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HIJENOS "\�i{lES., 6 -. Estã�} �endo Bd- o I"eee�iíte d.i§,�ujg§@ rio plve@üleililte Ro ...

thnado!!i O!� pnj·i·��:f�.JQath7oS pai-a li vi;rn.�I!"m do ii(}Sêve!t trouxe a� d.e�nde do muudo ;;� �'f)!jsj .•
pre&iden1l.te s:'fi6�HH>;�iD �Jü§lto a Pa�so de Los 'BãJ.1l das Ameu"ic;f2§ ema iee�a�ão 6iÍ inqllli.s.etó1li�ão
LHuoes<l) a 9 d� 4"@i·rellte� de onde s,. exeia e uu!!ivel·§!1lj. Os pai§es )adJJU)"'iii:iln�]l'�mll!lU)S tam ...

se tI'ansport8'!"� � Ulou�uaiana� on.de IfJre�i.. Riem sentem a angu§tií� eilu q-ue ü'::t�l1'�m}jnuun
dboá COIíI'B �iI SI·" .�,;,iLiidio VaIQ�as� 20 lançamen ... as sli.:,("ite� eUl"opei;!s e éi&i.hatiea�.:? IH>�1.li.e:ilpal=
to da pedra fuudamental da ponte que n ..

1 mente diante do elluql1le fÍle' opiiii@e� e de
gará o Hwo,asH e ti ."rgcl!ltina. id:e,;)logias �Iue singillalei�a a bOll.33 presente.

No§ ci.ltwculos ofiehds atribue=se paIl�.;i..
�iJila� iru�!;31·t:lncia ao eII���ltm·o dos <rlJqi§l {"�@' .. ,

--

c'-cIi"edita..s®� pDJ:l.Q i:§§@3 tpce os dois
(es de Estado .. Entre 3IlllJ.bos� ao ��ue se iníi�I�"'! Ql)K°e§iden.ies IDJê§§� selí� ie�Qeeiro eií1iCo.l!l.tll"O
1I0a" alélD d�Sl eem·imon.i:,� ofieia�!9 §ei�ãG li.·eaH� I d� ,a:mldil��Hie� eimeIDl.â,alil.���@ li! fllil�hhuBE:',.) de '\'J.§,.;
zadas conweias�u:i)es elU t�)I·n.o do iIiIi@!Jllemto: :tas d31s (hRaS gli"anth�§ l"eIIIUbUcu1ii.. �onsoli ..

:. �' lathRo ulnen·icano� e�rtaheleceilld 11''''S.f:l 2§ Ui1dl�§1 dand® o ;l!lt�:d.Ji(ent� d.�� paz!) q!lU� iinu� os lio",
r�.c.,.�"_'·UI.JO VARGAslgeJl-aiS IDlU"3 as atitudes dos dois .U.ulioi"es�vas argentino e In"asUeira ..

povos do continente. ' I
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Os Getulio Vargas
em face

GENERAL JUSTO
------------------------------------------

--------- -------------------- - __''-'' _ r _. •• '"- �_._ ......... _'- .,·.o,_, .
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Proprletarte e Diretor Responsável �J li I R O � A L I.. li D O
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presidente Gett:lio
Vargas

A voz doDO POVO
----------

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

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

Não obstante só á última hora ter sido conhecida a noticia
de que o avião TUPAN, da ':::ondor, em que viajava o sr, dr, Ge

, � T E
tulio Vargas, Presidente da Hepublica, resolvêra arnerrisar em nosso

&ri. porto, varias centenas de pessôas acorreram não só ao trapiche"Mira
Mar", como ainda á balaustrada que se estende sobre o cais da
Praça 15 ao Mercado Público,

O avião que fundeou ao largo, como de costume, ás 13 ho
ras e 15 minutos, levantou novamente vôo, com rumo ao sul, ás 13
horas e L15.

Afim de apresentarem cumprimentos ao eminente Chefe da
PORTO .\LEGRE, 6--Por cles-I :R [Ü 6-Faleceu ho: ,

8 50
Nação, seguiram em lancha especial para o ancoradouro, além dó)

pacho de ôutcrn o general Dal-I horas �IO Hospital n, J,e'l as 'I sr, dr, Nerêu Ramos, ilustre Interventor Federal, que se fez acorn-
, u , _ 1 , "llln e o a -

h d 'I d d' ,

Iro Filho Interventor Federal no mirante ProLogenes r=..» _ pan ar o seu ajudante e OI' ens, 1 tenente Asteróide Arantes' os
=_.".,.' "I'

� \Jlllmaraes, srs dr I en 1 f\' ,,' S tari d Q P'bI' d'��'lil'Ei� Estado, concedeu o auxilio de ex-governador flllminellse,
" v ,S (,8;, raujo, eC,re a�,o a L.JegtJ�ança ,lI ica: esem-

mil contos de réis ú Santa Casa Momentos antes d f I barga?ol' Enco I'orres, presidente do Superior Tribunal; coronel
, , ,. ..

e a ecer o F a 'c P 0" C T' I ti d t d '
'-

"

de Mise: iCOI'UHl, afim de poder ilustre brasileiro escreveu uma I
r ncis o �"soa ,3' 3 can 1, com.in an e a guamiçao federal; te-

levar a termo a construcão de carta a sua esposa f' d I nent e-coronel Candido Caldas, comandante do 14 B,C,; tenente-c,)-
,

--
< • , re erln o se I T ':� h f d lO' C ]:> , , ,

um novo pavIlhão, sobre a mórte que t' I rone alllol�, c e e o �,l, e tenente-coronel CantidiO ReQ'13
,

,

d'
sen la

ap�o-I comandante da Fôrça Pública,
v ,

XlnJ3r-se e pe lfIdo que seu enter- ,

" �, J
-------.-

ro foAs'e reallozado ,., _

A no,,�a glorlOsa 1\urm112 de Gilerra fez-se representar nu:;;:,; com

slmPlll;J-, 't "E' I b
'

d"de da capei' do h °t I cumpnmen os a �ua XCla, pe 1)3 ca I'OS e dignos comandant:c"
c. , a USpl a para C" A b E

'

d
�

J ::Jf::l ... 10 cerniterio São Juão Batista.
' flstlano ra� ,a� pammon as �l[)tO'l e Belfort Guirna�áf'S,: cespe-

{li til " O sepultamento I ,., d j ctlvamentp, capItao dos porto'l e comandantes ria AViaçao Naval e

',I "'e� real'ZOl e h
' ao, sle7u h�a a- da Escola de Aprendizes IH arinheit'Os,

,. L I l-S 0Je, as (,ras, I O Ch f d N
_ ,

I com formid:1Vel acompanhamenLo,
e e � 1 �çao apreseJ.tava·se admIravelmente disposto,

tendo !lma brigada de terra e mar
tendo palest�ado nao so com o 8r, Iatel'.vent0r Federal como tam-

pre�tado "'� h d t'I
bem agradeCldo aos que o foram cumpnmentar,

Foi assinada ontem ii nomea· -". C", onras e es I o A.' 'd Gca-o do tenente da F'orça Publica, O g. "eArno fI . , d
'

t
- companhavarn o preSI ente etulio Vargas Sila eXlia es-

> -
uI • Ulnlnense ecre ou d D 'V "'. 'j

, '

sr. Ruy Stocklet de Souza, atual l"to por treAs d'
,

't posa , arCl arga" suas gentIll33lmas f1l1a5 doutora Alzira e se-
-

ti IaS e o mIlllS .ro ·h .. J 1"" d ' '"

mente. exercendo as fUl1çoes de dea da IVIar'nha d h'
n onta anelr" e o� srs, coman a'1Le Am';lro SIlVeira aJuj.Ll�� de

legado especial de poHcia de Jilra- pedl'entel, suspen eu oJe o ex-

órrd,e,TIS, dr, WJlter Sarmanho, se::;retário e o general chefe da�Ca�a
guá, para o cargo de p!'efeHo mUG ]\ J
nicipal dali. O 'd t G t r V

'1.1 liar,

.

t d Para tanto lhe foi orde,
presl en e e l.l !O argas -----

regds O O ra.. nada, tele�raficam,ente. sua vinda
mandou depositar sôbre o ataíde D II d O "�.

I O ,íJ

COb/}�i:t�
1-

ursente a esta caprtal: <ma
gmnde

,:�ôa.. c�-I n���.I�� . O
. I ����� �úti�,�e GO:��Berlim � ti de dio passou de 2$000

J _

11 Embarcara I a �fistabulÇgao do Trll�' mformam ter Sldu mallpmado ali

neve para 5$000
-

Orn4aOlSOiEI •• para «) BrasW
bunal de Jllrí

M"im:,," OOih,,: a.olno ecô.

reis I RIO, {) o presidente Getulio I us.cas tlplcas doBERLIM, 6 De todas as par.- RIO, 6-Uma das alterações I ;�J�'��Sd:�rt:tSo-l�f r������ :S:���i� I �

.
tes do ReSr.h chegam noticias de um feitas na nova tarifa postal diz I "'_

e

N d tfrio intensissimo e violentas tem-
respeito ao aumento da taxa de . FORT�L�ZA, 6--Em reUlllao lUO, 6-A filhinha do embai- nlição do Tribunal de Juri, !que or es e

pestades de neve.

I d A
.-

C d I x' d O ld A h b '

I
contem 107 artigof c dezenas de pa-

,

I t t
'

t I d a a ello recep
a SSOCIaçao ,earense e m· a Ol,' sva o ran a em arcaré.l t·.··'rlr"fos. RIO 6 __ 111

'

Berlim esta comp e amen e co- regIs o anua os p r 1 s -

, , -'e. '" - l' d L
berta de espessa camada de neve, tores de radio, a qual passou de i

prensa fIco�,re�olvldo aume�tar-�e no dia 14 do corrente, em Was- ,

AI
" \ arg�n a opes

chesando os trens, mesmo os su- 2$ para 5$000 anuais, pagos em I prr3 LlOO reIS o p:'cço dos 10,rnaI� hington, com destino a esta capi-
ue

,

meIda na Sll,� passagem pe-

lJurbanos, com atrazns, por vezes, I

A] t
' e 20'1. os anunclOS, a partIr de tê) 1. �a cl�de de l�ecrfe declarou ao�

de uma hora e meia. se os pos 8IS,
. f' ·,',,1, 1 I d JornalIstas trazer grande núa:lCro

A navesação fluvial entre esta Quanto ao titulo de inscrição sexta- eua, erH ,utUl.C coeeva o

Sel!.";"i.�'" Olm"""",""",.4-""do'" Ci1ega a Por .. (,le.musicas tipicas elo N,(.mleste,,:apital e Stetin, está temporaria- anual sel'a qual fôr a data do re-
..

preço do pnpel. ... '" ..... 1lI'''''''"''lDIlillIi<CLa "'" li I
j'TO 6 - O 'f 't I D' I

comp etamente desconhel:Jdas nns-

meAnte pa�albiz�da. t t f gisto do radio, este perde os ;eu:,: IA LlI ...].9"""OJ"a l!;.,m"'''''let'''''13 ,H ,.: �Ie eI o ,( o lS-

t· AI
La capital e 11') sul d B' 'I

s maIS alxas empera uras 0-,
3 d d b.;t d 1.i.1Il. .,. .. ,,'"',.. LV»"".. ,.. Lf'![.1l l<ede,l'al .

