�.

Médico do D. S. P.
do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico das moléstias da Ipéle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorie.

Café ..Restaurante São Pedro

Proprletario: -IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as
regras de higiene

ouaNDO

z

O CMAPE'U N.

fôrma elegante

FJolia!1opolis-1238 ___:
.o:....,__ _

_

.._m- ��'�
.

Fa uzab
!!II

r I c a A n d a

Martins Filhos, Ltda, rl Rio de Janeiro
Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais

"
fantastas, canela e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mals de 70 anos. Exigir pro
dutos �NDALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saude.

ANDALUZA reafirma sempre o seu valor'

Francis�:a Bitencourt S��veira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono)

Frabisil
Caixa Postal, 93 - Telefone. 1.413

Santa Catarina

,Tinturaria S E L E T A
FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PflLl
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAI

Recentemente instalada a rua Tiradentes n· 7,
com as mais modernas e aperfeiçoadas maquinas,
provida ainda de um pessoal especíalista na arte,

.� acha-se portanto, em ccndições superior de atender

la culta população desta capital e do interior do [.8-

.�tado, i1U mais variado trabalho da sua especialida
'�de: em tingimento e lavagem de chapéus e em ge

I traI em roupas de homens c senhoras, nas mais di

'�lvtrsas cõres e pelos noves processos quimicos mais

11 í seguros e garantidos. Atende-se chamados pelo

I _

telefone lIO. 752. JOÃO NUNES

....-..ao...e· 1;1 ,

I co BRAS I

Côres firmes

Depositaria: A I e x a n d r e 5 a lu m
RUA CONSELHEIIP'O MAFRA N. 12 ._ FLORIANOPOLIS

,. �(.' .. � _._-

)
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Filiais em;

Immen.a durabllldad.

A

JoinviRe, Lages, L.aguna, São

Francisca �lC Sul

••nda em toda. •• II•••

ca.aa do ...Ift.

• no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Oe Fama Mundiall------

" ,(-

I
..� I DrI

. ,.

MEDIC:O
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele

ClíNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratatnento moderno das
molestias do Pulmão

Consult-R. joàG Pilit::;'. 13
"1 elelonc, 1595

Peso Horei Gloria-Fone 1333
Consu!t!ils das 13 ás 16 hrs,

Tratamento do empaludisrno e das molcstias da pe-
. le e nervosas pela .flufahemollzerapia

I Consultoria e residerzcia-Praça 15 de Novembro, 13 f
I Telefone, 1.584 �

_jConsultas+-Dze 8 às 11 e das 14 às 16 horas
-- ._--_._._ .._----._----�--- P_.�- . ._ .. _" .. _� .�.__ . __ . --------"---_._�

Com prát ca nos hospitais europeus

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

���,t������������Â��'V!��� GABINETE: E�EiR6EARDI�RAFIA

�;.' Cálcuto de qualquer Plan.ta,c_xecuçã.o, fi_s- t..�.�,.�:'.: rUNICA

d � Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
:, estrutura em con- caí ízaçao e rreçao ri� (diagnostlco preciso das rnelestias cardiacas por

� ereto armado de obi as ��� traçados electricos)
� e ferro Aparelhamento �om � CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- �� NERVOSO

� ções de pontes em � Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
·1 �

� concreto armado � médica

� � Laboratorlos de Microscopia e Anã-
;'� � Iises Clinicas
� � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe; de

� O C
o

R
�

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

l� , mar . a rne I ro . I ,e I ro r� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

� 1l1{4 Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

; � gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

�.' �\1 quido rachidiane c qualquer pesquiza para elucidação de

� ENGENHEIRO CIVIL �J díagnosticos.
o- � Fernf�ndo Machado, 6� i1J TELEFONE 1 .19

I Rua 15 de Novembro, 416 �
SALAS 12;� l%OAR � _ ...�•.h_Q__B I A N o P o L I S

��:�� Tel. 1503 Cu,-aitiba .. Paraná � :":=-- _o:;' IlAccado Mo-I
, ; L,.) r. f'C�iCry rd o

iC:;ottsmann. reira;! tem seu escrlp-
Ex -chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P • oressor

Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

Esplelatitla em cirurgia
garal

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças �as senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS Ta

Consultorlo: Rua João
Pinto, 7--- Tel. 145.6

·I·l�

Res, Rua Bocayuva, 1 t 4
Te!. 1317

tório de advogada á rua I Dr. Pedro de Moura Fer,ro't
Visconue de Ouro Preto

�

k Obras contratadas I'. I- sem••tre I
� de 1937 �
t� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curíüea-S. Mateus) �

• bi��� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S_ João (Est.r. Curitlba-c-lolnvlle) �
� Prefeitura e Forum de Mafra �rupEscolar de Mafra

�li�.� �

� g��Pp.� �:�6;:; d�e I�W Negro
,�y'�. Matemidade de Rio Negro �� Estação Experimental de Vttdencias em TiJ'ueo Preto (Paraná) �

� r.�,·.�
Diversas construções de : csidencias

�
�,,; .�1.t;»�ii��;;�:lV"�a.���?4!$S"4��V��.

