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I.. A, .JORN LI ST
Num ambiente de bom humor e cordialidade o Chefe da Nação

longa palestre com OSl representantes da Imprensa, abordando
rtei:.os da vida naelcnal .. ma Estabelecido que o' presidente,
receberá, uma vez por mês, a reportagem no Catete�

mantem
•

val"IOS as-

doravante,

r
----------------�-----.-�-

PORTO ALEGRE, 7 (via aerea)- O sr. Getulio Vargas"
lr go após a S118 chegada, comunicou aos representantes da imprensa i
acreditados [unto ao palácio, que, á noite, após o jantar, receberia!
cr.letivamen te os jornalistas. tanto os de Porto Alegre, como os de
sua comitiva, já chegados ante-ontem a esta capital.
,J

, Terminada a refeição, o sr. Getulio Vargas dirigiu-se ao ga-
I Liirete presidencial, onde pelas 22,30 horas, recebeu os jornalistas .

.' 01; riden te e amavel, o chefe da Ilação acolheu a todos,
cumpriu I 11 i <indo a cada um e indagando dos jornais ague perten
C;POl, Cll 11m gesto acolhedor que logo pôs todos perfeitamente á
YI ntadc.
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o progl-ama do govêrno
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I NUMERO

1.

O Interventor Ne
reu Ramos visita ...

rá Joinvife

S. ex. esclarece então atendendo perguntas:
---«Sãoobrasdeestraclas de ferro rodovias e portos rnariti- Cap Ald IASSALTO AUDAC.nSO IU·tl

• � �. I�mos e aéreos. Intensificar-se-á a pesquiza do petroleo. Quanto á U. O I'· �u : fi I !er Ira a ii la Ia
siderurgia já se está fazendo alguma coisa. Nem tudo se póde di-

F d
:

zer pois é um assunto que ainda está em estudos. Mas () govêrno ernan es' UIher gllselada
pensa resolver o problema da siderurgia com o recurso de capitais

'

;ô, M � U i BERLI!VI, 7 - -Está esta-

estranjeiros, a serviço do Estado. beleeldo que ltihntro de

-Exploração por companhias estranjeiras il-Indaga um dos
Por ter sido classificado no cO-I Compareceu, ontem, na Policia I breves dias o chanceller

presentes. S. ex. esclarece: man�o da 2a
..Compa.nbia Isolada I Central, o soldado da Força PÚ- ....�� .�itler visitará a mtaUa,

-Não. Capitais estranjeiros. Eles emprestam o dinheiro d.a. Força PL:bhca, sediada em �u-I blica do Estado Oscar Silveira, oi
e nós fazemos a exploração.

ritibanos, fo� exonerado de a��- morador á rua Itajaí, apresentan- A
� o

estan O sendo, preparadas
Alude um dos jcrnalistas ao problema agro-pecuário e inda- d�nte e a.s�stente daquela mili-

i do urna queixa altamente grave. posentaeoria empolgantes homenagens
ga se, durante sua visita ao Rio Grande do Sul, o presidente da

era, o capitão sr. Aldo Fernandes. I Assim, declarou ° referido sol- • i em Roma, para recepelo-
Hepublica tomará alguma iniciativa a respeito. O sr. Getulio Var- , i dado, Ler a sua residência, cêrca a bem do serVil'O

'

na-lo.

gas diz:
, _ .

I I'
de 1 hora da madrugada, sido � f -- --

--« Ternos tambem a solução do problema do trigo. Com: lMl d
assaltada por um individuo, i 800

fi ver3a const�nte d(� orçam:nto vão se .. intet.lsificadas em 1938 as
, 11...Omea O O que encontrando .St.13. esposa na Pela resolução n", 401, do 7 do

,estaçoes expenmentais de trigo, para a multiplicação de sementes e! I
cama a ola se dirigiu, proctlran-I c�rrente, e d.e �c_ordo com o. art.

. I' -ibuí-'
. , .,

'

P f lt d d 1· I d d! 117 da Ccnstttuíção Federal, fOI, no
a s�a (I;,tll u�çao ent�e ?S agricultores, O uso da farinha naClOnfU' re e; o e' ague a- a e am�açan o-a e

I
interesse do serviço, Adolfo Nonato

sera obrigatório e o pao integral. De �odo que vamos aumentar o
' morte no caso de grita por socor- d,,: �ilva aposent!ld? no carB� de e�-

consumo do nosso trigo. Vamos garantir aa produtor o consumo i!l roo cnvao da Cole,01'l'': de Sao Jcsê,

da sua produção. � limenau O larápio, como sua esposa ti- percebendo os vencímentos que as

vesse, com o susto, perdido os
leis vigentes lhe atríbuírern,

p • .,. t4- I
A sentidos. furtou de sua residencia

Oi <1111,0" (e ontem" um relogio despertador e uma te-
do sr"lnterventor do

I
soura.

D- d
.

Alude-se ao discurso fei�o a, tarde. pelo pre;iden te lia Repu-
, Estado foi exonel-ado A policia procura desvendar a II Iretor as

hlica, no qual s. ex. faz um apelo a mocidade. E acrescenta um. do C31"4Ii d f't meada.
dos jOrnalis.tas que nat11ralm.ente daí <.!ecorrerá necess.ariamente uma i __

eO
II
e pre el o

I.. I RteAndasreíórma do ensino. ,l-tesponde o SI'. Getulio Vargas: .

; mUialClpall de Blume-
.. �. _ o- - •

�

-<' Sim. Deve existir a doutrina oficial do Estado, que naR €* Si-.. A J b e r t (I; : ;"

}em _

de ser ad{:tada ('ID. sl'guid� pelas esc.olas e assim estas tr�ba-I' Steill" sendo nomeado I' O ple,ll,eO de IiUJi� ploO-! j1\d ruiane iras
lharão no sentido da cooperaçao, no regime novo, com uma orien- eUI substitui�ão O SI-

-

-d I

tação unica de e?sino. Quero dizer: aquele livre didatis.mo, que Jose' .I!�e _
_

. : messa nao cumprI a

I _

., "t , 1:
deu lugar ao enSInO (:f�gai lar para a propaganda comunIsta, tem I 11' rreu a da Sd- RIO,7 O presme."e da Reptb.:_ca
que desaparecer. O Estado tem uma doutrina e I'sta d{lu trina é! ,7a. RIO, 7 Em Belo Horizonte de- f

assmou decrt�o TI,omeando o sr" J�'
úbrigatcria, de modo que toda a educação, desde o inicio, desde a' semolou-se fatal. cena de_sangue, coh C8.v�kantl. dIretor da DJ,retGtla RobusteAs
I
,. . . . que teve como OrIgem o nao cum- das R,-·ndas "I.duane'·'as do 1 eso"rc

e ementar ate a supenor, tem que ser orIentada nessas dlretnzes. primento de uma promessa. J
�.,.t: 'L , .. '

Nós precisamos educar a geração nova dentro do Estado Novo. I Mario Ribeiro, sargento do Exér-
NaCIonal.

Quanto á missão da mocidade, o que deu lugar a uma' I=xonerado O Pr'e-
ci.to e formaqo em dire.ito no ano

__

JUIZ DE FO'RA 7 - Obteve
... L passado haVIa prometIdo casar-se

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

'

pergunta de um dos Jornalistas, o preSIdente declarou: com Catar' R'b
.

C Ih
grande exIlo o 40. ConcLlrso de

A
. -,

T
. .

o
ma I elro arva o, R b A

I f'
.

-« sua mlssa,o e a_uxI13r, com espm_to c�nstr:.utor. te t de Bru�que farmace!;ltica naquela cidade. E I" I ...
o ?stes n antll, realIzado nes-

-«Como o fara»il-mdaga o mAsmo JornalIsta. Responde 10 iJ lâ.Jl como nao quizesse cump�ir a_'p,o- ve'wll anreClarlta clJade,

S. ex.:
messa desfechou-lhe certeIro tIrO e /

� It"".. ----------------

matou-o. Ouvida no Hospital onde I CPor RtO, de ôntem, elo sr. In- eia se e.ncontra,. profundamente para comentar oncurso
terventor do Estado, foi exonera- abatida, amda maIS por seu estado

do de pre'feito do municipio de
de adeantada gravidez, Catarina I IUO, 7-Chegou um jornalista

B
disse: "A�iro bem e sempre ando I americano que vem observar os Pelo prazo de 30 dias. estão

U
.

I'
.,

rusgue, o sr. Adolfo Walendo- armada. DIante da promessa de ca- f't d E d N b t
.. �

m Jorna Ista e escrItor, que esta 'presente, indaga sôbre a wski. sarnento não cumprida, matei o.
e elOS o sta? 1 ovo, p�ra

a er as as msençoes para os

solução que o pre::;idente dará a uma medida que pleitearam os lU- Até o momento de encerramos
Mas agora me arrependo dn meu ll'screver

comentanos a respeIto ?0_D?u.rsos de acesso aos cargos

telectuais, por intermedio da Academia Brasileira de Letras. o nOS:-iO noticiario não nos foÍ gesto." para o seu jornal em New York., InICIaIS dos quadros técnicos

O sr. Getulio Vargas esclarece: passiveI conhecer do seu substi- I
(estatísticos) e de cartógrafofl do

_« Realmente, o senhor lembrou bem. No discurso de pri tu to.
------- Departamento de Estatística e

meiro de janeiro fiz uma alusão ao excesso de doutores na nossa
.,. _.

.. I ';i'."
Publicidade do Estado.

formação. Está em estudo uma reforma do ensino superior, com o -� IJULGA EN u

I r-,� AIS O dQ(l de ontemobjetivo de melhorar em qualidade e diminuir em quantidade. ""VIK
I

As escolas que fazem doutores m e I h o r a r ã o a Pó de arroz e range I T DE 65 I dqualidade, afim de que preparem bons profissionais, que não só te- combinação feliz

I . .�. ,'.. RO�1aA'.,S07S O eCh�gf"� udeOrrb�ao_! do Cllefe da Nal'a-onham preparo como tambem vocação para a carreira a que se de-

CO REOS., lV. " ,� u �
dicam, afim de que não façam depois concorrencia aos empregos pu- Adora�ão

I
...

' PORTO ALEGRE 7 N d' d
_

v vêrno italiano determinou a aqui- .

,o la e

}JJicos. ._. hOJe foram prestadas ao Chefe da

Um dos presentes alude á ausencia de escolas de seleção de
a venda em todo o Brasil Slçao de rJ;)aIs alguns vasos de Nação as seguintes homenagens:

vocações, ao que responde o presidente da Republica: i notadamentf' na Capital da , RIO,7-Está reunido desde á5 I r guerra para a Marinha Italiana. A's � horas: Demonstração de

-«Ha alguma cousa nesoe sentI·do. O governo esta' agora
i

E t
Republica. I horas de hoje o Supremo Tribunal I I!1s.truçao.Militar nQ Estadio do Co-

_, �..
I rvITt

'

1 5 'd
_'-- leglO J:'dhtar tomando parte os 7'.

desenvolvendo o ensino profissional eu; todo o país, de primeiro e,
",s a a maIOr prova de sua alta i 1 { "! para 1U .g�r 6 co-reos a re- e 8'. Batalhões de Caçadores e 4'13.

segundo gráus, no sentido do desenvolvimento do ensino. I, qualidade. ,voluçau cOmUn!�Ia de 35, que conde- i p
R. C. D.;

n"dos J)elo� Tr1huual de Segurança, I ara os VO- A'� 12 hora� almoço intimo no

I'
---.

