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o credito �xtraoràinario de 2 bi
lhões de francos para aquisição
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A �G�ZETA

Banco do Brasil

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt..L RUA TRAJANO. No 13

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com ]UrlS (CO!dE�CIAL SEM LIMITE) 2% aJa
Dep. Iímttados (Umite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (!dem de .0:000$)

,

4% aJa
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com rehradas tam-

bem de quaisquer importaacias).
com a.viso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

'

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
1'0 6 mêses
por .2 mêses
Com renda mensal

Floríanopoüs, 23-3-1938

As cidades, vilas e principais povoados da região litorânea
do Estado, estão ligados entre si e á Capital por linhas teleíôni
cas, a cargo da C. Teleíônica Catarinel'se que contratou, com o
Govêrno do Estado, sua exploração.

Não ha, entretanto, ligações interestaduais e internacionais.
Em Santa Catarina, em 1936, operavam quatro Empre

sas de caráter público:
C. TELEFONICA CATARINENSE, com séde em

FlorianBpolis. onde explora o serviço urbano e em mais algumas
vilas e cidades do interior, tais como: Siguassú, Blumenau. Brus
que, Cresciúma, Gaspar, Indaial, Itajaí. Jaraguá, Laguna, Palhoça,
Paratí, São Bento, São Francisco do Sul, São José, Tijucas, Tim.
bó, Tubarão e Urussanga. Esta companhia tem, como dissemos"
concessão do Govêcno do E��ado para ligações inter-municipais.
De sua rêde lazern parte 1932 aparelhos, ou sejam, 72,.54010
do total do Eshldo.

EMPREZA SUL BRASIL!:.IRA DE ELETRECI
DADE S. A., com séde em Joínvile, explora êsse serviço em 10-
invile, Itaiôpolis e Mafra. Inaugurou sua rêde de Mafra em 1913
e de Joiavile em 1923. com aparelhos manuais. Tem instalados
607 aparelhos.

ALEXA.NDRE SCHLEMM S.A, com séde em Porto
União, desde 1922 tem contrato para essa cidade, onde possúe �- .,
instalados 43 aparelhos manuais.

TELEFONICA HERVAL-CRUZEIRO DO SUL,
inaugurada em IOde janeiro de 1936, possúe instalados 44 apa
relhos.

Além dessas empresas, existiam, ainda, as 9 seguintes li
nhas particulares:

Procopio Caetano da Silva e Euclides Orige, em Araran
guá; Seutern Brasil Lumber and Colonization Compani, em três
Barras. .numcipio de 2anoinhas; Alfandega de Florianopelis, na

Capital; Empreza Luz elc. Força de Itaiôpolis, na vila de Itaió
polis; Zeferino Burigo etc. Irmãos e Sociedade Cooperativa Co
cai, municipio de Urussanga; Companhia Carbunífera de Urus4anga,
em Rio Dese."rto,· municipio de Urussanga; Estrada de feno D.
Tereza Crislina, em Tubarão; Carlos Hardt, em Indaia!.

Junto a essas Empresas êste Departamento levou a efeito in
t�ressal1tc inquérito, a pedido da Diretoria de E�tatistica Econô.
mica e Financeira do Ministério da Fazenda - que o fez para
todo o Brasil - não obtendo - entretanto, informações de duas
linhas particulares pertencentes á Estrada de Ferro D. Tereza I
Cristina e a Carlos Hardt.

Por falta dos respetivos registos em quasi todas as Empresas,
nio se obteve, tambem, o número de comunicações.

Nas 4 empresas de :;erviço público, o pessoal empregado ah

tingia a 150, sendo 66 hOulens t 84 mulheles. Cóm um desenvol
vimento de 3.846 km. de linhas aéreas e 10 lIubterranr!as, esses

companhias tinham instalados 2,626 aparelhos telefônicos, dc.s quais
107 a seus servidores e .2..519 a de assinantes. .

O desen\<olvimento das linhas particulares, áqueia ocasião, atin
gia a 151 k'U., todaI aéreas, ligando 37 aparelhos O pess...lal
nelas empregado era composto de 5 homens e 3 mulheres.

Em 1936 havia, r-oi�, no Estado. 4·007 km. de linhas tele·
'fônicas e 2.663 aparelhos, o que representa I1ma densidade de 23,7 '-=====metros de linha por quilometro quadrado e de I aparelho para-
380 habita:ltes, indices excessivamente baixC')s. atendendo-se, pOl' e
xemplo ,- na falta, porque ainda não divulgados, de dados do Bra
sil que sirvam de compara'rão, - que a Ar�eniina possúe 1 a.

parelho para 35 habitAntes e a União Sul Africana I para 59.
Confrontando-se com algul1s países europeus, dos que se encontram
em pf'iores condíçães, ainda assim se verifica a nossa inferioridade:
a Iugoslovia tem 1 telefone para 228 habitantes, a Bulgaria 1 para
268, a Polonia 1 para 254.

No perimetro urbano da Capital, onde, no Estado, a rêde e

mais densa, estimada sua população em 25.000 almas, havia 1 a

parelho para 41 habitantes, índice que patenteia o pouco uso que
.qul se faz do telefone.

5eruíço,s
telefonlcos
(Comunicado do de
partamento de Esta
tistica e Publicidaae do
Estado)

.

Dentre os meios de comunicação mais genecalisados no

mundo, destaca-se, sem duviàa, o telefônico.
Santa Catarina, entretanto, no que a tal diz respeito, se

encontra em situação nada promissora.
Sua Capital, é bem verdade, inaugurando como inaugu

rou seus telefones automaticos em novembro de 1928, foi das pri
meiras cidades do Brasil a dotar-se de tão importante melhoramen
to. joinvile passou, desde 1932, a ter, tambem, telefones automa-
ticos.

NESTES DIAS DE !':AlOR INSUPORTA
VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA
,EXMA. FAMILIA,NO BAR MIRA
MA R� O RECANTO MAIS APRAZIVEL
DA CAPITAL.

Gazozas? Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS•••

Só no MIRAMAR

V"piagem

. _ """,: :_., -. '�

Ha 20 anos a Russia luta
com um problema que se

afigura isoluvel: a vadiagem,
decorrente -do desamparo ao

menor e da nenhuma pro·
teção á iníancie

Outrôca, todas as vezes

que os jornais russos co

mentavam, apontavam ou

censuravam fá tos dessa or

dem, vinha, logo, a respos
ta: - uO país atravessa

uma fase post-revoluciona
ria. que ainda impede o

Governo de olhar,' com a

devida atenção, para outros

problemas, que não 05 es

sencialmente inadiaveis.»
Hoje, entretanto, decor

ridos 20 anos, proclamadas
as grandes realizações do
regime co nunista, não mais
se pôde: compreender por
que, na imprensa sovietica,
lêm-se, com frequencia, no

ticias do têor da seguinte.
nublicada no «Leningrads
kaja Prawda», do 20 de
fevereiro, proximo 'passado:

oe -Nos ultimos dias têm
se registrado varias assaltos
a casas comerciais. As au

toridades, ontem, Iinalmen
te, conseguiram detêr os au

tores de tão audaciosos
frutos, em número de 19,
todos menores. Foram tam

bem prêsos varias indivi-
. duos, culpados de comprar
o produto dêeses assaltos.»
(De Zurich, especial pa

ra o Serviço de Divulga
ção.]

Capital
Fu�do di r•••rva

EXECUTA TODAS

As brilhante:5 camem�r.·rA �Ihnentlll·
çães! do meio centenarlo çaa das,

da . aboliçãe crianças
A Cruzada Nacíonal de Edu-rnaciClnalidade, se prontifica

cação, que ha tres anos vem I
ram a, inaugurar não três,

comemorando a grande data mas 4, outros 5 e outros
da emancipação dos escra- até ti e�coléls. A
vos, neste ano, pela passa- Por ai se ve

_

que é ap�- A regra geral para a ali meu
gem do meio centenário dei nas uma questao de boa

tação dos latentes é a seguinte:Lei Aurea, pretende levar a vontade e de p rtriotlsmo. «o leite materno é insubstituivelefeito brilhantes comemora- Prefeitos ha que escreve- ás crianças até 6 mêses de: ida-
ções, ram dizendo ser a. situação de». Esta regra deve ser difun-

Esta instituição, verdadei. financeira .da Prefeitura m�l- dida entre todas as mães; para

I ramente nacionalista p�los ai-I to pre�ána, mas que vao
que a srgam, rigorosamente. a

tos objetivos que orientam

'I
econormsar noutras despe�as bem dos filhos.

sua vida dentro da socieda- para com essas econormas Como se sabe, ainda ha mui-
de brasileira, prosegue, com abrír escolas.