\ .ç

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançat;l
Diretor da Maternidade.
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

Advogado
n. 70. _- Phone 1277.- IRu& Trajano, rr 1 sobraão

I Caix 1 Postai, 1 tO,
__

I 1
__

TelePhone n' t4�1
. .'

.'. . j

I Dr. Osvaldo Wanderley da ICosta i
Bacharel em Direíto I

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

I
Escritorio' Rua MarechalFloria:lo Peixoto, 131

il"l.sobrado sala n' 1
PARANA: SANTA CATAHINA

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 18 das I O ás 1 2 e

das I 5 ás 16 112 horas .

TELEF. 1.281)
u

RESIDENCIA- .t<ua Este-I
I

ves

Junior, Na,
26

1
_

TELEF. 1 ;llJ_

�. Aderbal R. ·1,
da Silva

-l.'/UlI "

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

Fones 1631 p. 1290

, .
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A GAZET

,VISTA SEUS FILHOS

s. SALVADOR, 28-Têm
se efetuado no Hospital de Ro
sales maravilhosos casos de cura

de cancer, superficial ou interno,
TRIPO!..!, 2--0 rico indus- mediante a aplicação de um re

trial conde Mazzodoui e seus mediante a aplicação de um re

companheiros, que se sel-avam medio extraído de uma planta
perdidos ha cinco dias nos deser- indigena cujo nmne se guarda em

tos da Líbia foram encontrados reserva, e abundante no país.
sãos e salvos 'pelo marechal 8al- Já foram tratadas guatro pessôas.
bo. com resultados satisfatorios.

Uma esquadrilha de socôno
havia feito pesquiz3s sem resulta-
do, e por isso o marechal Balbo, F"O i r"'lOmeado
pessoalmente resolveu partir de
avião, cobrindo trezentos quílôme· Afim de exercer interina
tros do TripoÍi, em direção a mente, o cargo de 20. escri
oeste de Sufra, tendo descido no turário da Secretaria da Se.
areal, no pOtlto em que se encon- gur ança Pública, foi norilea.
travam o �onde e seus CGmpa- do O sr. Silvio Sílva, que
nheiros, de onde radiografou aDun- ontem assumiu as respetiva,

iiiiiiiíliiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiii_�iiãii��ii!ii:��iiiiiiiii� ciando a desco�e!:ta, funções.

Lindas e graciosas confecções
na A C

COilselheiro
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ça_' 'OS eira Uma extensa áre� de ter- rucrpa ,aos J·O�'��IU'II;S.
ras, no lugar Barrel�os, com

, . . tas t,�stran.
duas casas de madeira, pas FOI o seguinte o movimente

'"

Mc�vimento.Maritimo ...Parto Flol.�:Nlljl0ftr.�HtlliS to para muitas rezes, diver-Ldesta Diret()ria durante o U'ltS gejr'os
il sas roças de mandioca. 'de fevereiro de 1938.

aipim e cana, um bélo bel-I Consultas na sede 508. I BARCELON .�, 4: - "A'
Servicos de:.. g:::;) ...... '�QaCTt�I·.". ........ ,;:.... �t�:t, ",�I.::::,. r�""'·�rrr-y·��o:- J bô h .c 1 ,. .

72..•_ .". ""_ • C71l= ..�"!lI1( .2;""" '�.,J"" .,,,:::, ".4!""'" ··
...."::001 � ..�,::'). nana. e oa c acara, pos .. · �op.sutaf, nC5 distntos

"'lql1e"ta-o dos vountãrios na-o

Para o N or�e
_""""'--my.

�'_�;;;:--;�;����'��'-':�=':"�::' SLl���tat:guac��e���ebiade, I ��l�a�o:ia �fs�;;tos 5�11 ��:;�n�e;e���ê�n�'e,�I�;';�hO�ii
I Souza, nos Barreiros. Curativos sr. Negrin, aos jc.nalistas

O Paquete ITASSUCE sairá á 5 do cor- �;a�ue�:
.

;:��:-"'�'�I!IIl:""_"":�""."'"-...,�: I·· id��õ:�n�:���,:�:�uiares 13971 I ��ta��g:i�'���r:ssaac�e��ee�\�;
rente para: corrente para:

�) MARUIN A DE Pequenas intervenções material».
� ..t'A •

Aparelhos fraturas O· d dParanaguà. Antonina, ESCREVER Exames de urinas
prcst ente o Conselho

Santos, Rio de Janeiro, Imbituba espanhol disse ainda: «A

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, tipo 10, p. escritorio Atestados 2 ltalía e a Alemanha envia-
Recife e Cabeaelo Pelotas e

usada, mas em perfeito estado, ,""'testados de chito 1 rarn á Espanha nacionalista
C

Vende-se uma por preço muito c' d id de 2 bargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre f,'.,xarnes e sam a a undante material de guer-
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. va�l;���:�çóes na Tabacaria Baía-

