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INTERFERENCIA DOS COR
RETORES

-De acôrdo com a solicitação
da Carnara Sindical de Correto
res de Fundos Públicos, o Banco
do Brasil resolveu permitir a in
terferencia dos corretores por oca
sião dos depositos em réis, quan
do serão examinados os documen
tos de importação exigidos pela
fiscalização cambial.

TAXAS DE COMPRA E
DEPOSITOS
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LONDRES, 4-Comunicam de
Nigata (Japão) á Agencia Reuter
que, devido ao pêso da neve, de
sabou o této de um cinema na

povoação de Tokemachi.
O desastre causára setenta e

nove mortes e sessenta e seis fe
ridos.

RIO, 4 te O presidente
13 horas, acompanhado de sua esposa,

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

COBRANÇA DA
TAXA DE 3010

Declarações do diretor da - :::::_�:---B � ...__mr� -"-"�-�::_�Q�_,,�......��"'-����""�'"-�&-��
-.

Carteira Cambial do Ban� A V O Z ,D O P O V O

a,J\"o Brasil
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R" C A L L A D O
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RIO, 4-0 diretor da Carteira,
mos recehendr os deposites é de

Cam�ial do _Banco do Brasil bai- 17$500 para o dolar fi vista, en- Saldoxou, instruções para a cobrança l trega pr�nta.
_da taxa de 3010, a que se refere

I RUIU O TE"'I'O DOo decreto n. 97, de 23 de dezem-. nohro de 1937. "CINEMA I-A r�gulamentação que aca

bamos de baixar, disse-nos, o sr.

Tanctedo Ribas Carneiro, a quem
procuramos, visa, simplesmente,
dar execução ao decreto do govêr
no.

Indagamos. então, quais seriam
os resultados imediatos da lei,
que alterou a nossa política do
café. Respondeu:
-Os tomadores de cambio pa

ra importação de mercadorias de

positam os equivalentes em réis,
de suas cobranças á taxa do dia.

Quando o Banco do Brasil mi
ciar a distribuição de cambio, na

fórma do decreto será fechada a

taxa para cobertura dessas co

branças, incidindo sobre os con

�ratos de cambio o imposto de
3010, pagável no ato da liquida
ção.

• jGal. Andrade Neves Retribuindo. I�posentado-
LOld I RIO, 4 Faleceu hoje nesta capital OS cumprl- ria dos fun-o galo Andrade Neves, ex chefe do,

Estado Maior do Exercito.

mentos clonarlos
Assumiu o . I RIO� 4-0 SI·. pre-

S" PAULO, 4-,0 interventor sidellte tia Republica
d

dr. Cardoso de Melo Neto, acom- r -t • •

tcoman O panhado de suas casas civil e mi- S? lei 011 aos I1!lnls e-

litar, e todos os secretarios do l"iOS a relaeao dos
PORTO ALEGRE, 4 o gal. Boaner- J: • •

d ises de Souza assumiu o comando Estado retribuiu hoje a visita de .nOClonal-IOS e lua s
da 3a. Região Militar, por achar se cumprimentos que lhe fizêra o gal. de 30 anos de servi
entêrmo o gal. Daltro Filho. Deschamps (:�valc��ti, co[��n- eo, afim de poder dardante da Região MIlItaI' e oficia- I t -

lidade por motivo da entrada do comp e a exeeueao
novo �no. ao dispositivo cousti

O interventor paulista foi recep- tlleional� que deter
cionado no quartel da 2a. Hegião mina aposelDt lldoria
Militar com excepcionais home-

pa.-a os funetl�';lIarilos
nagens. de mais de 30 anos

RIO, 'L-Os ministros da Guer- I presentado pelos seus mais eleva- convicto de que só com num arn- Separados para !,e s_ervif;O ou 68 de
ra e da Marinha, acompanhados i dos chefe" ora nesta capital, tem bientc de ordem e de tranquili- I Idade.
dos oficiais generais de terra e: a honra de apresentar a v. ex. o" dade poderão os brasileiros entrar I ----------�--

mar, bem como dos chefes da mais expressivos votos de feliçi- na posse das multiplas e varie- sempre 'Quen'l encontroumissão Militar Francêsa e da dades pela entrada do ano de I gadas rrquezas que jazem inex-
"

!" ,
.

REMESSAS URGENTES PA- \ missão Naval Americana, estive-. 19:J8. Pelo apoio moral que nun- !plora�,as, trabalhando com alegria I

PAN"RA O EXTERIOR ram ontem no Palacio do Catete, ! ca lhe faltou e pelas irrefutaveis i e fé qo, mais següi"� êxito.
, !

O
iii �����e�e Llr:{):�. ::il1 10 . "

onde foram apresentar cumpri- f provas de carinho e de sádio pa- Deste ponto de vista o Exêrci-
-.

q
.

�
I Pede-se a quem encontrou um-Foram tambem regulamenta mentos ao presidente d a Repu- I triotisrno, que se traduzem pelos to n�o. se afastará, conserv�ndo- pre��i:.�����ii'a�edi�!�Sab:��a o�:.� I pequeno'" cão de raça FOTER.das as remessas urgentes para a blica.

'! esforços
envidados por v.ex., para se vigilante na defesa do regnnen, rer, nesta capítau o italiano ortan- HIER, pêlo preto, branco e marmanutenção e viagem. Tais re- Recebidos 110 salão de honra, mante-lo á altura de sua elevada as�eg.urando a orde� e a�to a re- do Fernando de �ssunç,ío, c�sado.! ron e que atende pelo nome demessas serão feitas prontamente. I pelo sr. Getulio Vargas, os mi- missão, o Exército agradece-lhe, pnnnr todas as açoes dlssolven-! COIU 21 anos de Idade, morauor a; «PAI"T f d t IP dI' t d Ih d d d d' d

. rua Jorge Helio rr 10 e Silvia' .� », o avor e en rega- o narova a pe o III eressa o a �r· nistros apresentaram- e os CUIlJ- expressan o a sua ma - oura gra- tes e esorganiza oras, quaisquer P eh B' d 33·'
'

lt .�. I casa do seu dono ao Largo Ben-.

d d dE" d M id ! - I
. a .. eco oria, e anos, so e113, ,gencia a remessa, que, como IS- primentos o xercito e a a- ti ão. que s.ela� seus rotu os e ongens: resídente á avenida �iraden"te;; rr , ;amim Constant, no. 4.

Sf', é para manutenção e viagem, rinha, tendo agradecido o chefe Em todos os setores de ativi- contribuindo com todas as suas 138, tentaram contia a VIda. be- A pessoa que devolver o cãoela será feita, imediatament.e, sem da Nação. i dade, o nome de v. ex. é sempre forças na grande obra de salva- bendo veneno. Orlando, que se cu-
e

�

tifi dd P I I . ,
"

h t �, �
� d s ra gra I ica a.elongas. or exemp o, se a guma Em nome do Exército por oca- i lembrado por todos quantos na ção nacionar encetada desde no- sal�. � res meses passa os, ama"

F P t .l. va SilVia. Ontem, ambos toram la-pes�oa, na. rança ou em ,or u-
•

j defesa da Pátria têm sua princi- vembr� por v. ex.
.

zer um ptc-níc, no Horto Florestal,gal, necessitar, com urgencia, de � pal preocupação. Heafirrnando todo o apoio, le- levando frangos, bolos e gUlIraná.
dinheiro, e provada essa urgencia, .p Na edificação da obra grandio- aldade e integral solidaríedace, o Passaram o. dia e a noite dentro do
O Banco do Brasil fornecerá ao � sa em que v. ex. está empenhado, Exército formula a v. ex.. por mato, e.no]e, de madrugada to�a"
int dia

.

b t ra neces .l ct-
- • •

d' d' d ram veneno. Ela, morreu, e e ele,III erme I no a co er u .
-

� pon o em execuçao os preceitos meu mterme iD, os eSej0S e um foi para a Santa Casa em estado
saria, dentro dos limites que f@- � da Carta de 10 de novembro, os prospero govêrno em 1933, afim ,Iráve. Orlando, embóra riravemente RIO, 4 O chefe da Nação asse

.

d I I
f) f) hoje o decreto relativo ao airaro estIpula os pe a regu amen- esforços do Exército estão orien- de que se realizem as aspirações envenenado, andou cêrca de dois da Constituiçãn de 10 de Notação. tados num mesmo senlido. Não por que o Brasil anseia. Dêle v. q.uilom.etro� a�im de c!.tama� a. As: bfCi, que extiguiu os partid'·'

, f SI,otenCla. SIlVIa, que nao resistIu a 1·
.

havera inter tlrencia estranha que ex. t.em « a pro.messa solene de bem ação do veneno, pertencia a concei-
ltlCOS.

d f'· P t d t d f O decreto autoriza o .reo esagregue ou que ou aça saIr servir a a na e e u o azer tuada família da capital paulista. agremiações de carater bendo rumo do dever tomado como pelo seu engrandecimen to. »
e cultural, determinando qu

mÔd��Tr�ito crê na ação deste- 10 NOIVO FOI AR-I Nomeado
. prefeito �������a:s �Oe�:�h,�açg�!X��

merosa e decisiva de v. ex. e está BANCADO PELOS
d H

.

I
rido Idecreto lei.

CARAUINEIUOS e amonla o atua A- t dDOS BRAÇOS posen a os
DA NOIVA contador daquela Foram aposentados pOr. decreto'

S O S de ontem do sr. Interventor do Es-
• ••

1 Prefe·ltura tado: 02' escrituario do TesouroNAPOLIS, 4-Quando a joven I Estadual sr. Manoel Prudencio Men-
. .

Concetta Bevilacqua, de 22 anos, des e os guardas daquela reparti-SANTOS, 4 FOI capta.d� nesta CI- estava na igreja prestes a dizer _ ção Maviael Alexandre de Souza edade um S.O.S. transmItIdo porum.' Por ato de ontem do sr. Inter- Quirino Angelo Roberge.navio da Costeira, que se encontra o « SIm », no momento em que o ventor Federal, foi nomeado prefei-
nas imediações da ilha da Queima- padre lhe perguntava se «ela re-, to do municipio, de Hamonia o sr.

