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usando o creme

CDARLAUTU

E' com satisfação que registamos
a nova de que a Faculdade de Di
reito continu'a.

Está a�;sentada a sua transfor

mação em Instituto livre, com ins
'Oeção permanente concedida pelo
Govêrno da Republica.

Para a consecução dêsse objéti
VO, ê de realçar a aç:ío da Interven
tor1a que se prontificQu, imediata
mente, a fazer a necessaria doação
do fundo necessario, com que se

constituirá o patrimonio da Escola,
dentro das exigencias legais.

Convertida a Escola em Institu
to livre, podem nela tambem os

magistrados e outros funcionarios
lecionar, sem imcompatibilidader.

Conforme edital que está smdo
publicado no Diario Oficial contl
nu'a aberta a matricula, para as

diversas séries.
.E por informações colhidas na

Secretaria, sabemos ql.l.e os alunos
3Jlte a boa nova, ,requereram suas

matriculas, desistindo, assim, por
completo, da idéa de transferencia

pal'a outros Estados. ,

As' aulas se.ão reiniciadas, com

toda stllenidade, em dia· que. será
previamente marcado.

Esta, pois, de parabens Santa
catarina.
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Bomb:u·deado um na

vio inglês
SAHAGOIA, 15 - Informam

de Saragoça que um navio inglês,
foi bombardeado, por um [l VIaO

desconhecidc, saiado gravemente
ferido um oficial dinamarquês.

�:'iisi;'ii�-iõ�õ;'iiõra;
da á AlelJ1lntnha

BERLI\.1, 15 - O govêrno a
lemão acaba de cxpe. lir ordens
aos embaixadores que comuniquem
aos presiden tes dos pais ·�s, que a

Áustria foi incorporada a Ale.na
nha a partir do dia 13.

Sobre certo aspéto, as revistas e os jornais que hoje se

editam com grande perfeição e, ás vezes, mesmo luxuosa
mente. pelo Brasil a Iôra -- estão atrazados em relação aos

jornais (' 4" revistas de quinze, de vinte aDOS passados. Hoje.
deparamos a cada passo seções de « carica turas no estran
-jeiro » e de «riso universal »,

E, deante da invusã i, os nossos caricaturistas Vã0 de
.saparecendo da imprensa e refugiando-se ninguem sabe onde.

,.

Ora, êsse pequeno Iúto tem uma sigmficação muito
sena para nossa cultura.

Uma das caraterizações mais profundas da alma de
um rn·. r, é a do seu modo de rir e de pilheriar.

O geito como apreende o ridiculo de um gesto e I) pi- IItorescu ue cura atitude, (I tom da gargalhada ou UO leve
sorriso, o traço do arranhão que a ironia deixa na pêle do
personagem atingido - tudo isto é inconfundivel em cada I:povo.

E, um surto do espírito. Vem das camadas mais inLi-
.

mas da psicologia, como 11m fio dagua atravessando a es

pessura da rocha, para aparecer, de subito, a Ilôr da terra,
transparente, pura. E, como o fio dagua, com a força de
arrastar pequenas pedras, folhas mortas, tolices e outras
coisas insignificantes ...

Um Iáto e um juizo que para um inglês ou um ale
. mão são gráves e respeitaveis, provoca riso a um francês.

Uma pilheria escrita ou feita 'por um estadunidense,
pódc ccI' infinitamente melancolica para o julgamento do
brasileiro. E assim, tanto nos seus motivos como nas suas

expressões, o riso é sempre profundamente nacional.
Graças a Deus o brasileiro de todas as classes sociais

e de todos os niveis de cultura' tem o dom sagrado do bom
humor e do sorriso .

E' admirável como o nosso povo, mesmo ignurante,
sabe com duas palavra e um sorriso enterrar no rcdiculo
celtas gravidades balofas, e tem a virtude de não se indignar
deunte da tolice, mas apenas, reconhecê-Ia e consogra-Ia,
brincando.

Seria, então, o caso de abrirmos jornais e revistas a

êsse amavel poder crítico do nosso povo. Não Se trataria
de uma escola de irreverencia porque poderia at.é ser um

treinamento para a justiça ...
Afinal, nós estamos num sístema de desigualdade: o

pitoresco nacional solto por aí afora e as rwistas recor-

, ' JL:dO d"enboe e, L!,dnÚndo pilh"ias Cotmniei:�__.,
"

Cómb'ate ao Inte-lMelhorandogralis}mo' na Baia I
.

BAI'A, IS-Pela Secn;tarÍa de I
]'q'f(,j!l·jqi enviada aos jornais a

� eguif\l�e:nota:.
«Reiteradas '. recomeFldações fo

I 3m fei�;;!s pela Secretaria de Se
Imrança aos responsavnis pela
,x$inta Ação Integralisf.a deste I
1 �t�do, para que se manttVe';3em·
a!heios á a tos c()n Lra rios á ordem

I

e:á segurança púllica. Apezar i
di�s'o continuaram'. os adét,)s da ii I\ologia a reunir-se clanndesti-I],amente com o fim de burlar o

i :eçr.e.to-lei dos· foohamentos dos'l]Jartidos 'politicos. A policia esta

vai perfeitamente a0 par de tais
Ieuniões e acompanhava-lhes os

movimentos até pedMr, com se

gurança, agir, pl'edendo aqueles
que se a(astassem da lei.

Assim, acaba a policia dê de
ter, nesta capital, 11 pessôas, iá
tendo iniciado um inquerito pa- HIO 15 _ O � F . d I .... ..... u .. __ �

.

bTd d g , "r. ern'ln o

Ira apUf?r as resp�n�a I I a e�1I Costa, ministro da Agricultura, A h d�dentIcas e SeveIas medlda� I visitou ha dias o Departamen to
\ > erança a

seiao tomadas ?ontra aqueles Nacional de Pndução Animal, I Asque procederem Igualmente». afim de visitar as coleções deani- mendiga
RPODIGIO, significa MILAGHE maes reprodutores adquiridos pelo I

BELO HOHIZONTE, 14 - O
.MILAGRE significa Brasil na Europa e na America.

CDARLAUTU Essa acquisição vem sendo feita negociante H. Hodrigues, que á

Para atender aos pedidos de fa- úit.im:l hora surgira, em S. Pa 110,
dizendo-se hedeiro da fortuna de RIO, 15 Sabe-se que o ante

zendeiros e para suprir as pro ,.. projéto cio Codigo do Processo Civil

prias necessidades dõs campos de 6S contos de. rCl" deIxada. pela e Comercial recentemente elabora-
dirá logo sorrindo: que produtlil reprodução do Departamento. a v�renta Mana Jose�u Hedngues.Y do por uma comissão composta de

maravilhoso I Acompanhado dos tecflicos Lan- . Anas, parece que nao conseguIU ��ns�Brados juristas. e advogados,
___ o

d lf AI d' d D I provar seu parentescl) com a ve- Ja fOi entregue ao mmistro da Jus-

F Id duO
ves, Iretor o epar�a- Ih

"

h I '.

n-,
tiça. Acr.::scenta-se que é uma obr'

acu a e mento Durval de Menezes assls-
a menglga e�pan. o a, VI�t? co

a'upla e que satisfaz perfeitamente.
tente chefe do fom�nto Animal servar-se em SIlenclO. O �Ulz �or Hl nêle varias ino'mções, de fôrma

de D· .lIJre.·to Mario Teles inspetor do Fomen: isso, agora mesmo. provldenc.lOu a �implificar o andamen!o dos pro-

O
.

D d' d para a entrega da parte da mlse- c �"sos, barateando ao m"smo tem-

to, ta VlO upont, Iretor a .

d d f 'd E, d pn a justiça,
Escola de Veterinaria, dr. Morei- na oura a _aos co res. o �ta o': Pelo novo Codigo, é extinto o

ra da Rocha, diretor do Serviço D�u:se, en.tao, u�a. I?lPl eVIsta e, período das férias forenses nos. mê· mo que as consignações não se

de Caça e pesca, João Claudio de ongmal disputa jUfldlco-burocra-i ses de fe_yereir<! e :r:narço _

de forma rão suspensas.

L· d D f S't' A tica entre o representante da J us- ' que a açao da JustIça n 10 tenha.m
Ima, a e "sa am ana, me- . MM' interrupção. Mantrm entretanto as

Irico Braga, assiste.nt�-chefe do tIpa, procurador �za�t T
emco-

i ferias individuais para os magis-
-

Instituto de Biologia Animal e m, e.o repre�enta� e o esouro
i trad?s. . .' _

jornalistas, o titular da Agricul- �ubbco, .funciOnarw da. S�creta-I E P?SSlVe� que o ante-projeto '"Quando uma virgem
. . . . -

I fia de Flllanças. Este Impugnou da justIça seja entregue ao prest-
•tura lllICJOU sua lllspeçaú pe o pa- . 'I b I" b I dente da Republica ainda esta se· morre uma est.oe a

'lh- f I d um Imove, um e ISSlmo « un
-

!

VI a? emn qUbeovI?nroasm co aca os os
galow» no bairro dl:l. Floresta, II

mana. aparece"
espeClme s . .

d T f
.

. alegan o que o esou1'o pre ena

O num�ro d.e bovlllos compra- dinheiro em moeda sonante. Dis-
I

NOVA YORK, 15 - Segun-
dos no paIS fOI de 233, em 1�37, cutiram largamente. O burocrata do informes recebidos de Otawa,
contra 95, em _l93?, e o. de Im: exibiu regulamentos e o represen- Reforma do comunicam que foi ali recente-

porta�os, em IgUaIS penodos, fUl, te da Justiça estribou-se em co- mente inaugurado pela Municipa-
respetlVamen.t�, de 137 e 1?7, digos e leis de sucessão, Afinal ens·.no CO- lidade, um interessante registro
donde se venfIca o cresc�n�e In- foi re30lvida a contenda com a que habilita o povo a conhecer
teresse que os nossos cnadores intervenção do proprio titular da; as oscilações demograficas do país.
vêm demonstrando para melhorar pasta das Finanças, dr. Ovidio I merc ia I· Em determinado quadro de um

os seus rebanhos. de Abreu, e juiz Newton Ribeiro edificio público da cidade existem
Todos os

.

animais adquiridos da Luz, que presidirá á arreca- lampadas de varias côres, que se

no ano passado e ha pouco c.he- dação dos bans da mendiaa. RIO, 1� O g"o�e�no, ao que cor- ncendem ou apagam em cada ca-
• _. .

to., re nos meIOS ofICiaIS, pretende re"

gados ao BrasIl sao de Idade O Tesouro, por ser herdeIro, Íormar dentro de breves dias o en. so, para indicar um nascimento,
variavel entre 11 e 15 meses. En- se:n testamento nem parentesco, I sino comercial no Brasil. morte 011 easamento. O acender
L,c eles mereceu atenção um lin-I se conformou emfim em receber i Afirma-se mesmo que já se en de uma lampada verde indica que
do especimen comprado direta-" o «bungalow», mas, como não contra em P?d�r do sr. G�stl!.vo o Canadá recebeu mais I:lm emi-

d f d 1
.

d ('
-

B I' j
.

'1'
. Capanema. mImstro da Edu...açao, t d A Ia azen � (O reI a �ra- reLa- 'luer 11 ar com lll�Ul. mos, vai. o projéto.lei E(ue cria a escola de gran e e a e cor amare a, que

nha a «Wmdsor Faro ». vende-lo em hasta publIca... comercio padrão. alguem se afastou do país.

merrer.Oemprou
I

I
I
I RIO, 14 - Está correndo no

I Tribllnal de Apelação do Estado
• li, Minas um autentico «conto

'd I I'd I do vigario» internacional, que
as (e SI oro .

d
. .

T to Tsi
.