VaI ,aposenta,l' Lo, -

. O
.

egre O .

o laSI,

ram reriistadas nos Alpes Bavarros a efeItos a 1 e e�elIJ 1'0 ue ca a·
d .... PetE " .. ",!,Y:1",nll""I. C.I·ll.· I f .

i)
b d .:7 I ..('il.� ,.. 10."'" .... (os

...

os IHlCIOlltl['J,OS IIlUI1JClpmS

I I.E!U Umoflls.·ne22·.Farenheit abaixo �� zero._Todos ano, so pena e lOCOrrel', na pel'- PRECLSA DF U' '\ M O (: A d O I d Ch f dos lasos daquela reSI&O estao se- da do aparelho, que pode ser
1\T

. _.-: ,L. _ .� ,;'
e ,) auos (e serVIços ou 68 e

e a a"l � , HIO 7 - O Serviço ']e A
'

co I BOA LE'HA E QUE TE idade v ."g-',', tl SSIt;-
lados. apreendido, -.�

. ,..1; �-

'7" ' I
tencIa p0Z hOle em execução um

_.

Assim, que registou o seu radIO, NHA PRATICA DE DATILO- Ser�o exlIntos todo" os cargos - novo serviço, qual seja o dos So-

Convidado a reti- até mermo em dezrmbl'o do ano
GRAFIA, que Ílcarem vagos, çaO ?o,rr,os aos Domic�lios, tendo. sido

passado, está obrigado a paga!' • IlllCH1dos com Lj, hmousines,

rar ..se da fl..ontel· ... nova inscrição anual, em janeiro, O PROSSEGUIWiE TO
correspondente ao ano de 1933,

·

b
· Os estabelecimentos que comer-

ra uruguala- rasl ..· ciarem com radio estão no dever
de comunicar ao Departamento

leira cios Correios e Telegrafos os apa-
relhos receptores que venderem,
bem como os nomes e residencias

Idos compradores,
-_.- I

RIO, 6 - As autoridades da: vivêra momentos tão trágicos,
Delegacia Especial de Ordem Po-I parecia destinado a um vida tran

litica e SOCIal acatam de efetuar I quila, depois de terminada a guer
a prisão de um individuo de na- Ira,
cionalidade francêsa, apon Lado co-

.mo espião,
Esse individuo é José Catalla

e já foi interrogado, fazendo a po- : P . f".lida uma rigorosa devassa nê) sua I OI . éiZer propa-
vida particular, o que ihe per-I o

!"!;itiuc?lher detalhe:; que ta]'tpz i g-�ilU�:� subverSiva
determmem, em breye, a sua ex- I .•.dUU"",

pulsão do terr; túrin l):Jcional. Aos I
jornais, forneceu a poliria algu-' RIO, 6 Por sentença do i�1i_Z
mas informações sr},rp ,; p: �so, I

comandante I.emos Bastos, do '1 n
.

A
.,

f
' ., b bunal de Segurança, fOI condenado

I S81lU e qlle OI ('UStSIV€i, sa er
o réu Sebastião Feli�lano . Fen<:il'!l'

qne, du�a��e a G;'aIl?e bllerra, I a um ano de reclusa?, �rau nmu'

l{\go no ImclO, era ele lovem e cO-I
mo do ano 2J da leI n • 38, ,de '1

mandava uma secção de inlanta- d,� abril de 1935, como a�l.lsaao ue
, , S'

' f<lzer pro))aganda subversrva.O mes
na, Alu�o da Escola de al?t IIUO juiz' abSOlveu, 'jl0l' falta de
Cyr, deIXOU os bancos de colegJaI provas o acusado Antonio Pen

:rara rumar dirétamente para o teado. -

,'front», Na batalha de Verdun, a
._._ .. _". . ,.

sua ação foi elogiada e José, que

Prêso como

ser expulso

MONTEVIDE'O� 6
Informa-se ser possivei
que o ex-general Flores
�êl CUi'iha seja conv!dado
.â ausentar-se da fron'i:e5-
ra, �nde atualmente re

cside1 emquantu durar Qj

:�errr;:anei1cia do presi ..
dent\:; Getulio Vargas no

sul.

FlorianopoUs, Sexta-feira, 7 (�� J3ª'u�iro de 1938 I NUMERO

espião vai Mil contos á San-liAdo Brasil ta Casa de Mise .. jdo almirante
Protogenes

"'"

gua

rkordia

Prefeito de

das obras dos portos
Itajai, Lagurla e

nópolis

,

Quando o nosso jornal ia para
Impressão fomos idIofl�Lldos ter
sido empossado, na Secretaria do
[nterior, no cargo de prefeito de
Jal'aguá o sr, tenente Rui Sto
ckler, que segue hoje pela manhã
para aquela localidade.

de
Floria-

de Pre'feito

PORTO ALEGRE, 6 Chesou
hoje aqui ás 15,52 o presidente Ge
tulio Varsas, que foi entusiastica
men te recepciona ndo por dezenas
de milhares de pessoas, estando as

ruas da cidade engalanadas.

Bomba.·deado
PAHIS, 6 - Acabam de che

gar informações de haver sido
bombardeado nas alturas de Las
Palmas, l1lll cargueiro francês por
11m aviilU nacionalista.

INTtiRESSES D6S
ERVATEIROS Eililljossado

no cargoo ministro da Jus
tiça irá ii Ba ia

Sahemos t�r o engenheiro chefe da Fiscalização dos
Portos do Estado rettebido �oEnunh:ação do Diretor
do Departal11eri!'t@ ;;\J i:!�ional de Port�s e Navegação

,BAI'A, 6-�otic�a}� qu� o mi- declarando que nc m"{'.;:;merllto da despesa da Repú�
��st;�a�:a�u��çaas v���;er�:���s�n� Mica para o c�rrre�ia· <e;n�il, foram consignadas ver�a,s
convite do Instituto de Economia

I
�aJj'a prossegun�ler�..tG ��S obras nos portos de Itaj31,

e Finanças. Laguna e Florlanopohs.

RIO, 5 Esten reunIdo hoje o

Conselho Técnico de Economia e

FInanças, sob a presidencia do mi·
nistro da lI'azelJ.da.

Do expediente constou um oficio
dos ei'vateü'Qs de Santa Ca�arina,
Telat:i.v�mente ao cambio para elie�
cução e contratos em vigor e nu

merosos pedidos referentes á lei do
reajustamento economico.

_.i.; '.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Interessailte operaçao
p�astit�a praticada no Hos

pitam Jesus do Hio' de i
Janeiro I

HIO,6--Do Hosoital Jsus'ma'cba natural da c'catr'z,cão'\
ve alta um garoto que pêra ali 05 tecidos perfeitos da côxa fo

It «tcára com o calcanhar completa' ram substituind i p'lulatinamenk
n.c nte inutllizatlo. ° referido ga- os tecidos imprestaveis do pé de
roto foi vítima de um desastre e formado, até a Iormeção cornple I

nunca mais essa parte do pé fi- ta da péle.
c ou boa. Um tumor ma\igao, sur- Conseguido isso. completou-se P1 '

d I 5. AULO, 6 (E<peci<ll)--gido pela inleçêo, deformou-o de a operação plastrc I, recortan o o
fI I

0, u iciona fIO'; dos Correio, f

t I fórma oue se julgou a prin- novo pé na conformação natur - .

'1 Telegralos readmitidos em \ i: tu
CHi o não �t:f n,&IS possive] con· separando-o novamente da côxe.

d d' 1,
e a an.sti« t..on(',�diod aos gre-certa]-c. h interessante intervenção ter.') .

d 1935
.

vistas e , CIr giram ao sr,E'I"letant' com os recurso" SI'do obl'eto de grandes atencões

I C,,\ . o , ,. '':t arlos Luiz Favl-'lra. Chlfê HO
plxsticc s postos em prática pe Ío nos meios científicos, re.:::eben�do

D. 1522 A
-

Gabinete do Diret0r Guai do, O sr , dr. Secreta.io da Se'-
corpo clinico daquele hospital, o, dr. Ant0'1,.í.O Ro�r�gue_s da Cu- Isque nossa exp{) r- Correios e "L!eg at..s, um ex. gurança Públtca, I ar pc rtana de
�,b a diru_'ã0 do dr. A ntonio lha nurnerr -as fehcltaçoes pelo I t

- -JI a I J Cintem da>ada, poz á dispo.ição"
"

' .',
-

- - -.

'�Cat..., u � I a- p essivo te egrarna de a�róGeci- "S

l� udrigues Cunha, o garoto cum- exilo alcançado em UIO mteres- Q.t' ',.J "-"'I �kj' do seu gsbmete, o distinto e
•

d f m nto p'Jr todos os esforços no

! 'etamente restabelecido, acaba sanle caso de cirurgi" plastica. I
e slr!,a-�e as.con or- f'an J" ...-� s s .ntido da concessão dessa me-

bravo major da FÔlçd Pública
Ü"". rezressar ,;; casa de seu" pai' s. tavel� lImousines nu- � (,'....�.., d L-;"

t d T 'I' A'
.

, 5 v � - '"

d d d J A
• o LS ii o, sr. rogllo n,omo

A cu a fOI' leita GlO medo ",'e-

-

,mero� 192 203 242 )")10 6 tv 'I) N'! a e c ernencia,
d M I.• o

'

'I'!'!
• !'! !'! \-, ,LspeCla a-� - e te o.

guinte:
"
A Ie i d iiS ac 11", 205 e 218. apre�entação da f:�!atisljca rel.at�"1 � -:.; t.�� R -r ';c\Z E: S A representação rn.l.tar do

Inicialmente foi aberta na co-

mui Aê!'!it ço-es s I
VJ " expostação de frutas c!to-I DO D 1.1ô., gabi..ete do :lustre sr. dr. ivens

JJ.a do operado um ext�nso raso "':'l!!f '" egurança e pi ejte:la. c.as, cúns,tatol.l.-�c que a .cxpcrta-·I de Araujo, fic.. assim dotad'i
gde. Nu ferimfnto, pro{-'Qsitacla- ção d,::- tawl1Jn.s brasIleIras f!TI CtN E REX ás 7 30 hora:; de um element,) valiosissim0,
lnente provocado, foi «plantado» I RIO, 6-0 J\-\inis!ro da J03-

, ... . 19373ti;gil: fi irrr,01![,nte dta II --?;raidores, 'com WdJy Birg"1 que á (,rdnn pública do nO�Sil

() fJe dOfn!e. pondo-se (ln con- tiça re�plJ[Jdênào a varias c.onsul não atmge as C:lIxas de Aposen- ,Je 5, 2.:,228 (:éHxas� �1uand() e Lida Baarova. Estado, desde ,Jong'!, data, vem

I to a l:ame viva do pé machu- tas qUe �he têm siJo dirigidas sôo tador as e. Pensões partj�u!ares I e n 1930 a rM:.,rn� htir>gil.l ape-I '
.

'

. p�,stando üs mais asslOalados ser-

("do c.om a carne viva da tÔxa. bre a execução do dFcréto-lei como a .Llght, mas tão somente [laõ 3.339: 177 c���as) havendo, i �INE �OYAL., a� 7,jO �oras I VIÇOS, � •1-�t'w]t.)u, que os olerr.bros fi-I qu � vt'!da as acumulações remu- as of!cials como ii Central dI) ['ortônto, uma ch:elt'l'ç'i para 1-' rellldlO nupctal. c\,m �_Iau· «A GAZeTA» f, I cita-o
r:\rafi.l seguros u.n a outro pc"', n 'radas. respondeu que a m dida Brasil e outras. ,WllS de 1.936:051.

.

d ite Colbrrt. I mUlto sinceramente.

A� GA�;�lé:T.A
------

Oe=: r�I··a·gr=ie",;;;J • § II",. I ...,,'""
-------

de cirurgia

-

Florlanopolts, 7--1 . 1938

Sindicato
dos Ferro
viarios

rBrilha�'jtêcanferêlflci a
do SdT'1t. ��ed�"o

Calmon

..�/
/
.J

Recebemos comunicação de t=r

sido EIIJI)OG5"da fi diretoria do
Sindicato' dos Feiroviarios da Es.
trada de Ferro Tereza Cristina,
com sédê em Tubarão, a qual di
rigirá os destinos daquela socie
dade até dezembro de 1940.

