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ESTANCIA "SANTOS REI'-""
Sua Excia. começou recebendo ontem as delegações de todos os rl1uiiicipios
riograndenses que estão afluindo a São Bo'rja, tendo marcado para

o seu regresso a Pôrto Alegre
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SSA CAPITAL A
OSVALDO ME�LO
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'ANO

---------------------------Ã administração munlclpal, em bôa hora
entregue aos cuidados do sr. Mauro Ramos,
vai felizmente, seguindo rumos novos.

}\s funções de prefeito, até antes da nova
, COi; . '�rtil!içãG eram méramente políticas. O pre- .."

!:i�: �!��:e,q�:iXc:::a�e ds�rP:lít��ve��ad!�a d: �NOVAÇOES DO FUTUROlFalou pela jlAbuso qce seclda. =, Todo seu tempo, toda sua atividade

•

-

Rad.·o-Te-I torna ur'2:-.�n1'.I_deve. .am ser empregados na direção da ma-
�

\Ç.;!lI 1-

_ quina eleitoral e por isso mesmo, seus átos de Codlgo Penal I f
li!

I t ·bRladministradorr muitas vezes teriam de ser des- e onla e COI' ��.a
vlados para atender necessidades de ordem \ RIO, 12-0 Ministre da Via-IpoH'e:aca. O que se diz aqui não aféta a quem RIO,12-Dentro de poucos dias conveniencias. ção, coronel Mendonça Lima. Empenhado, como está. o sr.

quer que seja, e, como verdade não pode ser estará em mãos do ministro. da I A nulidade só será decretaria i que se encontra em Recife, falou i Secretario da Segurança Publica,
Justiça, para ser encaminhado ao' em casos especiais, quando ficar I hoje pela radio-telefonia da esta-: em pôr um dique a tr.dos os ahu-contestada, porque, assim eram as coisas e
sr. presidente da Hepubliea, o I provado o interesse em perturbar i ção telegrafo postal �":luela cida- sos que, de qualquer medo, afétem

assim, tinham de ser. A orpem natural dos ante-projeto. do novo Codigo do I a marcha do processo e a verda-
I de, .com um dos OfICIaIS do seu a cultura da nossa capital, julga-

fâtos, a velha praxe, emfím, o que se fazia Processo Penal. I deira apuração dos fatos. i gabinete. mos de nosso dever chamar a SIlU

em toda a parte onde havia um partido. Como os outros Codigos, êsse --
_- .------------

atenção para um fato que nã .

Agora, porém, o prefeito está á vontade. t�mbem trará aJg�lmas inovações, INSTALADA A LUZ ElE _ -. enquadra aos nossos fóros e que

d d visando dar rápido andamento reflete desagradavelmente no e[-Póde agir sem temer ferir os melin res os
aos processos e libertando a J us- --! pirito dos que aportam a Floriu-

",hefesH• Não ha compromlsses e as urnas dor- :tiça dos velhos erigidos precei-ITRICA EM BOM JARDIM Inopolis.
...

mem empilhadas fazendo parte dos arquivos, tos. I I Trata-se do abuso diariament e
emquanto que as "cari:eira5 ehitorais", são I O juiz terá assim ampla liber- -; registrado por ocastão da chegr--
hoje, apenas, uma recordação que faz resur- I·

clade de ação. I
I da das lanchas não só de bordo

I A êle será assegurado o proce- �OM JA�DIM,12-��om gran- I, dos navios como dos aviões, porgir de passado, mil e umas histórias .•. umas . d d
"
dimento EX-OFICIO em todos os e ImpOnen?I� e regosIl� a po- I�URTADO NO �_jHER..

' parte dos carregadores, os quais,tristes, alegres outras. Sonhos que se realiza- M sentidos, podendo, obter as provas I gulaç!lQ f01 Instalada, ontem, a - �

esfarrapados uns, q';, .i nús 01'-

ram e outros que se tra ..sfermaram em qui- � que julgar necessárias para o per- excelente ilumin?ção eletrica nesta CABO PUBLICO tros, invadem as en.. , cações, !' _

mêras e desltusêes. feito esclarecimento dos autos. O I florescente locahdade. robatando violentamente as mal., ,

t juiz não ficará como dantes O. ato foi seguido de um gran- Esteve na Policia Central o sr. dos passageiros altercando UI',Florianópolis, entretanto, apresem ava e ' ,
_J b I"" J

.