. tas mães que dão aos BEBE'S
grande intensidade, nos pCt-1 E de fato u� movimento bolachas, pedaços de pão ou ba
parativos do seu programa I ernpol�ante. e IS!'O se, deve

nana o I 'n';mél as bis «bonecas»
para este ano. exclus�vamente á perslste�te embebidas em é1t(úa com assucar,A obra da Cr,uzada t?r�o�- campanha da C�llzada Nacio- causadoras de fermentações e de
se um verdadeiro patrimônio nal de E iucaça.o, q�e neste

sordens gastro-intestinais,da nacionalidade. e ela, num I ano promete extto nao vul-
_ As crianças até 6 mêses, alémgrande e extraordlnarlo estor-: gar. do leite materno, só devemo- ro

ço, pretente come�orar aqu�- \ De a16u�s Estados! como
tceber colherinhas de caldo: dela data com a maug.uraça) I Paraná,

.

RIO de Janeiro, .pa- 'Iaranja� dilas vezes ao dia. Quando maior numero pOSSI vel de I �á, GOIaz, Santa Catarm_a, do a mãe tiver pouco leite,' deescolas primarias em todos Já se sabe, ,que ne�es serao
verá consultar um medico pediaos rnunicipios do pais. A creadas .(11a�s de mil esc?las. tra sôbre a melhor maneirâ; 'decruzada dirigiu a cada Pre- Não ft�arao apenas l1I�SO, alimentar o filho. Se fossem obfeito Municipal u�a circular, as

, refertd�s co,n.e�ora.çoes. servados estes cuidados, nãomor
apelando no sentido de que Por sua ves, o Mlntsterlo da

reriam tantas criancinhas} "'No
sejam inauguradas dO menos Educação está promovendo

caso de se manifestarem désortrês escolas municipais. a realização de outra� sole-
I dens gaetro-intestinais,

o indíéa'rÍl-�eDezenas de respos!as _já nidades, como cumpnmen!o I além do regimen alimentar, os
começam a chegar e sao dlg· do programa de ,cd.ucaçao I caseinatos de caicio e o oEldufor.
nas de todos os en�ômios cívica que a Constltu�ção de I mio da Casa Sayer; os .quaispela atenção qU,e a �umas IOde No_vembro obriga.

I
corrigem as dejeções 'liqui'd�5:' oudezenas de Prefeitos dispen- A cru..ada Nacioual de
semi-liquidas combatem a�"fet

saram a) referido apelo, seno Educaç�o espera q,ue t�dos rnentações e' defendem as mueodo que alguns, cujos �omes os Preteítos do Brasil .adlram sas intestinais. das irritações. ��,
irão figurar na �lstúrIa da a este grande movimento.

não só inaugurando escolas. Dr. Pedro dt Moura Farr.
mas tambem promovendo
festejos publicos, concentra- Advogado
ção dos alunos de todos 'os Rua Trajano n. 1 (sob.)I
estabelecimentos de ensino ��������" ...

do 'município e passeatas cio

I
JOÃO AUGUSTO SELL

vicas. .. -

e

Com esta nova iniciati va, NELA VANDA SELL

d
... . .

C I�ca a ves mais vai ,a ruza-

�
comunicam aos parentes e

da se tornando digna da
I pessôes de suas relações o

obra que está realizando e
rit1 contr�to de casamento de

conquistando um lugar á r.�
sua fIlha ZILDA aom o ir.

parte dentro do movi�ento JfJ CLEMENTE CUNHA.

que visa tornar o Br�stl um �I Palhoça 12-3-38 Ipais forte e culto, enfim, um � ����� II
Brasíl dos Brasileiros. ,; � J

L; Zilda d
H

I Motocicleta N. S. U.

PfiÇl�I! Cleme�te ��
Vende-se uma, nova, com

12 112 H. P.-4 n,udanças, 4 noivos

tempo, consumindo 1 litro de ��ra-"ral
gasolina em 40

quilomentrOs.I.....,.���.." -,Preço de ocasião. II
Fridolino Lehmkuhl',

Vêr e tratar, á rua Trajano, 12 L ..

Florianopolis � partICIpa aos seus parentes
------------:- � e pessôas de suas relações

� o contrato de casamento de
,. sua· filha OLGA com o sr.
� ALTAIR SOUZA OURI,

QUES.
..

� João Pessôa - 12-3-938

I �iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
I l!iG1I��:::::5E:il_

Rua Trajado no. 29

ii

CE' p�ecíao re
dobrar de
cuidado)

Desembargador
Saivio Gonzaga

ADVOGADO

100.000:000$000
259.746:100$000

AS OPERAÇOES BANC.\RIAS

3,5%:ala
4% ala

4,5% ala

4% aJa
5% c:

4,5% aJa

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao silo. proporcional.

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

Endereço - telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% c:

15 horas

, E�crJtorjo Rua Cons. Mafra, 31

FONE 1561 • CAIXA POSTAL, 140

'M.

Campany
• Rio

Urna viagem
em "trea
luas"

.

Florianooolis

_ 4
• .. � �':� ..

,.. � .... oe.�. .... '-�;"'" .�

',.: ••. '"" ....... ",;l)..l'_....:..:.�..,.�v..�,J\ •. ,
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•••. ,.. ,," ... ,_"" ....�_ ••• ,_, __ .... _ •• �. •• _ .... _. o •••

Internatlanal Machinery

Engenheiros importadores
Sra. Agricultores e Industriais!

./lumente sua produção, jazendô uso dos mais potentes e econo·

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI

VELADORAS, MAQUlNAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a °oleo c'rú Diesel "CaterpiUar"
,

Peçam inforrnaç61es e catalogos ao Representante' a Van
.c

dedor ex�luSivo no Estado

AVIL-A

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M U S G o SiT R I B UNA L
I
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O nosso �rilh�L te confrade Osvaldo Melo, agradecendo ao iIUS-', Sob a presidencia do sr. dr. "I lavras, sobre os novos moldes da

t.re literato e ln" toriador s!". <?arlos da Costa Pereira, a oferta do Mileto Tavares, JUIZ de Direito I
instituição do jurí, realçando a

livro «Algas e Musgos>, dirigiu-lhe a carta .que a seguir publica-j da 2' Vara da Capital, estando � finalidade.
InOS:

• • I a acusação representada pelo sr. I Durante os trabalhos varias
<Florianopolis, 15 de março de 1938. Presado amigo S1'. Carlos I dr. Abeilard Pereira Gomes e a testemunhas foram inqueridas

da CU,LCi I'ci ei.a. Nesta. Recebi com especial agrado e :,m:to cal'i-' dcíeza a cargo do dr. Carlos, em plenário, pela sra. d. Maura
nho, o exemplar dr « A lgas e 1\1usgos », que teve a gentilesa de en- Francisco Sada, realizou-se a ses-

I de Sena Pereira Lamote.
viar-rne em nome do Dr. T. Delfino dos Santos. sào do Tribunal elo Jurí, de a-!

Neota época e nestes dias em que vivemos, vale recuar um côrdo com a legislação federal, I -

pouco para o passado e rever esquecidas páginas... 1 expressa no Decreto N' 167 de 5 i
O bom tempo .. ,

.
I de Novembro do pret erito ano,! (

e •

Já pare�emo>J uns velhos, ao recordar veladas 'lLclarias do

I
tendo servido de escrivão o sr-I O�niSSanO

Centro Catarinense dos Estudantes, naquela, então turbulenta «Pe- canitão Abel Carneiro Monteiro,
dreira » de sa�ldosa memoria, por onde andou, inesperiente, a pas- palra julgamento ela ré Isabel de i Rosa
sear, a nossa Juventude. I Oliveira, pronunciada como m-.

O Centro, composto de uma ousada turma de alunos do Gi-! cursa nas penas dos artigos 2381
- - O

I) e

d Jnasio Catarinense, era uma velha casa edificada entre rochas e pe-I e 285, combinados com o artigo I �or motIv:a da nomeaçao do_te. mínstro d a us-
drei d ,. l d ito vnronri dantad I

� .., C Iid
- t nenre sr, TImoteo Braz Moreua

reiras eE,�:lil,la tas, muito propna p�ra <estu �ntaaas». 66 par?gnho 3.. ua ouso i açao :
P�'�':J. C C::;,:;:8.) de Delegado da capi:

Um hLLGA no teto, que se alimentava no querosene ELE- das LeIS Penais, I tal, deixou em data de ontem de tif'i] foi a Petro RIO, 22-0 can,"'l:?v que o Mi-

G�\.NTEMh..NTE roub�do de, um outro Iampeão da iluminação pu-! O conselho de sentença ficou í ��,����r aquelas fU,?ÇÕ�s, o comiss�-
í

�
,. -

nísterío da Agrtcu'tura recebeu da
blíca, que ficava bem Junto a porta do Centro alumiava cama·! constituído neles seguintes iura-j.ll} sr, Rodolfo Ro"a, que, na qualí- � o Invlaterra e que tão Deu' resultado
descam .

