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AZE
DO POVOA vozAlcançaram brilhantismo fóra do comum as solenidades

da Semana' Santa realizadas em nossa Catedral Metropolita
na. A or.leru, a influencia de fiéis, aliadas á beleza das ce

rimonias liturgicas, constituíram belíssimos espetaculos de fé
"

que calaram fundo no coração da gen te Florianopolitana.
! Desde o domingo de Hil
I mos até .á noite do dO�li;1g{l <la',:"

Hessurreição. a nossa imponen-
te Catedral regurgitou de Iiéis,

I os (!l1pis. vr-rdadeiramente emo-

I!
cionados, acompanharam todos
os exercícios que tiveram lu-

gar durante aquêle santo pe
I riorlo.

I' O benzimento dos Ramos,
na missa II ue constit uiu a co-

I rimonia inicial da semana, foi
feito por s. excia. revma. o sr.

I Arcebispo Metropolitano, que,

,

a seguir, ussisí.iu do seu trono

! ao Santo Sacriíicio em o qual
houve o tocante canto da Pai-
xão.

-----_. -_._�-----
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Proprleterle e Diretor Responsavel J A I R O C A lL L A D O
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IV I Florianopolis, Sabado, 23 de Abril de 1938 I NUItIERO 1135

Não vende- 'A SERViÇO DO rA'::;i:��i::3�:��er Vem superintender
rio os Esta- fSTADO MAIORI dois automoveis o D.::���(:�It"de
d U· ...JIJ I HOLLYWOOD, 21 - Jackie

lOS' n I �.�OS JilIO, 21 - A ser�i.,o I Coogan, informado que devido ao

; ri ' �, do Estado Maior do I p�·(lc.�s�o que, movre contra seu

:'1e II II ln ao "]o," - - I padrasto e sua mae, estes amea-

r
Iit mxe.·elto vIaJam para Içaram desapossa-lo de uma casa

D •

h O Sul O teneote-eoro-I e de dois automoveis «Rolis Roy-fiJ"elC I uel Tasso de Oliveira cc»'. �?tivo pelo q.u�1 arressou-�e

'I
Tinoeo e os majolees a dirigir uma petição as auton-

. WASHING1�ON, 22, - O mi- Godofredo Vida I De- dades competente.s, solicitando
nístro do Interior declarou que Id F.II

_, que o áto fosse evitado,
os Estados Unidos não exporta-I ra O_ � ..guelras e

A,
.

d d rão gaz heiium para a Alemanha, He.nrlque Fontele.noite o mesmo 0-

mingo, (l revmo. sr. conego acrescentando que este país dese-

Harry Bauer, dd. Cura da Ca- ja adquirir grande quantidade
tedral, encerrou a série dosl que « representará uma grande
seus brilhantes sermões quares- importancia militar», de acôrdo Hondurasemmais com veemente apêlo a to- com as informações dos ministe-
dos os seus paroquianos para, D. Joaquim dOlllin- rios do Exterior, da Guerra e da

lollnados dos mais puros sen- gues de Oliveira Marinha. pazO ministério do Interior datimentos de fé, tomarem parte em todos os átos comemora-
AI d d d NOVA YORK, 21-0 consuIemanha não eu as a equa astivos da dolorosa Paixão e Morte de N.S. Jesus Cristo-co
seguranças de que o gaz sería geral de Honduras, sr. GonçaloSalvador.

'1' d
- Carias, publicou hoie uma decla-

f uti iza a somente na navegaçao JDurante todos dias, de segunda até quarta- eira, gran- .

I d f raça-o, afirmando que as notíciasA •

d comerctar, negan o-se a ornecerde foi o numero de pessoas que se aproximaram o santo
deoosi di h

.

I sôbre uma revolução .em São.

ddi' o eposíto em m erro ou va 0-ooníecionario, no cumprimento o ever pasca .

I
.

d Pedro, são absolutamente falsas,
Q Iei á it I'

. .

Of··.a_ res como garantia e um com-uarta- eira noi e rea izou-se o pnmeiro ICIO � .

'0 pois que todo o país se acha em
Trevas, que teve a presença do exmo. e rev. sr. Arcebispo. I promisso nesse senti Q.

BUDAPESTE, 21 _ Napaz.Quinta-feira, pela manhã, num período de três horas e madrugada de hoje partiu uma
cinoeenta minutos, o nosso venerando Metropolita distribuiu

I caravana automobilistica condu-
a sagrada comunhão a cêrca de quatro mil pessôas, num

I
A clrculaçãO BURIi:AU INTEU-.rA-

zindo 36 convidados para o casa-
ambiente de admiravel ordem e profunda religiosidade, O ....... mento do rei Zogu, da Albania.
gesto do s. excia, revma., permanecendo durante quasi qua-

d I CION � L DEPOLICIA OS festejos do casamento serão
tro horas a distribuir 8 Sagrada Hostia, causou iodelevel O pape - inioêados segunda-feira próxima e

impressão nos corações de seus filhos espirituais e constituiu,

da é d RIO, 22 _ Regressou da A alcançarão o ponto culminantel..

por assim dizer, um dos mais lindos sermões da semana. moe a e e
. . .

Igentina o sr. Cesar Garcez, dirr" com a cerrmoma nupcia , na quar-
A seguir, no mesmo dia, teve logar o solene Pontificai, t f' d' 26 d bril Ntor geral de investigações da poe a- eira la e a ru, a mes-

com as imponentes cerimonias na Sagração dos Santos Oleos

4 7 7 397 489$ r
.

d I B ma hora, serão efetuados 101 ca-
e da transladação do SS. Sacramento para o Santo Sepulcro, O

•

000 reia, que ec arou que o ureau
sarnentos na Albania, recebendo• ... Internacional de Policia fundado r.

que se achava caprichosamente ornamentado" I pelo Brasil, Argeutina e Chile, to.dos os noivos um presente do
Durante todo o dia foi grande o numero de pessôas

I S ZI

I RIO, 19 - egundo dados es-; com a adesão do Urucuaí Perú rei ogu.
que prestaram a homenagem da sua adoração a Jesus Sa- r •• •

d I C'
" "" ,

tatisticos organiza os pe a aixa i Bolívia, ficará organizado com a
---------

c�e��d�·esmo dia, á noite, realizou-se a tocante cerimónia I I de Amortização, existia, em cir- parte protocolar, que será conclui- IO EMBAIXADOR DA
do Lava-pés, e, em seguida, s. excia. revma. o sr. Anebispo II cu2açF.ío

em �1 de março ultimo

I?a nas chancelarias dos países ALEMANHA NO
4. i 07.397: 189.;pOOO, em papel-moe- mteressados. MO�BOEproferiu o sermão do Mandato, em que teve oportunidade aa, contra 4.694.581:789$000 em

J..'I

l de reafirmar suas notaveis qualidades de orador,-tanto pela 28 d f
.

d h
beleza da fórma como pela profundeza dos conceitos expen- I e evereuo este ano, aven- -

! do p8rtanto uma diferença para

didos'Pela manhã de sexta-feira reíllizou-se a Missa dos Pre-
mais de 12.815:700$000. IEssa diferença provem de .

'1santIficados, com assistencia do exmo. e revmo. �r. Arcebis-
245:000$000, irnportancia emitida

po, que pronunciou o sermão da Paix�o, outra peça oratoria
para a troca da Caixa de Estabi-

de notaveI realce. Durante a Sant.a MIssa houve o canto da I IPajxão e a adoração da Santa Cruz. Assistiu ás cerimonias: lização; 35.518:000$000, para o

Departamento do Café, sendo,
de lugar de honra, o exmo. sr. Interventor Federal.

resgatacla a Importancia de ... , a venda em todo o. Brasil
A's três horas da tarde. após o exercicio da Via-Sacra, 22.947:300$000, troco por parte;; notadamente na Capital da

° revmo. sr. Conego Harry Bauer pronunciou beli'lsimo ser-
d C d M b I Republica.

mão lôbre a agonia de Jesus e, em seguida, realizou-se, pela resgate a aixa e 1 o ilização Esta a maior prova de sua

C
.

I t" d Bsncaria, 83:300$000 e .... ·1 I'd dprimeita vez em nossa apita, a comoven e cel'lmoma a
22.864:000$000, respectivamenle.. qua I a e.

descida de Nosso Senhor da Cruz. que arrancou lagrimas da

IEm 31 de agosto de 1898 exis- ._
enorme assistencia qlJe se ,comprimia em a nave do nosso .

.

principal,. templo.
tIa em papel-moeda . . . " Visitará o
788.364:614$500, sendo que em'

A' noite, após o Oficio de Trevas, saíu a Procissão
� I' do Enterro, que percorreu o itineral'io do costume, acompa- 131 de julho de 1914 essa circu-
M . lação era de 600.300:720$500.nhada de milhares de pessôas e na maior ordem'possivel. Sob

I A emissão de 26 de a,osto de
o palio, cujas varas eram conduzidas pelas principais autori-

1914 a 31 de marIO de 1928 foi
dades civis e militares, s. excia. Re\'ma. conduziu o Santo de 6.276.829:658$500, com um

lenho. resgate, até o ultimo mês, por-
A' entrada da procissão, o revmo. padre Emilio Duf- tanto, de 2.169.772:890$000. D bner S.J. proferiu o sermão da Soledade, que causou funda L .- m O u s .- n e .

elorreram rilhantissimas as comemorações á figura imorLal
impressão no aufolitoriCil. de TIradentes. O programa elaborado foi rigorosamente cumprido

No sabado, li, primeiras horas da manhã, houve a ben- num� manifestação esplendorosa de civismo, que teve tanto de ex:
cão do fogo novo, e, âs nove horas houve solene missa com Vitimas de uHla eX- Toda reformada. marca WIPET, eepClonal como de tocante.
cantico de aleluia. perienciaquimiea multo econ.mica, vende-se facill. De"d� � !Ir. Interve?tor Federal, ás figuras mais representati-

Pala madrugada de domingo da Ressurreição, houve a :�eTr�t':l?::�::;':L .J�eã�ct� vads dOd ExercIto .I.
e da Marmha; desde as class�s sociais de mais ele�

pro�issão com o SS. Sacramento, que foi conduzido sob ? RIO, 21 A' rua Barão de Co- Rua João Pinto, 21
va o estaque, a gente simples do povo, tudo se congregou para o

palio pelo revmo. Ir. conego Cura da Catedral. Grande fOI, tegipe, quando se realizava a expe- realce das imponentes manifestações, consagradoras do Martir da
tambem, a afl.encia de fiéis a essa belissima procissão. rienda de um novo tipo de tinta, Independencia.explodiu o fogareiro saindo quel· A' 83 hAs daz horas teve lugar solene PontificaI, falando ao mados o quimico Mauricio Bel!- s ,O oras, na praça Getulio Vargas, realisou-se a concen-
Evangelho o esforçado e culto eonego Harry Bauer que pro- mann, sua esposa t dots filhos. tração das autoridades civis e militares, escolas publicas e povo nu-
feriu impreisionante sermão sobre a Páscoa da Ressurreição, A futura Escola do ma. de�onstração �olene de patriotismo, sentindo-se a vibração' ell�
apresentalldo, tambem, seus agladecimentos e votos de Bôas- I Estado Maior tuslastlCa dos sentImentos, que a todos animavam
Felltaa a I. excia. revma., ao revmo. Clero, ás Irmandades

A MISERIA LEVOU
A's 9 horas, tave logar o hasleamento do P�vilhão Nacional

..
"

d......all· as"ociaçõe. reli'"'osas e aes fieis em ,..al, pelol es-

I I pelo ilustre interventor dr Nerêu Ramos tocando no t........ ••
RIO, 21 - Realiza-se ho;e a,

. . .'. '
'

, momen o, as
forços dispeadidos para o maior brilhantismo das solenidades.