C d MI'adstrito aos prazos. Poderá deter- ae anncete, no qua ,ao toast uvencio ar oso de " e o, casa- com os outros, pOI' ruot ivn de pr:apresenta, ainda, Inúmeros problemas que pe-
.

minar medidas que julgar couve- falaram varres ora.dores, realçando do, .com 6 t: aDOS ,]e idade, jor- ferencius, num espet.uulo que lei:diam e pedem solução, porque, Florianópolis : -nientes e indispensáveis á decisão as v' "L-.<tgenR, advindas para Bom naleiro, residente a Praça Etel- tanto de lameut avcl como de d _

é a capital de um Estado e, afinal, não pode I� dos feitos, sem solicitação de !ardim com a realização de tão v.ina Luz, queixando-se de hav.('I', gra.Iante. ,

ser esquecida. Compreeitlidendo assim, o novo II qualquer das parles. Tambem importante melhoramento. sido roubado, ontem, pelas 10,30 I Alto servico prest.i ria pois ()
O

.

G
.

A h i\1f d Púhli
• , . [,'

prefeito começou a trabalhar, exercendo uma ' poderá desprezar as provas colhi- e.mprezano sr. erva81O. ma-
.

oras. no. 1 ierca ou. ICO, na sr. dr. Ivens de \l'éllljO, se hOI •

'das na exposição criminal e se- r�l fOI alvo de grande malll�esta- ímport.ancía de 140S�00, ignoran- vesse por bem determinar que ()atividade, que demonstra seu espirito moço e : guir, por livre convicção, desde ç�o, recebendo numerosas felicita- do quem possa ter sido o autor comissario �ncarregado do SCfI:-
dedicada �rr;;rg� do progresso da cidade.' 'que encontre nos autos elementos çoes. da proc_�a: .

ç€l marítimo, puzêsse côhro a lLI

Os serviços que estão sendo atacados de em que possa basear-se. i A P?hCIa tomo� .c�nheclmento I tal estado de coisas, Iornecend.,

pronto, eran'� h:a-r�iaveis, mas, convenhamos, O novo Codigo restringe o mais
. - - --- da qtI:lxa, t.endo. iniciado as ne- lhes os meios necessarios para ,�

estavam esquecidos. possivel os casos de nulidade, evi-I cessarias dehge.nclas para a desco- execução de tão necessaria e ur-

A remodeiação da cidade se impõe e ape-
tando o tum.ultuamento dos pro-1n!:augurado O

berta do larápio. gente medida.
cessos por. mteress.e das pa�tes a

I
-------

zar da engenharia vesga e tortuosa que traçou que, no regime antigo, podenarn C d
--. Nomeaça-OO desalinhado piano cadastral do perimetro eternizar o feito ou espalhar a ampo e DI\(;TILOGRAFA I b

urbano, prcprio para dar passagem ás celebres
'

confusão, de acôrdo com as suas TRANSFERIDAI. •

carrocinhas c�m pipas dagua, daqueles saudo- 111 P r r �. Aviação de . . ,P?r. decreto ele 30 do m3" fin-

sos tempos em que um� tainha por 20 réis era

II
ara lse!llzar pa i Por ler sIdo transferIda para I do, fOI nomeado o st'. José Viei,' 1

pel da Imprensa !. Porto Un·.a-o outra repartição_foi onten: exo- ;de Sousa, para exercer, interin'i-
comida de gente rica, apezar, diziamos, de I

I

I
nerada das funçoes de

dactllogra-I
mente, o cargo de maquillist 1

todos os velhos e arcaicos defeitos, vamos ago- I C? sr. Inspeto� d�. Alfandega I fá,d� Secretaría. da Seguran_pa maritimo, da. cla3�e .C, da Alfal1-

ra, vendo renovada a estética da capital, cal- . deSignou 0. escr�turano .Manoel I Foi inaugurado solenemente o Publica,. a senhonta I1ka de Se- I dega de Flonanop�lls, em -,,;rtu-

çadas e alargadas as ruas principais com a I Pedro da SIlva S!lva Ju_nlOr_ pa- campo de aviação de Porto União, na PereIra.

