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� Com o rim de aparelhar o Estado de recursos ou- III_.�,· """"'A"""�""',
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� tros, além dos que, ordinariamente, já possue, para enfrentar -

I
a atual ,;jLudção de aperturas, abrindo, ao mesmo tempo, no- V O Z ft Ovas pers pectivas ao nosso resurgimento econômico. afigura-se, " li'

:1
a cultura intensiva de Irutas, uma iniciativa de lodo ponto

II' int ' I Proortetarte e Diretor Rcsponsavei J A I R" C A I.. L li D «)
Ir. eressante e opor .una. 1'"

,I OS poma-es poder-sc-ão apresentar como supridores 'I :,1\--N-O------.-V-I FI-��i;n_;;-p-ol-i;,-Qu�r-t-a--f�i-t-a-, 9--d-e-.-Ni-;r,",o de 1938de grande parte (:,"s def'iciencias locai', em materia de ex-
f , .____ _

:3'

pansão exportadora. ,

E não é só. Tambem concorrerão para melhorar a

alimentação do po, o, Li:lu «efeituosa atualmente, enriqnecen
do-a de elementos utilíssimos, bastante recomendados pelos
téu;iuos BUS questões de llutri(,-i'io. O estomugo xlo Lrasileiro
soíre. ('cr�() é bem sabido. ns consequencias de um excesso Ili' �1JV 1fT.I: �.II.d�,
de materias de escasso valor nutritivo, senão nocivas ao or-

ganismo, como a farinha de mandioca, o xarque, eid detri- ;".,-w---'--'---,;;;;;";;;;;;._,;.:.,,;;..;;;,;;;;;>;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;,...w-.;;;;.;,,......__....... --- '1 RIO, 3 Reuníu-se, ontem, em
meuto da percentagem de legumes, e, sobretudo, frutas, que tr', !f:,.'��L� D A, �l? E'A D �_""��' S - dinari S� � y .ac. � �""'_ I sessao extraor mana, o upremo
deveriam constar, com maior assiduidade, elo seu rezirne ali-

,_ __ Tribunal Militar, para empossar,
menta r. E tanto mais oportuna se torna a intensificação da

. _;II!SI<-._,Q,'" mm ...._,,--

no cargo de ministro, o general
fruticultura, quando dispõe, a região em que vivemos, de to- Constancio Deschamps.
das as condições exigidas para tanto,

. S2 mlthêes
-

(1�e dólares de prehrlzos-« Previamente designados, os mi-
Terras apropriadas, com efeito, não nos faltam. E'

I
' nistros Bulcão Viana e Raimun-

questão de encetar os primeiros passos, com segurança bas- r 1ill � &,1llI �

139 fo't- d do Barbosa introduziram o no-
lante para atrair a iniciática particular em largaescala.Con- r Unet"a� CCh!elLIVO c,e . VI EmaS as vo colega na saia de sessões, Em
sideremes o quanto são louvadas e apreciadas, lá Ióra, as '!OII

C h seguida, o almirante Amfiloquio
nossas. mangas de várias espécies, que todas flôrescem bem lmmdações-» essaranl as c ralJVaS Reis, presidente interino do Tri-
aqui, os nossos abacaxis, para citar apenas estas duas fru-

I I
bunal; pronunciuu um discurso,

tas, E' ',ue nos sirva, o fá Lo, de incentivo ao aproveitamento estudando a personalidade do ge-
nacional das nossas possibilidades na matéria. I LOS ANGELES, 3-Este mu-' para vários mês eJ. As aguas de avião voou de San .Bernardin,o I ncral Deschamps, Depnis de as-

Cresceria a lista dos nossos prodútos expor laveis, e, 'I nicipio, que compreende um mi- um riacho cresceram tanto que p�ra as moritcnhas, d,eIxando ?aJr I sinar o termo de posse, o novo
em consequencia, disporiamos de uma margem menos estrei- lhão e meio de pessôas, retoma as impossibilitaram a salvação de três vJve�es para os refugiados. Vinte I ministro assumiu a prcsidencia do
La, em nossa balança comercial, para a importação de utili-

I
suas ocupações normais, enquanto crianças arrastadas pela torrente. e dOIS homens encon\rados ao de-I Tribunal, por ser o militar mais

g dades realmente indispensaveis. Porisso, não se deve regatear I
as, turmas de socôrro correm a ali- Cenlenas de plantações de fru Las sampar? foram transpor,tados para j antigo, na patente,

� apoio ás medidas que se vinculam a um encaminhamento
I
viar os sofrimenlos de numerosas citricas de San Bernardino foram o Hospital de Monrovia. Desde

� para a solução do problema em apreço, porque, assim, tere- comunidades isoladas. danificadas pelas inundações, que, quarta-feira da semana passada j . _

� mos prestado um inestimavel beneficio á coletividade. I � Calcula-se que de duzentas a em muitas partes, carregaram as êles não tomavam alimento algum, I

II ,� trezentas pessôas se acham 1801a- arvores. Outros ainda se encontram pelas I N��;;';;;;;-;;-";:'��ímnr_""":;;;-;;;;íiiirM.-____:"� ,da�Nem um refugio da montanha, Segundo as Últimas estimativas, montanhas nas mesmas condições I O.

denominado CAMP BALDY, pró- calcula-se em 2.156 as residencias e guardas montados estão á sua l

"CA II]XA DE x�mo a San Ben:ardino, cujo Ca: destruídas em Los Angeles, 500 procura.
I SIOO, ele construção de pedra, fOI em San Bernardino, 520 em Ri-

destruido pela furia das águas, verside, 270 em Ventura e 2.000 Lei m;u.cial
amontoando-se escombros emmui- na região de Anabeim. RIO, 3-Esteve ôntem no Mi-
tas parles da altura de quarenta .

'd T b Ih dLOS ANGELES,3'-A lei mar- nísteno o ra a o, manten 0-

pé� famoso reservatório de Mont-
Cess;u·am as chuvas cial foi virtualmente posta em se em conf:_rencia c0Il! _o sr, Val

vigor ôntem á noite, afim de Ia- demar Falcao, o capitão Pu��ro
«O Estado» deu ôntem á pu- ignorar da existencia de uma lei lison ficou completamente isolado,

Cessaram ôntern as h di cilitar a procura dos cadáveres 'I Bley, interventor no Espirito
.

I· id d d ôas i de j 'I, porém o seu pessoal tem víveres �. c uvas, 1-

b u.ic a e, os nomes as pessoas e Imprensa. minuindo os receios de novas al- deixados no fundo das aguas que Santo,
,

---4 envolvidas no caso da «Caixa de tas nos pontos em que as aguas começam a baixar lentamente, de- Tambem &�I esteve em demo-
.
� Esmolas>, e que, per tratar-se de -------------,------- ---------

ainda estão acima do nível nor-! pois da maior inundação jamais rada conferencia com o titular da
uma família largamente r.elaciona- mal. Em todas as partes foram I registrada na historia da Califor- pasta o sr. Sawada, embaixador
da nesta capital, achámos por de-

Deean� re.lf'olfi � � 1& 1W1� n
e ..�no" OAO aumentados os destacamentos po-, nia.

do Japão.
ver omitir. �., fít--wU ��u �I! ilrJ �f�� '0' . :liciais, afim de impedir a aglome-i O número dos mortos ascende
Segundo êsse mesmo nosso I ração de curiosos. sendo que em! até agora a 130, Tropas da Guar-

çonfrade, tudo ficou esdal'ccido
ESNO C I f '

se notr'cr'a, fOI' <,tvI'st"do um obJ'eto 'San Bernardino centenas dêlesfo- da Nacional patrulham as ruas de
(·om a ida do Comissario Fulvio, FR .... ,a i ornia, 8 - ,'\ u

":l P Ih AI' f' d
'

d'Coat Mountain fica a seis milhas semelhante ao avião desaparecido' ram alastac os. atru as monta- n ,-elm, a 1m e manter a 18-

:í cidade de Tijuc8s, verificando,
a nordeste da Usina elctricél, Cd _ ha dias. A zona é f!orestal e se I

das procuram impedir os saques. tancia os saqueadores.
que, de fáto, o indigente fakcêra

ios operarius declararam ter 011- acha coberta de neve, ! O sheriff Carl Rayburn, ele Ri- Calcula-se em 5.550 o número
a 8 de Setembro do ano passado, I

' ] I
'-

d : ver"ide, d�ignou quarenta pessôas de casas destruidas ou parcial-
('()lItinuando, porém, sua viuva, vii o o ruwo ( o aVia0 pas�,1ll o, i -h d· I ·r' d

' . ,

quinze mÍfJUt-1s mnis ou menos -------,----------------- I para palrul ar as margens o no mente aam.1ca as nos mUlllClpwS
a receber a esportula. depois q�e o piloto em'Íon a ul- I S,ml 'Ana, procurando cadaveres, de Los Angeles, San Bernardino,
Lamentamos que ioga de ini-

tima irradiação. O
D.

d J
1 até agora foram f'ncontrados ape- Yentura, Orange e outros. j

CIO, nem o capitalis(a nem sua

Conquanto a Goat Mountain ml�-Hstro a tiS ... : naR dois COl"[l' ,s. o sr. RaybuI'Il Receia-se que o número total Iesposa houvessem notificado as, h'
.

d'
�

II declarou es! ';.i· convencido de que de mortos chegue ainda a 200, RIO, 8-Foram solicitadas pe-
f\utoridades dessa particularidade, ju sc ac e SOD pesqmsas, a Ire-

tn f· Pt'" d' I 'I· 't d J' d F
- 'ção da Air Line, a que pertencI" 'gf� O. a e fAll ... i p:rcceram oe qU:!,lze a vmte pes- quan o estIverem, comp eLos os

I
o mllllS TO a. ust�ça, ao a .a-E'· certo, que a senhora nao tI-

o aparelho desaparecido, resolveu 5�UJ B U soas, Em pfc)canr:ao contra a pos- trabalhos de pesqUlzas, zenda, as prOVIdencIas necessarlall
nha credenciais para decretar a

enviar umo 0utra turma de so- I�
i sibilidade de uma epidemia de tifo á distribuição da imoortancia de

hereditariedade da esmola; toda- no �s 'i' foram eH via,=I.J.s c!r'rlu. Í vacinas para I!!'!!q D:ll·lIhíi.es .I� doia.. I' l:�OO$OOO flO Tesou;o Nacional,
via, o caso não seria de molde a corro, por terra, e varios aviões !ti I