._
I vem suscitanr o entre os juizes

an o sidoro como ?ebastIao I mineiros discussões de herrneneu
tentaram acal.mar os an�mos mas I tica jurídica.
nada. conseguiram em VIrtude de Trata-se de um contrato de
Otavio a nmguC'tn. atender e a

comera e venda, cujos detalhes
todos provocar e insultar, amea- originalissirncs vieram provocar
çando de morte a ceus e terra. interessante caso de direito in

d
Em face d� tal. proceder, I.Si-1 ternacional privado.oro te.ntou se afastar do

.

local, Ha dez anos, mais ou menos,
mas �Ol �aslante pal'� Otavio que Waquirn Abala Atie, comerciante
desafiando-o para brigar, contra

em Muzambinho adquiriu ali' de
ele avançou afl�Jado. de um cace- patrícios seus, lr�s casas e dois
t;- :- de um faca� ISIdoro, �m le- terrenos, no Grande Líbano, na

g,ií:íma defesa, afim de nao se Asia. Combinaram o preço da
deixar maltratar, lançou mão de. venda em tresentas e dez libras
uma fOIGe I![ue se achava ao seu

ouro, francesas e Abdala em
alcance e pertencente ao seu so troca da transferencia para 'si do
gro, e com ele passou a reba. ter direito de ação e posse da pro-l Ih d f d RIO, 15-0 presidente da Hepu-os gOOPtes. que, e eram es err os priedade, pagára a quantia de '\. It d d � ) ica, pe o decreto no. 2.411 pro-por avro, a e que em. a o mo- cinco contos, correspondente á nulgou a nacionalidade da rnu-

mf�llto't.nuJ? rOebat? mais fortbe, a primelra prestação estatuida no her, firmada entre o Brasil e
orce a mgiu ,tavlO que a an- contrato.
d I t Ih d liversos países, em Montevidéu,
.(,nou. a u�, rec� en o-se a re- Tempos depois Waqui. vae
d f d d f I 1 26 de dezembro de 1933, porSI. encia, en o: vmc o � : a ecer

ao Líbano, afira de se apossar ocasião da 7a. Conferencia Inter-em consequencia desse Ierimenn- da propriedade que a.lquirira .

I A
.

to.
.

. 'naClOna mencana.
mas teve a desagrad?vel �urpre- I De acôrde com o artigo lo.
sa de encontrar os imóveis em da referida convenção em mate
poder .de outro.

. . I ria de nacionalidade não se fará
, �edIU gara�lI.as ao tribunal i distinção alguma, baseado no se
smo, m?s o direito m.�ssulmal�o xo quer na legislação, quer ma

consagrara o .u3ucapwo, po�s poi .ica.
seu ocupante ali estava ha mais Conforme determina no seu ar

?e UCl decenio. Waquim es�á por tigo 40. a convencão continuará
ISSU mo,,:_endo em Belo Honsonte em vigor por tempo indetermina
Ima a('no contra o� qlle �e pas- do, mns poderá seI' denunciada

_ .......
._ .. _..

saram e se verdackllo «�ltO do mediante :lviso aolecipado de um

vigario>\. a'lO á União Pan-Americann, que
o Lransmitira aos denHlls gOV:T

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

nos sinatarios.

as terras

'I-ibano

. Decorrido e�e prazo, a con

ven,'ão cessará para a parte de·
nllnciante, continuando em vigôr
para 0°, demais países.
Yinte nações da A rnerica assi

..aram essa convençtlo.

ITi"W E 1--ciiI
I M "t l'

..
I

..UI o ISOnje18m a n03�a
--_

I
vaidade a3 referencias feitas
pelo escritor Stephan Zweig,

A.""",
I em Lisboa, sobre o Brasil, e,

S conslgnacoes em
em particular, acêl'Ca do Rio
de Janeiro, que êle declara

f Ih
"'" - simplesmente maravilhoso.

. O as nao serao Como é sabido, andou, o
autor de Amok, há pouco
tempo, em viagem pela Ame-

suspensas
rica do SI1I, demorando·se na

capital federal, cujas belezas
naturais (J empólgaram de tal
modo, que êle não se farta
de dar largas ao seu entusias
m'), toda vez que a elas alu
de. E não foi !'lomente a na

tureza excepcional da cidade
maravilhosa, que lhe feriu os
sentidos de estéta. Tambem
o feitio amavel e generoso da
nossa gente, despertou, em

Zwdg, o vivo interesse do
psichologo de renome, que
êle o é, sem favor. Tanto que,
logo após a chegada á Euro
pa, deu publicidade ás suas

impressões, em torno do que
viu e observou em nosso pais,
e, dêlas, muita conclusão
bem favoravel ao gráu de ci
vilização, em que vivemos,de
ve ter resultado no espirito
dos seus leitores e admirado
res do mundo inteiro•.

E' preciso considerar o

enorme beneficio, indireta
mente prestado pelo ilustre
escritor, aos foros de cultura
e adeantamento do povo bra
sileiro, para que não seja des- '

denhado o auxilio que nos é
proporcionado, de um modo
tão simpatico, por quantos,
altistas, literatos, filosofos
homens, todos, de grande in
teligencia, agudO espirito cri
tico e fina sensibilidade, que
visitam a nossa terra, e deUa
se o!'upam, depois.

E' uma propaganda que
excede, com frequencia, a
q118lquer expectativa, essa,
que t::ansborda' de espiritos
sentis e cerebros cultos.

O escritor de"Vinte e qua
tro horas da vida de uma mu
lher", que gozava antes da
nossa admiração, pa�sa, ago
ra, a ser credor da nossa sim-

11 P.':'
e d, "0'"

g"t:o, II

ANO IVI Floriaraopolis, Quarta-feira, 16 de Março de 1938

" eOllveneão sobloe a

nacionalidade da
mulher

Matou para
-

nao

A cêna de sangue
H

Agostinhos"
registrada em

municipio de Castro
CASTHO, 15 - No logar de

nominado <Agcstinho », deste rnu
nicipio, registou-se urna briga que
findou com a mort> de um dos
participantes.

\ O fato, segundo o testemunho
insuspeito daqueles que o assisti
ram, teria ocorrido da seguinte
maneira: Naquele dia, quando se

achavam pale strando Sebastião
Alves e Izidoro Hoberto dos San
tos, em casa deste, á tarde, ou

viram gritos de mu h -res parti
dos da casa do primeiro. Isto é,
de Sebastião Alves, cuja casa fi
cava distante poucos metros. A
correndo ao local de onde par
tiam os gritos das mulheres. Isi
doro e Sebastião verificaram que
se tratava de urna briga de O
tavio Torres com sua esposa,
Leontina Alves, de quem se acha
va separado ha muito tempo, e

com sua sogra, filha e esposa de
Sebastião Alves e sogra e cunha-

os rebanhos

O criminoso, que ignorava o

lamentavel desfecho da luta, pois
não tivera a intenção de Rem si
quer ferir ao seu concunhado,
tão logo soube do mesmo, apre
sentou-se ás autoridades policiais
afim de prestar esclarecimentos.
A respeito foi instaurado

,:;ompetente inquérito.

HIO, 14 - Foi noticiado que
o ministro da Fazenda resolvera
mandar suspender por determi
nado periodo, as consignações
em folha de vencimentos do fun
cionalismo públíco, de fó,.ma a

atender melhor as exigencías do
ultimo decrete, que sobre o as

sunto foi assinado pel@ sr. presi
dente da Republica.
Falando á imprênsa, porém, o

ministro da Fazenda desmentiu,
essa informação, afirmando mes-

\\1111 •

�Iv�a· com '.

•

ClrlCO

Iheres
é a marca que <.t'tHllina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seja a sua necessidade de

perfumaria!", prefira sempre
as da marca

PORTO ALEGRE, 15 .Acaba de
'ir a pllt}iC) nest:J capital, um ca
.� de pseudo poliglmi'l pouco co

m'lm e ql'e por isso mesmo está
d;:spertando \1al i)s ({lm2ntarios.

Reside no municipio de Farrou
pilha o individuo BeH�ario San,
.05, o qual vivia numa mesma casa

com 5 mulheres inclusive uma me-

110r de 15 anos, sua pl'opria filha .

. A policia, porém. sabedora do
ocorrido, prendeu Belizario Santos
cemetendo-o para esta capital.

Adoraeão

férias
forenses

110
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, 16-�- i 938

ALUGAM-SE Um menor deiEstréa ama- realegia cO-10
usa do lait.

duas casas confortaveis salas, três anos na nhã no lider a ração de e da carne
S bem arejadas, com banheiro e d

·
1 Ih Jao convidados a comparecer ca e' Ia me or come- esuschuveiro, refeições á «Ia carte>.com urgencie á Administração do
d

·

dD
o o

da Llni para casaes sem filhos.--Vêr e Ia musical e Ha pessôas que não suportam
o oml�1O a mão, na Delega- tratar no CAFE' «SÃO PE-

BELO HORIZONTE, 14 CI U be de sociolo- o leite em natureza, mas toleram,era Fiscal, afim de tratarem de -Interessante noticia foi divul- Iane WI·thers'. gta "Irmã Hermen-assuntos de seu interesse, as se-
DRO» o

gada por um dos matutinos desta � perfeitamente. a coalhada e os
,

t
"

I Ed C 3 garda leites denominados acides, Essasgum e pessoas: capita : ison osta, de anos, � . _ • • ,,'Maria Amalia Gonçalves e ALUQA -SE àe idade, acha-se na cadeia pu-I P.v I ao �,st�rtoso e pessôas devem, como se faz com

Maria. A. de Sou'Za Gonçalves, blica, sem ter cometido crime O magn IflCO fllme on- As alunas do segundo ano do as crianças, substituir o leite co-

Clube de Regatas Aldo Luz, Uma casa á rua José algum, mas porque sua mãe, Lau- de se sal lentam An- Curso Normal Superior Vocacio- mum pelos acima assinalados. O o

Francisco Sebastião da Rosa, Mendes no, 41, com chacara: rinda Costa em vista de estar thony Martin, Leah nal, do Colégio COlação de je- leite é UI!) alimento indispeasarel
Francisco Mar:iano Pereira, Ge- Tratar com Dionisio Da- envolvida ern um caso policial foi R J D. sus, reúnidas sob a presidencia ] ao organismo.
ner?s;) o �Ieuterio da Silva, Ho-I�iani á rua Francisco TOlen-1 recolhida á Casa de Correç�o e

ay, oan aVls e do sr. professor Elpídio Barbosa, O mesmo se dá com a carne.

r�clO Írinêu da Ga�a, João Mar- tino. Fone J 328. levou o menor em sua companhia, EI Brendel resolveram fundar um clube para Ha pessôas que não a supo.tam
tins Dutrfl, Juvenclo Luís da estudos sociólógicos. po� osofr�rem ape�as de uma in-
Costa, Lidia Castro, Leocadio Amanhã na téla do Odeon fi Num gesto de gratidão á ab- s�Í1clencla clorídrica do &UCO gas-
de Oliveira, Manoel Antero Peo A E J t

4 20 th. Century Fox estréia a sua negada educadora «Irmã Hermen- tnco,

ceira, MacJoel L. Antonio Pif!hei-
l\ n

� r I c a divertida comedia musical «Avião garda, que está. atualmente, ser- Basta corrigir essa deficiencia"
ro, Manop.l Qu�ntino dos San- ta. � _

Mi;,terioso», que tem como prin- vindo em Curitiba, resolveram para o paciente suportar perfei-
los, Manoel Marq'les da Silva, cioal interprete a endiabrada Jane escolher o St!U nome para patro- temente qualquer carne, sem so-

Manoel Severino de Oliveira \Vilhers, «Avião Misterioso» é no do clube. írer os [enon.e. o : Il!lafilaticos co-
,

Maria Julia Gonzaga, Maria PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN0 uma comedia cantada, dansad. Foi eleita a seguinte diretoria, mo sejam urticaria, enxaqueca e