II
de �a ap03en:adol'm.' do sr. Airc"

execução de outros serviços, que vão dando ; ra constatar .a boa aphcaçao do
com a presença de uma esquadri- LUCIano da SIlva.

papel recebIdo em 1937 pelas Ih d 5 R
. '-

"'"LMOXARIF"'D -----.--_--�- - ------

aspétos novos e modernos ao perimetro ur- '._ I" d F'
a o o. eglmento e um aVIa0 .t1l �.,.. O �"SSOCla(�aO IIe-i"'lli,'.?

II
e!llpre�as l�. na l�tlCas. o :Js.ta- do Aeroloyd Iguassú. GERAL S

-
.

.

_

' .

I
bano. do, cUJa v�nflcaçao fOI requenda Aos aviadores e autoridades T •

• af_) (;OJl§ta�tDJi.o
O sr. Mauro Ramos está empenhado ao pelas refendas emprezas EX-VI f

.

f'd h d
O D"ARIO OFICIAL vem publl- FOI elelta J nova D'retoria dI' OI o ereCI a uma c urrasca a que , d' d' - o

•

'd A' - . _:.. '

que sabemos, na remodelação da nossa Capi- do que estabelece a letra B, art, d
.

d"
C _fi o as con lçoe" eXIgI as para ssoClaçao Hdwlca Sao I..onstantíno,. :

6'" d d 2 t 0')3 decorreu amma I8SIma. fornecimento de material a'1uele d' . ,

d t' 'SII tal e principia por onde devia mesmo começar: i LJ, . o ecreto n' '.:',' e
i O novo campo tem dua; pis- d 'partamento pub1íco. I �ara mgrr os es mo] oa ov-

I 1121
de de março de 1934. tas uma com 70.0 metros e outra

ade, no período de 1938.

( Continua na 6,•• pagina )
I
Leilão de aguardente ��� :�2�v� ss��v�ço di�:Çã�e�'�pi:- V ITIMA DUMA HE OPT I.�

, I No dia,17 do c�rrente, ás 14 nente Pedro Bom.
I

��- _ .__ �

O "beato" Jose" Fôrea Publica 'horas,sera efetuado, na AIfande-i -I SE MORREU LAMprA
....

O·I ga desta capital, leilão de diver- �
Nesta corporacão acha-se aberta' sos barris contendo aguardente' _

Lourenço atacou ?.fé o dia 28 do ·corrente. concurren- 'nacional, produto de apreensão

povo�do
I

.

��ceis�rr�o;. fornecimento de artigos
I ��t�eP��n:����s fiscai,do impos- Ja i ro Ca Iados. SALVAD��, 12 - Um vespel°tino divuií' ..

um u
.

--- ga uma notiCIa pl·o�eDdente de Aw�eajú
S SALVADOR 1" Infor E t

- ·

ental d . . Isegundo a qual terIa IDorl·ido 4) eê�ebre.

.

,'" --. -I S açao esperlm e
A

Em serVIço dp�sta folha segUl�, bandoleiro lÓIÓLampeiÃ""�� 'tO d IImaçôes colhIdas na SecretarIa da
ontem, ele manhél, par .. os mUlll-,

>Ia... ., VI 1m3 e IBma Ilí!�-

Segurança Públl.ca dizem qu.e até I t
a C· h moplIse
rlgo em anoln as cipios do norte di) Estado, o di- �

o_presente �nomer.:te Casa Nov� I .

retor desta folha jnrnalista Jairo O fato", segundo a.,u�Je d(JOsp:u.lur .. o ..

Il�O sofreu. lllcursao dos bande, Ainda êste mês ao que somos informa- Calado, respondendo durante a eOI·rera eln terras' da fazenda Canltu_ba
'

dc.'-'lletros chefIados pelo »beato»Jose
d d

'

h ri" Canoinhas proce
I
sua ausencia pela parte redato- pi·opl·iedade d .... sr•.4nton�'''' CarVal)I ....� �l""."'j;,Lourenço A população local se OS., evera C e�ar a .,

-

I .

I h' d
"'" _1l "-.,. .Jl'� "" Iil.