S P F'l b
d....:I 'UI' .. ..-::;;

d
preocupar a policia, a ponto de em direção ao 8ul, afim de reali- : an Jell1aWmo. 'OI tam em re-

••es de prejuizos �ara ya;.jamento a congr';la que,

zarem inve,stigações numa area RIO 3 C :l d'
cOl11mdado que se ferva a agua a razao de 100$000 menSaIS, com-

provocar a abertura de um in- , . , P .!' ,- omo sucer e to as I '''b pete no ano t
, (le vinte mIlha� ate ortervl e d f' F·

(() De er. Os pre] zos p' blI'cos e a ['c ' corren e, amanse-
quento. f' ,

"

_ 'Ih
'

. i as segun as m:a�, o sr. ran?ls, :
UI u p rI u-

nhor Amado Buen@ de Barros
Não é ao vicio da maledicencia que Ica a ses�enta rm as ao su

co Campos mIOlstro da J u�tlca ' lares, em consequenCli:i das inun- ,
'

da Usina eletrica de Cigcreck
,. u ""

1'I.T�'17entllo dfl-.. ""�$"IiU. e I
- -

I I d
'

d conego da antwa Capela Impe-
que cabe a respoIlsabilidade da,

"

.. 'deixou seu gabinete ontem ás 14 ViU iruI ..::;; -�..... caçoes sao ca cu a os em maIS e
rial.

o

1 reportagem. Cabe, sim, aos pro- Assmala-.se a posslbl�:dade de
oras, com destino a Pelropolis, f café 52 milhões de dolares, na opinião

tagonistas principais do caso, qU,e I teren�dos Pllot�� d; a�'lao desa-' afim de despacha!· com o presi- do governador Frank Merriam,
,

no áto de comparecerem na poh-
['
pareCI o se ,:tI Isa o ? um rota dente da Hepubhca, Mais nove vítimas foram acres- 'I que apelou para o presidente Ro-

'---------

.. d 'am ter (lesde logo de emergenCla, e por ISSO, se as centadas á lista de mortos, diante osevelt afim de serem mandados
CIa, even "., 'd G M

'- I P
AI

pôsto as autoridades ao corrente I
pesqmsas e oat

_ ountaI? nao
_=__ �., __�_�_m"" m.' .. u�. da declaração de duas mulheres e I auxilios federais, Diz ainda o go- rec�u�oes contrade aue a espórtula do mendigo I ?erem. res�ltado, �ef:'a?d l'eahsaEdas EMBAIXADOR quatro homens que. conseguira� I ver}lador Merriam: «A CaliIornia la �

,

, lher deste lllvestlg:lçOeS na re en a rota. n-
�

-,

escapar, de que nove companhel-I' esta em face de problemas de _,

f b A Ipassara para mu . -,
. "d' - OSWALDO AR ,iii. �Tflí. ,ii!. a e re ma e ii.

Tal declaração, uma vez pro- c?.?tram-se aqUI maIS e vmt,e a-
".

[iU� J!lJl.i:'1 r08 pereceram arrac;Lados pela tor, I
socôrro e construção que atingem r

!lada teria evitado a reportagem. VIO�s pr?n Los rara as pesqmsas, i rente em um campo de conserva-
I
as proporções de um grande de-

e, �o� 61a, o aluvião de amea-, p�rem amda nao pu�eram alç:r RIO, 3-Viaiou ôntem de Pe- ção, cincoenta milhas a nordeste sustre.»

ças que desde ôntem por ai

fer-I
voo em consequencla do mao tropolis para esta capital o em-' de Los Angeles.

vilham, inclusivé, até, de um ba- tempo, baixa�or O�waldo �raIlha, ! Nal'l'�ram 08 mesmos que esta- 139 vítbnas
charel em direito, que não pode -0- HOle, o Ilustre dIplomata de-, vam vlvendo apenas de agua e

FRESNO, California, 3 - verá voltar áquela vidade ser-' CFtfé. Yál'ios Lrechos ainda se acham I � . ,

Uma turma de socorro seguiu pa- raBa, de onde regressará na pro- pmcia]Luenle isolados, encontran- ,LOS ANGELE?, 3-F�ram Illl

ra Goat Mountain onde, ao que xima quarta-feira. do-se o pessoal sem víveres, Um clados os, funeraIs col�t�vos de
_____________________ ------- ----,---,--,------.-----------

.. -- cento e trmta e nove VI lImas das
inundações. Continúa por toda a

parte a pf0cura de cadaveres, A
Cruz Vermelha está abastecendo

I
e
A abrigan�o mais .�e seis mil pe�
soas em ClllCO reglOes, nas qUaIS
segundo se noticía, ha 5,551 re-;
sidências destruidas ou

danifica-I- MADRID 3 N·' d'das '
- otIClas IVul-

.

gadas pelo Quartel General ill
formam que as minas que repu
blicanos fizeram saltar em 3 d.,
março, na Cidade Universitaria,
nos arredores da Granja ae Cas
tilho la Nueva, causaram 2-O()
mortos e feridos nacionalistas.

• ��.:;\--....".�..:.:""��':""_�''''!
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POVO

RCIAl� NA CALIFORNIA PARA tmp�ssado O ge-
___ o

A P -CÜ�--A DOS neral Desrhamps

.......
J

l

o CASO DA
--------_--_._

ES OLAS"

--,_ - ' .. \: ---------

DE
Cento e cincoenta
mil bala.s explodi-Ifiam IA

151: A' DE Id:ARÇO
MO'VEISGRAN DE QUINZENA DE

•

. ,� RIO, 3 - Quando entrava no
.. 7' pateo da estação de Juparani um

trem coletor da Central, verifi-
cou-se um começo de incendio
no carro 109-VC., que transpor
tava inflamaveis e balas de re

volv(jr, Estabelecetl-se panico em

virtud� de terem explodidos cer

ca de 150 mil balas, o que não

permitiu que as chamas fossem.

logo atacadas. Passado algum
tempo, depois da e«plosão, foi

'possivel manobrar o carro e ex-

tlllguir as labaredas, A cargo do
carro era destinada a diversos co

merciantes do interior. Não hcJU-'
ve acidente pessoal e ficou apu
rado que o incendio Il)i m0tivado

por combustão expontanea dos
imflam3veis,

O faf o foi comunicado
nis�ração da Estrada.

A
-

Mna
----

RUA

10,.... 15 e 20·1. de DESCONTOS
po.· renovaeão de STOCK

NOIVOS CASADOSE iii
II

vez de boas COMPRAS!Eis a

a admi-! Importante: atendemlc os preços excepcionais as Vendas á Credito,
serão Iirti1itadas ao prazo de DEZ MEZES.

I

).-,/�.

---, .-------- --------------�--_ ',

I NUMERO 1100

Ministerio
Trabalho

do

Pagamento
da antiga
Imperial

a um

conego
(apela

RIO, 3-0 Ministerio da Via
ção en viou ao diretor geral dos
Serviços de Febre Amarela uma

relação das vias-ferreas brasilei
ras, de acôrdo com os dados for
necidos pela Inspetoria Federal
de Estradas,

Duzentos mortos
fel-idos

e

----------------_...�-....

I

Promovidos
ao gen�
ralato

RIO, 3-0 presidente da Re-, Faleceu f) ministrepublica assinou decreto, na pasta T ikda Guerra, promovendo ao posto er Nessin Paeha
de general de brigada o coronel
Mario Pinto Guedes, comandante CAIRO, 3 - Faleceu ôntem á.
da Policia Militar do Distrito Fe- tarde () antigo primeiro ministr�
deral. Tefik Nessin Pacha, com 63 anos:
Ainda por decretos da mesma de idade, vitima de um colapslJ

pasta, f(')ram promovidos ao refe- i cardiaco,

I'id� posto, os coron�is Otaviano: O ,seu recente noivado CODJ
Jose da SIlva e RaImundo Sam-, u,ma lovem austdaca de 17 ano�
paio. : tmha cau§ado grande sensação�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GIAZET.A

uma filmagem da CURSO DE MADUREZA' Tentou
Garbo ____,___. matar G n'�-

gociante

Vivendo

téla, da «maquilage> à sua ca

maretra e Greta Garbo chega
sempre ao «set> no studio, com

o seu papel perfeitamente deco
rado. Mas para certos movimen
tos, certos gestos, para melhor
precisão nas «deixas», procura
sempre ensaiar especialmente.

Nessas ocasiões da vida inti
ma do studio, f. de ver-se Greta
Garbo a discipula, anciosa por
aprender, por agradar o diretor,
esforçando-se por sair-se per] ita
mente bem em todos os menores

detalhes.
Numa cêna do íilm «Margue

rite Gauthier» nota-se a impor
tancia de tais pormenores. «Mar
guerite Gauthier« é o inesquenci
vel drama «A Dama das
Cameliae>, do imortal Alexan.,·dre Dumas.
O apartamento de Magnerite,

ricamente mobilado, no castelo
do barão de Varvile, era uma

apartamento delineado para um

perfeito romance. Paredes de
seda, macias, num reconcavo,
uma. larga cama entronada por
um tosco Cupido, Cortinas e

reposteiros finissimos; mobilia com

largos frises a ouro.

As luzes no «set> foram di
minuidas para reduzir a tempe
ratura do enorme palco. O pes
soaI repousava, lendo revistas ou

decifrando charadas de palavras
cruzadas, A camareira e a ca

belereira entregavam-se pachor
rentamente ao seu crochet.

Greta Garbo surgia, vindo
de trás dos biombos que cer

cam o seu camarim moveI. Nos
hombros, um leve chale beije.

O diretor Cükor aprumou o

seu pesado corpanzil, de cima
de um alto tamborete, preparan
do-se para ir ao encontro da fa
mosa estrela. E,sta, notando a

atenção natural que a sua de
gada despertava, mal dissimula
va a surpreza com um ligeiro
sarnso.

Vincent, o diretor do dia10-
g). pôs-se a postos, de origi -

n '1is em punho, pronto para ano

t .,r qualquer engano da artista.
Inicia-se a parte preliminar dll

cêna.
O barão, llenry Dantel, num

traje de corridas, entra no apar
tamento, e dirige-se a Garbo,
então mirando-se num espelho.

«Ha qua .. to tempo é) conheç�,
Marguerite.:.» diz êle.

Garbo não responde. Olha
apenas para o diretor. Este com

preendendo a situação observa.
«Como Henry, que olhar o

$eu f AfilJaJ, não Vllí pô-Ja pela

Florianopolis, 9-3-1938

rntendencia
do Rio do
Testo

Direção dos professores
..João Roberto '\IIt':lreif"a,.João
Rornario Moreira, Elpidio
Barbosa e \Nilrnar Dias

Foi lançada a pedra fun
damental da lntendencia do
Rio do Testo. A esta so

lenidade compareceram as

altas autoridades locais.

