
"QiJe a imprensa continue, como tem sido, sempre, entrê'
116s, aquela pederosa força educacional, aquele irresistivel e ·se ...

guro aparelho de orlentaeãc cotetlva, Certo, ela não ha-de desa-.
judai:J a um cOiifrade, (lue até hoje, não deshonrou a verdade e
nem traiu a confiança dos seus ccncldadãos't-palavras do (Ir.
Ivens de Araujom

Confórme nr ticiâinos em nossa de 10 de IlO\ ernbro, resultou, na frase lapidar dêsse eminente peuúltima edição, teve Ioga r, ôntem, sador e estadista, que é o sr. Francisco Campos, de um Imperativoás l l hOI'U8, na SpCTel,:n'í,l da Se- de salvação nacional.
g'ur8nça Pública, a posse do novo Na verdade-e digo-o, como todos sentem, sem o mínimo
titular daquela pasta sr. dr. Ivens despeito para com o regime preterito--pode, já agora, a Nação en
.de Araujo. carar o seu radioso futuro, sem apreensões, mas com segurança,poisA solenidade. que foi presidida
pelo sr. Interventor Nerêu Ra
mos,esteve largamente concorrida,
achando se tan to o salão de hon-

1)"(;0. I\I/F.:",N(.� DE::' A!l:1iAUJOV;'1. � 11;,;;:» II.':. n ra, como as salas contíguas replê-]
tas não só das altas au toridades

civis e militares como tarnhem das individualidades mais destacaveis
em nosso meio social.

"':'"",,",_�;'_=""''''=_fflIH<s
.

.,..._.....__,..... lfi''':M.��������������������������A posse foi-lhe transmitida pelo dr. Claribalte GaIvão, ex-
- - -

ft ---V O:,secretúrio da referida pasta, que num rápido improviso agradeceu A V O Z u p O
.?() nobre Interventor a confiança que nêle depositára durante os

Jdois aIlOS de sua atuação á testa daquele departamento, terminando
por desejar ao dr. Ivens de Araujo as maiores felicidades no desem-
penho das árduas funções de que acabava de ser investido. ANO IV I Florianopolis, Terça-feira, 4 de Janeiro de 1938

Terminado o improviso do sr. Claribalte Galvão, o novo I ---------------- .-----------
Secretario da Segurança produziu a seguinte magistral

Oraeão

Estado brasileiro, decretado na magnifica manhã

_.__......_=<-_ ..

o jornalista O sr. Secretário do
dr. Rubens Interior cumpri-
Ramos menta á "Gazeta"')

I
I NOMEADO' SUB-DI-

\ IIETOR DA PE-

\ NITEN(;IARIA

\, Por ato do sr. Interventor Fe
deral foi nomeado sub-diretor da

Penitenciaria da Pedra Grande, o
nosso brilhante confrade sr. dr.
Hubens Ramos, que vem de con

cluir com grande brilhantismo o

curso de Direito na Faculdade do
nosso Estado.
Possuidor de uma inteligência

previlegiada, de uma modestia que
se alia ao seu fidalgo espirito, nós
como seus colegas sentimo-nos

jubilosos pela merecida escolha,
enviando-lhe o nosso abraço de

felicitações.
_._-----._----------

�. ,,,PRISÕES
destacados inte
gralistas

ldé

'\
\ ftUCEIO'. 3 - Foi expedi,(:t cr

pem de pris:ão c.?ntr: dois e1emen

�i.ls destacados do 1lltegrallsulo� o

bacharel I\'lario Marroquim. antígo
direto&;, da Recebedoria Cen�ral e ex

:;ecretátio do Interior do Estado. ota
<:lusente. em l��ciff.. e o engenhei-

�.0.
Luiz Ldte Oitídca. antigo d;re

c,r da V:ação e Obras Publica., do
stado. ex-chefe provincial do In·
egralísr. :0.

1.1
I' . ;;j
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Proprletarlo e Diretor Responsavel

que, abundouaudo velhas c gastas Iórmulas iuridicas, que tl:'ll) espe
lhavam, antes, ao invés, contrastavam éom a realidade brasileira,
e haviam desmerecido da ardente fé patrioLica da nossa �ente, pou
de o inclito sr. Getulio Vargas criar, no Brasil, a primeira DE\10-
CRACIA DIRIGIDA, a qual, por certo, servirá de modêlo ás mais
adiantadas nações do globo.

AZETA
J A I R O CALLADO
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•

suavizar FALA A' "GAZETA"
o dr. Carlos Gomes de Oliveira

Montepio do Para
--«Senhor Interventor Nerêu Ramos-Senhor Claribalte Gal- Estado

"ão---:Meus .sen�l�res'-Não me iludo com as responsabilidades neI?
I
SERA� SEUDIRETOR

me ceg;� o [a�clOl� destas alturas a que me �lçam, na hora clllm�- I O SR. ROGERIOnante (la nacionalidade, a desvanecedora confiança e a generosa alei- 1[7111 i!Di!JlD ,.

ção de V. Excia., senhor doutor Nerêu Ramos. ". JII..ICIJlII.....ll

Sabendo, como sei, que é este um pôsto que exige de seu

ocupante o sacrifício de todos os ócios e lazeres, domina-me, neste

momento, áquele perfeito estado de alma, aconselhado pelo sábio e

forte i�p�racJor e filó�ofo r?�ano, de "recebe: sem orgulho", para

Ipoder deixar sem resistencia , quando me mmguarern as forças ou

escassear o entusiasmo, no zêlo do bem público e na garantia da I
tranquilidade coletiva. 1Pode afirmar-se, com a certeza das verdades evidentes, que
o problema capital da época presente, neste planeta em tumulto, é:
o problema da ordem. !

No tremendo cáos, gerado pelo delirio materialista e huma-Ipicida da Grande Guerra, desapareceram todos os valores sociais e

politicas de "equilibrio dinamico" que, por séculos, propiciaram o

'progresso da civilização.
Povos angustiados pela desordem moral, politica, economica

e intelectual, exasperam-se, numa ansia fremente de ordem, que
atinge a amargura das tragédias.

As consequencias dessa enfermidade letal. que senhoreia o

mundo atual, não ,oderia fugir o Brasil, se, no instante decisivo,
não tivesse contado com a genial intuição politica e o clarividente
descortino patriótico do seu preclaro Presidente, o senhor Getulio
Vargas, que, amparado em nossas galhardas e altivas lO!\'flS arrua

Ja-" e na já hoje provada quasi unanimidade da Nação, 1. raçou.num
lance histórico, redentor e inesquecível, as' novas diretrizes do tra

halho e da honra brasileiros.
Não sou dos que crêm que o destino d03 povos se pode

modificar tão apenas com leis, senão quando estas respondem ás as

pirações e necessidades inocultaveis das nacionalidades que lhes hão
de dar vida.

O Novo

Achando-se nesta capital o ilus- tidos. Todos nós devemos confun
tre parlamentar sr. dr. Carlos! dir no mesmo sentimento de órdem
Gomes de Oliveira, cuja atuação' e de apôio ao Estado Novo, com
na Camara alta foi das mais efi- que estamos certos melhor realiza
cientes e patrioticas, julgou ({A remos as aspirações coletivas.
Gazeta» de bom aviso ouvil-o Os antigos integralistas, não
acêrca dos boatos correntes sobre hão-de querer fazer exceção a

a sua nomeação para chefe do essa orientação patriótica. Acre
departamento municipal a ser dito que êles formarão ao lado
criado dentro de poucos dias. das autoridades constituidas, dan
Com a fidalguia e a gentileza do-lhes tambem a sua cooperação,

que lhe são peculiares, pronta-I porque nesta hora não se distin
mente o sr, dr. Carlos Gomes se I guem entre os homens de bôa
prontificou a esclarecer-nos, sa-

I vontade para a grande obra de
tísfazendo assim a nossa curiosi- reconstrução em que todos os

dade e a dos nossos leitores. bons brasileiros estão empenha
Assim, sem mais prearnbulos, dos. Sem prevenções (' sem os

perguntamos ao distinto cata- atritos partidários du Passado,

I n - rinense: havemos de' construir um Brasil
-tE' certa a noticia de "que Novo".

v. excia. irá ocupar o cargo de Estas as declarações do ilustre
Diretor do Departamento das catarinense.
Municipalidades? .-------.----

fi

RIO, 3 Com a presença do -A esta pergunta, feita de.O sr.Joaquimpresidente Getulio Vargas e do mi- -chofre, respondeu o dr. Carlos I
( ntstro d(, tPlbalho mstalou-se hoje 'Gomes sem mostrar a mais leve I WO' Iffo rnslitu(� dos Industriarios. hesitação: �

-Como poderei ocupar um

cargo que não existe?
Posso, entretanto, adiantar-lhe,

que o sr. Interventor Nerêu Ra
mos, a exemplo do que se tem

Com a presença de grande nú-

feito em outros Estados, com São mero de autoridades, amigos pes-

Paulo á frente, e em obediencia soais e jornalistas, tornou posse,

a uma idéia antiga, de que até ôntem, na Secretaría do Interior

já existe um projeto, ha tempos
e Justiça, ás 15 horas, do cargo

apresentado na Assembléia Legis de prefeito municipal de Joinvile,
lativa, pretende, de fato, criar ês- para que foi nopieado em substi-

se departamento de contróle e tuição do integralista sr. Aristides

assistencia técnica dos munici- Largura, o grande industrial sr,

pios. Está isso, portanto, no pla- Joaquim WolfI uma das figuras
com no de ação que o Interventor Ne- mais conceituadas e representati-

rêu Ramos vem desenvolvendo vas do meio social ioinvilense,
com a maior eíicacia na vida de A escolha do eminente Inter-

Santa Catarina. veatol' Nerêu Ramos não podia
Satisfeitos com a sinceridade ter recaido em pessôa que mais a

merecesse e mais pudesse vir amanifestada pelo nosso entrevis-
tado, que, no fundo, vem de al- dignificar o cargo que vai ocupar_

O sr. Joaqüim Wolff, que atragl1m modo confirmar o que corre
vés todas as situações manteve o

a respeito da sua acertada esco-

O bar lha, ousámos perguntar-lhe: mais requintado espirito de leaI-

S preros nas -, -Que nos diz sobre a situa- dade para com a personalidade

b
·

�
.. ção geral do paiz? ilustre do sr. N�rêll Ramos, fir-

earlas mineiraS E'
.

t '1 e esta
mau-se no conceito dos seus con-

l-O .

a l�als r�ndqutl a d G
-

cidadãos pela inteil'eza moral e
ve . mc ItO preSl en e r. e- .

d
� tulio Vargas, é a grande figura altIva o seu carater, que bem se

BELO HORIZONTE, 3-Aca- .

d N taS 1 adm' enquadra ao Novo Estado,ao qual
O Interventor Nerêu Ra- ha de vigorar a nova tabela que o pafI� ep e °t� �

d pUelas clas1- irá dar, estamos certos, o melhor,sr.

d
.

b b' , . ra e con la. r i; IgIa o -

d f d b
-

mos assinará decreto tornando o o; ar elros que e a segumte: d a do em toda o seu es orço, a sua a negaçao
1\1

.

d F
. .