'. R· d
-

J
- . -

d na o nosso compan etro e tra- d t t lU °d I
.

acha em espectativa, em vlrtu- dente do 10 e aJr!U�II·o., a eomlssao e balho Mimoso Ruiz
O ln erven DI· r..l"onll es (e (:;al·,,'aIlIO on...

de d� ataque feito a? p�voado; �éenieos., do Ministqjrio da Agricultura., :
.

de Lampeão se recolhern ·'liDente lIa aigilt1li�de Sao Gonçalo, proxII?�) a Ca-;
«(Ue irá dar início á Rnstalaeão da grande'· telnpo.

sa-Nova, onde se venÍlcou um
- • li d t -16 "" I ! O f

-

d b
conflito, do qual resultou saírem �staf)ao expernne!ltaJl. e rl�o, a �er oca- FERIAS AO FUN- •

s aelnoras o ando guardallu §�""
diversas pessoas lO,ortas e varias hzada. em Bel� Vista do Toldo. I CIONAI...ISMO gdo sob.·e a mOI·te do chefe até o iíliuunen ..

outras feridas, alem de graves A IDstalaeao, segundo os caleulos do

I
to em ,9'ue t�legl·afamos á policia Jlud_allr.t.,

daEos materiais sofridos IJelo Cu- adronomo dr. Frederico Miloanda Sehmidt, O I t t F d I
mas nao lt"eeebemos nenhnma eonfirma.-oão. lares Não obstan- �

C
•

h
sr. 11 erven or e era, na

'u..
v

merclO I� popu
. h' , Ih d qne já se encontra em anoI" as", orea em' pasta do Interior e Justiça assi- O leIa •

te a po lCla se ac ar :::póre a a

I d· -. ti' d
'

d
.

: d'
A

e' ataques a po- eêrca (e OIS mi cora os. i nou um ecreto pelo quàl el-

parla �mpe lf ests'as tenleros; As experiências realizadas no lo("�J,
I
xam de subsistir as férias acomu- S. SALVADOR. J 2 - O €'�ef"", de .,.. __

pu aç, o se mos I •

'. -

I d' I d • •
7 '1'1 "'-'" < I!P,ClIlI""

O cl efe de policia do Estado; derctlm os mais aniluadores resultados, tU-I a Oas e fP�rlce adas. f'
'bela do Estado telegrafou ao seu �oie�;<t

J
.

e Casa j d
• ,. � C' re ene o ecreto trans ere le Reeif dO d

- �' /�,'"
telegra: )IJ pal'� oazelro do fazen O p.·evel· que (t munlclplo filie a-

para os Secretarios de Estado
( e pe ln o IIhorma�õe§ �x:!ltas Sd'"

Nova, deLermft�nd? .a, ,l�em,,��sa I noiubas venha a ser um dos grandes ce- as, atribuiçõel da concessão das b!·e a propalada noticia dli mOi·te do bun""
(dte tropas para J; v1a,,'-a'o\ ''',

'" 1m

lleiros de trigo de Sauta Catarina. I férias e dá outras providencias. doleire "Lampeão·".
e amparar a popu � •

,
�

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI .. Fiorianopolis,

CAl.. LADO
--------------------------------

Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1938 I NUMEIIO
., A I R O

------- � - -----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G.:\ Z'E T l.A
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Florlanopolls, J 3;-1--1938

«Abram-se escolas; fechem-,ejComercial. Seminario Economico, Rr IIsa-Oc ideias .... , E' sob a impressão Pratica de Processo, Contabili-
dessas palavras do grande Guer-I dade Industrial e Agricola, Esta-
ra Junque;ro que nós vimos, com tística, Historia do Comercio, C')r;-

O I h f' duzí dm'lgU::l. diz-r da no�s� .aflitiva tabi!i.dade Bancaria, Técnica Co-
rnentada apa I e_o ICOU re UZI a a

apreensão em �ace da umnencra �efCIal� �erc�olog,a e Tecno.lo- lum montao de destroços e
d.o pOSSIVe! lechamento da nossa gia, Direito CIvil e ComerciaL, -

Ir::,cola de Comercio. IEconomia Politica e Contabili-] OS seus ocupantes mor,'-eram
Ao que sabemos, e'TI virtudeldade. Perseguido pelo clamor b

.