A

dr' ." L 'da�lc de 1', Suplente.as vínha exer-' �'lfU �S '

ra escMaIT.e?L� as nossas ser?,a as ilerjo,s-muslca.IS .. _

.

1-
.

I' c1o�: 'J K J
_

B
. I cendo, com raro descorttnío, ha já! ��. Uí!l i demonstrou na sua p. 'me 'r:1 experí-

usicais, porque, mun.as vezes a apareciam '1'10 oe" e '110 mo LlCOpOI o .raemer, oao

atL;-1 algum tempo. f er.cía usando como corr."Hs·íve1 o gaz
de estudantes amigos de serenatas, que n50 dispensavam os seus ta dos Santos, d. Maura de Se-

...

:;J;' de j;tstiça assinal_ar o modo; RfO 22 O - Fr' ncísco cam- produzido num gazogeni. aUr.Enta-
instrumentos em noites enluaradas, quando, por economia da Pre- Da Pereira Lamote, major EiPi·ll�A.epreenSlvel

e a correçao exempla- .

pos �inistro da �;�stita �;teve on- do a carvão vegetal, segue _ oi par.
1: 't ' 'd

.

O" •

d_ R· G'
nSSima com que se houve no de· ,

.,
.

'
-

leI um, pOllpa\ a-se o querosene em Lroca e uns falOS lI\� tuar. I dJO Fragoso, r. enato .llLler- sero.')enho de tão espinhusa missão tem duranle 0_ dla em Petr?polIs, São Paulo, carregaJo, em 'wa c

Era á luz daquele «belga», que 8dquirimos, não sei lli licita I rez, dr. Adalberto To!eotino de e, r;í!íiJ só isso, como tambem, �. onde confe_renclOu com_ o p�esldente mais seria exoeriencia,
ou ilicilamente, que liamos os nossos poétas prediJelo'3 e, entre e-. Canalho e dr. Jo,é Bocha Fer-I e'i1,lidade l1esenvolvi/ia durante o da DRepUb!ltCa, dno �c>altaClOoRl_IsO .NoeBsr;. Em carro particular acompanham (5

I
., A 'I '. .

L' D'
,. I .

]"
. p'" ';ndo da sua riesta-o 'ev"lando e vo. a e l!: e rop 1., ,. _

es, Ja se ve, como um aos e enos, - o maVIOSO UlS· ('limo. 1'elra -)a'ltos.
. -f'v . e> "to F' . C ( h ri ao Mon- tecnicos para controlarem os resulta·

.

.

_, . . I . . al;;m de excepcionais faculdades de i rancISCO am!?os c Cf)ou �

Qual, então, o estudante, ql!e nao saDla de cor «Cudaver de As formnhdades lega13, ocupa- t."abalho um equilíbrio e um tino' roc pouco d.ôPOIS das 17 horas. dos.
Virgem» P 'Iram a Lri�)Una, respelivament,e a :30h tOd�� os pontos de vi�ta dignos. I«Por seís cavalos brancos arrancada ,promotofla e a delesa, recolhen- dos maIS rasgados encomlOS.

I
_

Onde vaes dormir a longa sesta I do, a seguir, o juri ú sala secreta. N aI!) IIfrago I! INa mole cama €ta que te vi deitada i)>> I Heabertos os trabalhos, foi li- I I u �, Frutas Nacionais e
E a chave-de-ouro recitaV'.1,se com exagerada pôsc declamatn-: do pelo escrivão o Lermo do Con-

, I I Estl·anjeitsas
, sc1110 de Jmarlos, que habilitou ltr" ('), e- d S

,iii

d d SEOUL, 22 Naufragou um

Certa noite, o PROFET \. não aparecera. Deixara vazio o lam-
.

o pn:siciente (lO Ll'ibunal a iS2n- tJhJO e au e e bote a motor ao largo de Kokinzan encontram-se ã vend a rm

peão da rua. O PROFETA era em bom '.·cJhinhú, (lue assim o a-' Lar a 1'6 de c!dpa em relaç:ío ao com 50 pessoas a bordo, 4:::: passa- Salão (;olinelecial
pelidaramos, encarregado de prever os lampeões de querosene e a-' crime previsto no artigo 298 e iíi-aJ"�i geiros estão �desaparecidos receian-

D. C""n§e!B1"'"ll'ft M'-"'fra. �.ij
" � lL ta � do-se que tenham perecido afogados. n .... m.... 'UI � ,

cendel-os á noite. inc:1rso nu grau mínimo das pe-
-----.

A ZONA ficou ás escuras e nós tambem em trevas. i nas do dileLo arligo 258 da Con- V· 'O
e

'Ob '
Alguem teve uma idéa. Comprar vélas e não interrompermos! solic!ação das Leis Pensis, pelo Do ilustre prefeito de Itajai, sr. Imos. UVlmos" e servamos �

n(,�Jsa costumeira «sessão». ! reconhecimento da circunsLancia i�1���v�t°:.n::�s���i�fi�����si�:�: _��_���"�__�'�":'.���"�""':'''''''�'.'''''''''''�.�_��,�!_�!",:",��!,•.�;WJ,",��

Vieram as vélas que comprámos FIADO 'e á sua luz tremula, 'atenuante eh hom compartamen- gmação do Centro de Sau'de da.

começamos a ler paginas literarias e versos dos eSCc'ltOl'es e poetas! to ar'.'eriol'. cruela llorescente cidade litoranea,

prediletos. ! Absolvida d 1'<:' oa acusação que é realizar-se no próximo dia 25 do

N d
.., '.1 T' D l-' cm-rente ás 14,30 horas.

ão emoI'OU mmto e la um entusiasta ue .LUiS (: imo en-' lhe' fôra impretada pelo primeiro O áto será presidido pelo sr. In-
trou a recitar «Cadaver de virgeIH », (k!iLo, foi, entrE.Lan to, condenada terventor Federal.

E como cadaver lembra cadaver, bateram á porta. a 6 mêses de prisão celuIa.!' '}IleIo Gratos somos pela amabilidade

Entrou, sorridente e 'desconfiado, o nos�o senhorio, o home:-ü segundo crime, sendo designada do convite.

que tivera coragem de alugar uma casa para estudantes, a Penitenciaria da Pedra Grande I
Vinha fazer I1ma VISITA e.o. cobrar treis meses de alugueres para cumprimento ela pena. I

co predio. Ao encerrar os trabalhos o sr.!
Não houvn, infelismente, poesia ou prosa que o demovesse do dr. Mileto Tavares agradeceu aos i

infelicissimo intento. iurados o serviço prestado á jus-!
A véla e;tava iá no tôco, fuma�enta e a a?abar-se,. quando! ti�a� p0nd� �m reievo a insti-I

ele resolveu saIr, prometendo voltar a carga no dIa segumte. i tUlçan do jUrJ, nos termos do seu

IE depois, como aquela véla, tudu acabou. I funcionamento atual.
Separá-mo-nos. Cada qual tomou seu rumo e entramos, todos, i Pelo sr. dr. Ferreira Bastos I

a sentir a vida. . ! Íoram, tambem, ditas algnmas pa-I
Casamentos, empregos, filhos, a familia, emfim. i
Chegára, a realidade e empurrára-nos, implacavelmente, para .-------..----------!

dentro dos campos das lutas de toda a espeeie.
"

i

As vezes pergunto: Será mesmo, que tudo passou: mS(�rit6rio de
Passaram de fáto, todas as coisas e estarão elas sepultadas � :à@t�'l!Icaeia
Não. Ficámos nós, os homens de hoje.
Uns homens que ainda se lembram com saudades daqueles

bons tempos, quando estavam livres todos os grandes males, mes- ODes, Heraclito Carneiro Ri-

do mal contaminoso da sabuiosa p'Jiitica... beiro comunica a seus clien tes que

Uns homens, que vivem como eu vivo, entre aperturas finan- transferio seu escriLorio de advo

ceiras, cheios de responsabilidades e �s voltas com calculos meticu- cacia para a rua Visconde de

losos, para manter o equilibrio das despesas mensais. em face de Ouro Preto n' 75, onde lhe aguar-

seus reduzidos e millgoados vencimentos... da as ordens.

Ora, aí está, sr. Carlos da Costa Pereira, a recordação benfa- F0n�: 1.4�2.
seia, que viu despertar, o livro «Algas e Musgos». Flofl;mopohs, 21 de março de

Musgos aue os ventos das ilusões espalharam dos ninhos des_11938.feitos dos sonhos da mocidade... \HERACLITO 2ARNEIRO
._(OS\'ALDO :MELO) B�IRO, �1

I � ... T Z S
- -------!;�1L i nl O U s i n e

I
�A� ii A E rRPODIGIO, Hignifica MILAGRE

I i�_l
T�da reform�da. ma:ra::a WIP��" I:r"� iA I MILAGRE sivnifica : (.�mUlto economIca, vertde�se, .facIlI-I!6 II I

"".[!'ffi � ll!.:r;J!lJ ,fi '!J''1!!�J.l{g ! h.•.
·

..tando-se o p2gamento. Prf<;o de \1!.A1Ilil1Ul.8..i'Ld:»'1IV .m.l!l.!!l.
: r:r,;

ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL. 1 usando o creme . h:f
Rua João Pinto, 12

__ ! OD]E@N� @ lidei· d@s (;üAIf/;LAtU"I'H : 1"8:
I ciElEemas ; dirá logo sorrindo: que produto �*na I I maravilhoso! ,,}

fe ..