'P' C' d bAI 3$000 b b
ses arma as e goz n

dAS t C t
.

'onteplO os uncIOnaflos u- orte e ca e 0- ,ar a: a a,rte de grandes simpatias ne-
e o seu amor a an a a arma.

blicos uma

repartiçã@autonoma'125000;barbeariasde2a.clas.se- le � nosso Estado poderá co�fiar 1 A GAZETA, que esteve repre
separando·a, assim, ,do T�souro cabêlo-:-3$000 e

A

barba-1$200; elos rumos certos que ha-d� sentad!l no ato da posse. p�losdo Estado a que ate agora este- nos bamos-cabelo-2$000 e bar- P ..

d t' do pa' srs. dIretor e redator prmclpal, .

I lmpnmlr aos es mos· IZ. . .

l' J
.

ve subordinada. ba-l$OOO. -E t"t a ã dos par- respectIvamente lorna lstas alro
-------.----------.--------

. quan. o a SI u ç 0. • Callado e Mimoso Ruiz felicita-o

EX-PARLAMENTARES
tIdos. espeCIalmente o mtegrahs- 't' t di aa

. d' f � . mm o slOceramen e,_com_tummo, o que nos po e lo ormar r
b f t

.. ..........

S· 1 t t d a raço a e UOSlSSlmo. �..........
",,_�'�����"�_�����M'�_� ����.==-�������:�_�_

- lmp esmen e o que o a a '.- -� .- -.----.. -.,�.-.._--_

Dr. Ivo d'Aquino I ingressarão �o Itamarati gente,abe n:o exi,:m mai'par-

Do ilustre conterraneo O DR. DINIZ dUNIOR E' DOS INDICADOS Proclssao
51". dr. 1\10 d9Aquino, di-I ·Ine"d·.tagno Secretário do Interior RIO� 2 - Nestes .dias proximos� ao Fala-se que será exone..

e Justiça recebemos o se- i que estamos iufol-mados., varios ex...parla- S. PAULO, 3 -- Realizou- rado mais um prefeito
guinte telegrama: lUA Ga- \ meutares serão nomeados para cargos vo- �e hoje aqui inédita de- hltegralista--o !ir. Fritz
zeta" -- Florianopolis-Ao \ gos ou reeem-eriados� sendo quealguns in- Inonstração de fé católi- Schmidt, de Hamonia,
seu diretor e a tl:ulos os\gressilloãO no Itammratí. Entre os Domes ca, tendo sido a imagem sendo nomeado em sua

auxiliares dêsse bri�ha�tte, em fóeo pal·a es�as nomeaeões' estão os de N. S. da Aparecida con- substituição, ao que pa-
diario meus votos de fe-

IdOS srs: Gileo? l��,,�ado., �eDato Barbosa� duzida

e.
m procis.são, nu!!, rece, o �r. �. Koffke, que

I i z ano novo. (a) IVO DE Demetrlo Xd�vlel�� 'Lesar Tlnoeo� (;Iemente automovel, segUida de dl- ontem a nOite chegou a

,. QUINO." Maiano,.· Diniz JUüior e Aeurcio Torres. I versos c;arros. esta c::apital.
.' '."'!, \\_<

�'� .�. í-t:l,�',Di'h ,t,,

',�,
- f'

_

�

J
'
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o plrejuizo dos lavra
dores de Nova Trento

Atendendo ao que foi sugerido
pelo dr. Schmidt, do Serviço de
Fomento da Produção Vegetal, o sr,

Interventor Nerêu Ramos autori
zou o auxiliar técnico sr. Eri Fer
nandes a adquirir 100 sâcos de feio
j.·.o, e sementes de hortaliças, afim
de atender os lavradores de Nova
Trento, os quais muito sofreram
em suas lavouras com á forte chu
va de granizo caída, ha dias sobre
aquela Iacalídade,

SR. ROGEIUO VIEIRA

Temos informações de que o

nosso prezado amigo sr. Rogerio
Vieira, ex-deputado estadual e lo.
vice-Presidente da Assembléia Le
gislativa, será nomeado para o

cargo de diretor do Montepio.
Dotado de excepcionais facul

dades de trabalho, espírito escla
recido, zeloso no cumprimento dos
seus deveres, com a sua nomea

ção muito terá a lucrar o Monte
pio, pela orientação que, decerto,
com a sua capacidade invulgar,
irá imprimir aos complexos ser

viços que lhe ficarão afetos.
• A Gazeta', l'eliciLa-o com os

voLos daR mlliores felicidades no

cargo que vai ocupar.

Chegou ao Rio

Será auto-
nomo

RIO, 3 Chegou hoje aqu o
sr, Eronides de Carvalho,

í

nterven
ventor em Alagoas.

Instituto dos
dustrarios

Substituido o diretor
regional

NOME ..\.DO· PREFEI
TO DE JOINVILE

RIO, 3 Foi exonerado do car

go de diretor regional dos Correios
e Telegraf03 do Distrito Federal o
sr .Raul Azevedo, tendo sido nomea
do em substituição o engenheiro
Arnaldo Cunha Azevedo.

A policia
combate
balldidos

SERGIPE, 5 O destacamen
to da Força Publica travou combate
com um grupo de bandoleiros resul,
tando a mórte do temivel bandido
Augusto Rosete e ferimentos em
vários milicianos.

Prefeitura de
Namonia

{.

.,.�; :" /
),.,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------------------------------------------------�.----------------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------��
Florianopulis, 4 -- J .- t 938

nificando
A.s r.:>orter.tosas obras �a�<�ecutadas pelo

talei'.toso e cornpetente er.genheiro catari
nense dr. Ornar Carneiro Ribeir'o, atestarn!\
exuberanternente o quanto vale a capacidade i

��:��ado ra de ��s a c:,::�i�c::e. P:��_ba�r�s: �.��carne�Ribeir� Ip�p:n�-, ii
mar, é presentemente, um dos mais conceitua.los engenheiros CI"lS dade que nus olereceu de podermos verificar o resultado da

sua\do sul do Brasil. grande operosidade e do seu Íacontengtavel valor. 1

O à r. IUen5
"ram a vida catarinen:e. ExoneradosEm todas as secçoes da pú-
blica administração, sente-se sôo
::lIO estimulante e construtivo do De aeôrdo com o decre-

R
·

seu bravo coração e os reflexos lei n , J, que veda as acu-

à fulgurantes da sua fina e pene- mulações. foram exonerados

e raU JO
.

1" dov' os srs, dr. Zulmiro Sonei-
, tra,'lte In;e igencis: as ro_ ovias, a

ni. e Francisco Sales dosII I
saúde pública, a educação popu-

_____ _

...
_ lar, a assistencia social, as obras Reis, respetivamente de Ien
públicas, as finança; catarinenses te e secretário da Facul
são um atestado eloquente e in- dade de Direita do nosso

contestavel da sua indormida ca-
Estado.

pacidade realizadora.
Em lodos os setores da CCUM anima.

pública calarinense, gravou V. Pode V. Excia confiar em

Excia. a marca i-iapagave], pro-
todas as energias dei meu cere-

Continuação da la.

Paginara
criação de um Serviço- de Di- fundamente humana e patriótica, bro e em todas as forças do

E' que bem compreendeu o vulgaçào, que vem prestando OS de um estadista completo. meu coração-bem insignificantes,
,elevado chefe da Nação, como mais relevantes serviços á causa Em meio, ás diliculdades ori- ê verdade, mas movidas pelos '

Tardieu,-gue, ainda ,ha dois, pública, no neutralizar as perigo- d d •. mais alto it d d )un as o .paS53QO regime, quasi .:

s propo�l, os, es � que ,.
J

dias, numa correspondencia da lIIiS e ilusórias ideologias. alieni-
msupera veis, por que não retrata.,

Sei, com Heraclito, o fllsofo,Associated Press, era chamado geaas que buscam infiltrar-se no AI
. .

b '1' b que «o mesmo caminho pó :,Jeva e e a Viria, rasi.erre , sou e II _.

«o melhor chefe que a França organismo nacional. V Excia. transpor e ladear to I conduzir para o. dito ou par apoderia ter neste momento»- Santa Catarina, sr. Interventor I I I baix "
(lOS êsses obstacu os, e iniciar' O,}) e que sirvo a um gover-compreendeu, corno ia eu dizen- Ne[� Ramos, aind�. não

.. e.stá uma obra-ji quási concretizada no honrado e a �m chefe impodo, que a politica não é jogo apetrechada, em matem policial. -que ho t..J e orgulhesce a sua luto que pode d�a, como Ma
de alestração sobre o papel, mas como não desconhece V. !:.xc�CJ. pa' gente e a sua terra. saryk. êsse governo criador de
de ação sobre a vida», e sentiu, co- ra atender a ,L?3S as necessidades

I E fOU certo de que não me uma Nação M??elar»,+-um Esta-
mo um grande Woodrou Wd- da ordem publica. mentem os sentime. tus qu � me do e uma politica não se podem
son, que urna constituição «não

. Recebe.ado das m�os do meu
possuem, nesta oportunidade, manter sem base moral.

é pm simples documento óle ado d�[elo amigo SI. .Clanbalte Gal- quando pressinto que vai V,
v�gados; é um veículo de \.idci e vac, um dos maIS. nobres carac'e- Excia. imprir QOVO� ,U,u()ti á se
o, seu esp.rito é sempre o espiri- res e um dos mais puros cora-

guranea pública de Sa nta Cata-
to da época». ções que tenho conhecido, este rina.

�

O instrumento da felicidade departamento administrativo, que- V E' .