dda dispensa de todos os proles- Parece-nos entretanto, que um ,

bI_
• Ca r o n , za os

sares, com excepção da senho- trabalho protecional em tôrno do pU IICO vai voltar psra BOLEMAN. Estado de:V\oa· de ser colhido pelo avião da
rita Helena Carvalho, ficará o caso evitará o Iechamento da

a cad
-

d onde fugiu tana, 12- Um avião de pas- Northwest Line caída nas mon

utilissimo estabelecimento de en- Escola de Co-nercio, afim de e Ia e
, . sageiros da Northwest Line. con- tanhhas cie Bridge, declara qu -o

sino á mercê do maior dos ma-I que P?ssa a ,�ocidade catarinen-, João Fragoso dos Sa�tos, romlonde salt�u para o ?a res�dencla duzido nove pesso'ls caiu ao solo I o aparelho já t ra prezo das
) -5: o seu fechamento. se, cuidar eficientemente da sua 121 anos de Idade, de cor oarda, do sr. dr Clanbalti Galvao, on- nas montanhas de Bridge. chamas quando caiu ao sólo.

Os se�s cursos já basta�te I instruçã?, como o. vem fazendo solteiro, n8�ural ,do visinho Estado de finalme.nte veio a ser prêso: ,I U� camponês de .Home� W�i. O total das vitimas elevou-se
desenvolvidos e que proporcio- por meio da refenda Escola que do Pfaran.l, e um gatuno pe- Conduzido para a Pohcla

1 te disse que o avião caiu, 10- a 10, pois que foi encontrado
navam aos nOS30S jovens conter- tão bons serviços ha prestado á rigosissimo e atrevido. que se Central. seguido de grande mas- cendiando-s � ficando reduzindo a no local o csdav, r de um passa
raneo o saber de que necessita- nossa terra. encontrava preso na cadeia pu- sa popular, o perigoso gatuno foi um montão d � destroços, e que geirõ, Que, segundo se acreditava,
vam para a sua iniciecão na, Si a posição dificil em que) blica de São José. trancafiado no xadrez, onde fi- nove ocupantes morreram car- tinha desembarcad em Buue.
p atica de uma das mais digni- se encontra aquele instituto nos Hil quatro dias tendo sido es- cou aguardando sua remoção no- bonizados.
ficantes atividades, os seus cur- traz a perspetiva dolorosa do seu calado pala fazer a limpeza de varnente para a cadeia de São Acredita-se que o 'acioente
51)6, dizíamos, eram dirigidos por fechamento. o discecnimento e o alguns depart unentos daquela ca- José, onde certamente não vol- tenha sido m xivado por u.na ex

prolessores que. ocupando car- carinho com que o sr. dr. Nerêu deia, conseguiu iludir a vigilan- tarão a encarrega-lo de outras plosão.
gos públicos, tiveram agora de Ramos, tem tratado de todas as cia dos guardas, p ',n�o-5e em limpezas I'. não ser a do seu pro '

opt sr pelos seus empregos efeti- quest�es d� educação em Santa- f�ga. nã') .mais sendo passivei prio compartimento, afim. de �vi-I BOZEi\\AN, 12 - O e= O estada de
vos, deixando, desse modo, e Catarina nos trazem a consolado- por-lhe a Vista, nem mesmo oh- tar que venha a fazer maior =. rente do aereoporto «Belgrado» d dcom grande preiuizo para a nos· ra convicção de que s. excia, servar-Ihe o rastro, reza nas casas alheiaa.,; sr. L. R. Hecox, disse que um I saU e fJ ge-
sa mocidade, vagas as

(:adeiraSienVidarã
todos os esforç�s para Ante-ontem, o meliante, que !Ienhador que pOr pouco escapou) neral Dal-que ocupavam na Escola de Co- que a E,cola de C()merCIO con andava operando na Praia de I

tmercio. tinue a prestar os seus bons ser- Fura, em companhia de Abel.l\. ,.d d
I ru

A, meterias cuio trato fica ao viços.
. ,

Silva, tambem conhecido por Be- � rea I a eléo da sorte que vem ferir mor- E desse modo, s. excia. fu- linho. foi prêso por urna praça
talmente a dita Escola são: Con- mará ainda mais o conceito de da Fôrça Pública, de CUjas mãos