Receitas (formula aviadas) 831 ra, principalmente a Alema-
na, rua Trajano, 4;ou Caixa Poso ����m �os distritos 6 nha, que fez da Espanha
tal, 59. REGEVENESGIMEN. um campo de cxpcriencías,

TO DE UM "LEA- Os seus aviadores vêm voam
---�-----

DER HINDU" e vão embora, e em segui-
"t�END $:--SE. da voltam outros. A eva-

1,
.ALLAHABAD 5 - O cuação de T�rueI dernons-

esplendída e confortave1 casa. que" I. d d' C trou que os republicanos ti-
I' d di é

' t veterano ra er o ongresso
a em e mora JS. propria para jcasa I ii d' o. d ',' d "" h nham tl111 exército que teria
comercial. recentemente reconstruída, In u r an :t Ma ao mo an

situada em bom ponto navila deBiguas- Malaviya acaba de completar sido O mais forte se tivesse

sú, e mais dois potretros com extcn- 40 dias de tratamento yoga de tido facilidade de reabasteci
sa area de terras. O negocio é ur- rejuvenescimento numa comara mento. Se tivessemos ma

gente. Tratar com José Sanches, na especial sob as instruções do terial de guerra, poderíamos
mesma,

reputado asceta de 172 anos de atacar em diversos pontos
idcde Tapisi Bihandas. Os rne- ao mesmo tempo, e o fim

fi t:':asa no Estreito dicos que examinaram Pandit da guerra seria questão de

VENDE SE Ma!aviya etsa tarde atestam que semanas ou de meses. Nun-

VENDE-SE uma cara si-
...

.

é pelo menos vinte anos mais ca protestamos contra os

tuada no Estreito. Boas aco- moço de que quando entrou na voluntários, mas sim contra

rnodações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito camara. 05 cabelos que lhe fal- ;1 guerra de invasão dos'
Para vêr e tratar a E" d estado, tavam estão crescendo de novo, exercítos estrangeiros, sem

.s.ra a Tratar á rua General Bettcncourt 1 d I dGeral no. 105. n•• 90. os que eram brancos enegrecem, qua quer ec aração e guer-
���������""���-�'�.�.�a�����!,!,�=_�����_'�����...� e começaram a nascer-lhe novos Ira».

dentes. O tratamento sonsiste ]Q-------...---a-principalmente de um regímen de: uer ex"ralr
completo repouso em uma ca,ma- OS tesouras
rI! absolutamente escura, mais o

801

emprego de certas drogas prepa- lendarlos
radas segundo formulas misterio
sas conservadas dos antigos por
tradição secreta. Durante o tra

tamento, Pandit Malaviya tomou

um único banho, e êsse mesmo

de leite de vaca.

Rua

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas cios 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 vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.

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

Para mais lnfcrmacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

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

Casa "A SOBERANA"

quinta ...feira
2 -_ Rua Felipe SchrJ1idt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

A Casa Miscelanea 10 de Março�--�-----------------------------

não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifíque os seus preços

aTRA..JANO
FIorianopolis

R. N.

·��1,rita �.··r�
-E-m-I-o-te-r-i-aa-s--u-a-f�avorita �

�

AFav

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

EJ I L E sH TE

Federal e Santí'l Catarína

- ,� �"J � 'o',
. ..� � •• - f� 'C\',

'

•• �, ..••

da Trajano

S. SALVADOR, 28 - o
cidadão salvadorenho José Beu·
jamim Mal'tinês pediu permissão
á Assembleia Nacional para ex-

trair as riquezas e tesouros ou

lendas dizem estar submersos ou

enl enterrados nas ilhas Meanguera,
e iViartin Perez, nc gollo Fonseca,
e que ali foram abandonados

ROMA, 3 - Está sendo .. pelo5, piratas Drake e Abacn-

esperado no proximo do-nín- Hamld,
_

go nesta capital, o ministro Curas ..... ,ft
das Relações Extrriores da 'l'«�

Polónia. pancer I

Esoerado
l

ROnla

E�'ncontrado9
pelo mare
chal Saiba

) '-

.,.' j'
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CURSO DE MADU EIA;�� i::�:;g�"d?
'" ''',,_ go Penal
• Direção dos professores
João Roberto 1\Anreira,.J(._"")ão
Romaria Moreira, Elpidio
Barbosa e Wilrru:::·n·· Dias

Funcionará este Curso a partir de 1 5 eh março do corren

te ano, preparando alunos para os exames de M.,dl!reza. na Iórma
da Legislação Federal.

Os exames poderão ser PRESTADOS EM Q'JALQUER
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO PA1S.

'''Matararn oito
rY'inha

Um tí�elatD iutlpressianante de crimes
ocorrid.�Js �nr� Palmeira - Uma familia

que desde' 1931 vem senda dizimada -

asssssir�ai:os em massa - Questões
politicas - Odia entre familias

PORTO ALEGRE;4 -

o iovern Severo Rodrigues do
Nas�imento, declerando aos jor
I ais terem matado oito pessoas de

fJlá íamilio, assim descreveu sua

odi.sséa:
Severo Rodrigues do Nasci

n euto , ele e sua família viviam
num distrito do mumcrpio de
Palrntira.