LISBOA. 6 (Esr,�clal)- O
inteletual brasileiro H. Pedrr)
C�l'ron realizou, ôntem, uma

bnlhante conferência sobre f.�to:;
historicos do Bra�il e de Portu
gCll, na Academia de L t as

I tendo comparecido todo o mun

do inieletual o o €stado-maior
da Legão po[!uguê�a.

E';sa diretoria está a� sim cons

tituida:
presidente, José pFfeira Lapoli;

secretário, Anselmo Sampaio; te-
I

F
.

soureiro, José Vlarcos ernanaes ;

Agradecimento dos membros: Eudid�8 Machad0 e

funcionarios p sta 5 [o.é A. Cardoso.

readmitidos COI\!SELfIO FISC.I\L: Fer-
»anc'o E. E�L eraldino, José Ale

gre e Rodolfo Bento.
_____ 1"

Trogi .. 1:,\\
Mela

Maj.
lia

r e,
._------ --------------- ._------_._--�._----

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

queSanta ratarina 50ube bem resolver
------------------------------��----�.------ -------------------------------------------------------------------------

magnificencla da obra de a.ssistencia
que se v·em r'ealizando em r--,o:ssoEstado

u
--- ------_ .

Especial para A G�:\ZETA po�
CESAR SEA'RA

Falar de SI proprio é sempre desinteressante ... para os ou - do assunto, Mas, dc:ix3f no olvid'J o que tJr,õseoc..iamos. haveria pressIOnou-nos profun;:Lmente, e. waís do que .:,ualquer outro fa
tr��, E quando a gente escreve, fa lo sempre para os outros, de parpcern-os desleixo e inju tiça não só para com o arlihce de to, a obra de \ssistenció ��ocial qu;; se vem realizando. Como
Uma justificativ�, entretanto, deve em qualquer momef.to melecer tão portentosa obra com,) tambem para os que, leigos como nós, foi dito acima, um d,�spfdencioso e agradaveJ passeio aos atredo-
fi atenção do proximo. Justificar-nos antes de mais nada, é o que' talvez d. ia nunca vie5s�m a tomar conhecimento. res da Capital tornou-se assim motivo á pres-:nte crônica, cujas
devemos fazer. Sirr, porque haviamos prometido a nós proprio�. <.uigells e finJlid 3des a encabeçam á j;{uiza de prefacio.
ji\mais escrever para jornais, E antes que o leitor franza o nariz, O SENTIDD ATUAL DUM \ ADMI"'11STRAÇAO A g"wl prosperidade qUe: rt:inava antfi!S do irCC'mpimento
presupCD lo algo de presunçoso de nossa parte, tratarem1S desde dl grdllde crisf.' ec(\n1rnica CjIJ'; ainJa alravessamo�, deixàra laten-
I go de dar-lhe a explicação de Ião pouco ponderavel fáll",: fomos Imp�rativos surgicJ,)s com o estabe1ecirnen!0 de nm'lI ordem tos, celto� e importantes p(;)blemas das coisas públi<.as. E entre
durante quási 10 anos, jornalista profissional no Brasil. Aconteci d{. co:sas no mundo. ',ieram cre'H para as adminiflraçõ s, carater aqueles, a Assistencia Social, fator vital para todas as coletivida
mento pouco ou quá5i nada Íntereôsante pará o leitor. convenhamos. rapidamente evolutivo, em CUiva tão vertigH1o;;am�nte ascendente, doS, era o que mais relegado havia sido pf'la qUbsi totalidade d�
Todos sabem que o jornalismo é um vicio como outro qualquer: que as mais possantes e bem Iflolltadas organizações SI! abalaram nossos p1gés n \cionais. t\s consequerda; que poderiam· e pode
jugo, po:itica ou outros p.;.i()re�. E' voz corrente que, quem lidou desde M�U:; fll11amentos. Da plctofd de scutimentos de prosperi- rao tc:r tal '.�esin{eres�e por parte do� yue competiam zelar pelas
qUulidianamente durante algum tempo I..Om baralhos, eleitores ou dade formvu-se então uma nevrcse de autar-juia, que sulca prc- altas cau a; da nacj,m,llid lde, fllceis seriam rie avaliar, muito elJl-'

hudas de paIJel. jamais poderá deixar de. fa:e·lo por todo o resto sentemente a Humall:dade aluaI em todJS os sentidos, trazendo bOTA tão tralccndcntp. problema pude;8e passar despercebido ás
de sua existencia, mUlto embora a cada tropeço jure abandonar geral jnquietilção e obrigarldo-a a pensar de f':>rma difere!�te d:l atençõ% gerais. Daí parecer-rIOS mais meritorio ainrla o que Vi

tão pecam�n,'ws vicioso Dirão todo,;, pOItanto, que lhes it,�mos en- que até pouco tempo passado p�nsava, O fenom,,'1o, agora em mos de Assistencia Social em S:lDta Catarina, mó!smo sem levar
:her 05 olhos d::: letras tipo 6 ou, 8.apenas pam.mitigarmo& a e�al�a-l sua .fase agud,}, pare�e-nos, enlreta[\�o, ser apenas um avassalante mos em conta o que existe já feito sobre Instrução Pública.
ção da pena e do cerebro, hab!1 U ,dos a despejar no p�pel d;a[Ja- mOVllllento de humamsação do� governos P. reflexo duma salutar Bastar-nos·á

-

citar, porta ,to, o que se está fazendo no

mente, centenas e centenas de palavra!> rela!ando acontecimentos reação das maS8as contra as élttt:r. de oriW'fll eS5encialmente políti- tocante ao sistema penitenciario. no amparo aos menores desvh
banais ou sensaci�nai5. Dir-lhetemos sinceramente, porém, que na cas, que o idealismo dos hlósofos da Revolução Francesa havifl lidos. no referente á higitine pública e com especialidade á lep"l,
luta íntima travada no sub·consciente entre a Virtude e o Vicio, feito s0brenadar do cáos dos séculos atrazado5 e Pi' ·sados. aSS'm com) ás doenças mentais.

aquela havia levado a melhor. E go:tardo a santa paz elos jl:lstos, Olhado o pan"rama que tem0S :i vista baixo tal prisma, ve- A Penitenciaria modelo, aU'entico «Big-House» q\.le po- '..

d,� nossa alma. e tão limpa como uma camisa de domingal o anjo renlOS então que Santc: Catarina possue um govérno 1ue soube bem deria figurar com �ucesso em qual<1ller fílm lilllericano que tratas
IiHm do Jornalismo fôra paJa sempre expulso pela ts?ada ig'lea do adatar-se á realidade do arnbientt:. NenhUtIl choqu{':, 11: huma con- se de problemas cri;ninals, o Abrigo de Mén)feS, Leprosaii:o,
archanjo bernfazejo. Nada mais de reportagem ou artigos nos da- vulsão ou solução de continuidade se registraram aqui tHS C.)ISaS Hospital de Alienados, Palacio da Higiene ti tantaj outras obras
va gana fazer. Em pouco tempo deixáramc.s de ser o reporteI Duble IS, com a implantação do Eslado Nc,vo em 10 d, nove r.bro de vulto e incalculavel benefício para o povo que Si! estão cons

bi,bilhoteiro ou o cronista malici0sn, qu ó ea, tudo via s�mr rf� mo· :1e 37 e cons,!quênte esmagamento das parasitárias força polítieas truindo om Santa Catarina, bem d !Fine n uma larga visão e pw
tivos para atopetar de sensacilJualismo o crrcbrJ dos apressaàos e E' que, de ha If.uíto haViam siJo elas afastadas dos sLl0res ad fundo conhecimento das causas do �em público por park de; quero
exigentes leitores de hoje em dia. Criamo-nos um pacato cidadãu, ministrativos catarínenses. Ao observador extranho que, como nós, as está levando a efeito.
sem preocupações outras que não as de nOSSflS a ribuiçõ<>s. Eis qu'" privado� do contacto Jiár;o, temos cornl) medida do valor das ad

agora. sem mais nem menos, munidos d,� ('Xl e1elte rilalerié.1 para ministrações locais o kmpo de que delas nos achavam05 afa�tado5
escrever, dtitamos por terra tudú o que ha viao.os prOlr e'ido a wrge wm muito maior nitidez o que de bom ou máu se ha feito.
nós proprios e vimo-nos novamente em ação jornalistica. Tão fur- E, apllradas as contas do que os nossos olilOS nos trazem, um

tes porém, foram a� causas Gue nos levaram' á pratica de tão re- �aldo d-e beneficios e melhura:;;entos de grande vulto rotamos em

criminavel át0, que por si proplias elas justificam a execução do Santa Catari!la por obra de seu atual govêrGo.
atentado: foi o que aqui ,im '5, num simpleS paEseio pelús arre

d')res da cidade, ;;, respeito de Assistencid Social em nosso Es
l<ldo., Melhor sería a qu�m �e dedica a estudos sociologicos tratar

ASSISTENCIA 30ClAL, IMPERATIVO DO MOMENTO
O calater profundamente humanistico do que vimos. tim

Deixariamos de ser sinceros cem 06',0 proprios e com' n(Js.
os conterran':os catarinr mes, portanto, Si! nàl) ,jessemos publicid3-
de ao entusiasmo que nos t')'Uou quando entramos eco contaclo
<::om a magnifica obra cit: ASiistenr:ia Social que

.

Nerêu Ramo:;.
vem realizando. E não fôra o estrtito ambito do espaço de que
jí�pornos, muito e muito mais poderíamos dizer a tal rellpeitu
Q que tal�ez façamos noutra oportuni.:iade, voltando a abusar ii:
sim da bondade do diretor de A «GAZETA e de SeUS leitore,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PORTO ALEGRE, 6(E�
pecial)-Q Ceneral Daltro Fi
lho experimentou de ontem pa
ra hoje sensiveis n.elhoi as.

I Fnlu:tanto, ao que se afirma,
tão logo seu estado de saúde

I p�rmita. o general Daltro Filho
na para uma estação de aguai
em Irai ou Minas Gerais, assu-

rmndo durante a sua ausencia a

Q tir.terventoria do Estado o dr. ' uem encon rou
Mauricio Cardoso,

. I PAN'"
CHARLAUTH,

O
Pede-se a q�em encontrou um

é o creme que revolucionou o pequeno cão de raça FOTER

mundo velho, e, óra revoluciona a
RIER, pêlo preto, branco e mar-

ron e que atende pelo nome de
Amel ica do Sul. PAN f d

De ordem do sr. Presidente, convido os srs, sacios e ex.

«
. ", o avor e entrega-lo na

FEST O H C H AR LAUTH ?asa. do seu dono, ao Largo Ben-
mas. familiils para a «

J A O PAL AÇO», a realizar-se

I Séde: - Rua 15 de Novembro, 50 - jamim Constant, no. 4.
em a noite de 8 do corrente, sabado p. vindouro, com inicio ás ,

SÃO PA U LO não é um creme comum A pessoa que devolver o cão
22 hOI as.

L
Succursoes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA, CH A R LAU TH I

será gratificada.
Ob

- A did d
" PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE :=.iF������OO���"""la::..:servaeao:

-

pe I o e inumeros consocros te-
!?J �

solveu a Diretoria vend, r mêsas para essa festa. á I azão de . . .

A 9 e n c i a: SAN TOS ihe extingui�à as sardas. pa�os. I � Viuva Thusnelda �
.10$000, cada urna, podendo os srs, socios adquiri-las, na sér!,> ._��. � ....� ...I �r�vos e espI�has, sem a n1tnlrn.a I � Hyarup Gomes

�..�/to clube, das 18 ás 21 horas! nos dias 6 e 7 e das 14 às 18 irritação, deuando-Ihe a cutlS ff ..
'horas no dia 8. r

.

f J� participa aos parer; �(';3 e pes-Impa, macia e resca. .� sôas de suas relações o con- �
..