• .
oi bandas mIlItares o Hmo NaciOnal, ao som dos darias das guardaA' noite, encerraram-se as festividades com a belitlsima A INfELIZ MA-I AO

ceflmoma do lançamento da pe- de honra. S

eerimonia da coroação de Nossa Senhora, cuja imagem se I
I dra fundamental da Escola do Usou, então, da. palavra o valoroso comandante do 14 B. C.,', I' d d Estndo Maior. t t I C d d C ldachava colocada no altar-mor, 10 amante ornamenta o, cer- enen e-corone ..aD 1 o a as, que profel'Íu uma oração magistral'

cada de inumeras e graciosas criancinhas vestidas de anjos. I DESESPERO rev�ladora d� �ua grande capacidade inteletual e da sua extraordi�
Nessa ocasião, ° venerando Metropolita proferiu belissimo ����:e�����:'iL� narIa complelçao de soldado, que faz dêle uma das mais de t

I
��. !i1 das fl'guras do nosso ExeArcl·to.

s aca-
sermão, verdadeira joia !iteraria 'lue encantou a enorme as- ••

O h d··ais\eDcia. DAI'A, 21 - Trans- � C efe a � Se�uiu'se o d;-sfile dos escolares, após serem ouvidos os aC�r..
Segunda-feira, á tarde, uma comissã. representativa de

I d fi � des mavIOSOS do HInO da Independencia. .

todas as associações religiosas. masculinas e femininas. foi tornada pelat fa ta e

I r-,� Naça-O � , �'s 14 horas, reà�isou.se interessante competição desportiva no
incorporada, e acompanhada do revmo. sr. conego Harry reeursov, Maria Ri- i � EstadlO ?a Força PublIca, constando Je Basket-balI e Voley-baH
Bauer, ao Palacio Arquiepiscopal, afim de apresentar a s. 'li beiro da Silva tentou

I �� FALOU AOS r." para a dIsputa das taças «Brasil» e «TiradenteS» entre I t�I ft' d 14 TI t 11:
-

dCd'
e emen os

excia. revma. o sr. Arcebispo Metropolitano, os seus votos
I nssassiutlr seus qua- II� JOHNALISTAS �'o A'

H

')� 1tO e aça �res, Base Naval e Policia Militar.
de Bôas Festas de Páscoa. Pelo sr. Provedor da Irmandade

II tro filhos os quais '1lTJ �� • s�. lOcas, no salao nobre 00 Instituto de Educação de
do SS. Sacramente foi entregue a s. excia. revma. delicado �

., i íi!1 � Flonano�olls, teve logar uma sessão soléne comemorativa da grande
oficio acompanhado de um mimo, em sinal de profunda

I'"
fugiram espavoridos.

I' "
RIO, 21 - Os jornalistas � data. naCIOnal: constando �e numeroS! de arte peJas a,lunas daquele

",'1 gratidão aos reais e valiosos esforços do venerando antistite. Os visinhosacudiram � cariocas segUIrao hoje á
� I�stJtuto e dIscursando bnl�antemente o abalisado professor sr 0-

'I Em DOJIle, dos presentes falou o sr. Orlando Brasil. S. excia. I I e depararam com
I ��

noite para São Lourenço. .J dllon Fern�ndes, �ente de. hIstoria. da Civilização, do Brasil e 'do.f d d! ti õ" afim de assistirem á entre- fi Estad c
-

I drevma. o sr. Arcebispo. pro un amente comovido, a:sra f'ceu i Maria dependura a I � r.� ú, uJa oraçao maglstra Clxamos de publicar, hoje, por falta� I a manifestação em palavras repo;;sadas de sincero carinho e d teu I"'!J
vista c0letiva que será con- lf!I de espaço, o que faremos amanhã. .

�
.

I b
I

I em uma cor a, •

I�.)I cedida amanhã, pelo presi- Ií.i\ A e
-

t
.

H'ofereceu a cada um dos presentr-s mImosa em rança. I I d f, Ir. • � s 8sao ermmou com o mo Nacional, I)UVl'.JO d ,i;,

�-
,

I tao O se eu orca.., ''1!1 dente Getulio Vargal'>. rfi1 por todos os presentes numa demoost a
-

d f
A

'1, e P'-'.
i I d I :1'1i '�d'" r çao e e nos nossos desti-

J.:...iiiiii__iiiiiiiiiii- ..iiiiiiiii--_----_iiiiiiiillilíiiiiiiiiiiii-iiiiiiiii... J sa van o-a. I�OO������� nos e e respelto pela grande figura historioa de Tiradentes.

Chegará boje a esta
Capital o sr. profes..

sor Sebastião Roeha,
dhoetol� da Es�ola
NOI"wal de São Calo-
los, elD São Paulo,
posto pelo Governo
deste Estado a dispo
sieão do nO§��b., para

O nov.. pl"esidente estudar as IJoeformas

da Ordene dos Advo- qllle fOI-�m de �i�tél·
gados n'� ensino prlmario

de SantE CatsrioR e'

RIO. 21 A Ordem dos Advo- superintender toeni
gados elegeu o dr. Batista Bíten- camente .. Departacourt para exercer as funções de I

mento de Edueaftão.presidente. v

Premio Nobel
Medicina

o casamento do rei
da AIbaoia

RIO, 21' - Entrevistados pela
imprensa, os srs. Leitão da Cunha,
Rocha Vaz e Samuel Libano a

plaudiram a indicação do sr. Gar
doso Fontes para o Premio No
bel de Medicina. Evidenciaram
êles o trabalho de grande merito
de candidato ao famoso premio.
E' êle um continuador da obra
de Osvaldo Cruz e Carlos Cha-
gas.

Demonstrat:ões
tra_o Reieh

con-

PRAGA, 21�·Um alto funcio
nario dõ Ministerio do Exteriur
visitou a legação :�da ;FAlemanho,
exprimindo seu pesar pela, demons
tração contra':a mesmafrealizadn,
prometendo que os demonstrantes
serão punidos.PÓ de arroz e rOlI ge

combinação feliz

RIO, 21- Esteve ôntem no Pa

'Ilacio Monroe, o sr. Kart Ritter,
embaixador da Alemanha junto ao

I nosso governo.
I Recebido pelo sr. Francisco
'Campos, o embaixador alemão
manteve com o ministro da Jus

I tiça uma demoracla conferencia
I 'lobre o recente decreto-presiden
! cial regulando o funcionamento de

alta partidos políticos e associações es-
tranieiras no país.

RIO, 21 Caiu um operado de
um dos ultimos andares do Palacio
do Comercio, que está em cons
trução.

Cniu do Palaeio do
Comei-cio

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

Parauâ. IAS BRI�HANTES COME..

CURITIBA, 21 O consulado IMORAC'OES DO "DIA DEitaliano informa que o embaixador

I � ,

Lojacomo visitará o Paraná na pro·
xima semana.

I TIRADENTES"

de

r

I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domíngo prÓximO, .Avaí e Iris disputarão
o primeiro jogo do Carnpeonato da Liga Flo
rianOpolitana de FutebóL
A tarde es

portiva de
quinta-feira

Volley-ball
l0

dr. Leitão levou a
melhor sobre o dr.

p.derbal
No jogo realizado entre os dois

esquadrões do Aval, tendo um

nome de dr. Leitão e o outro de
dr. Aderbal, venceu o dr. Leitão
pelo score de 4x 1, ganhando des
te modo o bronze Manuel Mo
rais.

O dr. Aderbal apresentou mui.
ta resistencia, porém o dr. Leitão,
jogando com mais técnica e en

tusiasmo levou a melhor.

Finalmente domingo, teremos a

partida entre Avai e Iris, parti
da que vem sendo esperada com

ansiedade p e los futebolisticas
ilhéos.

Si no futeból existe lõgica, e

pela igualdade forças o Avai é
o franco favorito para a luta de
domingo.

Entretanto. o lris não é um

adversario fragil, para ser vencido,
e o alei-celeste, terá que se des
dobrar para vencer.

Pelos prognosticos a luta agra
dará plenamente aos afeiçoados
do "a5sociation".

Em comemoração ao dia 21
fotam realizados no estadio Re
nato Tavares, pertencente á Força
Pública, uma partida de volley
ball e um torneio de basket-ball.

Ocorreu uma enorme multidão
ao estadio para aplaudir 05 qua
drOI disputantes que se empenha
ram a fundo para a disputa da
vitória.

Com a presença do sr, Inter
vector Federal, e demais autori
dade. civis e militares, teve inicio
• partida de volley-ball entre o

14 S.C. e a Força Pública.
Venceu a policia os dois tem

pOI: o I' por 15x6 e o 2' por
15x7.
Os quadros estavam assim or

ganizados:

Iris X Avai

FORÇA PU'BLICA:

A A.C.D. concedeu
50·1. da renda liqui

da á A.C.D.C.

Narciso, Joio, Osmar, Dino,
Solon e Targino.

14 B. C.:

Julio, Saviano, Barreto, Ro
dolfo, Lua e Nelson.

JUIZ-Cap. Cunha Tavares.

BaSket-ball
Terminada a partida de voIley A Associação Catarinease de

teve inicio o torneio de basket Desportos concedeu á novel As
entre as equipes do Jaú, Aviação sociação dos Cronistas Desportivos
e 14 B. C. I Catarinenses, 50'1. da renda do

14 S. C. x AVIAÇÃO
NAVAL

torneio inicio.
Este gésto louvavel da A.C.D.

jamais será esquecido pelos que
labutam nos jornais pelo esporte.

O torneio será também patro
cinado pela A.C.D.C. e por isto
o ilustre presidente, sr. Nelson
Machado, seguirá hoje, para Join
vile, com todos OI premies que
são: uma taça e duas medalhas.

CARTAZES
DO DIA

ODEON., O lider dos
cinemas

e.A.O se tornarem homens, quaes as creanças
que têm mais probabilidades de victoria na luta

,

", pela vida? Naturalmente as que, além de
� possuir boa educação, sejam saudaveis,

fortes e energicas. Para que as creanças cresçam robus
tas e sadias é necessario proporcionar-lhes de quando
em quando, o valioso auxilio do mais scientiíico dos
tonicos, o TONICO BAYER, que enriquece o sangue,
vigoriza os musculos, fortalece o cerebro e os nervos.

