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o Capitão 'Faria Leanos
felicita o Interventor Me.., .

i1�'êu Raanos pelo seu

latorio

AZETA
�---------------------�----�----_.-

Proprietar,io e Diretor Responsavel J A I R O �ALLADO
. "O sr. dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal no

Estado, recebeu do sr. Deretor Geral dos Correios e

Telegrafos o seguinte oficio: A_N_O ._V_I _

.

Rio de Janelre, 27 de dezembro de 1933.
Presado amigo dr. Nerêu Ramos.

uMACDo�Zp'AORDE8T$AOOMoAN-.-.·1A:MEAÇOU MATAR A.

E' com a m.áxima satishçãll que me dirijo ao dis- �

Unto amigo para agradecer a gentileza da remessa LHA E A ESPOSAdo seu Relatório relativo a 1938 e felicitar ealere- Ontem. pelas 10.30 horas.

com"1
.

'

samente pelo que contém de trabalho patriótico e :i�r:�:�r���:�itC!foc:����o�.co:;�:
realizações positivas as cento e sessenta e seis pAgi- bele�ida com casa de sêcos e molh�. Esteve na Pulicia Central,o sr.

I
Heceíanda que algo de desa-

"�as do prtmerese v ... tüsne.
dos a rua Demetrlo Ribeiro n. 7. o Higiho GOIIZaaH residente á rua zradavel possa vir a ocorre ,._

I> ul.. qual fez entrega ao comtssarreâe .', ., ,
. �... . ',r, vi

'til E faço votos para q�e o Estado de Santa Cata- serviço sr, Fulvio Silva de uma
V13COll Ie de Ouro Prelo n 03" nha comunicar o fato, afim de

..:. duzla
•

d.e par de ·tarn�ncos. que' eomunicando ter em sua residen- que pelas autoridades sejam to-
rina, notável desde. os primórdios da nossa história, apreendere a um In�lylcJ.uo que de- .ia .uma menor de 16 anos, 1\ madas as neceaearias prcvíden-
hn,do em sua admi lÍstração. homens de sua têm- clarou r.::�a�ur se Joao ,,'arrelra Ne', quem trata como pessôa de fa"1 eias.
r era contln $O h ã f t

.

d
. ves e resídír no Saco Grande. "I' --------------

� sera, ue • marc ar ren e, na gran e corra- O comerciante, sr. Apostolo KOIllI:- miua.:
,. -.

N-da instituida pelo Estado Noya, para que o Brasil, nos j.stificou, a A,reenslo, em vip.; Adeaolou, porem, que () pSI ao póde ser expulso dodentro de curte prazo, atinjà o desenvolvimento e
tuae do referido individuo lhe pra- i da,' referida menor, no Palacio da

'.'
.

par a venda de toda a "tamanca j Justi-çà, ameaçará, matar não só B -I'tespeito que merece no ccncerte das nações. da" pela Irnportancía de 8$000. rp" t b rasl que'ln t.·ve-r' .....a.·sOs tamancos acham-se deposita. a I na como am em sua esposa. . . a.••
Valho-me do �nsejo para reaflrmar as expres- d P li i C t I

sões vivas de minha simpatia pessoal e, mais stnce-
os na o c a en ra.

.

U de 25 anos de re§l·denlPl"a
ra amizade.' ·�·-BRINQÜED·os

..

FtNõs·--...
'

.lUa sereia '�
.

...

Capitão Mario Josi. de faria Lemos". na Casa O PAR;'jZO
t

-

..
'

, IUO O S
�

-. ,au entlca •

"

6-
�

upremo Tribunalj dêncía no país 6 ser ptli de filhos

r� reASOs RECEBEU 6 MEZES ftE I
Federal, em sua' sessão de ontem, I brasileiros de núpcias legitimas. O

rr- por' 'II - -. _ tomou conhecimento de um pedi- Tribunal, acompanhando o voto

I
_ �l"'-:-

"-- .

I
do de <habeas-corpus- em favor do relator, ministro Laudo de

terem brl- POIS 400 CONTOS! '.
A ·.LISBOA. 6 Foi pescado I de JoséA Rodrigues C_ro Filho, Camargo, concedeu a ordem imo

•

>. na baia de Lourénço Marques português, preso.:m Sao Paulo,
I petrada; apenas contra os votos

d
.

'.

Ij. um peixe denominado "Peixe

III
por motivos políticos, desde 6 de, dos rmmstros Cunha Melo e ('los·

ga O
.

O sr. José �o�quim Lo�e� Ju-, hoje; co�stituido um apreciave!_'i Mulher".ou�ejaasereiainsp}- I Ifev�reir? de �936. e con�ra oq�al

ta.
Manso,

Olor, que residia em Silvestre patnrnonto do' seguro,

,ti
radora dos poetas. Mede tres

I
. "avIa SIdo expedido, a 2 de JU- .------- ..------.- .. -------�

M· f O
.,"

I
metroade comprímentu

I h d I d T d d
·

Tendo-se empenhado em luta Ferraz, sul de IDas, ez um s seus representantes, srs. Ma-
.• n o aque e ano, um ecreto de ratan O OS 1.lte�

I seguro de vida, de 408 contos, cbado & Cia., esão de pareabens. _

-

.

expulsão referendado pelo então
-

E

.corporar, I.iram apresentados na
Venceu R�, 6 mêses depois, a

-
. --.__ . -� ,ministro da Ju-tiça sr. Vicente

d f !.

Policia Central, Lauro Lopes e R' O resses OS unc'o
Francisco dos Santos, lendo pejo prrmeira prestação e o segurado NUM' A S '$-

.

- O.' M O (D E
ao. advogado do paciente II ..

romiasario do serviço, SIdo mano pagou-a logo. Mas também, ines- a!M(lva que, de acôrdo com a le-
•

dado recolher ao xac1'rê8 o segun-. j���dJ:��ti� rou;�s ������ °v:i� •
.----- : �!I���Oul��gdnot-ier�i��li,;6n�eciO::� nanos telegrafo'"

di) e mandado em paz o primei- L
.

O ue' u' R A I Ia falecer. ,

. .

..,
por ter mais de 25 ali"'; de resi- t

.

·

lOPoliteriormeate, tendo o capi· .

Resultado: �a viuva, dona Ci- 'I -ÃS"wiiscõi-Ás··"õli.... pOS aiS,
t ã6 Romeu Delayti', Delegado nua Junqueua Lope9, acaba de "

."
.�.

lca Capital, sido cientificado dA receber aquela eltvada soma, que assassinou a. lD.ull�er f,;IIl"
SAMB.\ EXI,.R- RIO 6 _) O 'c F'

� l.correncia, num elevado espirito
a EqUITATIVA, a gran?e Com-

_

-

',. �',
.

. � "

cd

"
SE�"�O NO GU1\-' Lemos' Diretor Ge�:r� aoC a�la

,

,le justiça, ordenou que o pri' panh�a- �f:r�e�l1r�s de VIda

pa-, feriu .rave·�e'nJ te O'�", -NABAUA.. ii e Tel(:;�rafos, nomeou 'ú�a ��r�Ii��
Ineiro tawbem fosse recolhido gOl! u�e I� cln�� _: � _

d
'

., ,.,
- •.lIa,

.

� � � I são tle funcionarios da sua confi-

aó xadl'ês, uma v�u.e as res·
Esta aI lli>l.iS -�-�" 81'::10 o

�

,

-': >,,�'.' �_
- �I� .R!O, 5-9 Pf:;'Jiide�te rda' Re- I

ança:, afim de- procedér "'8'0""' catu-
IJoD&abilijlades eram identicas, g_!'ande rf"st:fg'i ,4" ��.�cQUTA.TI·1 'gro-e 111' I A.�.av 1 ,�bhca com�m.cou ao maestro: do dos agSllnoos �e· int'erel!lsl1m

\! A � do se', orriifltlllvet deSCIl"! I \ tia LobOl, dIretor geral das es·' aQ runClollalismo�'dQ se ar-

I'\ESA
vol\'lmenh, .Jl:e a tvru3m um, 1 .

çhr.�·de &.!'Wlba.gue � ·tro em���df� to
p

IJ �ll "mailll'e!oi l,t:ti.zll,çi)es ��t
cBOJII .JAfU)IH {Mi�l,' ,.' �.A 0'1tOs,t�.tK�trdbi•. '

(Kl,� UlftCaft �. e hOI"Q que ,aJ:; I 11..

• .'1' Dois no �êbétl), (I �� � ã- �plll� �t'8ta cldade fo�aeíiikt� �-�JatJ4) btrlôai! da;;;';'�lDt ·.eaçolas .

e iJií?tH imJ
.

,A ,A{ . .�,! Ji'QUITATIVA dólo.osamellte. com a �{da t'!MattruGSo ('rIme � � .. ma ar n rotatl
1::\11· R',a íI�S�:JC1," • � "'�T TO' T ,..:to

''Um horroroso crlme aqui .corrl4o.' c Viii sn sllbnuttdo a e:carnc d� bem no pal��lQ- GtJaoab.a 1), exe· i !S t;,
'"

.

. 'FERl+RS Nrl:!... , A\...d.D:bN1� E---O'1n�ltU'é'"'3oaqutm-mcolât1 asslls- ....nl®ãe-mennu. --
. crta-üd6� pop.u.�e&;-

I

TRANSPOHTES S. A.� fórlllam sinou sue mul�r e ledu gcave·l�·
.

.

. 'va para 'O'Jornal"
'BLUl\1ENl\U, 6 - Em Aqui· um podt�rol'o grupo segldrador, mente:oilograeUmf1�hinho.odelln->TENcTARA'M' , A INT'ERquente está sofrendo das faculda-·· _

'daban, municipio de Indaial, ve des mentais. AI autoridades poll� . .,
rificou·ee sabadtll ultimo á noite, ----. ciais tomaram as, providencias ne- .. ,."" . , RIO, 6 - cO JORNAL:., o

um sério desastre com um cami- i cessarias! f,azendQ inhumar o cada.-· DI�AO- DO PAI' POR ES grande matutino pertencente á

nhi\o que dirigia-se pala Rio do' BEBEU E ver da desventurada mulher e re-I .�. -'. .'
.

-,cadeia dos «D1ARIOS ASSO.

Sul. TA'R' G IASTANDO SEUS
CIADOS,., vem de adquirir uma

Ao passar por unia eurva o MATOU S-= TEPfTOIT VIOLEN- .' �.