------ "pelaram da sentenca para aquele

I .

PalaCIO do Governo:

tr'b' 1 'l't' iP t R
A's 15 horas GARDEN PARTY

.1 üna mil ar. ;al1 es ove- no COUNTRI_ CLUBE oferecido á
--I Cal�u com m

sra. dr. GetulIo Vargas. 8!� --

OS ;a-"OMUNISTAS I U ------ I L!Il (b I
A's 21 horas banquete oferecido

.__. .l I' re e In m IareS á sua cKcia. pelas classes conserva-

CONTINUAM EM
-

P
Ao

Idoras
do Estado.

ATIVIDADE I empUrra0 reso em I.. . .

:-- ---

o
---

I I CIentIfICada a CompanhIa Bra- A r',]lrbda do Chefe dê)
Estl've na Policia Central Es- B

sileira de Artefato" de Dorracha Nação
f

RIO. 7 - Noticia-sse que a po- i tanislau Kowalski, morador á rua rusque ela possivel inscric;i!o !;O raid.e a
i

llida prendeu cerca de quarentà I Duarte Schutel, 21, queixando-se
. efetuar-se Buenos Alres-RIO- PORTO ALEGRE,7 O cherl '.la

'I Niter'i t
' de q e d A d 1930 Buenos Aires, dos nossos gloriosos Nação dr. Getulio Vargas, aeompa-

p"ssoas em o. eu re as qua,g u , quan o cerca as , nhado de sua comitiva, partirá ama-

S
.

f d d d
' he1ros e

.

h h
- h a

.

d BRUSQUE 7 P I Del gad volantes Clemente Roverl' e Ra-
omos m arma os e que o sr. 01S engen, varlOS ac areIs. or s, se aprOXImava a sua re- ,

-- e o e o nhã, ás 9 horas, de avião para Uru-

\.nr. Nereu Ramos, ilustre Inter- os quais formavam um nuc1eo do sidencia, foi agredido por Alexan- de Policia local foi prêso aqui fael Linhares, "em ela de telegra- guaiana. onde vai inauBurar, com

ventar Federal em nosw Estado, I Socorro Vermelha da Quarta Inter- dre Gevaerd e pela esposa deste Everaldo Leite, conhecido elemen- far ao seu reprosl:'ntante nesta ca- o chefe do governo argentino. o lan

visitará a importante cidade de. n2.cional. sendo apreendidos Llume- d. Cota Gevaerd, recebl'ndo des- to integralista, que ultimamente pital nosso amigo sr. Roberto de çamento da pedra fundamental da

J. 'l
.

d' , d t' t t t
� I l'd d d Oliveira, informando-o de que for' ponte, que Hg3,-ã os dois paizes.

OWVI e no prúxlmo omlDgo, re-, 1'OSOS ocumen OS Impor an es. reve- a um empurra0 tão vi, ,10'11 o que percorreu as oca 1 a es a zona Amanhã o presidente Getulio Var-

gressando a esta capital na segun-Ilando parte das atividades dos co- caÍu ao chão, pelo que 1 c('pbeu serralla como. Mafra e Caçador, necerá gratuitamente os pneus golS será festivamente recepcionado

da-feiJ�a. . . I munis�as até ago.ra ainda não ex- várias escoriações na Lce esquer- dizendo-se representante de pl'O- destinados a sensacional prova de em Uruguaiaua e a noite realizar-

Fanio parte da comItIva de sua c1uecldas convmlentemente. da. duto& farmaceuticos, como oleo resistência. segá um baile de sala. O lançamen-
.. I'd d d I Ad"

A • D I E K d
..

d Como é �abido, a marca dos to da pedra fundamental será dia 9
€XCla. varIas persona 1 a es e s wgenclas prosseguem ativa- C a rou o sr. stanislau 0- e l'lClrIOS e outras rogas. pela manhã e a noite o chefe do

destaque em nosso meio social e I mente, guardando-se o maior Sigilo walski ignorar a origenl da agres- Ignor<im-se os motivos determi- referidos pneus denomina-se BRA- govêrno brasileiro oferecerá um ban-

na administração do Estado. j em tomo das mesmas. são. ' nantes da captura: SIL. qUete ao gál. Asustin Justo.

Educaeão da moeidade

atingidos
HIO, 7-0 decreto de acumu

lações atingiu cêrca rl.� 880 Iu n
cionarios da Prefeit : r"l jido Dis
trito Federal.

Louça de porce
lana

VAnGINH.\ (Mina), �

Foi
inaugurada aqui urna fuhr ica de
louça de porcelana.

infantil

-,<Organizando-se» ...

O ellsino superior

Continúa na 6a. página

�J '
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cAI. Gª�� Ififir =:gp�!�::�!a:ã�, !:sj�:a-:-;-�-nê-;-:-",-�-a-�-lC-Jc�'�:�d���].
Desportiva be a pronuncia e julgamento pedir a pa:z. vee na FIança

I TOKIO, 7 -Consta qUe o PAFdS, 7 -O gabinete Chali-
RIO, 7 -_ O decreto legu� drções á concorrencia para ser-

governo chinês tenciona pedir a ternps publicou que os cor.ilitcs
lamentando o Jlld declara que Vft'OS públicos ou [orneci.nentos f' b ircul [ici de trabalho reiniciados criam:> p.,ll, ',ln ora nos Cil'CU os o 'leiaIS .

cabe ao preside, te e aos jurados, ás repartições do Estado,
não se confirme essa noticia, dei- u na situação perigosa pard a

respectivamente, a pronuncia e o Os jurados são responsáveis xá-se entrever que ha qualquer prosperidade e segurança da
julgament,o dos crimes definidos I criminalmente, nos mes�?s ter- negociação nesse sentido de par- França e que o govêrno está
pelos artigos 294 a 296 e 298. mos em qus o são os )UJ:es de

te do governo de Nankin. disposto a trabalhar pelo i
reer-

paragrafo unico, 279, 3 I 0, 359' oficios. por prevaricação inexa- guiruellto económico f' estabiliser
e 360, parte primeira da Con- ção. peita ou suborno.

a ordem cocia].
salição das Leis Penais. A-LUGA Sf

Parte de uma

Na presença dos srs, José H. Callado, Lauto Vieira, Class.·f.·call'l'" L casa eom s com- Por isso apela pl,a que ...5
O serviço cio Jurí é obrigato- partím e n tos, b Ih d(como contador),' Celso Vidal. (como auxiliar)', Romeu Vieira, oreco 130$000 tnrormacões nesta le.

tra a a ores.:.: patrões entrem
rio aos cidadãos maiores de 25 -

d f·"
".'

J
H 'I' 1�

,

d S'l N'j V'd I f' I' d t ça'O e o .- dação. em novos acornos, os quais san-eterno argmo a I va e 1 son I a, OI rea iza a on em a
anos, até sessenta.

d C S" d
'

It d • ..

-

cionados pelo govêrno e Parla-apuração o « oncurso iirnpatra> ten o o seguinte resu a o: São isentos de servir no juri cla IS T" d" III I A' F C 697 t reQ Ias e manto terão força de lei.0. ugar- vaI • • com vo 06
o presidente da Republica, os -

20. i) -Figueirense F. C. com 683»· " ,.I
427

ministros, os secretanos, os go- RIO, 7 -Foram classificados g ra.\�.1eS 50-30, » Íris F, f:. com »

vemadcres, parlamentares fede
40. » C. Atlético com 101 » os capitães Joã,o Bressani Azeve- I l1If!'llàn.Gdadeca:t·- R

_rais, estaduais e municipais. os C 'w <;;:;II

serventuarios da justiça, os mili- do, no 3. Reg)(nen�o de aVllla-: �preSSaD
" ria Independente, Rogerio Albu-I I d ttares em serviço ativo, etc.

querque Lima. no S. Regimento PASSO, DE LOS LI�RES. ii con r.-O serviço efetivo de )'urado 17 H t
" d dde Artilharia de Montanha. Luís -. avera aqui res Ias e

b _Iconstitui serviço relevante e esta- d
"

'_ an '"IIoBraga Muri, no 3, G. O., Ta" I'
gran "" cemn�lllas, por oca�lat)belcce a presunção de idonei-

moia Figueiredo, no 7. Regímen- I
da IPaug�raçao dos monolitos

dade moral e assegura prisão es-

I t d I _ d RIO 7 F' dto de Infantaria e �lvaro Aruu- comemora IVOS a co ocaçao _a.
- OI crea to um

Pedal. no caso de crime comum, d f d t I d "d" 111 000$000)0 no 9. Batalhão de Caçado-I pe ra �n arnen a, a ponte so- ere rto de" : par iiaté julgamento definitivo, dá pre·

I
bre o rIO Uruguai a rep essão do contrabando.

ferencia, em igualdade de con-
res,

-��-,.�----,-------- ,O.RII.IIII1I1••II•••1DE81
I I

ii' A m Q r t i z a ç ã o I
� de Dezembro de 1937 II

I:·, No sorteio de amortizac to realizado na séde df1 Com- I
,.' panhia, com i:l a,siskfi�ia do Fiscal da Inspetoria de i,'"

Seguros da 5,a Circunscrição, São Paulo, e na pIe e);t;a �'
dos srs. portadores de titulas e do publico têm geral, tI�

I
foram sorteadas as seguintes cornbinaçó es: UliPlano Novo

·'B��

IHl Ij! ��] BQ�I VD 1511�oD 141
IT V S S'TV TU 11 RP 14 U K 31
II ;;w;;1�

-7.0 12.0

11M P Kj, N V M MY 181 US 141 MX 25.'

I���I R L fi N M36[MI 2_� I L__!il,
I

Informações e Prospectos IIMachado & Cia.

I Rua João Pinto n. :; - Florianopolis I
I _
I �
I

Na visita que o E.C. Bala nos farà e que deverà ter lugar I.·em março proximo, o primeiro adver5ario deverà ser o Botafogo. Foi
pelo menos com êle que proce�saram os entendimentos.

Em Minas, os baianos deverão enfrentar o Atletico Mineiro, I Cia. Nacional Para Favorecer a Economia, 51A
retribuindo, aliàs, a visita que estes deverão fazer logo que o Corin- Itians regresse.

Em S. Paulo, o adversaria mais indicado é o proprio corin-ItiaDS e, em Santos, o clube deste nome.

Encerrando a fournée, o E.C. Bala jogarà em Vitoria com

o Rio Branco. _o••_"'a._.D'�.="==

REDATOR; Paulo B. Barbosa

"Concurso Simpatia"
Resultado da última apuração

.E qual o melhor player s :

10. lugar-Beck, (Figueirense) 524 votos

20' » -Paraná (» ) 469 »

30, » --Mirinho (lris) 363 »

4,0' » --Procopio (.L\vaí) 262 «

50. )} -Calego ( «) 124 »

60, « -Lê Macaco (,,) 106 li)

70' » -Re;-ende (Figueirense) 28 »

80. » -Forneroli (Avai) 15 lt

90. ',) -Calico (Figueirense)
.