. 'XC}", n so Me engano,brasileira aí está, portanto em ro fazer um veemente "pêlo a V. prestará rnars êsse serviço inolvi-
perfeita correspondencia com o Excia. 1avel á ma gleba natal.
espirito da época, COliJO um j&gQ O seu luminoso espirita e o E é isto que me "tenta e me
de ação sôbre a vida, um veí- s;u límpido patriotísmo renova-

culo de vida. ----.----------------

Não basta, porém. que êsse H E'LMUTTinstrumento exista virtualmente.
E' de mister vitalilal-o, apare-
lhando-o para qlJe êle rea!il,e as •

suas finalidade�. E n t r e os

org:los que êle mais care

ce estão os seus orgãos de segu
rança, necessarios ao desenvolvi
mento de todas as suas forças.

Na mecânica do governo forte,
parã que o Brasil possa, sob a

v;são esclarecida do seu admira-rvel condutor, escrever aquf'la
historia conciente, a que se

refere, em livro recentJSSlmo,
Stanley Casson, illdispensavel se

faz uma peça de importancia re

levante: a da sua &egurança po
litica e social. '

Só aisim o Estado se mostm-Irá tal como é: para usar de uma

expiessão feliz de Saiazar, o

novo condestavel português-"tão
forte que não precise ser violen
to".

Passaram-se os tempos em que
a policia �e limitava á ação re-,

preSSlva dos crimes.
Novas equações da ordenJ po

litica e social surdiram, que pe�
dem soluções outras que as de
uma gendarmeria, á espera de
queixas. Muito mais repressiva é
a policia, nos dias que correm,

preventiva. e mesmo educativa,
como tão bem acertou essa pri
morosa e aglJda inteligencia que
é o sr. Felinto Mueler, chefe de
Policia do Distrito Federal, com

A [ébre de progresso em todos os sétores da vida nacio
nal, que agita presentemente os espiritos, vem sendo impulsionada
p Jr uma pleiade dinan ica de pioneiros, empenhados na efetivação
das mais arrojadas iniciativas, em prói das quais ofereceram o me

lhor do seu talento e da sua competencia técnica.
Nem só, porem, em nosso Estado a chama desse progresso!

vem ilumino ndo a trilha dos nossos destinos gloriosos, com a cons

trução de obras de alto vulto e importancia, co 'UO a da ponte sô
bie o rio Tubarão, a que nos referimos, ainda, em nossa ultima
edição.

Tambem o visinho Estado do Paraná encerrou o ano de
1937 por iórrna a merecer, nesse particular justos reparos.

Na recente visita feita por nós á hospitaleira terra dos pi
r.heirais, tivemos ocasião de constatar a existençiu de grande numero

de obras, cada qual, por si, de molde a consagrar a competencia
do técnico que as arquitetou e, dirigiu.

Dentre essas obras destacaremos as pontes em concreto ar

mado sôbre o Rio Passa Três, na estrada de Curitiba a São Ma'
teus. a que passa sôbre o tio São João, na estrada de Curitiba a

Joinvile.
São duas construções de vulto, marcando nas suas linhas a

capacidade do dr. Omar Carneiw Ribeiro, um dos grandes expo
entes da engenheira brasileira, que com a sua execução reafirmou
mais uma vez o seu valor profissional e as luminosidades do 'eu

talento.
Os aplausos ao valor desta ultima construção, não [eram

regateados ao dr. Omar Carneiro Ribeiro pelo ilustre general Mei
ra de Vasconcelos e ohcialidade do seu Estado Maior. O grande
militar na sua visita [eita ao local. exprimiu com entusiasmo ao dis
li l!tO engenheiro patricia, o seu apreço pelo valor da obra e a sua

admiração pela competencia do seu construtor.

Não fica por aqui a atividade do dr. Omar Carneiro Ri-
beiro.

o Paraná possue uma série de edificações que muito hon
rando o grande Estado, não honram menos a quem suas linhas traçou.
Dentre êlas destacar-mos a Estação Experi;nêntal de Viticultura
C11 Tijuco Preto. a Maternidade do Hio Negro, o Grupo Esco·
lar desta mesma cidade e o de Írati,

O nosso Estado, por sua vez, já lhe deve
cões admiraveis, quais sejam a Prefeitura,Forum e o

da cidade de Mafra.
Tratando-se de' um coestaduano que tanto est; ilustrando

pejo seu tale4lto e exepecionais faculdades de trabalho a terra que
Hle serv.u de berço, daí a razão de s:!r-n05 grato resaltar em nossas

colunas a satisfação que experimentámos, vendo assinillada tão ex

pressivamente a elevação cultuflll e profissional dê.se ilustre maço
que tanto está dignifi..:ando nâo élpenas o seu torrão natal, como

tambem a todo o Brasil.
Durante a nossa e5tadia em Curitiba, tivem<.ls oportunida

de tambem de visitar c seu escritorio, estabelecido á rUl 15 de
Novf'mbro, 416, salas 12 e J 3 do J'. andar,

E' uma verdadeira oficina de trabalho, constituída por fun
c':onafio� escolhidos, que ativamente executam plantas,estabelecem
,Jlculos, numa fébre intensa de produzir, ilnpondo de tal modo ca-

I
., .

duas constru

Grupo Escolar

João Moura
Junior

MISSA DE DIA

I
Viuva JOão Moura Junior, filhos e parentes,

�_� -éí!ib
ainda magoaàos com a mórte de seu �uerido
chefe - João Moura 1umor- agradecem s�ncera
mente as manifestações de pezar' recebidas e

cClividam as pessoas de suas relações para assistÍlem a missa de sé·
timo dia que, por sua alma, será ci:;:lebrada na Catedral Metropo
litana, na 3a. feira dia 4 de janeiro, ás 7 horas (se"': hora,).
Antecipamente agradecem.

Sernentes de Cebola
Atnsrela Tempara

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

Rua Trajano n. 16

a erra'

ASSUMIU o CARGO
CE SECRETA'RIO DA
SEC3URANCA PU'-

f '

BLICA

Da irnpren.a, elevada, na Car
ta Constitucional, a uma função
de caráter pública, espero aque
Ia colaboração eficaz e prestigiosa.
sem a qual, na era moderna.
não é possivel a nenhum gover
no organizar fi lelieidade comum.

Que ela continue, como tem
sido, sempre, entre nós, aquela
poderosa força educacional, aque
le irresistivel e seguro aparelho
de orientação coletiva, de que
nos fala, em uma das suas fe
cundas obras, Will Durant, êsse
amavel e sereno filosofo da vida.

Certo, ela não ha -de desaju
dar a um confrade que, até ho
je, não deshonrou a verdade e

nem traíu a confiança dos seus

concidadãos.

MUELER

,

(

IAgora, algumas palavras dO

funcionalismo desta casa, de as

pero labor (' ardua disciplina.
Procurarei dirigír a pasta que

me é coníiada com uma bonda
de que não exclua a justiça
justiça para todos os merecimen
to�. e justiça para o Estado
com tolecaRclél, mas com inflexl�
vel espirita de ordem; com sere

nidade e com energia, c o m

I h.uma.no sentimento, igual á cons

ClenCIa do dever a cumprir.
Trago comÍgo a tranquila cer�

teza de que essas quatro regras
de proceder, hão de nos gUiar
todos os atos, para que a socIe

dade, cuja paz nos é entregue.
possa t!stimular-nos com o seu

respeito e com o seu acatamento • .!
I'

i(T

Esse o programa, sr. Interven
tor Nerêu Ramos, do amigo
leal e do colaborador infaligaveJ�

Desd-=- ôotem �úcontfiNe em Fioríannpolis o nosso distinto a quem V. Excia. faz depooitarir'
patnclo sr. Helmutt Mueler,' operoso e dedicado prefeito muni-I de uma parcela da sua autorida-
nipal de Porto Uniao, d� e do seu poder.

.', ';:'" .�", ,
"�"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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melhorai.' a sua representação de
profissionais.

Entre os jogadores que estavam

nas cogitações do Santos conta

vam-se Rafa, Mamede e Raul.Os
três se ofereceram ao Santos, e o

alvi-negro, aproveitando a ida ao

Rio do seu fervoroso adépto Au
relio Bruno, encarregou-o de con

versar com os jogadores em ques
tão. Aurelio Bruna chegou ôntem,
e imediatamente foi assediado pe-Por diversas vezes já nos ocu- quadros que apresentaram em los que aqui ficaram, ansiosos pe-pámos do último campeonato de 1937. Todos os quadros precisam los resultados da sua missão.

futeból, um dos menos brilhantes de retoques, uns mais outros me- Eis mais ou menes que ha:Rafa
que já tivemos. Excluindo a série nos, a começar pelo campeão. e Mamede estão dispostos a vir
melhor de três. Um punhado de Todos os clubes precisam me-

para o Santos.
quadros fracos, desharmonicos e lhorar 05 seus quadros, si é que Nada trataram com Aurelio
rregulares disputou o torneie de querem que haja algum entusiasmo sobre "luvas" ou ordenados, tendo
1937 que se arrastou longo. mê- do público no próximo torneio e

os dois feito questão. todavia, de
ses, não despertando grande entu- si pretendem obter bôas arreca-

qUe o S:1Ot05 lhes arranjasse em
siasrno dos afeiçoados que o acom dações, Varios clubes já estão tra-

pi egos. Rafa é mecanico, e Ma
panhai am com indiferença e de. balhando ativamente para obter mede é encanador.

J sint7resse. Nem mesmo os jÓg08 o concurso de nO\'08 jogadores, Rafa e Mamede deverão estar
finaIs do certame, quando havia enquanto que outros ainda não

em Santos a I' ou 2 do mês prómuita certeza com relação ao pri- deram sinal de si, mantendo-se na ximo, quando resolverão tudo com
meiro posto, conseguiram impres- expectativa. o Santos.
sionar o público.

.

O Figueirense tem alguns Raul não virà, pelo meROS é a
Esse indiferentismo dos "habi- jogadores em vista; o .Jlvai pre- noticia que traz Aurelio.

tués" do nosso futebol deve-se á cisa de jogadores; o Atlético E' quasi certo que o festejadofraqueza dos quadros concorreu- tem duas dezenas de jogadores em
centro-avante continúe no RI'o,tros portos. )

.
, I" f d ' .