,. rot�tiva i:1Ulticor, qu� é u�a das

«rhaufeup manobrou com tanta
.. -. L TAU UM" MENOR

B E N' S
maIS mL :crnas maqumas Impres·

infelicidade que. o carro virou, DE 12. ANOS '
soras do p undQ.

ficando !ravemente ferido o sr.
.,.);W .. II 11!1

f ·JOINVILE, 6 - Guilherme P d
·

dr. Roberto M"estrioi, tlnciona- JOINV'ILE, 6 Na Delegada de ara est1� ar a SI\ I d S
.

d Wu tke, brasileiro, com '43 anos
' , ! -

rio da classe o erVIço' e Policia dsteve apresentando queixa RI0, 5 _. Os �fiIhos do milio-! tava prl'senLe a impediu a viole!).
..

. ..iI
.

Inspeção dos Produtos de Origem dll idade, ha tEmpos abandonára Arnoldo Hattenhauer. pelO fã.to da, nario Augu�to I"haves Farias I cia t
-

d
.

sua esposa e d��e então le en, Artur Schramm ter tentado vlolen-
'-' ,.

Uaf'HO �s maglsAnimaI,. em Rio do bSul. _ tragara ao vicio da embriag!1ê1, tar uma sua emp�egada que faz o iulgando.o doente mental, por O milionario pretende proce" I � La ..

O ferIdo, que rece eu contusoes serviço de pagem, menor de 12 vir desperdiçando 8eUR bens, ten· fiar o médico, que passou o atei-

generalizadas;' foi tranl'lportado ?urtin�o o tri3t� fado qu� lhe
anos. O Capitão Delegado Lentos taram sequestral·o.

I
tado de insanidadl', tratu' ra

para o Hospital Santa lzabel em I�puzera o destmo. ,�a oo!te d.e do Prado tomou por termO.8 de· Os filhoi! 80 milionario são um

d d c h:t 1 do c:orrente, depOIS de mgenr darações do queixoso. Instaurado o
d

' •

iN·
·

d·,esta o e c· oq,_?e '.. . I grande quantidade ,de alcool, necessarlo inquerlto. a vcgado, um dentIsta, u� medi'
i O·VOS ministros 1_Seu tltado nao m�plra mal8

G 'Ih W tk I
A co e outro menor, OS quaIs con· I

('uidlld08.
t
UI �rme, tU .e re��dveud por São judeus ma·is de seglliram que certo médico pas.1 I t.O h f d f ermo 8 exuol enela SUleI an o·se .' . . I P om·a ICOSc� au eup na aso reu.

... sendo en<)ontrado 'mcrto, na ma� 1"0010 dos medico. sasse rm ,testado. de IOsamd.a�:
rAi .." nhã seguinte, por pes!l?as resi- C:a pumania menta ap s exam,m�r. seu paI: I

.

USplCIOSOS dente! no local, as quaIS comu- '.,
sequestro n�o se ,erIfwou deVIdo I l'UO, 5 Forllm desillaallos os

.

nicaram f) fat.o ás autoridades BUCAREST, 6 Segunde as de-
- ao fato dos 8eq��strad,ores, . nã!> I nOYOI miRitrea: .m C8penhaSu" sr.

r.esuttados p'lIiClais. O capitão delegado Le. c:lsrações do prl1J�eiro ministro eneont�arem o mlhona.rIo. Fodel' i Gastb Parashos :aio Bane.; eJll

.I d P d
CrIstea. dos 8,800 medlcos exlsten· ta, entao. nova tentatIVa de se . Bucarest, sr. Carlos Celse Ollro Pr.·

� 'm... o 1'8. o compareceu ao tI!! no pais,4.600 Ião judeus e ape- ql1e8tro, Dessa vez os filhos do I te; em Guatemala. sr. Manoel. Góil

i jlocal, tendo mstaurado 4) respe- nas f,,200 são lUmaicos. 'I'
'.

f' h I Monteiro.
/

na colheita do tr go f o 'n er'to .

mI IOnarIO se Izeram acompaD ar -- --------.-

e. nosso Estado
IV I qu I ,

�onstru�ão da (;ida- I do méclico e outros do Sanatorio. SVl�IDOU..SI: DE LA
. __ ......,_"_. __ .. �- .. --... --.

de Unh'ersitaria Botafogo" fracassando novamen-!, .

TORRE

AZEITES "SASSO" RIO, 6 Está' oreada em 200_

te 1l1tentativa, pois a policia

el'l BUENOS AIRES, 6-.

mU centos a construção da Cidade
.

,

I'
Univelsitaria, que se projeta cons·

P d di
Suicidou-se com um tiro

,., truir nesta capital. osse O _nov�,. �·e- no peito que lhe atra-

E CAMOES Ofensiva ohinêsa 'tor daCP:r�na.santa I
vessou Q'coração, o ex-

P
-

A' G I SCHANGAI 6 Trezentos mU

a ar na. I candidato. á preside!'cia
or parte dos srs. • onça· , chlnêpes acham·se c.nced'trades a. RIO, 4 Com a presenca d., da Republica Argentina,

ves Santos & Cia" representantes norte' de Schan.hou, afim de Inicia· ministro da Viação, tomou pOlst" General De La Terre.
em Santa Catarina da Cia. Rdi· rem uma grande ofensiva. hoje, no gabinete daquele titular, o -->�" ..." _,=.,."9""",... _._""'= ''''" Z"C',

nadara Oleos Prada S, A.. S.!
O

engenheiro militar coronel Tiburcio

Paulo, fomos distinguido!! com al- �nIME DO �RI- Cavalca.ntl, recentemente nomeado

MI.rALIST diretor da Rêde de Viação Ferrea
gumas amostras dos afamados n·· a. Paraná·SaRta Catarina. Regula.nd,o

.

as com-
I azeites SASSO e CAMÕES, la- .

bricados pela rt'ferida aia. Tra. BOGOTA',' 6 O sr. JOlé Ca· 40 graus á sombra,
, •. machQ Carreno. ex·mlnistr(,) da Co· 810 Porto Aledre pras com'ta-se de artIgos de pf1meIra, eom- i lo.bla na Arflentina e ex .elegado

.
'" 8· ,

pOEt1S de puro Oleo de Olivia o' ã Conferencia Pan·Americanadoi' dqu�l 'importado dfretamentê.e 'Montevidéu. considerado omais brl RIO. 4 Telegrama de Porto ' e
refmado pelos processos maIs lhante crlminalJsta. colombiano,; Alegr� Informa que estA fazend.

. assassinou ontem seu cunhado Ko- i naquela capital um calor abralador.
mO?ern09. De otJme paladar e berto VSlque Perez. de 22 anos dei tendo a temperatura ,chegado on

mUlto agradavel o Oleo Sasso e idade. alvejando o com um tire no

I
tem a 40.0, i sombta i.'e 43 ao 101. RIO, 6 - Pelo pre!idente Ge

Camões se fizéram os mais reco- coração. Acrescenta o despacho,qUe o agente tulío Vargas foi assinado um de

mendados entre todos os seus si-
.

Ignora.. se ainda os motivos do: do ,.rreio. de neme UblraJara Per- creto, regulando as compras com
. d crime, sabendo se. entretanto. que \ tI", desmaiou ás 171toras·de oatem, reserva de dominio, as quais não

mdares, o que compr6va a grau e hOllVC uma altercltcão .ntre os dois
I acol1letid. do u. ataque de In;;u· I

- transferi·das a ter-
aceitação t!Iue têm em todo o durante o baUo d. ano noYo n. 189io quandO tranlltava ,.la rua p�( erao ser

país, Club Alemllo. ta Praia. -celr08,

Florianoí»olls. Sabado, 7 de Janeiro de 1939 .INlJMERO 1339
�---_-----------------------------------------------

FI- foi pôsto a salvo
o "Cabedêlo"

RIO, 6 - Noticias de Porto
Alegre. informam ter sido posto
a salvo, o navio cCABEDELO»,
que havia encalhado DO porto do
Rio Grande,

RIO, 6 _:_ O desemhargad0r
Vicente Piraglbe, nomeou uma

comissão, afim de eRtudar a si
tuação da magistl'atura de molde
a amoldaI-a ao Estatuto do Fun·
cionaHsmo.
-----_._-------

Secretaria geral
da Guerra

RIO, 6 - Foi ontem instalada
no Ministerio da Guerra, ficando
sob a. chefia do genel'al Benicio
da Silva, a Secretaria geral da
Guerra, á qual ficam afétos to
dos os assuntos de carater admi·
nistrativo.

o 8r. dr. Nerêu Ramos.
Interventor Federal do Estado,
recébáu o reguinte oficio:

-IUo de Janeiro, 19 de de·
zembro de 19311.

Sr. Interventor Federal
do Estado de Santa Catarina·
Florla1topnlis.

1
Apraz-me levar ao conhe·

c:lmento de v. excla, que a

! noticia referente aos auspicio
!

SOS resultados da colheita do

1\ trigo. nOI munidpies dêsse
EStado, repercutiu jubilasa

I mente no esplrito do lenhor

I' ministro, que determinou
6'..tvl&ssemos comprimentos
sinceros ã pessoa do ilustre

I
Interventor e seus dignoi au
xlll.!lres. agradecC'ndo a va!tQsa

I
cooper!'çlo da lavo'lra catari
ne.se na dotaçie désle im
portante problema.

Valho me lia oportunidade
I para apresentar a v. excia. os
I protestol de alta estima é

. Ilneera admiração.
Galtlo de Faria

Diretor

o automovel
preciplfou-

•

se no rio
reserva
r-

dominio
BELO HORIZONTE, 5-In

forma·se qu� o automovel em

que viajava o farmaceutico Oli
veiro Coelhe de Marais, acom

panhadQ por cinco filhos, além do
motorilta, ao atravessar a ponto
dil Rio Macauba precipitou.se
n'agua, salvando·se unicamente
um d$s menin'Js, que alcançou a

1 margem, nadando.

,"
':.

��\ r ,;;�
.�.

..

� , '<J ',: ",

"'-���,"

. �,,:

,

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZE�ADO TRIGO Associação Cultural
iiiiiiiiiiLiliiiiiiiiaiiíiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiíesilíiíiiiiiiiiii

...

seõ--r--á----_iiiiiiiiiiiiiseiiiiiiiiiii,d-'.íiie�·�dã 1- Luiz Delfino
.,

OVO Proprietario e Diretor Responsavel�ir�u�scririo ��dopro�mo,re�ba"m8b �A�������D����������J�A�I�R�O����A�L�L�A�D�O�... !r • uma sessão da já vitoriosa Allso-
�

cigçi0 Cultural Luiz Delfim).
O sr. dr. Nerêu Rames, Interventor Federal A reunião' revestir se-á de gran-

no Estado, recebeu o seguinte telegrama: de' importancia, falando diversos
oradores sabre os mais ímportan-LAGES, 2 - Com grande júbilo comunico ates têmas.

v. exei•• que recebi ontem do dr. Amaurí Filueire- Promete estar animada a reu-
do, Chefe do Fomento da Cultura do Trigo neste nião.
Estado, telegrama (jlzendo ter instituido este muni- --- No programa do m8. eerrente
clple como séde Pfimeira clrc�mscrição, serviç. que Dr. José Tavares o oc�LUB� DOZE .1?EI AGFE@'S'-abrange ainda os municipios de Sã. Joaquim, Bom T »inclulO uma OrIgIDa c· .. -

.