�
A aquisição de mêsas deve seI' feita p..;lo propric 50(;;0

-c h
li! ---i1ii------I--d----N------ � trato de casamenlo de sua �

(·u pessoa' de sua fprnilia, não atendendo a Diretoria, absolutamen-
. O t1r1n� �i

,

iJ ",,3... ac liona e �vega
r.� filha THUSNEr DA ('o

I�tc', a pedidos de r�sei'va solicitados pelo telefone ou por intelm ,_ I; �a Q--! II '". "I . tJ� �,. . ,
..

��� sr. JO:SE' CORREA ..
m o

�
dia de terceiros. f,� �-

C t
li ,�Fpolis, )-]2-38 ..

Pede-se, encarecIdamente, aos flS. súcios não trazerem

ça'"} os.
'

e ti ra' � K��:::���!��ij rtt
(rianças em sua ccrnpanhia. U I 'ir � Th�ISl1elJJ � �

E' obrigato[ía a apresentação ao porteiro, no ato de en-

FI;;; I
�

I � � e � �
Ir�da, do cOll\'ite-inrre'so CJtl(' está �ellJo expedidv pela Secret,'\da·rMovimento Maritimo ..Porto orlanapo ISi�;���

����"1(�l
SecfêliHia du Clube 12 de ago�to, lm F:orianol-lolis, 5 de � José h

janeiro de 1938. Ser" xicos de Passageiros e �je (:;argas
.._._..__

� noivos �Narbal Viegas, lo. Secretário. - � 17!.1j

������

Para o Sul

A G ...-\Z"OETA

�s�(�(;i�ç�a catarinense,t '

de Impr�nsa
--_

A quítacão �nuaí COf"""'r'\ a
Tes("JUídria

De acôrdo ccn, o paragrafo 1'. do Altigo n'. 20, dos
Estillut()� em ,'ig ',,', (5 ::;e;Jho:":s associado' pcd-rão quitar-se anu

al,; ente c",n ,;: TesDunrÍa. ras;anclo, de uma só vez, no (lês de
Ja,,, ;'0, a in.po.tancia de 3()$UUO.

O� �u::;os do íUel;OI do Estado devem de acô.do com o

�"l ôgrafo .'2'. do cita:lu Artigo, quitar-se semestralmente, pagando
205000 •-rn janeiro e 1 5$000 em junho.

Os .d' �;gados das diversas Zonas do intericr estão devida-,mente auton. e oj, s a efetuar a cobrança de mensalidades.

el
I

Depe r't:C3mentos rilédico
j",..,�ridico

. 1. .Acham.s� em otga�ização os departamentos médico e ju-
ri'dlco tI,' ASSOCIação Catsrinense de Imprensa, CO.D o concurso de
hrilhant. Lld.ltativos e advogados residentes em varies pontos do
E��ado, " Começar p-Ia Capiral.

f\ 2(1. Zona (Itajahí. Brusque e Carnbouú] e assistida
p- Im dÜl:' r s Jose f\-Ienf!scal do Monte, médico, e Francís:o Ran
gei. advo, ado.
: "I!J'� 1\ 5a. Zuna (Porto União, Canoinhas, ltaiopolis, Caçador,
"luzeiro do Sul) Concordi� e Chap�có) e, atendida pelos doutores I
C .rlos Cu -rreiro Kruger e Antonio Gonzaga.

O problema da assisteucia médica e juridíciar a aos asso

ciados das demais Lonas será resolvido proximamente.
--------------------------------------------------

12Clube de Agosto

GINA�SIO CATARINENSE

Florianopolis, 7-1-1938

iPor alma
Moura

de João�)()Tribun,al Fe ..

deral cc nce

Junior (:leu I,abeas
corpu'� a Er=
neste Gati

A I'SÃO PAULO" offerece um Seguro qcrcn
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

lE i X E U'lfttA R.E��DA
,

�/1EN5AL A SUA ESPOSA

APÓS A SUA MORTE

1.0 - um peculio pagavel ao beneficia rio
logo após o fallecimento do sequro do-

2.° - uma renda rn e ns c l pClgQvel durante
cinco onnos u [,KHii, (lo fCiílecirr,enrc, E:

3.° - um p e c u I i o a d d i c ia n a I p a 9 Q V e 1

cinco annos depois do fallecimento.

RIO, 6 (Especíal)-Em su-

I Iragio a alma de João Moura
Junior, realizou-se nesta capital. RIO, 6- O Superior Tribu
com grande conrorrencia de fiéis" nal Federal concedeu em sua ses-

na Igreja de 530 FranCISco de! são de ôntem uma ordem de
Paula, mandada rezar por d. habeas-corpus impetrada por Er
Cnstina Moura, Allsedo Moura neste Gati que havia sido prêso
e senhora e Normelia Moura, em São PftUlo acausado de pro-

to [essar ideas comunistas e contra

I . ga L Daltro quem já havia sidQ baix<'ldl" a

I de ixa rá te ln .. , respenva portana d,;: exrl.Ln de
territoric nacional.

pO ra r iam en te o paciente alegou ter nascido

a I nterventoria
na Ítalia, mas ter vindo para o

I Brasil :om a idade de -1 anos.

tendo do seu matrirnonio 5 filhos
brasileiros.

Foi silalor do feito o Minístro
Armando de Alencar que opi
nou pela concessão da ordem
impetrada, no que 101 acornpa
nhado por todos 05 seu. L olt,p�;
á excepção do Mi�li.?tn) Costa
Mnso.

1935-22.314 CúnlV5

1936-25.973 centss 12.375 CQDI�s

ITAGIBA

Companhia Nacional de Seguros de Vida

1) Exame de MADUREZA da 3a.-5a. serie: 7-12 de
Feverei·ro. Inscrição: 17�30 de JAn. Documentos exi

gidos: para a 31. série: certi1ãa de idade, a�>estado 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 Fevereirq, 'A· Recebe-se cargas e encomenda:; até a ves;Jera das saídas dos paquetes
Documentos exigidos: Certidão de idade. atestado de I VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas àos mesmos, á vista do a

vacina e recibo das taxas pagas.. I testado d.e vacina. ...-\ bagagem ,da porã.o deverá ser entregue, 110S �rmazer.s .

do

3) Exa�eda 2a. EP�CA da � a.-5a. s.§ne: 3-5 �e.Março. I Companhia, na vespera das s�ldas ate. �fl 16 horas, pa -a ser condUZida, gratUIta
Inscnção; 15-28 de FeverelCo. Documento eXIgIdo: re-I

mente para cardo em e:nbarcaçoes especiaIS.
cibo das taxas pagas. . ,

A secretaria dá ulteriores informações nas horas do expe.j
ESCRITORIO--PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22, SOB. (FONE 1250)

d'· t' d 1{'\' II horas. ARMAZt!NS-c.".'S BADARÓ N. 3-(FONE 1666)--END. TELEG. COSTEIRA
nos Ias u eiS, as v as .

P. Jorge Steiger I, Para mais infornlacões com o Agente
Secretáriu

I

Por ordpm do Revmo. P. D;retor do Giná�jo Catarinense
e de acôrdo com o Decreto 21241 de 1932 publico as' clatas dos
exames de Fevereiro e Março 1938.

cliente,

i .

j

: ,'"
........ 'tT"<--�- �

.-.,..
.

"

...J. SANTOS CARDOSO

Directoria: -

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

sairà a lOdo
Dr. Pedro Catalão
Diplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baía
Ex-interno e assistente do
Sf'rviço do prof. MOlaes

Ex-interno do Dispensaria
Silva Lima

Ex"adjunto do Hospital
GraHée Guillle e 5auatorio

Manoe! Vitorino
Clínica médica c(mrgtca das

molestias da
CABEÇA E PESCOÇO

EspeciaIísta em

NARIZ, GARGANTA E I'OUVIDOS
CONSULTORIO

118-
Rua Trajano -18
RESIDENCIA

II
Hotel GlOria

Diariamente das 16 ás 18 hs. II

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

.

Para o Nc·rte

Paquete ITABEl-<A' sairá a 8 do cor

rente para:
paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a bald�ação no Rio de Janeiro.

Paquete
corrente para:

.', ,:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e Santa Catarina

NOS CLA.SSICOS ENVELOPES FECHADOS

- -Em todos os casos em qu � tive de combater lima

oôr, r .cot ri á >} Apyretina >l, seu,pre com resultados mara

vilhosos
Ass, Dr. Fa. sro Brasil

Diretor do Hospital F rar-nhille, Hansa HumboHe
Coos:..;ltcrio em jalag'Já.

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

-Pos�o certificar qlk empr-guei com optimos resulta.
.! d. ,3, c, rt"ncnJ<Jdol ptudtttod «Ajy: etina> , nas alagias leproti-

I c�,', St'fí\ notar a teração ;1 fur.'.;!1o cardiaca.
Ass. Ur. Alfredo Ciniello

I
::

Med.co estagiario voluotario do Uepartamento de

Prophyluxia eh Lepra em São r'aulo. ,

-A «Apyretina> , pela associação feliz dos seus cem

� ponentes, será um auxiliar precioso nos rasos indicados.

�,', Ass. Dr. Victor Mendes

� Major Dr. Victor Mendes-e-Dírecor do Serviço de

� I Salde da furç::. Pública do Es[ad,) d� Santa Catarina
h I F[orianopolis.
�I
i
!�
m
I

-- Os analgesicos 'componc'utes de« Apyretina» estão

d":iaJof. optimamente, de maneira que a energia especihca
dQS Lllgão� Hão é aligida por efeitos secundarias, mesmo

quando dois C'lC!,I;ts sejam ;ngeridos simultaneamente, Em
outras palavr as, n!,\o deprime o coração, não diminue ° pe

r) stnltisn.o gasL L -intestinal, nem hyperacidifica o estomago.
Ass. Dr. Osvaldo ESpindola

.;, ,Rua 15 de Novembro aO. 84 A- Blumenau-Santa
Cat;rina.

- - Apyretina, ein ausgezeíchnetes Praeparat besonders
bei Migraene. (Kopfschmerzern).

1'1
Dr. George Richte[

Medico chefe do Hospital São José-Jaraguá-Sta.
Catarina.

-_A fórmula dos cachets de <Ápyretina « é de molde

I
a corresponder perfeitamente aas casos indicadas.

Dr. Alfredo Hoess
Director do Hospital Sta. lsabel- Blum€nau-S�a.

Catarina.
!l:
I! Atesto que prescrevo, com resultados óptimos, os ca-

,

I -chets de «Apyretina> neste Hospital.

1
Dr. Anton Hafner

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-Sta.

",I'
Catarina.

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

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

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

Dr. Paulo de Carvalho

I Director do Hospital e Maternidade Maria Auxi-
. li.1dora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

�I --Atesto que tenho em-,-pr-e-ga-d-o-e-m-m-i-n-ha--c-li-ni-ca-.-u;;
�

'I
cachets de {(Apyretina». com optímos resultiJdos.

� Dr. Nilo Saldanha Fraaco

1"11,'
Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

- Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Apyretina» do farmaceutico Carlos Henrique

..

i Medeiros.
Dr. Piragibe ee Araujo

R'ja 15 de Novembro na. 82 -- Blumenau-Santa
Catarina,

....L&Zbhi.