RIO, 8-Por questões de di
vida, Rubé'ns Oliveira ria Silva
tentou matar, pela madrugada de
31 de março de 1937, na rua

Funcionará este Curso a partir de 15 de março do correu-
Maranguape o negociante José

te ano, preparando alunos para os exames de Madureza, na f6rma
Marques Veloso, proprietario de

da Legislação Federal.
um café á rua Evaristo da Veiga.Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER

1-\ vitima. atingida por 11m
ESTABELECIMENTO .DE ENSINO SECUNDA�IO, DO. PAfS. disparo, foi medicada pela As-

As aulas funcionarão todos os dias uteis, a noite. .

t
.

O 1 "
SIS encia. acusaco, preso em

MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri- flagrante, foi ôntem julgado pelo
gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça 151 Tribunal do Juri.
de Novembro n. 3 com o dr. Wilmar Dias. Depois das formalidades de
(Edificio do Antigo Correio-Andar superior)., costume e findos os trabalhos de
Horàrio-9 às 11 e 14 3S 16 horas, I aCUS?çãO, o conselho de sent:nç�

, reuniu-se, condenando o reo a
REGIME DE AULAS'--O regime de aulas obedecera, em tudo, I d . .

Ad' ã
. .

. .

C OIS anos e seis meses e pns o.
aos regUlamentos presentes para os

U-1ses secundários do Pals, com frequência ---- O sonO oeu I ta
obrigatoria, provas mensais e parciar-,

ALU�A-�. E. I um terço deboletins de aproveitamento, etc. � �

nossa vida
Uma bêa noite pr.cp.ua um

dia ativo e agradavel, bôa dis
posição de! espirito, bom humor
uma aparencia repousada, por
conseguinte embelezada,

Conhecedores do valor do
sono, os grandes trabalhadres,
de todas as épocas, entre os quais
Napoleão I, dormem mais que os

outros homens. pois sabem que o

tempo dispensado ao sono não é
,

tempo perdido.
Dormir é uma função natural;

todos dormem, poucos, entretan
to sabem Fazê-lo ...
Ássim como existem êsses compen
dios de'etiqueta que ensinam a arte
de «saber-viver», aos quais a

gente recorre nas horas de dúvi
da, em que uma gaffe seda irre
paravel, deveria tambem existrr
um código que nos ensinasse as

regras do «bem dormír.»
Fa IGU ao Muitos males seriam evitados,

LOND�ES, 8 - O secre- "Duce"
Na vida conjugal. o proble-'

ma do sono é, ás vezes, sementario de Estado do Comelcio
ta que gera um desentendimentoExterior, respondendo ontem á

interpelação ha três dias íormu- ROM�., 8 - O SI. Joseph I progressivo, �ue �ulminl\ não ra-

lada pelo deputado Robert Gi- 8eck, rmmstro 2as Relaçoes Ex- ro, com o divorcio.
teriores da Polonia. conferenciou Não seja egoista, não puxe asbson, sobre a quantidade de ca- bfé queimado no Brasil durante hoje com o sr. Mussolini, pelo co ertas todas para o seu lado,
espaço de uma hora. deixando,» exposto a se:: resfriai.os três ultimes anos, e sobre as

possibilidades de negociar com o Após a conferencia, o ministro
visitante condecorou o conde Cía-

governo brasileiro a aqursrção
no com a Grã-Cruz da Ordemdesse café no corrente ano, ou

Bda Aguia ranca.
no futuro, em parte ou na totali-
dade, afim de liquidar parcial-
mente a divida brasileira e para
constituir stock em caso de ne

cessidade. declarou, depois de
citar as cílras do Departamento
Nacional do Café relativas aos

j stocks queimados em 1935, .19?6
e 1937: «O governo britanico
não considera realizavel a sus-

gestão feita na segunda parte <.la BERLIM, 8 -- O ex-presi-
interpelação.> dente norte-americano, sr. Hoo-

_
ver, chegou ontem a Berlim, pro-a reabaste- cedente de Carlsbad. O sr. Hoo-

C íme n t.o de
I
ver demorar-se-á alguns dias

rVl ad r Id em Berlim, onde serà hospede
da Associação Pró-Relações Teu
to-Americanas.

Inauguração
de retrato

Foram inaugurados na sa

la do juri do município de
São Joaquim, os retratos
dos antigos juizes Aires Ga
ma. Fonseca Nunes e Hen
rique Braune, causando óti
ma impressão, esta homena
gem.

poucos têm tide o

previ-1porta
afóra! Está apaixonado

legio de observar a grande ar- por ela.
lista Greta Garbo em seus tra- Repetem a cêna Daniell fala
balhos preliminares no studio,antes novamente, Garbo, num gesto cui-
de entrar em cêna. I dadoso, replica:

Os poucos que costumam ve-Ia «Deve haver engano. Não
são os membros do grupo dp, acho que a entrada dêle esteja
técnicos que a acompanham, o bem assim. Seria melhor entrar

diretor, seus assistentes, o «ca- pelo outro lado».
merarnan> , eletrecistas, o espe-
cialista, a cabelereira,

Tal como poucos artistas da

Curso Primário Antonieta!
de Barros Ida morte Un''1

Externato fuudado em 1922 filho de D'An
Alfabetiza e prepara para os exames de admíssão aos Gínásios I nunz iO

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

Fernando Machado, 30 Fone, 1.516

Dr. Camará Martins

••••.......---------- .....

PENSAMENTOS

Suporta e abstem-te. que a

vida é um circulo eterno e os

destinos, todo-poderosos, inexo
raveis, e é vão procurar negá-los.

h vida é sempre um esforço
para não admitir a verdade.

Quem caminha sobre a

dôr, caminha para as alturas.
sua

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

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

Amortização
de

'

Fevereiro de 1938
No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistencia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulos e do
publico em geral, foram sorteadas as seguintes
combinações:
Plano Antigo Plano Novo

"A" "B"
Do 1.' ao 6'.

V6N ZKP 6 P I Ml291X T 2
----

I

K I Ej X6L UK30 X,K35JQP32
-

Do 7.' ao 12.'

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

DS Mj ZXR I Z 25 LB 24 BV15

INFORMAÇÕES PROSPECTOS

Trinta mor·

tos e nume·'

rosDsferi
dos

Machado & Cia.

Escapou
Uma casa á rua José

Mendes no, 41, com chacara.
Tratar com Dionísio Da

mlaní á rua Francisco Tolen
tino. Fone 1328.

Rua João Pinto n. ii - Florianopolis
._._._u.__ .. _

j

eia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SÃO PAULO

NOVA YORK, 8 - Ugo
D'Annunzio, filho do grande
poeta recentemente falecido,
escapou milagrosamente da I
morte, quando sofreu um

I
desastre com um monoplano,
ao aterrissar no aerodromo

II de Long Island.
I BARCELONA, 8 -Verifi-

Um golpe de vento fez ib d ' .

t
A

Ih f d
cou-se sa a o, a noite, uma VIO-

caPhol�r O apare o, par In o lenta colisão de trens nas proxi-a e Ice. id d d R Emi a es e eus. m consequen-

O excesso cia, morreram 30 pess�as e mui
tas outras receberam [erimentos.

de café bra-
._---- _-----_ .

sileira

Não ocupe a cama inteira.
como se estivesse sozinha; dizem
o .� Magro e o Gordo» se sepa
raram por terem representado
demasiadas vezes cenas Iguais, a
esta.

Chegou a

Berlim o sr.

Hoover

O cachorro é «um amor» ••.

não o deixe, entretanto, subi,
na cama; «êle» tem o direito
de querer Iicar á vontade.

A fôrea do "baton'"
DO Japão

O estado japonês, tendo 'mI

conta o ponto a que chegou Dl

consumo dos lapis para Íabios,
em virtude da influencia europêa
nos costumes niponicos, resolveu
monopolisar o consumo d'aquele
prodúto e ainda o do «rouge�.MADRID, 8 - O sr. Ra

fael Henche, prefeito de Madrid,
tomou varias medidas para me-

1

Ihorar o reabastecimento da ca

pital. Creou 380 postos de ven·

da de legumes e frutos e 380
de vinho. Estes estabdecimentos
fornecerão quantidades determi·
nadas mediante apresentação dê
cartões de abastecimen�o. As
medidas distinam-se a evitar qu'.!
lIe fo�mem caudas atra-z dos car

ros dos camponeses que vêm
vender sua mercadoria na cidade.

Por outro lado, durante as

diligencias operadas pela Muni
dpalidade contra os açambarcado
res, foi apreendido, no quarteirão
de Buenavista, um carregamento
de 9.000 ovos e 12 presuntos
que se destinn vam a uma em·
baíxada estranjeira.

Curso de
MATRICOLi..

Acha-se ab�rta a matrícula do Curso de Madureza. podendo os:
interessados s�r atendidos. diariamente. das lO ás 12 e das 14 ás 16,
qoras. na séde do referido Curso. á rua João Pinto, 32.

Mais a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento, e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7

'lTINTURARIA HA' MUITAS f I

Fone 752

�".. ,.