Candida da Silva, Maria julia TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUiVlEN- e • encrencada» para uso do mar; rara gerir os cestinos do Clube: as desordens cutane a.: seborrea,
da Conceição, Macia Barboza TOS PROCUREM terra e ar.o. Nela veremos um Presidente, Alice Faria, Secre- ezema, espinhas, etc. Para esse

de Lima, Maria, Cecilia, Arge- «avião misterioso», a esquadra taria: Néli 800s, 2a. Secretaria: fim aconselha-se o ac'do clori-
noria e Iracema Vieira, Rosalina A ELETRICA 'america,a «travessa», um malu- Dulce Fernandes, Tesoureira: dnco, que se toma ás gotas ou

Leandre Cardoso,Rafael Digiaco- I co 100 o,. - o suéco EI Bren- Liberatiaa PUlcini, Bibliotecaria: rmelhor, os comprimidos Bayer de
mo, Teudoro Ernesto da Silva TEM SEMPRE EM STOCK E A' Vf�NDA, POR dei - tudo numa temperatura su- Dóra de Oliveira, Comissão téc- �cidol-Pepsina, que alé,n de se-

Tranquilino Lopes Goujinho� PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. [iciente para derreter o Polo Ncr- nica: E.míl.a Piazza, Almira ja- rem de uso mais facil, têm a

Virgilino Manoel Laurindo, Vir- MATERIAIS ELETRICOS, LU'-'TRES E ABAT- te ... Resultado: Um diluvio de cinto e Maria Castro. vantagem de conter a pepsina.
gilio Manoel de Souto. Valqui- JOURS ELEGANTES E MODERNOS «bolas» incriveis e uma tempes- Felicita:nos as professorandas As pessêas que sofrem de in-
ria Lucia de Lima, Valmor de tade de risos! cio Colégio pela inicrativa tomada, i tolerancia tanto pelo leite cerno

Jesus, Empreza Auto - Viação NOVIDADES! VISITEM A Elétrica Afóra suas inumeras sensa- e fazemos votos pelo seu cres-
I pelas carnes devem, pois, coo-

Fpolis, Casemiro Varela de Rua João Pinto n. 14 ções, suas musicas, suas dansas e cente progresso. sultar um médico e não abster-se
Aguiar, Dometilde Corrêa Save- o encanto todo r essoal de Jane, apenas desses preciosos alimenn»,
dra, Francisco Salentim, francis-

- a:ndaJtemos um lindo romance de de que o organismo neoess�J
:0 �aienti�: Franci�co Savedora,' amor entre Anthony Martin e I para a sua manutenção e cons-

lViana VIeira e FIlho. Reg:na Leah Ray, e a dupla gosadi6si·1 Irmandade do Se- tante renovação.
Sr:be, Antonio Manoel Gonç'll-i

'. Dr. C a ma rá M a r t -. n s ma formada pOI El Br.;nde! el nbor Jesus �os Pas-,
ves, Alexandre Vergilio Lopes, Joan DavÍs. I sos e HospItal de ,--:-----------
Agrícola José I eopoldo, Alzira «Avião Mi�terjoso» segundo C::;al·idade i

'* '* "."

Vifira Rodrigues, Antonio P. ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO- a critica mundial, é uma das me-I EDITAL Higiene M.....
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO. ...

Du rte, Candido Manoel Lemos Ihores comedias musicad�s apre-, '* '*

Dario Agu"tinho Gouvêa. Emi� CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE- sentad�s até hoje!
o

A L\dministração do Hospi- nlclpaldio Antonio CardrJsa, CandiJo RAÇÃO E SEM DOR AS�lsta amanhã no hder a I tal de Caridade desta Capital,
Manoel Gouvêa. D"eolindo J o pelicula devéras encantadora e' avisa aos interessados, que o Ir-I
da Costa Bern' rdono d S V CONSULTORia a' Rua TraJ'ano n 1 sobrado I divertidc.l ã P d G I t d ' I F

'

, t:I I e. az, . , , m o rocura ar era a en era oi o seguinte o movimento
Carlos Auglisto Lehmkhl, Erlge- diariªrl'ente das 5 ás 7 da tarde

r
a todos quanto:; tf!nham negocios geral da Diretoria Municipal de

nio Fa!:undes de Moraes, Elias a trl\tar com o mesmo Hospital, Higiene e Assistencia Medica du-
Paulo, Franciscn P. da Rosa,José

i -

-., i ttldos os dias uteis, com excep-
rante á 2a. semana do mês de

P I
;"T. aqu na de eserever

d b d d 14 I S março de 1938.
, rle Carvalho, José Alves Ou- ção os 5a a os, as as Consultai na Séde

riques, Otávio Quintino da Silva, I JA' EXISTE NAS F.\R- REMINGTON horas, á Praça 15 de Novembro Idem nos Distritos
Pedro Antonio Vieira, Jo�o MACIAS O GRANDE no. 16, loja. Visitas na Séde
Vaz Sobrinho, Euzebia Pereira REMEDIO INDIGENA Vende-se por 950$00 o .. Em p:!r Curativos
do Na5cimento, Francisco Kami�- E L I X I R feito estado. Tamanho proprio para A AMDINISTRAçAO Illjeção intra-mus

.

- escritorio Informações na O'erencia Peq'uenas l'nte""e N

ky, �aneel Vicente Filho, Ade- Tap a J'* 0- S
,.. .'. D�oes

desta folha. Exames de Urinas
laide dos Anjos Borl a, Helena Atestados' de ObitoB
Cavalcanti, Jose Sarafim da Silva. preparado com ervas e Reversão de Receitas
Etelvina Gonça!ves, José Manoel raizes indigenas da fii.iiõ--terrr.: mon tepio a Viagens
da Silva, Delgica Marques, Izi- nossa flora Tavc r d a i �mã
doro da Silveira, Leocddia Ma- INFALlVEL NA CURA vai de um .-nilit�r

C I V DE REUMATISMO E IM-riu eci ia, enceslau Azevedo, PLiREZAS DO SANGUE scite � ro
Ricardo Pedro Goulart, Fr�nclscU D UNI(·O DEPUR"JIVO BELO HORIZONTE, J 4
Pedl'o C,'dade e Alclono CI'prlon_ E CONTRA ULCERAS

o

R
] f d P

o'

C h f D� BAURU', FERIDAS
o

INDIGENA
- n ormam e atroem'o. neste ruo, 14 - VistO não ser

no, ompan ia urno Santa ANTIGAS, ULCERAS MA- I E�tado, que três irmãs residentes casado, c, exotenente do Exército
Cruz. LlGNAS, ETC. USE SIGA O INDIO naquela cidade resolveram suici- Francisço Leivas Otero, detidona

dar-se, tendo uma delas execu- Casa de Detenção nesta capital.
lado o plano dramatico. Um ir- corno um dos implicados no mo

mão das moças, impressionado vimento revoluciona rio de nuvem'

com o tragic:o acontecimento

I bro de 1938, 0- seu montepio
cravou \Im punhal no peito, h militar reverterá em beneficio de

I cando o eom estado desesperadolo, 'ua irmã, d. Nizia Leivas Ctero.
As SUICidas eram geralmente es- O proc.csso está correndo pela

I limadas naq�ela cidAde, onde o primeira auditoria, estando agora

�������������������t�o�r�e,��r�cu�t�lu����I�m�o;��m�e�n���.� pM���j�pma daU ��-
•

cio do citado oficial.

Delegecia
Fiscal

) �.

124
22

10
35
2
1
'3

187
1

TA PAJO'S LIQUIDO
O Laboratorio garante a cura.

Revista d.
Esparta••
Saúde

Internalianal

J4 está em circulação mais
um excelente numero de IEdu
cação Fisica", publicação edu
cativa que se illlpoz pela seleção
da materia que veícllla, pelo va-

10r dos ensinamentos que vulga
rIla.

Para julgar-se da leitura mag
nifica e lDstrutiva que oferece o

ultimo numero de o.Educaçao
Fisica», citaremos aqui. OI titu
los de alguns dos seus artigos.
em sua maioria escrites por 8U

t0ridades de reconhecido valor.
«Estado Geral dos Atletaf» •

pelo dr. Perel Fernandez; «Saú
de e Educação Fisic8» , pe'léI
dra. Calir V. Langton; «Baslte:
ball americano» ; «Basltet-balJ
brasileiro»; 'Regras e estudo gr�
fico do Basket-ball"; «Pugilismo
no Bra�iJ,); cEducaçlo Fisica»;
pelo dr. A. Austrt-gesilo; "jogOs
Olimpicos em Tokio"� "Kuatsú
processo japonês para reanimar
vítimas de acidentes'; «O valor
dos esportes», por Orestes V01-
pe; FGot-ball; Ginastica, Na!a.
çlo de hoje-Novos estilos; Te.
nis; «Pontos fundament,.is d�,
polo aquatico», pGr H. F� HQ
nhsnoo. etc.

VENDE-�E
Uma grande área de ter-�

ras no lagar denominada
Barreiros, com quatro casas

sendo duas de tijolos, uma

nova e d�las de madeira
todas em perfeíto estado.

Uma cocheira para seís
animais, bôa chacara, ótima
àgua. um pasto especial e
uma linda práia de banhos.
Tratar com o sr. Pedro

Cipriano, em Barreiros.

Unico a�\ente no sul do Brasil
Lo Ror-nanovvski
FLORIANOPOLIS

Engenheiros

Machinery

imp'ortadores

Campany
• Rio

BANC::;O DE C::;BEOITO
POPULAR E AGftl
C::;OLA DE SANT�'

C::;ATARINA

Assembléa Geral
Ordinaria

2a. conYoca�o
Não havendo sido levada a

l::hito, por falta de numt!ro, a

sessão de Assembléa Geral Ordi
aaria, deste Banco, marcadtt pa
ra 9 d::> corrente, fica a mesma,
de acordo 'c �m os nossos Esta
tutos (art. 22, paragrafo únic,,)
novamente convocada para o dia
17 p. vindouro, ás 14 horas
quando funcionará e deliberará
com qualquer numero •

Florianopolis, IOde março dE'
1938.

A DIREITORIA

Sr9. Agricultores e Industriais!
,/lumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADO�ES, 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

�"ENDE-SE

Casa, Terrenos e Olaria

Trata-se de um lindo bunga
luw, de um terreno com 52:750
metros quadrados, com agua cor

[ente potave-I uma olaria. e
.

uma gíande pas,'agem.
No lugar Barreiros. Preço de oca

.

J ã(i. Informções: Julio BousfiE::lda,
Barreiros.

H. AVIL.A
Escritorio Rua

FONE 1561 •

Canso Mafra, 31

CAIXA P9STAL, 140

FlorianooolisTelegramas "Avi la"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ E
Dia 17 CINCOENTA CO'Nvl'OS tia "lÓuossa HoteJ.·ia�'

Jegom apenas lã milhau."�� Inteifl"o 15$000

I��UA FELIPE SCEí��!I)T N. 5 �
.
�������1�{";;j;;x��.::-�;;wr��i�i����DQ'G.t.,·n.i,��lJ

versiVOineu":::::::r.t':$
na

�'""�������
Além das amplas informações

�,�::...===. �.·,,,,,!•••n""'«_�""""""�_�IiP�I·_��"'�!,������EL����""'�-�... acima, que a FOLHA DA TAR-

DESC �RTO E POD'1!fO ALE��RE �E1Publicou?a ediçãbode ôntem •

.., oh U amua conseguimos sa er que o sr.