PROG�AMAS DE HOJlE::j--
--,-------.--'

,

Motorista

E

ria ...

Cargos vagos
administração

deral
Em últimas exibições:
A's 5 horas-Sessão Infantil
A's 7,:\0 horas-Sessão Lider �

Com a estupenda peça traoo com um pu�RIO, 21-Promovida pelo Con- O SAMBA DA VIDA
se.lh.o Federal do �erviço l-'ubliGO, Preços: Crianças (ás 5 horas)-I n�g cr�v:;]do n�·sCIVIl, vae ser realizada nesta ca- I 1$500. Adultos-2$500. I

ui u u UI

pitaI uma série de conCllfSOS para I -O - - IpreenchÍl:n�nto �e cargos vagos �l,N1ES (;OROADOS I
costas

da adnumstraçao federal como

sej!im (1S de guarda sanitario, ser-
vente dati!oO'rafo calculista, me- ROYAL, ás 7 e 8,30 horas: I RIO, 21, Ull1_ �!Stranho e ba�-
'. '" '..

'1' O CI UEE DOS SUICIDAS baro atentaao verIficou-se aos pn-
tere?logIsta,. e�tatIstlca-aux� Ia� e .

_

' , :meiros minutos de hoje, de forma
medIco samtansta. O prnnml'o com Robert Montgomery e Rosa- misteriosa, na rua Barão de Mes-
destes concursos será o de datilo- lind Russell. quita. O motorista de um auto de

grafo, cujas inscriçõcs já se acham Preço-IS500. praça foi en�ontr�do exangue� gra-
d t d· 't 1 041 vem€'nte fendo, amda com um pu-

ence�ra as, es an o lllscn os. .

nhal enterrado nas costas, sentado
candIdatos. HEX, ás 7,30 horas: 110 seu carro, parado á porta da

Prevê-se que 10.000 pessoas STELLA DALLAS, a mãi re- casa n·. 36 daquela rua.

concorrerão a esses diversos con- ('rntora, com Barbara Stanwyck O �otorist!l' que_se chama Ale-

E
.

tem 150 vagas de ser-' e John Boles. �and�lllo PereIra, 101 transportado
cursos. íXIS.. ...' Imedxatamente para o Pronto Soo
vente,; nos diversos lVlImstenos e I Preço-2$500 e 2$000.

I corro. A policia acredita tratar-se

00 V8 gas de guardas sanitarios. I de uma vingança pessoal.

�

SALAO PROGRE!SSO,,-l
------------------

o Unico!
Dia 24 �IN�OENTA �ONTOS da "nossa loteria"

dogam apenas lã milhare§ Inteiro 15$000

DO
RUA FEL I PE se, � M_�D_1'__N_. i=5::;;;;;;iiiiliiiiiiiiíiõdõiiiRiiiõiiiiiiõiiiiiii;;.,;,w;.ll'S;;;;......;;;;;;_;;;,;J I

.'alsific�\ram um eer ...

tiUcado de resel�vi§taJ U R I '�Delegado da
Capital

�:q
RIO, 22-Inicia-se hoje, na 1· AUl1:tor1a
c:� Guerra. o sumario de culpa d. s te

nentes Carlos astrogrldo Correia e

civis Arnaldo Corre la e l\1[,Fh da
Silva Braga todos acusados C01110 res

ponsaveís pela fal�ifíccl.ção de um

certificado Ile reservista. fumecidc ao

último.
Deverão prestar depoimentos as

testemunhas numerarias, naior Iero
nrmo Ferreira Romaríz, tenente Fran
cisco Belínck da Silva, r:'�go Floria
no da brota, José Nl,,!n.cs Pimentel e

Cid Moraes Costa.

Do Rio aS", P.mKillAlO com

gaz de �a�®g®nio

Por áto do sr. Interventor Fede
ral foi exonerado do cargo de Dele

gado Especial , a comarca da Lagu
na e nomeado para íaenttcas tun

ções nesta Capital o tenente da
Força Pu'blíca, sr, Timoteo Braz
Morreira.

Oífcíal inteligente e ponderado,
não é a prímeíra 'fez que assume a De

l�gacia da Oapítal, onde sempre se

Rodo� fo I houve _c�m muita competencía e

I descortmlO.

�ale o PINHO é mesmo competente �:e:ãll rê"

formas e eoncertns de qualquer mala ve ..

Iha.-Vai.se a dumicilio.--OFI�INA --- Rua
Saldanha Marinho� entre João Pinto �

Til-adentes -- Telefone� 1.436

OSINHAS�----
u AA

EM

I N

VE�S

o G ELlO

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do
,

araria

Representantes neiita capital

MACHADO
Rua João Pinto Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�ii�������··����·�·;r�·'i·,E��r������������ --------�f�---��M�.. �����!-�---�.�-:�c�.�---�----�-_�=-�������-��-.����F�lo�ri�an�o�po�li�s��19�3�8��
�Adolar Schwarl� 1íÕr. P. Ca�;iI Fii'a b r i c a A n ti a I uza:
Endereço Telegr., DOLa, - Caixa Postal, 32 Simêes

'ti �ll

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
�AGENCIA DE VAPORES

C�mpanhia Salinas Perynas=-Rlo
Pnng Torres & Cia. Limitada --Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo· Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) t': SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadss e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
for�o do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

Rece?e cargas de importação, do País OUI do Ex
tenor, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DE'?VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SHRVI�O G_ARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS
��������I
Dr Ped C t 1- I

1R!!.�a Trajano N. l-(sobrado). ro a a ao
,

Diplomado pela Facul- I

Florianopol isdade de Medicina da
Baía

Ex-interno e aS5i�ente do �E�Ll�X�'R�,�D���NM�O�6�U�Et�'R�A�·��1��.�.���_�������.��'-�_,�,��.������'��M�e�,�Th���,����·

Serviço do prof. MOI aes
E

.

d O'
. Empr�gndo com Successo em tod.. I rI I Laranjeit·asx-interno o ispensano lU molestlas provenientes da SJPhWI Dr. OswaldoSilva Lima

o Impurezas do sangue: v

Ex-adjunto do Hosp;laI FERIDAS !
Cabra' r Enxertos grandes, quali

GfI�ffée Guinle e Sanatorio ESPINHAS dade suprema. UMBIGO
Manoel Vitorino ULCERAS ,ME'DICO I �'ER.A, UNIA e outras varie-

ECZEMAS I i dClínica médica cinrrgtca das MANCHAS DA PELLI
Residencia: Hua Esteves L. .. cs.

molestías da DARTHROS I Junior, 138--·tofif-l.555 I Um pé 2$500. duzia 24$,
CABEÇA E PESCOÇo fLORES BRANCAS cento J 80$000. Extra tór-

Especialista em .

RHEUMATISMO te 3$000 c LIMOEIRO
NARIZ, GARGANTA E SCROPHULAS 'VENCE-SE l. u:', e

�OSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS OUVIDOS SYPHllITICAS I es?Iendida
e c�nfo!tavel. casa •. que �l�e:tos muito fortes, d-

VARIADOS MENU'S O I alem de moradia e propria para; casa �dEClLIANO. MIUDO, GACONSULT R O ellnaJmeDte em tofu

F• 18- Rua Trajano -18 I
' .. ahecçO. 'CIII. .... I

comercial. recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA 1 pé
.orneee comIdas a domicilio RESIDENCIA 1l111!a�'8fr1ft ,emlel_. situadae�bo�pontol).avi1adeBíguas- 3$500 duzia 35$000.
RUA FELIPE S�HMIDT

. Hotel Gloria i ··AVA R I aIJ_. ,56. e m.ns dois potreíros com exten-
! ,

._,

II II
- sa area de terras. O negocio é UT-

____________________ ,Di�riam::te d., 16:'
18 hs

...• i SIlAI;-:'�RA�';;;;:' I �'�;:;:r;.t.r com José Sanches, na CARLOS NILSO

� ..

Café-Restaurante São Pedro
� f\JA -e-ROAoVAV -

Proprietario: - IZIDRO PEDRO (;OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA bGERAL:
PELE e SIfILlS

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

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, J 4-Sob.
Telefone) 1167.

Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

I4 ás 7 da tarde.

.--iIiiiM\----_==--,

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

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mais de 70 anos. Exigir pro
dutos ANOA.LUZA é prova segura de bom w'sto e de zelo
pela saúde.

b

ANDALUZA reafirna sempre () seu valor!