Ada, tendo sido enviados socorros. cebia como esposo » a Antonio Rodolpho Koffke,que vinha exercen

Albano ela sentiu que o noivo es- \ d� .com �rande �apacid�de, descor-,

d tImo e tIPO admInIstratIvo o cargotava sendo arrebatado. os. seus [ de contador daquela Prefeitura. nabraços. Voltando-se, VIU dOIS (ca- Cidadão probo, de uma lealdade
rabineiros» que o seguravam fir- a toda a prova, o áto do sr. Inter-

rnemente. ventor �ederal será de �olde a ca-

A f '1'" lar admIravelmente no seIO 1a po-
.amI. Ia e a nOIva pensaram, I pulação daquele florecente munici-

no pnmmro memento, em alguma [ pio,que no sr.Rodolpho Koffke tem

pilheria de máo gosto mas os po- encontrado uma das grandes ala
lidais explicaram imediatamente vanças propulsoras do progresso'UMA REUNIAO DEBELO HORIZONTE,4-0 go- ,que a" autoridades andavam ha- daqouela coRmudna1'h K f"k t M �Jor'·C1'I'BOS' d B d' V I d ., .

sr. o o p o o f e, ornou In.ll.:3 NO P",.erna or. e?e!to a a ares as- VIa anos a procura de Antomo posse, ontem mesmo, perante o sr.
....-.-

SIllOU "dOIS l?Ipol'tantes decret?s, Albano, acusado de falcatruas. I Secrétário do Interior e Justiça, LAClO DO CATETE

nOrte
um deles cnando 27 delegaCIaS Após o desmaio a noiva con- com a. presença �e grande numero RIO, 4 - O presidente da Re-
regionais de policia e outro crian- d

'

1" t' I de amigos e admIradores das suas publica reuniu. hOJ'e, á tarde.. ..

cor ou que, se a po leIa Ivesse raras qualidades.do a Inspetona da Asslstencla aparecido meio minuto mais tar- , . no Palacio do Catete. todos os
Técnica do Ensino. de, ,ela sería a esposa de um con- M-I-

- ministros de Estado. afim �e tro-
Tanto os delegados regionais denado. I lonano car idéas �ntes de sua partida. que

como os inspetores técnicos, per- S. PAULO, 4 O possuidor da apo- deverá verificar-se no dia 6. para
ceberão os venciment0s de J conto CASA do Jornalista lice do Estado premiada com 1.000 o Rio Grande do Sul. .

de réis mensais e mais 20;$000 de

I
. contos declarou que não queria vêr Não foi propiÍamente uma Teu-

diaria quando em serviço f6l'i\ da FORTALEZA 4-Foi lançada o seu nome no. jornal e tio depres- nlão ministerial mas lpenas umJ.
, d' ...

h'
'

sa recebesse a lmportancia compra. 1 d h
•

�sede 3 sua respectIva clrcunscl'l- I. oJe a pedra fundamen tal da Ca-I ria uma fazenda abandonando a pa estra O C de do governo CO\l\
ção. sa do Jornalista Cearense. caJ;lital.' los seus auxlliares�

Getulio Vargas partirá de avião, dia
para a capital gaúcha,

li'

as6,
- .-----�---_._------------

A
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RIO, 4-0 vice-almirante Gra
ça Aranha, comunicou ao minis·
tro da Viação ter encerrado o

exercício do Loid Brasileiro com

um saldo de 300 contos nas agen
cias nacionais e de 700 contos
nas estranjeiras.

HOMENAGErtl DAS FORÇAS ARMADAS
_ mC::I'_'-' _ If'F"II'TTTTT m"'i' - crrmrrs &3

ao Presidente da Repubãca

Por último, o diretor da Car- PRESo GETULIO
teira Cambial informou:
-A taxa fixada pelo Banco do

Brasil de compra é de 17$300 pa
ra o dolar á vista, entrega até
30 dias, e a taxa com que esta-

--------

DESAPARECIDA DA
:;4 DOBAS

PARIS, 4 - Ha cinquenta e

quatro horas que se ignora o

paradeiro da aviadora Maryse
Hilsz, empenhada no vôo Saigon
ParIs, reeeiando-se que a mesma

'tenha sido forçada a descer nas
montanhas do Iran.

VARGAS

sião da visita ontem feita ao pre
sidente da Republica, o general
Eurico Dutra, ministro da Guer
ra, pronuncíou as seguintes pala-
vras:

«Exmo. sr. presidente:
O Exército Nacional, aqui

Irá ao

Autorizando 1
o regist I

re-

mais alta ante
de televisão

Importantes
decretos

PARIS, 4-A mais alta antena
de radio-televisão vai ser instala'
da dentro de curto praso na Tor'
re Eifer.

.

RIO� 4 - O sr. cei.
Meudonea Lima� lui-

PARIS, 4-Maryse Hilsz aca- nistro da Viaeão par..
ha de ser encontrada a 20 mi- tirá depois",de..ama-lhas do golfo do Mexico, onde d· 6
foi forçada a descer, devido a nhã, 18 , para o

uma pane no motor. J norte do país.

"1
' ,- �.
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'.� '. I.-

,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pii1sss"fóra
I Elevação d� taxas'�

postais

I BELO HORIZONTE, 3-Fa-
/

(leceu hoje nesta capital o sr.'dr. A 16 do corrente mês, gr aças irense precisa treinar) êle serà '1.'
Abílio Machado, advogado e jor- aos esforços de alguns jovens do defensor do futebol de nossa ca\
nalista, que dirigiu a Imprensa C N R h I I' "N- fi d " .

dOf 'I f' id t dA'"
. iac ue O teremos pe a pn- pitar, ao can o os memnos e

reia e OI presi en e a ssem-. .

d
' .::lt( 'I bilid d

.

bléia Legislativa. .
me-ra vez ensejo e apreciar uma .. 'u' sem responsa II a e, pOIS
íormidavel corrida de natação se Iôrem a 1 ubarão, terão qUI!
constando de 12 pareos bem 0:- garantir o feito passado, na suaDr. Periro de Moura F'drn ganizados. Nossos nadadores têm última excursão.
treinado com afinco estando alguns Para êsse ensaio ficam convo-

em
nponto de bala". cados os seguintes amadores do

Externato:

"';t< '" FiG"iinuF·uhs elíl assunros l Sl PE [{J IDOele Arte ja viveu dias e'lplcn-
didos, que deixa em nós.v+que
i 1 passamos dos cincoenta, -- ao

! ecorda -Íos, saudades muitas sau

.iades,
Em musica tivémos os Sf:'l ões

Ielegantes de "Belhovcrn II, da (,5.
Literaria e Hecreativa Ca!ari
nense» e do «Gre'1l;o Violeta'
com as maravilhosas estudantinas,
regi da6 pelo saudoso maestro A·
dol]o 1\r1élo, o violi ista conterra

neo, que sabia arrancar das cor

das do seu divinal insrumento
desde o trinar mavioso dos pas
saros aos som estridentes dos
clarins.

Em teatro de amadores tivémos,
tambem, noitadas admiraveis com

os Grupos «João Caetano»," 1 0.
de Seten,bro", ".L\madores rata-
rinenses", IIPirilampos" e outros,
em que sob a direção de fiora- J S!� w� '*�!t � m �� Jlc �
cio Nunes, JoãO Cualberto dr. "",a. '<I ".!Pi lho """" !íf.�

Silva e Araujo Coutirdio, fig1lfl- R_@iI ri. 'lzfa I
vam amadores de raça corno

Augusto Pires. Edmundo Ffl-' C��� �itll a r:�
nanndes, Crisanto Elo)' de Me-
deiros, Domingos Prates de Sou

::11, João Fernandes, f"uno Ga
ma d'Eçi!, Cícero Caminha, AI- ,

varo Tolentino, Dante Nativi
<.�

ddde e outros, verdadeiros artis-

Dr� Rubens
Ramos

Lá da verdoenga folha Pliniocráta
Saem-e a latir a magra cainçada,
Pobres escribas que não sabem nada,
Senão fazer figura caricata.

-0--

Róem-se de raiva porque a uma bravata
Respondo com gostosa gargalhada,
Que {:; 8(:' quanto m-rece a ma .acada
Escondida na ex .. fhm8 vira-lata.

-O,..
I Iojc porem, qUf'W enxotar os cuscos,

Que depois das bordoadas desnorteantes
Qu' levaram no côco, êsses patuscas,

-a
Vivem uivando a rábida agonia,
Dos que solren as dores crusciantes
Do terrifico mal da hidrolobía.

EtRNESTO L-ACOMBE

alcançaram ruidoso sucesso.

O professor Mâncio Costa,
deu-nos Seu [éca qué casa e

rtor da Roça, duas revistas
,heias de chiste, que fizerami

Cesar
Seárà

Iniciou sua colaboração neste

dÍ;nio o nosso talentoso coesta�

duano sr. dr. Cesar Seála, pena
brilhante do jornalismo carioca,
onde emprestou o fulgôr da sua

inteligência.
Escrevendo em linguagem es�

correita e argumentadora o ilus·
Irado jornalista catarinense honra
rá, com s::us artigos, as colunas
de A GAZETA.

ZEIRUZ

LEILAO DE MATERIAL ·AI

aVloes

chocaram-seHoje, ás 14 horas, no arma-

zem o'. 2 da Alfandega deo,ta

Capital, se venderá em pubJ:co
blão aquem maIor lance ofere
cer "ôbre o valor de 1 :280$OO(J
(liquido do abatimento de 20°10
sõbre ü valor lJlltelior de ...

I.
O major Carlos Mena Barreto

I :600$000. o material consta0' Mon,:bro, por decréto assinado
t<! do eC:;tal, que vem sendo pu- na {>lista da Guerra, foi cla;;sifica�
blicado no DIARIO OFICIAL do no 14 B. C., sédiado no vi
DO ESTADO. • sinho di5trito de João P"essô�.

S. PAULO, 3 - Um dos
aviões da esquadrilha ita
liana, quando aterissava
no campo deMartechocob
se com outro aparelho,
resultando terem ficado
ambos bastante avariados,
nada sofrendo os pilotos.

::;'j'

.'-#., ..•.
: .�

Tendo sido elevadas as taxas do
correio ordínarto, bem como do COf

reio aereo, para correspondcncía
simples, registrada, expressa, quer

I

I nacional, que estrangeira, é de to
do íuterêsse o publico procurar
verífícar as novas tarifas, para que
não haja prejuízo no bom encami
nhamento de sua correspondência.

As novas taxas começaram J.

vigorar 1'. de janeiro corrente em

lodo o territorio nacional.

_________ ''1'[\_-._

Dr. Abílio Machado

REDATOR: Pauto B. Barbosa

A grandiosa competição
náutica de janeiro

Os treinos e nadadores-vMau
ro cumpre ótima perfomance

percorrendo SOm. em
32 segundos

CLOVIS, SOLON, NAZARE·
NO,VALTER

Htlnon, Ovidio,l .ourival.Lidio,
Borba, Joca, Danubio, Ivo, Wal�
ter, Cunha, Osnl, Saul, Bento,
Bagre, Cel:o e Ciro.
O treino terà inicio às 16 horas.

frutas

Nossas exportações de
frutas de mesa tiveram no

tavel aumento no corrente

ano, De janeiro a outubro,
inclusive, suas vendas atin
giram a 128.039 contos,

Distribuem-se oe ernbar
ques da seguintes lórma:

Bananas, 9.225.609 ca

chos, no valor de 22.654
contes; laranjas, 3.947.7 i 6
caixas, no valor de 98.399
contos; outras frutas de
mesa, 12.177 toneladas,
110 valor de 6.986 contos.