TA. NA BAIA» ,ue se realizaráRetiro e Rio do Sul. Felicito v. excla. mais esta
Depsis de um curso brilhaste, no dia 14 do corrente, O eatusl-jante de progresso e alta distinção conferida a sua vem de bacharelar-se em Díreito asmo reinante , ind.scr�tiv91 •terra natal. Cordiais saudaçêes, Indaleclo Arruda, pela Faculdade do Paraná, o nesso mal censteu a aova, sabemel es-

Prefeito. distinto conterraneo dr- JO!!' Ta- tar erganisado um bl6co 8 eará-
.4 ijSi�"N5 vares, filho do douto magistrad.o ter, 1110 qual já se aeham iOlc!italilL-·- O

...

Bt-
r

n
I
sr. dr. Mileto Tavares de Cunha mais de uma sentena de gracrosasIga perarla

.

ene Ice -
Barreto, integro Juiz .de Direito senhorinhas da nessa êlit•. O

1-
da 2' Vara desta capital. sueesee 6 garantido,te de Florianopo IS Ao novo bacharel, a quem está ..

reservado, por seu talento e cal-
I

Itura, um radioso futuro nll ma- Ulceras varicoaas - Feridas _
d t ., atoaicaa-« Fistulas erOnicas _ SRA. ALMIRA M. PICOLIgistratura a nossa erra, envia-

-I"'fla-a"ões crOnica. em :mOI os nossoe melhcres pasabeaa, ".... V
•De ordem do sr, Presidente, convido a todos os assedados a I um afetuoso abraço de boas fenhoras, ete. são euradas •comparecerem A nossa sêde social, , rua Tiradentes n, 20, ne dia 8 ás 10 I c�m. 'com a INFRAZON TERA.•horas da manhã (DOMINGO), afim de livremente exercerem o seu díret-: Vindas.

PIA, (Raios Ultra Violeta :to de voto durante os trabalhos da leusão de ASPembléa Geral, que se
I

Irealizará n8 dia e hora acima referidos, pua qill se proceda a eleição da Coluna dos I=stran- I frios, de onda ultra-curta,nova diretoria L • para aplicação looal.) 8
•

,

• •

:, Procurem o consultorio do IJoão �llmaeo Lopt!l. )elrOS1·. Jecretárlo dr. '.relio80tolo

O-A-J-U-R-I-D-E-JOINVILE, '-�

i Rua Felipe Schmidt, 18. I
cA GAZETA», no intuito .

de bem servir os seus inú-
A"S.M. A·m·. OArmeros leitores, incumbiu um

dos seus redatores de· res-
,onder, nesta secção, aquaís- á Arte"quer consultas sObre a li-
tuaçio dos estranjeiros em I HOMENAGEIA O CEl.. A data de hoje é grata paraface da legislação do Estado

GENTIL FALCAO o �rande numero da amigos de
Novo; Luiz da Costa Melo, pois decor-
Assim. os que quiserem re o seu aniversario.

.

saber á cerca da sua situa- A banda de música da "Amôr Contader do Estado aposenta-ção, se é legal a sua per- á Arte" fará' domingo pr6ximo. do o anivers1riantí� ,."!Ilpre de- Com a geotilissima e graciosamanwnoia no país e no caso dás 18 ás 20 horas uma retreta sempenhou e m criteri",� com si'nhorinba I�ab�! Leal, dilet.s fi-
negativo 9 que devenr fazer dedicada ao ilustre ceI. Gentil peteO'cia V-HlllS (os cargos CllIe Ih·� lha duo capItahsta Br. Miguel
para r@gularizáJ:a, como ·pro· Falcão, brioso cOqlte. da Guarni- foram �"lJfiado�. dernlJn,trtlilCLJ Leal, e t'-lemento de rlestaq'ue na
Q,der para obter titu,lo d.· ção, retribufodo assim �e forma zêlo, intdigênc;il c d,.dicHç;lo. ! nossa alta s?ciedade,. �ontrato.uclarativ. de cidadio br..,i- tão significativa as finezas que cA Gaz,·tn> aLrac;a o afetu()�a ;casamento (J mtegro }'ll:t: de Dl-ieir� e, enfim, tudo que 81 vil. rec.belldo do valoroso sol- mente. I' reilo de Campos' No't'os' sr. dr.relacililne ás leis'novarsôbrt'- d.tAo. A primeira parte do prQ- J Henriqüe Braune.
estr,anjfoiro poq�rão .dirigir- grªma .onstar' de Iin�o51 trechos JORN. PETRARC�:lA CALLADO,I. __

se, em carta, com nome �u, d. operas e partitmas de salão e -".�I Lall,,:,;-.-· , �..A.SCIMENTOS
pseudonimo t:!xplicando da. a segunda de musicas ligeiraI e Tr?�scorre nOla? aD1Vel't!arlU Foi levad0 a pia batismal _ ·0ramente o que deseia. lab�, populares..A justissima homena- natahclO do. nosso Il�stre ,conter- inter€.ssante e lindo menino Ha.
a sp�r�Qcus, na r'da9ãÔ�",."'I'

gem foi rece.bid.• por parte di'
j :�neo e vlprante lornalIsta sr� Illilton, estremos\) filhinho' doI. te dJarIQ, .

,.
- �i todos com ,erál airado. . , . etrarcha Callado, atual�ente, de nosso distinto conterraneo Sl'_, ,,' "" ! �empenhanrlo caróo de Importlln- Evaldo Schaefer, operoso e com--------··-..tlil,. OS MAIS LINDOs PARD(!)K';! ci� na Capital da Republica, peteutp diretor geral do Departa�,

EM LINHO I Fazem anos hoje: mento de Administra�ão Munici----..

Alfaiataria ABRAHAN i .

t� paI, e de sua exma. esposa d.
,

Rua Conselheiro Mufra n· 9 I o -�·r. Luiz Sílveira da Veiga; Maria José RamoR. Schaefer.
Serviram de padriuhoB o SI',

IRENE R·AMO� DASILVA Celso Ramos e sua dignissÍma• esposa f>xma. sra. d. Edite Gama
Ramos.

.

A CULTURA A
o o

�O.NVITE

Cnferme vem sendo neticíado pelo .. jornais do norte. 80
Estado a. do visinho 1!:9tado Elo Paraná, é indiscritivel o entusiasmo I
reinante pelá grande concentração escoteira que se realizará de 6 �
a 16 do corrente em Joiavile, premovída pela Federação dos EiS-!
coteiros do Paraná & Santa Catarina, esperando-se ainda o coneur-

'1'so de tropas de outro. Estados da União.
Quem, eeme nós, teve 8 ventura de assistir á brilhante II..

demonstração dada pelos 700 jovens escoteiros no ... Dia da Bandei
ra>, desfilande d. maneira ímpreseionaate pelas ruas desta cidade.

Inão pêde ter dúvidas do que' será em grandeza e demonstração I

de 'brasilidade, a concentra�ão de Joinvile. De ma!!, não se p6de
negar, que tal movimento patriotico vem seRclo acompanhado, de
perto, pelas mail altas autoridades, que tudo têm facihtado para o.
seu da.envolvimento, não· sô pela aasist.eneia material prestada aos
diversos grupos escoteircys, mas tambem, pela parte atÍva que tI)
mam naB divenas demoDstraç�es levadas a efeito, como lIe verifi
cará. ainda agora, eom o cemparecimento do ss. excias. o snr. ge
neral comte; da 5a. Região Militar e Intervent9r Federal do Esta
do, Se.ritarios de Governo, ete,

. SeguDdo comunicação da diretoria .Ia Associaçlo oe Esco-
teiros de .P'lorianopohs, deverão tornar parte no ajurf tropas das fle-

,

guintell localidadelJ: FLORIANOPOLIS, i.· JOSE" NOVA TREN·
TO, BRUSQUE, ITAJAI', HLUMENAU, JOINVILK, RIO DO
SUL, INDAIAL, RIO NEGRO, HAMONIA, RODEIO, GASPAR.
TIM.O' LONDRINA, (lU1UTJBA, LAPA, IGlJASiU', EVAN
GELICOS, (Paraná), CIRCULu MILITAR (Curitiba).

Os preparativos em Joinvile são intensos. devendQ todas
8S tropas eltarem no laca! hóje. Desta capital partiu ontem âs 5
horas. em onibu� cedido pelCil Exmo, sr. Prefeito Murucipal, a trQ
pa «Gnaranh á qual em São José, se incorporEm a tropa cCaxias»
que seguiu tambem em onibus, cedid� pelo exmo, sr.. Pr.feite) do
municipi6 visinho.· A. tropa cGuarallí» se,uiu com elta orlaRizaçíio:

Grupo de comando
Chef., RodGlfo Bosco; sub-chefe, Idalino R. S.ntQI; ,uia,

EUGlide SQuza; searetario, Aeueliatlo,Rosa; teseureire, 1.11110 Silva.

Patrulha "cavalo"
. Ninguern ha que posaa quebrar a

Monitor, JaIme Silva; .ub·moBitor, GsnÍ M. de S�mZll; n· "Combillação Felb". Sempre uni.I, Pedro Medeiros: n. 2, Ivo do Melo; n· 3, João MacIaade; •. 4,. dos caminham os imprescindiveisJoã. �Glnceiçi,,; n' 5, -Mozart Reiis; u· 6, OSDi JauuariG; a· 7. Os- companheiros da Mulher Bràsilei
car Sottare; Lohín@ Ivalcl& Mele. ra:-:PO' DE ARROZ". BATON

E ROU.GE "Adoração'�:'Patrulha "raposa,n
Monitor. Jfo)lo Tonára; sub-monitor, l\(ozl1rt Cel\ho;

AntoniQ Pedro: n· 2, Ivan de Melo; n' 3, I.io 1\osa; •. 4,
N liDes; B' 5, Adolfo Silva.

Patrulh. "cio"

Monitor, Jalmo Silva; snb-monitor, Jair Silva; n·, 1, J0S'
Roeha; n' 2, Ari Pichinati; n' 3, Henrique AotuDe.; n· 4, Aldo Vi
eira; n· 5 Jarbas Antunes; a· 6, EBio Medeiros.

Mais três-g'e-
meos, enl S.