PROGRAMAS DE HOJE:

A'S 5, 7 e' 8,30 HORAS:

Um filme de torcidas, lutas e

[emoções com o querido e jovial
John Wayne e a adoravel Jean

• Rogers
'

CONFLITO.
e a continuação do estarrecedor
61me seriado com Bella Lugosi e

Hermann Brix

O MISTERIO DO BAIRRO
CHINEZ.

Preço:-l $000.

Dê Tonico Bayer ao seu filhinho I CINES COROADOS
Que é õTonico Bayer. o Tonieo
Ba)'er contém vitClminas, ex- ;

lraetos de figado, phosphatos,
caldo e outros elementos do!
pande valor reconstituinte,
,Sua formula resultoll de lon
gos annos de estudo lias [a-
mosos LaboratoTÍos Bayer.

'

ParG que serve a Tanlca Baycr
Contra debilidade, esgoru
mento, depressão nervosa,.{al
ta de appelÍte, neurásthenia,

'

dyspepsia, anemia•.enjraque
cimento. Ê tambem ideall,a
ra apressar a eOn1'alescensa
depois (Ias enfermidades de
bilitantes.

REX, ás 5, 7 e 8,30 horas.

ENTRE LADROES DE
GADO com Tom Keene e':TONICO

VER
A MÃO QUE APERTA--:

continuação.
'

Preço:-l $000.

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas:

A CRUZ DOS ANOS com

Beulah Bondi e Victor Moore.
Preço:-' $000.

BOM PAnA. TODOS

r
,

I

f
r
f

Em 980 9Uilo:;c:i�OS
Out:am.: hoje pela

PRE-8, Sociedade

Rádio Nacional

do Ri. de Janeiro

Porque a Tinturaria SELETA
se d sta" Para poder dar evasão ao

e ca. excesso de serviço, a Tinturaria
Seleta mandou vir, sem medir sacrifícios, de São'
Paulo. os melhores técnicos em passamento e la
vagem quimica, para assim servir a sua já nume
rosa e distinta freguezia e a culta população desta
capital.

O nosso lema é «Destacar na Perfeição»
Rua Tiradentes, 7 Fone 752

Este jogo foi caracterizado pe-
101 lances, demonstrando o qua
dro da Aviação, apezar de ven

cid., teta mail técnica.
Venceu o 14 B. C., cujo re

sultado foi o seguinte:
l' tempo: 4x2 a favor do 14

B. C.
2' tempo: lOx9 a favor do

14 B. C.
Resultado final: 14x 11. Aproxima-se a temporada do
A Aviação Naval estava re- Atletico, de São Francisco, e a

sT�u:J'esentada pelos seguintes jogado- colónia francisquense ofereceu uma
.rmao b 'I d' d Ia bide �,.; e a taça enomma a a iton-

Mario, Jeronimo, Arcber , Rus.,ga", ao �encedor do prélio Avoi
50, Corrêa. Durval, e o 14 B. e Atletico.
C.: Irineu, Nunes, Borba, Savia- A taça RBabitoogal eltcÍ expos-
no, Nelson, Corrêa e Barreto. ta na Confeitaria Chiquinho.
JUIZ-Cap. Cunha 1avares. CHARLAUTH,
FISCAL-Ten. Aldenor.

Taça Babitonga

2a. PARTIDA

não é um creme comum

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a
'

America do Sul.Vencendo a Aviação o 14 B.
C. classificcu-se para a 6nal, com
o Jaú.
O 14 B. C. teve a mesma or-

'

ganização como na anterior e o

Jaú estava assim constituido:
Nazareno, Narciso, Chocolate,

Mosquito e Adolfo. lhe extinguirà as sardas, panos.
A partida foi ganha novamen- cravos e espinhas, sem a minima

te pelo 14 B. C., pela contagem irritação, deixando-lhe a cutis
de 18x 16. i limpa, macia e fresca.

CHARLAUTH

CHARLAUTH

JUIZ-Ten. Aldenor. V E N D E - S EFISCAL-Cap. (unha T8-

nres.

Abrilhantaram a festa, as bano
dai de música da Força Pública
e do 14'18. C.

o prédio á rua Conselheiro
Mafra n' 50, em frente ao
Mercado Público. Para tra
tar á mesma rua numero fiO.
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Programa diurno

Alallademe
moria e a fal ..
ta defDsfara

AMANHA

Dr. Pedro di Moura

ferrarAdvogado
Rua Trajano l' (sob).

Esmeralda
perdida

Gratifica-se generosamente a

quem tenha achado, no trajeto
do Café Rio Branco, Café Buby
e Hotel Gloria.

Entender-se com o dr. Camará
Martins; Trajano I-(Sobrado).

aas 6.15 ás J8,30 horas

Programa noturno

ASSOCiação
Comercial de

Florianopolis

DAS 14.00 ás 26.00 e das 21.00 ás 24.00

NUNO ROLANO
MAURO DE OLIVEIRA
A�VARENGA E RANCHINHO
ALMIRANTE

A DIRETORIA

O publico. atribue, emplrlca-
.-------------- ..----••----

mente, a falta de memoria li ca

rencia de fosforo. De certo mudo

essa concepção está comprovada
pela sciencia. O fosforo desem
penha, realmente, importante fun
ção no organismo. Da carencia
fosforica resulta não só a pertur- A Associação Comercial
bação aludida como insonia, 'ir- de Florianopolis tem o pra
ritação e irascibilidade nervosa, zer de avisar que acaba de
decorrentes de verdadeiro desequi- instalar em seu Consulteno
librio humoral, e que se torna Juridico uma Seeeão de
dificil explicar em poucas p�la- Cobraneas a cargú do
vras, O fosforo desempenha im- respectivo Consultor, Advo
portante papel corno atívador do gado dr. João José de Sou
met��ol,ismo.. B�sta restabelecer o Ia Clbral, encarregando ..se"
equlhbno chlmlco dos humores este das cobranças judiciais
por meio de um preparo de fo - ou amigaveis de debitos re
foro, como o Tonofosfan, para feren!es a contas comerciais
que desap8r�çam, c�mo por en- àe nl sacios, podendo os,
canto, todas as man'festaçõesmor- interessados se dirigirem á
bidas. Com duas ou tres injeções nossa séde, á rua Felipe'
voltam a� disposições gerais do Schrnidt n. 8 (sobrado). '

orgamsmo e o contentamento de

eOBl

Regional Oe Perelra�fllho
Orq.estra a� Oansas
Romeu 6hlpsman com a Orquestra 011'

ronr�rto!l
RaClamés e a FI" Stara
EOuarOo Pat(lnt e sua jTlplra Corrlentes.

A's horas certce, Jornais falaõos com no
tlclas em primeira mao, tcrnectõcs peta ANal.
TE, e aferia ao rasa 6ulmarills Ltõa.

A's 2J'30 rAHcAo DO DIA •• por La
martlne Babo, escrita e Interpretaõa: uma
oferta ao DRAOlo.

'

""S 2J,35 no TEATRO EM CASA a come
õla Oe mario floreal. UMA FITA FALADA pela
ria. Oe Cometlias I'}a HACIQ!'-IAL. rom mesqui·
tinha, rrzlso 6ulmar15es, Ismrznla õos Santos,
Violeta flilrráz I? Abel Pera.

A's 2::a hs. rLUB DOS fBNTRSmA5 rom LCl
martlne Babo e Si1ulno !'-Ieto

9peaker· Ot)uualao rozzi

fI's 20.30 A PRe··8 Em BUSCA DE
l'RLEtiTOS um pr0'lrama pGlra calouros. VIver.

",-""_.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!,!A�,��V�O�_Z���D""",,'�O�,·.'�..!.___�.:..��i�t�o!.e S'Á'\rn;..:., II _J_og:m apenaS_I_�R�nAu::�;_Sc����5�t:�=i I"�
r="'�=-:;--=-;--'''-''''''''''''''---II ��O�,s�!t���::�:' F I M T R A I C C TIIlT����I�:�::S�.'

i 2:663$000 POR uma fanlilia vítitna P���Cl::IS
,

I MINUTO de caneacetreso Ministerio 08 Guerra tem procurado, nos últimos .. ,,"'� UJ Falta de apetite, ,Hge�rão Micí1.
. tempos, reprimir as fraudes que se relacionam com as exi- RIO, 22 Os jornais resaltam erutação, estunago pesado f. forte so. '.

g{'1"�;�S elo cervir") militar. A conscrição veiu extinguir. en- os rumos que o ministro Fernando nclencia após as reíetçõrs têm. pela
t

'

I· t t 1· "

.. Costa vem imprimindo á questão S. SALVADOR, 21 - O <Es- poso de Presciliana vein tambem
regra, origem CO:11am, I1U(' convén es-re nos, o a IS amen o (e mercenarios, que U:mtIJ ueprrrnia

. do tríâo no Brasil, eíostíando as di, I tado da Baía» publica hoje uma f I b Ih ."

as fÔIÇaS armadas 00 país, O sorteio militar data de muitos e e a a I:)cer: .e.a po re mu
.

cr re- clarecer c combater antes que surjam
re trízes praticas que. agora estão impressionante reportagem, em solveu diriair se para a cidade de , s Ianos já, para que as tolerem os refratarios apadrinhados pe- d '., b

-

• ,.

'
'

complicações ue mal(1r V�i la.
�en o postas em �ratICa, 5omo a

flue descreve a miseria e o fim Ire com o do s f lhos que lJIC '

la politica. Os conscritos, enLrando em contatos com a afi- Ida de um seu enviado a SaQ Paulo. . , .

aja, s, I I , Na maioria (,OS casos, mesmo

cialidade e os serviços da Nação, erguem o nivel mental e para estudar a produção da farinha tragico .de uma Iamila vituna doe restavam, �"1 uc 10 e outro de quando se apresenta certa azia (origi-
�

ele n:.andioca e o sr. Gast.ão .]!'aria I cangaCeI.r.os.. ,I anos de Idade d 1 f t' t
'

mor�l das fileiras. Em todos os países do mundo. hoje em . .. .. na a pe a ermen acao gJS rica), a

dia, só existem soldados cidadãos, que servem sob os influ- pa!'l. ,:sse Estado, onde VaI ?nentar I Presciliana Ferreira, seu mari- Conduzidos para uma n�ep'a, causa decorre da lnfícíencia de acido
o.mICIO da .campanh� do trígo, Re- do e quatro filhos procuraram durante a mudrugada a criança

xos de sentimentos patrioticos. Compreende-se facilmente que ,;.!Sando a ímpcrtancía de ,cal pro' I. ..