-------------------.---------------�

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUi1E5 D ': so {.
TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\1l0S FORA�A DESTRIBUtnOS [\' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS 'Pf\-.
RA CADA SORTEIO 1$000 I<S. E' FANTASTICO... PROCURE"vi HOJ!;:'
MESMO A NOSSA SE'OE PARA OBTER UMA 'CADERNETÂ PA r�A
PODER CONCORREI� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

5:175$000, e mUItos
premios -menores

arz�

GAZETA

�\���".��);I� ..��

----����II =
��;� Endereço Tcíegr.: DOL"\!� Caixa Postal, 32

(�;. S. f!.ZANCISC:O DO SUL- STA. CATARlf\:A

,w � AGF.NCIA DE V ..i.PORES

H1 � Companhia Salinas Peryr.as - �io

rí\j Ern loter�a. ,�� sua favorita l�� PriT'g Torres & Cia. l.irnitada -[{io
";:-:� �� Navegação Brasileira Lilllit Ida -Rio�

�� Navegação Cabofriense Ltda. =Cabo Frío
�� Vandenbrandn & Cia.--Santo;

VIAGENS DIRETAS PARA O P 'RTO DO Ri\) DEj.'\NEIRO

Navegação entre BUCARE!f\) (Joinvile) f': SAN! OS,
ANGRA DOS REIS e !{!ü Df: J \NE!HO, dlréta-

mente, se:n transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

�� Encarrega-se d� classilicaçã«, medição e EMBARQUE de

I
todas as espécies de madeiras serradas, b.!neficiadiJs e em

, tóros etc .. cereais e mercadorias em geía!. para qualquer
,jj porto do Norte ou do Sul do Poí", bem como para o Exterior

� Recebe cargas de importação, do País ou, do Ex-

r�� terior, para desembaraço e re.lespacho para
fi,. as praça" do interior

� DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEtví PRCPRIO

�' 'l;;�-;"-:t.��II;J��:'a�����'--- �"':'��� I�' SERVIÇO Gi\�QP��PJQ_Q__:=--P�<!_:c;; MODICOS

: (..;:?:".:�'\}J' L..4.=::!_.r;"2,;V_"..�,�J --(�r;._,.,.-1� Il� N7!:--. �--,. --- .�.....,._... ,

P'.>;,�:<_íf,";"�'1!J!QO';ltriil!�.fnI"!Jft""''''!''!'''������������ �

I

II
I
I

mAIS umA GRAnDE UICTORIA DA
ZUNDAPP

,
�_;,

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: Wilfroedo 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 "AnOIE'

l'

Salto alto o par 2$. s? lto baixo 1$500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500
c!"n A') L�RG,�S de 2$00') a 2$5';0
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motcciclistas.Avi.idor Chautfcur, etc .

CORTUME e TAlV\ANCARiA -BARREIROS
A. LHEUREUX

ve •.das por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

I

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado po..

todos os motocyclistas

Moto .. "ARDIEu de I Clflindro, com 3,5 H�j
3 velocidades, luz e ignizão pOli' bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

Pesando s6mente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso •
,

I!

I
ELIXIR DE NOGUEIRA

Em pregarf n com Successo em todal
cu: molestias provenientes da 8fIIbIIII
14 impurezas do sangue:

quinto-feira
6 de Janeiro

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS

I'
,;.�,:=;;�c MANCHAS DA PELl!
�'1:_��:;:" DARTHROS

I'!!3 ����H���
:� e Bn!::t���T=
�i#!r -, ai affecçOq �a ...

iilacco reQ!alrada lI'om lefa •

"AVARIA-
-- Milhares de ct1radoa _2-
SRUDE OEPUfiATlVO DOSAI'.

EM JARAGUA'

I

\-

Hopede-se n,;) HOlel Cen�
é traI:
� p

.

•
CREDITO �'VlUTUO PREDIAL. "lroxtmo a estação-am�

�
,

!.�
. p os e arejados quartos pa-

• �
ra casais e solteiros.

., Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 � Confôrto, Hlgienee Pron-

• • ti�

• ® ii Proprietario FRANZ

iiiiliiUiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiii��iliiiiiiiiiiiiíiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiííiõiiiiiiiiiiiiiiiiiíi_liiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"";: •••••o-__;-=----'.,------........ I
__H_ESiíiii!iiS_!2\_1A_,i'.J_N_.iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii:

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE os SEU3 PRErvJIOS.

f"remio
•

maior

"AI)YRETINA» é o melhor remédio contra
a dôr de cabeça. nevragias, resfriados e gripe.

Preço de dois carhets:$·600. em toda!") as Far·
macias.

,.

I
,.

"

_________________----''---__.;....;.. �__......__-'--_.:__ "__ ___;..:........;:..;___:. �� �.·t.r�.�f.j�}·� _
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�� :�������_l��O�O�ODe.aa••••••�ee�.eo.�t'••••O•••O.O.o.a••••••ij�����"--,,·-o
�!;; REPRESENTANTES E CEPOSRTAFlIOS EM BTA" OATARIN.< �

� C A R L. O S 1-1 O E P C K E 5u .. �

; B��!�: s atriz FLORIANOPOllS VeI:a::;eios
t1t;�!�
kr� .RI fo.... - d. um .om • vario••on. oomblnadoa

Blumenau, C�fluzeiro da Sul�

Joinvile, Lages, Lagun���, S.ão

FrancJsco rPo Sul

, 'i \ zEl A_Florianopolls-1931

••0 , • m.l. barata. porém , Filiais em:• melhor do mundo

...... que nAo con.ome bateria (2,5 .mp.)
Immen.a durabilidade

A

venda em toda .

caaas do r.mo

e 110.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

Dr·� Alfredo P. de Araujo
I

-
.

.

MEDI (__;0-
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das rnolcstias da pe

Je e nervosas pela ,filltohemotherapia

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (Psoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em cirurgia

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

operações de plastica

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7 rolamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Piuto, 13
1 eleione, 1 595

I�es. Hotel Gloria·fone t 333
Comultas das 13 ás 16 hrs,

,
_.-----_. __

.. _"_-_ .. - -_ .._-------_

Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consuttas+-Dee 8 às 11 c das 14 às f6 horas
-�-'

�����A�������������ll43

� Cálculo de qualquer Pianta.execução, tis .. �
� estrutura em con- cauzação e direção � CONSULTORIO---Rua Tra-

� ereto armado de ob. as 1'1 ano N. 18 das 10 ás 12 e

� e ferro Aparelhamento com � das 15 ás 16 112 horas.

� pleto cara constr u- �
TELEF. 1.28')

� ções de pontes em � RESIDENCIA-l<ua Este-

� concreto armado � II
ves Junior N. 26

� �
TELEF. 1.131

� Omar Carneiro Ribeiro ��- I
� �
�� ENGENHEIRO CIVIL �

MEDICO-ESPECIALISTA

�� � Ouvido - Nariz - Gar-

�. �..
�,_, l�

ganta - Pescoço

�� Rua 15 de Novem bro, 416 ..,
SALAS 12 e 13 � I

Consultas das 10 ás 12-

�
t: ANDAR �� das 16 áS 18

f� �,' Consulto riu: Rua João
k' T I 1503 C ·t·b P

, � Pinto, 7--- Tel. 1456

'I��l·..r�;.'." e · uri I a '" arana

��.'-.� �,,, Res. Rua Bocayuva, �114� I TeI. 1317

�. �------
�

- � Dr. Artur Pereira

I
Obras contratadas no •• semestre ���.� CllnIC�a�Ó:��:::;�!I d' 1937

.

LABOJ1ATORIO DE

� e � ANALISES CLINICAS

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) �:� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curltíba=-loínvile) �
N.1, �refeItura e Forum de Mafra �
��� J' I) Escolar de Mafra �

� i i Grupo Escolar de Rio Negro �
�. : Grupo Escolar de Irati �

� Maternldade de Rio Negro �� stação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
� Diversas construções de residencias �� .�
���VAV6VAV���a���7AVAV���.

Dr. Arminio
Tavares

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorío: Rua João
Pinto tr 13

FONE-1595

R<!s)(;ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

..

re I ra tem seu escrip-Dr. Carlos Corrêa

Vu=�l!:?!:-�er�
no lugar Barr€iros, com es

plendido pasto, duas casas de ma

deiras, muitas roças de milho e

mandioca, além de grande número
de arvores frutíferas. Agua mau

nifica. Tratar com Alcebiad::!
Souza, nos Barreiro�.

tÓI io de advogacía á ruaPartos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrelor da Malernidade�
Medico do Hospital

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Phonr- 1277.-

I Caíx 1 Postal, 110. I

.1(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
J\dvogado

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

R.

Vende ..se

por preço ,de ocasião, 2 'ca
sas em. I perfeito estado.
sendo uma a rua Major
Costa n. 117 e outra a rua
Frei Caneca 81n, CO!l1 4 ano.
de uso; uma de madeira e
outro de tijolos e cal.
Para tratar com João St·

vero dos Santos, Cais Fr\
deríco Rola.

I Dr. Pedro de Moura 'erro I
Advogado

I RUa Trajano, n' 1 sobra.ío

1__Telephone n' 14�1
Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel em Direíto

Advoga na capítal e:no interior deste e do Estado de San- lita Catarina.
Escritorio' Rua Marechalfloriano Peixoto, 131

Isobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATARINA

_4--.,-- - -- - - -_- --_

Soc. Técnica Protetora
de Radio

Sendo socio da S. T. P. O., V. Excia.
garantirá o perfeito funcionamento do Seu radio'
com direito a todo e qualquer concerto, mudan
ea de valvulas, etc., pela modica contnbuíção men
sal de 4'000.

Representante BENlfO ARAUJO

. ... / '",

;,\,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



==A G A :t. ti T A Florianopolis, 7-19; \

Ip'ção .

rl'eJhores hoteís
Cu r i t; í b a

de Ordem das
Advogadas

u
,

\

Mudou de iResponderâ pelo
expediente do Mi
nisterio da Viação

Fazend� IPrefeit!-lr:a rr�,
MunlclPa�1 MUI�lc,pall� ..

e
. �

Foi iniciado no dia 3 do cor- Pelo sr. Plef"iio foi prorro-] ij Felicidade Maciel

it�d F d d
•• participam aos seus

paren-Irente. �a Diretoria a azen. a ga o por m;i§ ,sesse�ta �ia.s a ij tes e pessôas de suas re- �
Municipal, o pagamento dos IU- contar de 2 � do mes proximo � lações o contrato de casa- K'

TOS de apolices, titules e bonus findo o prazo concedido aos co- � mento de sua filha CAR- �
da dívida consolidada. do se- 'Tlé'n :I\rios de gazolina, para ini' � MOSINA co� o sr� OR- �
gund{) semestre de 193'7. ,�!diem a construção de postos. � LANDO LEdMKUHL.

i!l
r���rz;-� ...s-c,.., _........�ra'" �� ���
�_�ra: !!'AI:..'! �� �-.:!�� � !!'.I�,l'l ",4.!._�.M�� oii fE ') J P

A • 3 :W'
II fi1 .!?í "strelto, . essoa, 1 -1-. 8 ��
.� �. ij :'t��� �� Americo de Campos � � � �.� l,
� ��uto e esposa � ��1�� Carmo:ina �� ,ã:::::l5
� participam aos seus parentes � � Orlando �
ti e pessoas de suas relações � � ij
ij o nascimento de sua filha F h apresentam ��
�, VERA. fl� � -se noivos �
ri Fpolis., 20-]2-1937. � I � I?J

..:\ lllI <_...r....• "'..,.