------------ tes ao cam�eonato, pOl�, o púb ICO cogitações e terá orma o um óti- pois, tambem não quer ir para a

Ap reend i dos não se deixava sugestionar pelos mo quadro si conseguir apenas a Baía.
jógos, por mais importantes que metade dos jogadores que se anun- Houve um 'caso" entre êles eboletins cornunls- f O d

"

d fossem, s qua ros não possuiarn eram como (seus e ensores na
o treinador Floriano motivo pelotas nos Correios bons jogadores e assim não pode- temporada de 1938. Os dois pri- qual queriam abandoaar o Vaece.

riam apresentar bons jógos, por meiros, de fato, não precisam tan- Raul, por um motivo particularRIO, 2 - O Ministro da' f
'

t I t 'd f b
.

maior que asse o 10 eresse pe a o e re orços, em ora mais um precisa continuar no Rio, mas,Viação oficiou ao do Exterior, itó
.

tã
.

"c U
.J..

-

d m Ih ra semViana, pOIS, en ao sena exigr m ou U01S Joga ores e o S Mamede e Rafa, que não têm êsseremetendo-lhe três novas sobre- milagre. muito as suas equipes. O Atlético motivo não permanecerão nem no
cartas contendo manifestos que Que nos reserva a próxima ao invés precisa de novos elemen-j Vasco' nem no Rio.
encerram materia de propaganda t d ) O I b rn i I t

..

J t no ataque
'

I:' <> empora a. S cu es parece, ID- os, pnncipa men_e " Ao contràrio d,o. que se propa-c�m':HIista. expedid�s pe�o C�r- teressados em melhora,r as �u�s -

lava, o Santos esta Interessado porrela da Espanha as Diretorias r apresentações nem sena admissi- EspO rte- M
.

R·
.

de' 'f I
�

.'., ann, tanto que o seu represen-egionais os orreios e e e- vel que quizessem disputar o pro- .l 0("na I t t R' C J G Igrafos desta capital e de São
I ximo certame com os mesmos fa? e no lO'd adr os b

onça ves ������������
P I OI encarrega o e o servar o Dr.PedroCatalãoau o.

MINISTRINHO ESTA' SEN- estado técnico e fisico de Marin e-----------------------------------

C h
..

N
lIito

I d N
DO CUBIÇADO POR DOIS tambem de examinar o seu joelho.

'.
Ompan Ia ac Iona e avega· /, CLUBES ITALIANOS Um jogador do São Cristovão,

" I cujo nome não sabe Aurelio Bru-
-

etilo
O CONSUL ITALIANO NA no, tambem se ofereceu ao Santos.

ça_, os e Ira I
BAfA INTERESSOU-SE PELO Esse jogador é meia direita, mas,

ROMA F. CLUBE podemos adiantar que não se tra-
I ta de Vilegas. 1 ratar-se-à, então

Florianopalis S.?AULO,2-Noticia a A de Quintenilha, Nelson ou Hugo;
GAZETA: «Sabemos de fonte cremos que se trata de Hugo,

Sef"'xicos de Pa�sagEa.-'.!:os e !:ie Car�s = particular, que o consul italiano na pois, o elemento que se ofereceu
Baía, está interessado na volta de ao Santos é fluminense, e Hugo I

Ministrinhe, para a ltalia, contra- tambt:m o é.
__ Itado pelo seu antigo clube-o lu-

ventus-ou pelo Roma. Caso as SERÃO CONCEDIDOS
saírà a do negociações sejam levadas a bom ABATIMENTOS NAS PAS-

I termo, Ministrinho embarcará em SAGENS AOS QUE FOREM

I fevereiro próximo. Irá perder o A'S OLlMPIADAS DE
São Paulo F. C. aquele seu de- TOKIO
dicado e correto elemento, justa
mente quando o "garotoO està fa-

Alegre zendo lembrar os seus bons tem

pos?

Durante o

verão
J

(Cuidados hy
gienicos)

Durante (I verão é preciso
redobrar de cuidado com a ali-

mentação das CIt:í1liças.
fi regra geral para. a alirnen

tação, nos lactentes é a seguinte:
«o leite ma'erno e insubstituível
PS creanças até 6 mezes de ida
de» . Esta regra deve ser diffun
dida entre todas as mães, para

quem a sigarn, rigorosamente, a

bem dos filhos. Como se sabe,
ainda ha muitas mães que dão
ar s bebés bolachas, pedaços de
I-,ão ou de banana ou mesn o das
::ú� BONECAS embebidas em

ac ..lil com aseucar, causadoras de'

Íerrnentações e desordens gastro-
I

I

r,
mtestinaes.
As creanças até 6 mezes,

além do leite materno, só devem
receber colheriahas de agua hr
vida de ou caldo de laranja, duas
vezes -ao dia. Quando a mãe

tiver púUGO leite, deverá consul
tar um médico pediatra sobre a

melhor maneira de alimentar Q

filho. Se [ossem observados es-
I�

tes cuidados, não morreriam tan

tas criancinhas ! No caso de
se manifestarem desordens gastro
intestinaes indicam-se além do re

gimen elementar, os caseinatos
de calcio e o EldoformilJ da
Casa Bayr:r, OI quaes corrigem
as dejecçõs liquidas ou semi-li
quidas, combatem as [errnenta

sões e defendem as mucosas 10-

.
testinaes das irritações.I

l ,-'.)I

A gazotlna

Importamos de janeiro a

outubro último 276.623 to-

neladas de gazolina, no va

lor de 140.242 contos,
contra 2.53.638 toneladas
e 125 912 contos, em igual
período do ano passado. ,�i!lfl
O aumento verificado es

te ano foi. portanto, de
22. 985 tonelarias e 15.050
contos.

Nesse período de dez
mêses, foí a maior compra
que realizamos,

Nossos maiores fornece
dores são, em ordem de-
crescente:

Estados Unidos, Perú,
Antilhas Holandeza:;, Me
xico, Argentina, Vene:uela

�

e Uruguai.
As entradas, em ordem

igualmente decrescente as

sim se realizaram:
Santos, Distrito Federal,

Recife, Porto Alegre, Baía,
Natal, Florianopolis P. ou-

Movimento Maritimo ..Porio
,

! Para (J Norte

Florlanopolis, 4 -I --193i
------------------------------------------�.--------------------------------,------------------------------�--------------

CARTAZES
DO DIAGa%e',a

Desportiva
CINE REX, ás 7,30 hocali

-Jornadas Heroicas, com

Jean Arthur e Gary Coopero
REDATOR: Pau lo B. Bar bosa CINE ROYAL, ás 7, 30' h�

ras·-A Evasão de Buli-Dog
Drumond, com Ray MdIaod t:

Reginald Denny.
Os quadros paral938

:' 'i,-

V

����X*1�������

f'"Qual o clube mais simpático"? I
r Nome do clube: • • • • I; -I�� II

,
Nome do votante • • •

'11L_.,,�.-.�
I�����������V
� "Qual o melhor player"? �

il�
Nom, do pl;yer: • • • • f

� Nome do votante: • • . .,

�

sairá

Para o Sul

VITORIA DOS LUSOS

Paquete
rente para:
Paranaguà, Antonina.

Santos, Río de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

'./

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

A• Recebe-se cargas e encomenda3 até a vespera das s'aídas dos paquetes RAFA E MAMEDE QUE
VISO e emite-se .passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a- REM VIR PARA O SANTOS

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazens di:!

Companhia, na vespera das saldas até áfJ 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22� SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

.l. SANTOS CARDOSO

�
lI
f
I:

r

��.

.

..
'"r: j

"
.

.,:;(" .', ,';

a do cor- Paquete
corrente para:

Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
.

Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. Moraes

Ex-interno do Dispensario
Sílva Lima

Ex -adjunto do Hospital
Graffée Guiule e Sanatorio

Manoel Vitorino
Clínica médica cínrrgtca das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇO

Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hote.l Gloria

Diariamente da:; 16 ás18 bs.11
Imbituba

Rio Grande
Pelotas e

Porto

S. FRANCISCO (California).
2 ·-As companhias de navegação
cujos transatlanticos cruzam o

Pacifico, acreditam que a guerra
sino-japonêsa não impedirà a rea�

líLação das Olimpíadas de Tokio,
em 1940, de sorte que decidiram
hoje fazer o abatimeato de 15
por cento nas passagens simples e

de 1 O por cento nas de ida e

volta, concorrendo assim 'para tor

nar menos onerosa a viagem dos
que de$ejarem ir ao Japão afim
de assistirem o grande aconteci·
mento esportivo internacional.

VASCODAGAMA

RIO,2--0 Vasco da Gama
contratou o centro médio do Si·
derurgica, por 30:000$000.

RAUL CONTINUARÁ NO VAS
CO-MArtiN VAI SER OBSER
VADO-UM MEIA DO SÃO
CRISTOVÃO TAMBEM QUER

SER ENGAJADO PELO
ALVf-NEQRO LISBOA, 2-Realizou=se o

encontro de futebol entre o SpOf'
ing e o Hungaria, vencendo o

primeiro por 3 a I.
SANTOS, 2-A diretoria do

Santos vem desenvolvendo para

.j
I

� .

.f1
'I

/

j
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f,i,�.',�-,.' A' Favo rita � .. Adolar Sch�_ar_z_-
:� � Endereço Telegr.: DOLi\R Caixa Postal, 32

�Ii�.�-
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

�� AGENCIA DE VAPORES

�� E Companhia Salinas Peryuas=-Rlo
� m loteria a sua favorita Pring Torres & Cia. Lirnítada+Río

I Navegação Brasileira Limitada-Rio.

I Navegação Cabofriense Ltda.·-Cabo Frío

I
Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA o PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) €': SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

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

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

�, teríor, para desembaraço e
-

redespacho para
�, as praças do interior

� DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

O����-- �� � ��S�E�R�V�IÇ�O�G�A�R�A�N�TI�D�O�E�R�A�P�ID�O�P�R�E�Ç�OS�_,;;��O�D�IC;O�S�
. II

I

� .

, 'i'"

No�Estíei,to Ponta do Leal

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARIOCA PARA

Praía de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo ($500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CINTAS LARO,�S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas,Avíador Chauffeur, etc.
<::ORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A.. LHEUREUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

Hopede-se no Holel Cen

O trai:

CREDITO MUTUO PRED • Proximo a estação-amo
• ' IA Lr • pios e arejados quartos pa-• tJ ra casais e solteiros.
• Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 G Confôrto, Higiene e Pron-
e A tidao
• ;; II Proprietario FRANZ

I��������������� ••••••��-����'�������•••,••O'- H�SEMANN..