' '. '
,

" cloridrito no 311(0 gastríco, I) que é ia-
,

só assim se corrijam as falhas que conheciamos antes da lei I
Nema para a economia nacional, os [fugir do territorio de Alagoas, sle 4, .aw').s morreu de 10mG. A:e cil corrígrr C01.il o HS) cios con.prími-
jornats recorrem aos dados esta tís- penetrando ao Estado da Baía. as prrmeiras horas da manhã d d AP' Cque impôs os serviços das armas a todos os brasileiros váli- I' . . . .'.', os e cidol- epsrna ca asa Baíer.
tiCQS, pelos quais se evídencía que o, Durante a travessia não tendo nenhuma providencia tinha SIdo

dos. Desde que essa lei se cumpra, sem disfarces, sem frau-

I'"
ílh I ' U

- Dessa insuficiencía :csulta a má di-Brastl imporia anu.almcnte In! .

a-
I sido possível ao chefe da famTa' tomada a a e lta e L e a

des, sem snbterfugios, poderemos contar com um Exército res de contos em tngo eSt!.lm)eno,· �

I I
. . I! r o s. P1u am n o, �gestã(l das albumíms, rcsponsavel cor

capaz e lúcido, conscio dos deveres. O sorteio militar, entre calculando-se que o nosso consumo: en�ontrar trabalho, nao .houve infeliz criança amua s.e encontra-l vasta sitie de 0eswTen:; de ordem tt.
interno deAsse produto atínge, por meios de alimentar as cnanças, va na rampa da praia coberta

nós, se estabeleceu num sentido nacional, exigindo o menos II
' , .. �..

"

,
.,. \ xica.minu.to, a 2:6S.8$DOD, o que Imporia, duas das quais morreram depois ue moscas enrruan to Presciliana hpossível aos conscritos. A permanencia de um ano nas ca- d 1 I} 7 d

'

'. i Os índíviduos cem d.spepsia ip(-em rzer
.

1 contos em oze' de atacadas pela verminose A' e t f Ih 1
sernas basta-lhes a se quitarem. Não se explicam portanto, horas. \. 1. o ou �o I o se BC lavam ao acida ou com falsa, dísczpsias aci-

f d
.____ .. ,_1 entrada do Estado da Baía o es- lado caídcs de inanição d d 1as rau es, que apadrinham os refratarios e estimulam to-

__ __

' ... " . -.

as, que per em tempo a usar a ca-

dos quantos procuram fugir aos deveres civicos. Infelizmente
I I' lillos ao Invés de usar os aludidos

registrom-se a cada passo, exemplos lastimaveis de nealigen- G .,
-------.-------

I comprimidos. apresenta!ê'-"q,; ,jUl i
cias e falta de escrupulos, de parte dos que deviam exigir o azo2e Inuo I' PRODIGIO, significa MILAGRE.B t d sempre com mal-estar. eiuu,;õC:; J 0-

cumprimento das leis. O general ministro da Guerra trm pro-
� ara eau o os easa-

ql1enas, sendo tambcm vitima�, de í
•

I cHf2do coibir tais abusos, chamando á responsabilidade a- ! MILAGRE significa mentos xaqu'?cas e de varias outras pertT

I' queles que os 'praticam. Que sirvam de advertencias os atos IUO, 22 Obteve resultados sa- I bacõe�.
tisfatorios a experiencia feita perang �R�t\RI.,AUTD RIO 21 O d b d Y·

,

do miniRtro. Já não estam0S em tempo de iustificar as ati- I te os téCl1cos do Ministerio da:

I
'

. � esem arga or 1 O uso do AcidoI-Pepsina da C;

i tudes dos que fogem aos deveres patrioticos e menos ainda

1
i Agricultura do trator a gazogenio,. usando o creme

rente Pn·.aglbe declarou que o de- Baíer restabelece a digestão. faz

I/
dos que os protegem. Seria deploravel que, depois d� tantos 'por êle importado. I creto assmado a 13 do corrente, sauarecer o esta:lo aútü-toxico j

anos, tivessemos que recomeçar a propaganda das vantagens
I D.mtro de !lOUC03 dia:; será feita I regula.ndo. a dis,tribuição dos feitos I naildo o indiviJuo perfeitament� ,

I experiencia publica com êsse mes- f::;RARLAUTR D t t F I b

1./
do sorteio militar. O país tem o direito de exigir êsse peque-

I �
mo trator, esperand<l o ministro no. IS fI? eaera aca ou com I forico. Não perC,1I11 , pois, tem�o 52

no sacrificio a todos os seusfilhos.j que o uso do gazogenio em trato· d" I
a mdustna dos casamentos. OI!

\
usem-os ás refeicões.

� Ira ogo sorrindo: que produto b t d 150$000
'

, res e canhoes seja, vulgarisado no nu en es pagavam e a ._-- - -

����IPai.z,
prinCipalmente llelo� agricul' maravilhoso I 200$000 e agora pagarão apenas-- - --== -

tores, o que trará grandes V:211ta· 30<1'000 d Ad·

DOlIIJFe "a�as �oterr�d�s �:�ãsoá �������:� P:iZ�o��{����t�� I
----- to Wde �us�a:�or o com o reglmen-

Pede-se �r::e��:���ed�e�l(�'�
M .. �.:, � A gazolina equivalente a 704$ por mi-I IDX..... Quanto á celebração do aLo de mem, n� ... qt':.)�"-

nuto, ou sejam 506:380$ por dia de I.ai. lLJ...UIDAS i\.SPRA- casamento tornou-se gratuita. feira sant.a na Catedml, vir ú

Por UID3 pedra
doze horas. (Ç••S QUE SOLICI'I'A.. e�ta redação, afim de fazer a ne-

_ISAM ASIL"�:lENTO
V d uma ,"""'j_a_t_ró_c_a. _

RIO, 21- Em virtude dos gran 'met,ros de altura.
,

,
Chlbe d®§ Funcion3a 1 RIO, 22 Ao chefe, do Depar

en e - s,e bem Feterovia Brasil-
des temporaes de ha' dois mê- Graças, porem, as oportuna".. .• •• '" mento de Pessoal do Exen:Ho o mi- a��f)gue:lada quitanda (:0- ParagmulÍ .

ses, as autoridades condenaram providencias adotadas pelas aulo-, D�il.O§l Pu.bhco§ {;lV.!ll.§ ��e n�".w da Guerra declarou dll.e de- nhecida pGr .'I\lJercadiníl1o RIO, 21 - Telegrama de A�,.
12 predios no morro de S, Carlos, ridades competentes, na ocasião S" Cat:Uei.ll3 • ve;u,. sler. exduida� das, unidades e

Popul" C'. r p sunção informa qnf' fo� aprovn(l(J
f

. I
�

h
' .

I
' CS,.3ue ecnncntos do Exercito, a que ar ,no ais �- reae... I

�

os quaes nã0 o ereCIam a neces- asac a, nao ouve V JLlll1 as a a- : �e acharem adidas, as praças que"- R R. • 'n�\ J
o conLrato para a conslruçao ola

Maria segurança. mentar. «CAIXA BENEFICENTE» ! aguardam ha:,mais de 6 mêses a
i leo (héi ti ..." ferrovia internacional para 0131:1'

Os morad0res foram obrigado� Iso\ução dos pedidos de asilamento. Ver e tratar no meSirno. I sil, passando por Iguassú.
H muda�e e varios guardas da Comu�� a� �& A�s�dad�qae:f�5 �
Policia Municipal ficaram vigian- nesta dara, conforme rec'bo e:l1 nos- Cf, , •

co. os predios em questão, para so podc'. foí p2.g-o a D. Lucinda Cor- C ri�
que ninguem mais pudesse residir Alian�,a i.a.a� i'da Grumíché a quantia de umCOll-' ,::r-.

e
S �)O

neles. No alto da rua em que 08 �
� to e trinta mil rds 0:030$000), im- �,. a �

predios ficavam situados, existia miO yngo �ortancLl Lquída do l' pec11Ho dc�tait� . . a
l'ma enorme pedra, que tambem III! - V. - uJxa. peio falecimento ultimamente �,�,
constituia perigo permanente para 1 nesta CapJal do 2.ssocíado sr. João I'

"

os mOi'adores dos mpsmos. S Ia11a Grumiché. "

Ontem, com a forte chuva que Está �endo feit.1 110 praso de 30 II
"

caíu, a pedra rolou, rlerrubando dias a cobr;;'!1Çl do 2' peClilio em
"

todas as casas. ROMA, A Italia co8i.ta de uma nossa Séde á R. Conselheiro Mafra. 21
'

E
.

d' f· alianç'l com a Yugo-Slavia, tornan- (2 d)
,

,

m consequenCIa ISSO, Icaram
d Ad·' "'�. an ar • ..

d I
o o natlco um mar YUe>o-slavo, 1:;'1,', <., 20 I "b 'I d 19)8 '",

soterra os a guns postes e arvores, estabdecendD, assim, uma barreira i � _011anopollS. c e.'l. rt e J. ! �.,
sendo outros atirados a grande a possiveis rcivindeações alemãs so' I irdistanc:a. I �re os r.ontos outrora pertencentes ADOLFO BITENCOURT SILVEIRA I

_

, ExeM""u·a-s�,
d L· h a A:.lstna . � � lIlibI

Uma turma a 19t. esteve no ; Essa é' a opinião que circulou Diretor-PresiJente
local, procedendo ao U'IOlameIlto nosmeios bem iniormados.

/ .....�has arrebentadas. .

�'teI'ra proveniente da barreira, D WA'
for outro ladQ, foi projetada tam- J!
bem a grande di�tancia.
A' margem da rua S. Carlos,

formou 'se um verdadeiro abismo.
Os ultimos setenta metros do pro
longamento da travessa Santos
Rodrigues ficaram cobertos por
Lma camada de terra de alguns

A

I

DO TRABAI.4HO·

Falarão aos proletarios o Interventor
Nerêu Ramos ,e o Arcebispo· d. Joa

quim D. de Oliveira
Conforme foi noticiado,em reunião das associa-i •

Ç2es clas�i�tas da cidade, �ci �esi�nada.uma comis- .,'

5ao, presidida �elo dr. liGse P�nheliro D!as� !!rIlSpet@f 1_""Regional do Minislerio do TrabalhQ� para promover

I as comemorações que serão levadas a efeito no proxi
mo dia primeiro de maio,consagrado aos trabalhado
res, comemorações essas ás quais se deseja dar gr�n-
de brilhantismo.

Como era intenção fazer celebrar, na manhã
dêsse dia, uma solene missa no adro da Catedral, a I
comissão dirEgiu-se ao exmo. sr. Arcebispo Metro
politano D. Joaquim Dom5ngues de Oliveira que, aco
lhendo com grande simllatia a idéa. acedeu ao fl)ea
dido feito, martifestando especial interêsse e ge�ti-
Be:la para com os trabalhadores. Sua [)(cua., com to
da probabilidade, falará ao Evangelho.

Inst;tulo H.·stnrdco e
I Igualmente, a co!!'niss�o convidou o exmo. s.".

I � lU' ; Inten:entor federaS Dr. 1!\1ereu Ramos que gentil-

Geo
' .!Ç. mente concedeu seu apoio ás comemorações proje-gra s leo tadas, durante as quais dirigirá a palavra .:lOS traba

lhadores.
Reunem-�e hoje, á!! 19 horas, os A comissão continuará reunindo-se freq:l.len-

me�br..?s dlretore� e das. dve:33. temente afem de ultimar os p-renarativos da 5c�e-
comlssoes do InstItuto Hlstonco e

I"
'

. .,
t" �

•

Geogrdic� de Santa.Catarina, .em c::dade que �XPrl_�8,�a,� nu",! ato grali1dlosof ti) CO�-I'
sua sé,'e a rua Fehpe Schrmdt,! g� açam�nto ,Jas tl;�a�sc;), p,amdas todas dentro da pa-laIlos dcl Agencia Singer. I tria forte e gloriosa.