1:2 »

100. » -Vadico (Avaí) 1 1 »

110. » -Joél (» ) 1 »

A taça e iii medalha serão eutregues em nossa redação no

próximo domingo ás tO horas.
Pedimos aos interessados o comparecimento.

ZARZUR VOLTARA' PARA S. PAULO

SANT OS, 5-Após uma temporada em que suas atuações
deixaram algo a desejar o pivot do Vasco da Gama, Alberto Zar
zur, recuperou sua melhor forma, voltando a ser um dos pontos altos
do esquadrão de São JaílUario.

Ha dias Zarzur esteve em São Paulo, passando as festas
com a sua Iamilia. tendo regressado ôntem, pois, hoje o Vasco terá
um compromisso no campeonato carioca e o Beduino deverá jogar,

Zarzur palestrou ligeiramente com o repórter de ODIARIa
tendo declarado que pretende voltar para S. Paulo, assim que ter

mine o seu compromisso com o Vasco, o que se dará em junho
proxtrno.

DEZ MIL PESOS PELO npASSER DE casso

BUENOS AIRES, 5-05 dirigentes do Clube San Lo
reflzo Almagro 3í1\!';rdam o resultl\do das negociações efetuadas pelo
seu presidente, sr, �::cala, para que o jogador Casso se ali!te na equi
pe da proxima tenl parada,

Para isso os referidos dirigenLes já chegaram a acordo com

o Velez Sarsfield, que concedeu a transferencia por dez mil pe�os.
Espera-s' qtle Cosso aceite a proposta do H. Scala, que estana dis-Iposto a contratar tambem os jogadores bra�ilejros Leonidas e Wal
demar.

ALE'M DE FLORINDO, CLOVIS, ZEZE' E BA20NI

BELO HORIZONTE, 5-0s matutinos informam que OS
players Florindo, Clovis, Zezé e Bazoni em vista de não desejarem
mais atuar no Atletico, seguirão para a capital da Republica.

sul o E. C. BaíaVem ao

Em rnarço uma temporada no Rio, São
Paulo, Belo Horizonte e Santos
RIO, 5-Dentro de poucos d;as deverá passar por esta ca

pital. rumo à Baía, o Corintians Paulista. que vai á bôa terra aten·

dendo a um c(mvite do E. C. Baía, o valoroso clube da Cidade do
Salvador,

O esguadrão de Jaú deverá pa;;sar pelo nosso porto a bordo
do General Arti/{.as ou firaranguá-ainda não está flxaclo-e
estreará na capital nortista, provavelmente a 23.

Promovmdo a visita do Corintians, o clube baiano prosegue
na fase de grande atividade a que se atirou de uns tempos a essa

palte e que deseja continuar sem desfalecimentos. Assim é que, logo
em seguida à visita do Corintians, o E.C. Baía, pC'I sua vez excur�

,;ionarà ao sul do paIs, jogando nesta capital, em S. Paulo, Minas e

Santos e. possivelmente. ao seu regresso, em Vitoria.

DeiXE UMA RENDA
M'�NSAL Á SUA ESPOSA

,

APOS A SUA MORTE

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

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

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

3.- - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecimento.

Fundado em 1920, o progresso do A "SÃO PAULO se eviden
cia pelos seguintes cifras, relativos ao ultimo quinquennio:-

RESERVAS RECEITA GERAL

6,726 contas

ACTIVO

1932- 17.036 conlos 13,064 conlol

1933-18.205 unlol 14.164 nnlos

1934-19.943 conlol 15.922 conles

7.941 conlos

9.485 conlos

1935-22.314 eOlllol 18.427 conlos 10,741 cunll'l

1936-:25.973 coat.. 22.373 Cllllol 12.375 ulil••

Companhia Nlcional de Seguros de Vida

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

Séd.: - Rua 15 de Novembro. 50
SÃO PAULO

Succursaes, RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
!'ORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencio: SANTOS

O BOTAFOGO SERA' O ADVERSARIO CARIOCA

AL.FAIATARIA
-------------------------------------------------------------------------- -----�-------

Corn.unica que devido a qonstruçãs da nova fachada atende a sua distinta fre
guezla pela entrada do mesmo predio na parte do CAES LIBERDADE junto ao
Hotel Gloria.

'�._��. -
..

Capital realizado rs. 2.250:000$000

Sãn Paulo

abra am
f

J1
í
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Florian opolis, 8-1·�-1938
-�-_. -_,..�_ ..._-------------------

Quadro de
form�tura

Portugal volta a

IUIW com o Brasil
pelo radio fa-r {; II r io5 ida iii

itic�n?
e o Sant� Padre nunca

,

assistiu a uma hta. NlDgu�m co-

des d,) Va. mete crim� IlO ,Vali:'a�o, :
rna�,

i mesmo aSSIH1} ha urna cadela, O
Na rnonue da Livraria Entres. RIO, 6-Foi reiniciado hoje o ti ti: [fjno' Papa gosta de aviacão e ia co-

está exposto o quadro de forma- servico de transmissões radiofôni-
f'

it d d
� ,J

R b seu (,Jel,·.) destino ... o [êrno. t d t d'
,

d cas e""ntre Portugal e o Brasil que
gl o� e ,ma,n ar orgaruzer um

• ecer ernos ti st'gtJwlc: r arta: ',J - - ura a urrna e péntos-conta o-r j_
•

id id
'

. servico de hehcoptero-
«Florl'ao( polis ..

)
, "'! I" -()

.1 p,.o',·n,j,) aerdão ela' ,.
] 1937 f ad I .,.

navra SI o sr o suspenso em YIr- ��.
.

) ,l .:,> I:" 1".11 ue � P -" p Imper. res (J� , erma os pe a no��a tude de uma avaria na broadcas- São esses alguns dos uuntos
1938", Ilustrada r,'GClcà) d' «"I tir-eucia I d t d E I d C Thomas B 1\1, roan passou

J

_

" II �cle. I a a sco ao,' OmeI'CIO,' tiug de Lisbôa.
' .' 't,'·· , detalhes com que f) repcrter Mor,

Galet�» ,-S�ud,··�''i''s. -- L'n,-b, conrinúo sendo d ,AGazeta instalada no andar térreo do edi- muitos anos �!<1 3JHta St<. E'
I gan mostra que:: uao existe ill':'OI}J-

C mo co lnm", a "Gaz+1.1i de ho- um assiduo leitor ficio do Departamento de Edu- ' jorna ista americano, correspunden- patibilidade entre o F�íleifo t; a

f", deparei com a nota sob o ti- carão. O
411

t d
te de agencias telegrafici15. Talvez

:1 ,mpos O e austerrdarle, de U'íl ludt_t c, do
tt>ll �. \tu;;.y: ii coibi", \.li1d.' 5('

----- ..��.---,'

A leitura -' J, t' ti
.

seja um dos [crnalistas que me- b. • 1 (10 QU3...t(O e IH .� ica

d
outro, I) OIU hl.lllllH e mesmo a

c ..menta c LiLI de condutores de
L

e original. veu as mer ...
lho. conheça o Vaucano, mas

iroma.

� '.'

j?11li naceos trazerem as aves prê- ateria do Es.. não se deixou dom.nar pela ,UI::>-

rSaasb:,.exlo8s. pernas e de cabeça pam

I' tado de S�'a'nta
I'
CA RTAZES cantis lc.iddde do lugar , nem da po- .---.----------------

...
....

C)O DIA pulaçao da CIdade do Vaticano,

Ora, semeihante proceder não Catarina d Rc"IO'ê7Ih-TNéa s.e5sti<dIJeEÔllwm CUA5e,\.'uu o dom J", desccbrir H_ilhas de
é. simplesn.er.te u.n censurável .

I "INE REX ' 5 h � onse o CnlCO e cono- e revelar !J detalhe pitoresco.
. I � 1 as

oras-i' F' f
.

l' I fi
. c I' d I ft Ia! mo, e, Sim, uma contravenção R I t d D d 'T 'b I

fila e manças OI Ir o um o reio oeu rvro e recordações, «A sue aii
I

.

I I
es i...J a o esor em no n una corné- -J F.1 - I A

.
- R h P

, ....

pi na , e, cerno tal, pumv� . • d ,'L a eceraçao nas ssociaçoes xeporter at t e ap"ll '_ourt» � '"
'.-

. dos prer-IO= la com os '3 Patetas' ás 7 e1r ..

d B '1 d A "''1t't1il.iinJt��j.,�<,L.ae.
,[ quem dúvida tíver sê.breo II ._., r

.' ,-,OmtrClalS o rasi e a 550- hii:l de muitos assuntos craves. �\'lI Ôl1��l:!m·�·_.HlnHll·�"""
t' I" (F d ."--"a I'o r :::.. c:-; d 8.30 horas-iV1uszca na Serra '

- C '"1 d
�.

d f
. P [

...

Caso. é =r o decreto e eral) I' I e� j a ' craçao omercra o .!"{lO e Janel- • te erimm. en!! e!ar,! cl, as neLis

n. 24.6.5 de lO de julho de ext raçao de
eom C�arle5 Star�ett. _Em todas !o, fazendo sugestões sobre os im- pitorescas, por constarem de de- Abu�:l�se, elO lu b o Inundo,

1934. an te ,,6n te in'
as sesso,;s a contlOuaçao de A pus tos de vendas mercantIs e de talhes meno:; conhecidos_ dos banhos de �oi. Os !U�dico�

Ali �' . ncontra o seguinte:
'

• Flexa :iagrada. industria e profissões. Grande co:no um terreno de e higienistas, á vista do, aciJen-

Art. 1. --Todos os animais 4118 100 ..000$000 CINE ROYAL ' 7 30 h
I O Consêiho tomou conhecimen- golf-diz o reporter Morgan-o tes graves imediatos oc! tardws e

,as, ocas

I d ') 'd I' V'exj;:tenlt:" 110 País �ão tuteladc's 9747 8:000$000 -Prellldio nupcial, com Clau. �o o� u tlmos ec�etos .re 3Jt:v9ds (I atlcano é o Esta.do do mundo dO$ .acidentes mortais que tem

(li") Estaco. 2025 4:000$000 'dette Colbert c Melvyn D I I esse Imposto e, apos élmma( os €- I q le pOSSUe O ma:or numero de ocomdo, fazem grandt..' propi\Oan-
Alt. 2, -Aqt:ele que, em lu- 5827 2:000 �OOO '" �r.ii<W=......,....... "'............ r. "'...:��:�� I b�tes, ficou

�

delibe�ado, �or unani·1 tele�(Jnes. Ha um telefone p�r 1 d� l:elos jornais, afim, d,� q:e o

gar puh1ico, aplicar ou fizer 12550 2:000$000 r.}���������"*��� �l�a�e, qu .... o _artIgo 25 da Coos' I habitante., O do S�nto Padre h-I pub!lco se acautele, usan.!o com

é" I Lcal m"u,: tratos aos animais. 3967 I :000$000 � André Kowalski � tJtUlça?, combmado. com 0 § 2' gura na Ida telefolllca com o nu- i ;nooeraçâ0 este grande remedio

incorrerá em muita de 20$000 a 9040 1 :000$000
.� participa aos parentes e n do artIgo 26', nãu Impõe a uni- mero 10 I, mas ninguem póde I da natureza, que é o 501.