'...:.. \

.... �

BILHETES

�ii�����������·�=---------------------•••••• •• u_-_-=���--------------�===.
• •••••••••
a, •

: Credito Mutuo Predial.
• •
G

quinta-feira
6 de Janeiro

�

fIt.

,
\
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Federal e Santa Catarína

NOS CLt\SSICOS� ENVELOPES FECHADOS

Atestados médicos

-A «Apyretina», pela associação feliz dos seus CQm

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mt!ndes

Major Dr. Victor Mendes-Director do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado ele Santa Catarina
F(oJianopolis.

, -Os anelgesicos componentes de «Apyretina» estão
I dosados 'optimamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos Dão é atigida por efeitos secundsrios, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras. 1&.0 deprime o coração, não diminue o pe·
rystaltismo gasl.:o-intestinal. nem hyperacidiíica o estomago.

,

Ass. Dr. Osvaldo Espindola
Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa

Catarina.

--Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
bei Migraene. (Kopfschmelzem).

,

Dr. George Richter
, Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.

Catarina.

-A fórmula dos cachets de <Apyretina« é de molde
a corresponder perfeitamente aas casos indicados.

Dr. Alíredo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Blumenau-Sta.

Catarina.

Atesto que prescrevo. com resultados óptimos, os ca

chets de «Apyretina> neste Hospital.
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.
Catarina.
--------------�----------.----------

-A fórmula de �<Apyretina» é por si mesma um cer-

tificado de ação rápida e eficaz em todos os casos em que
é indicada.

Dr. Paulo de Carvalho
Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi

liadora-Nova-8aeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, 03

cachets de «Apyretina», com optímos resultados.
,

'. Dr. Nilo Saldanha Franco
Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

I
II

mAIS Urtlft ORAnOE UICTORIA DA
ZUNDAPP

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

tendo chegado 33 minutos e 30 segundos na frente
do 2.° collocado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

motocucletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclista.
Motor uAROIEu de I cylindro, com 3,5 HP.
a "elocidades, luz e ignizáo por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kllo.

Peçam informaç6es sem compromi••o a

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 38

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com Successo em todM

u molestias provenientes da lJIIIúIII• Impurezas do sangue:
.:;

E' INCONTESTAVELM�NTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORTEIOS DO BRASIL, 50 EM PRE\I110S FORA�A DESTRlBUIDOS A' MAISDE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIOINDu APENÀS PARA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE'v1 HOJEMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETÂ PARAPODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA
MEZ.

Premio maior 5:175$000,
premios

-Alesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretinas do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

II
I

I

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 - Blumenau-Santa

Catarina.

e muitos
menores

FERIDAS
ESPINHAS i�J
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElLl
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

,
"

«APYRETINA» é o melhor remédio contra
a dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe.

, Preço de dois cachets:$600. em todas as Far-
macias.

e Ilnalment. em ......
U affecçOu auJa ....

awu registrada rem ..fa •

fI'AVARIA··
u,,, d

�
- ....wúares e cur.dOl ._
BRANDE DEPURATIVO DOUH.

JARAGUA'EM�,E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN4
CI�_ Me DICA. QUE ���LIfA O RETRATO E RE.CIBOS DE SEUSPRtMIADOS E QUE tN I ReGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••• , • m.'. barata, por'm , Filiais em:• melhor 1110 mundo

.... forte - d. um .om • vario••on. combln.dOll

qua.1 que n60 consome bateria (2,5 amp.)
Immen.. durabilidade

A

Blumen.", Cruzeiro da Sul,

Jainvile, Lages, Laguna, Sia
Francisca ,�. Sul

venda em toda. •• bo••

ca.aa do ramo

e no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

MEDI(.:;O
Especialista em molestias de creanças, nervos

.

impaludismo e molestias da pele

Carneiro RibeiroOmar
ENGENHEIRO (;IVIL

-I�"ti�
Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12;�l�DAR

��

I ·

I
e08GO

I
� Obras contratadas na I- semestre �
, de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curitioa-S. Mateus) �
� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Ioinvile) ���� Prefeitura e Forum de Mafra �
� !pGrup Escolar de Mafra

� Grupo Escolar de Rio Negro �� Grupo Escolar de Irati �
� Maternidade de Rio Negro �

,� E�tação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto; (Paraná) �
� DIversas construções de residencias �
� �
07.&����Vâ�.Â�.&?87�AV��G

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

9

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.CJlessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. 18 das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.28S

•

J L � \ \'
\ r ,�j ,

c. Fama t.1undiall

Dr. Osvaldo Wanderley da. j
Costa i!

Bacharel em
i

Direito
Advoga na capítal e:no interior deste e do Estado. de San-

ta Catarina.
.

Escritorio' Rua MarecbalFloriano Peixoto. 131
sobrado sala n' I ,�

SANTA CATARINA �

Partos - Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldadll
MedicI do,HOlpltal
(Curso de especíalizaçlo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consuttorio.

. ANITA GARIBALDI, 49

A

�
3��������G.e��••••••�G.�.�.G.f)e••G�e•• j)G�•••e••••••••••••O.�_ .

A GAZETA INCICAIAccacioM�
l-Dr. Alfredo P. de Araujo 1

.

D r'. Miguel IDr. Ricardol Dr. Carlos Corrêa
Boabaid Gottsmann.

Tratamento do ernpaludisrno e das molcstias da pe-
Tratamento moderno das

le e nervosas pela /lutohemotherapia molestias do Pulmão

I Consult.-R. joão Pinto 13
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 1 elelone, 1595

I Telefone, 1.584 I Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultass+De« 8 às 11 e das�114 às 16 horas Consultas das 13 ás 16 hrs.
-- ._----------_._---_ .._ .._*----- --- -_._--_ .. _ -_.-_. __

.

--_._-- ---

.�!P2��������������:i7'Â'"q��.'

�.. Cálculo de qualquer Planta,e�ecuç�o, fi�- I�� estrutura em con- callzação e direção
� ereto armado de ob. as

� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
� ções de pontes em � RESIDENCIA-Hua Este-

� concreto armado � II
ves Junior N. 26

� �
TELEF. 1.131

!Dr. ArminioTavares

I Dr Aderbal
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 � 1290

R.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

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

Res. Rua Bocayuva, 114 ITel. 1317
__j

1�ldro di Mour. 'erro I

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca mílllca de crlan·
çal e adultol

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas Jiariamente elas

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua João
Pinte n: 13

FONE-1595

R<:sidência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

Advogado

I RUi! Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone rr 1458 I

PARANA'

•

re I ra tem seu escrip..

tõrío de advogacia á rua

Vlsconce de Ouro Preto

n. 70. - Phone: J 277.-

1Caiu Postal, J 10. -,I
'"

VENDE-SEuma excel.te are. de terras,
no lugar Barreiros, com :e.,

plendido pasto, duas catlas de ma·

deiras, muitas roças de milho é
mandioca, além de grande. número
de arvores frutiferas. Agua awg·
ni6ca. Tratar com Alcebiade$
Souza, nos Barreiros.

V.nd.·•• \

por preço de ocasião, 2 ca
sas em perfeito estado".
sendo uma a rua Major
Costa n. 117 e outra a rua
Frei Caneca sjn, com 4 ano
de uso; uma de madeira e
outro de tijolos e cal.
Para tratar com João Se

vero dos Santos, Cais Fre
déríco Rola.

Soe. Técnica Protetora
de Radio

Sendo socio da S. T. P. O., V. Excia.
garantirá o perteíto funcionamento do seu radio·
com direito á todo e qualquer concerto, mudan
ea de válvulas, etc., pela modica contribuiçã� men
sal de "'000. . " '...

Representante BEN I to ARAUJO

�
. 'I

,".

.,..

• ,< � � .••
, ,

I'
\ , .' ......

I

-'�.�f.; :.;}I<�f:;;;.�'/Il '�'.�'
..
P.r..\liiAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G A Z �E T A Florianopolis ," 4-1- 1938

Novamente
enfermo

o gal, Daltro
Filho no Rio

�.;f?:/;,;;:;���j;A,.,,';Bl\-':ALHA
t�t R.�la posse de
��'

• 000

:".' Teruel
}!kfoi a de lY,Iai,ar envergaYj
6,' dura e' a ,mais furiosa
.; "

·:'t d,e Ioda a; guerr� ':clvil

Orçamento
francês Natureza dos crimes

ocorridosPAR13, 2-05 algarismos da
despez a e da receita do olça-
menta de 1938, tal como este PORTO ALEGRE. 2-Re- E 1936 ' . . " .

foi votado em última discussão,' 'h
• .

. I
'l1., a, estatrsuca poli-] delitos registrados, os cnmes (,0(1-

são os seguintes respectiva:n�nt�: CO� eu=se ao leul,D l;v.lr���D e) i (id registrou 5.542 delitos. En- trA a segurança pessoal atingiram
64 928228 18'1 francos e ':-n ermo, o fgednera,

a ro_ ld;IO.: tre êles, logo sobresaem, pela ci- 'a cifra de 4.1 41. mantendo, pois.. . . . . interventor e era, que nao es f I d .

d 193654536 450992 francos h" t'
'

,

ra e eva a, os cnrnes contra a a proporção nota a em •

. .. .

pac ou ontem co'n os secre anos I' id V"
.

d. - ��

'I
segurança pessoa e a Vl a, em em, depois, os atenta os, que

:;',):- -, Orçamento de governo. nlJ�ao de 4.220. ou sejam foram de 6�', e os crimes con-

,:,\ TEROEL, 'l - A captura la'í' que operam a sudoéste da
b

'
dOIS terços do total. SegueIr-se- tra a honra, em numero de 625.