Armando Balvé, no seu depoimen-
to prestado aos drs. Linneu Cotta

P " e Plínio Milano, respectivamente,
�\""110 OV W assistente técnico da Hepartição

III
Central da Policia e diretor da

na surd Ina I�iretoria de !nvest��gaçi)es e S?r-
I ViÇOS Preventivos, tez referencias :
ás contínuas reuniões que se rea-I RIO, 14 O mínístro da Guer-

Apezar de º"... bem clara a si Acomo por exemplo do M
.

li
.

f ! Ii d I d R di I
Ia batxou hoje, f) seguinte avtso,

."�
-

r .
s srs. arco gencias que. a po reia v.em azen-

I �za:a e� uma a� ,sa as a. � ,10 "Atendendo 3 que as matrtcu-
t uação e de estar o governo atual I Antonio e Luís Flôres da Cunha, do, n.o sentido de elucidar com-j Sociedade Fa.rroupilha, presididas I ias da F..!lwla NiHHar nu corrente ODI�ON., 4) midel" dos
cercado das maiores simpatias e I Berta e Hasslocher, Romagueira pletame�te a sit.uaç3:o �os elemen- II p..elo sr. Luís Flôres da Cuah?" e"no dev�rão �bedccer ao, d�cE..eto 307

e�.U�}j_'UldS
gozar do apoio unanime dos ho- Rodrigues e de um punhado de tos floristas e integralistas, que filho do ex-governador do RIO I'

ue 26 <L_ novembro <h: 101)7, que

mens de bem, existem, ainda, fe-, empregados do Cáis e de outros tã d ã s dadas o ca- I Grande
L muitos sao os candidatos que aguar-

e: �o agora
.

emo: I ", �,. ... I davam ser martículauos por C01lCe:,;.
lizmente em número reduzidissimo, elementos esparsos, que faziam pitão Aurelio Pye o assistente I

Tais reurnces g3ralmentesepro-lldes e motivos lUJerSOs, permíto P�O(FRUU�'HH;; [;,'E HOJE�
certos elementos, por todos os ti- parte do PUNCH verde-desmaia- técnico da chefia, dr. Linneu Cot- i longavarn até altas horas cercadas I aos ex-alunos dVfl Ca)l;;àio�! f'(Ii1ita-

tulos indesejáveis, esperançosos na do... ta, estão, o.uvindo todos os pri-I sempre do máximo sigilo e com I 1'<':8, que tenh.am .CO',IC!lliuo 0. sexto A'S 7 c 8,30 MOR >\S:

volta do c:-.r:overnador Flôres da Todos os detidos foram devida-
..

f' d e anizado a partici :" -1 PRESTIGIO ano, sem obteneão oe medía seis, A estupenda puv.;uÇ'\O da FOX,
., sIonelros,. a nn e s r org I --,

icipaçao L e l " -

-

sejam submctícos a COllC.tTSO de
Cunha, cujo governo, como se mente inquiridos na Repartição o respectivo processo. SO:s chefes de grupos... I admissão ex�gict(! pelas citadas íns- com Jean Hersholt e l'on Ame-

sabe, afundou o Rio Granda no I Central da Policia e encaminha- I O sr. Arnaldo Balvê afirma,

I
truções {Íú rercrído decreto. che

maior descalabro moral e admi-I dos para os destinos convenien- ainda, que por diversas vezes, �s provas \1eceSsaria�.d(;,'erã:.> ser PECADO DOS R;)TiIENS .

.

t ti d
.

h' tori E t 'I C II Ih' L' FIA. realízadas na }'l:scola I"Hntar apos as -0- -

lllS ra IVO e sua IS oria. sse

I
es.

}l, Radio Farll.oupUha 81,0. se ara o. s,�' UlS. ores a, que se efetuam anualmente, poden- -, " , .... ntriste periodo da vida do Rio Alguns para a Casa de Corre-
b

. I.d
abandonar a idéia que alimentava i do as insc!içoes serem reítaa me- CINlES (;OltOA.12�\'S

Grande ..
···

constituiu, entretanto, ção e outros para os quarteis da (am em euvo VI a de AGITAR o RlO Grande, por-I diante relações "presentadas pelos

Inma verdadeira IDADE DE OU- Brigada Militar do Estado. quanto se tratava de umaemprei-I cstab.eleCir::teIltO&.'
de onde jU0vlc· CINE HEX, ás 7,30 horas->

no para certa classe de aventu- �� �lecurso ,das invest�g�ções I
tada .muito perigosa...

.

_ ! rc� l���:��cagg��es novos r.am�\\la- Despede-se hoje 0.reta, Gar.b� (�

i eiros, que realizaram toda a sorte Fraeasso eO:!lUl)leto POlICIaIS em torno da atividade TaIS conselhos, entretanto, nao I tos deverá ser reíta no precncl'li I Hobert Taylor, os tormIdaveIs U!-

de negociatas. do sr. Luís .Flôres da Cunh�, que I f?�am ouvidos e o f�lho do sr. i mento das.yaS!,s restantes no to- terpretes do célebre romance do
Esta esperança triste de resta- A determinação da chefía de é um dos dIretores da RadIO So- li lores da Cunha conlmuava pre-: tal de 28�]3 fIxado ,�o c�n'ente Alexandre Dumas

Lelecer o passado regime, ligada policia de que fossem efetuadas ciedade Farroupilha surgiram .li- I sidÍlldo aquelas reuniões. i ano! depOIS q:�c 01; Iu�uH:nbaos sa- A DAMA DAS C 1\1\11"1 IAS,
. I Hs:í'Izerem as ms·t�uçocs (lo dcc�eto

" h "J <-

agora, 'á esperança VERDE-di- aquelas prisões teve um único ob- tos elementos que comprometiam __ _ . __ . __ ._. , acima aludido. . .

T '

zem que a esperança sempre foi ietivo: mostrar aos CONSPIRA- a MAIS POTENTE sendo, por m. t � ., •

1----------·---------------'
CINE ROYAL, as 7 e 8,30

, .11 ii OS haC!@!UUS e f" ') ri! .li W\ ,� 1 C d 'lT' I'verde-teve momentos agitados, DORES que a policia estava per- êsse motivo, detido .0 sr. Arnaldo E t.
..

o �
.H'. I Bufa 1.11[1 m�mf� f' ern� 101"aS- oma

_

t v,mgt numa. pe ;-

nestes últimos dias, com o traba- feitamente ao par dos planosHE- Balvé, diretor e !)OCIO da empreza,
.

S I aaJ�1I as I !\dvog I cuIa de emoçoes fortes e vwlen-

lho EFICIENTE mas sem sorte, VOLUCIONARlOS que forjaram que foi demoradamente inteITog�- en'll.cont�am-sa a ven�a no Rua Traiano i�. 1 (súb.\ I
tas

de uma turma de FANS do sr. sem o necessario cuidado... elo pelos drs. Linneu Cotta e Ph- Salao ComerCIaI . .

' ) O DESCONHECIDO.

Flôres da Cunha, que estava agin- nio Brasil Milano. O depoimento R. Conselheiro Mafra, 10 I Uma produção Gaumont Brits.

do em Porto Alegre. IDve�tigaeões c@m_.dosr.Balvéfoitomadoporter'-11Felieitaeões ao �Jrelle .. D------i
-.------.- -

-.-.--:;---:;
() interessant� em tudo isso é mo para os devidos fim tendo ..�..

./ onat VO§ ID8r3 8 'Vai"

que êles pensavam que a policia pletas sid; depois posto em lib�rdade.'" Afondado O "Mendes rol Monastelt�J10 I xa de Es:m.ulu§
militar existia sómente no nome. Proseguindo na série de dili- Nunez��
Ignoravam o CQNTROLER que --- -----------.-----------.----- BtJRGOS, . 14 - O generalis-

estava sendo feito,de acôrdo com Em 9'8O
"

1 i los HENDAIA, l4-Noticias ainda simo Franco felicitou o general
planos seguros, organizados pelo q 11,:1 O C C I não c?nfir�nadas, informam que l\tlonasterio, por motiyo da vito-

capitãó. Py e o assistente técnico �����������.�-��_�_:_�_�:�_'��"�� 03 naCIOnalIstas afundaram o CTU- ria obtida pela cavalaria daquele
da chefía, dr. LÍIllleu Cotta. zador legalista MENDES NllNEZ, cabo de guerra na.,; batalhas que

D�sse modo, cada passo que Oi Óueam hoje pela que se encontrava ancorado no vêm sendo travadas na frente de

fleristas davam para aumentar o porto de Cartagena. Aragão.
TEAMdeadéptos era devidamen-

PilE-O .. Sociedade _i''!�.gIllB�m.�.
te' anotado, sendo colocado no seu "

caminho um obstáculo invisivel,
que enttaria em ação'-flo momen-

to oportuno. .

O entusiasmo dos amIgos do

ex-governador fôi ... crescendo. �ra
João Noronha de Bem, conhecIdo
desordeiro, a trabalhar junto aos

seus áníigos do Cáis e de outros

que não sabiam o camu:iho que
trilhavam em face de sua igno�
rancia no assunto. Um tal de Sa

nabria que jogava ás apalpade
las, se� segurança nenhuma,além
de outros elementos de DESTA

QUE da éra florista.

PIaj' o.

Como
trama

narra o

que se

o sr. Luís Flôres da
Cunha era o eentro•••

O sr. Luís Flôres da Cunha,
filho do ex-governador, que se

achava ha vârios dias nesta capi- I

tal, depois de um periodo de. es-1'tagio ao lado <ia seu progemtor,
que se encontra internado em

Montevidéo, reunia diariamente o !

seu ESTADO-MAIOR, composto,
aMm daquêles elementos já apo�-rtados, de mais um tal RomagueI
ra Rodrigues, distribuindo OR
DENS de acôrdo com o PLANO
esboçado, que �ra de �stabelecer Icónfusão e pamco na :::ldade du

rante () kSSALTO dos grupos em .

vários departamentos do Estado,
e dos Bâncos. Ah! a atração dOi!

Bancos...
Tão ridiculos eram os planos

organizados pelo filho do sr. Flô
res da Cunha, que a chefía �e
policia, em certo momen�o, n�o
chegou a acreditar na eXIstenCla

de tão incrível tramai

Várias prisões
Foi com a chegada do sr. Ma

noel Hasslocher, (o enviado do

CHEFE)' cuja vinda já estava

.sendo aguardada nesta capital pe
la... polisia, q.ue o capitã� Py _e
o dr; Cótta ,tiveram eonÍlrmaçao
da �ação entre os elemen�os do

? sigma aos que apoiam o ex-gover
nador do Estado.
Tiveram inicio, então algumas

detenções dos principais MAIO
RAIS sendo João Noronha de

. ;.

Béih, wn dos primeiros a ser prêso.
Sesuiram-se, depois, novas prisões, I

"Correio
preparava

Rádio Nacional

_ mrM�_ _Jc'

W"�'__""";,)lJOO,1I,_'1PROGRESSO-�=-O -rini��'-!
I

L

i

,

�.

I
I
I

do Rio de Janeiro

,..,

SALAO
----------- .. - .. ,---_._-,.__ ...__._-_•.. _ ... , ._-_._,-,----_.-.._-- _ .. __ ._-_._._,-_ .. _._._,_... __...... _.

que o P ..;'i'VHO é D'J.e�9)n�[]) c®mIDe�G::�nte �m:] fN�'"

hu·mas e cr�li,�ert�s de (]IDL'!d.qneli' II�I'��:J$ '.Ie�'

6ba. --·-Vai...se ,fi ti®\li::ticU:iio .. --Oi?!iC1i�r..4. -. �e::�
§,mldauha Marhdl@� ents·e J@iio i-iüso e

Tiradentes - Telefone" :E_.,43$
---------_.-_. --_.'_-,---_._---

L'A§ maitriciliHas na E§ ..

cola MUitar

A's 23,00

AMANHA

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de gínastica
pelo prof. Osvaldo Diniz MagalLães

DAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 13.00 - Programas variados.

Programa noturno

DAS 18.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

com

Regional de Pereira Filho
OrQ,uestra de Dan�as
Radamés All e a Stars
Eduardo Patané e sua Tipica Corrientes. i

Romeu Ghlpsman com a Orquestra de
Concertos.