\ .. ".� ..
' " ".,",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia 1.0 (;INCOENTA CO�'TOS da "nossa loteria"
Jogam apenas 15 �nilhaM'e� - Illteírn 15$000

Dia 12 - MIL C.ôiNTOS da ,,'ed�ral
RUA FELIPE SCH���Dl' fi. 5

DO li ���F t\ '[.1
'. -. -

-...
- .. -;,.-...,,�. ----__.-==� '"'=t iR- \

- :..��' �Â' -
.UM ROU::(;RILEGO I A Dra JOSEPI1INA SCHWEIDSON r.,,, o E'''do 110".1. o "'.

lIA "''i�� CH.�TEZ I tIL"
� _

tado que assistia indiferente
..ti&l.� .n� � A.l.� ; VJ:NEZA, 8 _ Veneza, a pitores-' ICospeclaIlsta em doelleas de Senhoras ! á tragedía do pobre se debs -

ca cidade da Italía, a velha cídade i e cloeaneas) I !endo sozinho sem auxilio,

d D f I I esse Estado desapareceu. Não

S. PAULO, 8 - A pavorosa" Orfãos e Ausentes. os oges, que a antasía e o ca-: ATENDERA! SUA (;LINIC" existe mais em parte nenhu-

tragedia de quoe foi palco o Res-j prichc do homem construiu dentro I � ma. Hem mesmo nos Estados

(;1
• A ti dagua, despertou ha dias, agitada onde a democracia nartamen-

taurar; c ...,1.".:,', ('OF ,l_nua a em- I De§ai:e�JrêC�íjli � :Irma I'
do dia 7 d.e mail.·�o em diante

I
tar ainda domina' como a

polgar a ommao publica. j por uma noticia alarmante: os Ia- França e a Inglaterra. Os se'

Ho Fung, o proprietário do es-:
deões haviam assaltado a igreja de no NOVO CONSULTORIO á guros sociais e outras rnodalí-

tabelecimento em questão, seus
Uma circnnstancia devêras in- São João Crisóstomo. Os sacílegos I

dades de SOCOrIOS deram ao

dois empregados Delfim de tal, teressante preocupa a policia' em- não se atemorizam mesmo ante a I Dlila FeUpe Schmidt, 39 Estado uma função de assís-

b d· 1 t � d Y' d 1 I
têncía que durante muitos

lrasileiro, e o lituano José Kele- ora procura a meí iculosamente es atua na rrgern, a mi agross anos êíe não conheceu, assís-

tivicius foram traucidados a ma- por toda a parte, não fOI encon- Virge n do altar mór, venerada pnr I I-tORARIO: das 10 j 12 3i� 12 e das 2 ás 5 horas lindo a tudo de braços cruza-

cl.adinha, ao passo que a espôsa trada a arma do crime. t-odos O� fiéis e cujos prodígios a I�4@ii4I�W m ZCWT�4� poso

de Ho, que zritára por socorro,
Parece te-la carregado o mons- fizeram querida e adorada em toda I Entre nós, terá o Estado

�

truoso ] di id f d 'f d ''iro'

b "T
,.. de fazer sempre assistência,

_( ao perceber o ruido do crime, te- ruoso In IVI uo, para azer esa- e p-nrnstna, por to o o reino. ; ,....a
-

oratolQI0 eCftlCO i dando o maxtmo possível de
l
te quasi que identida sorte, sen- parecer qualquer elemento de A Virgem de Ycncza ;.trai j)da i instrução, de híglcne, de pro-

elo estrangulado pelos ferozes as- identificação tu para se defender fama de seus m'laz es os íorastel- i ,'V L. '" T"
tecão e de amparo. Para isso

saltantes. na espetatíva de uma surpresa ros que a seus pés, conforme o cos- I IJ. . U terão talvez os particulares de

I t d' 1 1 I
fazer maiores sacrifícios, pro-

A suposição de roubo, como eventua. ume, epos'tam e acumu am va 10-

I

I vendo o Estado de maiores re-

tudo indicava a principio, já foi E está nesse andamento o tra- sas oferendas, constituídas de ouro, ,
-- D l'E - I cursos, para atender ás suas

posta de lado pela policia, que a- balho das autoridades, vivarnen- prataria e pedras preciosas. Um te- i funções mais amplas.
te e e h d lucid - dos del t di', G k & C

n ,Não há outro meio de ou-

cabou por concluir ter sido um mp n a as na e UCl açao o s rro, um vereá erro escuro, TO ea-
I I. .

d P licê Il
"'"e t&" en Ílli � vir os reclamos (�OS que so-

iá o harharo autor da sinistra ta- raaior crime e que a au icea va-a no seu a ,.ar.
.

a r,j· ...,;H!!

1
Irem e consultar os ín teresses

reía. serviu de teatro em toda a sua Todos esses valores, todas essas l�po'l·s. R"--" M f 10 coletivos. Nêsse ponto não
. .

1 f á 1 d I 1 d
- .. .____,ons. a I·a�

Conseguindo ocultar-se no in- existencia. rc iquias, or m eva as pe os a roes. FONJE _ 1440
mudou o velho postulado de

t erior do estabelecimento, do que Entrando pelo této da igreja. os que a "salvação do p-JVO é a

fôrma ainda não, se sabe, consu- CARTAZES II assaltantes carre1éF'#ramd tltnEdxa yvtlOlTiOOSSOS ACESSORiOS E V�t\LVUI..AS ! sup�e::v�ei��nSt1tUiçãO está
mou aO chacina em ocasião opor- vasos sacros, a m os' •

A

1 i
'u "

"
. impregnada desse esp r to,que

t una, com requintes in-acredita- DO A iA I A notícia do roubo repercutiu em '. Aceitamos para concerto todo e qualquer tipo í I é aliás essenctalmente cria-

veis de ferocidade. II I : todo o paiz, causando uma impressão garantindo-se O serviço I
tão. O socialismo, dfue tanto

Os quatro oadaveres ainda não 4 penosa. A igreja fei fechada por, �\ . reclamou para si a solução
d d � J t

� '!
'

dos grandes problema. hu-

pudera.m ser dados hoje á sepul- OD1I1'0
o' em o carcea pa rrarca e nao

D N� O lideI· dos á

ab t :\' d
.

i
�;;;;:;;;;;;pJgLd�.m4'l >MEil!iWllll.� 'M manos, apenas procurou se

�����t��r��iatsorâ��emm��fce�:ari:� cinellU3S ;��u�aerd: J��;:ra�;�ls e uma

ce-I'-":/i- iA' Re=p"
......

-R?..__..'"""A.
....

""'""""ç'--··
..

"I"""'"A�..-',
...

"�::::::::::!:""III. �r��.p}i:{ od�rr::��rs:o c��;
gistall. PROGRAMAS DE HOJE: As a(l�of,ridad,es policiaís empenham- primeiro indicou o dever dos

O� corpos ficaram, assim, nas -A'S 7,30 HORAS: se e_fi h!R:enm.s para a �41.ptura Ilos ���: paJ:t��::: o�J��r�e:�:
geladeiras do necroterio do Am-!, Um filme grandioso com Son- ladroes. Tc.da ,a populê.çao de V�· I J"".VidOS

de meios

de..---..-fortu.Úl, devendo SE.f enterrados ama-� ja Henie e Don Ameche jlleZê. comenta" !n(!tgn;\da, o a5onteSt- I O escritorio comercial da firma IlJlã. I Rainha do IDatSm. I mento � ��re�:ta q� os 1; d O€� nao

I s(. b�nefjc!arao COM o rNluto do I H A ·1
lIl'larcba das d-'·d I "--"INlL'S .,--.,""'8... ,fl1'IUlo�

rovbc, pois serão (astigados peJa Pw- i • VI a, mudOL�-se para a rua Conselheiro
.J..T. I I""eu- .__, m '__''U' IUH'iHl'Ui39 ·jidCl.1cia. Dívina. I Icias CINE REX, ás 7,30 horas- I Mafra� n· 41-B�· Loja� onde continúa a aten-

COURAÇADO SEBASTOPOL, der os segurados da MERIDIONAL, C@m-
com Camilla Horn e Theodor �faqui11ia de es�rever

I panhia de Seguros de Addentes da TrabaBho,
Loos. REMINGTON e todos os demais int�resses da firma.

Vende-se po,' 950$000. Em pa
feito estado. Tamanho proprio para
escritorío Informações na gerencía
desta folha.

GAZ TA

O Dr. Pedro de Alcantara O

liveira, delegado de Segurança
r'essoal, que está orientando as

j.l..·
CINE ROYAL, ás 7 e 8,�O

(1IgenCIaS, «ons�gUlu apurar que horas-O U'LTIMO ADEUS,comHo Fung tinha varios inimigos, Flora Robson e Leslie Banks.
inclu"ive diversos ex-empregados, _

que ele co�tumava dispensar do

I �
..

serviço pelos mais frivolos moti �n1.
vos.

I�BDe genio irritadiço e violento,
ele ia ganhando inimizades e an-

tiJilatias profundas. INumerosas pessoas suspeitas e

todos os empregaoos do Restau
l'ante Chinês foram detidos para
esclarecimen tos.

O autcr do quadruplo homici
dia conhece intimamente os ha-,
bitos do estabelecimento.
Ho Fung e sua espôsa, na noi

te de terça-feira de Carnaval, sai
ram a passeio, ás 21 horas, fa
zendo um ligeiro percurso pelo

,,--,centro da cidade, regressando ás
'24 horas.

Esperavam o casal Delfim c

José, á porta do restaurautp., pois
só o comerciante chinês possuia a

chave dQ predio.
Entraram todos e acomodaram

se como de costume. E o que,
pOUC0 depois, se passou detro da I
casa, é ainda um misterio indeci
{ravel.

Frograma diurno

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de gi�a8tica
pelo prof. Osvaldo Diniz Magalhães

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 19.00 - Programas variados.

Programa noturno

DAS 19.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ORl.ANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

Não foi O roubo o

moveI rAs autoridades fizeram uma

nova vistoria no restaurante da
rua Vencesláu Braz.

O cofre forle foi aberto, assim
como a caixa registadora.

Esses moveis não apresentavam
o menor sinal de violencia.
Joias de pequeno vàlor foram

encontradas no dormitorio do ca

sal.

i.. �,Por isso tudo, conclue-se que
.

� 8&mente uma vingança tremenda
teria levado seu autor á pratica
da alucinante tragedia.

com

,
\

Regional de Pereira Fiiho
Orquestra de Dansas
Radamés e a AlI Stars
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes
Romeu GhIpsman com a Orquestra de

Concertos. I

A's horas certas, jornais falados com no-I
tícias em primeira mão do Brasil e do mundo i i·
fornecidas pela A NOITE e oferecidas ao�!

'

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães i

Ltda .

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

media original de Jean Julien A «GOVER
NANTE INGLEZA», pela Cia. de Teatro
da Nacional, com Olga NolJre, Ismenia dos
SantoR, Violeta Ferraz e Celso Guimarães, e i
sob o patrocinio do Banco Mineiro da I

Produção. I
SERENATA - Um programa de melodias e canções.l

I

Mais de cem q:uilos
de pratas e niqueis!
Ao ser arrombado o cofre forte,

um detalhe curioso se ofereceu a

túdos quantos acompanhavam a A's 2300
diligencia: entre pratas e niqueis,.

'

existiam para mais de cem quilos,
postos num caixão que foi pesa
do o seu conteúdo ...
Em cedulas, continha o cofre

cerca de 10:000$000.
Na caixa registadora via-se a

penás alguns niqueis e pratas,
TU,Lo quanto de valor arreca

dou a policia foi removido para
o J�aL;nete de Ivestigações, para l
pas_.sar á disposição do Juizo de

Speaker - Oduvaldo Cozzi

AMANHA - ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

A's 21,30 - no TEATRO EM CASA a comedia
«UM CAMAROTE PARA O FAUSTO» -- origi-·
nal de Pierre Wpber, pela Cia. de Teatro da Na
cional, sob o patrocinio da Drogaria Cardoso.