':'de Teqlel, pelos nacionalistas,' cidade, continuaram a avançar a Iano lhes os crimes contra a honra e Interessante é salientar-se que.
"resultou de uma manobra en- durante Oi noite e, ao que se 00-

BAI A PIANO VEND,,E-SE I.UM" o pudor, !com 5?2 casos e os no ano d.e 19�6, �() total de

��\rolV'epte. realizada de surprêsa, ticia, já estão a 4 quilometros da 'A, � - nuncia-ss que FINIS,:,IMO ES- atentados ii propriedade, que lo- 5.542 delitos, foi registrado ap :-

"',.por três-pontos, com a. participa- aldeia de Castralbo, o orçamento do Estado aCUSA SENFELDER" A' RUA ANI- ram de 413. nas um caso de poligamia. Da
\çllO de tr.es corpos do ·Exe�cito. - >---..::..__ um «superavit> de cêrca de .. TA GARlBALDI, 60. Em 1935, do total de 5.79'/, mesma fôrma, quanto ao crime
'A q.ue4��,..dâ" '�idade já �e evi- 'FRONTEIRA FRANCO- 70:000$. de falencia fraudulenta, houve
denér(rjl.inevitavel, ao' capturarem ESPANHOLA, 2 - A Ra-

O Ih h t
·

d apenas um caso a registrar em

"os �á��cinaJi�tasMbelade Ieruel. dro Salamanca informou que du- S �e ores o eis
.

e 1935, e nenhum em 1936.
na sexta-feira, 'porquanto' esta ul- (ante dois dias de combate, os I Vale encerrar este comunicado
lima localidade constitue, prati- governistas perderam quarenta ·eu r i t í b a com o pequeno quadro abaixo.
camente, a de reruel, carros de assalto, 20 aeropla- atreves do qual se conclue que o

Segundo as mais autorizadas .nos, 100 metralhadoras t grano crime, ,o Rio, oscila em razão

'Iontee militares, considera-se i a de quantidade de munições, HOTEL JOHNSCHEH IIGRANDE HOTEL MODERNO inversa de sua gravidade:
batalha desta frente como a de U total das baixas republi- I
.maior envergadura e a mais furi- canas atingiu a \l5.000, entre Rua Barão do Rio Branco. em frente ao
-osa de toda a guerra espanhola. mortos e feridos. Os nacionalis- Palacio do Governo
Confirma-s! que as perdas dos tas aprisionaram, fia região de

.Iegàlistas foram elevadíssimas, en- Teruel, dois regimentos, cUJO efe-
t e mortos e feridos. O coman- tivo era de 2.400 homens.
do nacionalista desta frente, alas- Cem aviões nacionalistas con

tou definitivamente a possibih- correram para li desmoralização
dade de qualquer contra-ofensiva dos governistas em toda a frente
das fôrças republicanas. àe batalha.

As fôrças do general Franco
- acham-se-poseuidas do mais in-
t -nso entusiasmo e entregam-se
a constantes manifestações de jo- O
bilc., não obstante o grande frio
reinante.

1936
336
385

3876

CRIMESAuto-Oníbos na Estação
Rua 15 deRNovembw Homicidios

Furtos
60 QUARTOS TODOS CO�v\ AGUA COR-I Lesões corporais
RENTE QUENTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

Situado no centro em art�ria mais comercial. cru
zada por linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.
ALUGA S-=

Parte de uma

_ L casa com 5 com
partím e n tos,

'Preço 130$000 informações nesta re

dação.
PREDIO PROPRIO PARA HOTEL (30 apartamentos com banheiros particulares)

Salões proprios para festas, banquetes e peque-
Maximo conforto e luxo

Com diaria a partir de 15$000
60 quartos modernamente mobiliados

TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos com banheiros particulares

Ótimas instalações sanitarias com abundantes ser

viços de agua quente
SARAGOÇA. 2 - Foi pe- PORTO ALEGRE, 2-0 Amplos confortaveís salões de Recepção, Res-

lo sul que as tropas nacionalis- orçamento do Estado do Rio taurante, Fumoir, Hal e Bar
las penetraram e entraram em Grande do Sul para 1938, S5- Cozinha de 1�. ordem sob a direção de pro-
contacto com os seus defensores, gundo os dados fornecidos pelo hssicnais. Grandes Frigorificos. -Lavanderia pro- Diaria a partir de 20$000 -Filial 16$000
lque feram, em grande maiona, governo, e o seguinte: receita, pria a vapor, toda roupa e louça esterilizada. - Sob direção im .diata do seu proprietario e

ibertados durante a tarde. 305,741 :000$000; despesa, Jardim. --Salas para mostruários para os srs, re- pessôas da familia
As colunas do general Vare- 322.308:000$000. presentantes comcrciais.-DINER-CONCERTO, FRANCISCO L. JOHNSCHER

.��.������-������������������������������������������������--���-����������������������

nas reuniões I nstruções SO
bre a cobran
ça da taxa de

3010

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADORorçamento

gaúcho Lavanderia propria II vapor-Frogorificos-DI
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRUt\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES RIO, 2-0 diretor d� Car

teira Cambial, do Banco do
Brasil, baixou instruções para
cobrança da taxa de 3010, a

que se refere o decreto n. 97>
de 23 de dezembro de 1937.

o EXPOENTE MAXIMO
-OA EL-EGANCIA MASCUL-INA .. O
O:RGUL-I-IO DA INOUSTRI NACIO';

,..

NAL--O CI-IAPE'U QUE SE IMPOE
NA,AMERICA 00 SUL-

,

II'!
I ,_, .. 1:\
1 ·i:.i\.' ,I •

'

lU
l/ I \�

11"

,

t� ,�í:i

I
1

!
,:,,�

" ,

Depcsltorlo: A I e x a n d r e 5 a I u m
_� ..<;.",B,U,A,.,.CONSELHEII='O MAFRA N. 12 FLORIANOPOLIS

.. '

1935
291
593

3839

'- !

'II
'.

t

� /

y'

r

l

\
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"
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o algodão

de
apólices

�.�'�,��,......,...--" .....���'..._.,......

�
� �a..::=�&.::��.....��.��t��..__�

r.] André Kowalski �
r participa aos parentes e �� pessôas ele suas relações que �
!!ti sua filha WANDA contra- �
� tou casamento com o sr, ij
� ANTONIO NUNES PI- i
i RES. �
d R
� Fp liso 31-12--1937 �
� �rJ '"*"���.�"""" Fl�

� �'"��·�·'-'�·1 �

� � Antonio � ijOO��� e !ii:�..�4,
� Wanda �f

" ..,"''''''''''_.

� noivos �
� �
������

40 COlOll0S austríacos
brast Ieiro

O japão possue uma in
dustria de tecidos das mais
poderosas e que depende
de consideravel importação
rl€ materia prima. O algo
dáo que lá entra é forneci
do por guási todos os cen

tros produtores do mundo.
O Brasil, embora figu. e
nesse total com uma quota
apreciavel, ainda se conser

va na estatistica em posição
bem distante dos primeiros
lugares.

Em 1937, até 31 de
outubro, entraram no Japão
267.94 I fardos de algo
dão brasileiro. Os maiores

aquisições, vindo em segui
da os Estados Unidos. com

40 010, e depois o Egipto
e a China, cujos forneCImen
tos são dos menores, em

bora acima do DOSSO.

Pelo

G. P. Recreio
Dramatico

CHA' DO SABUGUEIRO,\ . êdi 3 àt.1
ii mteressante come la em a os

I

de Raul PeJerneira�) é a peça
Que o G. P. R E C R E r O
DRAMATICO, o ótimo con

junto que o a; laudido amador
Dante Natividade, está ensaiando

para ser levada á cena no AL·
VARO DE CARVALHO,
ainda U,) corrente mês.

A montagem, que foi subven
cionada pela Co r issão do Tea
Iro Nacional. está sendo capri
ch-sam-nte estudada, tendo sido
05 cenários confiados ao pincel
do nosso conterrameo Si. Eduar
do Dias.

Os pape-s lotam cuidadosa
mente distribuidos aos amadores
sra, f.líta Campos e senhoritas
Eduá Camisão, Eloá Brito, fe
licinha e Nezita Machada e Ja-.
l:Íná Brito e srs. Dante Nativida·

'J de, Bertolino Reinert, Armando
Camisão, tenente Albano Lucia.
Manoel Barbosa, Olavo Cam�
pos e Max Mo 1 m.

, -

...-� ,oIt.• " -- ------

Avó
aos trinta
tro anos

e qua..

I

i I INTRA, 2 - E�ta cidllde,
que pretende ser detentOia de
todos o� «recol'ds» ibllllUOS no

campo da matrrnidade, orgulha�
s� agora de possuir a mais jo
vem avó de todo o mundo.

Trata-se da sra. Gelsomina ICamriní, de 34 anos de idade
e progenitora de sete jovens, um

i dos quais, a Hta. Alta, de 1 7,
'-f anos, acaba de dar á luz um

bélo menino sad;o.

.DEFICIT

!
t

de mais de
4 mil conto9

RIO, 2-0 j)refeito de Ni
leroi promulgou o orçamento iJa
ra o exercicio de 1938, daql,ele
município, cuja receita atinge a

12.695:000$000 e a despeza
eleva-se a 16.85'7:678$000.
() «deficit», como se vê, é

de 4.162:678$000.

,I

Li ��- Fechado
(' .

I

o Sindicato dos
Proprietarios de
Padarias �

�FORTALEZA, 2-Em fa-
ce 1da atitude agressiva assumida
no caso da distribuiç.ão de pão
pelo Sindicato dos Proprietarios
de Padarias, o interventor fede
ral mandou fechar essa mstitui

�ã(\ de classe e tomou energicas
I medidas para normalizar o abas

tecimento da cidade.

" (.�'

������....����
A diretoria da Fazenda Mu- I � �

nicipal iniciara', hoje, o paga- � Americo de Campos �
menta dos juros de apólices, ti- � Souto e esposa ��
tulos e b onus da divida censo- � participam aos seus parentes ��"d d f' d 1ll'I e pessoas de suas relações ,§
II a a, re erentes ao segun o se- � .

t d I.lh '!I

d 19 .... 7 W o nascimen o e sua • a ijmestre e .J. �� VERA. ��

� Fpolis., 20-12-1937. �
'ij ijFerro I�� ........ ....,.,.,...,.,.......��"""'........�

I ��IL�����L"""����

I

abastecedores do proàuto ao

mercado nipomco são a In
dia Ínglêsa, flue vende qua
si metade da totalidade das

MUI'Jj(::I ..

Floríanopolis, 4-}- 1938

j E-x--t-e-rr-.-, i noLJ--------_'
a farnilia

BUOAPEST, 2 (H) -Um dos mais conhecidos pintores
hungaros, Desiro Czigany, matou, a tiros de revólver, sua compa
nheira, sua nha e sua neta e, em seguida, suicidou-se com U;D ti
ro na cabeça.

Ao Cjue se acredita, o áto tre.Ioucado do conhecido artis
ta foi motivado pela miseria. Czigany, que tinha 51 anos, tlllbalholJ,
antes e depois da guerra, em Paris, onde residem os maridos de
suas duas vítimas, que vieram passar as féria, nesta capital, A dWN
enç i incurave] de sua companheira parece ter transformado a ra�'
zão do pintor, que, em carta dirigida á mesma, lhe péde que quei
me seus quadros secnndarios, guardando apenas O� melhores.