HLampeão" teria si
do ferido em

combate
MACEIO', 21-Noticia-se que

'Lampeã0 e seus companheiros
penetraram no territorio do ser

tão, assaltando dois povoados. Os
bandidos resistiram á policia, ten
do havido forte tiroteio. Consta
que < Lampeão» ficou ferido no

combate.

DE

Colchões, Acolchoados91 Tra'lessei-
ros e Almofadas

.

e

enl quaiql.uer
qualidades

Preços especiais
necimentos

para grandes for-
I> 11

50 na unlca

FAB f:iS.

, .. [e�

que
:nte

'�.',\,."s.r-.•.. l

.

',1i(l

I c
".

AO ELG

Caixa POSté31, 19
1,

Est. do Paraná
Consultem

\

dos 'r�·a··

���
Jurn
.!chou

,e, que

os preços para se certificarem
nossos preços baratos

Representantes nesta capital

MACHADO �so iCle
tiz dizer
,e o le-
\j

Rua João Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Endereço Telegr.: DOLi).. - C�ixa Postal, 32
USo FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�A6ENCIA DE VAPORES1

Companhia Salinas Peryr.as-R.io
o

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio Serviços de Passageir"'os e ele C�arF.!as
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frio n' ���������������������������-��-���=���
Vandenbrando & Cia.-Santos I Para o Norte Para o Sul i·

li VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO I I,I Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS, � Paquete lTATINGA sairá á 23 do cor- O Paquete ITABERA' sairá á 24 do I,·ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

II mente, sem transbordo
rente para: corrente para:

T, Paranaguà, Antonina.em sempre vapores em porto, carregando Santos, Río de Janeiro, 1mbituba

Encarrega-se de classilicação, medição e EMBARQUE de Vitória. Baía, Maceió, Rio Grande
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em Recife e Cabe.íelo Pelotas e

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer Cargas e passageiros para os dernaisjpor- Porto

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
Rece�e cargascklmpô-itâ-ÇãÕ/'do �Pais QUi do Ex- , � r

tenor, para desembaraço e redespacho para I AV·ISO Rece?e-sc cargas e encomen��s até �a �esp ira das saldas ?o? paquetes Ias praças do interior I' e emite-se passagens, nos oras das saldas ,..
dos mesmos, a vista do a-

, Ii)�VIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO testado de vacina, A bagagem de porão deverá. ser entregue nos Armazéns da I

2�v,ço GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS I Com�anhia. na vespera das s�ctas ate �s. 16 horas, para "e'r conduzida, �gratuita-I
= ,Aããib!._!§� }h ri'

.��.-.0_- mente para bordo em embarcações espeCIais.
/p'

����J]------��� ESCRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

�� A�MAZENS-CA1S 13ADARÚ N. '3---(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

�A Fav r ita � Para mais informações com o Agente

�1 .J. S�A i'JTOS CA R_D_O_S_O_� _

�' ��������!
. Em loteria a sua favorita � � Cálculo de qualquer Pla�ta,e_xecuç�o.fis- � Laranjeiras

I� �çi � estrutura ern con- cattzaçao e direção � o

.... I � ereto armado de ob. as � Enxertos grandes, qual!
Rua Felipe Schmltd n: 7 e 17 a � e ferro Apa.relhamento com � dade suprema: UM.BlG.v

� pleto para censtru- I PERA. LIMA e outras varie-

� -

d t
dades.

� çoes e pon es em � Um pé 2$500, duzia 24$,
� concreto armado � cento 180$000. Extra fór-

�
� � te 3$000 c. u., LIMOEIROS

t!. �� � enxertos muito fórtes, de
or. � � CECILlANO. MIUDO, GA-

�l�l � O C
· !lJ '"'

b
· � LEGO e EUREKA, 1 pé,

� � r mar sameire ri' elro � 3$500, duzia, 35$000.

" Federal e Santa Catarina � � � CARLOS NILSO

! NOS CL<\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS � � ENGENHEIRO CIVIL �
���,f�,,�, 1� � �\ �

V!.:.W!�I!:�$'.�;r:ln.�------_ Jc:"�;,�t:4 �I� �_j, IP. ilN SALASil�13
. �� ENOE1-SE

g' Hua 15i�def overnbro, 416 - -::li::í fo ANDAR .� Uma extensa área de ter-

� � ras, no lugar Barreiros, com
� Tel. 1503 Curitiba mi Paraná t� duas casas de madeira, pas-

� � to para muitas, rezes, d�ver-

i�1
fpl1 sas roças de mandioca,

l� � aipirn e cana, um bélo ba-

��� � na�al e bôa chac�ra, pos-

�
'),\� suindo agua espeCial.. . .

fi), �] Tratar com Alcebk; "'�

� S®za, nos Barreiros

� �-
� Obras contratadas no �Il,semestre t�I de 1931 � V�I'IIDE-�E
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curítíoa-S. Mateus) � Uma grande área de ter

� Ponte de;concreto armado sobre o Rio S, João (Estr. :Curitiba-Joinvile) � ras no lagar denornínau

� Prefeitura e Forum de Mafra � Barreiros, com quatro casas

� rupEscolar de Mafra � sendo duas de tijolos, uma

� Grupo Escolar de Rio Negro � nova e duas de madeira'

� Grupo Escolar de lrati � todas em perfeito estado.

� Maternidade de Rio Negro t,ei �m� co�heira para seis

4% a. a. � E�tação Experimental de Vítdencías em1Tijuco Preto (Paraná) � amrnats, boa chacara, �tima
5% < .� DIversas construções de residencias � àgua. um pasto especial e

�
...

.
� uma linda práía de banhos.

�Z'\,��'q���i10!i������VAV.a;��•. Tratar com o sr. Pedro
Cipriano, em Barreiros.

No:Estr�eito Ponta do Leal

B L E T ES

Banco do rasil
Capital

FUIldo de reserva
10G.000:000$000
�259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENGIA LOC.t...L RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. �om ]urJs (C9!tiE�CIAL SEM LUdITE) 2% ala
Dep, Iímttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep, populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com retiradas tam-

bem de quaisquer importanclas),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

I
,

,

,

a

v

"'I

�

r
�

3,5%:ala
4%· ala

4,5% ara
DEPOSIT0S A PRAZO--FIXO:

PI) 6 mêses
por 12 mêses

o

Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: elas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sábados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114'

15 horas

ln
:

niíRilllE'ífi H?SH

J1
_w

, A ��sa
!

"
--------------------

I

iscelanea
·ão precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

� ".,. ...... _�_ - 0.0 ._

Movimento MarititnoftParta 1:'larianapolis

florillnopolis-1938 ==
.0.,0' .-__

Alegre

Adw�g�1t'1D
J Bayer Fi I ho

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

* "QW ii

Completamente remodelado e obedecidas todas as

re!ras de higiene

I

'Café-Restaurante São Pedro
.,�?'I:L NA itR�DVAY _

Desembargador
Sarvio Gonzaga

ADVOGADO

l-ua Trajado no. 29

_o._ Milbares de c�adOJ f"

�;�f;,�i)f m:1'UIlATiVO DOU8

1

. .

I
Sandalias e sapatas de
ti ras Calçados de todas as qualidades aos

, menores preços, desde 10$000 e di
retarr.cnte da fabrica.

COATUME -_ BARREIROS
A. LHEUREUX

Fabrica de �alçâdos, Chinelos, TAMANCOS, Ca�
sacos, Gorros de couro, cintos, etc.

SEÇÃO �e vendas a varejo e atacado
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

Pedidos do interior á. Caixa Postal 124

Proprietario: - IZIDRO PEDRO (jOELHO

. ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Blumen.u, Cruzeiro da Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, São

Francisco de Sul

\���r "'�
L�
r.'\�
ti::l -- lo.... - d. u...0.. e vario••on. oo.....ln••••

M,!f .....1 que nllo oon.ome b.terla (2.5 •• 111.)
.��
�.:!»
��;��

80 ......1. barata, por'.....
....Ihor do ...undo

Immen.. durablll••••

A

".nda em toda .

aa.a. do ramo

• no.

MOSTRUARIOl�EM:
<Jri»

''_''

Dr" de ----IAraujo
I

Alfredo P.

.4.
......

M �[-)I-'"''''O�- - (�y, -

.Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das rnolcstias da pe-

•
le e nervosas pela .Autohemotnerapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consulla.s:-Das 8 às 11 e das�14 às 16 horas
1-- �_,

I.
_

Qr. Camará Martins
i

-,'

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

CURA RADIé:AL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE

RAÇÃO E SEM DOR

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

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina

no do homem e da mulher-MO/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade m/ "<a.

Dr. Sá u lo

Consultorio a se abrir
brevemente á

RUI\ Visconde de O�J[o Preto, I I - FLORIANOPOLlS

Mo!es _ié-)��; e Operações
fi!

dos
R

OLaMOS
OUVIDOS, NARIZ E G/\RGANTA

Dr. J@ão de Araujo!

Tubarão

Dr. MigtJel
f:3oabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Trotamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone. 159,

Res. Hotel Gloria-Fane 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. P. (amara
Simões

M'édioo do D. S. P.
do Estado

CLlNICA i;GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
pob confirmação microscópi-

ca e de Laboretorio.

\
(

De Fama Mundial!

I N S T I T U T O D E D I A
GNOSTICO CLINICO

DO
Dr. Djalma Moellmann

�a""""V.·MMMW"9".-.eE4RU4....mm$W.·""""""""_D1�������'�.�.�-�.��

�;i;;�����;��;� I.Baía fi

Ex-interno e assistente do

Serviço do prof. MOI ass

�Ex-interno do Disp€nsario

.'Silva Lima '

Ex-adjunto do Hospual IGraHée Guinle e Sanatorif) .

Manoel Vitorino
Clínica médica círurgtca das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇo

Especíalsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano --18

.

RESIDENCIA
'

R j Hotel GlorIa
a mos

'I ....,liliiiiiiDwlliiiiiiosiiiiifia.ffi.e.uiiíte.d!iii.lia&8iiiíi1_68\iiii'S;n;1!.íilaiiihIiiiõ8·�I'Assistente do serviço de cirurgia e ginecologia do ...
.

.
,

�- --;-�
I

Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação 1iilII!!*iii!!lf4IMà1AiiMM!!IWf!!Iiê!