Dedicava-se á agricultura. A

luta politi- li, 7\0 regimem passa
do, tinha sido causa de urna

serie infindavel de crimes de to

da a especie. Palmeird. em con

fcquencia desses lamentaveis fa

t(JS, tinha grangeado uma auréo

la sinistra.
05 crimes de naturesa politica

sucediam-se incessantemente.

COJI' •.. agricultores que eram,

todos os 'membros daquela nume

rosa família, pouco se importavam
com !1 politica.

ra poder sustentsr sua família, '( nhurna. Vi que meus esforços e"

foi barbaramente assassinado aram i.arteis. Não perdi a esperan
cacete. ça. No atual regirnern. acrescenta,

Seu corpo foi encontrado sem onde impera em primeiro lugar
vida! na estrada de�etta, apresen- a Justit,.a. quero que aquelas oito
tando numerosos ferimentos que o mortes sejam punidas,
deformaram quasi que r-or com- Deutro de poucos dias, disse,
pleto, Não, encontra isso justifica- tem de ir á Palmeira, onde foi
tiva alguma, pois que aquale velho convidado para assistir ao casa-

não se metia em politica. rnento de uma sua irmã. Ainda
Esse assassinato não foi noti- ontem receb. u uma carta de sua I

ciado pela imprensa. Não sabe" familia pedindo para que não \ I!I:mwt*9
•

porém, si Íerem tomadas provideo- vá, pois que s us inimigos arnea- f
cias a respeito. çam publicamente, r a ,:.1 o. Que-I

rem liCJu.id Ir LIda a fa.úilia, PIo-IINIMIZADE DE FAM1LIAS tegidos pela impunidade de que

semp{e gosamn1.

IA base de todo esse adio, Porém, Severo Rodr'gues do

disse, estava numa velha inimi-I Nasciment.1) r!isse que irá. Não
sade existente entre as Iamilies leme aquelas am eaças. INa!cimento e Ramos. 1

_
.

_IA inimizade vinha de longa IPRECISA-SEdata. O fundo mesmo devia sei I
a politicalha que sempre impera" De uma casa bôa, com jardim. I 'M W"k!ô*..........,wjjiWl.!@"MMf!re"''''_l...... ''''' SR �11IIlI9

va

Eem
P"lmeira.

.

d
I Ô����asca%�ta�!���la��s�� sÁ���I:��: I WiJIFlIW. "'R*"M!Ii"""íM"M* IiliI!!lA T'-®"$" "*'!!!I'IOI.ii44IA pn!!lIm#

m consequencia as ameaças I Caixa Postal, 90. I
!li

I' que tambem pesavam sobre ma Rua Artista Bítíencourt n·. 2 I.. Especialista em Mo/estias P, operações de olhos,
� Entretanto, a atmosfera no a" cabeça teve em .19� I, logo que 'I·--�R--�---.-----_u--d�

.. _ .. -- ..

I ouvidos, nartz e garganta. Eletricidade médica
no de 1931, naquele município, houveram os pnrneiros quatro as" es�ate e
era mais pesada dI) que nunca, spal'tsasiln.atos, que fugir para esta ca-

Cheque 'I � Dr• J o ã o d e A r a u j o
em consequencia das desavenças
politicas entre as autoridades e Assistente licenciado do Prof. Sanson. do Rio de
(-5 diversos partidos. PE'DE JUSTIÇA I Pelo sr. Secretario da Se-I janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-

Seu pae, seu irmão e tios; vi- gllrarça Pública. foi conce-
-laringologia do Rio.

nham secebendo
. serias ameaças. Naquela ocasião, disse. que i- dida guia para resgate de Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar-

De uma maneira estupida e cruel, xeime ao dr. Flotem:io de Abreu, chéque, ao subdito alemão
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopolis

quando Horac o do Nascimento, que apesar de ter prometido, não .Carl Lehr, residente em jo
Hortencio e Julio Nascimento e tomou providencias de especitt ne' nvile.
' .. ais um outro parente, sairam"" ",,'e

co serviço) em direção á sua

casa, que fica va bastante longe. I
foram alvejados a bala e assassi-

nados. �

Ne�sa ocasião, apesar do in

quente que foi aberto, não ficou

apurada a re�ponsabilidade de

lOinguem. apesar das provas evi'
dentes que existiam.

• LO.j Esse caso, alarmou II popula"
.

ção de Palmeira por algum tem

po. Com a consumação de ou

tros delito� dessa natureza, "s

quatro assassinatos foram esqueci"

I

.A..'\5 '\SSINIO DE UM SE-lTUAGENARIO
O odio contra 8 minha fami" I

lia não ce�sou! -- afirma o jo-!vem. No dia 24 do m�s passado,
segunJo carta. que ri;!cebeu e nos I '

mostr<; u, seu tio, um velho setu' .

agenalliCl, tambem 2giicultor, que!
trabath&va de manhã á noile pa·I-. �----_-----1IIIIi

J_

OS PFIMEIROS CRIMES

t.::oô.