A GJ�ZETA NOS
PIOS

A sensacional corrida
de motocicleta

. Il'lscreve;'l-se Botem na reda�ã.o deste diario afim de parli-
c�par da s�nsaclOn�1 prova de motociclismo desta capital á Join
vlle o arrojado gUldon Leopoldo Conrado, residente em Rio do
Sul, que dirigirá uma motociclet� t;undap, de 22 cavaios.

Já inscteveram-se nesta redação os temiveis $!uidons t\lbert
Erbert, JOãO Batista dos Santos e Nelson Dibernardi,

Btguassú 'pois O extinto era pessôa re

lacionadissima e muito ben
quista.

De L.9g·�S

--�------------ --_

VIENA. 2-Comunicam de lnnsbruck que 40 colonos' aus
tríacos deixaram o capital do Tyrol, com destino ao Brasil, via

Hamburgo. Os emigrantes se destinam á cobaia de Santa Catarina,
fundada pelo eX·I:.illi�110 rla Agri:.:ultura austríaco Thaler.

A colorne , qlif" ('ofl, port a 2 muni(';pali,�tt, les, ccnstituirá uma

terceira, com o nome d,� D·)lfIH5, pua a localização I dos novos

olonos.

-----_._--

teátro·Juros

Juizes mordomas ac festa
de S. João Evangelista em
1938.
juizes: I a. juiz João Adão

Reitz; 10. juiza-Alaide Saro Revestiu-se de incomum
dá de Amorim;2a. juiz - Tte- brilhantismo, o tradicional
João Eloí Mendes; 20. juiza baile que na florecente cida
-S�a ..

Helena 9alIon Sardá; de de Lages, o clube 14 de
�o . .l�IZ

- Helt?� Camp�s; Junho, de que é presidente
3a. JUIza Sra. Acilia Amorim o nosso distinto coestaduano
Rosa.

.

dr. Lourenço Waltrik, realí-.... fi Mordomos: srs
.. [airo .J. zou em a noite de 1'. de ja-

N
de Campos, Acasio ZeblO neiro.

Omeações Silva,. Orlando Oali,ani, Jo.ão ;:lA's danças se prolongaram
Por atos de ontem, do Amorim Ros�. �eraldmo até alta madrugada. abri

sr. Interventor de Estado, A�evedo, .

LUClO Born,' 00- íhantadas por excelente jazz;
foram nomeados:

.. .
ml�gos Rel.tz, .Jorge Nicolau cuja batuta estava a cargo

Oscar Andrade VIeira, oíi- Maiupp, Firmino V. Bernar- do conhecido maestro Rotar
c.ia! de justlça da Bom Re- dino, José Cabriel d�s Santos, Sil va, que não poupou esfor
tiro. Manoel Coelho JUl11or, Car- ços para a grande noitada soo
Leopoldo Goedert para o los Alberto da Luz, Nicolau cial.

ofido de escrívão de paz Francisco de Moura, Nilo
de Santa Tereza. no muni- Prazeres, Julio Müller, Leo-
cipio de Bom Retiro. poldo Freiberger, Macàrio
Alzira da Cunha Schnei. Livramento, Domingos Pe

der, para () cargo de

distri-rdro
Nunes, Sebastião Lara,

buiàora contadora do Juj- Delaudino F. da Silva,Odilon
zo de Direito da comarca Scherer, José Miguel,Cantidio
de joinvile. Virissimo, José Martendal,

Ananias Martendal, frederi-
13unn, Francisco Fernandes
de Alcantara e Lamentlno
Iniluger.
Mordomas: Iracema Fa

rias, Nila Sardà, Tzete Sardà

I
da Silva, Paulin3 Fernandes
de Aquino, Dorvalina Péres,
Iracema Campus de Souza, Corre com insisíencia emDoralice Campos Mendes,
Constância �..ivramento, 5a- Blumenau, que será nomea-

lima Salum, Maria Mery
do prefeito daquela impor

Rachid, Antonieta Amorim,
tante comuna. o teneme-co

Maria Galiani, Flora�Prates,
ronel reformado da Fôrça

Beatriz Cunha, Sra. -Romão Pública do Estado, s-r.
Farias, Sra. Elesbão Farias

Mar:oel Pereira da Silva.
Sra. Eutiguio Prazeres, Sr a. A Livraria Mi}derJi�
João Cidrão, Sra. Ana dos de Pedro Xavier Cia.
Anjos, Sra. Alvaro Sardá, PREClSA DE U'A M O ç A
Nüeli Amorim, Maria de COM BOA LETRA E QUE TE

Lourdes Martineli Blandina NHA PRATICA DE DATILO-
') .

h S M" I A d
GRAFIA.

braZIn a, ra. tgue n ra- E' inutil apresentar-se sem es-
de, Oscarina Camisão Pínto, ts requisitos.
Manoel Raimundo da Silvê,
Zoê dos Anjos, Sra. Durval
Borl, Sra. josé Lobo da Sil
va, Hieda Souza.

Dr. PedrlJ d() Moura
Advogado

Rua Traiano n. 1

GINA�SIO CATIlRINENSE I
Por ordem do Revmo. P. O;retor do GináFio Catarinense'

e de acôrdo com o Décreto 21241 de 1932 publico as datas do
exames de Fevereiro e Março 1938.

diente,

1) Exame de MAOUf�EZA da 3a.-5a. Série: 7-12 de
Fevereiro. Inscrição: 17-30 de Jiln. Documentos exi
gidos: para a 31. série: certidão d� idade, atestado de
vacina, pequeno retrato, para as demais series: certifi
cado da série anterior.

2) Exame de ADMISSf-\O:2j-26 de Fev. Inscrição: 1-15
de Fevereiro.
Docum: nos exigidos: Certidão de idade, atestado de
vacina e recibo das tans pagas.

3) Exame da 2a. EPOCA da I a.-5a. süie: 3-5 de Março.
Inscrição; I 5-28 de Fevereiro. Documenlo exigido: re

cibo das taxas pagas.
A secretaria dá ulteriores informações nas horas do expe
nos dias uteis, das 1 G ás II horas.

De Laguna
Depois de prolongado so

frimento. faleceu na semana

passada, o sr. Vicente Gois,
chefe aposentado dl.ls Cor
rdos e Telegrafos daquela
cidade.
Causou profunda COl1ster�

nação o seu passamento,

Delegado
Auxilia.

Para o cargo de Delega
do Auxiliar da Secretaria
da Segurança Publica, foi
nomeado o nosso dis!into
e talentoso coestadoano sr.
dr. Ary Pereira de Oliveira.

Preteíto de
Blur'Ylenau

Multas por
infração

Pelos fiscais da diretoria
de Fiscalização da Prefeitu�
ra da Capital, foram no dia
I'. de janeiro, impostas mul
tas de 100$000 por infra
ção da lei n·. 16, de 7 de
agosto dt! 1937, aos srs.
Abib Ribas & Cia., Fara·
co & Irmão, comerciantes
r Lauro Mendes, barbeiro.

P. Jorge Stez'ger
Secretáriu

ti) �g.��:mwmij�D'1;j��,��i;,tl1t.i!�rM:.i)�.,;�:::�!S
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Uma Companhia Genuina:rne�oje Br���:;ileira '.
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OFFERECENDO AOS SEUS SEGURA· IDOS AS MAIS SOLIDAS GARANTIAS.

'M
li'tEMITTINDO APOLICES EM TODDS OS PU\.- �

NOS. LIVRES DE TODA ESPECIB DE RESTrtIC- �
CÕES, PELAS TARIFAS MAIS MODICAS. ��

�
�deve ser a Corn.pclnhia �

de sua preferencic- I
Fundada em 1920, Q seu progresso I
8. evidencia pelas seguintes cifras,

/

especfalisada

Seguros de Vida

,1. . .,' "��:':"�" ."'

relativas ao uliimo quinqul'llunio: -

AcliVe> Reservas Receita Geral

1932 -17.036 contos

1933-18.205 contos

193" -19.9"3 contos

1935-22.31" ceatt.

1936 - 25.973 Clalos

13.064 conlo, 6.726 conlos

14.164 conlol 7.941 conlos

15.922 "!llo! 9 .485 contes

18.427 canla, 10.741 (onl03 S.I"

:U.373 ceatG! 12.375 conlot

"SAO PA'UL
SEGUROS DE VIDANACIONAL DEcOl\rIP .ANHIA

DIRE.CTORIA:--
Dr. Josá Maria Whilaker
Dr. Erasmo Te:ixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE .OVEMaRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAIES: - RIO DE JANEIRO
CURITYBA D P. '-JLEGRE· BAHIA. RECIFE
AGENCIA: - 5��NT8S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,\ A REPRESENTAÇÃO
.

NA CARTA DE 10
DE NOVEMBRO

" CROSLEY
MELHOR

Radios
O entre

NO CONCEITO

GA
VOZ

--

DO POVO

A festa do
palhaço

ALCIDES ARAUJO

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

RIO, 3-Fala-se que o Inter- Adoraça-Oventor fluminense sr. Amaral
Peixoto deverá ser nomeado den-I é a marca que domina na atuali
tro de alguns mezes para impor- dade e dominará sempre.Qualquer
tante comissão na Europa. Acre- que seja a sua necessidade de
dita-se que o seu substituto na perfumarias, prefira sempre
interventoria será o ex-senador as da marca

Macedo Soares. Adol·a.;ão

H. FETT C I A.&
------------------------------

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

ASSUNTOS: HORARIOS:

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, I ndustriais e

outras secções das 15
Com a Gerencia das 15

ás 16
ás 17

"

Ptl cedente de Porto Alegre,
em cuja Faculdade de Medicina
concluio com raro brilhantismo o

curso, encontra' se nesta capital, o

sr. dr. Angelo Lecornbe, filho
do sr. Ernesto Lacombe, con

ceituado industrial.
O jovem patricio, que é mui-

to relacionado nesta cidade, ten-

I
do feito no Ginásio Catannense
o seu curso preparatorio, tem

recebido as maia inequívocas
I provas de estima.