'Paulo

n· I,
Ollni

A data de hoje assinala o ani
versario natalício da exma. sra. Faz anos hoje a

.

graciosa me
d. Coralía Ferreira da Luz, viu' ni�íl Lêa-Ligia, dileta filha d,)
va do saudoso conterraneo sr. dr.' ilustre oficial do Exercito sr. ca-
Hercilio Pedro da Luz. pitão Olimpio Mourão.

"Clube

A efeméride de hoje marca o

aniversario natalício da exma,

sra. d. Almíra Moritz Picoli, es

posa do nosso distinto conterra
neo sr. dr. Ivo Cauduro Picoli,
competente engenheiro construtor.
Dama dotada de excepcionais

qualidades e elevadas virtudes
grangeou um vasto circulo de
amizades, motivo porque no trans
curso de teio auspiciosa data será
bastante homenageada.

...A Gazeta> envia seus respei
tosos cumprimentos,

Doze" Nossa.>

Festá na Baia
A.NIYERSARIOS

SRA. CORALIA LUZ

DR. EDGARD PEDREIRA

Regista-se hoje a data natali
cia do nosso ilustre conterraueo
ar. dr. Edgárd Pedreira, integro
iuiz de Direito de Tubarão.

LUIZ DA COSTA MELO

t Missa de dia
Rachel Ramos da Silva, filhos e genros convidam, por e�te
meio, aos demais parentes e pessoas de suas relaçõe,s de

amizade� pa:a assistirem à missa de 7-. dia que m"ndarão rezar. pelo
eterno descanso de sua saudosa filha, irmã· e cúnhada

IRENE
A missa s� realizará ás 7,30 horas do prÓXimo dia 7 (sibado)

u Egreja de Nossa Sra. do ·Rosado e, a todQs os que comparecerem, desdI!
j� os seus agrade.cimentos.

�--------------------------

Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON
8speelalista em doeneas de Senhoras

'.

e ereaneas)
,

�ONSULTORIO
Rua FeUpe Sehmld� 39

RIO, 4-Inf9rmam da locali
dade ,la Montf' Alto, em i. Pau-
iu, que Domingas Galvano)I��' IIluz a três gemeos, tle nomes' Apa-
recida, lebastiã0,8 Jesus.' E�IIl' I
ti lIegunda vez ,ue DQmingas di

'Iá- luz a gameol. : ..

O pai das crianças; é ·pauper-
rimo. ��������������������������

Pavllhio Nacional

Porta-bandoira, Eueliet'ls Souza.
Guarda de hORra: - n· l' Aureliano Resa; o· 2, Dialmo

Silva; a· 3, Paulo Bosco; n· ", Osni M. de Souza; o· S, João .loa
ventllra.

Eacarregados:
Mastro plBaadeira Q9 grupo-Ivan de Mel�.
Material eapartivo )

)
)

Vão se' aca-

bar' as ta-
vél'as-

Especialistas
Telegrafi6t••:- n· 1. João Boaventlira; n· 2, José Nunel

da Silxa. .

Sinaleiros- B· I, Ant�nío Pedro; n· 2, Ivo Melo.
Enfermeir.s-n· 1, Paulo BOleo; D· !, Alfredo Linlil. \
Estnfeit&s- n' 1, Ant@nio Pedre); n· 2, Aldo Vieira.
Tamb@reiro!!!-- D' "1, Jair Silva; n· 2, Aldo Vieira; n· a,

Osni Nunes; n 4, Ar! PichiDlti. .

"

iapadores--<;g· 1, O�i Nunes; n" '�,. Jair Silva.
Eletricista )

\ ,

) Paulo 1S�leo.
.

'i.,

Meunico �
Alfaiate - p.dro Madeiro.
Cicliãta-AotoRiCil Pedr.o.

Auxiliares

ROUPINHAS FEITAS PARA
MENINOS E MENINAS

no O PARAIZO"�

.. RIO, 4-.:.Notici. -se 'Iue t�rmi
narão as favelas do Rio, a8.quaill
sêrão 'substituidas por 'casaSí' 'de
madeira.

.

O. RUirr.! I!erão sane(lflos' dOI
deliáquentes de toda a ordem.-Privad�s

Jair lilva.

\

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

D 'A ..

T' O.vidas., uarlz.,
r. rmlnlO avares -

.

. ga..gauta
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7seb-Tel. 1456

Autogelo
I

.'.�'

.. ,.?
•.

,." ....

Vida
o sr. Francisco Pereira e Oli-:

NOVIDADE

veira; _

a senhorinha Celiz, filha.do sr,
Lucio Souza.

' -»

Passa na data d.. hoje o ani
versario da exma. sra. d. Irace
ma Schieíler, esposa' do sr. Ota.
vio Schieller, ativo r'e preseutan.
te comercial.

Transcorre, hoje,' a data ani
versaria do nosso prezado amigo
sr, Otavio José Lopes, funciona
rio aposentado do Ministerio da
Marinha, a quem enviamos, Com

apertado abraço, os nossos para
bens, fazendo votos porque a si
gnificativa data se repita por
longos anos.

HABILITAÇÕES
Estão se habilitando para casar

a gentil senhorinha Herondina
Nair Porto, dileta filha do ár.
Juvenal Porto, com o sr. Eduar
do Virmond, inspetor da Fazen
da estadual; o sr. Narbal Alves
de SOU68 com a senhorinha LJa
Maes, filha do sr, Nicolau Maes,

'I

-_

�OIVADOS

CHEGAM UNS

AIÚLIO PAULO
Procedente de Cresciuma, ond�

é conceituado e importante in.
dustrial ehegou a esta cidade o

sr. Abílio Paulo.

OU'fROS PARTEM
DR. ADEMAR GONZAGA
Apresentando suas, des}ledidas,
or partir, hoje, para a cidade

de Mafra. onde vai exeroer .8tlhl

profissão, deu-nus ôntem ó -pr,;·
zer de sua visita 6 nosso brilha tI
te coest&doanr, sr. dr, Ademar
Gonzaga, uma das mais brilhan
tes penas do jornalismo da IlOssa
terra.
Gratos pela gentileza com flUA

no� distinguiu, deseiamos·lhe a
maior de soma de felicidades.

-0-
ENF�RM08

SRA. ALEXANDRINA- YAZ
LEHMKUH.L

Acha·se eafirma,.:!ia dias. ti
exma. srs. d. Alexandrilla Vaz \

Leàmkuhl, esposa do nOlso eati
madCil_ cODterrane. Ir. Gustav�
Lehmkuhl, e.,criturario do Teseu-
so do Estado.

ANTONIO LEHMKUHL
\ Tem experimentado melhoras

no sell estado de saúc;le E) I\cata
de capitalista ar. AntoDi.o Luhm·
kuhl' .' [',' .�'

_

' ,
..

&8si.tente té.'�Diea da
Pronlaxia da.

Malarla
..

Por átCi do sr. Interventer F e�

deral; foi nomeado o dr. Jorge de'
Barros para

.

exercer o cargo de
Assistente-Técnico do Serviçó' da
Prefeitura ,da Mataria <Jo Depal';
tame�to de SaudQ fublica. :. '�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis- 1938 ==

G'A Z' E T
,

o-. Alfredo P de Araujo I I Accaclo M:;··�:al . "�

•. '" Io-I � Cálcu lo de _ qualquer
M ED I t�O ·

r:.'
� estrutura em ccn-

.

Especia�ista em molestias de creanças, nervos
rei ra tem_.seu escnp-

.

� ereto armade
Impaludismo e moles tias da pele � ftórlo de advogacia á rua � e erro

Tratame1nto do empaludísmo-e das mslestias da pe-

r'
�

e e nervosas pela Autohemotnerapta
I

Visconde de Oura Preto

��o"Consultoria e residencia=vreç« 15 de Novembro, 13 � ITelefone, 1.584 I
n. 70. - Phonei 1277.- ,

_I_c_ons�'.ta�:-:-_�a:.� à:�_I_�__C��:)_�. à�__�6_h_or_as_ 'Iii' IGliX3..���:��,-!.I�.. �I �o',: �

II P�B·_PU�tI:tQ E�:;,�.!)�o!:����!,! .��'�'. "" IS "'1oi".u� �ut"llÍod .. ..... \.1'1
M .I.... D I C O O P,_E II A D O R I

•. t.;.f'l"f'«.ti � I!aHjfN.. ,

I

.

� n�I�� j) �]
I DOENÇAS DE, SENHORAS-PARTOS,j I HAI l'f.;l

I
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB: .

I
.� ��

�DAS 9 AS 12 E 2 AS ,5 MAl . �'\lí
I "lICo'fiAS��llUl. r'Â]HESIDENCIA� A ,RUA José Veiga 186 I ��VJ;!�lI" �

(JI Atende Chamad!���al:!�9hora dia e noite
I .;g:l�t� �

I
. __ '_.'_'.�� . ,.'--<-'--_ �'II 1, ,.3,�j� i"

�.. ,�.; !.r---".....';..:."
1'1.." �:

�,�. _

..� �r;.(f" �'
I '

"'�':'AVA ;;�.•�._. �Dr. Joaquim Madeira Neves ;,,��i.-:�' �. .
.

MEDiCO ..-OCULISTA --
_

RI'C It/bf�f3qios a Uil -I aI Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer �'l

I sidade de do Rio de Janeiro .

p �
�i,

ara seu. concerto, flrccU-1f4
I Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-

rai a Casa MUSoical, que €on- �
ii tias do i olhos

ta com a 0f�cina melhor �
"I Curso de aperleiçoasnento na especialidade, com o dr. Pau. montada tia ca�ltal. G�?,4<.�'\\.a<�.,.=���,.,Rua [cão Pinto, .2 .�>:4:. �-�"ftit,

1(:) Filho, no Serviço !lo Prol. David Sarisoll, no Hosp�t ai .. f i... " _ j, 2 i.h.. .;;., ;; .. i S
da Fundação G:1ffrée-Guioie do Rio d"! Janeiro ' ,

Completa aparelhagem para a sua especlaíl dade' A E� I
.

.

t'
.

_

'

..

Eletrecidade Médica, CUnica Geral
.

n r I c aConsultas diariamente das !)-ás !8
.

� ti .

CO>JSULTOK10 Ru>l. Joao P:r,io 7 �. b , TI,.f(loe 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silvai!"", 57 Telef. 1-621

Planta,execw(ião, fis
.

callzação e direção
de ."ras
Apareihamentotcem
pleto para ccnstr-u
ções (de pentes em

concreto armado
.

Omar Carne.iro libeiro
Engenheiro gCivil

Pata.ia d. Caixa Ecun.ml••
"·w�,�2.","

1- Andar .. Apartamento
:Caix�·P'ostaf: 784c;f., ,

I
! P

,

arana

Maquinas e Pilo�(urso dr.
" ,

p:tltM MgTA[xtB�'mftt1rnçÃ· � ,ZY;:
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN

TOS PROCUREM
y �:.4'

'

.