I
.....

!
!

o Unico!
--------------- ._------------------�-------------

RPODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
CHARLAUTD

usando o creme

EM

buiaPi I

d d 750$000
OVEIS

o GUEL ANN
----------_.----------------------

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

Postal, 19

Curitiba EsI. do PaJaná

Representantes nesta capital

MACHADO Cia.
(;aixa Postal 37João PintoRna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I(hSr chwa� '1� I Dr. P. Cama-;;J
Ender<:ço Telegr.: DOLa_. - Caixa Postal, 32 I Simõess. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA I j

AGENCIA DE VAPORES Médico do D. S. P.

C�mpanhia Salinas Peryr.as=-Rio
! do Estado

Pring Torres & Cia. Limitada +Rio CLINICA GERAL:
Navegação Brasileira Limitada-Rio PELE e SIFILJS
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío ,

Vanoenbrando & Cia.-Santos I

VIAGENS DWETi\S PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO I
Navegação entre BUCAREfN (JoinviJe) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

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

SE�VI.ÇO G,�RANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

,

TI

�A �ETA

;;u liiiW!ii&lig$&AA iiij�R!l!_BI!I!i! 1I!!

� Café-Restaurante São Pedro

Diagnostico das moléstias da
péle (dermatoses em geral)
FOb confirmação microscópi- t1

ca e de Laboratorio.

Fa b

:Flotianopolis-1938 �
------------"""'-�._�._--

81

r I c a

------��'i

lUla

Proprietario: -IZIDRO PEDRO �OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

�O$INHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

FOlenece comidas a domicilio

RUA FELIPE S�DMIDT

And a

i i

-----------,-----------

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

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mais de 70 anos. Exigir pro
dutos ANDALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saúde.

ANO.e� LUZA. reafirna aernpre o seu valor I

----------------�--------------------

Cabo)
Tele )gramas:
Fano)

Caixa Post.il, 93 - Telefone. 1.413

Santa Catarina

CARLOS NTL�ON

QU'I;ZER OOMPRAR
UM BOM CI-tAPE'U
MEL.I-IOR -ENT E OS

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E I' ..... ; _-- 'l .... t - � .

RAIOSULTRAVIOLETAS. I ���Pt "::O sen ., n 1...8 •

Rua Tiradentes, 14-Sob. I iiTelefone, J J 67. : �
Atende diariamente: das 8 I l-

I
ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 da tarde.
------

I
O P d C t I N iii L1tll3 Trajano N. l-(�obrado)r. e ro a alai) '.
Diplomado pela

FaCUI-1 Florianopolísdade de Medicina da i
Baía ! I! 1�;;.m;;;;;;;o��ii!i5iiiiZiiãiiiiiiiiiiliiiiiiHii_'�����__!iiiiiiiI

i��Ei3���;:::�:: II :J1���1���� 1 i����:�araDjeiraS
Ex-adjunto do Hospnal II FERIDAS I

Cabral Enxertos grandes, quali-
GraHée Guillle e SanatoriQ ESPINHAS M

dade sup: ema: UMBIGo,
Manoel Vitorino I ULCERAS IE'DICO PERA. LIMA e outras varie-

fCZEMAS I dadesClínica médica círurgtca das I MANCHAS DA PElll I

I
Residencia: i Rua Estel'cs .

molestías da i DARTHROS I Junior, 138--.Fone-l.555 Um pé 2$50n, duzia 24$.
CABEÇA E PESCOÇO I FLORESBRANCAS cer.to 180$000.' Extra íõr-

Especialista em I RHEUMAJI,SMO V NDE-�E te 3$OQO c. U., LIMOEIROS
NARIZ, GARGANTA E I SCROPH"LAS � enxertos muito fórtes deI!> I .." esplendtda e confortavel casa. que c J ,OUV OS

I
SYPP'lllI'tICAI além de morada

é

propria pna%casa CEClLIANO. MfUDO, GA-

18- �Ou�SUir�?:�� -18

I :.�::s.ao:: comercial. recentemente reconstruida. LEGO e EUREKL\., 1 pé,
RESIDENCIA 1knlI1IItlrBáa PIflleJa a sítuadaembompontoJJaviladeBíguas- 3$500, duzia, 35$000.

sé, e mais dois potreíros com exten-
Hotel Gloria "... VA IIIA .,!. sa arca de terras. O negocto é ur-

Diariamente das 16 ás 18 hs, ,- Milharel de curado..O gente. Tratar com José Sanches. na

iiiiiiiii
i '\RAH!lt Df.DURATIVO DOWi

.DO
OCUREO

MEL-I-IORES

CURV
O CMAPE'U

L.. \,�_

o I

ChapeoDos
Qutlrenta
lTlilhões!

fôrma
elegante

Côres
firmes

Devida á crise, durante este mês vendemos com a desconto de 20tilli

�._ :-.;.' .1;' '_I

Depositario: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEIF'O MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

N. I 00

BRA SI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••0 , • m.l. barata, por'm ,
• melhor do mundo

-- 'opt. - de um .om e "arlo••ono oomblnod••

.....1 que n.o consome bateria (2,5 amp.)
Immen.. durablll......

A

Joirivile, La��:s, Lagun�, Sã�
Francisc@ t{j@ Sul

"end. em toda. •• 110••

casas do ramo

• no.

MOSTRUi\RIO E fVI:

Tubarão

De Fama Mundial!

Dr. Alfredo P. de Ãrauj;--I
-----�----.-------- I

M rr: ["'- i r" C'·)r== .,.) I «Ó;»

Especialista em molestias de creanços, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Cem prát ca nos hospítais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das J 6 ás 18 horas.

CllNICA OERAL
Vias Urinarias

1rolamento moderno das
molestias do Pulmão

). Tratamento do ernpaludísmo e das molcstías da pe
le e nervosas pela ,,/iutollenwtherapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, ! .584

Consuttasi+ Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Consult.-R. ;Oã0 Pinto, 13
1 elelone. 1595

Res. Hotel G!OIia·For.e 1333
Consultas das J 3 ás 16 hrs,

_-------_._._ --

:���4;�?2���sç������������U.AV�� ,'�f GABINETE� E�E�Rc3tARDI�RAFIA
;
Cálculo de qualquer

(.

Planta.execução, fis- �j \��I rUNICA
,

t ã dl
- �Jj ,�Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração· estru 'Ufa em con- cauzaç o e rreçao �� jl'7(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

� ereto armado de ob. as �� traçados electricos)
e ferro Aparelhamento com l� II CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SlSTEMA

pleto paí�� constr u- *� I
NERVOSO

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

concreto armado � médica

� Laboratorlos de Microscopia e Anã-

�..

i lisas Clinicas
.:n Exame de sangue para diagno ;tico da sifilis (reaçõe; de

� Wessermal,t', de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
("� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

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

�\1 quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
�J diagnosticos.
�� Fe rn81-l("�*O I'vI t;�ch��do, 6
[� I TELEFONE I .19�� .1 F L O R I A N O P O L I S
�}� �-.,.-. � . .

-_

. ���'i

1-- --I�Ef 1- Q' -I' Accaclo rv1o-1
� IDr. �·.Icardo
fi'''';1 I.k'l I(�ottsrnann. relra�)l I

� e (.'\ tem seu escrip-
� I Ex -cheíe da clinici do Hospi
� I tal de Nürnberg, (Pkoressor (01 ia dr'; advogacia á rua

� Indórg Burkhardt e P{ofessor
[lu Erwin Kreuter) Vísconoe de Ouro Preto

Espselalllla em cirurgia
geral

Obras contratadas, no I- semestre
de 1937

� donte em 'concreto armado sôbre o Río Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) mPonte de concreto armado sôbre o RiQ S João (Estr. Curitiba-Joinvile) �.
Prefeitura e Forum de Mafra �

rupEscoJar de Mafra �
� Grupo Escolar de Rio Negro �

Grupo Escolar de Iratí �
Maternidade de Rio Negro �

kd,' Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �

$b,�
Diversas construçêes de L sidencias �

� �
,� ����(>§������S'��J����T�S7&��.

15

arnerro ibeiro
ENGENHEIRO CIVIL

Rua 15 de Novembro, 416 Q
SALAS 12'e 13

l' ANDAR

Tel. 1503

PARANi\'

11. 70. -- Ph01.P· 1277.-

I Caíx 1 PostaI,. 110. �Ialta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastic»

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18.

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

IRes.
RlIa Bocayuva, 114
Te}. 1317

, Dr. Carlos co�r::
Partos - Molestias de

Senhoras e

Moles tias de criançasl
Diretor da Maternidade.
Modico do KoapHal

(Curso de especializaçâe em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _' Consultortoi
ANITA CARIBALDI. 49

I Dr. Aderbal
da Silva

;-1
.::.-... 1 •

I\dvogado
P. 1 5 de Ncvembr o, 3 sob.

Fon� 1631 � 1290

Dr. Pedro de Moura Ferro t '

Advogado

Rua Trajano, Ó' 1 sobraão

Telephone rr 1458 I
____,.._'

CONSULTORIO--Rua Tra
.

ano N. I e das 10 ás 12 e

das 1 5 as ) 6 112 horas.

TELEF. 1.28)

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em
-

Dlrelto

!
l

RE5IDENCIA- Rua Este-I

'\
ves Junior N. 26

I'TELEF. 1.131
�. -

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

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131
sobrado sala n' J

SAN rA CATARINA

. �.-"

...•.._. �

.::".:. ,1/1'__ '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G'A Z E T A

,'" 7'S

VISTA BEM
--

emitE ti "AI
.

Ma • .: «

SEUS FILHOS
Lindas e graciosas confecções

na A C
para meninas e garõlos só

PITAL.
RVia Conselheiro Mafra

"

esquina

IV .

,.'�
. ,iCHARLAU'fH I f'�ÉRDE"U-Navegam ENOe:-SE[ , SE uma bolsa ?eco��reta

------1 . .
na Catedral sexta-feira ultima.

e ° creIP,e que, levoluclO?ou o pedindo-se a quem a encontrou

Uma extensa área de ter- mund� velho, e, ora revoluciona ii
entregar nesta redação,

ras, no lugar Barreiros, com Arnerice do Sul.

_ I duas casas ?c madeira, _pas -

Movimento Maritimo ..Porta Floríanapalislto para multas rezes, d�ver ..