NOVOS CRIMES

Em 1934, quando Laurindo,
Graciliano e Augusto do Nasci,

mento, rellpetivamente seu irmão
(� tios, encontravam-se num baile.
tiveram uma alteração com diver-T
r.as pessoas, no,"amente por ques"
tões politicas.

Na saida, quando todos se

dirigiam pllra casa, apro\eitaado
fi escuridão reinante, foram tam"

bem assassin'ldos a bala pelos seus

. , d\ safetos.
� Esses tres crimes, que naque- 1\)a zona foram novamente comen'

I adjs�imos, pois que se tratava,

mais uma vez, de pessoas da
IT;e:sr:r.a familia, tamhem ficaram

Impunes.
Os assassinos, gosando da pro

teção d�s I'\utocidades de então,
continuaram livremente a peram
bular pc las ruas de Palm"ira.

, i ;'.
PU) Visci'uJe de 0\3,0 Preto, II - FLORfANOPOLlS

,.l������
,\1 7}

�I� h1roternsi:ional Machinery

: Engenheiros importadores •

\ Sr�� . ./\gt-icultc:;res e !r1dustriais!

I
I

da
·famili

RERllII:iWtIlill'P-tllilli.....g-.i!l!li@l.i-01l4·-··-··-··---_CHARLAUTH

Ilhe

,/Jumentp sua produção, fazendo uso dos mais potentes
r
e econo.

micos, TRATOhES, 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

dedor exclusiVO no Estado

As aulas funcicnarão todos os dias ureis, á noite.

MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri"

gir se á Séde Provisória do Curso, li Praça 15
de Novembro n, 3 com o dr. Wdmar Dias.

(Edificio do Antigo Correio-Andar superior).
Horàrio-9 às 11 e 14 3S 16 horas,

REGIME DE AULAS:--O regime de aulas obedecera, em tudo,
aos regulamentos prescritos para os Cur
sos seeundários do Pais, com frequência
obrigetoria, provas mensais e parciais,
boletins rle I-lorov",itame'nto. «te.

RIO, 4 - Anuncia-s€ que
ü novo Codigo de Processo Pe
nal dará autoridade plena a

qualquer pessoa para rrender os

sentenciados evadidos dos carce

res. Dará tambem maiores ga·
rantias para as diligencias policiais.
conferindo á autoridade podejes
para reqursitar ou prender com

urgencia necessaria, permitindo
mesmo requisições pelo teleg: alo,
radio ou telefone.

Amortização
de Fevereiro de 1938

Aug9í!L

Foí prê:::;o o

pastor Reu·
tar

No sorteio de amortização realízado na séde da

Companhia, com a assistl:ncia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulu,
e na presença dos srs. portadores de titulús e do

publico em geral, foram sorteadas as seguintes
combinações:

Plano Antigo Plano Novo
"A" "B"

Do 1.' ao 6':

VGN ZKP G P I Ml291X T 2
-----

1--

K I �j XGL U K30 XK35/QP32
Do 7.' ao 12.'

, __ ...._. .

NPT V M H Z C 30 VT18 601
----

DS Mj ZXR I Z 25 LB 24 BV 15
����

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS

Dr. Camará Martins

PORTO ALEGRE, 4-
Divulgou a imprensa uma entre

vista C'ID e pastor Teodoro
Rl uter, chefe da Sociedade Evan
gelica Luterana, rom séde no

Rio das Antas, 10'. distrito de
Montenegro dizendo-se persegui
do pelas autoridades policiais da
quele município, vindo a Porto

I Alegre pedir garantias ao Chefe
\ de Policia.
I Ontem o pastor Reuter foi de
I tido por ordem do dr. Plínio
Brasil Milano, delegado da Or
dem Politica e Social, quando
comparecia na Repartição Cen
trai da Polícia afim de se avistar
com fJ capitão Monteiro.
A prisão do pastor luterano.

segundo nos adiantou aquela au

toridar'e foi motivada pelo fáto
d� não estar tom os seus doeu
m-ntos legalizados para pennane
cer como estranjeiro no país. O
prêso, depois (1e ouvido foi con
duzido á Casa de Correção, on-

I
de se acha recolhido.

iCHARLAUTH,
I é o creme que revolucionou o

I mundo velho, e, óra revoluciona a

America do Sul.
CHARLAUTH

não é um creme comum

Machado & Cia.

extinguirà as sardas. panos.
cravos e espinhas, sem a minima

II irritação, deixando-lhe a cutis
limpa, macia e fresca •

I Escoia··:f�racfõ:'
I nal de. Agro-

nomia

aberto o concurso de

Companjt
y.

Rio

I
I

I!I
I
I

Ilua João Pinto n.:; - FlorianopoUs
.. ,. � .....A:;a_

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E HECTO.