50$000 e na penJ de prisão ce- 12633 1 :000$000
� pessôas desuas relações que � formidade do Imposto de veudas chamar o Papa; o api:lrelho é Faz pena vêr adultos, joven"

lulilr de 2 a 15 cias, quer o 15907 ] :000$000
� sua filha WANDA contrs�� ij i �ercantls em todo o te�ritorio na- construido de laí maneira que I: crianças, por horas e horas,

ddinquente seja ou não o res- � ��TÔ�rôntNU�°:S o

PI- � cI�nadl, podendo cad� Estddo, de m.':!tmo qu� alguem se I.embre de I a" vezes sem qualquer agasalho
pectivo proprietario, �em prejuízo O número 4118,da sorte gran � RES. �!I aCOl o com a sua ntuação finan- dlscar« I.O.! »,'1 cllmpmnha não na ca!-,lOça, a se incandescerem
tia ação civil que po�sa caber. de, foi vendido na cídade de São �� ij ceira, taxar as oper3ções de vendas funciona. a')s raios solares nas praias.
Alt. 3.--Com.ideram'se maus Francisco; o número 9747, vln- � Fpolis. 31-12-1937 � meícanlb.

..

O Santo PadrF. jl se a:ost.u-I Muitos nada sofrem no pre-
trates. dido na cidade de Canoinhao; o � � O que a prest!nte COnstitUI- mou a usar uma caneta tll1telro

/.
sente, para padecerem no futu-

, 50')7 d-d d d � �����r.1Z'" /til - 'd ' b I
-

dXVIII-conduzir animais, poc numelO ()�, ven I (I na ci a e F.� fW � � çao ve a e que S� esta e eç'.l para assmar os ocurnentos que ro; outros .ião acometidos de pel-

fJualqu( r meio de iocomuçâo, co- de Blumenau; os números 12550, � ij Antonio � � qualquer regime d� discriminações são apresentados, mas não dis'l turbações renais; outros de em-

locados de cabeçapara baixo, 9040 e 15907 vendidos na cidd' � , .......�"'i e �""_ ,.� �ontra um ou mais Estados. Os pensa o ti:tteiro, mesrr,o porque I haraço gastrico febril.
I .I FI' I' I' �'��#"il� W d �� ...�� � b d d E I' I n dde mãos ou pés atados (o grifo c e De onanopo IS, c os (emaíS lW an a � Imp,slos co fl:I os em ca i\ stó.- o caneta num:a evou tlnt·, em- I ara tratar estas últimas per-

"e nosso) ou de qualquer modo númelOS sabe-se teu.m sido adqui :tI.�. ij do, devem ser uniformes, seja qual gUémto nunca deixaram de encher jlllllbações, quando se acompa·

Ih d 'd...·d
�� nOlVOS �� f-'· d

.

d'
,.

h d d" ,

que es pro uza soirimeoto. fi os ror peswas re�1 entes n" �
_ ...

�
or a pIOce �ncla ou o estmo (I tJntel�o. , ,.

n 11:n .. e larrea, C('!lvem I�go
Como se vê, o reparo feito cidade do Rio de Janeiro. �������r*...: da� mercadOrias. O Clllema e pr(Jlbldo no Va-I no 100CIO, estabelecU" uma dieta

pelo vosso conctituado jornal C'
alimentar prescrevenJo ao m s

deve IT eH.Cer das autoridades a P d '0 rtl n� " h i� N � C ;Ona I �e N�:n �,eg a.
mo tem�o, 'caseillatos de

.

cal:ir:
quem é1 lei deu O encargo do seU & Ir e n·i!!IIse tB �'.!\! C! !fi IIa a I ' I ti �;:rl fiI e, sobrttlido, o Eldoformlo da

desempenho o devidQ cumpn- um pl"f'gadcr de ouro antigo, errl _ li
Cas:! Bayer, que combale a

rnento, não falendo. a�sim, um fórma de madalhã,), Cf)lTl um re- ç a·: ",) C·o i!�te I r� diartéa, revestindo,
mero favor. lraio.

U iiiíI P mente, as mucosas.

E as autOlidades encarregadas Como trata-se de uma joia de ' , Usem-se, pois, os banhos de

de semelhante mis!'ão es:âo men-yestimaçã,) pede-se encarecidamen- Mc�vimento Maritimo ..Porto Flor�anGpolisI5�I, e de mar, pOflWe são ben�"

cionadas n� Deutlu 3 que aci-I te a, pessc,�a que o él1C,o�tfOU en- I
hCIOS. não esquecendo, poré (I,

ma se �ludlU.. ,

trega-lo a rua Conse,hell'o Ma-I ��:)e r" x iCos de Passage i ros •..::� de c::a rga s que o abuso é sempre perigosQ,
_

Qut:lCa, sr.
.

ReJautui, íJelml- Ira nO. 110.

í
--

.

-

m'l" ClZiF5'"�..........,� Ifll�S�O ás mais robustas comti-

tlr um parentesls. Pa.ra (J Norte Para o su_I I�liIçoes. . __
Quero me ft feri'r ao fato das

- ..- mm I -

__,

��,T��e�e d:a';,,�����:"�;:;lh:: ��;::�:Op�::"c:� Paquete lTABERA' s:irá a 8-da cor.

•

paque:;-:;AOIB':-:irà::::r1
Dr.

PI�rOAddvtrogMa'dOU:ia
fSí'r1:J

dade de Medicina da "ente para' tDizem elas que é para a car- Baía
•. corren e pa ra:

ne se' tornar mais tema. Ex-interno e assistente do
Paranaguà, Antonina, Rua Trajano n.

Não é esta, porém, a rdzão. Serviço do prof. MOIaes
Santos, Rio de Janeiro, lrnbituba

A razão é que elas. piedosa cu E' d D
Vitória. Baía, Maceió, Rio Grande

.

x-mtemo o ispensario Recife e CabeJelo Pelotas e
inconSCIentemente, o que preten- Sílva Lima C
clem é que o perú venba a "fele- Ex-adjunto do Hospital

argas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
cer" ...em estádo de Ilcompleta GraHée Guiule e SanatoriQ

tos sujeitos a baldeação no Rio de jantiro.
perturbação de sentidos e de in- Manoel Vitorino
telige'lcia", ignorando. aSSim, o Clínica médica círurgica das

molestías da
CABEÇA E PESCOÇO

Especialista em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA

Dia��!!! da?1?�Jl� hs.11

ltlBUSOA
-----

COI'BIR

protetor 'I'

Trz"��rz"�ra"''&'"rc' ..�rs·''''�'''
���.:! ��.:!!!��a:!".�t:!' �����, ,

�� Americo de. Campos ��, Souto e esposa �
� �

� p.articipam
aos seus parentes

I�� e pess?as de suas relações W 1� o naSClmento de sua filha J
�l VERA. �
�"

.

FpoJis., 20-12-1937. � II� �
�:IG'�#*#i*�����

��'.4ii;;:q;r.ii:liJ"""�""""""'����jI',;;;_:.�

r"'""'--:
....-...............--........._..."..,,4� ...._..

1
� Vluva Thusnelda ��
� Hyarup Gomes �

I �� ;!!J
I � participa aos parente" e pes- �

AVI·sO Rece?e-se cargas e encomenda:.; até a vespera das saídas dos paquetes I � sôas de suas relações o coo- �
e eInJte-se passagens. nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a. � t!ato de casamento de sua �

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s d, � !���O��,u�����!. com o �Companhia, na vespera das saidas até M, 16 horas, p\ía ser conduzida, gratuita- �. . .�
mente para tordo em embarcações especiais. � Fpohs, 5-12-38 �,

� K�[��OO�� �ESCRITORIO- PRA ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) � � ThusneIda � �ARMAZENS-c \ S BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELFG. COSTEIRA � � e � �
���a ���;�

Para mais informacões com o Agente � José ij� . �
� rlOlVOS �
������J. SANTOS CARDOSO

.. _,..•. ,.. .........,

• ! ... ." - �..,. ... -."., ......
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A G.�"ZETA

I

Adolar Schwarz- MftlS UMA BRAnDE VICTORIA D�-,Jr
U DAPP I

RIO - ,",UIZ 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.° co!locado.

A ZUNDAPP, além de ser a "moto que mais se vende no
Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"a moiocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

mOIOClcletas "ABOlE'

�
I

:

,
: ti

I

l I I
I
I

Endereço Telegr.: DOLA l-< Caixa Postal, 32
.

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\:A
AGENC� DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as=-Rio
""' .

T ,.._. f" ! p'r-rH'g li arres &. \....-12, um'r'::!(úi -,·:0

Navegação Brasileira Limr �'. � -'Riol!J
Navegação Caboíriense Ltca. --Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santo�

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTO DO RIO DEJANEIRO

í'.J O Estrei·to Ponta, do Leal Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
i ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEiRO, diréta.
I -�-- mente, sem transbordo

I
------

Tem sempre rapares em porto. carregando
,

.

��.� E3 I L H E T E S Encarrega-se dr. classificação, medição e EMBARQUE de

��1 todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I

�J tóros etc .. cereais e mercadoria"s em geral. para qualquer
�.� Federal e Santa Catarina porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

[f;] Recebe cargas de importação, do País OUI do Ex-

�.:�'-,
r..l terior, para desembaraço e redespacho para

�l� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FEC! lADOS as praças do interior

� DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

l-- .� SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇoS MODICOS

;i�l��i�!�E!���-----�� � 11 _

Flua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

I
I '

I

Atestados
TAMANCOS FANT�},SIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. seita baixo 1$500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZJA para Crianças 1$500

CINl A', LARG L\S de 2$00J a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motoclclistas.Avtador Chauíícur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

- -Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á » Apyretina»; sempre com resultados mara

vrlhosos
Ass. Dr. Fausto Blasil

Dirdür do Hospital Frauenhilfe, Hansa Humbcldte+
Consultcrio em Jarag1lá.

-Po�so certificar que empreguei com optimos resulta- I

do" o renomado produto «Apyrerina> , nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da funçao cardiaca.

Ass. Dr. 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
Seude da Força Pública do Estado de Santa Catarina
Florianopolis.

-

qulnto-felro
13 de Ja·neiro------------------------------------

Casa

-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados optimamente, de maneira que a energia especifica
d')3 orgãos não é atigida por efeitos secundários, mesmo

quando dois Caci,tClS sejam ingeridos simultanearnecte, Em
outras palavras, IÜO d=prime o coração, não diminue o pe
r) staltismo gast: o intestinal, nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo ESpindola
;:;:,Rua 15 de Novembro nO. 84 A- Blumenau-Santa
Catarina.

--Apyre6na, ein ausgçzeichnetes Praeparat besonders
beí Migraene. (Kopfschmerlcm).

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. AlfreJo Hoess
Director do Hospital Sta. Isabel- Bluménau-Sta.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados óptimos, os ca

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

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

-A Iórmula de' <Apyretina» é por si mesma um cer

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

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

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.
-----------------------

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, Oõ

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

Director do Hospital de Timbó- Sta. Catarina.