O _ PORTO ALEGRE, 12-
tabilidade Mercantil, Mecamo- que goza corno grande paladino momentos depois conseguiu esca- P a I m Continua estacionerio o estado de
grafia, Estemografia, Àritmetica qoe é de todos os assuntos edu- par, fugando novamente. saude do general Daltrl) Filho,'

cionais naquela certeza que

s'i
Ontem, de manhã, quando no Procurou a Loteria do Estado, a rainha das loterias-para A's 9 horas de ôntern, foi dis-

excia. e nos tambem temos e Mercado Público se propunha se rcsarcir dos prejuizos que teve quando da arrancada tribuido a imprensa o seguinte
que «ha mais luz nas vinte e dar um bóte, foi apanhado com gaúcho em 1930 boletim:O Chefe d a cinco letras do aifabeto do que a boca fia botija, voltando a "Continua estacionario o esta-1'1 açao em em to {as as constelações do fir- tentar uma nova fuga.. QUE FELlZAROO do de saudc do sr. Gal. Daltro

Sa (') Bo rj a mamento» . Perseguido pelo clamor públi- Filho.

S co, correndo como um �amCt, no Ontem, os SDTS. Angelo L\l Pota & Cia., concesslOnanos Pemperatura-37,3.
S. BORJA, 12 O president�

"

• intuito de escapar mais I:Íma vez, da Loteria do Estado de Santa CatMina. I agaram ao sr. Jerooi- Pulso-I04.
Getulio Vargas aqui desemLarcou CHARLAUT H' entroo numa casa àa rua Deo- mo Paim de Andrade, em chegue n. 28.562, contia o Banco Haroldo Matoso Maia, Cap_
do avião em que viajáca sob

.

' doro e armalldo-.;e de \lma tran- Nacional do Comercio. nesta praça, o biihete n. 1930, premiado Shefe do S.T.E. e àa Censu
prolongados e entu5iasticos aplau' é o creme que, revoluclO�ou o ca que se encontrava atrás da cora 100 contos de réis na extração realisada por aluf:'ia Loteria ra».

sos, de milhares t' milhares de

I
mund? velho, e, ora revolUCIOna a porta, fez frente ao pessoal, in- na quinta feira 30 de Dezembro de 1937. O referido senhor que O consul do Uruguai nesta

pessôas. Amellca do Sul. clusive a um soldado de policia. é gaúcho, é sobrinho do dr. Paim FIlho, e resideem Lagoa Ver- c3pital. A.F. Brueggemann, e °

Em nome às cid"de, sauduu-o CHARLAUTH Reconhecendo-se impotente melha. no visinho Estado do Rio Grande d, Sul, send.) proprie-1governo de seu paiz acabam de
o capitão Ozorio de Freitas. não é um creme comum para reagir, a certa altura largou tario em Cruzeiro do Sul, em nosso Estado. I t�r um gesto de Jelicadela para

Logo após haver recebido os CHAR LAUTH a tranca, correndo para os fu.n- Em palestra com os referidos concessio,larios o sr. Paim, com o general Daltro Filho.
cumprimentos d&s autoridades ci-

.. ,

dos da casa, para dentro poucos que estava em companhia de sua exma. sra. e um filho, contou Necessitando ° i'lterventor de
viii e militares o chefe da Nação lhe extmgulta as sardas, panos_ instantes alcançar o (juintal de que, encontrando-se ne3sa ultima localidade em fins de dezembro determinados medicamentos pres
e f>ua familia

I
embarcaraql no au-r�r�vos e espi�has, sem a minim.a ir���l���� s::., findo, foi-lhe pelo agente da Luteria do Estado em Crul.eiro do critos por seus medicas assisten.

tomovel que o!' ccnduziu à resi- Itntaç�o, delJl:an�o-lhe a cut!S; � Sul ofereCido bilhetes para a excurção do dia 30 daquele mês. tes para seu tratamento, ct)nsta-
dencia do coronel Benjamin Var-' hmpa, macia e fresca. p Victor Busch � tendo o sr. Paim inquerido si havia algum de numem 1930, ao too-se inexistencia dos mesmos

gas. onde ficaram todos ho�peda" ENFERMO O PRE. � e � que o agente, per natural curiosidades indagou-lhe da simpatia em Porto Alegre mas que pode-
Jos. FEITO DE PORTO � Elia Gertrudes � que lhe despertava aquele numero, tendo-lhe o sr. Paim respondi- riam ser encontra30s em Monte