� ....... t'-. - ,
I

, A· El!'�"FRI(';A··��·
\ '

.

-

TEM SEMPRE EM STOCK fi A' VfNE>A PO�
PREÇOS SEM COMPETIDORES N t\ PRAÇA.

.

MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES li ABAT-
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES I VISITEM A\ 'lG"tle'trl�lIf'OaRua Joio Pinto n. 14 .rm..._,I. ...,

ACABA DE ReC�BE'R' UM FINISSIMO SORTI-
\

.

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR fIGO �ARANTIDO

udjlf' ; ._ .. .::.._::.
5 j--.-"....-- .' -!ji4E

1.:_ ij o f. A U�{U'sto I 'f;::�:�::-En�::ei�a
!

�;
o e �"lJ'I) ".::- j � �M,o,

I, ""., 1'.= ...., 1 � ,.,

l
'.? r .,,�>, il ,,;J.k,

i M E D j CO i Rua Ttradentes, 44

t"
DOEi',\:ÇAS DE SEt\:HO� I Ii'one II8}

RAS� P/:,RIOS j .

"wi5i.m;·;;'"",�i8;i-;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiilm':;, .

, Operações
I

i, Consultoria: Rua Vicor I /.
,

- : t" Meireles 10 Dr. PGlJiG de Moura ferre>
� t

! P 's 10,30 e das 2 as 4 l»,

Rcsidencia: RIJa Vis-onde
de Ouro Pieto, 42-

Fone:' ,QonsultOIio, 1405
fone: Residencia, I �55

,

�l._ :';<Ül\b��•.i.o :"'liVIiIIh_'o00. 0·-0. "AMPI. 'RI' J �s. "

LAR" iB .E ..
o ••

J,
FL8RIANO . LIS ,

.... '!"!'!'!'?"tt. fi h' ,h. «f;a.@;;,.j PU!!!:

AO sa.

,i
..D. flora Muller

pa•• o Natal
DE COURO I OL1!ADO,
PARA CRIANÇA5, AOS
MENOt:�E.5 PREÇ'S

IONETS
-

Sandal ias file tQdos Q�� ",os. C.. Içados
de senhora TENI�, CHINELO', TA:vlANCOS 4e

PRAIA pelos preços da FAEL>!Cf-\.
Pulsos, eoleiras, tintas de todas as C�68. lavas

casacos e corres .i. 60U' Ç)
Fam lca de Caiçade. -- IIAA A EI ROS

A. LHE."K"-J.K
DEPOSITO E SECçAO f>E "ENDA!), RUA

CONSELHEIRO MAFRA,. ••

Advogado
Rua !rajano, n' lsobraJol IOr. Ri_a,relê)

I Telephone n 1548 I Got.tsrnan�r

.
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (PklJfaesor.
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin, Kre\1ter)
E,plclallsl" Inl cirurgia

laral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das sénhoras) e partos,.
drurgia do sistema netvOSQ �

operações de' plas�cft

"�f"," wvtrl eXl ...............�_.__.._._
..

,I e.. Aderhal R. I
da Silvai
Advogado

P. 15 de �lovembro,.3 sob.
Fones 1631 e- 1299

,.
,.

Banco do Brasil ���"';.�-b� ;;"-,,:,:.�
�

{�\_
....� .��;:�

... r .... -, oo.Jr.J-� '�A..�__... ��...�.,�
, ....

�-:;..�_1t ;:.:.e.-,::, � ..-.--;.A'.

1IIIIn,18·' .el.ll
�

.... .. \

: ew;",'''·"" ._

a..oongmle
nos Tra.alhos QO

·.:I.nllr18,
Com
Sé�

-

.,.'

, ,

:·C.-nsuf·terio T·tcnJco -de

10G.tlOO:080$OGO
"259.746:1008000

,Capital
Futado .da_reserva

iXECUTA TaBAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

'.'6EN�I�S EtOORRESPONDENTES EM T�DO @ fAli
JAflENGIA· LOCAL RUA TRAJAN8, 'No 13
; Abona'.· em: conta :corrente, os segúintesj j.uras:
�,. com ]url)s. (CO!VlERQAL:SEM LIMITE)

-

2% ala
_. limitados (limite de- 50:000$) 3% ala
tRp. populares (idem de· 10:00'0$) 4% ala
)CP. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

� bem de q�.��u� imp�rtancias). ..

..

� aviso pré'vlo 4e_l;30jdl.1S 3,5%�ala
ii!fem de 60 dias

.

4% ala
i:Jt.cm de 90 dias

--;;� �l!!� ,

:D!lPOiITeS A PRAZl)-FIXO:
..

.,0 6 mlses
por 12 .mêses .

Com- renda met15al

C€>NSULTQ)ftI-..···.Rua Tra·
ano N. 18 d" 1 O ás I 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF•. 1.28;'
. RESIDENCIA- Rua fiste-

'.

; 'I.
ves J�or ,�: .,26 ,

..

I �_JuIIl____

I' �

_

.' Ilrcr. �U.... I
:e.aSãl�
CLINICA •

eiRAL
Vias Urinarias

�
IVO A. CAUDURO PICCOLI

Enge�,h.lro Civil
.,' .".

.. :,.v

Pr(Of!ssio�aie "a19ilitaGlcu,6 F)sra
os rat"nos d.e engenharie

Administr.a.9.o. construção e reform�� de
.

pagamentos em prestações

. PF"<ojétos em geral

Escriterio central: Flua 7 de Seteml9ro,

iPorte Uni lo

todos

LETRAS A PREMIOSj
por 6 mises
por 12 mêses

Sujeito ao�sêlo:proporcional•.
Expediente: Clas 10 ás' 1� :e!das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

IInGler.ço telegraflco: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a, à.
5% c

TraiamllJI,m,tilflJfJ das
l1lolBllitJ& 'II PalmlJo

:. Consult.-Pt joio Pinto, ·13
i

=.Wfoae.
15"5

.:' 'o! �,:!. Ret. Motel_!or;.�F;�jJ1!: :'�

__"'_I.' "__.�-IJI. .._Illii*s.._.II'.· Jl!IIII:.�!!o<-o "P ii :z.tU _'- !Eu. no..... •

15 heras
47

•
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São: chamados, .::onÍ :,u�gencilJ, á Secretaria desta Faculda
de os srs. alunos Antonio Nunes Varela, Armando Sabino, Ata
liba Cabral Neves, JOãO da Silva Born, Timótéo Braz Moreira e

WiUredo Fugenio Curlin: �

Se'cretaria da Faculdade de Direito eh
em 3 de jrneiro de 1939. tA's horas certas. 'arnals fala�os com no Franc.iseo ",�_ Sal-s dos R-is.tielas em primeira niao. forneclôas o....". ...

pela A HOITE, IZ oferhJ aa ('asa Di�,etor da Secreto ria.
6�lmaraes Lfclla •• agencia C'a LO-,'��������������!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tr.!,.,ia Peôeral

'I.A's ZI.30 (,AHCI'\O 00 DIA • - E!!Irrito I
IZ interpretaôa par Lamartlnrz Subú '

.

uma oferta Oa casa ôe louças "O I"
'

DRAGÃO.
I

5prza�ers Oe stuOio: OOuuolOo ('ozzl e'
('elso 6ulmorães.

Estranha o ministro Franeiseo (;ampos
que a J.sti�a esteja opondo' dlfiouldades
a08 pedidoN de maonteoeão t!e posse

RIO, 5-Conforme ôntem comunicamos, o ministro da
Justiça, recebendo uma comissão da Associação Comercial, decla
rou que a lei sôbre a economia popular não atinge, absolutamen
te, as transações realizadas antes da promulgação do referido de
creto-lei.

Outro ponto que o ministro procurou esclarecer foi o alu
s' vo á depreciação do objeto vendido, Iican 10 logo assentado que
seria defeso aos negociantes estipular no conerato de vendas �

praso o valor dessa depreciação.
. AS MANUTENÇOES DE POSSE

.

Os presentes informaram, então, ao .ministro que estavam
.

os iuteressados nessas transações encontrando serias dific'llda& 5

da parte. da justiça, �o tocante á manuteaçãe de posse dos obj(
los vendidos pelo sistema em debate.

Estranhou o referido titular que se tivesse reK�str�do esse

fato, visto como a lei vigente já estabelece condições perentorias
sôbre o assunto.

A REOULAMENTAÇÃO DO DECRETO-LEI

Depois de outras considerações a respeito, declarou o mi
nistro Francisco Campos que o decreto- lei em questão iria ser de-
vidatoente regulamentado dentro de breves dias. f

Essa regulamentação deverá conter, então, Iodos os pontos
de vista que o ministro acabava de esclarecer perante os dlrel"
res da Assccieção Comercial e demais interessados presentes.

RIO, 6-Informa-se que Q nbvo
vendas á praso será baixado esta· semana.

decreto regulando

Programa diurno
De 6.15 á8'·17.30 horas

Program� noturno

De 17.36 ál! 23.00 horas

Nebor OiCls
BolII Lazy
Ooriual ('.ymm
Qrlanilo 511ua
f'Bmircmte
OrqUEstra êe mansas
RaaamrZs e a Ali StarEi
Regional ôe �ante 5antaro
eOuarilo I?atanf e sua Tlplca ('arrlente9
Romeu ehipsman com a 0r-qUlI:8tra ôe

('oncertoB

Rbertura com VOZES NOVAS, elementos
estrelantes no raalo.

AlDanhA:

A' Tarde - float-Ball - 5pea�er:- OÔuual6a
('ozzl ,.

A' Noite. Ernanl Oe Barro'!!, ·100 melo,
('el�stll fila0, Hena Robleao

II Dr. Arminio Tavares��IIV:!:;:,:�'
I, CIRURGIÃO-ESPECIALISTA

"

Assistente' do prof. Sanson
Consultas das 10 á!! l2e das16ás IS-João Pinto,7seh-Tel, 1456

o

GAZETA
A D '0

, �.,

Seve� ino -_Nogueira, aviador "maluco'o

RIO, � - Sf:v:rino ·Negueira. é um .cartaz. O
.

mecani-. r�gressa.rá pelo Pacifico. A tra�essia dos. Andes exige um aparê
co vivia na maior obscuridade na longinqua cidade paraibana de lho mais possante. O sr. Severino Nogueira disse-nos:
Campina Grand�. Un dia resolveu 'faver um vôo ao Rio. Lim- - «Regressa�ei ao meu Eslado pela rota do Correio Aé
jJ(.U o motor, encheu os tanques de-'gazólina e o cTdilor Clube» reo Militar. Seguirei à rota até a cidrie cearense de Crato de
alçou os céus da Paraiba rumo á Guanabara. Foi um vôo au· onde tomarei o rumo da Paraiba.