__ Atesto que prescrevo em todos os casos indicados,
o produto «Ápyretina> do farmaceutico Carlos Henrique
Medeiros.

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

Catarina.

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado po..

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

Bosch, 2 c�nol5 de descarga,

Pesando sõmente 65 kilo.

Peçam informações sem compromi••o a

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D�: SOqTEIOS DO BRASIL. SO' EM PRE\JlIOS FORA�A DESTRIBUlnos A' Mf-\ISDE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 FS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;v1 H0JFMESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA PARÂPODER CONCORRER COM OS SOí�TEIOS DE 4 E e DÊ CADA

MEZ.

5:175$000,
premias

e multes
menores

E' A U;:-.JICA SOCiEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN.elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DE SEUSPREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

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

Preço de dois cal,:hets:$·60i), em todas as Far
macias.

.

de Estefano Savas ..

1"•

RUA CONSiLHEIRO MAFRA N. 38

i.ii.�.i,.i·:ri��Gi,������������_'���-II1!er.i:,��-,�,�����·�-==-:t.�="!9-'-�al�-·-'=.�=�-�-'.�-,.-�-�--------.
" ��---------1it�.�� ft.rft'� �-. tii;• C r e d I' t M t P d

Q

j'�
ELIXIR DE NOGUEIRA• o u u o r e c I a � Empregado com Succesao - --

A • .. molestías provenientes da .,....._ • ·�-�u�:

II
Frernlo maior

Rua Visconde de Ouro Preto N" 13

Savas

Hopede-se no Hotel CeD

O trai:

.. Proximo a estação - am-

U pios e arejados quartos pa
O ta casais e solteiros.

• Confôlto, Higiene e Pron-
• tidao

" II Proprietario FRANZ
.� . HESSEM���.

'}
FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLI
DARTHROS

'

FLORES'6RANCAI
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHIUTICAI
• lIDalme.t._ ....
..� ...

lWu rigl.",. PlD .

_.·�!�e�c1� .;_ �(

�S�RA�iIi�Df�D�EP�UR�AT�IV�O�
..

�u�.�.�� \ lEM JARAGUA�

CREDITO �VlUTUO PREDIALs
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Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

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

Escritorio' Rl:ia MarcchalFloríano Peixoto. 131

.11sobrado sala n' 1
PARANA'

'

SANTA CATARINA
--'------

.... 'c

[S,>

���:�Ti',

\:'l

�l',.' -- fopt. - d. um .om. vario••on. oomblnado.
��...; ...... que nAo ooneome bateria (2,5 amp.)
�.

•••• a _a,i. ball"at:a, porém • Filiais em:• melhor do mundo

A

Jolnvile, Lages, Laguna, São

Francisco ao Sul

venda em toda••• b•••

oa.ae do ramo

e no.

l_Dr.
Ex-chde da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.üressor
Índórg Burkhardt e P:cofessor

Erwin Kreuter)

rVl EDI (..::0
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento do empaludismo e das mulestias da pe.
1 rolamento moderno das

le e nervosas pela /]utohemotherapia mo/estias do Pulmão

I Consult.-R. joãO Pif'1t�, 13
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 l"lefone. 1595

Telefone, J .584 j Hes. Hotel Gloria-Fone 1333
. alta cirurgia, ginaecologia, (do-Con�ultas:-Das 8 às 1_����_� 4 ��__

t 6 hora�__ _ Consul��s__��_ !_�_ ��_�_�_�r�. __ enças das senhoras) e partos,
�������������������a__ . cirurgia do sistema nervoso e

� � operações de plastica
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �

� estrutura em con- calízação e direção f�
� ereto armado de ob.as �� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �
� �
I Omar Carneiro Ribeiro II Dr. A,mi��vares

� MEDICO-ESPECIALISTA

� Ouvido - Nariz - Gar-
ganta - Pescoço

R 15 d N ve b 416 SALAS 12 -e 13 Consultas das t O ás 12-

�
ua e o m ro, ... 1'ANDAR

� I dasl6áS18

� � Consultório: Rua João
V': Tel. 1503 Curitiba .. Paraná �* Pinto, 7·--- Te!. 1456

�� �
I
Res. Rua Bocayuva, 114

Im � Te!. 1317

�.� e•••••o ��
----------

I� Ge�G.. �

.rt;. ••••• � Dr. Artur Pereira

� e Oliveira
. � Clintes médica de orlan·

\!IJ Obras contratadas no I' semestre �"I ç•• • adulto.

� de 1937 � A��3��;T��\�I�;S
I

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � Consultas diariamente das

1� Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) � 4 ás 6 horas

� Prefeitura e Forum de Mafra �� j .

I) E scolar de Mafra � Consultaria: Rua João
�� � Pinto n: 13
� Grupo Escolar de Rio Negro �
'" Grupo Escolar de Irati n FONE-1595
� Mdternidade de Rio Negro _ �
� � R�sidência: Rua Visconde

stação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto'. (Paraná) � de Ou'ro Preto n' 57

� Diversas construções de residencías ;�
. '? � FONE--1524
.•��V���âV��������VAV6�ij

Especlall8ia em cirurgia
garal

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.28S �
RESIDENCIA- Rua Este- r

II
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

�IVILENGENHEIRO

Sul,

(Curso de e�pecíaliz3çlo em

moléstias de senhoras]
Atende na Maternidade
até ás 8 1 [2 da manhã
e á tarde� Consultorio.
ANITA GARIBALDI. 49

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade �

...

Medico do Hc&pital

I Dr Aderbal
da Silva
J\dvogado

i{ua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fon� 1631 � 1290

R.

I Dr. Pedro de MtlUf8 ferrB I

tó, io de advogacía á rua

Vísconce de 01:1'0 Preto I
n. 70. - Phon-: 1277.-1

I

I Caix � Pestal, 110. f
-------- ..----- I

YENDEI8,SE:uma excelente area de ter ras ,

no lugar BarHmos, com es

plendido pasto, duas casas de ITI;:!

deiras, muitas roças de milho e

mandioca, além de grande número
de arvores frutiferas. Agua meg
nifica. Tratar com Alcebiade.s
Souza, nos Barreiros.

Advogado

I RUd Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone rr 1458 I

Vende ..se
'

Soc. Técnica Protetora
de Radio

por preço [de ocasião, 2 "ca
sas em. � perfeito estado.
sendo uma a rua Majo.
Costa n. 1 17 e outra a rua
Frei Caneca sjn, com 4 ano
de uso; uma de madeira e

outro de tijolos e cal.
Para tratar com João Se

vero dos Santos, Cais Fre
derico Rola.

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

i

Representar-te BEN I ro ARAUJO

: ,t',

>' 't" r',,� ,,',Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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inte�igente GINA'SI� CA�"'.RIN��.S�. TCrédito
.

-. . :or ordem do Revmo. 1'. Diretor 0;:' Gw,if!O Catannense especia I
e de acordo com o Decreto 21241 de 1932 publico as datas dos

d_ .'1 .

exames de Fevereiro e Março 1938. � .3 t""Y"'\ I C ()n

tos
1) Exame de MADUf�EZA da 3a.-5a. série: 7-12 de O sr. Interventor assinou dé-

Fevereiro. Inscrição: l7 -30 de Jl\n. Documentos exi- ereto abrindo, por conta do sal-
gidos: para a 3:1. séri .. : c-rti ião dt> idade, atestado de d d " do o emprésn�o e,....
vacina, pequeno retrato, ll:lfa as demais series: certifi- 20.000:000$000, contraído com

cado da série anterior.
-

a Caixa Econômica. o crédito
2) Exame de ADMISSf-\O:2j·26 de Fev. Inscrição: 1-15 de 3.0�)O:OOO$OOO, para apli-

de Fevereiro.
. . '. cação em providências de cará

Documentos exigidos. Certidão de Idade. atestado de! ter financeiro, no desenvolvimen
vacina e recibo das taxas pagas.. I to da rêde de viação, em servi-

3) Exa�eda 2a. EP�CA da 1. a.-5e. série: 3-5 d.e .Março. ços de assistên ne, higiene social,
Ínscrição; 15-28 de Fevereiro. Documento exigido: re- saneamento das zonas rurais ins
cibo da.s ta�as pa.gas. .

_
trução e obras públicas, n; Eo-·

A secretana da ultenores inlormações nas horas do expe- mento da produção na defesa
di

.

dIA' 1 1 h
:J '

nos Ias uters, as v as oras. sanitária animal. do pagamento
de compromissos resultantes de
contratos e em melhoramento de
serviços estaduais.

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

o cão
�

filaiS

Florianopolis, 7-1- 193B

"Bonnie", um
um italiano, conl:lece as cores, enten-j
de ta pintura dos quadros e compõel
as II_lavras que lhe são ditas com

!

letras de madeira

do rnundo

"tarrier" pertencent� a

I

to a mesna letra está impressa faltava. Imediatamente o cão
I

em blócos de varias côres, como co reu para �s blócos e compôs
I

diente,
vermelho, verde, amarelo e azul. a palavra biscotto. I
Em segurda, o cão compôs o Durante a palestra que manti-,
nome do reporter que é Gino' vemos com o sr. Gino dei Mar,'
Giulini. O dono gritava as le- declarou-nos, �le que não vende-
tras para o terrier, que lapida- ria o seu animal, prosseguindo: I

Emmente arranjava os blócos- sôbre «Trouxe-o de Vdle Franche,
d 'h ������������

o tapete. quan o tm a apenas três mêses.•--...-.--....-_.,.......,...,__.-...- ...�
Bonnie, entretanto, conhece Levei mêses para ensinar-lhe a � Emiiio Maciel �tambem as côres. Mandados compô, com os bJÓcos. Agora � e �

trazer blócos amarelos, vermelhos posso fazer-lhe varias perguntas (ij Felicidade Maciel �
ij ��e verdes, fe-Io com rapidez e e obter a resposta sim ou não. � participam aos seus paren- �

certeza. O reporter revela que Na semana passada coloquei-o lj] tes e pessôas de suas re- �

lerrier entende tambem as pin- rta janela pera assistir a urn des- � lações o contrato de casa- �
d d F Ih f I I í� mento de sua filha CAR- �turas os qua ros. oi- e mos- i e mi itar, depois pergunter-lhe F.� MOSINA com o sr. OR- �trado o desenho de uma vaca, o que havia visto, e êle campos, � LANDO LEHMKUHL. J

e ele compôs com os blócos a as palavras cavalo f:: soldado.
I

� ��
Palavra mucca que em italiano Pretendo começar a ensinar-lhe � (Estreito) J. Pessôa, 1'-1-38 t!L

• - • >. .

r.;; Y&',,*,,':..:'�s1!Z'!'&' �
quer dizer precisamente vaca. ari tmética. �

. ���
..