11sas roças de mandioca,
aipim e cana, um bélo ba-,IServicos de Passageir-os e �:le Cargas nanai e bôa chacara, pos-

-

.. _. .. - -'--.-'-' .... -,----._.,�--��=--""""",,:, suindo agua especial. I CHAR LAU r H AdoraE:ão
Para o Norte Para o Sul I

Tratar com Alcebiades 1" "
, d I d d B'I

Souza 110" Barreiros I
lhe exunguirà as sar as, panos. a ven a em to o o. - rasi

�������������������.�����������'�_�'�;�I
,v L •

c.·ra.v�_eesp.in.has, eem ami�m.al
n��am@� na Ca�L� da

I d Ih Republica.
O Paquete ITAPURA sairá á 12 do cor- O P IT BERA'

.

à
'

� .._--- ------__

I untaçao,
dcixan 0- e a cuus

I Esta a maior prova de sua alta
aquete A saIr a 18 do I limpa. macia e fresca. qualidade.rente para: corrente para: MAqUINA DE I � a 7 'N eé tHf_E"!II1_MIiIII_�

Paranaguà, Antonina, ESCREVER I �.:_.;Santos, Rio de janeiro, Imbituba !' Especialista em molestias do aparelho genito urina-

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, típo 10, p. escritorio�; no do homem e da mulher-Mo. estias de senhoras:
Recife e Cabe.íelo Pelotas e

usada, mas em perfeito estado.
"

Tratamento modema das afecções utero-ovarianas.
C ssazet dernai

Vende-se uma por preço muito Clinica médico cirurgica. Fraturas em eeral.argas e pa sageiros para os ernars por- Porto Alegre vantajoso. 8

tos
_

sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- Eletricidade médica.
na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos
tal, 59.

AV-ISO Rece.be-sc cargas e encomend�s até a �espera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas 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
menté para bordo em embarcações especiais.

ESCFUTORIO--PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3 --(FONE'1666) -END, TELEG. COSTEiRA

Para mais informacões com o Agente
J, SANTOS CARDOSO

Companhia Nacional de
çã� Costeira

.t.<\VISO

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

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer

{idade de rnarmore.

Casa no Estreito

R. TRA..JANO N. e
.'-'Iorianopolis

o saborosoCAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na

Casa c'A SOBERANA"
< 2 -_ Rua Felipe Schrnidt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

A·: Casa Miscelanea
----=-��---------------------------

não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços

l�� ����'

IA Favorita
�

,

�
� Em loteria a sua favorita

,.

Rua Felipe Schmltd n: 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

BILHETES

Federal e Santa Catarina

r--JOS CLI:\SSlC05 ENVELOPES FECI lADOS

f

CHARLAUTH

combinação feliz

VENDE-SE uma casa si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito
P

A

t t E I d
estado.

ara ver e ra ar a s.ra a Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 105. n-. 90.

quinta-feira
10 de Março

.. !'"

P6 de arroz e rou ge

não é um creme comum

Sá u I ODr. Ramos

,.

I'
I

I.

-�,

Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do
_

Frof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Prcvidencia Clinica do Rio. Sub diretor d.. ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de OIUO Peeto, I J - FLORIANOPOLlS
quan-

I

Especialista em Molestias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

DrB J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Proí. Sanson, do Rio de
janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-

-laringología do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz t! gar
gantajdo Centro de Saúde Pública de Florlanopolis
Consultoria a te abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro PretJ, I J - FLORIANOPOLIS

Banco do Brasil
Capital

fu�do da reserva
10G.OOO:DOJ$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENT�S EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt�L RUA TRAJANO, No 13

Abona, em conta corrente, os segúintes juros:
Dep, com Iur is (COli'lE"RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep, de aviso prévio (de qua.isquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer fmportaactas),
com aviso prévto de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3,5% ala
4% ala

4,5% ala
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: nas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegraflco. SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a,

5% «

15 horas

.'.< ; ".-,', .,' .•. ,- ._,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F loi ianopolis, 9 - 3- t 936

---_ .._--------------------------- -------

REDATOR:

Clemente �overe, o bravo volante
nens'e� cor)correrá ao cirCl.Jit·o de L\bril?

Tenha a palavra o referido volante.
o;vaí e Atlético, farão dorningo

mais renhidas lutas pE;bonsticas.
Aao Figueirense, "� Gazeta" feli(�íta-o pelo

bélo feito, conquistancjo perante o Caxias.
As t:\�uradas 11IIeg�stradasr

II ... domingo passadIO i1110 campo I
I

Para o bo.m de,senvol�imcntor�omo i?!'e:iirninar d?c!e urna �artH�a, e preciso que; Jogo At!etíco e I.val,
; mbos os Jogadoreô, apre.sen�am I oreliarão S. (_� Doze I
uma coisa que de, de os primeiros I' L' '" F' C,.,

b d X!)!) ••

• �os de. vida rece em a e uca-

I�ao. D
.

d L F'Não me refiro a educaç�o so-I om:ngo n?! campo. .ii '.
_

' I
,

I du a-o esportiva . I F., duas partrdas armstosas irao I
ciar, mas a e caç " l v c..

,
a

I. I' ,

I'
' ,

h 'I �e Tea Izar.
�ISClp ma e oo.teas COl5Hl as

1!1?IS'j . ., ,

E' b ' da J
quP O'C "a'.I'·· s

A mais tnteresssute ser a entr-:
em vel aoe . o '. IIIU ,

dus jogadores ficam exaltados pe-
loS. C. Do�e e

I L1TL�F. C.. ' I
rente uma decisão errada do juiz. ,A tU!"Ol3 ° g� f'go

,

rtur esta I
, O ' .' uadro venci- treinada e a do Danubio.tambem I

, u.ra VeZ, e o q ,

b
.

_ 'd� ou o esquadrão que procura
não fica a alxo.,

a vitoria por um meio indigno. i Que,m vcuct'ra?,
Entretanto, êsses defeitos são i Aceitamos palpites.

corrigidos pelo arbitro, cuja pre',
rençe, é conhecida de todos: a I T�leg�amas que o

autoridade, I Figuel rense F.C. re-

Petem, em certas partidas Te- cebeu pela sua
nhidas, o juiz escolhido pôde ser vitoria
bom ou vice-versa.

Assim aconteceu domingo pas· FLORIANOPOLIS - 7 _,,----� -_IIII--------..--

sado. Avai cumprimenta e felicita cam-

O sr. Manuel Guimarães, o .

peão catarmeose.
juiz apresentado pela A.C.D. foi
1,0 sentido expresso da palavra
um FRACASSO.

Existem pessoas impei tin.ates,
entre outros, pelos seguintes mo

tiver: porque não dormem bem á
noite; porque são importunadas a

todo instante; pcr'lue não se a-

O Conselho de Adrnistra- limentam convenientemente. Ha
ção do Banco de Credito uma espécie de ranzinzice muito

I Popular. e Agricola. de San- frequente, que se póde dizer de
ta Catarina, de acord I com origem tóxica, gastro-intestinal.
O art. 23 de seus Estatutos,

I Não é exagero afirmar que o

convida aos. srs. acionistas ho:rem revela, por suas atitudes,
dêsse Banco para a sessão a maneira pela qual se processe
de Assembléa Geral Ordi- a sua digestão. Qualldo Jiga-c
nária a realiz�r·�c ern sua bem, apresenta-se, via de regra,
séde á rua Trajano no. 16, senhor de si, calmo, refletido e

ás 14 horas do dia 9 �e bem dispo-to. Já quando digere
março do ...orrente ano. afim mal. nãu dorme b m de noite.
de tratar se do seguinte: torna-se durante o dia indisposto,
a)-ap,rovação cto Relato-I mal, humorado, irritavel e sem te

O en ,parecer do conse-,
nacidade par� o� trabalhos que

Flhoiscal; requerem' paciencia e perseveran-

b)-eleição do Conselho I ça., . . .

Fiscal e seus suplentes. Afim de corngu as más diges-
tões, recomenda-se comer d�va'

Florianopolis, 23 de fe- gM, mastigar bem os alimentos,
vereiro de 1938. ter horas certas pata as refeiçõc,�

Muitas vezes os individuos ranain
zas, que sofrem das vias gastro
intestinaes, só melhoram com �.

F--OgO a Ié rn de etas rigorosas e com o uso dos

I t ..� -'"'1p:'....1 Pe s tade comprimidos de Eldoformio . da
,

I
Casa Baíer, que protegem a mu·

I 03LO, 8 - Grande par- coSa intestinal e evitam a; irri
te da pequena lc calidade de rações provocadas pelas lerrnen-

• r"

,'! <urnadalsoera, na província. tBções, respons-ivers pela untação

. i de Moere, foi destruida por do sistema nervoso.

�
,
viol. nto íncendio, que se

, prop(lgou cnm extraordinária

rapidez devido a grande
! tempestade reinante no mo

mento.
Calcula-se em cincoenta o

numero de casas destruídas
I pelas chamas .

Duzentas pessoas ficaram
Unico a�:ene,e lillO sul do DI·as.U sem abrigo. Os estragos

l-F ��a� �� �; �) ;) cii�f� i
I ;;ste��is ::�l�:g�� Pee�� t��

���.ãl:;�:'r.:�R'���J�� I milhão de corôas.
1Ia.---l!ltA..III+BIIl!,,�IIlIii�RlJjCW_M'Plif1m�WWfiíl·

WAL fER LANGE

O'ra apitava uma falta que o FLORIANOPOLlS, 7 -Fe-

jogador Dão cometeu e assim ou- licito pela conquista titulo carn-

tias barbaridades. peão estadoal dp. 1937.
Pôde-se dizer que o juiz de

domingo atuou amc.drontado.tanto
qu� Da briga, foi Beck, semente

,-

I'X�UJso do carrpo.
O sr, Manuel como arbitro.

não sabia então que tanto o agre
dido como o agressor são retira-
dos de campo? O sr. Nemesio Mafra, secreta-

N.ãO só esta falta como tambem
rio do Figueirense, péde o

outras, ficçu provado que a F. C. .

d"
O " .

I' I comparecimento os oemals corn-
. possue JUlZt:S me nores, e qtle I '_

I) sr .Manuel é arbitro para JOGO I CponfeéllJles para. tumfa. reu�ra07 3[100
DE BOTÃO.

a ava, qulO a- eua as ,

horas.

Um pedid� a L.F.F.i _-

Depois de '"minada uma par.'Esporte-tida lá no campo ela L .F.F. li
-

..J .... I'd é
'

d'fi 'I' O r r.a
SOl a cOisa J ClIma.