Rep('r::: S.E��"t·�� nte :

Francisca Bitencourt Sülveira

Cabo)
Tele )gramas:
Fono) Frabisi�

Caixa Postal, 93 - Telefone, J .413

Santa Catarina

','�', .(,.t. '�';: ".,: '. " �'. ""(;

A MAXIMA GARANTIA EM

SE
"Sul

UROS
Maritimos

Fogo e Transportes·
�cidentes no Traba�ho

Responsabilidade Civil
�cidentes Pessoais

�utomoveis
e Fidelidade

America 'Terrestres,
e Accidentes"

Séde: Rio de Janeiro • End. Teleg.: ASAFIC
• Rua da Alfandega n, 41

Agentes em Itajai: Bo",nhausen & Cia. • R. Pedro Ferreira, 26 - Caixa Postal, 17

Em Laguna: AlyriD' Alcantara

Agencias em todos os Estados do Brasi!

• T !... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r&�����It�������������
� Cálculo de qualquer Planta,e:cecuç�o, f�c;- I
� estrutura em con- cattzaçao e direçâc I� ereto armado de ob. as �� e ferro Aparetharnento com � :
� pleto para constru- � I� çoes de pontes em �

p" ,� concreto armado �� '.

T-� � .

� �!i� � Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe:; de

; O ar Carneiro ibeiro �. �s���:rd:n��::lu�:��� L:��g�hde eu�:ch�oZ���;�eDi:t��
��

.,.. ,

i�4 Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para día�

tÃ\'1�. gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li.

� � quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
�� ENGENHEIRO (;IVIL � diagnosticos.
,)l, � Fernando Machado, 6
� �� TELEFONE 1.19

�
Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12��Á�DAR � _,_,_.

F L o �_,I A N�P o L IS
_

m Tel. 1503 Curitiba • Paraná �·IDr. Rioardoll Accacio Mo-I
��.�,,' '�I'. Gottsrnann� relra tem:seu escríp-

Ex -cheíe da clinics do Hospi

I tal de Nümberg, (Pkoressor tório de advogacia á rua

. Indórg Burkhardt e Professor

I
Erwin Kreuter) Visconce de Ouro Preto

� EspeclaUlla em cirurgia I n. 70. - Phone: 1277. -

� Obras contratadas na Ia semestre ..•.
geral

�� alta cirurgia, ginaecologia, (do. IcaiXl Postal, 110.
__I'

� (Je 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e �������������������

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curttíoa-S. Mateus) � operações de plastica
�. Ponte de concreto armado sôbre o Ri.Q S, João (Estr. (.Curitiba-Joinvile) _�N�A'.i CONSULTORIO.••Rua Tra-� Prefeitura e Forum de Mafra

�

lY..fI

� rupEscolar de Mafra ano N. 1 S das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das 15TaE·sL1E6F.112t.2hsorl:,as.� Grupo Escolar de Iratí N.)

� Maternidade de Rio Negro �
� Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �

I RESIDENCI�- Rua Este-

� Diversas construções de ! esidencias � Lves
JUnior N. 26

I�l' e����t����:l�������T�.&���.
' TELEF. 1.!31

_

I
.

I I
I

/ ./

,.:/1 N S T I T U T O D E O I A
GNOSTICO CLINICO

DO

" Dr. Ojalma Moellmann
'Com prática nos hospitais europeus

r». Alfredo
----------

I\l� �::: r�) I co
.Especialista em molestics de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
c __ ..

Tratamento do empaludismo e das mslcstias da pe· I!e e nervosas pela fiut@hemotherapia
IConsultado e resMefcia--Praça 15 de Novembro, 13

Telefor:.e, 1.58it IConsultas-+De« 8 às 11 e das: 14 às 16 horas
-- ---_._--------', .._--------

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratatnento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. ,joão Pinto, 13
1 ddone. ! 595

t.�es. Hotel Gloria·Fe-::l€ 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

.
I

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestías cardiacas por

traçados electricos)
CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicas

PARANA'

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J2-
das 16 ás J 8

Consultório: Rua Joãoll
Pinto, 7---- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor de Maternidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

� . .1

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

Fones 1631 e 1290

I Dr. Pedro dalMoura Ferro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraãe

Telephone rr 1458 I

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e DO interior deste e do Estado de e-

ta Catarina.
,

Eseritorie' Rua MarechalFloriano Peixoto, J 3"
sobrado sala n' 1 ,

SANTA. CAT:",)�iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ "),'

•

f

-_ .. _�--JV I i )

./ .�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_'\ G.\ t, E r;A

Vísta BEM

Conselheiro Mafra esquina da Trajano

SEU __ FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtos só

na A CAPIT L.

Para o Norte

f Casa no Est.·eito

C
. hl N

li>

I'� N IV .

CHARLAU'TH I PEi�pEU

ompan la acrena de avega-I E.·,.u:U:!:-SE, .

'r:SC=dr�la,::I':�k�:,ô�Ii;�:�
_

C tel I
e o creme que, leVOIUCIO?OU o pedindo-se a quem a encontrou

ça� OS el ra I
Uma extensa áre� de ter- muod�.velho, e, ora revoluciona ii entregar nesta redação,

_.

ras, no lugar Barreiros, com
,\meJIca do Sul. 'J

I duas casas de madeira, pas-.
--

-------- --

Movimento Maritimo ..Porto IFlar�anopGlis1lto para muita� rezes, d!ver-I
CHARL,AUTH

Pó de arroz e rou ge

I sas roças oe mandioca,

. .,.�'_... I
aipim e cana, um bélo ba- II

não é LóITl creme comum
combinação feliz

Servicos de PassageIros �� t!':t�.,::,,,,�..!;..�,,, na�al e bôa chac�lfa, pos-
_.

--

---------- ....

I
suindo agua especiaL. .) CHAR LAUTH Adora�ão

Para o Sul Is l.,ratar s �o��� �;lcesblade:,llhe extinguirà as sardas, panos.
a venda em todo o Brasil

:r::;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiUiliiiiiliiiliii....._;;iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii.....íiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiã
..

I oliza, no ua�, I L ,Ito' h • ..,.,..
notadamente na Capital da

_

_ "".'<&w a __ '''''1
cravoo e esplll as, ,c .. , Cl mllllma R b'

_

I" --

•.

d l� .

- epu hca.

O Paquete ITABERA' sairá á 26 do cor- O Paquete ITAGlBA satrà á 25 o» I
-.-------

--.---- Imta(;�o, ddJ.:an. 0- ne a cuus
i Esta a maior prova de sua alta

,
limpa macia e frp,ca. qualidade.

rente para:
corrente para:

;;, MAqUINA DE
.��.m-��';i?ii�WM"M'í!I

Paranaguà, Antonina,
ESCREV�i'· � I

Santos, Rio de janeiro, Imbituba
'1 Especialista em molestias do aparelho genito urina- I

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, tipo 10, p. escritório I no do homem e da mulher=Mo.estias de senhoras: I
Recife e Cabedelo Pelotas e

usada, mas em perfeito estado. � Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Cargas e passageiros para os demais por-
Porto Alegre va����:��e uma por preço muito), Ctinica médico cirurgi 'c. Fra'tiras em geral.

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro,
Informaçóes na Tabacaria Baía- ��

Eletricidade médica.

na, rua Trajano, 4;ou Caixa Pos r-� ft S ai)- ;[HI I �
tal, 59. '!� Ur II � u Fi ai mos

i�;t:--s-si-st-e-nt-e-c-io-serviço de cirurgia e ginecol.ig.a do,

i\ V I S () "F r?f: Era�dão. Filho. E� glne�oiogista da Fu�d:lÇãO, J

Médico-Cirurgica do RIO., Diretor do Instituto de

A oficina de marmore dr' �l Previdencia Clinica do R;o. Sub diretor d., se! viço
Carlos Zech mudou-se par,,';' médico da Assistencia dentaria iníanti: do

o Cães Frederico Rola no, II � Rio de janeiro
75, n.os fundos de uma

sa-I �
pataria. �:,

Compra-se qualquer

quan-I
t·

tidade de rnarrnore.

....HE RSRie�..• ��· .

AV·ISO Rece�e-sc cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita

menté para bordo em embarcações especiais.

ESCRITaRIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. '3 --(FONE'1666) -END, TELEG. COSTEIRA'

Para mais informacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

R. TRAJANO N. a
1?loriallopolis

o saboroso CAFE'AVANTE

Puro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"

2 - .. Rua Felipe Schrrndt .. - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

A Casa Miscelanea
----------•.