Médíco-Círurgica do Rio. Diretor do Instituto de

Previdencia Clínica do Rio. Sub diretor do ser viço
médico da Assistencia dentaria infantil do

Rio de Janeiro Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.QreS50r
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallfla em ch'urgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das seqhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

ELETRICIDADE ME' operações de plástica ODICA;
- Dr. svaldo Wanderley da Ir

ALTA FREQUENCIA E CONSULTORIO---Rua Tra- Costa '

RA10SULTRAVIOLETAS.
ano N. re das 10 ás 12 e

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe Rua Tiradentesl J 4-Sob. das 15 ás i 6 112 horas. Bacharel em Di reito
do serviço de olhos t oto-rhino do Centro de Saúde Telefone, 1 J 67. TELEF. 1.285 Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San'

de Florianor.olis A i ta Catarina.
r- tende diariamente: das 8 I

Membro da S(Jciedade de oto-rhino laryngologia do Rio. ás 9 da manhã e das RESIDENCIA- Rua Este-l Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

Cor,su!ta� diárias das 4 ás 6 112 4 ás 7 da tarde. Lvel� Ju.n�or N. 26 I.. sobrado sala n' I

� .:::" Vl�cond�:;e Ceros!;e:o, 14�":- FLO�I!,�OPOL�• .iJ HiiI' h..III**.. ,
El"f,.F. 1.131 .t ",:'�PíiiiJjAiiiiiiíiiiRiiiiAiiiiiNilíAiiiii'iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii_'II_iiiiiji;;,ai!liiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiSA�r�\l�r�A�C�'A�T�p�\mN.

�--�-------------------------- � �___. � L�;��__�� _

Com prática nos hospitais eLJfOpeUS

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

RAIO X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLINICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados electricos)
CUNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de
Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

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

diagnosticas. :
Fernando Machado, 6

TELEFONE 1.19
FLORIANOPOLIS

I :A�aCiO�·1iiiiíiiBii'!'1;oíiiíiiiiiiii'�IIrDr. Rioardo IGott.smann. .

rerra

n. 70. - PhOTlP·. r 277. -

I Caixa Postal, 110.. I
,--

---

tem seu escrip-

tÓJ io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

MEDICO-ESPECIALISTÂ

Ouvido - Nariz - Gar
ganta .- Pe-scoço

Consultas das t O ás 12-
das 16 ás 18

Consultório: Rua João
Pinto, 7--- Tel, 1456

Res. Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

1

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Diretor. da Maternidadel
Medico do Hospítal

i

(Curso de especializaçêc em
'

molestias de senhoras)
.

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde -- Consultorio:
ANITA GARlBALDI, 49

Dr. Aderbai
da Silva

,

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

Fones 1631 p. 1290

R.

I Dr. Pedro d.;;I\I••ra rorro I
Advogado

I f�t!ti Trajano, n· 1 sobraso

I Telephone n' 14�
1_-
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Leghorns
Ternos e casais de frangos

I
de alta linhagem

I
Pedidos pelo Telefone M.777

I Tri ndade �iiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiílii ,iiiiii-iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiii.iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiij;iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiã.,,=,
�' -

.W'i'9rit

�

PI�RA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

\A Eletrrco
te

Ç&
rá
ta

te
A ELETRICA

ql
b
dI
J

r

cl Martins
Unico a�:ente no sul do Brasil

L. RO;O<"\f")anovvski
FLORIANOPOLIS

Sra. Camará
Diplomada pela Universidade de Música �do

Rio {de Janeiro
Leciona piano, teoria e solfejo
Em sua rcsldencía.c-São [osé (Praia Comprida)

preço-25$OOO mensaes

Em Florianop::>lis-50$OOO mensaes

dM\ liIIlii W·

J

�

J
.,,.

I

i ��,i�_��r_�_�=�__

I NESTES DIAS DE �:AI OR INSUPORTA·

I VEL, DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA

i EXMA. FA!\1ILlA,NO BAR MIRA
I MAFi, O RECANTO MAIS At-lRAZIVEL
I DA CAPITAL.

II

,""l" .- ....----:-,
'

"
..-- .........+,;_-.;..I-�.,.�{_��.I.

1

I !

t
I
II
I
I)

Valdemar Burigo
Ínscrito na Ordem dos Advogados-i-Secção de S. Catarina

AD\fOGADO
Cobran,a. amigavais a Judiciais

Comercio - Cível e Crime nas comarcas de
I URUSSANGA 'e ORLEANS
.i Escritorio em URUSSANGA. Santa Catarina

ii
_. o

Gazozas, Cervejas, Licores, Refrescos
GELADISSIMOS•••

�iiiiiiiiiiiiiii s_óiiiiiiiDiiíin°iiiiiiiiiiiiíãS�AMAR

-= ,1
..... VENDEMI!SiE os três chalets, á rua

Internalional Machinery COmpRnU SIlva Jardim números,�8:t., 286!
I

I e 288, todos com, ótimas aco-I
Engenheiros importadores • Rio T5:0dÔÓ$OOb�lo preço dt! ..

'! ITratar nesta redação ISrs. Agricultores e Industriais!
._-_._-----�------------_.:

, .- t ii!

�
...

f

;�
(

E
:

,

v.

C{

PI
,.

.Aumens: sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogas ao Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

,RADIOS I
I I

I Para seu concerto, procurai a
I

Casa M1lsical, que conta com a iI oficina melhor montada na ca-

pital. I
Rua João Pinto, J 2

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Canso Mafra, 31

FONE 1561 CAIXA POSTAL, 140

Telegramas "Avila" Florianopolis

I H ; .M&

I quinta-feira
28 de bril

FILHOS
AJI. '

Lindas e gl"aciosas confecções para meninas e garoll;os &0

na A C A P I T . l-

BEM

Conselheiro Mafra
ilJ

esquma
SJ 2&.

da Trajano

. I

I

I

i .

I; to

I
I

I
I'
r/;' \

.'

I
45â

I '

I
I
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ACIONISTAS
TITULOS
EMPRESTIMOS EM 'lCONTA CORRENTE:

Emprestimos hipotecarios
Contas C." Devedores. garantidas

EFEITOS A COBRAR:
De conta proprie, do interior
De conta de terceiros, do interior
De conta de terceiros, do exterior

r+:A Q.'ZrETA Flodanopplis, 23-4-1936
--��--��----�------�----------�-------------------------------------�------------, ------------------------�----------------

!,,, I
I"
"

Ir

!

�( a:l

I
II'
-

Bane nutria e Co ercí de anta
Catarina

T R I Z E M I T A ;�J A �'
autorizado Rs. 211000:000$000

Capital realizado Rs. 1.000:000$000
Fundo de Reserva e outras Reservas Rs. 300:000$000

Agencias em Brusque, Rio do SIJI, laguna, Tubarão, Cruzeil·o do Sul, S. Fran
cisco e Lages. Sub--Agentes em Perdizes e Rio Caçador

Cartas Patentes expedidas pelo Ministerio da Fazenda nos. 1283, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294
BaRancit'le da MiI'triz e Agencias edl 31 de Março de 1938

...-.-.----=-��.n:I ..:;"�:_r���, b _

A C T v o P A S S v o

55:055$020
6.000:576$800

1.000:000$000 CAPITAL
6.877 :532$040 FUNDO DE RESERVA E RESERVA ESPECIAL

FUNDO PARA DEPRECiAÇÃO DOS MOVEIS
270:000$000
30:000$000

2,OOO:000$JOO

300:000$000

2'757:958$800
13.950:056$760

345:043$220

6.055:631$820 DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE:

I

TITULOS EM LIQUIDAÇÃO
CORRESPONDENTES NO PAI'S
MATRiL & AGENCiAS
TITULOS E FUNDOS PERTENCENTES AO BANCO

Moveis & Utensilios, Ed' Agencia Rio do Sul

17.053:058$780

$
3.309:667$770
8.009:703$730 I EFEiTOS A COBRI\R DE CON fA PROPR,A E. DE

TERCEIROS

Com juros
Sem juros
Limitados
Prazo Fixo

9.235:501$192
373:362$160

1.378:055$100
1.829:826$200 12.816:744$652

1.946:339$260

595: 121 $000 2.541 :460$260

17.053:058$780

12.894:543$780

3.033:261 $490

9.599:480$468

258:525$000

68:000$GCO

...

e outros imoveis
120 Apolices Federais, no Banco do Brasil

VALORES CAUCIONADOS
VALORES DEPOSITADOS
VALORES EM COBRAÇA NO BANCO

I DO BRASIL

HJPOTECAS
CONTAS DIVERSAS
C A I X A:

Em moeda corrente, em cofre
No Banco do Brasil e em outros Bancos
da praça

DiVERSAS CONTAS

271 :249$1 00
88:600$000 359:849$100 TlTULOS EM CAUÇÃO E EM DEPOSITO

CORRESPONDENTES NO PAIZ

12.894:543$780 MATRIZ E AGENCIAS

68;000$000 BANCO DO BRASIL-C) ESPECIAL
37:744$900

VALORES HIPOTECARIOS

DIVIDENDOS:

268:466$000
1 1.109:737$180

1.516:340$600

Dividendos ns. 1-2-3 (saldo não precurado)

GENESIO M. LINS
Diretor-Gerente

ERBCO SCHEEFFER
Contador

Os ena.renlna cientificos de í Explodiu (enl I Ve�bo.s de ,::s... 'e"�oz" .............._",r--" .............-,r-"'< .......r;"'"" Concertos e limpeza
-

f �r'''''';
.....

,.�.,_
..

-·'"'''''''��'..,..,.
..�'"l de maquinas de escrever,

Bruxelas impressão.lados pleno ar! �lj�)�ilr:,�:9ãO � FRANCIS��IJ�SE FER- � rádios. e aparelhos em geral.
com ai rêdª� de leprosa- "Comer e �1 e � ��c:_������h_el��M�!I!_E�_��

BELGRL\DO, 21 - Um N t.rI t t � SENHORA �
rlo� cl'Jnstl'&uidos rio avião tri-rnotor italiano. que voa-

U rir-se � comunicam aos parentes e H De svai r a d 01
B

iii!

I
va em demanda de Bucétrest, ex- Não é a mesma cousa,

� pessôas de suas relações o �� Do ci u rne doentio ao
.

raE,. -

plodiu e precipitou-se ao solo. '. �m � contrato de casamento de � •

BRUXELAS, 21-Entre as manifestações da 17a. ses- nas ;Jroximidades da aldeia de hIgiene, COMER e NUTRIL- � sua filha CECILIA com o sr, 'if
crime

são das '''Jornadas Médicas de Bruxelas}), cumpre ressaltar espe- P()kleka, na Slovenia. SE.: � LE'O PETRY, � BELO HORIZONTE, 21 -

cialmente, como passando do quadro da medicina para o dorni- � Os tripulantes, dois oficiais �OMER signifi�a ingerir de-,k São José, 17-4-38 U. Esta capital, �s ultimas horas

'bl' f' d f S A' l't I' f'
,

I terminadas sl"b,stancias por prazer�,".� ��.....,..,_.��F;iiS". �rde
ontem, fOI teatro de tre-

.. nio do interesse pu ICO, a �on erencia o pro (:sso� ,ouza ranjo, I a ianos e um o reia rurneno, I 'li ,,-
-._......_�..