'

�:H. vôo relatado com os mais amplos detalhes pelos «DIARIOS r

ASSOCIADOS» em suas ultimas edições. Brasil-Estados UnidOIll

300 litros de lazollua Expressando-se a respeito das possibilidades de, tentar um

vôo até aos Ertados Unidos, o «Corrigan Indígena» reaíirmau as

suas prime ras decl,éuações feitas à nossa report<lgel1l.
Seria capaz -.

- disse - de iniciar com o seu «passare)
ao repórter.

\' .._" amarelo» esse vôo, desde<que não lhe faltas3em os recursos mate-

Fez novas revelações sobre o raide sensacional que fez na ri,ais. E não li�ha receio de afi.nllar que seria bem sucedido, não
sua «casquinha de noz». so �(\f�ue c�nhava no seu «T�ll?r Clube», mas einda porque !In

Disse nos: senha impulsionado pelo determinismo que o tornava um epaixc»
_

- «Pelos meus calculo;, gastei apenas 300 litros de nado da aviação.
gszolina e UlD galão de olée, cu sejam 4 litros. O meu ,«Tailor .

Clube.» pesa 250 quilos e pode conduzir 190 quilos».

<;

O arrojado pilota pa;àibanc, depois que ocupou o micro
fone da RADIO TUPI, na noite de ontem falou mais uma vez

.• raide a Porto �elfuro
Repa..ando o aviA0

. .

O aviador
.

paraibano teve, tambem, novas palavras de
Slm�atla e de en.tuslasm� pelo raide a Porto Segu{o, q,ue será
realizado em maio proximo".

Tudo �dr� - disse ele -_

para in.
tegral-o c.om. o seu ardor mU1!o, brasileiro, mesmo porque está cer

to do exuo Invulgar dessa brilhante e patriotica iniciativa.

Na man�ã de hoje Severino Nogueira comparecerá 1.0

Calabouço, afim de reparar a sua maquina voadora. A celuloide
da naceIe será substituida e as instalações das velas serão muda
das. Talvez amanhá o «Tailor Clube» esteja pronto para levantar
VÔ-.l. Os aviadores ·braslleirt;ts

as
Descerá numa laha d. 9 .etro8

.

Teve Severin� ��ogueira palav�as. de elogios aos nossos

aVla�ores em gera! ". NlOguem .nos ganha - afirmou o piloto ser'

tanejo - em pencia e audacia, Somos os pioneiros da aviação
seremos os seus Íid-r es.

'

._ ee,.so(;>.:-l'i1GC;��O@cfl3"e " .

ocale ulariO Iliuiu ..
'

33 mHhões de dola�
dlam a ser adotruio IR-.s de IInuni�õe8 es ...

em 1959 I· ije�ials

O piloto Severino Nogueira fez uma revelação ao repor'
ter:

cO meu' avião tem' tÍma- .especialidade. Posso fazr.r uma

aterrissagem numa faixa de letra de 9 metros. Aliás, se o avião
ficar pronto, farei um vôo na, manhã .de domingo e descerei numa

praia distante da cidade. Qú�ro apenas repetir o que fiz em pleno
litoral sergipano.· . .···i· .

10
"

•

J ': I� ,.6 --o có.nancl�nteF,a-. WAS(hNctQN, - 6 O
Visita ·ao . A.ére

.

�lube -do Br.asil sã«, presidente da comissão co- maj'Ji-_5cüt'Ial C. M.' We�sorl

I.
.

.

canelada, ��, eatudar. a adopção anueciou que o éfército america-

O· 'd' .

�'b
.

d f' I
do calenda.n6\ denominado <Ca- no vai em

-

33 ilh
-

..

intrepi o .�V!l' aI. eno., na prcxrms .segun a- eira, I' d
. M' d I .L I'

" ./ pregar mi õe�, O�

fará uma visita ao Aéf�.', _ d<? Btasil,:' onde será recebido pt".�, ,en ;arJo unn.a �, oec �[Qu que�l d()lar� .

na compra .de rn_c,S1!nismo
lo seu presidente .... �i.. PetF llié I\JmeíaaiMagalhães. Dentro d:' i;ec�t�den��"'�r:é�Qrn�q.I.çou cO,m 'e�p:clals, pafa ,?;'fabflfo"de mu·

alguh& dias, o arrojado av d" , regressarà
•

ao seu istado naL' I li di.·"
ca

emlla cf
e) lenClilS, hexpon. mçoes, que s�rão' ieservada,:;

.. o os resu ta os a que c egou a ·para serem usadas em caso ,�
� 'd

.

D'
ue,

re_eu ii comIssão. .lsse que o emergencia».
novo calendario d�verá' vigorar A quantia referid�

.

no ,tele-

Ao contrário do que� :f<?i noticiado, o piloto paraibano não
('m 1950. Antecipoú alguns de�

I grama correspondente aproXIl:al'\-
-

de.
talhes, dizendo �ue os

�

primeiros

I
damente, �m di" heiro brasileiw.

F·'-culdad�e de Direita mêses de cada tnmestre eomeçam a 590 mil contos de réis

5
. invariavelmente en domingos e .M- .

.

anta l-Catarina terminou numa quinta: telceiros, "dará dft Dome a

tomeçam numa sexta· feira e ter. Russia (;arp�tiea
na

.

minam Jlum fabado. Os seguo·
dos e terceiros

.

mêses de cada
trimestre têm quatro semanas e

três dias, enquanto .
os primeiros

têm quatro semanas e dois dias.
O ano têm um total de 364
dias. O ultima dia chamal-3e-á
simplesmente. "Dia em BrancoR.,
6 será con,agrado à c0nfraterni-

I zaçAo
universal. O mês de fe

Santa Catarina, vercico passaria a ter trinta dias.

Nada :�e paeiUeo .••

í
Beeonheeida pelo, Govêrno Federal,

forma do deereto n. ã09� de 22 de
ju...... de 1938

PI<AGA, 6 - De dcord(1
com o decreto oficial que vefll
de ser publicado na gl'zela (L.

go�êrno:
.

a Russia Carpatica, .i.

maIs orientai das seções -da atw �
Tchecoslovaquia, passarlÍ a �er

conhecida daqui por diante s"h
o nome de lJkraina 'Caspatin.i.
·Se;vi�Õ-"dõiiie8tiêõ·

obriJlatorlo!

A V I S O

-

PERFUMARIAS NAGIONAISE
E�TRANJEIRAS
no O PARAIZO

Para as moças üe 18 a 25
anos

BERLIM, 6 - Um ano di�
«seI viço» em assuntos de fazenda:
ou em assunto& domesticos ter'
nou·se obrigatorio para q:Uah (l
centas mil moças alemãs. Tal
l_e i to:nou·se tfetiv� ontem. AüM
teriormenle este «serviço. ela

facultativo. Agota a lei é aph.
cada a todas os jovens solteiras.
entre 18 e 25 anos.

.

..

A medida tem 'ligações com (>'

pIaM de auto suficieocia do se-

nhor Goering. "

MODERNISSIMAS GRAVATAS
na Casa O PARAIZO

Sanatorio "Santa Catarina"
.

�

T-
I

André
Limitada a

venda do ca"

fê em aerlim
�Dr.

' Kiralyhegy
!
I

DIRETOR .PROPRIETARIO

Estação' PERDIZFS - Vila Vitoria
de �anta Catarina

Estado BERLIM, 6-Na lista dos
general foi incluido. agora, o

.

café. De ar:ôrdo com o decreto,
nenhuma firma poderá, de agora
em diante, torrar café, além da
quantidade fíxada Qficialmcnte ha

.

três mêses. E' necessaria uma

licença especial para a venda
do cafés importado. Os grandes
cafés daqui estio vendendo apeM
n: s um oitavo de libra por Ere
.guês. Essa medida atingirá o

BraSIl na eXPQrtação daquél�
produto a qual ahás, jà é pOUC0
apreciavel.

.

o melhor. estabeleCiment(j), perfeitamente aparelhado
para o t;ratamento conservativo 8 cit'urgico de doenças pul
monares (pneúmotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana·
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Fetro S. Paulo - RiQ Grande, 800
metros .sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se iIista,lado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodo�.Ondas €urtas e Laboratorio

para exam�s de escarro, 'sa,zal <unlloaSetc.
Seçãó separada para convalescentes de doenças graves,

estado postoperativo,. im'pa'udismo cronico (malaria), esgota
mento, etc. . ..

As novas ",,�moed�s
de trezentos réis
RIO. 4;"":"A Ca�a da Moeda lao."

çou as novas moedas de
.

tre'en�
tos reis.

',- _... - � '. . l"� .

....-: ....;- ......
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.AI. GAZETA, 7,....,;1,...,939 · Florianopo_is ,

"0" ��� �.._;._�__�_.........__- - �__ �..,...._ •.__ .. �__ •. �--.-

tr!e X Avaf farao, amanha,. á's ,16 hs.',- urna'
ugna. de grandes prof.:>orções�

, 3)
, '

.-'--------- •

�derbal Ramos da Silva, FI'ordoaldo
óbrega,'Waldir Grisard, Antônio Salurn e Car

O'S Carnpos Rarnos, ao que tudo indica, serao
S Tuturos dirigentes. d�a F.C. O.!

-----,.,---�..;...--------------�-----"'

ZE�T
.'

p.
Hélio Carloe Regis
s, c.. FlORIANO'POlIS

R�cebemcs da diretoria do S.e.F. o seguinte oficio: «Sr:
Redator: Te.odo transcorrido dia 2 deste.o 2' aniversário do S.C.F.
era impoesivel que o mesmo passasse em silêncio.

Para isto sua diretoria resolveu preooaver uma competição
iote 08, na qual tomarão parte todos os sócios ativos do Clube.

A competição censtaré de um Pentatlon cem as seguintes

Publica O 'JORNAL, do Rio:

.'

UONVOUAÇAO
.

De ordem do sr., Presidente convoco os clubes vin·1..( ulado� ás Ligas fma�as u es�a Federação, pare a As:
.....ernbléla Geral a realizar se dia 8 dó co rente, ás 10 ho-

. Tas, em nossa séde, á Praça 15 de Novembro. com o fim
ele eleger' a dlrctoria que deverá g' rir os destinos da F.
C. 9, em 1939.

Se à 'hera marcada não houver número legal, serà
feita uma _ convocação meia hora depois, procedendo-se a

'eleição com qualquer numero.
.

Secretaria da F. C. D., em Floriaflopolis, 2 de [anel '

fi) de 1939.

ZD""AG' -IXQYJR PMJ USJ

Solon Vieira
secreürío

•

';:<;'(i"' -.
_� :.r-

"
..