Clovis quasi diariamente dá seus

"esticões" estando em ótima fórma.

f
Os outros têm se sujeitado a trei

I

nos
. ri�orosos e são concurrentes EspO rte _

.temiveis. I ..Jornà I

I JO'GOS DE DOMINGO
NO RIO:

•

MAURO

Mauro tem dado b ôas "puxa
das" e segundo consta cobriu SOm.
em 32 segundos. Cumpre assim
o jovem nSw.mmel" do Paula Ra
mos grande perlornauce, visto o

j record brasileiro desta di .tancia

r'" de 27 �,egundos.

Fluminen�e 2 x

S.Cristovão 6 x

Flamengo 9 x

Bomsucesso 2 x

Botafogo 1
Dangú '3
Andaral 3'
Portuguêsa 'I.

�.
I.

Em confronto com igual
periodo do ano r-assado ti
vemos agora o aumento de
214.306 cachos de bana
nas. 1.186.744 caixas de
laranjas e 7.949 toneladas
de outras frutas de mesa.

Noites mal
dormidas

EM SANTOS:

Espanha 2 x A.A.PortuAu�sa ) .

EM CAMPINAS:
Estudantes Paulista. 4 X

Comercial 1.

Para gosar saúdl! e manter o

organismo EM FORMA e in'
dispensavel dormir oito horas por
noite em quarto aiej�do e ÍKesco.
Nada roa:s prejudici,,1 á saúde
do que contrariar esta exigencia
do organismo. Ba,�a uma noite
mal dormida para abater a mais
forte constituição e tornar o in·
dividuo indispostu para a luta
quotidiana.

A ioso ,ia sobrevem, vía de re

gra, ás pessoas que sofrem de
perturbilção gastro·intestinal, de
desequilibrio glicemico ou de
perda de foofatos.

Pala tratar a insomia é índis
ptnsave), portanto, conhecer a

causa e afastal-a por meio de te·

rapeutica adequada. A's vezes

res )ve-se o caso com pequena
modificação nl) regimen alimentar,
outras. com meio copo de agua
assucarada, ao deitár-se ou tlU

rante a nOite, outras, com um

tratamento fosforado por meio do
Tonosfosfan da Casa Bayer, que
levanta o estado geral, refor
çando o sistema nervoso e regu
larizando o sono. As vitimas de
i'lsonia devem, pois, consultar o

medico afim de combater esta

pp.rturbaçãu que tanto deprime
e, mesmo, envelhece. N:> caso de
pe�da de fosfato será, com cer

teza, indicado o Tonofbsfan,
com o qual ,se vem registmndo
de longa data os melhores resul
tad.s.

LlDIO, BUBI

A dupla da r ua Alves de
Brito está em bôa fôrma.
Após o treino conseguimos en

tre vistá ·Ius.
-Então, vocês preten Íern le

var umas medalhas. não?
-Levaremo� medalhas de cou-

1'0 si O Clovis permitir.
-Em quais pareos correrão?
-Por enquanto só resolvemos

correr no do; revezamento 4xSOm.
com o Mauro e Jordão caso este

Sec!.retaria
da Segu- :.

rança
Atos assina"

dos

,./
\

Pelo sr. Interventor Fe
deral foram assinados. on

tem, na Secretaria da Se�
gurança Publica, os seguin
tes atos:
-,Ampliado a jurisdição

do delegado especial de po
licia de I n d a i a I, te·
nente Leonidas Herbersts,
aos muniGipios de Ti01bó e

Rodeio.
- Exonerando o 3'. sar-

fará pelo seu clube: g�nto da Fôrça Pública do
O famoso "swlmmer" Jordão Es:ado, Jose' Matias Filho,

afirmou-.JO� que nã� tomará parte 1 de rlelegado especial do
na CO�p�I�Ção.Duvldamos bastan-I município de Rodeio.
te, pOiS e ele um excelente nada- -Exonerando Cursino Ina.
dor e por certo não dtixarà .de cio da Silva de sub·deltga�
pr�5tar � seu �oncur�o pala maIOr do de policia do distrito de
bnlhanlismo ua comd_a. Garopaba, no mumcipio da

Clovis informou-nos que o local I Palhoça. .

da competição serà no Riachuelo -Exonerando Jacó Cassi
onde .improvisar-se-à uma piscina. de 1'. suplente do delegad�Rema grande entusiasmo entre de policia do municipio de
os nossos nadadores. Rodeio.

Coatinuem os treinos jovens, -Exonerando Artur Bos-
para no dia ) 6 elevar bem alto solo, de 2'. suplente do de.
o nome do ellporte bartiga�verde! legado de policia do muni.

pio de Orleans.
EXTERNATO X -Nomeando Jose' San.

FIGUEIRENSE drini e OtaciJio Albino Me�
deiros, respetivamente 1;. e

Para a próxima excursão que 2'. suplentes do delegadó
o Externato falà a Blumenau ou de policia do municipio de

Orleans.
-Nomeando Antonio De·

fine e Angelo Saldanha, res
petivamente delegado de pu,,:
licia e I'. suplente da mes·
mo autoridade do municipio
de Rodeio.

tome parte.
O nfour" da Praia de Fóra é

talvez () melhor que concorrerà a

este pareo.

SABINO, JORDAO
No pareo de SOOro. Sabino, o

jovem extrema do Figueirense,
correrá pelo Paula Ramos.

Sabino é bom nadador e tudo

I
\ .. '

--.f_

Tubarão, iniciarà seus tr�inos.
Assim sendo,· na próxima 4a.

feira, a convite do Figueirense,
o tri-campeão, serà levado a efeito
um forte ensaio.
E" de se f"sperar um tr�ino

bem movimentado, pois o Figuei-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-;-A GAZETA Florianopolis, 5 -1·-1938

Voltilrá para Sorteio no

�. secretária Lira Tania
Realizou-se AO dia 31 na

PECULIO AssociaçãD rPresente de
PAOO

C I

I "flll dAlugam-se conlortaveis quar- . . .

amercla Im e ano
.

I I b'"
A Caixa Telegrafice Bendi" d F I

lO

tos, com [aneras, UZ, mo lhano
t d S t C·

. e orcanu""
- , "d

een e a ao a atanna, asso- O t = � c . "" � t�e pen-ao, a pessoas ecentes, .
� d I d f '.' .l1li

U ..
i � ""-�}� I �

Casalou solteiro. Otima chácara I �d·laçDa� te � aRsse .

os

I udnciOilCaCios pO IS grande naaa
d id d V

a Ire afia egrona os or- . r"" �

no centro a Ci a e. er f' tra-. �1 I f d E d Pelos concessrcnanos da acre-
,

, E J' 94
retos e e egra os este stao,... .

" -

tar a rua steves umor . r 27 d d b ' EXPe cj iAnte ditada Loteria do E stado de
netuou a e ezem ro pro- .,

•

...- -�

,

.

.

�

OO�������l'Z'
ximo findo o . pagamento da rauniã o da S'lOta Catarina, srs. Angelo La

�A •

d C r do peculis de sete con- Diretor�ia rea_IPorta&Cia.,fOi paga a sorte

litl
merree e ampos IM. de d t

- d
.

t
�

• tos e duzentos mil reis I i d 3 graA - a ex raçao e qum li

M Souto e esp.osa i (7'200$000)'
.

'd ····1 za a a ae feira 23 de D"'zemblo findo e

� . . ��. mstitui o pe o seu !

n 1°
- � ,

� participam aos seus paren_!es

i�'
.

I f' d J 9 e ro co r.. que coube ao bilhete nO.•••

'it e pessoas de suas relações W extmto consocio, te .egra ista e
nt 8

.

� o nascimento de sua filha J 11 a. classe Saturnino da Costa re e .640. ASSim é que, receb�-
�� VERA. . � Campinas, falecido na Capital ra� os cem .contos. de premio

� Fpolis., 20-12-1937. � Federal a 17 de outubro p. p.,
OFICIOS RECEBIDOS: - ma�or .05 seguinte fehza',dos: An-

�
....,. .............,..........,..,,�. � em favôr de sua família coníor- Da Associação Comercial de tomo de Almeida Fernandes,

����� ...*..��......_� 'S d S' di d O id ' . dalci AI'
me recibo firmado por s. exrna. antas, o ln reato os pe- resi ente a rua � a g,lsa elx_o;

OS r-T"'""e Iho res hote I�s de viuva d. Hortencia de Mélo rarios Estivadores, nesta; do De- I 17 e estabelecido a rua Joao
Campinas, legado do Instituto de Aposen- Vicente 1 � 91; Ma?oel H:mique

C
·

t
,.

b Conforme deliberação do Con- tadlJcia e Pensôes dos industnarios de
.

Almeida, �e�HJeilte a .rtHt
U r I I a I selho. Diretor., em SU� última �an�a, 17�;. Carlos �ardllze-_.

reumão, realizada no mês que se
CARTAS Rf,CEBIbAS: - II, residente a rua Carolina Ma

JOHNSCHEH IIGRANDE HOTEL MODERNO findou,o pecúlio para o segundo Do dr. João José Cabral; de chad-, 1498" e �fllvador Ferra-

I
trimestre .do. periodo social 1937- Mdchado & Cia.; de lrê S. ro, tambem ai resl�1ente.

� 1938 fOI lixado em sete contos Ulisséa; da Embaixada da Fran- Todos os felizardos acima

Rua Barão do Rio Branco, em frente ae Auto-Onibos na Estação '1 " (7 300dfOOO) ça, no Rio; de Ernesto Riggen- nomeados são pessoas residentes
P 1

.

d G Rua 15 delltiNovembrtíl e trezenbs mi reis ;. I/' ' b h C d Ea aclO o overno H -

I b d ac & ia.; a American x- no suburbio de Bento Ribeiro,
o que em atesta o grr u e pro-

d T
. . porter de New York; do Sindi- no R;o de "Janeiro.

Situado no centro em art'!ria mais co:nercial, cru- 60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR-I g�esso e�sa UtlISSlfIlé\ associa-
cato de Contadores � Guarda- �s-'��::#1!,*';rS:!STSl��'1��

zada pOI linha de bondes e onibus para todos RENTE QUENTE E
_

FRIA. TELEFONE Iça0' linos de Cuiaba'; de G. da Cos'" �"Qua) o clube mais simpático") �
os pontos da cidade. COM LIGAÇAO A' REDE ta Pereira & CiA.. �

.