(�� ". 1 �5
l!tJ r. armosrna

! • �
Varias experíencías A opinião de um no- ���� e ,����

interessantes tavel veterinário � Orlando �
�� apresentam �� . �

� -se nOIVOs ��
,:=e����

Depositaria: A I e x a n d r e 5 a I u m
RUA CONSELHEI FlO MAFRA N. 12 FLORIA NOPOLIS

ROMA, 7 -Noticia o jornal
LA SERA que o sr. Gino deI
Mar, natural de Milão, possue
um TERRIER preto, escassez,
de 3 anos e meio, chamado
Bonnie, que compreende o ita
l.ano e é capaz de dar resposta
ao que lhe perguntam, ajustando
pequenos blócos de madeira com

letras impressas.
Em entrevista ao referido jor

nal, o sr. dei Mar, declarou que
o seu cão é o mais inteligente
animal do mundo, tendo adqui
rido essa convicção, porque su

jeitou Bonnie a unja série de
esperiêucias sempre satrslatorías.
O repórter conta que o pro

prietario do anima! prodigio,
primeiro lhe perguntou pelo no

me. Depois de alguns segundos
de hesitação, êle correu para a

pIlha dos blócos de madeira.
pintados a várias côres, escolheu
aS letras cei tas e compôs o no

me de Gino,

P. /L rge Steiger
Secretário

JORNAIS
QUf3 suspendem a
sua circulação

o dono tocou no focinho e O correspondente da United+
na cauda do animal e mandou - Press telefonou ao nota vel ve

lhe que dispuzesse os blócos, terinário e professor da Univer
'j Escrevendo" o no- êle compôs as palavras naso e sidade de Milão, sr. Guida Fin-

rne do rep )rter �coda.
Depois decada experiência, , zie, que já viu u curioso animal.

Gino dá mo doce 80 cão. De O professor finzie declarou:
E' de notar que não se trata proposito lalhou uma vez e pr!r- «O animal é inteligentíssimo

,;e ew)lha :'eles côres, porqua"- guntou ao terrier o que é qUe e observei várias xperiências
�."l'JOOIWJD_. __.__;._�._�!!_�������������������,

1;0 EXPOENTE MAXIMO
li DA EL.EGANCIA MASCUL.INA - O
�I

ORGUL.I-IO DA INDUSTRIA NACIO ..

,..

N��L.-O CI-IAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA DO SUL.

I
I
i]K·
!

, \

substi
tuição

o sr. prefeito Mauro Ramos
nomeou, provisoriamente, o dr.
Paulo Fentes para substituir. na

diretoria Municipal de Higiene
e Assistência Médica, o dr. Os
valdo Cabral. que se encontra

em gôzo de ferias.

Segundo estamos informados
o jornal «O Libertador». que
vinha sendo edit ido em Itajaí
desde 1931, sob a direção do
sr. dr. Francisco Rangel, deli
berou suspender a sua publicação.

--Suspendeu sua circulação o

jornal n3ul do Estado", que se

publtca em Laguna, sob �a dire
ção do ialentoso jornalista Jes€
Freitas.VENDE .. SE

i

I A casa á rua Felipe Schn.idt.
11. 125; próxi,m� ao Departamento

____________ da Saude Publica em construção,

II por 14:00n$OOO, fazendo frente
na semana passada. Julgo que a a rua Felip� Schmidt e fundo com I

habilidade do dono em treinar

I
a rua Conselheíto Mafra. Tratl\r I

o cão. muito contribue para a r.om o proorietario sr. Eurico Soa-I
sua extraordinária lucidez». res de O);, pira. I

o I

Chapeo
Dos
Quarenta
ll1ilhões�,

-

"_.'\ ..
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-A GAZETA
....

Florianopolis, 8-1 -1938

-
'
.. :, Il.Jplem':l ic 11m fato, de COidbi r acào r c E�taJo Nu- �...

.. • ==i::::o:�=�_mi , ......=�=='""'���&ii 'ir-� ....;r:.;...,'55"'iET;i'jj2'ii;!S'%.#...::ztt�::�.
VI,.>, '=>01'1<.11[(1 a su s M;'>idade deve. Ui e3.'>aljJli1a�la e lI:gulainel.to_dd MiO'fi'iarlo rO iU�1Ülo '�O1-,.' [de mod.o que tia p�s�a dai o �uaxmlO de ir.'�ldtado e colaboração, da Educação, faraõ Merjé�-" E --,."."

-, s . ';�"', fe
�

_,

. d
.

" .

no .sentido d� est�'J':1 di:! wlliç�(t dos graüde� pío�Jl�n,�s de interesse
.

,

� X ftOS,ç iiO.. e I ra e !nacional. Seré a imprensa um lator de colaboração ativa com o Es e Saude r
tado Novo» -pi1Lvr�\s ,jr, pr.sidente GETULIO VARt�AS em CAIRO, '7-Foi descobertc

T b IhPi no A!egre. Liceu Industrial de1n? Saa.13 um lum,ulo qu�,e acre- ra a· os
-- ...------------ I. dita seja do farao Menes, Iun

I� 1-......a ar. I�P" a,p"", n. h;::� cio Santa Catarina dador da historice dinastia.. \
"-""". I I � � data éX3(1l da construcão do ln'

tr Igo
(Antiga. Escola .�e Apren- mujo ainda é def,conh�c;di:l n·

dizes Artífices) arqueolcgos verificaram que "

tuu ulo foi pilhado, encontrando- 11.se vasos de alabastro com ins- I
crições que induzem á crença
que ele pertenceu a Ahamenés,

co a quem interessar pOS5a que, cuja última morada acreditou-se
de 15 a 30 de [aneiro de 1938, [ôsse em Abydos. Foi descober
estará aberta a matricula dêste to no monumento um es queleto
estabelecimento de ensino para de Ancião.
preenchimento das vagas existen-
tes nas diversas Secç[les de Ofi-IO SR. OSVALDO
cios, devendo os candidatos sa-I ARANHA EM CON.
tislazerern as seguintes condições li FERENCI�\. COM OS
de matricula: GENER ...'\IS EURIl:O

DUTR.I" E GO"ES
MONTEIRO

LíC�U lã"DUSTA.AL
OE. SAN.,."'A CA""

TARINA

Convite
o diretor do Licêu Industrial de Santa Catrmni:l tem o

prazer de convidar às autoridades federais e estaduais, im

prensa, es' ab-lecirnentos de ensino, sociedades e [arnilias,
para assist.rcrn a ínau, uração da Exposição-Feira Jf� Tra

balhos, qu.': se realizarti às 10 horas do dia 9 do l"rrente,
no prédio em que íuncionou a i>dministraç:,o dos

IJ--..;;;;;;_'_cO;;;;_;;;A__C_°iiõ:,_CijiiiiO_S_e_T_t'_le_g_ra_fo_s_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim II

,

L.

(Corllunicadc.) do
Serviço oe Publi
cídade do Ministé
rio da Agricultura)

EDITAL
De ordem do Sr. Eng. civil

diretor desta Escola, faço públi-

r.�pr':cíficaildo a influência do clima no cultivo do trigo e

gf nerali. ... rido-a sob a denominação de «equivalentes meteorológi
c' g,>, (' rrofessor Azzi, contratado pelo MInistério da Agricultura
p<.:ra d ii ndir, no Brasil. seus conceitos ecológicos, o fez justifican
do as r a I' 1:.5 que o levaram a acreditar, em f'ice da chmatoJogia
bi asileira c, pois, de seus equivalentes meteorológicos, na possibili
dade dH produção economiea daquele cereal.

Seus conceitos justificam-se pelos dados colhidos. em todo o

mundo, por meio de inquéritos rigorosos, elementos êstes que lhes
;.;rviram de base para a organização d� uma monografia sobre

Oi«Clima cio Tr go no Mundo» e que lhe foram fornecidos por nu

merosas estações, num pcriodo longo de 20 anos, tempo bastante

para que as oscilações dos feuomenos meteorológicos influíssem

paralelamente no bom ou no mau desenvolvimento dos trigais. I
A êsses elementos juntar o professor Azzi os ensaios geo

graficos que, sobre a materia, processára o Instituto lntermcional de

Roma, na sua numerosa rêee de pesquizas sobre e-:olcgia agri
cola.

I-PARA PEDIR MATRI
CULA

Seguiu para

Uruguaiana
RIO, 7 - o sr. Osvaldo

a)-Pwva de idade minima I Aranha esteve no ministerio da
de 10 anos e maxima de 16.1 Guerra, palestrando, demorada

b)-Ateslado medico. de. não mente, com os generais Eurico
solrerern de molestia iníe- Dutra e Góes Monteiro.
to-contagiosa e não terem

defeito físico
c}-Atestado de vacina do

I
ano de 1938.

Assim aparelhado, habilitou-se experimentalmente, para suo

pnmir RS oscilações de erros na determinação dali citados

equiva-III-PARA
SER MATRI·

ler.tes e foi servindo-se dêsses conhecimentos e regulando-se pelos CULADO
dados meteológicos obtidos no Brasil que afirmou, sem receio de
ccntroversia, que poderemos produzir trigo economicamente dentro a)- No lo. ano prevocacio-
de determinadas zonas climaticae, desde que) e evidente, fatores nal-Provas de l'Idmissão

. oulros que se relacionam cem as variedade� a cultivar e as unidade� do programa do 30. ano

Iagro-geológicas sejam tomados em ronsideração por nossos estabele" dos .Grupo", Esccllaies.

cimentos experimentais. b)- No 20. ano prevccacio-
Examinando os trigos já experimentados em espal�as cul· llal- Provas de admissão

turas realizadas em diferentes poetas do te!ritürío nacional', aquclt- do prcgf ama de 40, ano

professor fez uma análise de seus defeitos, mas frizou qUI:! a "ação dos Grupo Escoldres,;-

ccntinuada da selaçào naturalll ih e1imii;ou os genotípos mais fracos, c)-No lo. ano. Ipr�fissioIlall'o que d: homogeneidade a diferp.lJtes de no�sfl� vdfiedades cultiva- - -Provas de admissão do

das, com a probahihc'ade de sua redação a um er:totiro bem de- 20. ano prevocacional ou 1
finido. cettilicado de matricula em'

Pcovfm def. a� �,;pidas consideraçõe�, todas decorrentes do Escola Normal Primaria. I'trabalho, no Brasil, do professor Azzj, o zelo e a atenção que o d)-No 2n• 30. e 40. pro-

Ministerio da Agricultura ha de di5pensar, quando di ':Irganização fissional-Certificado de a-

de suas est;;;çõ�s exp� rimenti1i� e pllstos de muh;p!ic8�ãO de sementes, provaçao (Guia de Teans·

não só aos conceitos ecológicos do citado professor, como ás uni. lerencia) do ano imedi.::\ta-

dades agro-geoI6gi, a�, inclllindo que devem ser os citadas estabele- mente inferior de outra F s-

cimentos nas regiôr:s que Hltisfaçam ás observações colhidas em
cola Complementár Técnic

diferente, partes do globo, onde ç cultura do trigo representa, como ('a, do mesmo genero e em

para nó" a bese da hhfnentaçã0 de túdilS as classes sociai�. identico oficio.
---------- =::__

11
Os candidatos deverão com-

parecer á portaria da Escola

Audiência 81ft Palácio acompanhados' dos pais ou res-

----

I ponsavels nos dias citados, de

18 ás 11.30 horas e de 13 és
Not.a do Gabinete da Ir\- )16 horaf, cem os documento,

t E� '''''Ve n to r ía ,exigidos., pa�a serem preenchidos

! os pedidos de matricula.
O Intelventor Federal, precisandJ dedicar-se a inadiáil.is As provas de admissão serão

negócios do Estado, resolveu suspender temporafiamente as

frealizadas nos dia:, I, 2 e 3jaudiências diárias,' recebendo apenas as autoridades. de feveiro.
� I As audiências públicas só serão dadas ás quintas- I Secretaria do Liceu lildl.l�trial,

'11 feiras, das 15 às 18 horas.