A's hOl'as certas, lGrnais falados com no- "

tícias em primeira mão, do Brasil e do mundo, '

fornecidas pela A NOITE e oferecidas aos,
ouvintes de todo o país pela casa Guimarães I

Ltda. i
-

!
A'S 21,30 - CANÇAO DO DIA - por La- 'I' ,

martine Babo. '

A's 21,40 O TEATR0 EM CASA - com a I
peça radíofonica em 7 quadros de Noél Coward IDR. FEL1X», com: - Violeta Ferráz, Lour
des Mazer. Ismenia dos Santos, Celso Guima-

rães e Olga Nobre.

O comissario de policia sr. Os
car Pereira. fez entrega na tesou
raria da Caixa de Esmolas, da
importancia de lH$OOO, sendo
109$000 dos funcionarios da S�
cretarÍa da Segurança Públicr: e

5$000 da SecretarÍa da Viação.
m_E�il

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEIRA
LINDA BATISTA

SERENATA - Um programa de melodias e canções

Speaker - Oduvaldo Cozzi

ás 21,30 - no TEATRO EM CASA - a co

media <,UM DIA DE CHUVA> - original oe
Luís Foreste, pela Cia. ele Teatro da Nacional.

No DIA '24 -=- ás 21;30. A ·revista ADÃO e EVA',

c

'.� '" , .... '._,•. � •. ; .. e .• '.�

u
•

I

. __ ._---------_..._----- .---- ----_... ---_ .._._------------------_.__ .... _ .. __ .

OVEI

o G
-----._----_._--_._--_.__ .. _---._-_._---_.__._-----_._._------_.

19

Curitiba Est. do

Representantes nejita capital

MACHADO ,ce Cia.
Roa João Pinto ii Caixa Postal 37

.�' .-�.'
I .i',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Endereço Telegr.: DOLi L •
- C;ixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIr\A
�AGENCIA DE VAPORES,

C�mpanhia Salinas Perynas=-Rio
Pnr.g Torres & Cia, Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio,
Navegação Cabofriense Ltda.---Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.--Santos

VL4GENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO. dlréta- ELETRICIDADE ME'-

mente, sem transbordo DICA;
Tem sempre vapores em porto, carregando ALTA FREQUENCIA E

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de RAIOS ULTRAVIOLETAS.

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em
Rua Tiradentes, 14-Sob.

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Telefone, 1167.
I

porto do Norte ou do SM! do País, bem como para o Exterior Atende diariamente: das 8 I
Recebe cargas de importação, do País QUI do Ex· 11

ás 9 da

manhã�dasI. Cabo)4 ás 7 da tarde.terior, para desembaraço e redespacho para Tele jgramas.
as praças do interior I

.

Fano)
DESV!O DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO IF=-o.;S_EãiORV.I_Ç_O_G_A_R_A_N_TI_D....O_E_F'..,AiiiiiiP_I_D_OiiíiiiiiíiiP_H_E;;.ÇOiiiiiiSi__MIiiiiO;;;DiiiiiICiliiOIiiiiS�' Dr.Ped r�Cata Ião I

I
Rua Trajano N. l-fsobrado)

Diplomado pela Facul-'
"
Flortanopolisdade de Medicina da �

Ex-0�roo ���d�� do 1��X���z�Ü���N�Ü�i�u-E�IU���·=�I��·-·�;���t�����-·��·;��������I���"�·�I��I

SerVIrO do prof. Moraes I ----I LaraoJ·"'lro""•

:&
•• llm;)rep,ndo Com successo em todaI

I -
.

...

EX-Interno do Dispensarlo lU moJpstJc3 proveruentell da lftIIdII [ Dr Oswaldo
S' J L'

o bllpure.ns do sanllUe, .
I

I va ima

fERIDAS.
-'

I
Cabral I

Enxertos grandes, quali-
Ex-adjunto do Hospual d d UMBIGO

G <f G' IS' ESPINHAS ME'DICO
a e suprema: ,

rar ée um e e anatono
ULCERAS I PERA. UNiA e outras varie-

Manoel Vitorino

I ECZEMA3 i· R dades.
Clíníca mméodljeCsat!'ascid�rgiCa das MANCHAS DA PWI

I JRe�ldeln3C8i3: F\ua Elst5e�5'e5s I Um pé 2$SOO, dúzia 24$,
.

I
DARTH.R.OS umor, -- one- .

t 1 80àPOOO E t tór-CABJI!:ÇA E PESCOÇO FLORESMANCAS ;':'xc" cen o q. x ra r

Especialista em RHEUMATISMO V E-N---C--E--SE �e .3$000 c. u:, LIMOEIROS"
NARIZ, GA�GANTA E �1JU:IIiII' SCROPHUlA8 esplendtda e confortave1 casa, que enxertos muito Iórtes, de

OUVIDOS SYPI'fILITICAI além de moradia épropria paraf'casa CECILIANO. MIUDO, CA-
CONSULTORIO elnalmeat-,....... comercial, recentementereconstieída, LEGO e EUREKA, 1 pé,18- Rua Trajano --18 .. affeeçOei'.... situadaembompontovavíladeBíguas- 3$500 duzia 35$000.RESIDENCIA lIWla reslllrlÔ .em..,. •

sú, e mais dois potretros com exten-
' ,

H ote I G lo ria" AV .AR.�.•_� sa area de terras. O negocio é Ut.

Diariamente das 16 ás 18 hs,
- Milhares d. cura". � gente. Tratar' com »st Sanches, na
anAHDE DEPURATIVO DOu.I

Iiiii&

QUI;;;:_�R COMP�".,�.,
p aCURE o MEI-I-IOR ENTRE q "

MEL.HORES

I�'D�r.��p.: ��a�m!�ra fSimões I·, ,

Adolar Sch

Médico do D. S. PI
do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio

'

ca e de Laboratorio.

Café-Restaurante São Pedro

Proprietario: __ o IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

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

FOI"neee comidas a domicilio J,

,

RUA FELIPE SCDMIDT

CURV
o CI-tAPE'U

Nu I 00

B A SIR

., .cFlorianopolis-l938 :=:::::
,

l } > 4J·
._

.. �.a '.:iH

Fa dA
D

r I c ab a Ulan

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

fantasias, canéla e pimenta moída

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

pela saúde.

reafir.na sempre o seu valor I

- Reprt9sentq nte :

Francisco Bitencourt Silveira

Frabisil
Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.4 J 3

Santa Catarina

CARLOS NTLSON

u R 'Y:·
fôrma

,

elegante:
Côres

f.i rm a.s:;:

, j

,
,.

I '

• I

: 1

Devido á crise, durante este mês vendemos com a a'esconto de 20"1·'[1 I
" .

Depoeltorio: A I e x a n d' r � 5 aI u···r:O:::
N; 12 - FLORIANOPO,LI�RUA

� '.

CONSELHEIPlO' MAFRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••• , •••1. "a..ata, po..'", , Filiais em:••_Iho.. do .ulld.

,.. forte - d. UM .0•••a..lo••on. oo...ln.....

....1 quo nAo oon.o.... bate..la (2.5 ••11.)
I••en•• du.....III......

A

.enda toda .

o••a. do .....

e no.

MOSTRUARIO EI\�:

Tubarão

-._------

I I � •

De Fama Mundial I
;•.::;_........j_c...__ •

ii
. , . .,...

I i N S T I T U T O D E O i C��\
I GNOSTICO CLINICO

co
Dr. Djalma Moellmann

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaluâismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das mnlestias da pe

le e nervosas pela .Autohemotherapía

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 I
Telefone, 1.584 _jConsu/tas:-Das 8 às II e das 14 ��� horas

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDIC� EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 as 18 horas.

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. ;oão PiRt�. 13
1 eldont>.. 1595

Peso Ho�el Gloria-Fane 1333
Consu/tt!3 das 13 ás 16 hrs,

, ��'�����������A.VÂVA����
�

Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- �
,

estrutura em con- caltzação e direção II
ereto armado de ob: as e
� ferro Aparelhamento com �,

pleto para constr-u- � I�,' ções de pontes em �
• I concreto armado �'

�
�

'1, R A 10 X
� GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFl A
i CLlNiC.A.

, Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

traçados ,electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Cltnicas
Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe; de
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue de.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, lí
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernand() 1\11achado, 6

TELEFONE I .19
LORIANOPOLIS

,
. - :

I Accaclo fv1oi-\

I.
I ,

.
"

í I Omar; Carneiro Ribeiro
ENGENHEIRO (;IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 12;e 13

i- ANDAR

Curitiba • ParanáTel. :1503

tÓI io de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

,;
•

reira tem seu escrip-
Ex -chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P"v[€ssor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgia

geral

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

d0t:1te em concreto armado sõbre o Rio Passa Três' (Estr. Curitíoa-S. Mateus) m operações de plástica
.. P.Qnt� de concreto armado sôbre o Rio S. João (Es,tr� tCuritiba-Ioinvile) CONSULTORIO---Rua Tra-Prefeitura e Forum de Mafra �

'rupEscolar de Mafra
' � ano N. 18 das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de Rio Negro
I j i' � das 15 ás 16 112 horas.

"

'prupo Escolar de lratí

'�_";'
TELEF. 1.28, ,

Materntdade de Rio Negro ".11

IEstação Experimental de Vitden�ias em Tijuco Pr�o (Paraná) R! , RESIDENCI�- Hua Este-

Diversas construçães de (CS.ig,encias
I � I ves JUnior N. 26

I�������r�
TELE� 1�131�

Consultas das 10 ás ! 2-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João.
Pinto, 7--- TeJ. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114

ITe!. 1317

Obrás contratadas no _� semestre
, :) Idá .1937

n. 70. - PhOJ)p· 1277.- Rua Trajano, rr 1 sobraão

1�1 postal, 110.
__II__TelePhone n' 1458 I

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa I

Bacharel em Direito I
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San- IIIa Catarina.

�iiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEjiiji'SCiíiiiriiiiiiiitOiiiíiriiiiiiiiO'.R_M_a_.M_Ja;;;;reiiiiiChijjjiia_1F_loilliriiiiiiiianjjiiiioi..p;;;e_ix_ot_o
,

.....

1

3_1;;iii8Iiii__ I:1 '
sobrado sala n' 1

PARANA' SANfA CATARINA
---

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço'

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançasl
[Hn}lor da Maternldadel
M8dh�D do Hupítal

(Curso de especialização em

molesties de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _' Consultorio:
ANITA GARIBALOI, 49

-I
I

R. :

I
I

Dr, Aderbat
da Silv�
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fon� 1631 � 1290

I Dr. Pedro dehMoura Ferro I
Advogado

�,
.� - ,,(, �,

,"V'.'
,-- _'"

,.' .....

.: -;,Tt o�.:

_"., o_\'7<" '.

'j 'h_' .--;;.. ,.� J:,' .',.. '/.' ,o:;" _'",� " .••. -:--

.'J, '.\.,:"":':\

.... ...
.l

� : ...,...�. .,...'
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A GAZETA
,.--M-··---_·_._�âL ._.!.__ ._. •. _

fYi�TÁ
M

BE FILHOS
-

Lindas e graciosas confecções
na A C

pa,r"i meninas e garõtas só

PITAL.

"&Ar FE? ijMllt_MP1'iS" PÇiQMW@EI.B{MJQ e frMM"N:WW_. ri!"

�Vftg�
I

��rl'".)ji6'...... � �Bí'!:"'il[;HARL�t\U·rHjl��:..ERbO,dE"U-â � a l1li &ii. íf�� Ei.
-
� lIiiiiia

.

;:,::) 112."'_ uma 'o sa e ÇOf preta
-- lê' .' 'na Catedral sexta-feira última,

I o creme que, rtVo!uclO�OU o pedindo-se a quem a encontrou
Uma extensa área de ter--I mund? velho, e, ora revoluciona [1

entregar nesta redação,
ras, no lugar Barreiros, com. ftmellca do Sul.

duas casas de madeira, pas-I
M('�virnento MêtritimosPorto FlormangpDlis,lto para muitas rezes, d!ver'-I

I sas roças de rnandioca.]