�
::����������� � Nome do cIubt::: . • • • �

(39 apartamentos com banheiros particulares) I � André Kowalski � � �
Salões proprios para festas, banque[es e peque- � participa aos parentes e I� TELEGRAMAS RECEBI- � �

nas reuniões � pessôas de suas relações fIue 1 D03:-00 exmo. sr. comandan- � Nome do votante: • • • •
�

� sua filha WANDA contra-

MI
te da Fôrça Pública de Santa � �

GRANDE SALÃO RESTAURANTE � tou casament0 com o sr. , Catarina. � - �
A[\IERICAN BAR-ELEVADOR � ANTONIO NUNES PI- � ������t�����d

i RES. i O R Ou �� IVE S S: -Tabelas, circu· H�����rc����HLavanderia PNr�_ê���ER��orificos-DI- � Fpolis. 31-12-1937 � lares, prospetos, etc. � "Qual o melhor player"? �
SALAS PARA MOSTRUA.RIOS AOS SE· � r����l"'S;1 � ASSUNTOS TRATADOS: ri Nome do player: •• �

NHORES VIAJANTES � � Antonio M � - Diversos de interêsse da As- � �
�

J
e l81 sociação Comercial, dentre os �r." �

.� ......�.. M,__ ·

... ..:.�

.Iol�
'''''

Diaria a partir de 20$000 -Filial 16$000
.......

.&.�� Wanda � ...��� quais o da organização do con- r f-
Sob dir(;rão imediata do seu proprietarío e

�� �I sultorio Juridico I·.i em vias de IIIf
Nome do votante: .• i

:r tL .... . � ,�

pessôas da familia W
nOIVOS

I ce�bzação dentro de poucos dias. � . �FRANCISCO L. iOHNSCHER ����nrA .a.l7nn�=n��·;:.

Pensão

(_je P f"ete i 1" \,.,1 r-a

de ,.Joinvíle

maior ordem possivel e com inu
mel a assistência no Lira Tenis
Clube, LI sorteio das promissorias
a favor dcs sacias daquele con

ceituado clube, para a constru

ção do campeão esportivo. O
numero 20 foi o sorteado, ca

bendo ao antigo socio daquela
casa de diversões sr, Wdy Hof
[marn, socio da importante casa

comercial Carlos Hoepck & Cia

o novo prefeito de JoinviL
sr, Joaquim Wolf], procurou on

tem o sr. Áristir'es Rego, atual
secretário da prefeitura desta ca

fPital,a quem convidou [larl exer

(:er idenoco cargo na daquela
importantcnte cidade do interior.

Aceito o convite, voltará o sr,

Aristides Rego a ocupar o seu

antigo pôsto, o qual, durante va

JlOS anos exerceu com grande

I

descortimo e invulgar capacidade,
prestando a Joinvile serviços al
tamente relevantes.

�;
I

HOTEL

PREOIO PROPRIO PARA HOTEL

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

Otimas instalações sanitarias com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos confortaveís salões de Recepção, Res

taurbnte, Fumoir, Hal e Bar
\ Cozinha de 1 a. ordem sob a direção de pro

fissionais. Grandes Frigoríficos. -Lavanderia pro

pria a vapor, toda roupa e louça t!sterilizada.

Jardim.-Salas para mostruarios para os srs. re

r;resentbntes comcrciais.-OlNER-C,)NCER10

J

o EXPOENTE MAXIMO
DA EL.EGANCIA MASCUL.INA ... O
O GUL.t-IO DA INDUSTRIA NACIO."

,..

NAL.-O Ct-IAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL.

•

Depo5itario:l�A I e x fi n d�Jr�e 5 a I u m
. RUA CONSELHEIRO M.A.F'r�A N. 12.-�FLORIANOP.OL.IS

.'_ � ........ _ _ •

",','" l'

{�.

"':".'�\'!""
• '

( 1,:
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Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio.
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos ..

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RiO DE]ANEIRO

N o�Estreito Ponta do Leal Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
I ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

I mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

� EI I L H E T E S 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

�, Federal e Santa Catarina porto do Norte ou do Sul do Paí�1 bem como para o Exterior

I
Recebe cargas de importação," do País ou. do Ex-

'.
terlor, para desembaraço e redespacho para

NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECHADOS as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

� SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS
���==--'--�� � �II�����������

A GAZETA

�
��
i� Em loteria a sua favorita

I Rua. Felipe Schmitd n' 7 --e 17 a

AIestados
....

médicos
- -Em todos os cases em que tive de combater uma

dôr, recorri á »Apyretina», sempre com resultados mera

vilhosos
Ass. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Hospital Fraueahille, Hansa Humboldte
Consultoria em jaragué.

-Po�so certificar que empreguei com optimos resulta
dos, o renomado produto <Apyretina», nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass. LJr. Alfredo Ciniello
Medico estagiario voluntario do Uepartamento de

Prophylaxia da Lepra em Sã� Paulo. =
-A «Apyretina», pela associação feliz dos seus com

ponentes, será um auxiliar precioso nos casos indicados.
Ass. Dr. Victor Mendes

Major Dr. Victor Mendes-Director do Serviço de
Saude da Força Pública do Estadc ele Santa Catarina

FlorianopoJis.
-Os analgésicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica
dos orgãos aãe é atigida por efeitos secundarios, mesmo

quando dois cachets sejam ingeridos simultaneamente. Em
outras palavras, não deprime o coração, não diminue o pe

rystaltismo gastro-intestinal, nem hyperacidiíica o €stomago.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

Rua 15 de Novembro na. 84 A- Blurnenau-Santa
Catarina.

--Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat besonders
beí Migraene. (Kopíechmerzem).

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-e-Ste.
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 <Ápyretina» 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-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clinicá, lia

cachets de «Apyretina», COlO optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto <Apyretina> do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.

,.

------._ .. ...,

--
. -

OOg--' --= s- t

-------
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I Credíto Mutuo Predial:
• G
•

Adolar Schwarz mAIS UMA BRAnOE UICIORIA 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 também
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

motocucletas "AftOIE'
,

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

todos os motocyclistas
Motor "ARDIE" de I cylindro, com 3,5 HP.
3 velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando sómente 65 kllos

Peçam informações sem compromisso a

Casa Savas
de Estefano Savas
RUA CONSf.LHElRO MAFRA N. 38

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Praia de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo I $500 I

Descontos para revendedores II
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500

CINTA'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas,Avi.rdor Chauífcur, etc.
CORTUME e T'AMANCARIA -BARREIROS

/1,. LHEUREUX
veudas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

quinta-feira

EliXIR DE N06UEIRA
Empregado com successo em todU

u molestias provenientes da lIppbiIII
e Impurezas do sangue:

'1

E' INCONTESTAVELM�NTE UM DOS MAIORES CLUBES' DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO EM PRE\1IOS FORAM DESTRIBU1DOS A' MAISDE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE'vI HOJE'MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETÂ PARAPODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DÊ CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000,
premios

e muitos
menores

FERIDAS
ESPINHAS t
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PflL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHUlAS

SYPHllITICAS
e Ilnalmeate em .....
.. atrecço.. ou,Ia ....

liam reel'lrldl rem "la •

IIAVARIA'·.e)
- Milhares de curado. ._
GRANDE DEPURATIVO DOS"

JARAGUA'EM

../
\

Hopede-se no Hotel Cen-

"
traI:

CREDITO 'VIUTUO PREDIALr •
Proximo a estação -amo'

«APYRETINA» é O melhor remédio contra • •

• pios e �rejados quartos pa-

a dôr de cabeça, nevragias, resfriados e gripe. • •
ra casais e solteiros.

Preço de dois cachets:$600, em todas as Par- • Rua Visconde de Ouro Preto N·, 13 G Confôrto, Higiene e Proe-

I '!lacias. ." •
-

tidao
• O II Proprietario FRANZ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... iiiiiiiiiiiii.:i! ••••••-------.---_., ••••••• ti HESSEMANN.

,E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTENCIA ME DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

i:

.1
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r�� REPRESENTANTES E DEPOSITAFlIOS EM SiTA .. CATARINt�

� O A � L. O S 1-1 O E � C K E,Iit:'� S A �

��.
. r-.: . � ��:,L •.• f

J

B
· . Velas e Magnetos

Filiais em:
� .... forte - de um .om a varl08 .on. oomblnado.
�
g;')
ê
e

GAzETA- -Florianopolls-1937

.ao , • m.l. barata, porém ,
• melhor do mundo

8

Immen.a durabilidade
BlumenlJu, Cruzeiro da Sul,......1 que nao oon.ome bateria (2,5 amp.)

A Joinvile, Lages, Lagun., Sãovenda em toda. •• 110••

o•••• do ramo

• no. Francisco �G Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
Consultaria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 1 elelone, 1595

J Telefone, 1.584 Res. Hotel Gloria-Fone 1333

.

Consultas--Des 8 às 11 e
_

das': 14 às 16 horas Consultas das_ 13 ás 16 hrs,

.��������������.Ã.q�Nl�G
� �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis-

iI· estrutura em con- catlzação e direção CONSULTORIO-·-Rua Tra·

ereto armado de ob. as ano N. 18 das 10 ás 12 e

� e ferro Aparelhamento com � das 15 as 16 1(2 horas.

� pleto para constru- I\! TELEF. 1.285

� çôes de pontes em

� IRESIDENCIA-I<Ua
Este-

� concreto armado � ves Junior N. 26

�, IJ
TELEF. 1.131

f1! Omar Carneiro Ribeiro· II
�
I Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12n�DAR

��
� I

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moiestias da pele

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
I le e nervosas pela fiuto/lemotherapia

ENGENHEIRO CIVIL

Tel. 1503 Curitiba • Paraná

��

·
. Obras contratadas na I- semestre I

I� 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 �
!pGi'up Escolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro �
Grupo Escolar de Iratí �

I Maternidade de Rio Negro I �
• Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto� (Paraná) �
� Diversas construções de residencias �
, �

. ��fôl7J\,V.ô.V�V��&�A��AV.&�O

I.
�,

'--Dr. Ricardo I
Gottsmann.