� "I f ·_�,J._�"'�L� � �.A

J � á;J��]t*)�[���_.:��l��
---

. ,

Como se acha já quasi exgo
LIda a remessa para áquela ex

t: .ção, o «Saiào Progresso.. co

i;,unica aos seus fregueses, que
0"- bilhetes reservados serão ven

d.dos uma vez não procurados
;;tê Sexta-Feira, vespera da ex-

1.."...CiTERIA
FEDERAL

�:')O BRA
SIL

O "�:jl.:io f-'r ogreS1Q}} vem de i

rr-ceber Í)', bilhetes do Loteria a Escola ele Apren-
I::'edera], do nevo concessionario, dizes Artifiees

O plano foi completamente modi-
T d � 'd I RIO, 5 - Foi assinado decreto

Leilôo. A extraçã : de S<lb3r!.; e� ° 18VI ° uma, natura I pele presidente da Republica de-

poximo, por exemplo, joga ape-
contusão da parte dos Interessa- signando o engenheiro Henrique

! ,JS com 24 milhares. sendo o
dos na rnotricu]a da ar.tígao, Es· I Delamare para responder pelo

2()O
cola de Ar-rendizes �rlifices. h,)- expediente do Ministerio da Via-

) nmcuo premio contos.
je Licêu Industrial de Santa ção e Obras Públicas, durante o

/\lém 'de' ;numer\)s outros, exis-
C tari éd

. impedimento do respectivo titu-
2 400' d

a arma pe e-nos a secretaria I
Pelo modico preço de 13 con-

:,m. prermos para to os
d ab I

.

.'. �r,. que seg?-e pa_ra o norte. em tos de réis vende-se a luxuosa li-

b 'Ih l t inad I
o esta e ecimento comunicar viajem de mspeçao mousíne CHEVROLET, tipo 1936

t r L e es ermin3.0S com na· .

.

.

f' IdI' aos mesmos que os pedidos de I �----- de no, 227.
g.H1SmO ma o 10. pr<:'fI'J1O e

" I d f
. I A tratar com o chauffeur pro-

,,'. 960 " tcd Ima
ncu a évern ser eitos 00 Dr. Pedro de Moura Farra

I
prtetarto JOÃO INACIO DIAS.

rI ,,1 ' prcrmos para v os os
di
'..

R AI'
I

.

d d
.

I
' mesmo e 1�ICIO, ua mirante Advogado

,( frlllna 0S com os OIS u limes. .,.

-

.-1' d 2 5
Alvim 19, comumcanco mais Rua Traiano n. I Telefone u·. 1222

c, gansmes .0 o. ao o. pre- ,

que, ate o presente momento,
nenhuma alteração foi feita nos OS
cursos mmistrados, nem novas

exigências suão feitas, além do
que vem sendo publicado nos

editais transcritos nos jornais
< GAZETA», «OIARIO Df\ HOTEL JOH NSCH EH
TARDE». «O ESTADO» e

«DIA E NOITE).

._�I
-

nome

Limousine

Iv\axirr,o conforto e luxo
Com dia ria a partir de 15$000

60 qual tos modernamente Ill()biJiados
TODOS com aQua corrente e luz directa

Perden-se
10 apartamentos com banheiros particulares

S. SALVADOR, 5 Incendiou se Oti0l8S instalações sanitaria� com ahundlntes ser-

o controle de um bonde, quan-! um pregador de ouro antigo em viços de agua quente
co o v'eiculo descia a ladeira Fa-: ' _' , _ I _

l-rica. O motorneiro e o condu.: forma de madalhao, com um re- Amplos confortaveJ8 saloes oe Recepçao, Res-

W! a_bandonara� o cano, estabe· .1 trato. I taurhnte, Fumoir, Hal e Bar
li"t:euao·se pamco entre os nu I Cd" di'

.

h d 1 d b
.

- d
''-'<'lOSOS passageiros do mosmo I orno trata-se e uma )ola e ",_ozm a e a. ar em so a drrt-'çao � pro-
'{"ê saltavam do veiculo em mar-, estimaçãu pede-s'! encarecidamen-I rlssiona s. Grandes Frigoríficos. -Lavanderia pro- Diaria a partir de 20$000 - Foliai 16$000

CiiPO ex�deputado Pinto dê Aguiar I te a pessêa que o encontrou en- pria a vapor. toda roupa e louça r:steriiizada. _ Sob dirf,ç'ão im :::diata do seu prúpriel ario e

[. ue. tamÍJem viajava no bonde, tregá-Io á rua Conselheiro Ma- Jardim.,-Salas para mos�rllarios pAra os srs. re- pessôa� da f. '''''';a
nra]OSameílte, tomou o freio do I "

O
- " '

C 1 O F A
la;'co, come�uindo pará-lo. Irra nO. 11 O. prf'�entunt,s camc:rwlIs.- INE.R--\� jN FR "R NCrSr:O L jOH'JSCHER
I. _,.,_'.1',",Vilii"'IA'M��"::'::':J������������������.������������������������

r
l� !

[;'

Alugam-se confortaveis quar
io�;, com jilnelas, luz, mobiliario
e penvão, á pessôas decentes.
Casalou solteiro. Otima chacara
D·_' centro da cidade. Ver e tra-I; ;,r á rua _Estev�s Junior 94.

I
.'-if.IiII

��ez
_ parar o
bonde

PREDIO PROPRI() PARA HOTEL

Auto-Onibos na Estação
Rua 15 de Novembro

Requereu inscrição na Ordem
dos Advogados, secção deste
Estado, o provisionado Francis
co R. Coelho.
A provisão foi passada pelo

Tribunal Je Apelação deste E�
tado, pari as Comarcas tle Ti
jucas, Brusque e ltajaí.

�.'-------

I,GRANDE HOTEL �1I0DERNO
( I

Rua Barão do Rio Branco, em frente ao

Palacio do Governo

Situado no centro em arteria mais comercial, cru
zada pOI linha de bondes e ónibus para todos

os pontos da cidade.

60 QUARTOS TODOS CO�v\ AGUA COR·
RENTE QU�NTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

'I
!

ffJ���.r�-:������l�j
� André Kowalski �
�� participa aos parentes e ��
,� pessôas d� suas relações que �
'� sua filha WANDA contra- tr
q �
� tOI1 casamento com o sr. f�
'ii ANTONIO NUNES PI- ijij RES. k
� Fpolis. 31-12-1937 �
� �
..� ....................,._.. ,.,.,.,. . �
\"t .._�._���-..�� ....�41 f,:�
ij � � �j
� � Antonio � �:1
� ,� e P&� ��
;.�:m ��JI Wanda ���]3!"

I � noivos �
�; i
�a:�:S�ta1

EXPOENTE MAXIMO
EL.EGANCIA M.ASCUL.INA MI O

,:'GUL.t-IO DA INDUSTRIA NACiO ..

l/IIIitI

L.-O Ct-IAI=E'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL-

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões propriCls para fe�tas, banguetes e pegue

nas reun!ões

Pensão

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
AI\IERIC. \ "J BAR-ELEVADO;{

LavilocJena pror'ria li vapor-Frogoríficos -- DI.
NE�-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU \RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

•

, .

"

,

� "�
\
j

.)
:'(

,

"1/
,

:j ,\

'.

."

II

I

o I

Chapeo
Dos
Quarenta
Illilhões!

,I

)

Depo5itaria: A I � X a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEI�O M#;�FRA N. 12 FLORIANOPOLIS

!

� ........
, ..

"

....

.('
,
"

" .,,�
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Florianopclis,
------

e:» -AJ!. �1'?�.,l.:Ii�.....-.··.falllII,Õ��O�;.:� I A m o r t i I a ç ã o
I'

REDATOR: Paulo B. Barbosa II' NO�'�iO ���r�::��'�'d�'� "é�::�om.
Federação CatarNllense I' panhia, com u assietencia do Fi�(;a! da Inspetoria de

d
Seguros da S.a :Cilcunscriçã.o, S<io Paulo. e na pre.ença

'e Desport,os dos srs. portado.es de titules e do publico em geral,
foram sorteadas as seguintes combinações:

l' =aprnvar a ala da sessão de 22 de dezembro de 9 '37;

riso o tesoureíro da
E x p o s i ç ã o F a r..

do terminado o inquérito para i O governo do E�lacl!) baixou
apurar as responsabilidades do Co- ordens rigorosas para que sejam

I missariado da f.xpo�ição Farrou punidor todos os re�p()maveiti pelos
� , pilha, a policia determinou a prisão dinheiros públicos desviados por

� do �L Ricardo �'oe!kers, que aquele Comis<:1riado.
tIi�B�� � f dla eXtr("j� a� unções f' lt'�()Ilrt:�ro, o A irnp. ri a !h:í a de, .

1.0 _ 6.0 g queJ,ol feito, em sua r::s,denf'l;1. 123:303$1 ao, d� que é. le,pOI1-

----�y..-B . ,Icardo \Voelkers, que e res- save] o ex�teSOtlrelW do C'J:11iSsa·
li. f.-,ofl�av('l pela unportnuc.a dt' i fiado, fo, prnw,nle'íl!'p dt' pa.�'\lnt·r;·

4"1iIi,'" i 2'1 }03$1 00, depois de ouvido tos eteruados ileg .. 1mente, cujos
nu Chefatura de Policia, foi reco- lançamentos foram irregularmente
Iludo fi Casa de CLlllél;i1t', onde esc', itw'fl(:l,,>;.
:!guardará o pronunciarneuto d:.J

I'JOTA OFICiAL 26137 Plano Antigo Plano Novo

A diretoria da Federação Calarinense de Dêsportc�> reuni
da a 29 de dezembro, resolveu:

su,

;!
, 2'--- atender à solicitação da Associação Esportiva do Vale

, de Ítaja), os telegramas, sobre condições para sua filIação à F.C.D.;
.

!i�
:w��.

II3' -dtlerminaf que continúe aguardando oportunidade o ,::,
pedido ,I. !Jagamento de contas de fretes de seu automovel, feitDs,I
em '929 apresentado pelo sr , Numa Pompilio Cardoso; 11

Li' +congratular-se com a Associação Cutarinense de Des-I'por�o.s pela fel�� SOI,UÇãO do caso motiva�o pela suspensão do C.
--

.,'

L\tletlco São FranCISco, e anotar a comunicação da rnest.ia , em lo- ".,
li'

nograrr a de 20 de dezembro, do cancelamento que fez ciél acelera- �� I RT L
çâ() dcs campeão e segundo colocado do campeonato de 1937, que 'I' 6.

PO O A ECRE, 6 -'-I controu em 5�iJ poder uma pisto-
I • •

d A I d
� ,

' : Procedente de São Gabriel che'lla «Parabel!urn» e um revólver
a�. ve posegulr C0l11 a participação o ,,,t ético, e ;-,ão hancisco;

"I"'.
i

� gou, ontem, a esia capital, o a!e-' c rrregado.

5 d B P Im,"�""",' mão Fricdrit:h Wdhe1m Firs'er" i Conduzido para a '::Iefatma de
.

--agIa ecer aos srs. atista ereira e Osmar Cunha, res- � ''''' busch, que foi detido pelos in- Policia Wdhelm declarou que
pecuvamente, diretor e redator esportivo do estimado diario REPU· g lnforrnacões e Prospectos
BUCA, os serviços prestados à F.C.O. e, em geral, ao esporte �1rJ". 'Y •• vestigadores que lá se encontra- andava procurando trabalho e

I
� II vamo por não possuir os papem que a sua profissão era d� vul-

durante a pub icação do relendo periódico: I Machado & Calia. l�
m devidamente legahzados e alguns caniza�or.

. "';,;" até ralsíficados. I A
- I

,;1 11 AI' ser revistado, a policia en- eltre�n�:�IS!ar �h;�a �:��ntr=:
Rua João Pinto D. :; - Floriallopolis I'

.

f f d W Ih I

'(,ó, MillM(ftr�n"",lil.i!1"ill
varras orogra ias e, i cm,

� ..

li.U GIl U� em que se apresenta com os tra-
;;)1,,,)

!I'�, jes mas variad )s,�proprios para

I �ifi�r,:!-,.: 10 P í €�jU izO caraterizações.
�� !�!ft\ dos :a v r ..3 w

!\ policia a,·reend.: J tambem,
�

�.
um 8(Dareiho foL.!. fico, man-

I ,� f!íi
dO r- ,9 S dando revelai: os ne�dtJvos.