E' necessario esperar uns bons
10 minutos para que a porta es

teja desocupada para o re:5to sair.
Pois seria uma idéia bôa SE' a

:�7:' F. depois destas partidas, NO�'/A YORK, 7-A mania
mandasse abrir os dois portões dos "recordes" tem chegados a ex-

grandes e assim a evacuação do tremos quasi illconcebiveis. I
t:ampo �erla feita de um modo A's provas pedestres, hipicas,
mais rárido. . automobilísticas, etc., tendentes a

estabd, cer uma nova marca, 5tH

giu o "Campeonato do Olho
Aberto", realizado, já se vê, no

pais das excentricidades, na cida.
Ollt�m ao entrarmos na pista. de de New-York, com a concor-

,

deparamos com uma coisa ilO'va. reocia de grande número de pes
A nossa mesa e�tava cobert'à

com um pano verde.
Neste momento fez ouvir uma

piada interessante: Que Agapito
tinJ.a coberto as mesas com as

fantasi�s do BANDO DA NOI
TE.

I
ICECI' Mt'\IA

I,
Reunião da dtretorla'

do alvi-negro
.

A n1ania dos
co�des"

{Ire-

Os eron istas estão
de parabens

Carlos 'L. da Luz

catari-

JA' EXISTE NAS F.\R
MACIAS o GRANDE
REMEDIO INDIGENA
E L IX I R

Tapajós
preparado com ervas e

raizes indigenas da
nossa flora

INFALIVEL NA CURA
DE REUMATISl\IO E IM
PljREZAS DO SANGUE

E CONTRA ULCERAS
DE BAUHU', FE1'UDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC. USE

o UNlrO-DEPURATIVO
,

INDIGENA
SIGA O INDIO

urna. das

TA PAJO'S; LIQUIDO
o laboratorio garante a cunt

f Banco de Cred.ito ,Pessoas im.I Popnlat· e Agrlcola .

I de Santa (Catarina peztinentes
I Assembléa Geral

OrdEnaria

CONVITE

AW4

.M. __ .• __�_. •••_._••

. .

Recaiu o gal
Per'shing

TUOSON, 8 - Os medi.
cos informam que o general
Pershing sofreu ontem nova

recaida, embora· continuem
esperançosos com as melho.
ras dos ulti::lOS dias.

Macllinery
----

Engenhe�ros importadores

Company
.. Rio

EDITAL

PENITENt::IAnIA
DO ESTADO DE SAN

TA t::ATABINA

Srs ..L\gricuitc)r�es e lndust:riais!
flumentp sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçanl inforrnações e catalogos ao Representante e Ven ..

deaor exclusivo no Estado

1-1.

AI'moxarifado

O Almoxarifado da PenUenéúrla
·

do Estado recebe propostas para for'
·

necimento de lenha em tóros. ·madei-
ra de qualidade, poStlil no Estaódec:

I

mento.
! As propo;;tas devem ser escritas' c
·

assinadas pelos concurrentes, dcvida
I mente seladas com esclarecimentos
,

sobre a qualidade da madeira e prt-
ço p'lr metro cubico c, encaminha
das, em cartas fechadas. ao sr. dr
sub-diretor, até o dia 15 do CGrrCAt�
mês.

AVIL.A
sôas.

O premio hJi obtido pela jJ"
vem \1aryan Curtis, que mflDteve

os "lhos abertos durante vinte e

cinco horas.
E' para se ficar de bôca aber- IIta. _

o A. DE ALMOXARIFE
Hároldo Vilela

FONE ·t561

Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

::,

Almoxarífado da Penitenciaria do
Estado em FlorianopflIís. 7 de marçj)de 1938.

Telegramas "Avi la" Florianooolis

;, ,�,- ' "...... ..".
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Proprletarte e D�ll"etor G�esponsavel
JAIRO �AI.. A

Vi�it@l �. ?e- Novamerlte.prêso o'CircOmTeatrolfaleceu Alberto de
n�te�u�L�c"JE1 pastor Nlemoeler Romano Iateur

Matel�iai pau'a a Rê ..

SRA. SANTINHA nOMANOS�AnIS, 8-Faleceu hoje, nesta I Qf!e de Viaeão .Ei�gU�a.'"
capital, () sr. Alberto. de Lat?�r, uá",Santa Catl1U'in3 Deflue na data de hoje o ani-membro da Academia de CIen-"

versaria natalicio da exrna, sra,cias Morais e Politicas e conhe-
RIO, 8 O ministro da Via!;dO, d. San tinha Romanos.

correm os Estados dos Brasil. Faz cido perito em finanças. em avíso ao suoeríndente da Rêdie Senhora de altas virtudes cris-
parte do destaca�o elenco o com-I O .ex! in Lu, q�Ie con�a�a 80 anos) de Viação Pa�aná-Santa Catarina, tãs e de boníssimo coração, será
petente e conhecido ensaiador e

I
de Idade, fOI administrador de aprovou a minuta do contrato a

por certo muito felicitada.diretor cênico sr. F. Colman já varies denartatnentos do Minis-. ser c�leb�!"j,? �<!m � :Eil1?�ez." Co-
• .' • • '. I mercíal !iludIr Flgueu··edo Límltada,sobejamente conhecido nesta cida-] terro das Finanças e escreveu: para o tornecírnento âquela Rêde de Faz anos hoje o jovem Jarbas

de, além de mais 3� artistas de I imp�rLanLes, J.ivros sobre questões
o
S locomotii!.as do tipo MO.U�Tt�nJ'·1 Pereira, aplicado aluno do Liceu

ambos os sexos. FIguram ainda: relati vas ao Sistema de seguros e com .finanCIamento pela C3!Xa E�o- Industrial e diléto filho do sr.. .

,
'

Z I � I nomlca Federal do Estado do Po- ... ..os l!npagpaved�I� comll�?s Fe�eo, pensoes. II raná. Bertohno Pereira, Iuncionario fe-
Paulino, e rito e mga- ogo, deral,
flue c om as mais finas piadas ---

.

trazem a assisLencia em constante
hilaridade. Do repertório de dra- . �
mas e comédias, contam as mais! .ti.erro!'
finas peças, j
Florianopolis terá assim opor

tunidade do aplaudir um elenco
de escol.
.------.----____ TOreIO, 8 - Uma coluna do

I exército japonês ocupou no dia
3 último a localidade de Wen-

I si, ponto eslrategico muito im
portante ao Sul da Provincia de

I Shangai. Uma outra coluna vem

RTO, 8 - Chegou ontem ao de lançar-se em ofensiva para o

Rio, de avião, o sr. Manoel Ri- Sul, atravessaado a cidade de
bas, interventor no Paraná. WenEi. ----- -- ..----�-,-.

O governante sulista veio para
I I

Está em festas o lar do sr.
se entender com o govêrno fede- Foi iniciado o

e:un..,! Jorge Haviaras, com o nascimen-
ral acêl'ca dos problemas do seu I I peonato de xadll�ê§ to de mais u� filho, que recebeu
Estado, e tambem para assistir á

• sul..americano () nome de Enco-Jorge.
c o n f e rê n c i a d03 sel;re- Jorn Mimoso RUlz' 1.--tários de Fazenda, interessando- "

. I MONTEVIDE'U, 18-Iuiciou- üt'TIH]iS PAR'I'EIU
se, junto ao ,!ninistro SO�Il;a Cos- I se hoje, o campeonato sul-ameri- . A

t? pela soluça0 de qu�s_toes rela- Na a?senci� dG �iretor desta
I cano de Xadrês, com a presença ,S�gulIU ontem para a Capital ,

clOnadas com a economIa parana-I folha, JornalIsta JaIro Callado,
I ue diversos países sul-americanos Federa., .0 sr. t.t�. Newton Ma- "./

ense.
. . I que

se encontra viaia�do .

na re- enilre os quais 0 Brasil Argentina! ch,ad?, .
dIgno ofiCIal do Exército

No decorrer de
A hg.Clr� palestra, . gião se.r�ana, assume lllteIl'a re�-l Unlguai, Chile. I Braslleuo.h

..:lUve um'3. con.fer.er:cI'3. a elabor.a- pon_:;aJnlIdade de todas �l� pu�ll- Disputando tambem este certa-
çao das <:oostltmçoes estaduaIs. caçoes, o redator-chefe JornalIsLa me acha.se o campeão mundial OSWALDO MACHADO
Até hOje não ha noticia d� qu e Mimoso Raiz, muito embora en- o s. A!keline. Em gozo de férias segue hoje

yualquer Estaçlo tenha Gogitado fêrmo e recolhido desde ante- para o Rio de Janeiro, o sr. Os-"
dêsse ponto da Constituição Fe-

o

ôntem ao leito. . .. ...." ...JI:-" F�,..3i:.,.�..,.,�...�#.... 11!;.... ;�"�..."'�

.... I
valdo l\bchado, competente dl-

o

dera!. O artigo 181 ainda está W"""
""_ ""��,,-_.�,........ ..,""'''' ...,.,"'"

o�"'_''''4'&,� retor da Fazenda Municipal.;� Eurico Queh,u� q� Ipor ser cumprido, muito embora � r�,
não fixe prazo para a outorga das

----

�� e p:J DR. FERREIRA BASTOS ..

Cartas Politicas das unidades � AU3ertana D�g�aQ�@fnO � Para o norte· do Estado, em

federativas. 01l"'questr� s;nfOn·iC� � QUeh.liZ l\!) objéto de serviço, seguio ôntem,
O sr. Manoel RI·bas dI·s�e, ape-! li Z U"!..1I· •

t � o dr. Ferreira Bastos, Sub-Procu-u � partICIpam aos seus paren es I\'�
nas, que ail'lda não tinha toma- � e pessôas de suas relações �� rador Geral do Estado.
do t.nenlhuma providência nesse de Hamburgo ,� Rd� a!lliz�d�s que seu. filho ��� CHEGA:ilI UNSpar ICU ar. 'j] ICCIOttI ajustou nupClas em "/i

�?J ��

',lf1 Curitiba com a senhorinha
�.�.]' SEBASTIÃO COSTA� Branca Vawlack. '1� � De sua viagem ao norte do;·

ij "'-�,,*,,�':le"''$'' .'!!t" t,

�� W,..."
...." "'�"",-

"""ij \� pi:llS, re�ressou ôntem, .pelo avião
,�� � Ricciotti i1� �. da Panalr o sr. SebastIao de Car-
N1 � � ij valho Costa, digno gerente da���:��)�� e ���]!;b Caixa de Aposentad0rias e Pen-

Branca P.' -

d C1W �l soes os omerciarios.
-� .