Hoje, o presidente Getulio . ALEGRE � Busch � do que a data historica de 1930 lhe relembrava muitissimos pce- vidéu.
Vargas seguirá para a estancia do PORTO ALEGRE II _ �

. . .
� juizos que teve cora a arrancada de 0utuhro e qUfl por isso que- O Quartel General da 3. h.e-

H. Santos Reis, afim ele descan- Encontra-se enferm 1 o s� Lou-I particIpam o seu consorCio H ria arriscar a sua sorte com o bilhete desse numero, mesmo assim gião Militar, por isso, procurou.
sar. r�iro Silva pref�ito d� Porto Florianopolis, 10-1-1938 H.

m
com a denominada "Rainha das Loteriasn• saher do c.)nsul BrueggemaDII d':)�,

Alegre '

I i O referido agente prontamente lhe fez ver que casualmente horarios de trens- e outras iDfor.·. ....�:tiCr..�����:� d' h d b'lh - P' I d' 'd"Ispun a o I ete eM questao, o que o sr. 81'1) ogo a qUI- mações para provI enclar na VICI-

riu, tendo incontinente,nente regressado a Lagôa Vermelha, ollde da dos remedios indicados.
iria passar as festas do Natal e l\no Nove, fazendo na viagem Aquele titular cOIDunicou-sc.
mil castelos no ar, de como deveria aplicar os 100 contos, caso então com as altas autoridades
sucedesse a sorte lhe ser propic.la.; que com grande SUrpre1.8 re- de sua terra, participando··lhes t,

cebeu logo a noticia de Cruzeiro do Sul, I)a qual o agente que lhe que se passava e solicitando a

vendera o ref<:!rido bilheta o felicitava pelo feliz aconte.::imento, remessa dos meJicam�ntos em.

tendo então o n. Paim a satisfação de ver realisado o seu sonho avião especial.
dourado. E, assim, em avião do Exer-

E' esta a realidade- são fatos e não argumentos. Só a cito uruguaic, pilutado pelo ca

Inossa Loteria" é que continuamente e incontestavelmente está be- pitão Saenz, chegaram ás 13 h;.c-
nnos. neficiando os seus inumeros favorecedores, enriquecendo t!'.otos lares cas de ôntem, a esta capital O�

O I'el:orde anterior era de 150 de todas as classes. concorrendo ainda com os seus beneficios para remedios indicados pelos medico,

mf!!l'oet.',o.$•. •.P_r.8.ç_a_1.5_d_e_N_oIlV.8_m_b.r.O.,_IO__F_lo_r.ia_n.o.p_O.I.i.S_o.H_o.sp.it.a.1.d.e.P.IIiI·'liiI·c.oPlílll�ta.s.d.o_�.s.ta.d.oll'.s.s.e.r.cillo.ns.tr.u.id.o•. .d.e.i.nt.er.v.e.nt.o.r.fe.d.e.ra.I•. •..;L

Lira Tenis Clube I(
•

Os blocos A MA�INHA VEM AHi e VANI03 a IUCO�e rc ,105 � COM A MARINHA têm a honra de convidar os asso
I I I I dados do LIRA. OJZE GERMANIA e TlRO ALEMÃO ���������-!��,íiiiIiiiiiiii""iiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

em iminencía de fecha- para á soirée carnavalesca que farão realizar em a noite

Un·l aVI
lia

a-O da "Northde 15 p. futuro nos salões do LIRA TENIS CLUBE,
menta gentilmente cedidos por sua digna diretoria.

I

"Esc_)ola de ao 5Ó)O
\

west
I

rrrovt- Line

Senhora Ou Senhorita

um bom cabelereiro?

RE�ORD DE MER.
GULHOS EM

ES�A·IFANDRO Deseja
SPEZZIA 12 - O tenen-

P
t I N t.' Ih ' Procura-e á raçJ 15 de Novembro, n' lO, ao lado da
e nava o afl m'�rgu ou ate uma

h
.

h'
. . -

f d'd d d 250 t
C apelana C le, que será .atendlda com prontldao e es·

pro un I a e e me ros num
I f'

.