I:
- " ' � E d

Paia investigar s(,bre as ati-
m,.' O Governo do ,ta o tomou . _I d di"

C F E• A I 'd'
.

vwa es aque e estranjelTo, a po-

�i'"""",r.�,, ia. Nacional Para avorecer a conomla, SI

I
provI enclas pala e,lQorar o eshl" r' d t��� , d 'I' I f·

I iCla es acou um ngente.
li<

o astlmave tOO que 'Icaram os I ..

.

illl,�·
Capital realizado rs, 2.250:000$000

I'.

l�vradore� rle Nova
_
Trent?, .que l;elula comu-tiveram suas plantaçoes atingIdas !taSã n Pa 1.�.1o pela forte chuva de granizo caÍ- n �sta em

da sobre aquela localida 1e. � �

�.lllnll_J!Ifl_••••II.� O sr. Nerêu Ramos, Interven- �OrOCaDa

I
' tor Federal no EstadG, atendendo

A t d I P t dás razões expostas pelo diretor SOROCAB/\, 6-A De.le-
i.M'III� r'·e ,,.,,.. ALUGA S-=

ar e e uma
, •• 11 iJ"H \iW I .. L casa com 5 com- do S\�rviço do Fomento da PIO-, gacia Regional de Policia acaba

ló1 I '"

I
partim e n tos, d V I d d

I
d '

J lirI'a t!Ie I �\t li í>d,r��Ça_Oo.130$OOO informações nesta

r�-,
ução egelá, e acôr o

C(.)f[I
e

.

Cfescobrir mais uma cdula co-

,

..
.'

o relator ia do chefe da secção munista na estação de Santo Ao-

RI�, 6-C: Suprerno Tribu"4Re(íf3j u Iando o
de ecologi� ag�onomo" �red.eCic�o tomo" e§t�ndo em diligencias e

MO�TEVIDE'U, 5-Muito se tem fálado aqui, ultima- nal tederal Julgcu ontf'm

uma1 �., Miran�a. S�hmldt det�rrnmou fO�·lltlvestlg,�çoes li respeito. E oa ce-

mente, sobre a situação do jogad<'.f brasileiro Ernesto Sezefredo da ordem de «habeas corpus» im- TransIto pu. sem distf1bUldo.� 10(1 ,sacos dt' lula, segundo dadas que nos fn.
Costa que trouxe do �cu país o sugestivo apelido de Cardeal e petrada em favor do ;:ap. Frede- b I

!li

I
SéJ�entes de fr:,ljã�, abm que os I \'�m fornecido�. pelo delegad� re�

tambem uma grande fama. rico Mindello ex-secretario da BCa na agricultores ahngld0s ::>ela cala-, glonlll dl� pulIcla, era chdlada
As ultimas, atuaçõp.s de C�rdeal, principalmente nos momen·ISe'�urança PÓblica de Pernam- Est�do

midade póssam restaurar suas lCi- por José Fkury �.{)rrêa, atual
tos em que o NaCIOnal dava os ultlmos arrancos para superar o Pe-' buco; do ,. dt�legado auxiliar, � v(mra�, bem corno sementes de -ub-delegado de polIcia d:1 Vila
narol, na tabela. foram fraquissil�nos, decepr;ionantes mesmos.Di8se-foe, I Raflulfo da Cunha França. do

.

O :r. Interventor Federal, as- hort�iJças.. .

de S:mto Antonio. Na casa d�
�ntão que o Nacional o mandaria de volta, ma:>, tal noticia não foi I comissario de Policia Wan::len- SlOOU ontem na pasta da Segll' LumprlOdo as d�termlna:lões ·::::orrêa, entre outros documen�o5,
confirmada aindâ. Cardeal ("ontiaúa a trende r.o veterano e valoroso! kolk Nunes \V.mderlev e do in- rança Publica o decreto que re'l .lo admilli�trado{ catarinense o I (oi encontrado um cartão onde

dub��ah'o, t:abendo ao tre\n3dor ,do clube, o inglês Roadade,. dize� I vestigador João Selar'mino, coo- gul,a o T;_ansito em todo o te�ri- í díre:oc do s�rviço fez s'!guir para :;,;t[lva desenhada a bJndeira de:
a ultima palavra sobre o caso. SI Cardeal se firmar nos tremos e tra 05 quais o Tribunal d(; tono do c..stado. a,l�cla localidade, o �r. Mllnoel Staltn.

certo que o Nacional revalidarei o seu comF'romisso, mas, si continuar Ap@lação de Pernambuco decre- Por ,'sse decreto compete á r�i'Imant() ,Ff.rnandes, �estre de Os demais indicados são Cio 4

jogando mal tomar a atitude correspondente. tara .prisãu preventIva, indician. Secretaria da Segurança Publica cultura adido ao SerViço, pam bineiros ou sinaleiros da Estrad \
Sabe-se aqui que Cardeal está interessando ao Botafogo e do-os de responsdbtlidade pela o : et viço de orientaçã'J e fisca- desincumbencia da missão. em Santo Antonio.

no Flamengo, ambos do Rio. morte do jornaleiro José Lou- !ilação do t(ansito nas vias pu� O delegado, que vem desell-

renço Bezerra, que apareceu
blicas, ficando asseguri'l, entretan· Seguiu no dia 5, para o sul v(Jlvendo intensa cilmpaoha con-

1'10 ivado de Pa i con tra o
morto numa prisão de Recife. to, a autonomi" municipal em luw do Estado, em viagem de inspe- tra o comunismo, dItou á nos",1

p r i r') c i pe fdh C')

I Ficou decidido p la mais alta do quanto lhe respeite í\O pecu- çã() ás lovouras dos municipio� reportagem os dados do mquc'"
ROMA, 6 -_ Aouncia"se o RIO, 6 - O advogado José certe do pa:', não tomar conbe- har interesse. ali situados, o agronomo auxiliaI rito ab"rto contra João Batist,

noivado do principe Fer�inando Valadão ,aprese�t�u. uma petlç:o cimento do pedido, de vez que
Nesse ser viço a Secretaria César Seára. do Rosario, fundador do Centl ".'

de Savoia duque de. Geno�a, do sr. Amton CaJa.h, para depol ôle foi feito ori�ínaria'!!Jente,
da Seguranç 1 Publica será coadjuva Pró-Democrat;ia, ha pouco di,·

com a condessa Mana Lmsa como te8t�munha de acu�ação.O quando só poderia ser apreciado da pela DHctorÍa de E�traàas de Seguiu, no dia 6 para CanJi· solvido.
'

Ga'ldolfi Ricaldoni. O duque de
I
juiz, porém, indeferiu o pedido �m grau dt; apelação. Rodagem e pelos mumClplOS, nhas, onde foi adqUIrir 300 ,fi- Foi pedida prisão preventiva

(�enova e o atual chefe do ramo Quando e5ta peça foi li(Ja 5endo que na capital o serVJço cos de Sell1�ntes �elecionadas de do in:�icado. devendo prossegulí

�avoia Genova, e irmão do du- Adalberto C�jatl estremeceu in- 0IANO VENDE-SE U Yl sera executado por i'ltem edio feijão, para distribuição aos ag i- as dilig''!nci8s par' no ,as desc, ,

que de Pistola, do du�ue de teirameme. Foi o unico sinal de f FINIS,IMO "ES- da In<pl:'toria de Veí�ulos e Tran- clllt()re�, Q chefe da r,ecção de b'c!rlas 'lU�> se <undo se espera,
i3ergamo e do duque de Anco· �moção que deixou Ilansparecer "ENFELOER" A' RUA Ar,.Jl .. sito Public:) e nos muni.::ipirJS pe· ecologi'l, agranomo Fredel':co á De! g leia RL�gional o propno
"a. I r1wante a audíencia_ ! r/x GARIBALDI, 60. hs alltondd· s noliciais. MIranda Schmidt. indicl1 h Ifvelará.
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Dese�11barcau arm$lttl� de
"parab�llun}"

vólver

6' .-solicitar aos jamais diarios de Floriannpolis a publica
çào grstuita elo expediente cheia] desta FeJeração;

7' -(iderminaf à Liga FlorianoroLtana de F ut(;bol que
r remeta a, este Federação, com uflsl'ncia, o prOCCf'SO que Inda �o des

ligament(J do Ta'nandaré F. Club-, afim de ser apr( ciado () rf CU1�"

pelo nosso apresentado;
,

S'-anotar, arquivandJ, o que consta da nota t,ncial 26
de 31 de dezembro de 1937, da !'_'iga Esportiva Calarinense, de
Mafra.

F!orianopolis, 31 de dllcmblo de 1937.

PEDRO E. DA SILVA MEDEIROS, diretor da secrdarla.
-0-

E�;, por-te-.Jor n ai

Cardeal {lâo está correspondendo

OS MOTIVOS DO nETORNO AO BRASIL DO
CEI.ERRADO AVANTE

ALFAIAT 11
E

.. -v= _==r�,;JJmt

Comunica que devido a construC9t', ,d ;) f"'lOVa fachada atende a SU,:;,� dist-ir)'ta fi-e ..

guezia pela entrada do mesmo pre:J c i�U..:t parte do CAES LiBERDADE jur-'.to ao
I-rJatei Gloria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOSSA VIDA

CEL. GUIDO BOTT
,\ data de hoje assinala ° ani

versario natalicio do nosso ilus
í.re e acatado financista sr. cel.
(;"ido Bott, diligente e rompe"
!l'1tJ te gerente do Banco Nacional
do Comercio nesta capital.
Cavalheiro d" fidalgo trato,

coração magnanimo, e alma sem

pre afeita ao bem goza o ilustre
aniversariante de geral estima
«endo muito apreciado pela in:
t.eireza ele seu caráter e conhe
cimentos profundos de economia
e finanças.
A GAZETA associa-se prazei

rosameute ás inequivocas demons
Ir-lçõc8 de apreço e consideração
que lhes serão, merecidamente,
prestadas no dia de hoje.
IHUOR ELPIDW FRAGOSO
Transcorre hoje o aniversario

nat.alicio do nosso conterranco -

sr. maior Elpidio Fragoso.
O distinto aniversariante recebe

rá, por certo, muitas felicitações
as quais «A Gazeta », junta as

suas.

FAZEM ANOS HOJE:

o menino José, filho sr. René
Matos;

o jovem Raul filho do saudo
so conterraneo José Rodrigues
Fernandes;

o sr. José da Silveira Penha.

A graciosa senhorinha Dinah,
(tiléta filha elo sr. Oscar Camisão,
oferecerá ho-je uma festa ás suas

amiguinhas pelo transcurso do
seu natalício.

Regressou de sua viagem ao

vizinho Estado do Rio Grande
do Sul, o sr. Silvio Fernandes,
funcionaria do Dominio da União.
nesta Capital.

OUTROS PARTEM

DR. HANS SIPPEL
Viajou para o norte do Esta

do, o sr. Hans Sippel, cirurgião
dentista nesta Capital.

Passageiros que seguiram para
o Norte pela Viação Cruzeiro
Ltda: Erondina Leite, Aurea
Reis, Francisco Reia Filho, J0se
fina Silva, Ruti Avila, Maria
Bittencourt, Zilma Bittencourt,
Leonetti Bittencourt, Ana Possia,
Teofilo Faro, Deodoro Souza,
Heitor Furtado e Franeisco Fer
reira.

FALECIMENTOS
Por telegrama particular sabe

mos ter falecido, em São Paulo,
ás 22 horas de 4 dêste mês. o

nosso estimado amigo sr. João
Testa, ex-industrial e comercian
te neste praça, onde desfrutava
arande número de amizades.
l:>

Apresentamos pezames á fami
lia enlutada.
�fl".��nrr�ª fiMiW!M

I
��

�
�
�.;

�.