�, ll'IJ
do Rio de Janeiro. Este Ilustre professor, na opinião dos circu- pereceram na catastroíe. ou pala mingar a fome; NU-I: �� � Jt. �

menda cena de sangue que
I d di TRIR-SE, é de sentido mais

I ��I � Cecilia � �� envolveu em impressíonantelos cientiíicos, não é apenas um dos maiores lepro ogos o mUR 0,

I � �� �. �
é também o homem que, ha quinze anos, partindo quasi do nada, explicito, significa absorver sUbs.,' ���� Léo

e ���� drama o chafeur José Augus-
ccbriu ú Brasil com a mais perfeita rêde de leprosários do mun I

E
. _

tancias assirnilaveis e úteis ao � i to da Silva. Tornado de for-
I xti nça dOS organismo. Todos sabem comer, �. i te afeição por Naurides OIÍ-

do, A. coleção inedíta de fo,tografias únicas e e�pec:ial,mente' rC-1 ,,'

O b
.

d'
, r.� nOIVOS �Il�. ,

I'
, A

J d M d d B I f I mas em poucos os in ividuos � verra, com e a VIVia, a cerca

serv,adas para as o.
rna as e icas e ruxe as, OI particu armen-, Impostos I·n. ........

que sabem nutrir-se. Uns comem
���...��� de um ano, na casa da rua

le hlteressante. de mais, outros de menos, sendo Paraiso, 94.

Assolada' por] Preparav<9f"'Y"'\' terestaduals que as peores vítimas da alimen- A. maior ofensiva o grande amor que dedi-

f U rn "go ipe" tação desordenada são as crian- ,

I cava á companheira parecia
V iO Iento u ra?" de _, '"

RIO, '21 .- O presidente da ças. Por ingenuidade e ignoran- SHANGHAI, 21-.Os Japo- ser COI respondido, Entretanto,
Cen te í A �3 ''', Republica assinou decreto-lei es- cia comem tudo quanto lhes nêses preparam a maior ofensiva ultimamente, andava êle des-

.

cão de contos, Itabelecendo prazo para a extin- tenta a gula, mesmo frutas verdes!queo mundo teve desdeaGran- confiado do procedimento de
• RIO� 21 - Comlmicam da S. PAULO, 2,1---A policia ção dos impostos interestaduais, ou já estragadas, doces compra-

de Guerra.
I

A batalha d� �han- N ...urides, deixando-se ernpol-
localidade de Manducaia, no prendeu uma quadrilha composta I de exportação. Determina o de-' dos nas ruas, sorvetes de labri- tung contara com 500 mil J�po- gar por um ciume doentio.
Faranà, que violento ciclone var- de José :ozzatti, )Antonio ,Nasci- creto q?e �s referidos. impostos I cação suspeita, etc.

,

nêses P?d:rosament7 �efend,do,s Não p�dendo mais conter
�

r-u a parte norte daquela vila rnento Neto e f edro 51, qU'� r.5e extmguirão gradativamente.] Cumpre aos paes fiscalizar se- pela avracao e artilharia. Conti- a sua duvida, penetrou sorra.

derrubando vinte ca.sas e des- pretend!:ltn executar um plano, I sendo mantida no exe�CICIO cor- verame!1te a alimentação das cri. núam a chegar reforços. teiramente na cozinha da ca-

truindo cêrca de dois mil alquei- por meio de conhecimentos falsos rente a redução inicial de 20010, anças, porque da desordem ali- sa onde morava, um pouco
res de terras semeadas. da Estra(l" de Ferro Surocaba- nos termos do decreto n. 142, mentar resultam perturbações diar- antes da meia-noite e sem um

Centenas de animais morre- na, e lesar 05 incautos com ,�e'i- de 29 de dezembro de 1937. reicas que podem se agravar e mio da Casa Bayer, de ação cu- motivo aparente desfechou
ram em conseq�encia do venda- pa�,hos ,de sacai dê arroz. felJà0,

I Pr?ceder
'se-á �irninuição cum�- e até_ causar a morte. ratlva e ró!stauradora da mucosa quatru tir�s .�a amante, que

vaI, apresentan ...o os campos um cale, milho, etc. latIva de 15010 na elal->oraçao Nao devem perder tempo em intestinal. tombou Sbn v Ida.

aspéto desolador,
.

O plano criminoso, �egundo i dos or5amentos dos E"tados ?OS I esta�elecer, a indisp:�nsav�J e curo As mães cautelosas jamais se
..

O criminoso foi prê�o i,r.1e-
Cor:sta que os pequenos pro- os executores, d'\r-n1'�?-' i, um 1 anos de 1939 e 1942, ate _8 ta dieta h:dnca. Em tais casos, esquecem de ter em ca!ia um tu- (1latamente e nada qUlz dIzer

prietarí_s sofreram. prejuizos cal,· lucro de centenas de CQutus .lei· sua to�al el�mi.lação no orç:;men-tl como medicação complementar, bo destes magnificos comprimi· sobre os motivo: que o le-
culados em tres mil contos. réIS.

.

to a vigorar em 1943. nada melhor do que o Eldofor- dos. varam aquele ato.
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Milhares de corações catarinenses, pulsaratn COIDO um SÓ cora

ção, ao recebeeem de braços abertos o destetneroso volante Cleanente Ro�s
vere, o quat, na vertigel1l das 32 voltas de percurso, não hesitou em des�..

fiar a m.orte pela gloria da sua terra natal.

Ap���:ADASA:J-�����.A G A Z' 'E T tACATARINENSES
����������������_

,-

Proprietario e Diretor Responsavcl
JAIRO (';ALFlorianopolis engalanou-se ante- dencia do carro, em que o volan- A

ôntem para receber em seu seio te catarinense poudc dar, mais
o grande e destemeroso volante uma vez, uma prova do seu ar-

catarinense Clemente Hovere.cuja rôjo, conquistando para Santa Ca-
atuação no Circuito Farroupilha tarina mais uma retumbante vi- Tribunalveio pôr á prova, mais uma vez, Loria.
do quanto é capaz o genio e o Em formosa oração o dr. A- Apelaça-Ovalor da gente barriga-verde. derbal Ramos da Silva agrade-
Conquistando o segundo logar, ceu a manifestação, regosijando- J

_

R d
.

di t ibuid d
na ordem de classificação, cabe- se pela forma de como Clemente Julgamentos da últi- _

oao .do tngu:s, IS rlCul bar .,e Como iâ vinha fazendo ante- Deflue hoje o aniversario nata-
l,

..
,

R
.

havi I -

I
pao, resi en e a rua am onu, .

I distinto l lí •

Ene o pnmeiro no que concerne a overe mais uma vez avia e e- ma sessao f d d a ca a conti ua riormente, o e egante e ístinto licio do DtjSSO conterraneo sr. u-

regularidade da marcha, o que vado o nome da sua terra natal.
nos un os e. foi me S

emprega clube da colina, ponto preferido elides Cunha, dedicado secretario
d l

.

1 L-" d di d Ad
a uma garag, OI u -

d
..

d A.e�ons ra a sua .mcomparave pe- r rn o o iscurso, o r. er-I Recurso crime n-. 3.004,da cc.' do, durante um mês e 21 dias. a �ossa anstocraCla,. no caso e da Cor�e de �pelação. ,ricia e o conhecimento profundo

I
bal Ramos, ofereceu aos

presen-, marca de Joaquim, em que e recor-: Ch t
_

d antes ti- realizarem-se as proximas regatas I O aniversariante que e pessôa
t d fi

_

d h
. . amo a a ençao os qu baí d I f' .. .que em a sua pro IS8ao. tes uma taça e c ampagne. rente o Sr. Juiz de nneuo e recor-

_ id d d e ervi na aia o su , o erecera aos seus muite estimada nesta capital se-
Desde que transpôs a fronteira A's 20 horas na séde social' rida a Justiça, Relator o sr. des. SIL- verem necessi a e os s dUS s r:VI- inumeros associados um Cocktail- rá pelo dia de hoje muito Ielioi-

d E-, d CI R d U·_' .

I
VEIRA NUNES. çOQ que o mesmo se apo erou m-

D
. .., ho nosso sta o, e.mente 0- a Lrnao d03 C_haufeures, real�- Foi confirmada a sentença de debitamente da féria diaria, além ansaote_ com InICIO ai 9 oras tada,

vere. �omeç?u .

a sentir quanto o s�u-se uma sess�o sole?e, .

presi pronuncia que apreciou acertada- de outras contas ue recebeu c
da manha

..
seu feito rejubilou os seus coes- dida pelo sr. Ara0 Bonifacio, que

I
mente a especte dos autos. _

t
<;I

t cia t I Do apraaivel ponto se descer- DR ADALBERTO RAMOS
t d

. .

b I di d Apelação crime rr 5 811 da co nao en regou, na Impor an I 0-,.
d

.

d id 6
.

a oanos, que o vitoriaram com em reves pa avras isse os mo- ._. •
•

I t 1 d 118$000 b d d tina to a a pista a corri a e s
ent usias�no,_ num preito, rend�do I

tivos .da ,mesma. ,Falou, en�ão, o I ê:���a��/�rJ�s:tç�IaeO'ap:�doq�er� I s:rviçeo. ' a an onan o o

i�to é garantia segura da aíluen- Regista o dia de hoie o aniver-
de admiração. Essas manifestações sr. Hlpohto Pereira, que pos em

I
nando Moreno Mala. Relator o sr.! D'

.

d
.

tifi t
' era enorme, ao local onte está sario natalício do nosso itqstre

ti
.

I b 'Ih' , IA f' d CI R I
erxei e cien I tear a au on- .

d êd d Li T· d Ad lhe RlVera� especia 1'1. autismo eI? re evo o eito e en:ente. 0- des, SILVEIRA N-yNES. dade porque havendo de outra
situa a a B e o 4: ra .DlSlO. conterraneo Ir. r. a rto a-

Tubarão onde o pOVCl daquela ci- vere sendo a sua oraçao entre- Mandado o reu a novo julga-
f'

'

do uueí d idê mos, Juiz Federal "m dispooiltili-
d I receb d Ii

. b' . mento por ser a decisão absolutoría eita apresenta o queixa e I en-
ac e, o rece eu em e mo. o se- c.ortada, por vezes, de entusias- I

contrária a prova dos autos
I

f I ti
.

tancí pe
...------- ....-.--.--.-•••-- dade.

quiando-o com uma taça de chain- ticos aplausos. O sr, José de Di-I Apelação crime n' 5872 da co- 1 ,Iica, r� a Ilva � Impolr ncia

sUlt
-

'\eu.ado de agir eom.
f do-l I·'

" .:. , r OI' nao ogrei qua quer resu a-
di R P TO NTESpagne e o ertan o-Ihe um va IOSO mz, S a 11 dou p o r sua vez marca de Porto Uniao, em que e i d

'

O • D .

. ADRE MAZ FO
brinde, manifestações que se re- os volantes catarinenses, su-] apelante a Justiça e apelado Angelo

I 01' .