. '�'.�' �:�"" :"�'{'I-�F*'?,�t�� '. '�': �"�........�"""","",..,...,.."__,;:,,.:,..';
",<, ��' '�"""., .... �.
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A GAZETA�1938

PRODIGIO, signifiea MILA�RE
MILAGRE significa
GIIARLAWTB

Os professores Ary Mafra e Roberto ferreira,
abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio em uma das salas da Escola do Comercio
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona
Ião das 8 às )-1 da manhã.

. usando o creme ,

(;BAIlLAUTD l�
dirá logo sorrindo: que produto U

maravilhoso' -..<;1lt!l1l_.... lIIIIIIlíim••__

•

Deposites der"at,��rios e!""rt

.Blumenau ..Lages ..Jaraguá..Cruzeiro doSul
",

.

. �

ALIiJERTO BORNSCHEI·N
RUA 9 DE M;.RÇO Nr. 214

od. telgr "'Minerva" "

,

T�et�neHot
e Paquete lTAQUATIA' sairá á 7 ao O Paquete ITAQUE'RA sairã, á 6 do'I"corrente pai a '

. Janeiro para: .

1Paranaguà, Antonina.
Santos. Ria de Janeiro, 'mbituba

.

,

,

Vitória. Baía, Maceió, I Rie Grande .

.

I'Recife e' Cabedelo Pelotas e .c

Cargas e passageiros para os demais por-I Portei Alegre, '1tos sujeites a baldeação no Rio de Janeiro.
.

Companhia' aclenalde
,Costeira

avega-
�f�F.af.y�...,..:".,

Mc-vimento Maríttmo ...Porto Florianupolis
Serviços de �assagejf"os e de Cargat;

----_.. �

Fretes de
1i

carglleli�O:.
.

4W_2&etC!;'I:'.fa;pga. ·MiA gl ;zr;-,·-- [, ,\244. .$ A- e -!4 .'$a U: :;.. ; ·-4 .

T rs
- , rt'W'S-;*'Y'# iiíiiWrY"@'§'t

Para o Norte Para o Sul
"

t' .,-ewi'ritH* .

r $'

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mes ':l(,;S; á vista do a·

testado de vacina. Selado com Rs. 1$200 Federais, A bagagem de porão deverá ser li'

entregue, nos Armazéns da Companhia. na véspera das saídas ate ás 16 horas. �

para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE' t 666} -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CAP'-DOSO

Distribuid'or' ExoltJsivo

Casa ,P I E P E R
�U� 15 de Novembro, 3€;ES JOINVILIi

Rua Visconde
Joiovale --

Floriano
·.r \ ... -

.

�ii?il�
...... que possue o maior

e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarmaceutlco
e dentaria no

ES rxoo DE
STA. CATARIN/\

ICentr I Telefon�-684

de Tat.Jnay N' 185
Si•• Caiarina

�"JI
Hotel situado e.TI melhor ponto sUen-.:

cioso do centro da Cldaoe
•

Preferido das EXfJ1as. Famílias e Snrs, Viajantes.

���
- 1(:>, RDIM GRANDE E SOMBRIO -

Qllart�,s bl�n� Boa comida
BEBIDAS NACIONA.r)- E: ;::.; TRAN]EIRA,S

. Admltem-se ainda �a'lunS�8Iente�(lnominterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTAOO - .V}pROS D� TODA ESFECIIi _. MOL.URAS ..-

. QUADROS, ETC.-v'IDROS LAPIDAD0SllE 8ISEAlITE' �03 MEDJDA .

..

,-==;
..

"�r&,
...

_II
ta • _II

. II,�1 lo!

o ponto mais central para hospedar-se �em Ij
[oinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidã _' i,i_l�sé .no

Rqa do Prlnctpe, '353

� llfili'���.J�°Iãi!_N�V�gL�E�ílliiiliiiiiiiiiiiiiliiiiilSji,
1':11 I .UZILlin j �.\!lim��niiiw. q+ '?fl

I
La fi

.

. ii
"

��
��d

�J
ld
� �
f j

�j
i j
I t

L�
LJ
�'
Iú_---..SS�---liiiIiIi.�.-.•;...u•.•. ._2l1li.....4.,.t:.suaRa.41lIII/IIi��W�t'::B;�S;;rz._II!I!._."'''Q�_",.__.._....JLiIIJ!IIEíI_,IIIZII;•.!QtJiIIf'_illllidIJ1.',_IIIlllIil:i.��'!Ní�":.��;;Z.j'llllllz;""'h.,.lIIIII!i._,_:__.,113".'

c s E p E·Rp IAA
Forn�oe,-par.à orlnteriorJOINVILE

5ECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chap{ 1S r�amenzoRi-Cainis-a� - Gravatas, etc.--Artigos para
Barbearias-Para Invérno=-I'cr.h.. - ;::.;: lrt-Viagem e Carnaval . ,-' .

c ,ISA
-."'�----:-------------

�OINVI LE

,

VI'SITEM
,_ . �.... .'

...�--�-_.

A o
o maior stock ,de:rDupaslpara meni,n••. '" g.rifas

Rua CO,flselheiro Mafra

.
-
.. '" .

•

;"
... f

.

Propr.: FRiTZ sopp

IT
.

esquina da Trajan&�
A,. CAPITAL..

! •
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f
1/1 _--;ma caixa de radio. de cêrca de um pé e meio d J extensão. por

algorrl nao OI COOVI'" um d.ID:ti.od,uma prancha de mo]as , ha uma prensa hori-
zontal que suporta as bobinas.

d
_,� ---

-- Baigorri declarou que II caixa encerra cinco metais radio-

d,"".- '

__',0',a faze'r ex�p'-'e'r'I'·'�·e-O'CI-as ativos, reforçados por substancias quimicas. O fio liga o conjunto
-

,
da antena a outra bateria. Numa das paredes da sala onde er,lá

inst"lado o aparelho. ha desligaderes comuns de luz elétrica, apa

rentemente relacionados com, funcionamento do conjunto.

A GAZET FloriallJOpolis

no ·Estado L\s solteironas.

<.J

Não tem hlildamentrJ a informação de BUenos Aires, so

bre o convite do governo-do ESíado a lhg(,rri.Os circulos oficiais

i;nOfllm a noticia. Depois. O" RIO Gr"!ild� d,) Sul pouco se rre('i�a,
....................................................

Cálculos astronônlicos...
Osmar Cunha

s. A.
Citcuns-cr,ição de Santa Catarina
Distriblliç'ão da 31 de Dezernbro de 1938

Aprovada pelo snr. Fiscal Federal em Porto- Alegre

PLANO' «A_»

Contr. 33-[rich Kermann "Rlumcnl.lu (p,lrte) 9:000$000 AntiRuidade
-» 473-Manoel Neves -\ ,Brusque 10:000$000 Sem juros
li) 928-Hans, Junghluth 'Blumeneu' 30:000$000«»
» 390-Carlos ,SOtlto BltÍmfnqu 10:000.$ODO«»

» 370-Kutt Ra'Yltour FLORIAN IPOU 5 ! Q:OOO$OOO '« li)

li 643 -Rodolfo Franh ' ,Rio do Sul 7:500$000«»
li 70 I -Manoel Ferr�ira de �1efo FLOPLlS. (�aido) 4:000$ JOa Co n Jllr JS

» 343-Guilherme Buch Fweira JoiilVile 25:000$000 li) \)

» 623--Raul Deeke ""'�Blumenau 5:000$000 li) li>

)) 440- Paulo Winkler 'São Bento 2U:000$000 li) li)

» 68:3-Hans Wlele Jaraguã 12:500$000 li) li)

li) 421 �Aloisio Micheh Blumenau I O:O� 0$000' li) «

li) 552-Cristianó Woelfer �IO do SJI (palte) 8:5QO$000 li) •

RESCISÕES E TRANSFERENCIAS: Contr. 97414052-
13014! 22-104414098-1p05i4056---626!41 O1-

47�14080 - 82914055-115914086 10:446$400

10.770
10.556
10.464

"10.407
10.204

6com rendá superior II

O fracasso de ante-ontem, atribuiu-o o engenhelre cantos anu��is pag_rã. CD

,

"

, tl�l�uto
ao' cansaço, dormfndo.. quando' devla pôr em fun-
l' -

t d I'h T
- .. RIO, 6-A proxima legisla- fa 180 mil réis por filho meno,

clonamen
,

O O apare i_ o �, erl,a a ,IgreJa ção- sobre o celibato, cllmpreen-!de �� anos, além do, ,sext,:'r

-cond'enado O .lnventc ? da' duas leis distintas, A pri-!pelmltmdo a algumas [amilias <10

II era será relativa aos solteiros I interior receber até um conto

'RIO, 6 O "Diario da Noite" entrevistou, pelo telelo- no o:-:omt nto, de' chuvas artificiais.
\ e casais sem filhos, bem como! de réis

ne, novamente, o engenheiro Baigorri, o "ho;nem' que pr�\ oca O [enomeno da seca é, ainda, muito una nos pa.npas, as viuvos e desquitados sem fi- i Incorrerão ('00 crime contra a

(huva�lI� que desmentiu houvesse prometido uma chuva ontem, pois n;ebmo na época estival, dispensando o emprego de engenhos es- lhos. A segunda, de proteção ás I famdi� quem �eixar ,�e for",,'"

si o tivesse feito teria chovido. peciais rara provocar as chuvas. familias numerosas. I cer alimentos a lamilia durante

Acentuou que só o interessa agora fazer experiencias em
A lei de proteção ás Iamihes

I

uro
.

ou doi,s mêses, �u quem des-

If'�ras secas como as do nordeste 'brasileiro. Endareceu-que os rios Os cearer-'�-geS, err\ grande pobres numerosas com mais de'pedu ou fizer restrições a err.-

(iue cortam Buenos Aires exalam vapores que se convertem cml!nu- t t· cinco filhos, só ati�girá as fa_'I·pregado casado co�Jil�os. _

e:..�pec' a IV:� O f bl
vens [acéis ele precipitação. milias brasileiras. assim consi- ,

pequeno uncronano pu ,.