I aipim
e cana, um bélo ba- I

Serviços de PasE:�agf"�iros �7 cJ(:,:- (:�ar"f-zas nanai e bôa chácara, pos-]
�aa_ -- V!.... • ... ' -m 0'Ultr.a:i!.es .... "���IftJ:SN:!t�ll.C;f;,QrG,;).��ll.t.'1.. • � • I CHl\RLAUTH. , -----

.

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

I sumuo :lgüJ especial. : r\
.

Para o Norte Para o Sul I Tratar com Alcebiade : I "
, .

! Souza, nos Ba � J I ti« s Ilhe extmgulr.a as sardas, panos. a venda em todo o .BrasII
·i,....rm ,;. _._,.,_ mm

--------
.. ---'--�---�"""'-'---- I I cravos e espmha.s1 sem a rninima notadamente na Capital da

! ". J' d Ih
. Republioa,

sairà á 18 do I
�-.".--_._ ..-.-.---- -'--'--"----' ImtuI;aJ.o, OdXal!. 0- fe

Il cutis
I Esta a maior prova de sua altaO Paquete ITAQUE'RA sairá á 19 do cor- O Paquete ITABERA' v

.

. � � !_mpa. macia e resca. qualidade.
rente para: corrente para: �, MAQUI..Nl\ .D_ã1� F" •••• eM-' "Mm�.-.'I1Jl-." _

Paranaguà, Antonina, ESCREV lER
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.

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

RVla COflselheiro esquina
:1
t'1
��ijfA ·@hPWAA .. CF""'TTzmrm'...,'!!7'P."..LI\.....&.

Cornpanhia Nacional de
Çãd Costeira

... ,W

,,\.VISO

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Royal, típo 10, p. escritorio
usada, mas em perfeito estado.
Vende-se uma por preço muito

vantajoso.
Informaçóes na Tabacaria Baía

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso
tal. 59.

"

.AV;SO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
,i' I 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 t 6 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais. A oficina ele marmore de '

Carlos Zech mudou -se para
o Cães Frederico Rola no,

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

ESCRITORm-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ffiU�MAZENS-CAIS BADAR6 N.<3--(FONE' t 666) -END. TELEG. C()STEIr<.A

Para mais informacões com o Agente

..J. SANTOS CARDOSO
�������������������---t."�,,,� f Casa no Estreito

tj�

f'� O saboroso CAFE'AVANTE VENDE-SE uma casa si- VENDE-SE
v'
1-� tuada no Estreito. Boas aco-

tm Puro ou com assucar é vend ido na modações e todo conforto. tUdma maquina SINGER em perfeito
'�jffl , 'A SnBE ''j) AN ... " P

�

t at . , E A ,,' • es a o.

rl:� "JVssa' ... u "n" ara ver e .ra ar a s�r'lQd.1 Tratar i rua General Bettencourt
l�j, Geral no. 105. n·. 90. ..

f� • .�::i:_:"'�:OÇl $m ��

Jtt.liJ!ll��m";.�iiiiiii�lI!Is�QiiiiU-m;;,;;I_N:iiiiiii�.mu..Diiiiiia_A--.-FIlIIiP-eIilllR-11IiII�-pIIIIIA_eIil1l1";,5s�-C_Diiiiiih_E-r_r1��-�II!I)-�_E_:.�iiiiiiii-I!IIBiiiiiiR.�_:._:.�_: I quin ta ..fe i ra
17 de arçe

"

A Casa tseetanea
--,���=�.�---------------

Fi .. TRAJANO
14'){uOianopolis

aN.

Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd n" 7 é 17 a

N a Estreito Ponta do Leal
�

B I HL E T E S

Federal e Santa Catarina
r.\�'

L;::S_IC_'O_S_E_N_V_E_L_O_PES FECIIADOS

da Trajano

CHARLAUTH

combinação feliz

PÓ de arroz e rou ge

não é um creme comum

Adora�ão

Especialista em molestias do aparelho genito urilzo.',
" rto do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:'

Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.
Clinica médico cirurgica. Fraturas em eerat.

Eletricidade médica.
6

Dr. Sá u I o Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecología do
Pr?f: Bra�dão. Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médíco-Cirurglca do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor d,) ser viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, I 1 - FLORIANOPOUS

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

Dr. J o ã o d e Arauj-o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo ria sociedade de oto-rlno-

-Iaringologia do Rio.

Chefe.,.,.do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
gantaãdo Centro de Saúde Pública de Florianopolis
Consultorio a se abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, tI - FLORfANOPOLIS

ance do Brasil
Capl�al

FUfld� dI) reserva
. 10G.OOO:OOO$000

'259.748:100$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 JUrJs (COidERCIAL SEM LIMITE) 2% al�Dep, Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de r 0:000$) 4% ajaDep, de aviso prévio (de qua.isquer quantias. com retiradas °tam_

bem de quaisquer Importaadas),
com avtso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3.5% aja
4% aja

4.5% ala
DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:

po 6 mêses
por l2 mêses
Com renda mensal

4% aJa
5% c

4.5% aja
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses 40/so a.• a.
por 12 mêses 5% c ;

Sujei�o ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico:BSATELLITE
TELEFONE 1.114

"

n."
. '"1'r;iftA'r;1!'-f;Yf:�':���?f:�

;
..

",", -.

• ,:,.�. i

,./

\ .
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A � ...t\_ZETA Floijanopolis, t 6-3-193&

A ;;A_�.ET A OESPORTIV
-----

Qual será a

do desafio do
"� Gazeta" ?

RIO, IS-Oficialmente e�tj

rompido o pacto ha tempos firma�
do entre a Federação Brasileira
de Futeból c os elubes gaúcros.

Aquele compromi�so estabd,-1
cia a ida do Arnerica :i capital:
gaúcha ainda este mê�. !O clube rubro 50licit -11. como

ers seu dever, licença â Federa·

ção Brasiieira para a excursão.

Esse pedido foi mcaminhado 'ao

presidente CI\S e'o Branco, que,
verificando [ião serem os clubes
gaúcho� mais filiados, indeferiu.

Acha-se assim oficialmente rom-
8pOlls, visto voltarem os mesmos

pido o pacto firmado pela enli·
a �e u'1ir defínitivlllnt'ute.

da.1e máxima do fute6ól nacioh31 O
-

'h- d F C
sob o aval do dr. Arnaldo Guin- N f' prOft)[l°bPavll

.ao � I"
te I . dCOU

.

am em
_

aprovano .e e e
• I será em listas alvl·rubra, hOllznn-

tais tendo ao c�nlo um escudo
O PREPARO DO SCRATCH

BRI\SILEIRO
azul e brallcc, com as iniciais.

RIO, 15-0 técnico Pimenta,
em recente entrevista á imprensa,
encareceu a necessidade de dar-;·e O 3m cric'\oo S,wnders d� 21

Os argentinos tarn· aos jogll.dmes reguisita::lus um di., r.Na 22 dê Feve.l'eírü d�� 1882, Ibem não aguentam ... ma. em que pudessem fic�(jr 00: concu nada m, ncs ci<� IOf) mi-

I �als completo Is�)lameot(:, fOía da Ibas" gasti nd) J 7 horás, 36 mi

OS CESTOBOLlSTAS AME-I vida t.lepldanle o.a �netropf;,l:. ,
nutos e 14 segu,do.<.

RICANOS DERROTARAM HOJe, ,a Associaçao A,'I�tlca oe

UM COMBINADO. P!...I\TI-
Caxambu. p�r lflterme�lO. do

I En: t 926. no Campeonato Sul
NO-67 a 24 GLORO. oferecr:u a embalxad.'i AmerIcano de Futeból, os argfr.�

brasileiw um'!. estada de um mês, I t nos venceram os paraguaios I�( r

d b -I ,. I r-

IBUENOS AIRES, 15--0 urante a r!. proxl�n('. 8xO. E' a maior cont,agtlD vellfi-

selecionade americano de basket- Cax;: mbu roswe. uma
_

pi a.ça cada no certam�n.

ball que disputou varias jógos no I de e��oll�s com a •. dunensot s Ih-

R· d J' S Paulo con ternaClcnalS, na qual o preparolO e aoetroe. ,
.

_,

d
. .

t l ou ôntem á de nOSS'l ((-presenti'çao pod�ra ser
servan O mVlC o, es te .' " fi

_ .

't t ·t· I derrotando o feito cem a p-JaXllIla e r:lenCla e
nOI e nes a capl d , . •

It�cratch" da Federação Argentina com a .vanlngem do chma ali sei

de Basket-Ball pelo "score" de 67 em mUito semelhante ao da Eu

� 24. ropa. Abrahan L. Monteve(de, mar·

O primeiro tempo terminou com chou de Nova York a S. Fran-
o resultado de 30x 12, a favor QUi-\SI FEITA A PACI- cisco, cobrindo 3.4IS milhas em

dos americanos. FICAÇÃO 79 dias, 10 horas e 10 minutos

Os visitantes impressíonnram de 6 àe Maio a 24 de Julho de

pela fórma excelente e precisão RIO, 12-(C.P.)-Conforme 1929.
dos seus passes, rapiclês das joga. adiantamos ha dias, apenas por

das e ótimo golpe de vista dos pouco tempo mais perduradissi- O famoso lutador Strangler
encestadores. lodos êsses fatores dio mantido pelos nossos centros Lewis, em Abril de J 932 dispu
desconcertaram os jogadores argen- nauticos, visto já estarem con- lou nada menos de 9 combates

tinos, que não demonstraram ho- cluidas todas as «demarches», em uma semana.

mogeneidade de conjunto. que vinham se processando para
Da equipe salientaram-se Y0- a desejada pacificação.

ungblond, pela qualidade de seu t1 Ainda, ôrotem, (oi conduido

joso e Raboowtz como encesta- satjsfatoriamente um ponto pelo

Ainda o jogo Aval x
Atlético

No jogo travado entre Avai
e Attetico, domingo passado, no
t..u-se que tai.to o alvi-celeste co-

1'l0 o tricolor possuem fa lhas sen

SIVCI! .

A defeH do Avai tem o seu

ponto fraco, nos backs, como o

Atietico, res-nte da falta de um

bom center-hal],
Não queremos desfazer dos

«lementos que ocupam estas posi
ções n s referidos clubes, quere
.' os é [rizar, Ióra de clubismo,
. ú o Avai apezar de ter jogado
mal no t: periodo, venceu de

qualquer modo.
Pois os tenros do Avai foram

obtidos pelo trabalho insano da
linha relâmpago, ao passo, que
rios tricolores, dois tentos foram
conquistados por falhas dos backs,
E' preciso pois, que tanto o

Avai como o Atletico,preenchem
estas lacunas, para não trazer con

sequencias desastrosas. RO'\I\PIDO OFICIAI.MENTE
O PACTO COM OS CLU

BES GAU'CHOS

PROCOPIO, O center-half n.

1 do Estado

dor. O público aplaudiu com JUS
tiça a vitoria d05 americanos.

_-

Qual a posição do
vencedor de domin
go perante o desafio

feito pelo I ris?

E' esta pergunta que formula·
mos ao .,Avai.
O Iris, por sua vez, qUtr de

monstrar, como já dissemos o s�u
novo esquadráo, completamente
remcdelado.

E por intermedio de A GA
ZETA, o Iris desafia o vence

dor da partida de domingo.
Se!à que o Avai aceita?

Figueirense F.C;

Pede-nos a diretoria do alvi

negro, para avisar aos seus joga·
doros, que hoje haverá treino ás

16 horas, no campo da L. f. F.