'bl" f IpeLiram na chegada a São J�f'é, gerindo a inauguração na séde so_1 PNaOvaSrAlnL'vRSelator o sr. des. URBA· orno, por IhilSO, pu tlCO o la,to, BELO HORIZONTE 21 E
A efeméride cte hoje assinala.

d ddA .J" I d h
'

di"" • para que nen um ou ro co ega ,
- n- d·· t 1· •

011 e era aguar a o por cerca ue

I
Cla os c aufeurs do:> retratos o I-I.nulado o julgam"nto por nãe' .

't" d CtT·b I d A I ã paSl!agem o amversarlO na a lel.O

70 automoveis, que haviam segui- dr. Aderbal Ramos da Silva e de i ter· sido intimadas a� tes'temul'lhas I P?s.sa Vl� a se� VI Ima
.

e ao pre- rou �o , r� una

t
e

J
p� açd·' do nosso ilustre IIr. dr. Padre

do para aquela cidade visinha, Clemente Rovere idéa que foi

a-I
para comparecer no dia em que o mCldoso el emeõn o, que VIve

prdocu-1 uDI?s.t enduncpla c�nb ra °d uHlz.t e I Tomaz Fontes, uma da8 mai8 bri-
. 're'u fOI' submetido o jari ran o co oca" es para se apo erar IreI o e arai a, r. 61 ar Ih f· d I' 'INas Campmas aO'uardava o va- I provada com urna estrondosa sal- _.

.

.

.,
. antes Igura8 o c ero naClOnil .b._. 'Apelaçao clvel n·. 1.893 da comarca do alheIO. Mendes, acusando-o de agIr com

4: 1 G f I·
, .

loroso volaDte o capltao AsterOlde va de palmas dI' Jararluá em que são apelantes a d·
.

I·d d d
A azetalO, e IClta-o prazeI-

.

.

I
� f)' o 10 e parcla I a e no proces!o e

A.tantes, que em nome do sr. In- Por ultimo, tomou a palavra o Empreza Hansa, Vosr, â Cla. e ape- Padaria e Confeitaria Brasil

I Cristiano R·beiro Filho
rosamente.

tpfventor Federal lhe apresentou sr. Antonio Vieira Machado a- lado Antonla Seratlm. Relator o sr. I .

c;lmprimentos. Em João. Pess�a, gradecendo as homenagens q�e o, GUi�;:a�� �::��ento á apelação. I Proprietario: APARICIO VARE- Passa hoje o aniversario nata-

novas.e estrondosas mamfestaçoes pov.o acabava de presta� :03 as-I para conf!rmar a sentença apelada. LA DA SILVA. II Bolivar tranliferln a licio da T)rendada senhorinha 10-
se .reglstraram, achando-se as ar- 10�lados daquela agremIaçao, re-I Apela;;ao_ civel n·. 1.881 ,!a co-

sua experieneia
landa Ramos, diJéta filho do nos·

tenas engalanadas e vendo-se um fermdo-se em termos penhorantes marca de S�o Bento, em que e ap�- so prezado confrade dr. Oscar
di:3tico com a leo'enda: SALVE ,á imprensa pelo modo de como la�te o adJunto do Pr0l"!'0tor Pu· Ramos.

, ., ,b
.

I"
.. blIco na qualidade de ASSistente Ju- RIO 21 O ICLEMENTE! haVIa acompanhado, deste o Im- diciario de Dletrich Haupt e apela- M t· d '

- tempo peorou su-

A's 17,30 entrava Clemente cio, a grande prova desportiva e da Maria Rosni. Relator o sr. des. a rlz o bitame�te. Em .virtud� d.isBo, o
CHEGAM UNS

Hovere, triunfalmente, nesta ca- o carinho com que se mantivera ALFREDO TROMPOWSKY.
_ • ,telegrafIsta Bohvar SiqueIra teve

I

I'ital subindo ao ar várias girem-I em torno dos volantes catarinen- ( O �rlbunal nego� provimento a Estreito! que tr.ansferir no.vam.ente a 8ua, "
._

, ,c
, apelaçao, para confirmar a senten-

I Idoias de rOJoes. ses. ça apelada que decidiu com acerto. scnsaclOua expenencI8.
A' frente da cortejo, seguido de I O sr. Antonio Vieira Machado -

Rovere, vinha o auto da Sacie· terminou o 3eu empolgante 00- As sra�. dd. Tereza Barbato,
dade Beneficente da União dos, curso, propondo para que fosse Alice da Costa Vaz, Otilia Cruz, Sra. Getulio Vargas
Chaufeurs, de bandeira desfralda-I considerado sacio benemerito da I1degarde Pedreira e Maria Cruz,
dn, seguindo-se os que conduziam: União dos chaufeurs o sr. JOl>é compont'ntes da comissã(_' anga- RIO, 21-A's 16 boras, em

as autoridades, sociedades despor-
i
do Vale Pereira, pelos inestima- ,riadora de donativos para a cons- avião do Exercito, regressou a sra. DR. TEIXEIRA DE FREITAStivas e imprensa local. i veis serviços prestados aos home- truçã0 da majestosa matriz do I Darci Varga!!, acumpanhada de

Chegado o cortêjo, entre pal- nageados. Estreito, estiveram reunidas mais I suas filhas Alzira e Jandira, além
mas e aclamações, á frente do A inauguração dos retratos do urna vez, sob a presidencia do in- i do n,)ivo desta, sr. Rui Gama.
Café Java, da sacáda <lo primei- dr. Aderbal Ramos da Silva e da cans8vt'1 e dedicado Vigario frd I1'0 andar usou da palavra o nosso Clemente Rovere, efetuar-se-á no Felisberto, tendo sido tratados
('(lnfrade Jau Guedes, que numa proximo dia 30 do corrente. assuntos de relevancia. Fiscolizaeão da
oração empolgante, deu as bôas- São padroeiras do grandiose farinha
viudas, expressando, em termos -------------------M--i-iã--o· templo N. S. de Fátima e Santa
fievados, o J'ubilo de todos os ca- Adoraça-O Festejado em Terezinha de Menino Jesus,

, b RIO, 21-0 sr. Getulio Vargas!�,['inenses pela a,lmiravel vitoria Justo e reaaltar o tra alho per. . .

1 n Clemente Rovere, oferecendo- é a marca que domina na atuali- MILÃO, 21 - 08 brasileiros sistente e profíc'Jo desenvolvido. a�slllou de.creto, ab�lDdo um cre-

lhe, em nome dos seus conterra- dade e dominará sempre.Qualque-, aqui residentes comemoraram o pela Ira. Otilia Cruz, cujo nota-: dIto espe?lal de qUInhentos con-

[H'OS, uma artistica e valiosa me- que seia a sua necessidade de aniversario do presidente Getulio vel espirita de inciativa e acen- �os de �él. para �s despes�l!I de

eblha de ouro. perfumarias, prefira ilempre Vargas, organizando fe�ios es- drado devotamento a torna me- I?stal.aça� e custeIO d? serviço d�
Em nome do homenageado, as da marca peciais na Feira de Amostras lo· recedora das bençãos de Deus. flscahzaçao do comerCIO de farl-

agradecendo as manifestações, fa- Adoraeão cal.
__

, __ ..

aha.

lou o dr. João José Cabral,numa
V d

Uma gui-
----------------------------

mação cheia de entusiasmo, sen- en e-se lhotlna
do, ao terminar,fartamenteaplau- 5 O O M O D E L O 5 ' de ala·

A Ora. JOS-=PHINA SCHW-=IOSONelido. .• vanca (maquina de cortar papel em L L
perfeito estado.

Após, dirigiram-:;e todos para o Informações nesta redação.
Palacio do Governo, onde Cle
llIente Rovere e a comissão orga·
nizadora das homenagens, foram
recebidos pelo sr. Interventor Fe- i
deral, que se encontrava acompa-'
nhado das suas casas civil e mi
litar e Secretários de Estado dos
Negocios do Interior e Justiça e

da Segurança Pública.
Do Palacio, dirigiram-se para a �

I'csidencia do ilustre advogado dr.1Aderbal Ramos da Silva, onde
WlOU da palavra, em nome da
União dos Chaufeurs, o sr. An
i unia Machado Vieira, eferecendo
�'luele animador dos desportos
"m Santa Catarina, uma linda

1" (-"latueta de bronze, como preito
di) gratidão da classe, pelo auxi
(lo prestado a Rovere, com a ce-

t.?JMMA !IM(

VOZ DO POVO

Seeeão Livrede
Atenção

A firma H. AVIL", representante exclu
siva no Estado, da Companhia Burroughs do Bra
sil Inc., tem o prazer de comunicar as Repartições
Federais, Estaduais, Municipais e ao Comercio em

geral que recebeu ;::>ara d\�mollstração, varios típos
de maquinas, dos 500 modelos Burroughs.

Antes de comprar maquinas para seu estabe
lecimento procure conhecer as da
COMPANHIA BURROUGHS do BRASIL INC.
para o que convida a virem ao nosso escntorio
"er o

o TEMPO
Departamento ele Aé·

ron8utica (,;Ivll
Bóletim diário da Esta
ção Aéro-climatológlca
Previsões para li) período d.<j

18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo - Em geral instave!.
Temperatura-EstaveJ.
Ventos: -De slléste a nordes·

te, frescos por vezes.

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 23.8 e mi
nima 16.5 registradas, respecti
vamente, ás 14.35 e 4,40 horas.

MO!i(ruario permanente
H.epre�entante no ESt.1do

Ha A\ V I L A
Canso Mafra,41-B. Fone 1561.Caixa postal fpolis, 140I
�-

.

nU4 -' 'Mj -- 5

,\

I
'o{

L oA D

Lira TenisNOSSA VIDA
Clube

•

VindQ de São Paulo chegou Il

Florianopolis o acatado musicista
II competente maestro tenente

Dante Corradine, que residiu
aqui long08 anal, onde conquis
tou vasto circulG8 de amizades.

ANTONIO LUZ

Encontra-se nesta capital o nos

so distinto conterraneo sr. Anto
nio Luz, fiscal do Imposto de
Consumo.

Está em Florianopolis o sr. dr.
Augusto Lustasa Teixeira de Frei
tas, i.tegro juiz de Direito de
Hamonia.

TTE. DANTE CORRADINE

(Espeelallsta �.. d.eD�a8 de Seo••ra8
e er_a,__s)

mudou .eu (';ON§ULTOBIO para ai

n.a Felipe Sehmldt, 39

HORARIO: das 10112 is 12 e das 2 is I hOra.

TINTURARIA
_,

e A SELETA·e nada
•

mais

II_�u I
p

nD. Tlra,dentes n. 7 Foe.

Lavando."se COlD o Sabão

'�Virgel.l1 Especialidade"
;" ----�

:1
I �1

\,.� �#/�;
�\.�� ----....�_e_c-o-n-o-m-i-s..a.,,_s-e-te-m-p-o--e-d-in-h_e_i_ro_. -

iI
��_l ----------------------------------�--------------------------------------

- Joinville MAR(';A BEGISTR ..<\DA ���Ã� ylRCfAt
': ....
ESPECIALIDADE

& Cia.de WETZEL
'.='" ..

,
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