----------------- «A Gazeta» cumprimenta-o.

os BONS

na A MOOEL.AR

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais:
Ja Gambaa, Fenda�ão Gaffré-Guitlle e S. Francisco deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano rr 12-Sob.
Consultas: Das J O ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

�",.-
"

'1 ., . �

Ao Comercio
��claramos ao comercio em geral que, nesta data, de comum

acordo, fizemos, na Junta Comercial no Estado, o distrato social da fir
ma Ternes Irmão, que girava nesta praça, assumindo o ex-socío sr, José
Laus Ternes o ativo e passivo da mesma, e tendo sido todos OS credítos
da extinta firma entregues, para efeito de liquidação, ao Dr. Renato
Barbosa, com escritório á rua Felipe scnmtdt, 38, em Florianopolis, com
quem os interessados deverão se entender.

Tljucas, 30-12-1937.

(ass.) HENRIQUE JOSE' TERNES.
JOSE' LAUS TERNEi.

,

Z E T Ai-
I
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·Proprietar"fo -e- Diretor--Responsavel
JAIRO CAL

,,_-----�
-__

'\ r
\'l

L A D o

VIDA

I lto sr. Julio Gonçalves, repre
sentante comercial, contratou ca

sarnento com a graciosa senho-
rinha Soraia Jorge, diíêta filha
do sr. João Nicolau Jorge, co

merciante nesta praça.

GENTE NOVA

A representação, sistema de Direito Público. é resultante
da concepção democrática do Estado.

Segundo essa ideia, o povo, soma de indivíduos, é o

titular do poder. Mas como não póde exercê-lo dirétamente,
delega a representantes o exercicio da soberania, os quais em

seu nome governam.
No Estado liberal essa é a única fórma de representa

ção. Nêle o individuo é a única realidade reconhecida pela
l�i e o cidadão é a sua expressão política. O individuo é
titular de direitos inatos. E todas as fôrmas de associações
são proibidas porque elas negam a sua liberdade.

Pelo sufragio, os individuas transmitem a sua vontade,
na soma da qual se funda a organização do Estado.

Nêsse mecanismo da representação política, não se tra

duziam interesses vitais da comunidade, interesse da socieda
de e dos grupos, a que os iddivíduos se ligam não só em Iun-

Ição da sua natureza politica.
Essas fôrças que movimentam interesses fundamentais !

da vida dos povos não se representavam dirêtameute no Es
tado liberal.

O resultado dêsse êrro primario, cometido por amor da
liberdade individual, foi a própria negação dela, com a domi
nação dos fracos pelos fortes, favorecidos pela neutralidade
do Estado. Como era natural, a vida, na sua plenitude,
não tendo sido admitida na lei, impôs, apesar dela, com o

correr dos tempos. suas realidades irredutiveis. A partir da

segunda metade do século XIX, por exemplo, surgiram OE>

primeiros sindicatos.
O sindicalismo apresentava-se, pois, fóra do Estado,

corno um elemento novo que os princípios consagrados não

poderiam legalizar.
Em face dessas imposições, procedeu-se á revisão dos

conceitos em que se baseavam os sistemas classicos.
E pouco a pouco o fáto foi sendo reconhecido pelo Di

reito, antes que se tornasse instrumento de subversão.
Esboçaram-se, então, as tentativas de representação

economica e profissional.
Em certos países assumiu Q sindicalismo feição revolu

cíonaria, servindo de elemento contra o Estado. A gréve e o

« look-out s foram os instrumentos de reividicação e defesa
dos interesses de classe.

Em outros a representação economica absorveu com

pletamente a representação politica, organizada nos moldes
tradicionais do constitucionalismo e da separação harmonica
dos poderes. No Estado italiano, por exemplo, o sindicato
é orgão do Estado, entidade de Direito Público, celula ini
cial da organização fascista.

Nos Estados democráticos, onde a sua influência cres

ceu progressivarnente, a representação de classe foi admitida
nas camaras políticas ou organizada em Conselhos de natu

reza consultiva.
No Brasil, vigorou até 19:30 a representação política, na

base do sufragio universal.
A' medida, porém, que os problemas economicos e so

ciais do nosso tempo se tornavam cada vez mais complexos,
exigindo a colaboração de técnicos e interessados, a nossa

Assembléia política descia progressivamente os degráos da
decadencia.

Dêste modo, os constituintes de 1934 tentaram realizar
uma experiência de conciliação entre a representação demo
crática e a representação das classes.

Não vingou, entretanto, o ensaio. Os classistas eleitos

deputados deixaram-se envolver pela política partidaria, re
velando-se, em sua maioria, incapazes de realizar a obra pa
ra que haviam sido designados.

Foi a Carta de 10 de novembro que sistematizou de
uma maneira perfeita as relações das classes com o Estado.
Esse objetivo ela o realiza por meio da organização corpora
tiva, que se funda no sindicato, se amplia na corporação e

é completada pelo Conselho de Economia Nacional e permi
te que os elementos da produção, o capital, o trabalho e a

técnica cooperem em perfeita igualdade, para realização do
bem comum.

:;':: O Conselho da Ecoaomia Nacional, como orgão auxi-

I
liar do Parlamento, entre outras ímportantes atribuições,
tem funções consultivas em todas as materias que interessem
á economia da Nação,podendo tambem exercer funções legisla- Todos os assuntos que não estejam Iigadcs diretamente Vê passar hoje o dia do seu

tivas, si assim o entender o Presidente da Republica e me- aos interesses industriais e comercíaís da firma, pedimos, encare- natalicio a prendada senborinha

II
diante p,'Onunci.mento do povo, .t,avês de um plebiscito. �

I �liiiiiiiiiiiiiictiiii·diiiiaiiiimiiiieiiiiniiiiteiiii'iiiisiiiióiiimiiiiieiiiiiniiiite_siiiieiiiijaiiõiniiiiiiiiiaiiiiPiiiiriiiiesiiieii!iiD'!ta!!d�oiiiis.íPiiiioiiiiriiiiiiiiiies..ciiiirtiiiii'tiiiiio·iiiiiiiiiiiiiiiiiii---iiiiiiiiii�1 I !��c��s� �:����� d��t:ir!ilh: !�---LI _ namento de destaque da nossa

O r. Ange Io alta sociedade.

Lacombe

MUNDIAL

AGENCIA EXCLUSIVA

..
.:.,
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DES. ANTERO DE ASSIS
O dia de hoje regista o aniver

sario natalicio do sr. desernbar
gador Antero de Assis, membro Para Jaraguá, via terrestre se

aposentado do Superior Tribunal. guiu, ôntem, o sr. Henrique .An-.
Cavalheiro distinto e muito re- tunes, ativo inspetor da acredí

lacionado nesta capital, receberá tada Companhia «Sul America », I,
por este motivo inequivocas de- -

.

mon : rações de apreço., áe quais I A

Pela carreira regular, viajou,
«A Gazeta» se associa. ontem, com destino a Itajaí, o

nosso confrade Damasio de Bri-
FAZEM ANOS HOJE: to, tabelião naquele municipio.

Aniversaria-se hoje o galante
menino Francisco de Assis, filho
do sr. Miguel Noceti Faraco, Encont.ra-se em Florianopolis
funcionario da Diretoria da Ins- o �osso Ilustre patricio sr. Joa
trução Pública. I

qmm .W�Iff, acatado industrial
em Joinvile.

I

o sr. Licinio Paulo Ja Fonseca;
o sr. Alcides Boiteux Piazza;
a exma. sra. d. Antonieta LIl-

marque Oli veira;
a exma. sra. d. Consuela Por

tela Moura;
G menino Umari, filho de Vir

gilio Munarí.

JUDITE GOUL:'\.RT

Aniversaria-se boje a nossa

distinta oonterranea senhorita Ju
dite Goulart, funcionaria pública
estadual.

SENHORINHA IRACILDA
CARNEIRO RIBEIRO

\

OUTROS PARTEM

DR. OSLIN COSTA

Para Indaial regressou hoje o

nosso distinto confrade e provecto
advogado dr. Oslin Costa.
Acompanham-n'o os nossos vo

tos de hôa viagem.

Seguiu para ltajaí, onde exer
cer ás funções de agente da Com
panhia Aliança da Baía o sr.
Sidnei Noceti. -h'-

A inteligente senhorinha Alba
Maria, prendada filha do nosso

estimado conterraneo des, Hen
riques Fontes, vê passar hoje o

dia do seu aniversario na talicio.

NATALINO LOPES

Seguiu ôntem, via terrestre
para Campo Alegre, o nosso con�
terraneo sr. Celso Lopes, funcio
nario federal naquela zona.

�CELSO CAMPELO

Para Blumenau, seguiu o sr.
Celso Campêlo, alto funcionario
dos Correios e Telegr.ifos desta
Capital.

'

Ac®mpanha�o de sua dignissí
ma esposa e filhos seguiu ôntem
via terrestre. para a cidade d�
Herval, onde vai exercer o car

go de Delegado Especial de Po
licia e comandante do destaca
mento ali acantonado, o acata
do militar, sr. capitão Romeu
Delaite, da nossa briosa Força
Pública.

Festejou ôntem, o seu aniver
sario natalioio o nosso prezado con

terraneo sr. Natalino Lopes, alto
funcionario da Diretoria Regio
nal dos Correios e Telegrafos,
neste Estado
Moço muito estimado no nosso

meio social, tornou-se pelas suas

excepcionais qualidades merece

dor das homenagens que lhe fo
ram prestadas.
Embora tardiamente enviamos

as nossas felicitações.

CHEGAM UNS

AUGUSTO CRUZ LIMA

.

Está nesta cidade o nosso dis
tinto conterraneo sr. Augnsto
Cruz Lima, dedicado delegado de
policia de Joinvile.

JOAQUIM WOLFF

NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Wan
da, filha do sr. André Kowalski,
contratou casamento o sr, Auto
nio Nunes Pires, oficial inferior
da Força Pública.

. ,I

Encontra-se nesta capital o sr

�duar.�o M?ennich, abalizad;
cirurgião-dentista, residente em
Nova Breslau.

Vi.ndo de Laguna acha-se nes
ta cidade o sr. Marcial Veiga.
Encontra-se nesta capital o sr

Atahba Brasil, do alto comerci�
de Laguna.

FALECIMENTOS

A'
_

rua Presidente Coutinho
-n, 108, faleceu ôntem o joverdAlfredo Teixeira de Oliveira, fi
lh� �o sr. Manoel Teixeira de
Oliveira,

O sepultaments do seu cada
ver realizou-se ôntem, ás 16 he
ras, no cemiterio de Itacorobí
COIll grande acompanhamento.

•

1
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