Esporte
..Jornal

em fac:e
colunas

Olimpicof». Recmrcrnos ao no S

50 arquivo e ficamos em condi

ções de rasponder-lhe. Em 1908.
em Locdres. a Diiia:113fci\. ven

ceu a França por 1 7 aI, na

da menos,

Nos jogos O!iU'p'ClS de 1912,
O pais que, em r:,artida5 In- no Tameio dr' Consolação, a

ternacionais, maiores derr c.tas tem Alerncnha J?Yl otou ;\ Russia por
�.I)fíldn é a Frl!nça. 16 a O. El',) 1916. ainda a

-0- H'11anda venceu ü Fin!andm por
O <'[tcorel" etlfopeu de 100 9 a O. Em 1920, a Suecia

A pena máxima foi instituida metros nad", liv[I). pertence ao d .rr otou a Gr:lcia f")r 8 a n.

pela Associação Illandeza em' hungaro E'lk com 5861 I O, ba- (rransuito da Revi,r 1 de Edu-
1891. IticL> r rn 9 de' Agosto d,� 1936, cação Física)

por ocasiào cl"s jogos OJi npicos - -----

No Campeonato Brasiieir,) de I de Bcdim. Cllj, prova ele venceu. Me. IeObe /0n e
Futeból, e,,? 1922. o pau!ilital

.

_--

. r.rian AherneNeco conquistou nada menos de Ao sei batido um escandeio, O . 4 ,

10 goals. de .modo a'g�r� ,pode h�ver irn- em ".A bem a ...

Friedenreich marcou 9. pedimento (otf"l(�c). Desde
.

qu � I d
_

_

. _. "

�m j.üg'l�or esteja atrás da ,":lha I ma a I n Im rga
2' O <recor d> mundial de Imagmana da bla, não da Im- MARLE OBEPON - «A

lançamento de disco pertence ao pedido. Como, o ser batido o BEM-AMADA INLVHGA» ._

alemão Scroeder. com 53, 10. I escanteio ,1 bola deve ser colo- Marie Oberon deu um ai sinho
Em 1927, os rnelh:Jres resuh'l'! t,da no -xtremo do canpo, não de si em «Os amores de H!"mj
dos foram: Cá1penfer uortc-ame- ha p s lbd jade' de nenhum jo- que VIII,.. Aparecia pcu:o. Um
r icano, c o:n 51) 62; SO( iie, 110' gador esi ar na ponta da linha quasi nada que hcou sendo um

rueguez, com 51 57; KOlbs, dêie, a menos qu'� f:qll� fl;ra q-rasi tujo para a ma carreira .. ,

Iinlandez. e01l1 51.27. du campo. Veio, de�JOis em «Os amores de
i

Don Juan». Q'le e,pl,�, dich es-

Q di b carioca qu'! p')�s:í-! QUER Af1RENDER f-\ jO- paoholá! Apa.eceu cm «Filies
maior número de campeonato é o GAR DE CABEÇA? Bergéie». Já estão havia !igu-
Flum nense

.. E'. mesmo o d;,t n -I _

.

� .,', .

rado tres nomes de projeção in-
I"r d� mais tltulos de todu o' Expenffi. n!e o 5r gutnte. a'llal' vulgal: Charles Laugd on, O.IU-

I Brasil. ,re um� bola e pendurc-a !la Ira- glas Fa'ibanb e i\.hurice C11Cvf\-
: ve honzon' aI d.o «goal», paI liel ... Fez cinda, com Leslte lio'-

Em b: x ha oito eategor;"s. f'xemplo e, depOIS,
..
p.rocure ca-' wilrd, aquele in:"sqLecivt! ,,0

.Em luta romana e em luta Itvle beceal-a, cüm o obJetiVO d;) eu- Pm]flin'li! esc:)dé)te» E veio, ti ii fi

IH setr, apena�. Fm jiu-jilsu não. vial-a a dtlennina:ld lugar. Tal I reC'=�ll(-rn,�"te. n.1 len,polada ui, _

I h l categorias. .A? al�tarnê�te, _

a vez" .na ocasião de sua cabeça 1l.la) em «ln!amia» .... ,C�)!(l �:: .:,e'·
.

I
Federação Brélstlêlf<l c.e I-ugdls-I eiltrü,. e1l contacto com a. bola, CIJ1CO celulOldês fOi iVbde Olr.-

NIZETA, ° mais credencia- �o instit�in categorias e� tiu"1 o alnJg� taça algu� �ovIlT!ento ron e.levada ao «estrelato» í,-' ,IS

do centro-avante ca!a-
. Jlhu. EVldentement�, os !amltes jque pr�JudlfJuea dlrecao. respel�avet que o cin ma de rlO�-

rinense d� peso nas categnoas de box e 1 , ,..,
� so� .dla� pode conCEder a-.s mais

lUla não podem 'ler os mesmos_I OS �AIORES SCORE� VE prIVIlegiados de seus eleitos.
,RIFILhDOS NAS OUMPIA- Agora, eil-a de volta. rm p;'lmei-"Beeorde�� de peso J' DAS

ra de suas «performances» para«(\ual o maior "score" VEf!fí- 1937 '..l •

l .

..,.;
, e am.:J8, como sempre,

O «record» mundial do salto cado em «foot-bai!» nos Jogos para a United '\.rtists: «A Bem"
amada inimiga». que se anuncia
para 5' feira proxima, no h�ex,
ao lado de Bríam Haerne, fi�m
com o qual :-;e realisa o inicio do:;
grandes lançamento" U. A., da

temporada. no tranicional �cinc'
ma de todo o Rio chie:».

Podemos adermtar, no en'an

to, que Marie Oberon e,l�ri. !l

partir de agora, com nua at;\,;
dades divididas igllalmente enlrf�

Holywood e Londri' s, seis rr eoe'.

a serviço de Samuel G JlJWyií e

os outros seis meses n03 studlOS.
de Alexl\nder Korda. Do novo .�

do velh" mundo os dois arroj<tdé,s
produtores vão euviar-nes. p;�[lu

dicamente, por intermer:! (J d;
Ulliled, novas e soberbas cr(";\

ções do «glamorous» incooftl'1-
cliveI.
Á primeira de suas pt rJ(.ula��

obedecendo a esse !luvo litiOlU
de tIal:;alh .... é justamente «t\ Bem.
amada inimiga» que o Pex "ae

dato.los S. feira. E, aproposito
de «A Bem-amada inimiga», é
curioso informar que no ('C3st»
des�e film. além dI! Brian t\herne
e David Niven (este ultimo o seu

«(caso» sentimental na ,,{da re

al. .. ), se encontram: Karen MGr
ley, Henry Stephelison, ]orolDe
Cowan, e até, em papeis de se

gunda plana, dois vtlhos atoles
muito nossos conbecidos: Davic-!
Torrenco e' Jack Mulhall. Cora
vistas aos «fans» da velha gua[-
da•..

CarlosREDATOR:

atitude do Avai F. C.
Iris, feito pelas

qual havia certa re lutancia das I reita do quadro secundario

lpiranga,
do em distanci:x pertence ao extraor

nar io norte-americano .JessOwt' ns,
�'-'m 8 J 3, bi.:;tilnte difícil de ser

I •

Freddie ,'V\iller e Tommy Paul r.ando. O melhor resultado re-

realizaram nada menos de 8 com- gistrado em 1937 foi 7,98 pelo
bates em 10 assaltos. c íernão Long.

L. da Luz

partes.
Reunjrem-�e os srs. Luís Ara

Ilha. presidente da C.B O., Co
rnes da Ro.:ha, da L.C.N., e

Nelson r: allemont, da F.A.R-J,
Pffci�arrí assen.ar em ddiri-

...

. .

tivo o rumo das suas prcxin as Samitier, " hm(lso atacante es

atividades. ! panho], (\OS 14 anos fci lt1cluidn
E"ludanrlo ° cr.ôo firou ddi- no l : quadro. Com 16 ano, pil(

berado que a L iga Carioca de ticipou de um j ga internacional.

Ni'.tação fIZeSSf' disputar o seu

campeonato ii 7 e 9 de abril, e

a F.A.H..j. LI seu certame» da
mesma natureza a 10, encerrando
com os mesmos as suas ativrda
des corno fim, lambem. de tem

porada .

A I 1, serão er.tãe fundadas,
com solenidad- as Federações
Cariocas (le H.emo e Natação,
�tJt: 'daí por diante serão as uni
cas controladoras dos respetivos

l)'L."TIMAS' ...

Em 1928, na partida c<mlra o

Montervell, quadro �"cossê;, Fei-Itiço conquistou nada menos de 4

goals.

/--- .. _ .. - --"-- '-- I

TINTURARIA HA' MUITAS ! I

Mais a S E L E T A oestaca
se pela perfeição do tingimento, e pela especiali
dade em raupas de sc-nhoras, Em suma não se

confece RIVAL na arte,
Rua Tiradentes, 7

Silvio Lagreca, que foi um dos
melhores ceptro-medios do Brasil, Iestleiou em 191 I na extrema di-.

752

\'.,
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A BBC inaugurou ante-ôntem : rão substituídos então os que
o seu novo serviço de transmis-I agora vão ser utilizados.

O paquete «Max», que ha 4"1 --------------- sões radiofonicas e enviu fie bO-1 Considerando preciosas todas as

anos enfrenta os mares do sul, letins em lingua portuguêsa, e

I
informações que espera receber

fazendo a sua navegação metodi- CO �sas da
aproveita esta oportunidade para dos ouvintes da America do Sul,

ca entre Paranaguá e Laguna, iii enviar a toda Imprensa Brasilei- não só de caráter técnico mas

chegou ao porto de Santos. ra as suas mais cordiais sauda- tambem sôbre os programas, a

Navegando durante esses lon- IIha ções. BBC, que as receberá sempre

gos anos, sob a direção dos co- A partir daquela data, tais ir- com o maior prazer e atenção,
mandantes Prates, Bergamino Vie- radiações foram feitas cem o em- tem já ao seu serciço o pessoal
gas, Moreira, Abilio e Schneider, '.

Em m�teria de, serviços de l�ti- prego de dois transmissores de necessário para responder á cor
os três primeiros já mortos, o

lidade, mnguen:_ e peror servida onda curta da BBC, que Iuncio- respondencia recebida nas línguas
«Max» nunca sofreu um sinistro, que a população des�e. recanto nando simultaneamente no com- portuguêsa e espanhóla,
e, assim, adquiriu um nome tra-

adorável povoado por DIas �elh_o.· primento de onda de 31,55

me-I
Além do presente boletim, a

dicional. A

Casos se verificam, que SI nao tros, com o indicativo GSB, em BBC terá muito prazer e.n enviar

Os jornais santistas «A Tribu .. í�s�emos testemunhas ocu.la�es e direção ás Americas do Centro e á Imprensa das Americas Central

na», <Diario » e «Correio da Tar-
vítimas �onsequCl�tes das ridículas do Sul. I e do Sul, as informações e gra

de», assim se referiram á visita Ialhas, nao acreditavarnos se oca- Os noticiários em língua por- I vuras que lhe forem solicitadas.

do «Max». sionassem. tuguêsa, serão transmitidos todas I Toda a correspondencia deverá Jlldgllmento da ulti-

«Afim de fazer uma viagem ex-
Ontem, por exemplo, um nosso as noites á 1.45 a. m. (Hora de ser dirigida a; British Broadcas- ,

ma sessão

perimental, após a sua ultima
redator precisando de transporte Greenwich), em seguida ao noti- ting Corporation, Repartição de

relónua, ancorou, ôutem, no Ar- pela linha do onibus "circular", ciario em espanhól que começa á Informações do Estrangeiro, Broad-
1 .1 C' D' postou-se junto a um póste de 1.30 a. m, (Hora de Greenwich). castinz House, London, W.l.

mazem n. ,ua Ia. ocas, o
A

�

pequeno vapor «Max», da Cia. espera na venida Trompowsky, Os noticiários, sempre ele caráter O principal objetivo deste 110-
.

d N proximamente ás 18 horas. 1 •

t'
-

traíd I "d desei d.�, acional e avegação Hoep- orne IVO, suo ex rai �s pe o. pes- vo s:rvlço resi e no. esejo e Silva Lima. Relator o sr. des. a sra. d. Ondina Coelho;
cke, que durante muitos anos es-

Ao passar o carro fez sinal de soal da BBC, das diversas infor- estreitar cada vez mais os velhos GUILHERME ABRI'. a distinta senhorinha
parada, a que o chaufeur não deu -

f id I
...