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

não precisa de reclame, visite suas exposrçoes e

verifique os seus preços

���l���
------

IA Favorita
� E Ir� m oteria a sua favorita

I
I Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

EI I HL E T E S

Federal e Santa Catarina

NOS CLA.SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

��.======���

Vt�NDE ...SE
VENDE-SE Ui11a ca-a si-

tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto.
Uma maquina SINGER em perfeito

p
4

t t E t d
estado.

ara ver e ra ar a .srra a Tratar á rua General Bettencourt

Geral no. 105. n·. 90.

quinta-feira
24 de Março

Consultoria a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, I I FLORIANOPOLlS

..-

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

Dr fi J o ã o d e A r a u j o
Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de

janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino-

f:3!��:� -laríngologla do Rio.

Chefe do s..,erviço de ol�(:s, ouvidos, nariz e gar·;.,
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopolis f'

Consultorio a ee abrir

Ci:.'tf:' brevemente á
t' .......

Rua Visconde de Ouro Pretc, 11 - FLORIANOPOLIS

eu #ffitt1 $&!iiM!!! I '"!

TINTURARIA HA' MUITAS ! !

Mais a S E L"" E:: ,.. 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 Fone 752

FJl
, -)
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN
TOS PROCUREM

A ELETRlC,A

TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNC9S

NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr.-caRua João Pinto n. 14 ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REDATOR: Carlos L. da Luz

Mais uma 'gloriosa etapa foi vencída pelo
Clube AtléticoCatarinense, quando em sua ex

cur�sao a Tubarão.
Ixl e 2xl foram as contagens verificadas

.nos rnatches com os principas esquadrões do
Hercílio Luz.

Caxias 3 x 13 de
Maio Io Atletico mais uma vez fez Trens espectais, de todos os

valer a força do seu esquadrão. ramais, correram nêsse dia, trazen-
E, agora, o fez em rubarão, a do centenas de pessôas. Foi o resultado do prélió de

próspera [' .sorridente cidade suli- A's 16 horas, o campo regar- domingo último, realizado no cam-

na. o centro mais animado dessa gitava, e, para os tricolores atra- po do Contista.
nca zona. ,ve�sarem tal massa humana sua- A partida foi disputada com

Enfrenlou-o, o Hercilio Luz, ram, já, alguma cousa. muito ardôr por ambos adversa-

que bouvéra abatido todos os seus As palmas estrugii am, e' os TIOS.

rivais circunvizinhos por contagens combatentes alinharam-se sob a A contagem foi aberta pelo 13
'elevadas. música harmoniosa de doas ahne- de Maio por intermédio de Brau·

Por isso, vencer um' "Leão", das bandas, lio, porém pouco depois é empe-
,:. ���,c,Q,ndiçõ�s em que o tricolor A' saída notou-se logo, que o tada por meio de Darcí, e com
.

-'O 'el, foi e será um orgulho n�- e,mbate
serla

ótim,
o. E assim foi.

I
mais alguns minutos termina o I'

; ,bre e despretencioso para o espor- De um laào: Pelanha, Matos, tempo. II MESAS: Para esta grandiosa festa estão sendo ven-

.' te bretão da Capital. Garriga e o incomparavel Gate, i No segundo tempo forte rea- didas, desde já, na JOALHERIA BOETTCHER, as mesas,
,

d Co
, ao preço de Rs. 10$000 cada uma.

fi ;"1 9 At��ti�o venceu por sua que foi o nifLlon da torcida, o
\ ção por parte o ,ax/as e são

A pósse da mesa dá direito a

,�J?,flassel é incontestavel. homem número I da cancha, pro- conseguidos mais 2 tentos,um por Um Litro de Champagile Mosele gratls,
O Herei/io Luz possúe uma curavam amparar cs furiosos em- Naná, que quando ia chutar re-

que será servido durante o baile.

falange de respeito, treinadissima, bates de Francalazzi, Heitor, Sá,. cebe um tranco e deitado mesmo NOTA. O »Champagne Mosele» é o melhor «Grande
rJ/� a direção técnica do dr.Ceser f?aniel, Arnaldo � F(lgui�ho. pun-] �l�rca. e o segundo por meio de

I
Espumante Super-Extra» nacional. E' um excelen-

" ;"q;eára, um dos mais profundos co- clpa)men�e?s d�ls �nmeHos, que 11-1lfo: . .. I :a1��d��610��eita�i!�����1essf�: ;r�e��;;�::o J:��
,�, - nl., cederes do n30ccern nacional. são ternivers artilheiros. No Caxias tocos logaram bem, zei, uma das mais afamadas autoridades na Indus-

" Entretanto, devido talvez a ca- De outro: Ninico, Alarniro, e. no 13 de Maio, Brauiio foi o

II
'

tria Vinicola da Europa. II'
..

rencia de tempo, as peças não Guiza e Fiuza, lutavam dese spe- ponto alto.
.

estão. ainda. devidamente. ajusta- radamente para conter os impétos Apezar de terem faltado 2 ele- ----
•

----------

das. dos tricolores, onde Secura e Bor- rnentos.sendo que um foi o keeper, Exolodlu O naViO Leg hO rn s
.

Dal. terem os seus componen- binha tinham a primazia. e que foi substituido pur Areão, Ternos e casais de frangos
tes se preocupado demasiadamen- Ainda. desta vez, coube a Tou- que apezar de destreinado só df:i- COPENAGUE, 21- O I hde a ta !in agem
te com o jogo individual, enquan- reiro iniciar o placard para Fc- xou passar uma, e o outro fOI navio alemão «Claus Boeg-, P did 1 T I f M 777

. .

h ' zuinho fazer o ambicionado em- José Outra cue foi substituido por de 2.340 toneladas, a carni-
e I os pe o 'e e one, .

to os VISitantes pun am em pra- l'> 1 Trindade
tica o padrão coletivo, muito mais pate no segundo tempo, para em Naná, autor do mais lindo tento nho de Oslo para a Espanha
recomendavel, pois, produz maior seguida BorLinha dar a vitoria do jogo. nacionalista, onde -deveria
rendimento com menos despren- aos seus. Foi a seguinte a formação do aportar em Huelva, explodiu
dimento de energia. A torcida foi formidavel, 'ha- Caxias: no Mar do Norte, ao largo

No entanto [ar-me-ão, sem dú- vendo após o match uma léve Areão do farol de Hornserve nau-

'vida a seguinte pergunta: pancadaria entre Oi; assistentes, Carlos Barata, fragcu as 4 horas de ontem
-Como é que o Attetico Os portões renderam nesse dia Cégo 1\jjiro Taia I depois de ter expedido um

empatou COID o quadro B do cêrca de 2:46G$000. Apitou Augusto, D81-:1. Dêa, AI! e Nan3 «S, O. S.».
Hercilio? muito bem, a partida o dr. Cesar
Muito simples: Os visitantes, Seára.

.
.fendo em vista um match, no dia (OSMAR CUNHA. enviado
l�eguinte. com um team muito su- especial da Associação dos Cro·

periqr ao adversario de sábado, nistas Desportivos Catarinenses.)
procurou jogar sem se esfalfar.
isso de inicio. Na segunda fase
O! locais, muito jovens aioda, e

estimulados reagiram, desassom
bradamente. e conseguiram estabe-
'Iecer equilibrio com os tricolores,
dos quais cinco sairam machuca
dos.
Toneli. dos locais, e Toureiro,

dos visitantes, foram goleadores
do empate de 1 x I .

O Hereilio Lu?) em seu qua
dro B. possúe jogad��es d� grano
de futuro.

r Lira Tenis Club FlorianOPo��1SABADO DE ALELUIA, 16 DE AIaRIL DE 1938

g
..-:- .,.,., 1(.... ::::0-e.·.J � ...,.J" _."

BELO HOPiZONTf., 21
- O gesto do sarg-nto Ananias,
apontando á J�stiça, por inter
medio dos seus advoga .�.�, o te-

nente Jose Luís Gonçalv, s como

verdadeiro autor do assassmio do

(major Bragança - fáto ocorrido
durante a revolução de 1930,
no in'erior do quartel do 12'.

I � Regimento de Infantaria - con

I � ,tinúa a ter a maior repercussão
� na cidade. O ujiz Valírido d.:
1 Andrade marcou a data de 23

Baile da Champagne'
Distineão! Elegancia! Alegria!

Traje a rigor ou branco

do corrente para inquirição 2as
testemunhas, mandando intimar o

sargento A nanias, o tenente José
Luiz Gonçalves e alversos oficiais
que, segundo o sargento, teriam

ouvico o tenente confessar o cri
me, num momento de cólera, no

interior do quartel do 5'. R6gi
mento de Caçadores.

REMINGTON
Vende-se por 950$000. Em P:?f

feito estado. Tamanho próprio para
escritorlo Informacões na gerencía
desta folha.

'

Cruzada Nacional
Educação

de

Balancete enã 31 de De
zembro de 1937

..�_.-.-----------------_.