•• <4._ ,. ," �:
••

_

De Fama Mundiall

Vísconoe de Ouro Preto
Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em cirurgia

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

operações de plastica

•

re I ra tem seu escrip-

Dr. Arminio
Tavares

Dr. Carlos Corrêa

Vu=�15? :a-��
no lugar Bamúros, com es

plendido pasto, duas casas de ma

deiras, muitas roças de milho e

mandioca, além de grande número
de arvores frutiferas. Agua mag
nifica. Tratar com Alcebiades
Souza, nos Barreiros.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
i gania - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7 _-- TeI. 1456

Res. Rua Bocayuva, 114 ITe). 1317
___I

tório de advogacia á ruaPartos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternldadel
MedicI do HOlpltal

n. 70. - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica médica de crlan
çal o adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas Jiariamenle das

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE.-1524

(Curso de especialização em

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

I Dr Aderbal
da Silva
Advogado

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

R.

Vende ..se

por preço de ocasião, 2 ca
sas em perfeito estado,
sendo uma a rua Major
Costa n. J 1'Z e outra a rua
Frei Caneca sjn, com 4 ano

Advogado de uso; uma de madeira e

I Rua Trajano, rr 1 sobraão outro de tiiolos e cal.

I I
Para tr=rar com João Se-

Telephone rr ) 458 vero dos Santos, Cais Fre-
-- __ derico Rola.
-���������

T Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e�no interior deste e do Estado de San- IIta Catarina.

Escritol"io' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

'Isobrado sala n' 1
.

PARANA' SANTA CATARINA

I Dr. Pedro da Moura Ferro I

--

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo socio da S. T. P. D., V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do seu radio'
com direito a todo e qualquer concerto, rnudan
ea de valvulas, etc., pela modica contribuição:men
sal de 4'000.

Representante BENlfO ARAUJO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catarina

Pelo engelii�.ei.'a F,. agruuamo Cesar
SEA'RA (Da Serviço de F'amenio d.
Produção Vegetal do Estado)

1\ qualquer pessoa, por mais indilerente que seja, porjsemelhantes de tudo o qtIe eles PH>ci�am.I para viver; enfim a téc·rses passaram, ou já haviam passado, a tratar a agricultura cora IlS

certo' não escapará a profunda mudança operada nos últimos tem' nica domina em lodos 03 seus sectores onde a creatura humana desvêlos que e-sta mereciav organizando-se em bases técnicas, afim da
pos, em todas as atividades a que o Homem se dedica, As ne-

1
existe, unica entre todas que fqt adotada de grande capacida- poderem obter maior rendimento e melhoria' de seus produtos ag(,,�

cessidades de cada individuo e os meios de sanai-as são outras, de inteletual, Como não se podia deixar de ser, leve o Ho.nern (I)S.

absolutamente outras como ha 10 ou 20 anos passados não o que dirigir tarnbern suas vistas par 3. o sólo, elemento principal de
eram. A sim tambem o coeficiente de produção de cada um se sua existencia, que lhe serve de piso e lhe dà toda a alimenta
nos apresenta inteiramente mudado, aumentados uns, diminuídos ção, desde o mais inhrno grão de feijão, até o leite, os ovos, a

outros; no concerto geral das coletividades - continentes, nações, carne e todo o mais com que [abríca as mais complicadas e sa

estados, municípios, províncias, cidades, logarejos e até nos lares I borosas iguarias.
apresentando o mundo atual, aspéto social, politico, administrativo I Surgiu assim a agronomia, que e' a parte da ciência
e individual, bastante diferente dos que o conheceram ha algum que estuda tudo o que se refere ao sólo e ao que produz, tanto

tempo passado. no referente ao terreno animal como ac vegetal. D.ido o estrei-
Não iremos aqui objetivar, porem quaisquer outros assún- to entrelaçamento que todos os assuntos cientificas mantem entre

los que lião os que Sf5 cinjam estritamente ao ambito dp nossas si, o estudo de agronomia exige uma forte sona de conhecirnen
atrihuiçõe, encarando apenas um) das inu.neraveis questões da tos gerais os maís variados e traoscedentes, que vão desde a

atualidades e que, para o nosso País e muito especialm-nte par,} I rnaternatica, passando pelas rmis complexas e modernas teorias
() nosso Estado, têm inllu-ncia vital: a agíicullUla e érn particular sobre todas as meterias até os mais corriqueiros e ernpmcos prc,
a parte que nos toca no [eferente ao Serviço de Fomento da cessas de cultura. Um técnico em agricultura, é pois um horne:n
l 'rodução Vegetal ora em Iuncionamente nesta Capital. Indispen- dotado d'uma vasta sorna d:'! conhecimentos, que qualquer lei
save] se nos toma, no entanto, darmos aos que se interessam pe- go, mesmo com longa expenêucia de trabalhes pràticos, CO'TI êle
Ias coisas relativas à agricultura em nossa Estado e com especia- não poderá competir, pois os anos de estudos a que se dedicou
lidade aos lavradores e agricultores, por sucintas mesmo que sejam, representam o conhecim nto aprolundado de tudo o que foi feito
c'xplicações sobre as finalidades e origens de nosso Serviço. Para e padera' se-lo tocante a' especialidade a que se lançou. Sur
I anta focalizamos na pequena introdução ao presente artigo, a giu assim a ciência agrono nica como urm necesidade ina Iiavel
realidade da situação de hoje em dia, esclarecendo-a com con- para as diversas nações, que desejavam organizar-se agricolamen
siderações de ordem gera]. te ah.n de poderem pro Ter ao sustento de seus hab.tant-s e com-

A agricultura foi sempre e continuará a s\"l-o ainda por petir nos mercados internacionais como as demais,

a'gum tempo, uma das modalidades de atividade humana onde a O mais convincente exemplo da excelencia di racionalização
penetração dê novos conhecimentos e rnetodos mais modernos, mais dos trabalhos agrícolas dão-nos os Estados Unidos, republica quasi
(Uicil se torna. Conservador p01 excelencia, passando sua exis- tecnicocrática, que em t[�S centenas de anos conseguiu impôr-se entre

l::ncia quasi que inteiramente afastado do contado dos centros po' as demais, expandindo-se vertiginosamente, lançando mundo afóra seus

pulo&os-onue o progresso, daJa a facilidade de comunicações, formidaveis ptodutos Illdustriais e agricolas. construindo-se tal presti.
fi'� faz c;entir intenso-o agricultor não possue outros meios de tra- gio moral e material que lhe deram tanta prosperdade interna,como
idho senão a rotina. Ao tremendo contacto com a realidade do jamais a Historia da Humanidade registrou. E todos os outros paí
m,'!io de então, qu:!ndo ainda o nosso País dava seus primeiros pas
S )5, ha centenas de anos pa,óados, no�sas antepassados c' como talos
,bs atuais lavradores e 3gricultores que entre nós trabalham, assen

t .ta:n 05 alice'rcês da economia nacional. que, c')'uo todos 05 alt-·
r: (ces, toram filmados U,) sólo, na terra. unico el�rnento que na

'Ileles lonjinquo5 tempos pO;;SUiam c gu� c03stitu� a base de toda
nossa nqueza.

INenhuma outra nação �oJe á osten!ar tão 'iultoso patrí-
iflonio de terra celt;vavel como nó". Algumas outras ha, e

i \)ucas. com maior upei ficie, po%u:ndo, porém, ttrra� absoluta
('lente estereis, co, , os Estados Unidos com suas geleiras do ter

,,'[(lri,) de AILl�ka " "cus desertus de areia do Oeste, ou a Rus
siEl C0lr as suas S-"EPPES da Slberia e a China com as suas

Té'giões montanho"3s ou ao CO'ltrano pantanosas. Nossos antI'!'

p:lssadns viram, pois, d ,�de Jc.g). u qu.; Ih�5 tocava a fazer:

Idedicar" n-se li I,::rr"" cul:ivá -Ll � dela. extr"indo 05 feutos com

que vieram a for:nar a riqueza nacion,aL Isto se passou, no

�n-I1 I1nt::>, ha cerca de 400 anos atrás. quando ninguem sonhava
ainda qu.� a agricullura v!es�e, a se constituir em ciência. nesta fir� I_ma'ldo todos os seUs pnnClplOS para a obtenção de [OVOS pro-

S0< ,:�" (), r ui O �J,,,, mll 1S ·(m ao �eculo XX. não I�;o ",0 Ó(d�iI ,--OtnO em qUdol todos os de:nais paizes do mun-

do, com o mesmo acervo de conhecím<:!i1tos - afora infima me

lhoria -

que o legadu por todos StUS antepassados. Como foi
dito 3UfX:a, a rotina era a unica arma com que estes contavam,
como o continua a ser até nossos dias.

As neCessidades e os meios de vida atuais, entre-

t'lnto, já não comportam tais melados. Tudo mudo\l sobre a

fac e da terra e o radio enchr. no�sos ouvidos de melodias e pa
lavras tran mitidas a miih'ues e milhares dt" quilometras dt:: dis
ància; aviôes transportam através contiaen'es e oceaaos afora pas

.agr!iros, corresponclencias e ca'-gas; autornoveis cruzam excelentes
,>

stradas em todos 0-; sentidos; a�lerfeíçoaclas maquinas trabalham
eob as ordens de homens especiJ.lizados procurando servir a seus

Sementes de Cebola
Arnarela Temporã

(SELECIONADAS)
BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA

Rua Trajano n. 16

Coustituiram-se ministerios. passando II parte agraria a for-
mar um doe> mais importantes ramos de administração e quadros de
técnicos Ioran for.nados afiro de poderem difundir nas populaçõe;
rurais métodos mais aprimorados de! cultura, onde a mdquilla.' a ci- \)
ência pudessem intervir. Pue força das circunstancias.operou-se assim _.(
uma verdadeira revolução na agricultura mundial, motivada pelaiexi- r

gencia vertiginos arnente crescente dos mercados, em qualidade e q�aQ.
tidade. E o Brasil, "país essencial Dente agricola", segundo o velho
chavão parlam entar e jornaiistico, m 1, que no entanto é absolutamente
verdadeiro, não p aderia deixar de tocade pelo avassalante influxo
renovador, tendo que aderir á cauaa comum para não se deixar aba-
ter pelos possantes e bem organiz a.ios concurrentes estranjeiros,

De ergam puramente burocrático, em que mais alto que tuda
falava a politiquice ambiente, pa5SOU o Ministerio da Agricultura e

todos os seus serviços a ser u:n crganisno técnico, onde a voz da.
técnicos e péritos especializados passou a ser ouvida, por obra de
Juarez Tavora, que assumindo a direção da pasta logo após aRe.
volução de 30, operou a mais proluad i m\lda'1çl em assunto. admi
ustrati vos jamais registrada no Bra5il.

Absorvidos por assuntos politicas e de carácter mais ime
Íiatamente utilit.ui), as )_)J?u!a:;.)ej ru.ais e urbanas dJ pais ainda
tão chegaram a se aperceber do p.lSSO dad) em pról de nossas ati.
zidades agrarias pelos que d-Ias competiam cuidar.