Interpelado sobre ae aceitaria o convite dos DIARIOS' S PAULO 6 A
'

'b
..

d derades se co.npoetas de' pai e! co com mais de cinco fílhos, ;:,s·

- .,,' "

.
, , ,

- s r:ot'CI8S �o re as expelleDCias e I
�

'.. ., I· id d _1.,

ASSOCIADOS para Vir ao Brasil respondeu que aceitana 8 pro- B'
•

d d
. , ,

I mãe brasileiros ou estranjerros i sim consi era os' os emprega0' s
,

,

., -. ';
-

...', Engana espertaram g an e interesse, pnnctpa mente entre 1)5

nor-I
'. . !" _ ", ,_, '. •

'

posta com mUI�a sôt:8faça�. mas preCISa. demorar-se quinze dias tistas, QUe allurram ao reduto dos DIA f�IOS ASSOCIAlJOS q�e tenham CinCO filhos brasi- i
em elnprczas, .dO governo ou qu�

I m Buenos Aires C oncluiu dizendo que recebera tambe-m uma I b' A 'Ch b' I' o 'I' Imos. A população será de i recebem auxilio do governo, te

- . ,
-, ,

para sa er 61 o $r. 551S ateau nano t, ana mesmo ao nrasl I
:t'

i - f'
_

, st de govê n chileno u p fi t Ih' t
-

l'ledu�ã( de impostos direitos rao apre erencia nas promoçoes
popos a ", er o . , q e ro e eu comprar- e o inven o, o "h inern que faz chover" Um grupo de cearenses esteve na reda- � o e I

!' ,
,

_

,,' �.. r -f d d
'

O Chil
.

o ," ..

.

. ,(> • - f d
'

st d
. ,. .

em Igualdade de condições com

1,,1 as expenencias a I ossem coroa as e exito.
,

I e cornprana ção dizendo que SI PalgoHl fizer chover no Ceara os cearenses
e erars, e.. a uars e mumClpaIS., ri f 'I'

O. invente por alto preço. E d b Ih I variando de cinco a dez por
outros ne arm la não numerosa,

regressarão em massa ae, seu sta o para ira a ar. j f'lh It
'

I cento por filho. e isc:nção totall tem 1 os ?U 50 eiras.

Te r j Si a ig rej \3 o C' ;--., de ri ed o o Como é o a pare Ihn de I para as �amilili que tiver mais
t

�i �oltel,ronas que ganharem

inV� n to? i de dez hlhos. Não são compu-
filaIS d,e SeIS contoi anuaIs pa-

Sa igo r!i I ia�os os filhos- mbio; 5 de de- Ilrlo lmpodo.

RIO, 6 - Um \'espe'rtino publica um despacho de Bue. �' '-'

'
,

, ,,�.oJto anos, :que : neJ r�duçã()
,

BU,t.NOS. AIRE:::l, 6 --I O, 'corres,�ond.�nte da UliltCrl 'I' dai taxas e cr,lares �rlJ "SI S'

_JlOS Aire$, dizendo que Baiaorri, explica o fracllSso de ontem. afir- P h Ih B d gmt.l, tl !
'3 ress exammou 0le o apare o com qu� algt rn pret,tn e prOVO-I e estób"I ...(llm_lltos de enSEJO I

rnando que dcrmia, vencido peb C/ln"aÇQ, nü Ol'.n'lenlú em que de· l. A Ih d d I

car C'1uvas. ,ssem,e a�!e ,a um rt>ce"ptor comum ,ra I' e enc\':r-

I! o, ioftssimul. Hd";'erd redudo de I

úa pÔr o apareiho em funcionamento. b d I I d
,. .. I

ra pequenas atenas e Igeção, co"no uma antena, co oca a no
1 Impc,stoõ e tUà<; 1:J1e ar. varem

O despacho, adianta que o govérno do Rio Grandt! do Ih d d 1
-, •

B ddr
te a o a casa., .

aI casas é r'\i.ide<lcias de opera-
Sul di,rigiu·se a aigolri, cony! a'o o () a f:.zer uma experienci,l no D d di..! d 1
'_, "-,.

'

,
'"

e acer o .com as e': �F!içÕe� ,res�rv;\ua,s o _lnvc:n!,"'r, !\

I rios e lavra,lureS de familias nu'

Bras)l. Balgam _9flrmou que 'rlrl faZer uma expen-nr:13 no RIO antena capta ondas eletro-1I aanehcas da atmedéra ac.umulando'as
'

.. , ,'. ') 'd '

G d d S I d' d"
-

J ." 'd
i>. Imerosas, Isenção, tota o Im-

TaD e ou, lante ti 1i151�tencla o conVite e mstanclas a causando chuva li, d f' ,,' .
, ., b

! e " •

I,

'I
posto - e pro Issão, aUjXl 10 mone·

_lmprc;psa ga�� a,
..

r

•

� �, ,', ,

'

,

A caixa externa do apardho �êrn o mesmo to'mato de ta-ci� de 180$000 a 360$000;
�O oespach,o adianta, 8Ind ... , ljUe, corr,_ em Bu_,-nos Alrts a

"
..

'1'.:1 90
" 'I

. _J -.

d B' 'E b
d anuais mais um 3UXI 10 'le

noucra qtre"''1{':' grl"JIl.'C_cnuenuu o Jnv�nt<1", � ��1Prn;'--" �!"e:-"cofl e' : �""--.....:.;..=:.......
-",�,

-, - '_ - -
__ '-, __ •

cedor da �ituação (lI) Cemí. d seja If até n/i fazer r:hover copiosa· ',,�

�·r:'·
e p'" ;"0 ,,; iniciar um 00'0 ,,.b,lho.

AUXiliADORA PREDI,AL
Nã ..) h �tz irj-t,ereSf:f9e do govêr'"

n 0_ .. i::')2r�;� n d e r�$e

Noticias ,do observatorio astrollômico d� Nova Yorque.
, �\,'
- nos informa que o astrônom:J americano Pláskdt desco-

briu, ultima'11ente, U'lla gigantesca estrela que se compõe
de dois 'sóes_'O diametro des:_;;es astros é 18 e 20 vezes

maior, do que o nosso sol, e. juntos, alumiam 30,000 ve

zes mais do que êle.
Sua luz, precisa de 10.000 anos para chegar á Terra.

-

""
* *

Ora, a luz se pr0paga com a velocidade média di.!

300.000 km. por segundo, como o demonstrou. experi- r
'l:JelJtalmente, Fizeau, em 1849. I

E, -

a 'luz do sol 'para chegar at,é nós" gas�a puuco i
mais de 8 minutos. O astro rei. por sua vez, dista da i
terta, cêrca de 150.000.00U km, i

,

,LQgo, a que distancia não estará o novo astro, d) li.. nosso planeta. sab"ndo-se que a sua lu� gasta para C'he

gar até nós 10,000 anJS uU sf:'jam 52 bilhões. e 560 mi,
i Contr. 4048-Contr. de emprestitDo... JJinvi]e (parte) 12:000$000 Antiguidade'

JhOes de minutos? .. i» 4060-Carlo8 Domióg
.

Blurile'1au (saldo) 7:000$000 Sorteio

Í- Multipliql!e, O caro leitor, este numt.ro por 60 vezes I »4376-CarIG!I Gessnp.r Hama-Hur:lboldt 10:000$000 li

3QO.00U '(velocidade da luz em um minuto) e terá a dis' i li 4046 -ContJ: de emprestimo Blumenlu '7:500$000»
'tancia que nós sepdTa' dos sóes avistados, pela primeira I

li) 5577-Carlo'l Machota Hamo!lia 10:000$000 li)

..vez. nos Estados Unidos. I
»5057-Waliér Voss Bluml'nau 2:500$000 (parte)

Ú mais interessante é que. se a sua luz precisa de I li) 4160-Eduardo Vitor Cabral FLOPLIS. 45:000$000 serie I preferencia
-10.000 anos 'para chegar cá, quer dizer qüe essa mesma i »4517 -Sara D: Schuldt FLOPLIS.{parte) 4:000$000 »1 4 .869

luz que recebem!J5. atu:l1mente, da estrela gigante 3�a des - i »5055-Abilio Machado Cruzeiro do Sul 10:000$000 li) II

,,'.:oberta p ir Pllsk�ttJ pa�tiu, ha mais de 4 milênios �ntes! li) 5036-Herbert & Heinrich Brattig Rio d� ?uJ(R�!t) 3: ;00$000 »11 2806

',da época em qUê foram construidas as pirâmides de Egí, I »5619-Contr. de empre;timo Blüme,lllu (sâldo) 20;000$000 li) IH ,preferencia
I

-

33 l: 625 5 589 4 336
' IUO, 2-Foram nomeados, o

10.
,',

RESCISOES: 4.201-5.0 -.lo -, -. -
�

I Qficial administrativo do Tribu-

*"'* II 4.3'37�4.078 14:632$200 I nal de' Centas. sr. Jogé Solano.

E 'o seu volume? TOTAL DÍSTRIBUIDO NESTE E�TADO ATÉ HOJE Rs. ',000:000$000 ,á;" 381 pres- I Carneiro Cunha.- e,lIi comissão.

Ó sol é cerca de 1.300.GOO ve'ZéS maior do que a I tami.tas. parE\. diretor d9 Departamento de

letra e 560 vezes maior que todos 0S planetas junto. I
' AdmÍnistração; Jose Olh�eira Mar-

,

Ó t
'

qllfl8, em comissão para diretor
Logo.queformiganãoseremosn s,os «errenoslI) ,em i S

• dad-e Come'rc·.al L.·vonl·us Ltda :daDivisiode Terras eColoni-

comparação com essa formidavel estrela de dois sóes �!!i')s; oCle •

I zaçl1o; lilld Menuci, em comissão

diametros são, respectivamente, 18 e 20 vezes maiores
i Corres&:;»ondentes ,para diretor do Serviço de Pllbli.

do qu� a «luI que nos,�lumia· � I 1 cidade Agrícola, t,Qdoe do Minis-

E; realmente, de entontecer! . . • :..-.__..,-----i_-------.--..............-------------------,
terie da A,ricu}t,.Qfi..

-

prefereocia
9.136
9.109
9.065
9.036
8.987
8.965

I '

f ..
a. __"". __ •• ,. .... &Io!_m'_ ..__ ft� ...

f I ESCOLA DE COMER
! CIO DE SANTA
,i CATARINA

I
i Fisca::.::ttda pelo Governo

, Federal
•

;;'

Pi:.ANO «.»

- A SlcretarÍa da Escola

I de Comercio de Santa ,Ca

I tarina, solLita-nos torna

I publico que, cl:a.riamente, das·
, ,I 7 -as 19 horas, fará entre
I
ga dos competentes certifi-

cados, aos alunos que fo
ram promovidos a �érie se·

guinte, ou aos que conclui-

1 ram () Curso Propedeutico

1117.202..088
SACOS DE CAFE' EX
PORTADOS EM 1938

RIO, 5-A exportação do café,
em dezemlilro. em todos 08 portos

I
aacicmais. atingiu a 1.391.360 sa.

cOS. Divulga-se já a exportação
t.tal de 1930 que sllbiu a . .

17.201.083 saGOS, batendo o re-,
cord de todos 05 tem@oB, QOru

excepção de, 1931.
�- -,

-------�

A nova organiza

II" ção' 'do Ministerio

!' da Agricultura
,
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