1 d
.

d Ii
Rute de.'

teve no serviço de transporte ma- maçoe.s �rnecAI as pe as ,,:r:mcIpals aç?s e armza a que igam a Mandado o réu a novo julga- Souza Carvalho;
. . importancia alguma, apezar do I d t G

-

B t h d I Iritimo entre os portos de Laguna, agen?Ias mg esas .e n? I.Clas.. ra. re an a aos po,"os as mento por ser manifestamente o jovem estudante

Ftorianopolis, Itajaí e São Fran-
veículo não estar lotado e conti- AI.e:n deste serviço mlorm.atlvo Americas Central e do Sul, e es- contraria a prova dos autos a de- Coelho, filho do sr.

cisco, no Estado de Sta. Cata- nuou a marcha. e utilizando o mesmo compnmen-I tamos esperançados em que os ! cisão que absolveu o réu Arí Li- Coelho.
rma.

E' necessario que a Empreza to de onda, transmite entre as ouvintes latino-americanos reco-I ma.Dotado de ótimas condições faça com que os seus empregados 23,30 p. m: e a 1.30 a. m.

(HOra.1 nheç�I? a boa vonta�e que anima Apelação crime n' 5. 857 da CHEGAM UNS

ele navegação e construido ha sejam mais atentos e cumpridores de Greenwich), � 'prog�&ma que a. British Croadcastmg corpora-I comarca de Tubarão, em que é

anos, mas tendo sofrido grandes
dos deveres. todas as noites e irradiado para tion, apelante aJustiça e apelado Pe- CEL. PASSOS MAIA

roparos-r-o «Max» tem sido um os ouvintes do Império Britanico. I

o -

dro Francisco da Costo. Relator .
:';' ..

.., ordadeiro heróe, enfrentando os I Para tal, cêrca das 23.17 serão [ l-
iii o sr. des. GUILHERME ABRI'. Chegou d� CruzeI��, onde é

mares do Sul, navegando nas cerca- feitos os respetivos anuncios em
. I m O U S I n e O Tribunal mandou o réu a I operoso Prefelt? M�mcIpal, o sr: ;'

O TEMPO 1-
h'l ·t

' .

'lA t I ( .

I
- I ceI. Passos Mala, fizura de des-':-'

nias do farol de Santa Marta, on- .,..
"

espan o, pOI ugues e mg es, a Toda reformada marca WIPET novo tu gamento por nao haver I I
t> -.

d '

1· . ." . ·'1 .' taque naque a zona onde coza de v
•

,j3 os temporais são frequentes. como suce .era entre a . a. m. e mUlto economlca, vende-se, facIll- nos autos a mais ['emota provai
. '. . .

t>.

Apesar dos ventos do quadral1- a. 1.30 a. m. (aos sabados das tan��-se o p<lgamento. Preço de I ele que o réu tivesse agido em le-
mUlto pre:->tlglO.

. ;:;,
te do Sul e da�, lestadas mUI'Lo Denart"'ment..". "Re Ae' . I () 10 á 130 a In) em que seri'í.0 ocaSlao. T.ratal1' na Casa A MUSICAL. I .... ,I f �

.

I
O Ilustre hOflpede, t, n .sldo ,'.

" I:'" •• . 'UI' • ." .• • •

Rua JOlO Pinto 12 I gll.Ima
ue e.,a proprta. 't ','V t '

.

frequentes ali, o «Max», revelan- i·onautiea Civil I fe�tos. tambem os anuncios nas o

•

,
Apelação crime n' 5.851 d� I

:�ld�i���o���. pOI seus lIlumeros
.

do-se um barco valente. nunca Boletim diário da Esta- tres lmg�as. Le� hO rn S I
C0marca de Ca9ador, em que e

sofrera nem um sinistro, nem um ção Aéro-climatoBóa'lc3 Devera ser tomado em consi- O
.

')pelante a JustIça e Apelado Fe· --

desastre, tão natmais naquela pe.,
a deraçãe, que este novo serviço en- Tem ,S e caS11S de frangOS/liciano Antonio dos Santos. Re-I VIAJANTES

rig'osa costa do mar bravio, onde tra agora no seu periodo experi- de alta linhagem lator o sr. des. GUILHERME
foram sepultados os vapores «Rio Previsões para o período daS mental e que o seu futurodepen- Pedidos pejo Telefone M.777' ABRI'. . ,

.Paraná», «General Salsa», «Porto 18 horas de ontem ás 18 horas d.e, ? a t � r a I me n t e, da Tri- dade Negado. provImento a apelação,
Aiewe», «Vitoria» (estes ultimos de hoje: SImpatIa e mteresse com que se para confIrmar a sentença abso·

em perspetiva de naufragio), Tempo - Instavel, com chu- ,digne� receb�.lo os o�viut,es. das Motoclcleta N. S. U. lutoria,
_ . . � '"

«Oriou», <,Rio Apa», «Zoé» e ou- vas e trovoadas.

I Amencas Lat1ll3s. Porem. e wte- Apelaçao cnme n ;:'.84<> da co-

tros cujos cascos se acham nas Tempe�atura-E:? declinio. reSs�Ilte f:isar-lhes. de:'lde j�, que,
, V.eude-õe uma, [l lVil, c:;m. marca de �oinvile, e.m que é a·

praias. Ventos.--Rondar�o para o qua- n� mtençao, d� me.horar taIS s�r· ; 2 1!2 H. P.--A [!IU] I�ças•.41 pelant� Joao Guen'Clro e apelada
.

O "Max" veiu com os seus po-
drante sul, com rajadas frescas. VIÇOS no proxlmo ano, desde qUd ',�m�;:), consur,unio 1 htr\) d·'. I aJustIça. Relator o &r. des. GUl-

l'ÕCS abarrotados e pretende levaI-os As temp�ratllras extremas de os resultados obtidos o acoo3c'·1 Ir O '1 t I
LHERME ABRI'

t f .

.

297' , .. {aso ma em', qUI OffiF.n [os. .',-
tambem nas mesmas condições. on em, oram. maXlma . e _mI' lhem-como e de esperar-a BBC P d'- Negado proVlmento a apelaçao,
Tambem conduz passageiros. nima 2L1.� registradas, respecti- já iniciou a construção de c:ois r,eçl) e ocas:a I.

•• para confirmar a sentença que

Comandado pelo bravo lobo do vBmente, as 14.40 e 6.00 horas. novos e potentissimos transmisso- Ver e tratar, a IU1 lIaJaoo, 12 'foi imposta ao apelante de 3 me'

mar cap. João Schneider, o res de ondas curtas com que se· FLrtanopolis ses de prisão celular.

"Max" oferece toda a segurança
para a condução de carg.a. I

E o nosso porto resentla-se de
uma tal falta, pois o "Max" vai
escalar em portos onde poucos
vapores tocam, especialmente en

:Li'e Laguna e !tajaí, onde não
atracam os vapores da Cia. Cos
teira.
Em vista das referencias feitas

pela imprensa, foi o "Max" lar

gamell te visitado inclusi ve pQl'
vários passageiros do « Colombus»,
.surto no porto de Santos, CGm

:SOO touristes».

Campos LODO & Cia. comunicam
aos seus amigos e fregueses. que
mudaram o seu escrítol'io comercial
,(Í a rua Conselheiro l\tJafra n· 35· so
brado, para a rua. Felipe Schmidt n·
� 9. esquina da rua Alvaro de Car
valho. pavimento térreo.

) I t t atendendo os preços rexcepcionais as Vendas á. Credito"
.F1orianopoHst 12 de março de 1938. mpor an e: serão limitadas ao prazo de DEZ MEZES•

. :r' �.. IlIIaI_lIDlli!f.IIII IiiUI ..

..

Tz
taL" lZ5 IM _ _����...���nwn�!D

Preprãetarle e Diretor Responsavel
,JAIRO CALA VOZ DO POVO L A D

o "MAX'� NO PORTO DE]LONDRES CHAMAND
\ SANTOS A--A-M-E-a-I-C-A---L-A-TINA

Entre gigantes, apesar de pigmeu,
foi alvo da curiosidade popular

A" IMPRENSA DO BRASIL

DE DE1.· 15A'

A GRANDE QUINZENA
na

10� 15 e 20·1. de DESCONTOS

lAUIStJ por renova�ão de STOCK

NOIVOS CASADOSE •
•

Eis vez de boas COMPRAS!a

Nossa Vi
_(
\

a
A_NIVERSARIOS

SRA. JOSE' GIL

teligencia, integridade e dedica
ção ao trabalho, o distinto 'ani
versariante que, ha varios anos

vem prestando relevantes servi
ços á ordem pública, agindo sem

pre com o maximo escrupulo e

criterio, receberá, hoje as home
nagens de que é credor. «A Ga
zeta" que tem o sr. Hodolfo Rosa
no ról dos seus amigos, prazeiro
samente, envia-lhe um afetuoso
braço.

LIGOCKI

o
Passa hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Celia
Fausto Gil, digna consorte do
nosso prezado patricio sr. José
Gil, dedicado contador da Agen
cia do Banco do Brasil, nesta

Capital. Pela passagem do seu

natalicio, a distinta dama que,

por suas excepcionais qualidades,
goza de grande estima no seio
da família e sociedade Ilerianopo-
litanas, receberá por certo, mui- . A .

tas Ielicit
-

I
Festejou ontem o seu amver-

I I açoes. .

I h' h EI' L·sano a genti sen orm a < ZI 1-

RODOLFO ROSA gocki, e�ementG de. destaque da
alta SOCIedade flonanopohtana.

Faz anos hoje o nosso prezado �mbora tarde a
..

«A Gazeta»,
conterraneo sr. Rodolfo Rosa, di- I

envia votos de Ielicidades,

lige�te delegado de Policia da I Fez anos ôntern. o jovem João
Capital. R 'T r' d di

.

F '. . . amof, (\ 1 .J"Z, f'Tfl.1CO e e Ica-
.

nncionano destacado pela lU·, do au .il.ar das J :�cinas de c.A
-------------------------. Gazeta».

ELZI

ILDEFONSO LINHARESTribunal de
Apelação

Faz anos hoje o nosso conter
raneo sr. dr. Ildefonso Linhares
funcionario dos Correios e Tele
grafos.

Vê passar hoje o dia de seu

aniversario o sr. dr. Arnaldo
Rocha.

Apelação crime n' 5.863 da co

marca de Lages, em que é ape
lan te aJustiça e apelado ArÍ da.

Fazem anos hoje:
, .

.
':

Orlando
Dultavio

... !

r

(Via terrestre)

Lista dos passageiros que se

guiram para o norte pela Empre
za Viação Cruzeiro Ltda.:-To
ma3ia Silva, Anita Martins, Wan
da Maneta, José Maneta, <Julio
J03Ô da Veiga, Carlos Maria da
Silva, Alcebiades Silva, Tarcilio
Pereira, Ari Domingos Cedorio,
L'1iz Souza Valente, Veleriano
Silva, Benadete Bruning e Aman
tino Nascimento.

Curso de Madureza
MATRICOLd.

A Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen�as de Senhoras

e crean�as)
ATENDERA! SUA CLINICA

do dia 7 de mart:o em diante

no NOVO CONSULTQRIO á

Rua Felipe Schmidt" 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Lavando ...se cOln O Sabão

"Virgetn Especialidade"
de WETZEL & Cia. Joinville

----_._---------.--�'-

MllRCA REGISTR�"DA ��SÃ���RGfAt
Esp [CIALIDADE

economisa"'se temp(.} e dinheiro.

I· "
; 'cf'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