CURA HADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Traiano n. 1, sobrado,
diariarr-ente das 5 ás 7 da tarde

, ,

Cla. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000

SÃO PAULO

. i

Consultoria a �e abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Pretr, 11 - FLORIANOPOLlS

H. AVIL.A
Escritorio Rua

FONE 1561

Telegramas "Avila"

Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

Florianapolis

j I

(
I

fi 44 ÇMMWW 1

Especialista em tnolestias do aparelho genito urina

rIO do homem e da mulher-Moíestias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. Sá u I o Ramos
Ass;stente do serviço de cirurgia e ginecolJgia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretnr do Instituto de
Previdenda Clinica do Rio. Sub diretor d ..) seI viço

médico da Às�istencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultoric. a �e 3:]:.r

llrevemelt á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A galante artista Margaridinha Cinemas
Kuhlman realízarâ sábado, 5 do cor- Hrente, o seu festival de despedidas. A'S 5, 7 e 8,,30 ORAS:

����������������������W�l���_�'���'�������������_ Eoprodu'� ��a noH�a � Um Mme emocionan� com W�

A V OZ D O P O V O
.........",.. ._-- .7""'_= �������!II."'''!''-�...�2'' fina arte será inteiramente destína- liam Hall, William Gargan e Ju-
Propreetarão e !Diretor �esponsavel do ás ?bras da. Catedral, �o pre; dith Barret-CICERONES DOS

_____________________
J A I R'" .... A'l L L A D O vento�]o_pcua níhos de Ieprôsos e a I ARRS' t d rn-

u,� .t1L AssoClaçao das Damas de Caridade.

I .

.L< , e o es

a.rrec�
or I me se-

---

A festa em apreço se realizará riado com Grant Wlthers e Ge-
no Tea�ro Alvaro de Carvalho e orge Lewis-GUERREIROS DA

'l"A 6 �� i O 1!M @ �'". t a � e n t 6\),
constara de .n?v�s e escolhidos !lu. MARINHA (3' e 4' episódios).

.li. � .m &. � � ••• V meros de fnusSlmas declamações, Omusicas e bailados classícos,
- -

-

Dentre estes se' destaca o lindo CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
FORTALEZA, LL - Perante A pl'(J�osito do artigo que on- 1 que segue, � � que, gostosamente, �a���s�re�go T����?a�:A���: I horas-O ASTRO COW-BOY, com

numerosa assistencia, realizou-se tem publicamos sob este mesmo damos publicidade: mistico (fantasia [apnnêsa), Charles Starrett.
a assinatura do contráto para a titulo, recebemos do sr. dr. A- - «Sr. Redator. Estampa o Da orquestra, com Amary Cu-
construção do porto do Ceará maury Pcggi <ile Figueiredo, dire- vósso conceituado jornal, em sua I nha!

Carmelo Prisc�, Manoel Cruz CJNE ROYAL, ás 7 horas-
A data de hoje assinala o trans-

Falou o ministro Valdemar Fal- tal' do _?erviço �e Fomen�o _da edição de hoje, sob a epigraf� - ��:;�:J.'�OOUd[f��i�!S���!r�:�:�o�: TEIMOSIA. DE MULHER, com

curso do aniversario natalicio do
cão e o interventor do Estado.

I
Produçao

.veget&l,
a comumeaçao,

I
O REFLORESTAMENTO, inte- síca, abrindo o espetáculo a gran- Gertrude MIchael e George Mur-

con�eit:Iado farmaceutico, pro-
� ressente comentário sôbre a de- díosa e r;tagistral Stníonía do Gua'l phy; e ás 8,30 horas-FESTIVAL

preítarío da Farmacia «Santo C l.j-gJ <l;"j;l1if!'I'O de M- r.I
...

vastação das floréstas do Estado rany do lmort�l Carlos Gomes. I DE MARGARIDINHA.
A �.� � tfiH! !III rA7a d S C

. Como se ve, o festival de des-
gostinho », nosso particular ami- �� í!Jfl " �_ .

'I
e anta atarma.

. pedidas de Margaridinha Kuhi-
go sr. major José Augusto de Pr?blema de, excepcional rele-lmaI'in� se!á de molde a deíxar-nos O TEMPOFarias. M

vancia, como e o da defesa do, as mais VIvas saudades da clgarrí-
Dotado de excepcionais de ca-

A T R .I C O. L iI. nosso patrimonio florestal não nha linda que São Panlo nos mano

d b I
di "t

-'
d I dou psra encher de alegria algumas i

rater e e tra alho, Q aniversa- po I� escapar as COgI açoes
_

() I horas do nosso verão florianoPol:i-!Denafl.·talDento de Aé.
riante goza em nosso meio 'de .