.

O. frutos de tal trabalho. entretanto, estão quotidianamente
surgindo aos olhos extasiados de governantes e governados. O algo.!
dão em São Paulo--,)bra grandiosa do valor da gente band<!irar

s-?5àbiamente ori:ntada pela co:upetencia de nos�o colega dr. Fernàfl
j

"I

Costa, atual mInIstro da Agr:cultura e que fOI rturante muito templ .

Se<:retario da Agricultura em Sao P:wlo-é a mais (ormidavel e '

portentosa dpmonslração do valor da técnica e da racionaliza�ão das
culturas, s" :do cORsi&�rada pelo eminente mestíc professor Torres
Fith,:" o·mo u maior acontecimento da agricultura mundial. Para
tantn basl�:á citar-se que, produzindo ap(!nas 3.934.244 qullos de
dlgCl �.1'.) t'ro 1930, c:rc, a'05 dei,oi3, e:ll 1935, São Pal:1lo veiu a

produzir ; 60 milhões de quilo" e no ano que' óra finda cêrca de
200 miI:lões, constituindo-se ràpidamente no maior Estado produtor

rdO paIs, aletn de :lr:eStn�ar cs mdhores tipus Jü mercado n.acionale internacional.
SerIa por dcmai, longo i ocioso, porem, citarmos tddos os

frutos já oLtidos !-ida illslltuição dI) novo t::stad:> de cois3S em nossa

agricultura. A L:aoa pôsso, i\ll e aqui, surge.m melhorias no terreno
agrario, notando-se por parte das populações rmais e das adminis-

. traçõ€s estaduai8 e m�sm'J municir::.is, grande interesse pelo movi
mento renMador. Afi'l1 de corresponder aos anseios de seus dirigidos.
o atual Interventor do Estado, o eminente dr. Nerêu Ramo" firmou
com o então ministro da Agricultura, dr. Odilon Braga em 27 de
janeiro de 1937, um Cvnvenio, pelo qual ficou creado o Serviço dt\"FOfIlento da Produção Vegetal do Estado.

Moldado em fundamentos essencialmente técnicos. o novo

organismo, de que fazem parte especiali�tas fornecidos pelo Governo
da União e outros contratados pelo Estad:>, destina�se a incrementar
a agricultura em todos os recantos de Santa Catarina, zelando ao

mesmo tempo por tudo o que já se acha feito, alem de procurar
orientar as atividades de nossos lavradores de acôrdo com as mo�
dernas conquistas da ciência agronômica e os imperativos da época
atual.

Para tanIa necessitamos do apôio e da colaboração de todos,
que em nós terão eficazes e esforçados servidores pela causa do bem
público no que toca á parte agraria. Sem a bôa vontade não s6 das
populações rurais do Estado, como tambem a de todos aqueles que
tenham alguma relação conôsco, nossa patriótica tarefa será atravan
cada d� tropeços. Estamos certos, porem, de que a lavoura catari
nense não dispensará nosso concurso, fazendo causa comum pelo
alevantamento e progresso das culturas do Estado.

'. ,

: t
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...<\ G A Z"E T A

Ministerio
da Educação

e Saúde
Liceu Industrial de
Santa Cata ri n a

(Antiga Escol"! dr. Apren
dizes Artifice�)

EDl"rAL
De ordem do Sr. Eng. civil

diretor desta Escola, faço públi-
co a quem interessar possa que,
de 15 a 30 ce [aneiro de t 938,
estará aberta a matricula dêste
estabelecimento de ensino para
pi eenchimento das vagas existen
tes nas diversas Secções de Ofi
cios, devendo os candidatos sa-

I ti�fazert:m as seguintes condições
de matricula:

I---PARA PEDIR MATRI-ICULA
I

a)--PiOva de idade rmnuna

de 10 anos e maxima de 16.
b)-A testado medico de não

sofrerem de molestia infe-
to-contagiosa e

deleito físico
C)-Atestado de

ano de 1938.

não terem

vacina do

I
I

If--PARA SER MATRI,/'CULADO

)'
;

f
h

"

I

I

(

Florlanopolís, 5-1-1938

rD"EIXE��A RENIJA
.

í\'U�r�SAL Á SUA ESPOSA
,

I�POS A SUA h10RTE

i
A igreja e o

Após ouvir a palavra
guiadora do Sumo Pontifice,
com o qual manteve longa
conversação, o cardeal Ger
lier, um dos maiores vultos
atuais da Igreja, transmitiu
á imprensa francêsa o pen
samento colhido em tal en-
trevista, tão rica de concei-

I'tos edificantes.
O ilustre prelado dedal":

«Ha uma antinomia irredu-

I'tivel entre o pensamento do
Papa e a doutrina bolche
'vista, que se inspira no ma-

Iterialismo e tende a des
ti uir a dignidade da pessôa
humana, base essencial da ..
justiça social». �

Reafirma-se, assim, mais Iuma vez, a reprovação pro
funda e absoluta da Igreja
ao comunrsrno e aos seus fi
sangumarios agentes. Mas,

il':.'...i'•.
agora, essa reprovação as-

.

sume uma eloquencia ainda
mais viva e tocante porque 1'''',''aparece exatamente quando
o mundo catolico celebra,
nas tradições do Natal. o �1i
culto das verdades ,divinas g
e humanas incorporadas á Ito.civihsação cristã, que o

bolchevismo luta em vãoSéde: - Rua 15 de Novembro, 50

Ia)-No lo. ano prevocacio- SÃO PAULO para destruir.
nal-Provas de admissão Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,

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

Rua João Pinto n .. :; - Flo.·ianopolis
do programa do Jo. ano PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

C HAR LAUTH, �dos Grupos Escolares. A 9 e n c i a : SAN TOS
II

b)- No 20. ano

prevoc�cio-I é o creme que revolucionou o Inal�Provas de admissão mundo velho, e, óra revoluciona a

Ido programa de 40. anoIGINA'SIO CATARINENSE Amelica do Sul.
dos Grupo Escoldres.. Por ordem do Revmo. P. D;retor do Giná�io Catarinense CHARLAUTH Ic)-No lo. ano. Iprofi�slonal e de acôrdo com o Decreto 21241 de 1932 publico as datas do não é um creme c�mum I.'�;:f:��:�:v::�:;! :� exames

�; :::::":ee

M:·���:�8� da 3 a, -5a, série: 7-12 de
lhe e�i:��.��a��.�ano'.1Escola Normal P�-imaria. Fevereuo, Ínscrição. 17-30 de J?n. Documen.tos. exi-

..

.

h
., I'

d" N 2 3 4 id 3'
. ,

de i
. -

cravos e espmnas, sem a mimma
.rr: o 1). 0. e o. pro- gl os: para a a, séne: certidão !?' Idade, atestado de ..

_ dei d Ih utis Sã C) Pau Io If" I C 'f' d d' d
"

'f' irntação, eixan 0- e a c I .'rssiona - ertt ica o e a- vacina) pequeno retrato, para as emais senes: certi 1-
I'

.

f I
-
':

(G' d T d d " , impa, macia e resca.provação ura e rans- ca o a sene anterror.
,.:'1 _

'r.,ferencia) do ano

irnedi:ita-, 2) Exame de ADMISSf-\O:2j-26 de Fev. Inscrição: 1-15 CA RTAZEs tJ••_.II_ ...
: mente inferior de outra Fs- de Fevereiro. DO DIAcola Complementár Técni-, Do�umtn�os.exig;dos: Certidão de idade, atestado de O sr. GetulíafRell.gll!!a-oca, do mesmo genero e em vacina e recibo das taxas pagas. X ás 7,30 horas II ..identico oficio. 3) Exa�eda 2a. f.P�CA da l.a.-5a. série: 3-5 �e .Março. _��EK�;enina, com Greta Va rgas VIS.-

.Os candidatos deverão com- IO,scnção; 15-28 de Fevereiro, Documento exigido: re- h t
fi

O JUizes. e Mordo�os q.ue tem.

d E I Garbo e Frederic Mare . ara d f S' bparecer á portaria a sco a cibo das taxas pagas. e estelar •
ão Se astião em

acompanhados dos pais ou res- A se�retarí� dá ube�o�es informações nas horas do expe- CINE ROYAL, ás 7 e 8,30 P.. ra 11á 1938.
ponsaveis nos dias citados, de I diente, nos dias úteis, das 1 v as 11 horas. D

A JUIZES8' II 30 h d 13 '
. horas-Extrações sem ar,

SOIS. Armando Ferraz e Fer-
'

. as , oras e
.

e 81\ I
PS' com a "dupla" cômica Woolsey e B 4 V"11 16 horas, com os documentos . Jorge ... teiger CURIT A, - iajan nando Costa.f exigidos, para serem preenchidos Secretáriu Wheeler. do cela rodovia Ribeira,

os pedidos de matricula. chegou a esta capital o in- JUIZASAs provas de admissão serão COmpanh I-a Nac "'Iona I de Navega- terventor .'\t\anoel Ribas, a- Snras. das. Olga Ramos derealizadas nos dia& 1, 2 e 3
.

.

companhado do dr. Oliveira Paula e Alaide Pereira Baixo.
d f

.