União de Comercie, In
dustria e Lavoura de

Florianopolis
"A�sembléia geral extraordinaria"

Ia. e 2a. 'convocaeão

MÊSES RECEITA I DE.SPEZA

SALDO DE 1936

628$600]Janeiro 43 J $000 498$'000
Fevereiro 383$000 680$400
fAarço 961$000 [ 653$400
Abril 791$0001 1:296$680
Maio 1 :852$700 1 :312$300

I
Junho 499$000 870$700
lulho 613$000 752$400

I Agosto
1 :321 $000 1: 192$600

Setembro 531 $000 824$100
Outubro 578$000 720$800
Novembro 574$000 774$900
Dezembro 250$000 583$800

Irmandade do Se- �

nhor Jesus dos Pas
sos e Hospital de

Caridade De ordem do sr. presidente, tenho a honra Je convi
dar a todos os senhores socios desta"União para uma ses

são de Assembléia geral' extraordinaria a se realizar na

, séde 'social á rua Felipe Schmidt nO. 10 30. andar (altos
da Ccnfeitaria Chiquinho), na proxima quarta feira, dia 23
do �OIrente, em primeira con'·ocação ás de?enove horas e

em segunda convocação 45 vir,te horas, afim de serem trata

dos assuntos de relevante impOItancia. A 5 g�nda convo'

cação se ·farà cqm qualquer numero doe socios.
A Diretoria sentir-se· á �sati�feita se poder contar com

o comparecimento de todos os presados consocios.

O secretario
Severo Simões

EDITAL

A L\dministração do Hosp-!
tal· de Caridade desta Capita'l
avisa aos interessados, que o Ir
mão Procurador Geral atenderá
a todos quantos tenham negocios
a trl\tar com o mesmo Hospital,

" todos os dias uteis, com excep·

,

O j9go, principal, no domingo. ção dos sabados, das 14 as I 5

éntre Hercilio Luz A e Atle- horas, á Praça 15 de Novembro I

fico, foi dos melhores, dizem, que no. 16, loja.
_ I

. i!-�ubarão assistiu. A AMDINISTRAÇAO

10: 110$600
SALDO EM CAIXA 302$700

--------------�----------------------------

TOTAIS 10:413$300 I 10:413$300

10:413$300

F!..ORIANOPOLIS. 29 de laneiro de 19.38..

Julieta Torres Gonealves
Tesoureira

,I; ú
'I

,

: �I

!I �'

...�i (
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Nossa VidalA
TEODORO FERRARI

1
nheiro Residente naquela zona,

Passa hoje a data t 1" d
da Diretoria de Estradas de Ro-

. .

na a reia o
, dagem Anosso distinto conterraneo sr. Teo-

.

doro Ferrari pr
.

tari d
. .

'
.

opne ano a Encontra-se nesta Capital o sr

,cCOn�eltafla Chlqu_inho». Muito Leonardo Bernardo Schmidt, dig�
concelt�ado nos ?IelOs cotnerciais, no escrivão de paz do distrito de

cavalheIr? de !mo trato, o esti- Angelina, municipio de São José.

�ado �lllversanante receberá ho- OUTROS PARTEM

je muitas felicitações dos seus

inumeros amigos, ás quais junta
mos as nossas.

SRITA. TEREZINHA
RARI

FER-

Faz anos hoje a senhorinha Te
rezinha Ferrari, filha do sr. Hen

rique Ferrari, proprietario.
A distinta aniversariante que

desfruta de um vasto circulo de

relações será muito felicitada.

Transcorre hoje o aniversario

do nosso distinto conterraneo sr.

dr. José Perrone, alto funcionaria

do Banco do Brasil, na Capital
FMeral.

Festeja hoje o seu aniversario

natalicio o sr. dr. Alberto Co

trim, alto funcionaria do Minis

teria da Viação.

Fazem anos boje:

-o menino Aloísio-Felix, filho

do sr. A. Savas;

-O menino Helio, filho do sr.

Edgard Bittencourt;

NASCIllIENTOS

Acha-se em/ festa 0 lar do sr.

Homarío Breigeron e de SNa ex

ma. esposa, pelo nascimento de

um interessante menino, que na

pia batismal receberá o nome de

Delço.
Felicitamos o casal Breigeron,

desejando ao seu galante filhinho

um futuro repleto de felicidades.

-O lar do nosso prezado conter

raneo sr. Hercilio Avila diligente
representante comercial, foi enri

quecido com o nascimento de

uma robusta menina, que na pia
batismal receberá o nome de

Haydée.

NOIVADOS

CHEGAll'! UNS

WALTER HOESCHEL

Encontra-se nesta Capital, em

companhia de sua exma. familia

o sr. Walter Hoeschel, esforçado

gerente da filial da importante
firma Carlos Hoepcke S.A., em

Lages.

TTE. OTAVIANO COLONIA

Encontra-se nesta Capital o sr.

tte, Otaviano I Romulo Colonía ,

Ibrioso oficial da nossa Fôrça PÚ

blica.

- Vindo de Porto Alegre, en

contra-se nest'l capital o sr. J0ão

Rizzo, chefe da importante firma

Rizzo & Cia., estabelecida na

capital gaúcha. I
- Encontra-se nesta capital o

sr. dr. Alvaro Catão, chefe ger'lll
da Empreza Lage em nosso Es-Itado e ex-deputado estadual.

Procedente da Capital da Re-/
publica encontra-se, nesta Capi
tal, o brilhante jornalista gaúcho
sr. Luís Terra, que presentemen

te exerce sua profícua atividade

no comercio.

No <Aníbal Benevolo» seguiu
para a Capital Federal, acomna

nhado de sua família, o sr, D�r
val da Silva Maia, sub-oficial
enfermeiro da Armada Nacional,
que durante larga tempo serviu
FIa Base da Aviação Naval deste

Estado, onde deixou um largo
circulo de relações de amisade.

VIAJANTES

(Via terrestre)

DO

G A Z E T A)
VOZ POVO

de WETZEL -

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CAL A D O

Passageiros que seguiram para
o norte do Estado pela Viação
Cruzeiro Ltda.

.

Maria Fari�s, Gilberto E. dos ISantos, Orminda de Oliveira"
Ferminia Maria José, José de IOliveira, Enéas Gonçalv�s, Teo

filo. Gonçalves, Gustavo John,',Ervm Mentor, João Bernardes
Libia Nunes, Jovito Galdino' I
I

' I

sabei de Jesus, Mateu J. Lean- i

dro, Luís da Rocha, Gil Filicio.

ENFÊRMOS

Nacionalizaeão
da Pesca

Dentre os complexos pro

gramas traçados pelo dr.
Fernando Costa, eminente

Ministro da Agricultura es

tá o alevantamento e o

aproveitamento integral da
pesca nacional.

O Brasil, banhado por
uma vastidão oceanica, com

uma fauna aquática de pro
porções incalculaveis, ainda

importa peixe do estranjei
rol
E' sôbre esta calamidade

impatriótica que o sr. Fer
nando Costa está se baten

do galhardamenteI
Ainda agora, dando rumo

seguro as diretrizes traça
das o sr. Ministro da Agri
cultura procura nacionalizar

a INDUSTRIA DA PES

CA, dando ao BRAÇO
NACIONAL trabalho certo

e proveitoso. E assim sendo

o Governo Federal provi
denciou junto ás Federações
de Pesca dos Estados nara

a remessa ao Rio de- Ja
neiro, por conta da União,
ele grupos de pescadores que
queiram exercer sua profis
são nas companhias de pes
ca devidamente organizadas.
E dentro desta determina

ção; ôntem mesmo, seguiu
para a Capital da Republi
ca uma turma de pescado
res catarinenses, que vai

trabalhar nas organizações
pesqueiras existentes na zo

na fluminense.
E' esta uma medida al

tamente patriotica do Go

vêrno Federal, dando am

paro ao braço nacional e

por este motivo nôs . rf\iubi
lamas com o sr, Mario

Couto, o dinamico Presiden

te da Federação de Pesca
deste Estado, que tem sido
um animador e batalhador

tão aferrado ás suas obri

gações, que a pesca em nos

so Estado está fadada a ser

dentre em breve um balu

arte poderoso e decisivo pa

ra a economia pública ca

tarinensel

Morreu de morte

IlfItural o presiden
te do Clube dos

Suicidas

LONDRES, 22 Foram suspen
sas, hoje, na Bolsa, todas as 'ran

&0' saçêes em pêsos mexicanos.

do
Pe-

RIO, 22 No pasta dq Marinha

foram assinados decretos promo

vendo: no corpo de oficiais da Ar

mada, a capitão de mar e Guerra,
os capitães de Frogata Esculapio
Cesar de Paíva e Fernando cockra

ne, por merecimento; a capitão de

fragata, os capitães de Corveta Slts

thenes Barbosa, por antiguidade.
Graciano Adolfo Monteiro de Bar

ros, por merecimento; a capitão de

corveta, os capitães-tenentes, Hen.