Acha-se ab�rta a matrícula do Ct1,'SO de Madureza, podendo os Serviço de Fomento da Produçao tano. ,r
o •

um vasto circulo de relações, interessados ,ser atell\'i!d�s; d!aríame�te, das_lo. ás 1� e das 14 ás 16 Vegetal. Assim é que, em feve- Nós qae tanto aprectamos os dó- ronautlca Civil
sendo grandemente eSAtimado. por

horas. ��_ sed�o rele_r!d�=�:�"�.��l.��..?����",?..:_�. .

reiro passado, esta Diretoria eu', t�s. artísticos da prodigiosa �arga- Boletim díârle da Esta-

I
-- - -=,---���""-��--��,

.

h E S' I rtdínha, aguardamos com ancíedade -

A' ;" t I'
"

todos quantos .com ele prrvam. I I'
carnm ou ao xmo

..
r. nterven- a noite de sábado para deleite es- çao ero-cnma O oglca

Por tal motivo o major José tor Fed�ral, um projeto de De- ptrítual dos espíendtdos minutos Previsões para o período das
Augusto de Farias, verá renova- A' D � di" 4. I ereto-Lei, em o qual, de acordo de a�te que a �a1:mte, bonequinha lP, horas de ontem ás 18 horas
do, no dia de hoje, o aprêço em II r 016� � � com o que faculta o Art. 18, a- paulista n03 vai dar. r de hoie:
que é tido, pelo grande numero

linea a, da Constituição Federal, I Sorteio das �Consolidades
I Te�po-Perturbado, com chu-

�e fel�cit�ções que irá receber, O escraorh) eemerclal da firma promul�ado em 10 de No�embn I Minlleiras vas e trovoadas,
8S quais Juntamos as nossas com de, 1,93., c dentro da �::bIta d.o Temperatura-Entrará em de-
um abraço afetuosissimo. H Av;la Código Florestal da União, bBl-1 BELO HOPUZONTE, 4-R�a- elinio.

• I 9 mudou-se palra ii B'tuJa Canse�heiro xada com o Decreto n' 23.793, Iizou-se ôntem o sorteio da ter- Ventos: --- Rondarão para o

Mafra, n" 41-[1; -- Loja, 0l!'9€"J® lContifl1Ma a aten- de 2� janeiro .d� 1934, são esta- ceira série das Consolidadas Mi- quadrante sul, com rajadas Ires-
der os segurados da MERIDIONAL? Com- belecidas condições de defesa e neiras, com o seguinte resultado: caso

panhia de Segu!'@s de Acide.'1"tes dlOl Trabalbo, proteção ás essencias que povo- lo. premio - 2.1.42.870, duzentos As temperaturas extremas de
! am as nossas matas. I contos; 20. premio - 2.351.575, 'ontem, foram: máxima 27.5 e mi-

e todos os demals interesses da firma. Referidas medidas, óra sendo I c�m contos; 30. premio-2.792.l33, r nima 21.4 registradas, respecti-
� estudadas pelo exmo. Sr. Inter- crncoenta contos. I vamente, ás 11.50 e 6.00 horas.

.

Rua C::;onselheit.,@ �1[afJiea 111." 41 ...B I ventor Federal.:. longe .de. entr�-I r-I
-- ou_ _-me... T' z::s

-III 'l'ELEFONE 1.,561

d
var a exploração mad�Irelfa, VI-

II Isam apenas, o seu racional apro-: I Cd· ·t M t P d
·

I_==---_r_,.,�__...�=._""._� vei�amento, estabelece_ndo obrig_a- '.ir re I O U uo re Ia
tone?a�e de repl�ntIO, cre�ça.o , FUNDADA NO ANO DE 1914

�������M�_��""'":","'"___"""',,,,,,,,,","':'."::�':�'!"""""'''''''l.'�''=,''''''''''"�-_..._.,_.._.." ��, �;o���:�os�ji!an;���a� e�m!�I:��� 11 O Maior e mais acreditado clube de

M E T 'D � n L E ção, seguro corretivo á erosão dos

I
'

Sorteios do Brasil
� j1- U " terrenos de lavoura, além de ga- _, F L O n I A N O P O L I S

r�ntir a perenida?� dos cursos

II
: RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13J agua e manaNCIaIS. Resultado d 319- ·t

.

Ii dGrato pda publicação destas O SOl elo rea za O

linhas, subscrevese o vosso art. no dia 4 de mal·�o de 1938

a?m. e patr.icio. (a). Amaury Pog- (;ADERNETA N I/!! 048
gI de FIgueIredo. DIretor.

O. a_

.t"
-

'\II

I

Nomeação I
II, sem efeito

I! Pela resolução n. 437, de 4 do
corrente, foi tornada sem efeito Ia nomeação de Ernesto Dala Cos

MATRIZ: Rua AlvDl"O Alvim - 33137 ra para exercer, de acôrdo carl]'
Rio de Janeil.o a lei n. 1050, de 1915, o cargo

FILIAIS: em todos os Estados
de escrivão da Coletoria de Con
cordia, feita pela resolução n.

Agência eUI S. CatalQina ...R.Joã@ Pinto.:' 398, de 6 de Janeiro p. findo,

i'ilachado C ia. visto não ter prestado o compro
misso no prazo leal, e nomeado II

F L O R I A N (} P O L :I S novamellt() para exercer o mesmo

fi
�������������'_��i§""""""",��__""",,,������!_��a���;����d;e�:b���o

a gratificação J I
I

A G T·A
Festival de despedi
das de Mal·gal·ida

Kuhlmann
CARTAZES

ODEON", o lider d:s
\
/ �

NOSSA VIDA fA (;O�STRU�ÃO DO IOPORTO DO �EARA�

MARÇO
MOVEIS!DE

--,�LmA,R
Encontra-se nesta capital o

'nosso brilhante colega de impren
sa st. Frederico Schwartz, dire
tor do «Jornal de J@invile» e

«Joinvilenser Zeitungl>, velhos e

acreditados orgão que se publi
cam em Joinvile.
Ao estimado colega os de"A

Gueta", abraçam-no afetuosa-
mente.

e e

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

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:175$0001,
a caderneta n. 15.048, pertencente a prestamista CATARINA .