Franco, que representou oe eveuo:. . I -
-

C t· Paraná na reunião dos se-emS15e�:lad�:e;b�:u �ned�s�3�: ça" OS eira cr:téÍ.rios das Finanças, rea-
MORDOMAS

A. 60nçalves
"

I !izaqa no Rio. Snrs. das. Edith Türché Aran-Escrto. TMc�vimento Maritimo ..Porlo Florianapalis Entrevist�d.o pelo 10r�alltes, ldalina Conceição, Auta,------,-----

, O DL�-., O InLerventor ec a- Garcia da Silva, Egidia Carfei-PIANO �:�.rtr·TJg ..�� Serxicos de Passageiros f.� �je Car�as rou que resolveu favboravel-!rãO, Helena C. Pegis, Laura B.
SENFELDER" j\,:::JRUA AN'- �----=�-�--- -- m_'_�-.::: >llIfI'"

[lI1ente
todos os pro

I e.mtas I Liberato, Maria Rosa Campo�,"1-

S I cJue O levaram a p CI ear I D M
-

L' STA GARIBALDI 60 Pàra O Norte Para o u
f d" I

saura entese, I ana Ulza ou-o , •

j unto do governo e era,
za, Clotilde d' Assis Brasil, Er-trazendo p r o m e s s a s da nestina Povoas Zoraida SabinoDr. Ped ro Catalão

ITAGIBA sairà a IOdo maior colaboração �o goyer- Cadota Prab Briggrnann, Alb(;r�
Diplomado pela Facul- Paquete ITABEI?A' sairá a 8 do cor- Paquete no central para dlsseilllnar tina Castro Medeiros Osvaldinadade de Medicina da rente para: corrente para: a instrução primária ní.9 Es- Medeiros Albertina' Alves deBaía Paranaguà, Antonina, tado, facilitar os reCursos d� ISousa, F:anceliaa Delembert, Co-Ex-interno e assistente do Santos, Rio de Janeiro, Imbituba Rêde Paraná-�a:-t� Catéifl- ralia Ferreira da Luz, AgripinaServiço do prof. M()Iaes Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande

na com a aqulslçao de ma- Melo Auréa Cruz.�J3.x-interno do Dispensario Recife e CabeJeio Pelotas e
terial ferroviarío que solu-

'

Sílva Lima Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre cione a crise de transpor- MORDOMOS
Ex-adjunto do Hospítal tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. tes na região. A estrada Snrs. Pracopio Borja, Onofre

GraHée Guilll!?' e Sanatorio
• terá inicio em Rio Negro, Oliveira, Acelon Sousa, Emanoel

Manoel Vitorino A· Recebe-se cargas e encomenda;:; até a vespera das saídas do� paquetes neste Estado, e irá até Ca- Fontes, Daniel Faraco, Alvaro
Clinica médica cirurgica das I VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vIsta do �- xias, Rio Grande. ponto ter- Mafra, Decio Carvalho Coute,molestias da testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos �rmazer.s .da lllinal da rodovia Curitiba- Pedro Gulart, Osvaldo Bitten'CABfs;e�i�,s;���oço Companhia, na vespera das saidas até MI 16 horas, para ser çonduzlda, gratUlta- Joinvile. � ',- .',. court, Benedito Medeiros, Behza-
NARIZ, GARGANTA E mente para corda em e:nbarcações especiais. �;;.,.Continuando, o ..sr. Mallo�l rio dos Santos, Ernani P. d'

OUVIDOS
E�CRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22� SOB. (FONE 1250) R-ibas informou querest'trdaeZnla_ J-\I1\scio, Augu�lo Jaques, AlvafoCONSULTORIO ."

,

romessa do p Soares, João Otaviano Ramos

j18-
Rua Trajano -18 ARMAZENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666) -END, TELEG. COSTEIRA �em�ftulio Vargas e

-

do mi- Afonso Almeida, Aires L. d'a
-

l' H RoEteSIIDEGNC,oIAr Ia Para mais informacões corn c Agente nistro Fernando Costa de Silva, Antonio Mesquita, Can-
I II visitarem brevemente o Pa- dido Freitas.
,j
Diariamente das 16 ás 18 hs.

..J. SANTOS CA RDOSO raná. A COMISSÃO

II

I
,I IJ�
: �J-"i'"

j, 1/3/\0 PAULO" offerece um Seguro garan
!;n(:c tres beneficios em uma só apolice, a saber:

1.0 -- um p e culio pagclvel ao beneficiaria
ioga após o fallecimento do segurado:

2.° - urna renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio c d d i c io n o l pagavel
cinco annos depois do fallecim'ento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

ACTIVO

1932-17.036 contes

RESERVAS

13.064 centos

RECEITA GERAL

6,726 centes

1933-18.205 conlos 14.!64 conlos 7.9-.1 ceutos
1934-19.943 conlos 15.922 centos 9,485 contes

18.427 sentes 10.741 contes1935-22.314 conlos

1936-25.973 çOllles 22.373 C&lIIGS 12.375 conIn

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R t A W H I T A K E R
DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

comunismo Amortização
de Dezembro de 1937

No sorteio de arnortizacão realiz ado na séde dEI Com
panhia. cem 'd assistencia do Fiscal da Inspetoria ,lc
Seguros da 5.a tCilcunscriçâo, São Paulo, e na pre.ença
dos srs. portadores de titules e do publico em geral,
Ioram sorteadas as seguintes corubinaçõss:

Plano Antigo Plano Novo
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Informações e Prospectos

Machado & Cia.
'Ja .. ', .....�.Ó.:

M

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia, SIA

Capital realizado rs. 2.250:000$000 I

',,".-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Autorizad'a AI G A Z E T Ar

A
A renda da Alfandega de FIIP -,

rianopoli'h_ foi, ontem, de..... '

223:213$800.
Durante o mez de Dezembro

findo, a referida repartição arre
cadou a ímportancía bruta de
Rs. 542:048$800.

A Alfandega da Capital e a
Na cidade de Palhoça, onde Mesa de Rendas de Itajai, arre

reside, acha-se enferma a exma. I cadaram durante o exercícío
sra. d. Tereza Ernestina de Sou-I de 1931 a ímportancía total c;te

OI"
.

d d Rs. 9.6700�3$100, ou seja, mais
za. Ive�ra, VlUV� o sau oso

1.339:813$:100 que em Un3
major Joao Francisco Duarte de
Oliveira.

Florianópolis hospéda desde ôn- Dentro de 90 dias o distrito de
tem o ilustre patricio sr. ceI. Pe- Xaxim contará com poderosa Ia-
dro Maciel, operoso prefeito mu- bnca de banha e o inicio da cons-

nicipal de Chapecó, a cujo cargo trução de um moinho de trigo,
vem dedicando o melhor dos seus cujo prédio custará 200:000$000.
esforços, administrando aquela co- - E a colonização �
muna com zêlo, competência e -Está melhorando considera-
honradez. Em sua companhia che- velmente, chegando, dia a dia,
gou tambem o acatado coloniza- maior número de familias de co-
dor e importante comerciante no lonos que ali vão se estabelecer
distrito de Xaxim sr. Luís Lu- confiantes num risonho provir. A
nardí, que ôntem nos deu o pra- industriá da madeira está sendo
zer de sua visita. explorada com grande aproveita-

Sabedores do admiravel surto mento e resultado. A instalação EFALCIMENTOS Fontoura.
progressista do municipio de Cha- de muitas serrarias e a constru- Festeja hoje mais um

aniver-, Faleceu ôntem pela madruga- O seu sepultamento foi reali-
pecó e da notavel administração çãc de outras prova cabalmente sario natalicio d. Maria do Car- da, no Hospital, onde se achava zado ôntem mesmo no cemíte-
do ceI. Pedro Maciel procurámos essa minha assertiva. mo Lopes, professora aposentada internada, a senhora d. Olga rio de Itacorobí.
OL1Vj-10. .

-Chapecó como recebeu a no- e filha do saudoso major José -����������������'-����������I
Recebidos fidalgamente pelo meação do dr. Nerêu Ramos pa- Rodrigues Lopes Idedicado administradormunicipal, ra Interventor �

..

Cr�edl-to Mutuo' Predl-al Iindagámos dos motivos de sua -Com expansões de júbilo e Passa hoje o aniversario nata-

viajem, ao que nos respondeu: regosijo. Toda a população vi- licio da exma. sra. d. Jandira
O Maior e mai.... acreditado elub de

I- Vim para pleitear J' unto ao
. . . .

brou de intenso entusiasmo, ex- Lopes Leal, professora do De-
_.d '

d Ed
- SOI·teios do Braslmeu ilustre e honrado chefe dr .. nalízan o-Be para ah muitas m- pressando o seu contentamento. partamento e ucaçao e espo-

Nerêu Hamos a creação de um dustrias e firmas comerciais, ates- O dr. Nerêu Ramos, basta dizer, sa do sr. Protasio Leal, escrivão f I
·

p O I ., sgrupo escolar, na séde do munici-
'

tado frisa?te e insofi�mavel do conta hoje com Chapecó inteiro. do registro civil nesta capital. O r I a n o
pio, obra que se faz muitíssimo fut?r? radioso e promissor a que Agradecendo a gentileza do OUTROS PARTEM RUA VISCONDE DE OURO PRETO 13
necessaria; imprescindível mesmo. esta fadada aquela comuna. cel, Pedro Maciel despedimo-nos. SRA. CATARINA SANTOS Resultado do 3150 sorteio realizado
Aspiro ainda a construção da A bordo do <Itaquêra» seguiu 00 dia 4 de janeiro de 1938estrada de Xaxim á localidade de In"mv

para Curitiba a exma. sra. d.
Coração, do que resultará provei- C eme

SECRETARIA DO Catarina Santos, dignissima espo-
CADEIlNETA No. 9825

tosas benefícios, pois, assim, fica- r INTERIOR sa do ilustre oficial da Força PÚ. Premlos em mercadorias no valor de 5:175$000
remos ligados á capital,por estra-

Char Iauth I
blica sr, major Antonio Martins

da de rodagem. Até o dia 15 pró- Atos assinados dos Santos.
ximo verificar-se-á a inauguração

A FARMACIA RADLIVEIRA Seguiu para o norte do Esta-da esplêndida rodovia Xanxerê-
avisa que já recebeu o muito Ia- O sr. Interventor Federal, na I do, em ohjêto de serviço públí-Xaxim, de 22 quilometros, traba-

pasta do Interior e Justiça, assi- co, o sr. dr. Nemésio Cunha, al-lho admirável do competente lado f' prodigioso creme
. .

f d I'1"0 ,aRL ,aUTD nou, ôntem, os segu.intes áto.s:. to funcionário e era.
Ic instrutor sr.Luis Lunardi,o qual 4J...... ftl. •

muito o recomenda. -Nomeando �arIo .de . <?hveI- Para Itajaí, onde exerce as I

Prestaría o dr. Nerôu Ramos, ra. I?ara a serve.n�a vI�ahc.Ia dos funções de Inspetor da Fazenda, Imais relevantes serviços a sua
OfICIOS de escnvao prIVatIVO do seguiu ôntem o sr. Pedro Garcia. I

crime e feitos da Fazenda da co
terra si ordenasse a reconstrução As prlmelras marca-de Mafra.
da estrada Rio Ci ..apecó+Ltapi- .