Illem 15 de dezembro de 1937.

_ I A. Gonçalves.

Agosto ICHARLA�r�H
De ordem do sr. Presidente, convido os sr�. socios e ex r é o crell'e que revolucionou �

mas. famílias para a «FESTA DO PALHAÇO», a realizar-se;

II
mundo velho, e, óra revoluciona a

em a noite de 8 do corrente, sabado p. vindcuro. com inicio ás America do Sul.
22 horas.

_ .. .! CHAR LAUTHObserVBt)BO: - A pedido de mumetos consoclOs re-/'�
"

solveu a Diretoria vender mêsas para essa festa, á razão de . ..

não é um creme comum

10$000, cada uma, podendo os srs. socios adqui:i-las, na séd, I CHAR LAUTH
do clube, das 18 ás 21 boras! ncs dias 6 e 7 e das 14 às 18 III �h

..
, d

l d' 8
: e extinguIra as sar as, panos.

floras no Ia . I .

h
. .

A
. '. • A' f

.

I
. cravos e espm as, �em a mlnlOla

aqmslçao de nJeCG S C!C ve Sff ella p.: o propno SOl!U I" - d' d Ih
.

. .

O" b I 1fnta�ao elKan 0- e a cu tiS
ou pessoa de sua famiha, não ôtendendo a IfttO[i;), a so utamtn· . 'r

'
.

f
te, a pedidos de reserva sojjcitados pelo telefone ou por intelme- HIlpa, macia e resca.

dio de terceiros.
Pede-se, encarecidamente, aos srs. socios não trazerem

crjaIJçaS em sua companhia.
E' obrigatoria a apresentação ao porteiro, no ato de en

trada, do convite-ingresso que está sendo expedidú pela Secret:uÍa.
Secretaria do Clube 12 de agosto. f;m Florianol-lolis, 5 de

janeiro de 1938.

MONTEVIDEU, 7 - O sr.

A Livraria M�del·�a BatIsta Luzardo seguiu de avião
de Pedro Xavier Cla.

para UlUguaiana, onde s- encon-

PREClSA DE U'A M O ç A ,. . ,
> G I I'

COM BOA LETRA E QUE TE- tr ra com o presidente é li 10

NHA PRATICA DE DATILO-I Vargas.
GRAFIA. I

----_---

rrelr10res hoteís de
Cu r i t í b a

IIGRANDE HOTEL MODERNO
II

a011

Os

HOTEL JOHNSCHEH

Rua Barão do Hio Branco, em frente
Palacio do Governo12Clube de

NSA

DO

A viagem do
"Tupan"

o avião Tupan, da Condor,
que conduziu o sr. Presidente
da Republica, tendo levantado
vôo do aeroporto desta capital
ás 13 horas e 45 minutos, amer

risou em Porto Alegre 4s 15
horas e 32 minutos, assinalando
de lal modo urna ma« hã digr.a
de apreço e a competencia tec

nica do seu piloto.
Por tal motivo o Chefe da

Nação resoJ-..eu que o mesmo

aparelho o trar.sporte a São
Borja e Urugoaiana.

Líga Oper-aria
B. de Floria

anopolis
ASSEMBLE'A GERAL

FLORIANOPOLlS

1 D-: OI dem do sr. Preúdente,

I convoco túdos os associados para
Assembléa Geral do proximo

I domingo ás I Ú horas (dia 9)

I eru que se procederá á eleição
da nova diletoria, que ha de ge

,I rir os destinos SOCIaIS no periodo
de 1938 a 1939.
Francisco Agaipo Ferreira

I .. Secretário

Auto-Onibos na Estação
Rua 15 de Novembr(�

Situado no c.entro em art�ria mais co:nercial, cru
zada pOI linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR
I�ENTE QU 0.NTE E FRIA, TELEFONE

COM LlGAÇAO A' Rç:DE

Pf�EDIO PROPRIO PAnA HOTEL (30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para fe;tas: banque[es e peque-

or-{.ANDE SALÃO RESTAURANTE
A!\IERICAN BAR-ELEVADOR

iVióxirr,o conforto e luxo
Corn citaria a partir de 15$000

60 qua. tos modernamente mílbiliados
TODOS com agua corrente e luz directa
la apartamentos com banheiros partlfu:ares

Otilllas ímtalações sanitarié.l� com ahund:lntcs ser

viços de agua quente
Amplos confortaveís salões de Recepção, Rel;- i, SALAS

taufante, Fumoir, Hal e Bar
Cozinha de la. ordem sob a direção de pro·
fissionais. Grandes Frigoríficos. '-Lavanderia pro

pria a vapor, toda roupa e lou:;.l t!stcriiízllda.
Jardim.-Salas para mos�ruario5 para Oti srs. re

presentl:,ntes c'Jmçrciais.-DINER-- C -)NCER'l O

nas Í( umões

Pensão
Lavanderia propria It vapor-Frogorificos-DI

NE �-CONCERTO
PARA MOSTRUt\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTESAlugam-se confortavei� quar

tos, com jl'nelas, luz, lIl'vbil'ario
e pen,ão, á pt5Sôa:o decente�,
Casalou solteiro. Otima chacdfa
ne. centro da cidade. \l, r (' tra

tar á lua Esteves Junior 94.

Díaria a partir de 20$000 . Fdial 16$000
Sob direção imediata do seu proprietarío e

pcssôas da família
FRANCISCO L, jOHNSCHERNarbal Viegas, lo. Secretário.

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A 10 dr.wGetulio Vargas fala
! aos [ornallstas
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Proletariado inteleetual

G -A Z E T
A DOVOZ

NOS SA
ANIVERSARIOS

D. J ULlA l\WELLMANN

Decorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Julia
Branco -Moellmann.

A senhora d. Oscarina Cami
são Pinto, eeposa do sr. João
{\IIi'llSBO Pinto.

O dia de hoje regista o ani
versario uatalicio da exrna. sra.

d. Isolina Natividade, esposa do
sr. engeuhciro-geogralo Lino Na
Li, idade, chefe de maquinas do
vapor Carlos Hoepcke.

Transcorre no dia de hoje o

aniversario natalicio da sra. d.
Nanci Vaz Rosa. esposa do nosso

estimado conterraneo sr, Artur
H osa, do comercio local.

FAZEM ANOS HOJE:

a galante menina Arací, filha
do sr. Vitorio Gandolf;

a sta. Olga de Almeida;
a menina Eulacia Poli.

GENTE NOVA

Está em festas o lar do sr.

Romeu Dias e de sua esposa d.
Maria Julia Dias, funcionarios da
Secretaría da Segurança Pública.
pelo nascimento de uma interes
sante menina, que na pia batis
mal tomará o nome de Marly,
nUTROS PARTEM

DH. ROBERTO MEDEIROS

Seguiu ôntem, para Ti iucas,
(I sr. dr. Roberto Meàeiros, integro
.llliz de Direito daquele muni
('ipio.

JORGE MOURA

Para Laguna, onde exercer a

profissão de dentista, partiu ôn
tem, o sr. Jorge Moura.

Para n sul do Estado segui
ram os srs. Albano Souza, repre
.smtante comercial e o sr. Spiro
li. otzias do comerf'io lecal.

Para o norte do Estado, se

guiu, o sr. tte. Ap:lficio Correia,
destacado elemento do desporto
catarinense.

CHEGAM UNS

OSNI GAMA D'EÇA

Encontra-se nesta Capital, vin
do do norte do Estado, o nosso

conterraneo sr. Osni Gama
d'Eça.

VISITAS

Acompanhado do sr. Augusto
Livramento, esteve em visita a

nossa redação o sr. Rodolfo Gol
drmund, competente electro-téc
nico da importante firma S. A.
Pbilips, do Brasil, que vêm a es-.
ta Capital, instalar no «Cine

"Odeon» um aparelho Philisonor
tipo 1938. Agradecemos ao dis
tinto profissional a visita que
nos fez.

Deu-nos ôntem o prazer de
sua visita o nosso ilustre amigo
sr. Oscar Bott, alto funcionario
da acreditada companhia de se

guros «Previdencia do Sul ».
Duran� o tempo que o digno

pqtricio se manteve em nossa

redação, tivem0s oportunidade de

passarmos alguns momentos ale
gres, dado ao cavalherismo e fino
trato que o caraterizam.

Agradecemos a honrosa visita,
e feliGitamos a modelar compa
nhia, pela feliz escolha dG seu

,f inspetor no Estado de Santa
Catarina.

PELOS CLUBES

Dia 15 no Lira

Rei Momo já domina.
Os folguedos iniciais de seu

reinado colossal ficarão indele
veis em nossa memoria pelo ex

plendor de duas noites que pai-

VIDA "C U b e " O TEMPO ' V�lta o sr. Getulio Vargas a se referir ao amparo aos inte-
Ilectuals, dizendo:

, . I -«Mas a respeito do a�paro, a03 intelect.u�is. fui procura-o z e' Departamento de Ae· do por uma. comissão da Academia de Letras, presidida pelo aca�e-
I.Ollautiea Civil mico Cl�udlO de Souza, qu.e,me .entreg,?1l um trabalho nesse sentHio:

B' I fi dtárl d E tEste esta em exame no Ministério do Trabalho, ao qual recomendei
Realizando-se boje a tão de- O e Inl, larl.o a, � a-

especialmente para dar fórma a essa aspiração. que é a ele amparar
cantada Festa do Palhaço, premo- ção Aêre-cllmatelôglea os prolet.arios intelectuais, como Lemos amparado a outros em casos
vida pelo <Clube Doze» o sem- Previsões para o período das

I especiais, quando não possam trabalhar e mais ainda como aprovei
pre querido arbitro da nossa so- 81 ho!-,as de ontem ás 18 horas

I tal' as suas atividades, dando uma orientação útil no sentido do es-
ciedade elegante, procuramos o de hoje:

I
tado nacional.

Candonga, o incansavel mestre Tempo-Bom, passando a ins- Faz pilheria em torno do assunto e o presidente da Repu-sala, para ouvirmos a sua abalizada tavel, sujeito a chuva e trovoadas., hlica com verve diz, sorrindo:
opinião. Tão logo o encontramos Temperatura-Elevada. - Vocês vão ser mobilizados:
fomos perguntando si nos podia Ventos:-Variaveis, sujeitos a Todos riem,
atender, rajadas frescas.
-« Atraca o bote », foi a respos- A's temperatura� extr_emas d.e

ta, ontem, foram: rnaxima 3a.9 e

ml'-IE tã Ih V. nima 22.5 registradas, respecti-",n ao, meu ve o, o que � I d
" . -

I" d '

d f ii 'vamente ás 13.40 e 0.30 horas. 1.' a a-se
-

epOIS na reorganizaçao po itica o pais, perguntan-espera a esta
do um dos jornalistas sobre a data do plebiscito a que se refere a-«Quem espera sempre alcan-

ça», e demais <o vento é do qua- Uma determinacãe Constituição e �obre se.já est�vam em estudos _leis e�peciais preli-
drante». � minares, determinando ínstruções para essa manifestação popular.

d
-«Estamos no segundo mês da Constituição-diz o sr. GJ-E' verdade que o « Doze» vem d S tario ad Ao o ecre arl I tulio Vargas-� recem saiu a regulamentação dos partidos. que see vento em popa. maa..;

f
-

tros i tit t d .