,

AAposentados GA
" . TPOI' atos de ôntem, do sr. In

terventor Federal. na pasta rio
Interior e J ustiça, foram apo
sentados por conveaiência de ser

viço, ao abrigo do que dispõe o

art. 177 da Consti tuição de 10
de Novembro, os srs. Jacinto
Ferreira Mafra e .Toão Pedro
Carreirão, respectivamente ama

nuense arquivista da Diretoria
do Interior e Justiça e porteiro
contínuo daquela Secretaria de
Estado.

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

D· t I D t . Ilr:n·inha de JUluano!M rflnhOIS a rope- epar amell .. , z�a rabrica�ão do I a. I." o

lamentos no to da Saúde i pão Inixto Haro
espaço de Pública
uma hora

I RIO, 5-0 ministro da Agri-

"
cultura recebeu hoje em seu ga- Da r3gião serrana, onde Jôra
binete o sr. Fernande Baccarat, em visita a sua estremosa Iami-

. . I agricultor de bananas em San- IÍI-l, chegou ante-ônl.em, o nossoNo intuito d� regulamentar um tos, que conferenciou com aque-I apreciável cont.erraneo Martinhodos �e.rvlço� mais Importantes �a Ile titular sobre o aproveitamento t de Haro, figura de a t. destaqueadmlmst�açao �st�dual, qual seja da farinha de banana na fabri-I no cenário artistico do país.
o da Saude PublIca, fora� pelo, cação do pão mixto. O ministro Martinho de Haro, fará como

�r. Interventor.Federal a.sslllados, examinou varias amostras trazi-I sempre a sua exposição nesta cu-
ontem, os seguintes atos. das pelo sr. Baccarat e fabrica- I pital, com motivos da sua terra

• das em Sautus, onde reside, em: natal.
NOMEANDO: cuia confecção foi utilizada a fa- Suas lindas télas serão expos-

Dr. Paulo Tavares d C h
rinha, nas proporções de 10, 20 tas na séde da Associação Cat a

MI' d l b'U? a
I
e 30(\[0. Completam a massa as rinense de Imprensa ."e o para o cargo e a onst.a, farinhas de milho e trigo.Chefe; dr. Pedro da Camara SI-I "-

rnões, médico auxiliar; dr.Joaquim p ...I
Madeira Neves, auxiliar técnico; osse Ue
Nicolau Glavan de Oliveira, far-I
maceutico fiscal; Emanuel Libera-Ito Junior, ajudante do Almoxa
rife; Tomás João dos Santos, ado b B
junto do laboratorio;Eugenio Joa- una.
quim Coelho, I' cficial; Juvenal
da �osta A;ila, 2' of.i�ial;Acelinol RIO, 6-Realizou.se no Tribu
XavI�r Godinho, auxiliar de l�bo- Dal de Contas a posse do n0VO

rator!o; guardas-chefes: �ucltdes' ministro dr. Eduardo Lopes.Garrido Portela, Eugemo Dali Tl)mou posse tambem o novo

Gr�nd� e Alvaro Alves; guardas. procurador geral, dr. Leopoldo
san!tanos: .Aldo da Rosa Luz,An-1 Tavares da Cunha Melo.
tomo Pereira Machado e Ildefonso
Antonio de ;\-lmeida; Acrizio de PARASouza, motorista.

Departamento de Aé·
ronantiea �ivil

Boletim diário da Esta- Cção Aéro-climatológica' argo
Previsões para o período das extinto18 horas de ontem ás 18 horas II

de hoje:Ex-assistente do serviço de Gin cologia dos l-hpitais: Tempo-Bom, passando a ins-
Ia Gambôa, Fenda'são Gafflé-Guimle e S. Francisco deAssiss. taveI.

Ex-interna do sarviço de Pediatria da Policlínica Temperatura-Elevada.
de Botafogo I Ventos:-Val'iaveis, com raja-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS das frescas.

I
A's temperatílras extremas deConsultoria: Rua Trajano n' 12·-Sob.

ontem, foram: maxima 26.5 e mi-
Consultas: Das 10 ás 12 e d�s 2

_

5 h'Jras nima 18.2 registradas, respecti-
IFLORIANOPOLIS SANTA CATARINA vamente ás 13.30 e 4.00 horas. I

Tijucas, 30-12-1931.

(ass.) HENRIQUE JOSE' TERNES. \ '

JOSE' LAUS TERNES. l'!MMFf..BB·�íaÇ •..·'·IE �f�h�rkaw.Bm·�f

':-.� \f_ t1 �
"Virgem Especiê:&lidade" s�6Ã2Y'�CtAf

� i

.

c!!t!�W�e�t�z�e�I�&��C�i�a�.�.�.!��Ja�í�n�v,�i�ll�e� (MARCA REGISTRADA, ESPEC'_�i.iDAOE

de

FECHADA A ESCOLA
DE VETERINARIA
DO EXE�nCITO

° sr. major Marques de Sou
za, oficial reformado da nossa

Força Pública, será hoje cumpri-I
tado pela passagem do seu ani-l ESCRIVAES DE COLETO-
versaria natalicio. RIAS

NDIVADOS

Com a gentil senhorinha Diva,
filha do nosso distinto coestadua
no .) oaquim Wolff, prefeito do
municipio de Joinvile, contratou
casamento o sr. Narbal Fernan
des, filho do sr. Julio Fernandes,
"l to funcionaria dos Correios e

'j 'elêgra fos daquela cidade.

Com a gentilissima senhorinha
Orlandina Bittencourt, filha do
sr. Orlando José Bíttencourt,
(' mtratou casamento o sr. Teo
filo dos Reis Pereira.
CHEGAM UNS

LUI'S BEf:.1'OLLI
I .,.

Chegou ôntem fl esta cidade, o I
dua

sr. Luís BeI·tolli, in Justrial e ca·

pitalista em Rio Oeste, no muni-
---------

cipio do Rio do Sul.

EXONERADO POR
ABANDONO

-'�'"�
1Porge Pohl Filho foi exonerado,
por abandono de emprego, do
cargo de encarregado do pôsto
fiscal de Adolfo Konder, subor
dinado á Coletoria de Caçador.

menor Iapareceu

._--------------------- �.

ministro
de

"avo

no Tri-
Contas RIO, 6--0 ministro da Guerra,

em aviso hoje baixado, mandou
fechar a Escola de Veterinaria do
Exército.

Bem avisado andou o sr. dr.
Ivens de Araujo, ilustre Secreta
rio da Segurança Publica, inician
do sua gestão com a regulamen
tação do serviços de Transito PÚ
blico.
Ainda ôntem, no curto prazo

de uma hora, se registraram dois
desastres, ambos êles graves, de
vido ao descaso dos condutores
para com a vida dos transeuntes.
Do primeiro, foi vítima o sr.

Ricardo Boni Mansur, represen
tante da importante firma Ernes
to Becker & Cia., o qual foi co
lhido pele onibus que faz a linha
do Estreito, guiado pelo motoris
ta Ivo Silva, resultando ter rece

bido ferimentos generalisados.
Do segundo, foi acidentado o

menor Bolivar Bonzon, de 13
anos de idade. atropelado pelo
auto particular 89, guiado pelo
amador sr. Procopio Dario Ori
ques, ficando tambem gravemente
contundido.
Ambas as vítimas foram reco

lhidas ao Hospital de Caridade.

o gozam
de di,.

50 professores
aposentados

Rogerio
Vieira

Confirman lo a noticia dada por
esta folha dias atrás, foi ôntem
nomeado o nosso distinto patri
cio sr. Rogerio Vieira, para exer

cer o cargo de Diretor do Mon
tepio dos Funcionarios Públicos
do Estado, percebendo os ven

cimentos marcados em lei.

RIO, 6-Telegrnma de Belo
Horizonte aqui divulgado diz que,
nos termos do artigo 177 da Cons
tituição' o governador Benedito
Valadares assinou decreto aposen
tando cêrca de 50 professores pri
marios da capit.al mineira e dos

I
municipios do �nterio_r_. _

A chefía dos serviços de i�en-IReforma
ção de direitos pede-nos para'
avisar a tonos os importadores da Pollclaele matena i despachado com os· ii

favores de que trata o decreto
n. 210.02.3. de 24 de março de RIO, 6-A propósito da propa-
1931, inclusive as ernprezas ior- .Iada reforma da Policia, um YOS

nalistas registradas para êsse fim,
I pertino publica hoje uma nota di

que, até () dia 15 de janeiro cor- i zendo que, com parecer favoravei
rente, estão obrigados a reque- do Conselho de Serviço Público,
rer á Inspetoria da 1\ Ifandega o ante-p��iéto ,que dispõe sobre n

desta Capital a verificação da assunto, ja esta em maos d0 pre
bôa aplicação do material que sidente da Republica,devendo por
tenham importado no ano findo, êle ser convertido em decreto-lei.
sob pena de lhes ser negado novo

registro.

Foram nomeados Ernesto Dala
Costa e Afonso Host.in, para exer

cerem, respectivamente, os car

gos de escrivães das coletorias

de Concordia e Gaspar.
.

Indigente
atacada de

mal subito

os que
. """

isençao
reito---------. Esteve na Policia Central o sr.

Erico Galoti comunicando o apa
recimento de seu néto Carlos Zi-

° t
A d II h mermann, cujo paradeiro era igno-n em, cerca

. a.s oras, rado de ha dias a esta parte.compareceu na Policia Central, 01sr. Alvaro Boavent.ura Soares, I
· A

B hcomunicando haver sido recolhido, nneu orn ausen
!'-l.or seu g�nitor, em um

. esta.bele- Pelo avião da Condor chegou
CImento, a rua Padre Miguelinho, ontem a esta capital, seguindo
uma indigente, de côr prêta, com imediatamente para Itataí. (, nosso
a idade aproximada ele 60 anos, ilustre conterraneo sr. I_rinêu B_::>�.

fA d d I bi nhausen, operoso preteíto mUnICI·
que ora ataca. a e ma s� ItO. pai de Itajai e acatado industrial.
A arnbulancia da Secretaria da

Segurança, compareceu pronta- O TEMPOmente no local removendo a des-
venturada velhinha para o Hos

produto pital de Caridade, em estado de
! côma.

Creme
Charlauth

ESCRITURARIO
DO TESOURO

Foi nomeado Ricioti Queluz
para exercer o cargo de 40. es

criturario do Tesouro do Estado.

PRODIGIO, significa'MILAGRE
MILAGRE significa
(;DARLAUTR

us ando o creme

Por decréto do :sr. Interventor A FARMACIA RAULIVEIRA
�ederal, datado de ?ntem, foi ex· avisa que já recebeu o muito fa
tmto ? cargv de datII?fjrafo �a �e. lado e prodigioso cremecretana da Assemblea LegIslativa (

�D "RL "UTDdo Estado. 4.! �.. � •

�DARLAUTD

logo sorrindo: que
maravilhoso!

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

A GAZI=TA Sendo do nosso maior in
L ., terêsse bem servir aos nossos

favorecedores, pedimos aos srs. assinantes a fi
neza de reclamarem qualquer falta ou demo
ra na entrega domiciliar deste diario, o.a rua
Conse5heiro Mafra n. 51 ou pelo telefone n.·
1.656.

A GERENCIA

" "CROSLEY
MElHOR BONS

Radios

Declaramos ao comercio em geral que, nesta data, de comum
acordo, fizémos, na Junta Comercial rto Estado, o distrato saciaI da fir
ma Ternes Irmão, que girava nesta praça, assumindo o ex·socio sr. José
Laus Temes o ativo e passivo da m ;sma, e tendo sido todos os creditos
da extinta firma entregues, para efeito de liquidação, ao Dl. Renato
Barbosa, com escritório á rua Felipe Schmidt, 38, em Florianopolis. com
quem os interessados deverão se entender.

O entre os

NO CONCEITO MUNDIAL

AGENCIA EXCLUSIVA

na A MOCEL.AR
'* .,bM

o sabão

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