-Nomeando Abdon Pereira da
ranga, que serve a florescente e

medl-das Luz para a serventia vitalicia do
promissora zona e a construção da

oficio de escrivão de paz de Bo-rodovia Passo dos índios á Con-
caina, no municipio de Lages.cordia, por Iraní, o que encurtará
-Idem Bernardo Grallvohlde 54 quilometros o trajéto para do prefeito de

I Krebs Junior, de São Bonifacio Acompanhado de sua dignissi-
.... .

d
- -. ma senhora, regressou a Tuba-l.AUZeuo. olnvl e do Capivarí, no municipio da Pa.Faz-se tambem necessaric que rão, o sr. dr. Edgar Pedreira,

ç'_ C 1
.

nsiderado dia lhoça. Juiz de Direito daquela comarca.,"í�O ..ar os sele co J c
-

Em pllestra mantida com os re- -Nomeando promotor pubiico
tl'Jto.. . presentantes da Iml"rensa o sr. Joa- da comarca de São Joaquim da Para Anitapolis, onde é inten-
-A reCeIta orçame�tarI� para f

qulm WOlfÍ, prdeíto municipal de Costa da Serra, o bacharel Pe- dente distrital, segue hoje o sr.
este ano em quanto fOI estImada �

JOinvile, d,clarou que a sua príme�· dro David Fernandes de Sousa. Hugo Hawerroch, que naquela
-Em 206,:000$000. . ra medida. será o determ!nar a re- -Removendo o bacharel Ma- zona exerce tambem a profidsão

-ghapec.o .s�mpJe -t�gred:nd�� condução aos seus lugares de tod'ls noel Artur Murtinho Pinheiro de de dentista.
-

I?UlllClpIO. e apeco e!:i a
os funcionarios municlpai_) demítidos promotor publico de São Joaquim Pelo 4: Itaquéra », seguiram pa-progredmdo formIdavelmente, ca- pela admínlstração integralista, sem

I
da Costa da Serra para a comar- ra a Capital Federal o sr. dr.

O IIrEMPO
motívo plausivel para semelhante vio· ca de Caçador. Orli Furtado e sua exma. espo-
lenda.

A L-
-

M d
sa d. Nizia L. Furtado.

Ao. que soml)� infor�a�os o ex- Ivrarla O er�a Passageiros que seguiram paraprefetto .ntegrallsta .�rlsttdeSo Lar- de Pedro Xavier Cla. o norte pela Empreza Cruzeiro
gura. com o proposit,o �xc1'jsí7� de PRECISA DE D'A M O ç A Ltda.
coloca; os seus parÍ1dar�os e amIgos COM BOA LETRA E QUE TE- \, Dr. Marcilio Medeiros, Celso
de peito, ex?nerou v��las. dezenas NHA PRATICA DE DATILO- Campêlo e família, Maria M. de
de func�onarlOs mUntClpalS, alguns GRAFIA. I Jesus, Durval Mueler e familia,
co� m�ls de JS. anos .de exemplar E' inutil apresentar-se sem es- Abelardo Perreira e senhora, One"
dedlcaçao.,ao serViço publlco.

.
ts requisitos. te Grisard, Luiza e Ondina No-I

A m;clda a_ser, tomada, bas�la-
• brega, Loló Custodio, Adriano

se, por ISSO, t�o .s?mente� n�m áto DelegaCia de Or_ Matias Bispo, Celso L®pes, Ma.
de inteira e dlgn�flCa?te 1usttça, de

rI lia Torres, Egidio Fiorentino e
que o nove prefetto e um extrema-,

d P I·t· S· I senhora, Renato Stamm, Dorita
do cultuador. em o I Ica e oCla Stamm, João Riqueta de Jesus,

Vitor N. de Jesus, Laura Luz,
Rosalina Silva, Olga Orike e

Maria da Graça.
CHEGAM UNS
Viodo de Laguna eitá em Fio·

rianopolis o sr. Giocondc Tasso,
operoso prefeito daquele municio

pio.
-En�ontra·se em Florianopo·

lis o sr. Franciaco Fonseca, con

ceituado comerciante.
-Procedente de Tubarão che·

gou ôntem a esta capital o nos'

so prezado amigo sr. Herculano
Padilha, comerciante, que nOi!

deu o prazer de sua visita.

DJALMA MATOS
Acha-se entre nós o sr. dr.

Djalma Matos, últimamente no

meado Inspetor de Coletorias Fe- II
derais neste Estado. O mesmo�_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiG-.e:iM",iiiiiiiiii.iiP iii iill

a reabertura das lojas
o

rnaçonlcas
o sr. major Pedl·o Cunb8� represeo=

taut.. da Ma�onaria Brasileira� recebeu,
_

ôntem, 11m {elegI-ama do general Moreira REMODELAÇAO NO
Guimal·ães� GI·ão Mest.oe da Maeonaría SECRETARIADO
Brasileit·a� in,(olomando-o que o sr. FI·ao- CURITIBA, 4-0 interventor
-..... • -

d J
-

h
- Manoel Ribas declarou que re-CISCO .. ,nmpos� mlnlst.·o a· ustlea, aVia modelará o secretariado, deven-

au�,ol�iz�ulo a reabe.·tu.·a das IO(!3s maeo- do convidar técnicos para as se-
nicas eUI todo o DI·asil. cretarías do govêrno.

NOS SA
ANIVERSARIOS

CEL. MARCOS KONDER

O dia de hoje regista a data
natalícia do nosso distinto coes·

taduano ceI. Marcos Konder, in
dustrial residente em Itajaí.
Espirito culto, cavalheiro per

feito, o ilustre aniversariante se

rá merecidamente homenageado
pelos seus inumeros amigos e ad
miradores.

•

. «A Gazeta> felicita-o efusiva-
mente.

FALA A' "G A Z E TA"

operoso prefeito de Chapecó sr.
Pedro Maciel

o

cel,

Faz anos hoje o sr. Augusto
Livramento, ativo representante
comercial e alto funcionario da
firma Costa e Cia. desta praça.

FAZEM ANOS HOJE:
o sr. José Simeão de Souza,

guarda-livros da firma Lages, de
Imbituba;

o sr. Silvio Gevaerd;
o sr. Joaquim de Souza Vieira;
a senhorinha Elvira, diléta fi-

lha do sr. João Schaeffer.

PREF. JOÃO MACHADO
Pelo onibus da carreira via

jou ôntem, o sr. João Machado
Pacheco Junior, operoso prefei
to de São José.

Depa.·tamento de AéM
ronautica Civil

Bo�etim diário da Esta

ção Aéro-elimatológica

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Aincla instavel, sujeito

a chHvas.
Temperatura-Ligeiro declinio.
Ventos:- Do quadrante sul,

Na pasta da Segurança Públi
ca, foi assinado ontem pelo sr.

Interventor Federal, o decreto
transformando em Delegacia de
Ordem Politica e Social a atual
Delegacia Auxiliar.
Este decreto baseia-se no fato

de no 10. Congresso Brasileiro
de Secretarios da Segurança PÚ
blica e Chefes de Policia, reali
zado no Rio de Janeiro, de 20 de
outubro a 5 de novembro de 1936,
ter-se concluído que as policias
estaduaIs fossem especializadas
ás funções da ordem p0litica e

social.
Em virtude deste decreto, as'

sumiu a chefía dêsse novo e im

portante departamento policial o

nosso conterraneo dr. Arí Perei
ra Oliveira.

. fl'e!'cos.
A's temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 25.0 e mi
nima 21.3 registradas, respecti
vamente ás 14.00 e 10.00 horas.

D�Z JORNALISTAS
na comitiva pre
sidencialFoi furtada
PORTO ALEGRE, 4 -

Chegarão hoje a esta ca

pital, via aérea, dez jor
nalistas cariocas que fa
zem parte da comitiva
presidencial do dr. Getu
lio Vargas, na viajem a

este Estado, onde chega
rá depois-de-amanhã.

Esteve na Policia Central a

senhora Matilde Peixoto, soltei

ra, de 32 anos de idade, mora

dora a Avenida Hercilio Luz n.

133, fundos, queixando-se que
;-)Iltem. pelas 11 horas, sua resi
,leneia foi arrombada, tendo da
.d" por falta de um cofre com

dinheiro, declarando ignorar quem
podesse ter sido o autor da proeza.

, '

v

Telefone O". 122

I DA limousine
Pelo modico preço de 13 con

tos de réis vende-se a luxuosa li
mousine CHEVROLET, tipo �936
de no. 221.

.

A tratar com o ehaurteur pro
prtetarío Jo.Ão. INACIO DIAS.

I funcionario tomou posse de seu

esrgo, na Delegacia F:��al do
Tesouro Nacional.
BATISADOS

Recebeu, hoje, as aguas lustrais
do batismo, a inocente Marilêna,
filhinha do sr. Protasio Leal e

de sua exrna. esposa, d. Jandira
Lopes Leal. Foram padrinhos os

seus avós, José Lupercio Lopes
e sua exrna. esposa d. Maria das
Dôres 1(t. Lopes.
RESTABELECIMENTO
Deixou ante-ôntem, o Hospi

tal de Caridade, onde se havia
internado para se submeter a me

lindrosa intervenção cirurgica, o

sr. Francisco Grilo, do alto co

mercio local.

ENFERMA

Renda adua-
•

neira

I�oi contemplada com mercadorias, moveis e

teciois no ve [OI' d : cinco contos cent» e setenta e

cinco mil réis (5: 175$(00), :1 caderneta rr 9825,
pertencente ao prestamista WA:"D1R WALTER PA·
CHECO, res.d �[](ç e.n João Pessoa (Estreito) ..

Premios em mercaderlas no valor de Rs. 30$000

8784 januario Bento Tubarão
58')2 Rosa Urnbelina da Silva, Tubarão
6581 Nelson Coutinho, Florianopolis
2786 Antonio de Almeida. Carnboríú
7831 Sebasfiã« jenuino Dutra, Florianopolis J
622J João Amansia, Carrego Grande
2263 Irineu Rebelo, ltajaí
15175 Cerrr.ano Vieira Filh:), São José
3153 Terezinha e Véra Abreu Fialho, Florianopolis
8735 Leonur Queiroz Bergler, Laguna

Premios em mercadorias no valor de Rs. 10$000

8387 Borm?r Magdaloso,
4531 Antoni0 Miato,
582') I !an Conceição Vieira,
8053 Alice Jaeker,
1713 Julia <S'2rezoski,
4581 José EI Jy Ferreira,
15042 Cé'.ndida /v\oreira dos
4673 Mar:a Odi Nunes,
11328 joaquim M us�r,
7644 Maria Leopoldina

Rio Caçador
Perdízes
Florianopolis
Joinvile

Canoinhas
Araranguà

Santos, Jacarésinho
Itajaí
Grã Parà

Santos, Saco Grande

Isenções de pagamento por cinco sorteios

1422 Aloisio Carreírão, Florianopolis
7361 Pedro Tertuliano. Florianopolis
5889 Atanagildo Pereir?, Itajai
14510 Maria José Segui, Florianopolis
J 5137 Osvaldo Amaral, Curitibanos
6859 Maria Joana Gomes Itajai
6600 Elvina Dias Teixeira, São Mateus
10311 11elfonso Antonio Rosa, Imbituba
504CJ Anita Finder, Joinvile
6 J 20 Antonic José Honorato, 1m bituba

Florianopolis, 4 de Janeiro de 1938.

Visto João Pedro de Oliveirél. Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PHOPRIETAFdOS
J. Moreira & Cia.
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