Com a gentilissima senhorinha ríque Cesar Moreira, por lY1Uguida

Diná Reis, diléta filha do sr. Pe- de e Paulo Bosisio, por merecímen

dro Reis, alto funcionaria da Fa- to; e a capitães tenentes, por anti.

gUidade, os los. tenentes Luiz An

zenda Federal, ajustou nupcias o tonio de Medeiros' Néto e Paulo

sr. dr. Edmundo Pirajá. Caldas Pires.

Aos noivos enviamos parabéns.
-'-------------

Acha-se enferma, recolhida a

um quarto particular nó Hospi
tal de Caridade; a exma. sra. d. I
Leonor Pontes, digna consorte cio jsr. tte. Getulio Lelis Pontes, ser.
vindo atualmente na 10a. C. R.I
Fazemos votos de pranto resta.

belecimento.

Promo�ões
I

na

Marinha

A.S.

Dez mil crianças
vacinadas

Poderão votar Consultor tecnico
mil'itar do ltama

rati

A maior frota de
guerra

S. PAULO, 22 Quasi 10.000 cri

ançaa já toram vacinadas, aqui,
contra a tuberculose pela vacina

B. C. G.

soo MODELOS ,
•

BERLIM, 22-Poderão votar

no plebiscito, todos os eleitores
inscritos antes de 10 de abril de

1918, bem com todos aqueles
que abandonaram o país ou per
deram a cidadania pormotivo dos
acontecimentos politicas de mar

ço de 1933.

RIO, 22 - Foi assinado de

creto exonerando o contra-almi

rante João Francisco de Azevedo

Milanês do cargo de consultor

tecnico-militar do Ministerio do
Exterior e fazendo-o reverter 80

respetivo quadro, por ter cessad
do o motivo de sua agregação,

WASHINGTON, 21 ACamara

dos Representantes aprovou hoje o

projêto de contruções navais, auto
rizando a maior frota de guerra
americana em toda a Historia. O

projêto, que abre o credito de um

bilhão de dotares, foi encammha do
ao Senado.

A firma Do AVILA. repre�entade exclu

siva no Estado, da Companhia Burroughs do Bra

sil Inc., tem o prazer de comunkar as Repartições

Federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que recebeu ;Jara demonstração, varias tipos
de maquinas. dos 500 modelos Burroughs.

Antes de comprar maquinas para seu estabe·

lecimEnto procure conhecer às da

COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.

para o que convida a virem ao nosso escritorio

ver o

TOKIO, 22 - Faleceu vitima

do pela tuberculose o sr. Chuji
Egawa, "presidente do famoso

=Clube dos Suicidas» de Tokio.

Ainda no ano passado, o sr,

Chuji Egawa tentou reformar as

organizações civis e religiosas do

país, pregando o suicidio em

massa.

Nessa ocasião pediu a todos

os membros do Clube que se

reunissem e se matassem, come.

tendo o <harakirí. 10

Poucos socios compareceram á
sessão fatal, nenhum suicidou-se
e a sociedade foi pouco a pouco
desaparecendo, por falta de
cios,

'

RIO, 22 - Esteve no Itama

ratí o ministro Garcia Miranda.

Foi exonerado I encarregado
de negocias da Es-

panha, que manifestou ao titular

Foi exonerade por ato de ontem da pasta o pesar do �ovêrno de
cio Ir. Interventor J'ederal, .Joio B I h b

.

Soares de Carvalho do cargo de Co'
arce ona por aver o ex-e� al-

missario de VlgUancla do Juizo de xador do Brasil, sr. Alcebiades

Menores da comarca' de Laguna. Peçanha, sido ferido durante o

bombardeio de Barcelona, pelos
nacionalistas.
._----_.._--_

_--- .

LISBOA, !2-0 SE'CULO in-

forma que o comandante da po- (Espeeialls'a em doeneas de SeDhora•.�'

M t i t
licia de Segurança Pública de e ereanftas)

os rnar o permanen e Leiria prendeu na Marinha Gran-
v

Representante no Estado de o individuo Alv8j:o de Carva- mudoo seo �ON§IJLTOBIO para á

H .. A V I L A lho, um dos cabecilhas da subIe-

-Da Laguna, chegou ôntem a Cons. Mafra,41-B. Fone 1561.Caixa p05tal140 Fpolis. vação de janeiro. Roa Felipe Sehmidt, 39

esta capital o sr. dr. Anes Gual-
Carvalho, que andava foragido,

��e�rt�o�,�il�u:st�r�e�e�c�om�p:et�e�n�te�en�g�e�;'if;';�;·;;ii1i;iiii;;iiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��fo:i�p�r�ê:so�n:a�re:s:id�ê:n�c�ia�d�e�s:u�a�m:ã�e�.��H�O�R�A�R�I�O�:�d:a:s�l;O�1:;12�á:s�12��e�d:as��2�á�S�5�h�o�ra:s:._

A Austria
desapareceu

VIENNA, 22 Em race dos utn
mos acontecimentos, a Austria dei

xou de fazer parte da Liga das Na

ções.

Suspellsas
as transaeões

Os
sr.

ferimentos
Alcebiades

çanha

Julgamento de re

cursos fiscais
RIO. 22 - Afim de evitar dú- Nomeaeão

vidas quanto á exata interpreta-
ção do art. 9 das instruções para

Por ato do sr, Interventor Fede.

a organização e funcionamento I
ral tol nomeado o dr. Moalr Tomé

das instancias coletivas d
.

I _

de Oliveira para exercer o cargo de

1. � e JU ga Medico Veterinario do Departamen.
mento de recursos fiscais, o titu-/ to de Saude do Estado.

lar da Fazenda declarou aos che-
-

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

fes das repartições subordinadas Cotaça-Oa êsse Ministerío, que as impor-
(

tancias exigidas, de que trata o LONDRES, 2:1 A libra tol co-

referido dispositivo e sobre as:
tada hoje a 164 e o dolar a 23 e 5

quais deve ser cobrada a taxa de c_e_n_te_s_sl_m._o_s_. _

I;
1%, �entro dos limites nele fixa- �ALUQA -SE
�o� sao 03 correspondentes ao li- Uma casa á rua José
tigio a ser levado ao estudo e M d
'julgamento dos Conselhos, ou

en es no, 41, �o� �hacara.

I seja a diferença entre a impor-
Tratar com DI0111SIO Da-

tancía que a parte pagou ou se rniani á rua Francisco Tolen

propoz pagar á exgida pelo fisco. tino. Fone 1328.

•

mais

Quiz ser esperto de
I �Jl.,.

PORTO ALEGRE, 22 - Foi

prêso pela policia o eletricista

Waldomiro Menêses, que fazia

instalações clandestinas destina

das a burlar o contador. Rece

bida a gratificação do proprie
tario da casa, denunciava-o á

Companhia, obtendo nova grati-
ficação.

.

Escritorio
Coanercial,1t�����··�:íiilJ11Romario Breigeron e ,

� senhora � Necessita de um moço

participam aos p a r e n t e s � I
ou moça para, C;orres-

e pessoas de sua amizade o � pontlente, conhecendo
!!

nascimento de seu filho tambem serviço de escrita.
DELÇO., II Outros detalhes trata-

Fpolis., 22-3-1938. � se na ocasião. Exige-se
W' referencias.

I ��:.:a��:íi:�OO.�

Informações com D.
AVILA, Rua Conselhef�"
ro Mafra, 41-B, Loja
Florianopolis.

o TEMPO

Negocia.,ões entre
Roma e Londres

Intervenção
do Vaticano

Departamento de Aé·
ronaadoa Civil

Róletim diário da Esta

ção Aéro-climatológicaLONDRES, 22 Sabe-se que a

Santa Sé Intervelu Junto ao governo
do generttl Franco, pedindo que os

naCIonalistas hespanhões se abste

n_!1am de bombardear 8S popula
,oes cMs e ai cidades abertas da
Hespanha republicana.

O Vaticano deu ai sua Intenen.

çlo um carater puramente hum.
nltarlo.

ROMA, 22-A Italia principiou
a reduzir seus efetivos na Lybia,
antes que comecem as negocia
ções anglo-italianas, como «de:'

monstração de bôa vontade».

Os circulos britanicos comen

tam que o acôrdo sôbre o pro
blema espanh61 não foi comple
tado, mas é obvio que o exército
italiano será retirado logo que

seja alcançado um acôrdo de não

intervenção ou que termine a

guerra.

Previsões para o período das

18 horas de ontem ás 18 horas

de hoje:
Tempo - Perturbado com

c:'uvas.
Temperatura-Em declinio.
Ventos: - De ql'ladrante sul,

com rajadas fortes.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 27.8 e mi

nima 21.6 registradas, respecti
vamenw, ás 11.55 e 4.40 hora",

Sublevação
de janeiro

A Dra._ JOSEPHINA SCHWEIDSON

Lavando.-se COID o Sabão

"VirgelD Especialidade"

economisa ...se tempo e dinheiro.
& Cia.
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