MAIOLI, residente em HERVAL.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
5.l0l-Zagala Seleme, Canoinhas
7.824-Dilce Matos, Veleiros
9.325-Carlos João Machado Eudilio, Florianopolis
9.l28-Arací Lans Firmo, Ribanceiras
1l.412-João Cezario, São José
8.329-Raulina Aguiar de Souza, Araranguá
11.362-Filhas de Andronico S. Avila, Jaguaruna
4.976-Maria Neves, Itacorobí
3.990-0swaldo M. C. e José Costa, Tijucas
12,4,03-José Martins Silveira, Felipe Schmidt

Pren'dos em mercadorias no valor de Rs.

\

1

.VIAJANTES por l·enovaeão de STOCK

10$000
8.574-Elvira Brllmeredes, Massaranduba
14.l26-Jaime Mesquíta, Florianopolis
7.295-Carlos Maria Terezinha, São Mateus
12 ..370-Bento Orlando Corrêa, Tubarão
3.927-João Kock, Pouso Redondo
3.l78-Antonio Jonas, Capoeiras
0.968-Cilia Vitor L. Livramento, Domingos Corrêa
0.950-José João Pereira, Brusque
3.473-Silvia Coutinho Coimbra, Florianopolis
12.008-Melquinha Seleme, Canoinhas

Isenções de pagamento por cinco sorteios

0.015-Georgina da Luz, Brllsque
6.622-João Fogaça, Tubarão
l3.231-N. Cavalcanti Caldas, Florianopolis
l1.774-Rubem Francisco Cmlta, Tubarão
3.3ü6-João Gaspar, Itajaí
9.787-João e Antonio P. Rosa, Ribanceiras
3.655-Cristiano Dalmi Bezerra, Campo do Tenente
8.682-João Manoel Filho, Camboriú
15.758-0ritides Nascimento Oliveira, Tubarão
l4.4l0-l\1aria Oliveira Guimarães, Aratinguaba
Florianopolis, 4 de Março de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

P R O P R I E T A R lOS

II"AmA

J. MOREIRA li CIA.

--SR;,'!'.\_.".', .,-.-,-
,

ANIVERSARIOS

MAJOR JOSE' AUGUSTO
FARIAS

DE

DR. WANDERLER JUNIOR

A efeméride de hoje registra a

passagem do aniversario natalicio
do nosso distinto amigo dr. Wan
derley Junior, provecto advogado
nos auditorias desta Capital.
Espirita culto, trabalhador o
"

'

amversarlante goza não só no
seio da classe a que pertence,
como tambem, na alta soeiedade

d.e Florianopolis, de reais simpa
tIas.
Pelo transcurso de tão auspi

cioso acontecimento, o dr. Wan
derley Junior, será alvo de jus
tissimas homenagens de aprêço
por parte dos seus iNcontaveis
amigos e admiradores.
«A Gazeta�, felicita-o prazei-!rOlSamente.

SNHA. IftENE CRISTOVÃO I
DE OLIVEIRA j

DefIue na data de hoji o ani-Iversaria nataliGiQ da prendada
senhorinha Irene Oliveira, funcio
naria do Banco Agricola.
Fazem anos llOje:

a uma. sra. d. Alice Aurora
da Silva, competente "professora
de datílografia;
a exma. sra. Evandina Fonta·

BeI1i;
o I!Ir. Julio A. Silveira de Sou

za, funcionario pia.blico aposen
tadQ.

vez d� boas COMPRAS!

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

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:
.

Dr. 'F. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plini0 Barreto

DE 1: 15 DECHEGAM UNS

JORNALISTA �FREDERICO
SCHWARTZ

A GRANDE UINZENA

na

10 ,_, 15

NOIVOS ,E CASADOS •
•

I"mportante"
atendendo os .preç@5 ex�epcionais as Vendas á Credito, II• serão Umitadas ao prazo de DEZ MEZES. 1...,;;;;;;;;;,;---

P*SS@'ltMMk-?&MiP\f MIM W ti' ;R ·5

(Via terrestre)

Re1ação dos passageiros que
vIalaram pela Viação Cruzeiro
Ltd.:-Alexis Vulkelg, Ilda Vul
kelg, Waldiga, Burigo, José Con
ceição Fonseca, José Menezes,
Mario Mafra, Artur Cidrali, José
Cidrali, Mària Pequena tl Ricar
do Jung.

Eis a

lU

A quinzena
NO O

a criança
P RAISO

Roupas para �riaD�as de todas as idades, por pre�os modicos a partir de 2$000

Não perca ocasião de' fazer suas compras ,_ri Rua Felipe Schmidt, 21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