I d ttrans ormarao em ou ros lOS ,I U os e natureza partícu ar, e cara er-!Contra fato não se argumen-

Sta». eguranl'a desportivo, cultural e recreativo. Agora é que êles vão se transfor-
� mar, de acôrdo com a nova regulamentação. As atividades politico-Al!��iiãs é verbo e não VA- partidarias, de momento, não interessam. E' preciso que se dê a

REIA». O dr. Ivens de Araujo, ilustre, cristalização, a sedimentação.
V A •

t
' Secretario da Segurança Pública, I

Fala-se durante alguns momentos sobre o assunto e o sr.OC3 in errompeu-nos, quena-. baixou, ontem, uma portaria, de-I Getulio Vargas diz:mos dizer que o Jazz

I-«A gente dança conforme terminando aos delegados de po- -« A Constituição assegura a manifestação da vontade po-a
'1' licia o envio até 15 de fevereiro pular: esta aceita nu não aceita.musica».

Mas pode haver alguém
i oroxirno futuro, dos mapas de-I -E no caso de não aceitar ii-indaga um jornalista.

duvide do sucesso.
que

I �onstrativos dos desastres, aci- O presidente, mais uma vez, com bom humor e verve, ar-

D' b I dentes e suicidos ocorridios no ano remata:--« eus e quem sa e» e, meu. .

I
-

E
-

d f'caro. «Cada cabeça uma seoten-; de 1937,. assIm. como a re aça_o - ntao: na a .eito.

I das cadelas existentes nos muni- O sr. Getulio Vargas ri com gosto e todos acompanham.ça ».

di \.T b d b h IE' verdade que só ante ôntem cpios de sl�a� respectivas juris )- Nêsse am iente e om } umor a pa estra prossegue.
f incluid a' 20 ., çóes, condições atuais das rnes-oram mc UI os m IS SOClOS l' •

. , • _

E' F' e be J t t mas e ainda o numero de pnsoes I-

. IZ ram m. « un a- e,
d

. " Ib 'd I I efetua as e inquéritos instaura-

D d·d
aos cus que seras um e es».

'd '

.

I Iespe I a V A

f b ti
.

I
os no mesmo penoc o.

F I d 'f' -

das Iei
.. .

Io?e a o a. ISSImo com os pre- a a-se na co I icaçao as CIS SOCIaIS e se mr aga se a co-

Regressando a Joinvile de onde I paratívos,
hem il

_ I I miss.ão que estuda a revisão das l�is do trabalho tratará de fazer o
I!lC achava afastado desde 'unho -«Quem quer vae, quem nao

/' • •

D I
Código do T!abalho. O sr. G�t�11O Vargas, responde: ,do an f d d

1 quer manda». V laJou O elegado -Nao. Ha outra comissao, que esta estudando a organiza-
d 'do Pd' in °d' aespeço-me, agra- Com esta resposta o nosso en- i cão dos sindicatos cooperativas etc. Na última reunião do Minis-eCI o, e to os os que, nesta t

.

t d d f' d t I O d P I··
'i.

d
'

. -

I'
-

I
-

d't I h reVlS a o eu por III a a en re·

de r em o Itlca teno, tratamos a orgamzaçao, natura lzaçao e expu sao e estran-capI a, me onraram com a sua .

t d d t
-

, .

S' I
.

'f"
.

d d' I
VIS a, agra ecen o a'l a ençoes leu"os, eru uma eI que UllI ormIzara o assunto.umIza e �d me � Ispe��ara� qua -

dispensadas pela « A .GAZETA» :

S
.

I I
U r.n iornalista pergunta se a quota de imigração será eleva-quer �onsI ,�r�çao e es o ereço, ao pe soaI do «Doze» e informan- \ e oC'a ela e s. ex(:ia. responde:naque a CtI. a e, com prazer, os do que respondera o nosso inter- •

-Não, A quota mantida é a da Constituição de 1934. Pre-meus pres Imos.
t

.

d A d AI .

d" "I T' d" ,roga ono e acor o com o « -

cIsamos � ImIaranta� agncll tores. amnem e tecllICOS nos carecc-
manaque de Bristol» pagina 84. Em objéto de serviço, viajou mos e temos ;ontratado para as nossas escolas experimentais unsAgradecemos com um forte: para Itajaí, o dr. Arí Pereira e 50 técnicos professores. O sr. Getulio Varga:> alude a conceituaçãoabraço o dedicado « dozista» pela! Oliveira, Delegado de Ordem Po- iurídic\ do imigran te e do turista, que Vl-llI1 por tempo determinado.atenção que n@s dispensou, Ilitica e Social.

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

I
Dsaram na animação estonteante

de bailes bem organizados.
Tudo faz crêr que o Carna

val deste ano atingirá ás raias
da loucura, pois pelo pouco tem

po q'Je passou, desde a instala
ção do reinado em nossa capi
tal, ternos visto, dia a dia, a

animação crescer, crescer assusta
doramente.
Dia 15 proximo Rei Mamo,

o Unico, e toda a sua côrte se

hospederá no magnifico e con

fortavel LIRA TENIS CLUBE,
o palacio encantado da cidade ...
Todo o secretariado de Sua

Magestade iá se encontra em

franca atividade com a «Turma»
para _prodigalizar á Sociedade
Florianopolitana a mais alegre e

aristocratica festa carnavales
ca de todos 08 tempos.
Esta soirée de sucesso retum

bante será oferecida aos socios
d(j) Lira, Doze e Germania, na

séde do clube da colina, gentil
mente cedida por sua digna di
retoria, pelos blócos que dêsde
ha anos vem ofertando explen
didas reuniões sociais no referido
clube.

Sobre os acontecimentos de
vulto nesta noitada carnavalesca
prometeu a comissão organiza
dora guardar segredo, mas eu

tambem prometerei dar um «furo»
para maior satisfaçãos dos aS30-
ciados.

lO

o pleJJiseito

Leis soeiais e imigraeão•

UJD pacto eom os jOl·nalistas

ELORIANOPOLIS, 8 de janei
ro de 1938.

ARISTIDES REGO

" " Um dos jornalistas alude ao hábito do presidente Roosevelt
de receber semanalmente os jornalistas acreditados na Casa Branca
e diz que o presidente poderia adCltar o mesmo sistema, embora
não com tanta frequência, mas, pelo menos, uma vez por mês.

O presidente refléte, demora uns momentos e depois declara�
-Está bem. Fica combinado.
E assim se encerrou a palestra de ôntem, que terá uma se

, quência de outras, mensalmente, no palácio presidencial do Rio
--_

Radios C R' O 5 L E Y
MELHOR entre osO BONS

NO CONCEITO MUNDIAL
SECRETARIA

DO INTERIOR:Secretaria da
Segurança

AGENCIA EXCLUSIVA
� Atos assinados

Pelo sr. Interventor Federal, fa
ram assjnados, ontem, na pa.>ta
do Interior e Justiça, os seguintes
atos:

A MOOEL.ARna ATOS ASSINADOS
O sr, Interventor Federal, na

I pasta da Segurança Pública assi-

--··-----_1
nou ôntem o áto nomeando Wal-

1-= d d·d demar Belag:larda, l' suplente do
LXOnera O a pe I O,' delegarlo de policia da Laguaa e

exonerando, a pedido, FermianoPelo _!!lodico preço de 13 coI!-. Pela resolução n·. 400, de 1 do José de Souza de sub-dele"ado detos de reIs vende-se a luxuosa 1I- corrente foi Oscar Adolfo Tavares i
•• '.

.

"'.mousine CHEVROLET, tipo 1936 exonerado, a pedido, do cargo de pohcIa do dIstr1to �e. �escanade nO. 221. I datilógrafo da Coletoria de Itajai. 'Brava, do mesmo mUlllclpLO.A tratar _com o chaufteur pro-:
._ .. . .. _

prietario JOAO INACIO DIAS.

NOMEANDO: Jacob Knabbem
para o cargo da serventia vitalicia
dos oficios de Escrivã() de OrfãlB,
Ausentes, Provedoria e Residuos da
comarca da Palhoça.

Considerando sem efeito a Re
solução 3061 de 3 do corrente, na
na parte que exonerou Francisco
Sales dos Reis do c l1'go d� Secretá.
rio da Faculdade de Di:eito, em vis-'
ta de, tendo estado no exercicio
deste cargo e no de Procurador Mu•.

I nicipal
da Prefeitura da Capttal�

haver optado pelo primeiro dêles e
não pelo segundo.

Procurador do
Trabalho

Limousine

Rio, 7-Foi baixado um de
creto, nomeando o dr. Dorval
Lacerda pala Procurador do
Trabalho. Telefone n·. 1222 A GAll=TA Devido ao alto custo do pa

L III pel e atendendo-se que este
diario é o unico que se publica nesta. capital,
com 8 paginas de editoriais, somos forçados a

levantar os i!reços das assinaturas que pas
sará a ser os seguintes:

Anual
Semestral
Mensal

C I A.IH. FETT & I DISPENSANDO: Juvenal da Cos-
ta Avila do cargo de escrituario
contratado da Bio·estatistica do De.

I partamento da Saude Publica.
I

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

A

50$000
25$000
5$000

GERENCIA

I

1--(

Compras e vendas das 7 ás 11 e das 12 ás 16
Técnicos, Industriais e

outras secções das 15
Com a Gerencia das 15

:L i ga
Operaria

No próximo domingo, haverá
na séde social da Liga Operaria,
a eleição da nova diretoria, que
ha de gerir os destinos sociais de

Declaramos ao comercio em seral que, nesta data, �e com�m 1_938 a 1939,
acordo, fizémos, na Junta Comercial rto Estado, o distrato sl)�lal da rIr; .--------------

ma Ternes Irmão, que girava nesta-praça, assumindo o ex-soclO sr. �ose Ele.·ça-OLaus Temes o ativo e passrvo da mesma, e tendo sido todos os credltos
da extinta firma entregues, para efeito de liquidação, �o Dr. �enato N d' 1Barbosa, com escritório á rua Felipe Schmidt, 38, em FlorlanopolIs, com o la 4 do corrente, haverá
quem os interessados deverão se entender. em sua séde provisoria á rua Pa

dre Miguelinho, eleição para nova
diretoria do Centro Social. dos
Apos. e Ref. do Estado de Santa
Catarina.

ASSUNTOS: HORARIOS:
�__,, �� .u ��

Ao Comercio

ás 16
ás 17

Todos os assuntos que não estejam ligadcs diretamente
aos interesses industriais e comercíais da firma, pedimos, encare-_
cidamente, sómente sejan apresentados por escríto. Tijucas, 30-12-1937.

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

•

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