H noivos �
� �
������1��__':

; o ! Previsões para o período das

fl);rl{J.r JiSS'1\fam "tr�s ·,··18 ho�as de ontem ás 18 horas

n{J�, I.G UI \\]5 � ... de hOJe:
_

1 8'J

d
. ...Il " .Te�po -.�om, sujeito a passa-

��S e ['�Sit;�1 h.lJOS II gmra InstabilIdade.
o Temperatura-Elevada.

LISBOA, 8 O �ECULO PUbli-' ,Vento�: -Do quadrante norte,
cou onte�a a !',\23.lin�e note: I com rajadas bastante frescas.

"J;"elos 'vii"o:rs MAS3ILXA e I{ERo I As temperat1'lras e'Xtremas de
GUlil:LEN, l'e:jã·essaram a Portugal ontem, foram: maxima 29.1 e mi-
74·'Pori:ugut:.sc,:: que haviam partido I nima 21.7 registradas respecti.para o BrOlSIl ()?ocuran.do a fortuna., '

'

. :,,;ire êlec: EJ!!'..m aÂB'ms que 11a-1 vamente, as 14.30 e 3.30 horas,
viam vendido tudo qu;:mí:O possuíam J
para partir com a esperança de' -------..------

dias meH:w:.:t:s na Terra de Santa I

Cruz, m2S e�I)' .!'OU-Qi; U111a grande Idesilusão, pois n) memento de de
llembárcar j',h3fl! �J':Jme�:ijo3 á

ins-Ip·�çã.o médii:u e ..·:!.�ljados regressar P �

a ;Portugal, onde chega'·'1m tri3tes ela resoluç�o n�. 441: de 8
e desiludidO';, j.1íÍt1cipal:__ente pelos do corrente mes, {.lI ManO Fra- HAMBURGO, 8 A orquestra
gastos �eHos e para os quais haviam goso nomeado nara exercer o car- sinfonica desta cidade será regida
vendido lllc!fJS O� seus havares". go do encarregado do Posto Fis- hoje á noite pelo maestro brasileiro

cal de Adolfo Konder, subordina- r.lr. P!llrJro dtá MmJra Ferro Francisco Mignone. Do Brande con-

1\d og ad certo serão gravados discos esp'�·do á Coletoria de Cacador á re- r V. O
ciais, que serão retransmitidos pe-

numeração marcada em lei. Rua Trajano n. lo radio no dia 10 de março. O pro ..

fià � """ grama de hoje cC'lmpreende: LO
lMltiOr�çao

!"I-�����������···_��������'H��_�"�·
""W��,a. ��H��vgA��gi�osd�Om�!' i�::!:

PRIMEIRA FANTASIA BRASLEI-,I' a marca que domina na atuali- ""M'·'· E T D O P O L 'lI}";IJ RA, de Mignone e GUARANY de

I...... � Carlos Gomes.(hde e dominará sempre.Qualque-

Ique seja a SU3. iJGcessidadede
, A METROPOLE C h· N· I d S �= 'M��""",!!",�_':.._"��'"perfumarias, prefira sempre

'I
«

. ompan la aCIOna e eguros

ai
.

as da marca
de Acidentes 00 Trabalho», autorizada a funcionar por de-

'I �
. H. •

creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitaisA.�mGJa·ação I' 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. 1<'. SQlano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
br. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

Esteve ontem vísítando a Pent-
tencí- ') d j ":;st�d() acom lanhado BERLIM, 8 - Pela segunda
do sub procurador. dr. Fcnéira Bas- vez foi prêso pela Gestapo o
tos, ViC�-.li.::)ib_,,�e ct·) Conselho pastor Niemoeler, «afim de asse
Consultivo do i3stado � "o dr, Ad- gurar-seasuaproteção». A",sentençamar Gonzag�, o conheci-to cíenttsta
brasileiro, prof. '?irajá da Sil�a. do tribunal de Moabi t, de 2 de

Acompai..hril:!:> pelo sr, Diretor março, condenava-r, a sete mêses
daquele E�h- . .J'; .. zcímcnto, dr..!i;del- de fortaleza, pena esta que ficou
víto Campel» d-: ·'I...-I1U;O, percorreu cumprida com a sua prisão pretodas as sec �s têcnícas � adminis-
trativas, 1'\) '.wondendo a melhor ventiva.
impressão a cada dependencía que Por conseguinte, devia se dar
visitava. a sua libertação imediata. Qui-Ao terminar. a sua vi3Ha, lonvou nhentos fieis que aguardavam ao ítust-e "I n.rsta a administração
honrosa" ;'.iHl"nte do dr. Nereu sua saida á porta do tribunal ti
Ramos, (lU � não tem poupado es- verarn cruel decepção. As autori
rorcos para () engmd::cimentl) do dades pretenderam que não poEstado que • o orílhantements 80- diam solta- lo. com receio de maverna e • '·.'l�'i))l ao dr. EdelvHo
Araujo p-Ia sun eapacídade de tra- nifestação hostis por parle da
balho, multidão «irritada pela clernen-

No LIVR) ) ,; VISITAS, deixou cia da sentença». Todos aqueleso diSn�';,:;i, lu (' enusta os ses untes que viram a multidão estaciona-dízeres,
.

"Dej)oi J Jl' minuclosa visita, da diante. do tribunal, durante
levo a O.oi 10' -lpreJsâo desta Pe- horas a fIO, esperando ver o ve

nítencíarta, n i -lnada d�s melno- . nerando pastor, sabem que a ma
res, � mordll�'(!:; re�iucsltos para I nifesLação que se lhe preparavatal fnn". ,:'JQna:nupohs, 'I de março· .'
de 19�'!l. (3) :::'rQ\ PIRI\JA' DA SIL. era Ludo quanto podena haver
VA. de menos hostiL»

Dentro de poucos dias estreará
nesta capital, o grande conjunto
circense CIRCO ROMANO, um

dos melhores que percorrem per··

o INTERVENTOR
DO PAllANâ' NO

RIO

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

o TEMPOFlolltas N3�:i3nais e
,. lEstrua.ieb·as

eáleorritram-se in vemJa no

Salão (;li1nnelGciai
R�, .c(iJjG1l:;aUne�ro Mafra, 10

Departaluento de Aé·
I·onautiea �ivil

Bóletim diário (Ia Esta
ção Aéro-climatológica.,'

._�._� ...__m. . __ . _

Nomea�ões

I
I

M ...�TRI.l: Rua Alvaro Alvim
Rio de Janeiro

FILIAIS: em todos os Estados
Agência em S.Catarina-R.João Pinto. 5

Machado & Cia.

Será oferecido, depois de ama

nhã, a bordo do « Columbus »,
um almoço ao ministro do Tra
balho, pelo sr. Kamps, delegado
oficia I da Feira de Leipzig, em

regosijo pelo comparecimento e

.

,elo êxito que o Brasil vem ob
I ;:)udo naquele certame interna-
iobal.
c,�·��t';tãi#i:__M6 •

FLORIANOPOLIS
----

�*-e .......w w__

IMORREU -':�.�,

�Iignel �fianovielt
NOSSA VIDA
ANIVERSA]{.lOS

ARMANDO FERRAZ
BUENOS AIRES, 8-Faleceu

ôntem em Mar del Plata o sr.

Miguel Mianovich, fundador da
Companhia de Navegação Sud

O Atlantica cujas linhas unem Bue-
nos Aires a Montevidéu e os por
tos do Prata a Porto Alegre, Rio
Grande do Sul e o Rio de Ja

nei,o.

L
A data de hoje assinala o trans

curso dr) aniversario natalicio do
sr. Armando Ferraz, diretor do
Banco Agrícola.
Dotado de invulgar capacidade

de trabalho e muito relacionado
nesta capital, o aniversariante
receherá

j hoje inumeras home
nagens.

NASCllUENTOS

Faaem anos hoje:

etn

Sitangai
Camargo;

a exrna. sra, d. :i\;a;ia Sohn:
a exma. sra., d, Julia F. Ca

mara.

festa da
uva em SG

Paulo

d. :Maria Gamaa exma. sra.

NOIVADOS

RIO, 8 Recebemo3 da CQmi.s
são Executiva da II Festa da Uva do
Estado de São Paulo uma carta
agradecendo a nossa colaboração
para o exito daquele certamen.

Contratou casamento em Cu
ritiba, com a genlil senhorinha
Branca Vawlack, o nosso con

terraneo sr. Ricciotti Queluz.

FETT

VIAJANTES
(Via terrestre)
Relação dos passageiros que

viajaram pela Viação Cruzeiro
Ltda.:-Nair Alves, Nelson José
Gonçalve3, Albano Souza, !ri,;
Gonçalves, Hugo Storn, Eduardo
Neiff, J tlventin0 Morais, Jacob
Dacól, Nair S<i)Uza, Ceci Maia p,

senhora, Alfredo Sternadt e se

nhora, Santiago Schmidt, Pm
dente Costa e Edwirges Rosa.
� 4w;_mmmm!7r liiWí

fnergico despacho
RIO, 8 O titular da Viação

proferiu o seguinte dispacho no pe
dido de licen!;a formulado pelo tele
grafista adjunto de 3a. classe, Va
leriano Rodrigues: "Indefiro o p:!.
dido de licença formulado pelo te.
legrafista adjunto de 3a. classe Va
leriano Rodrigues, á vista das ra
zões expostas pelo Dcpartamento
dos Correios e Telegrafos.

Marco o prazo improrogavel ele
10 dias, a partir da publicação deijc
despacho no DIARIO OFICIAL, p;.::_fo
ra que o interessado reassuma '.'

1 exercicio de suas funções, sob pc.u:.
de ser dispensado".

$# t'MM ... w==- ,1-,

------------.---r-------

Comuuicam AOS SEUS FAVORECEDO-
RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCHITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTERNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

ASSUNTOS: HORARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16

Técnicos, Industriais e

outras secções t�as 15
Com a Gerenc�a das 15

ás 16
ás 17

Todos os assuntos que não estejam ligadcs diretamente
aos interesses industr:ais e comerciais da firma, pedimos, encare

I cídamente. sómente sejam aprese�tados_ por escríto •

.........

''''TFTF
--

?\ID m 4 ',,'RM

Lavando--se coan O Sabão

"VirgelD Especialidad��'
economisa..,se tempo e dinheiro.

J

--------_.-

& Cia.de WETZEL Joinville

j
I

�I
•
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