T' P
. f J f d

' mero pe o competente pro lsslonal em mturas, entea-
I,�VO IPOt b( el escad

an co. meca-
dos e Ondulações Permanentes.

mco, es a e ecen o assIm novo

recorde para mergulhos snbma- Hleraclito Gré

·VISTA BEM SEUS FILHOS

na
I

graciosas confecções para meninas e garôtos só

CAPITAL.A
Lindas e

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, í 3 -1 "c-1938

Avaí
Atlético

, 'i 16. 1-- ---j A(l,/!!!!�� -- A!!Db.�� I Todo, os clubes estão a POSlos11 Dr.Pedro Catalão i �pa receu
. � � B!:7 � II!� I' nao " cansam de preparar sua

Desport iva ItUf(rPcllJla Ramos está desen'l Di�!�'!'��:�r::�i�aa��- i rYIortO
'volvendo grande atividade e conta I E h

"

d d
ri

I x-interno e assistente do COn ec 1'"1 (I a v ftg � PTi IfFR EoATOR' PIB B b
em ma fileiras ótimos e perfeitos! j Serviço do prof. MOlaes

'

UI' d li ,�J. au o . a r osa nadadores. I
E,x·interno do DispensariaSeguem o exemplo do "benja- Silva Limamino de natação da cidade: Ria- Ex.adjunto do Hospitalchuelo, Aldo Luz, Martineli e GlaHée Guinle e Sanatorio

uma infinidade de outros.
Manoel Vitorino

I Clínica médica cinrrgtca das C I ai
I molesttas da II I CABEÇA E PESCOÇO

IF· d I E lid F I I Especialista em•

,uma o pe o ,sr, . uc I
.

es er-

I
. I

nandes, I' secretano da Llga Flo- NARIZ, 03�fD%�NTA E
RIO,] 2 - Na tarde

defjn�f;rmfcliO
do currm'-�fiu Ce!,o

rianopolitana de Fool-Ball,. rece- i j CONSULTOIUO dorn.ngo, o gerente do Hotel Mélo. u.mou as provi'!' ; cias
bernos o seguinte oficio:

118- Rua Trajano -18 Mem de Sá, a.o passar p,ela por' ntce,ssarias .. Di'poi, ,I,) II í:Sid

.

« !Imos. �Ts:��ronistas esportivos I RESIDENCIA ta do quarto n. J J 5, fOI smpre" D. G. l., fOI o Cü;" 01 ;'.' ,lO "lr. o
dê A GAZE. 1 A. Nebta, j '-'I

Hotel Glorra eLdido cor-i um cheiro Incito j para o I"Jf'cro!êlio' ! j fUo':hliu
De UideHJ do SI. }J,,::,idt:llté, I

'

Diariamente das 16 ás 18 b8._I.1 1"111:-, que til" dcSjJft:;ildid ,laqueie I N\érlico I eg.�).II ��onviddOe-V(.A,sSSPaEr",aMi:lB'SL�,itE·ti.rleArn áCsEes_-I' .- c(lmjJ,:lfflmcr.(o.
�n Estranhando fi Litú, ainda

estavam aseim I RAL, hoje. ás 19 horas, em a 1--E-r'-lO-C-Ã-O DESCON- mais quando <oube que o mora-

I, qual será eleita a Diretoria que I' TROLADA I d.\..r
do 113, o a.vo�ado ,?umer-I O dr, Gumerc. rode ':),ql1.-;iin,di(igir� os destinos desta Liga, Lindo .�lqUC:lra,. llã� �,era mio no

I que contava 30 ano ,tH ')C,l, ,ii oATLE'TICO durante o ano de 1938. 1
O Penarol e o Nacional,

. hQt.el r h� dois dias, tratou de e morava naquele y�,H,ld ,II d,�Sirvo-me do ensejo para apre- .. .

d
"

b I
ilbo a porta. agosto de t 937 ouanu.. co 1 usão 05 majores nvais 0 tute o ,I -r

",... "","
sentar-vos as seguranças de minha >'E 1911 doi J' Bateu algumas vezes e como de S Paulo
I uruguaio. III 05 OIS rns- :, I b

" .

a ta estima e apreço. C_ I d C nmguem r-sponce-se, arrorn ou-a. Natural de POÇ1S de (�:al(L;s,putararn :1 prova IolIla o amo .
-

peonato Uruguaio. Nos últimos negociava nesta capital com um
L1M <\ INOVAÇÃO EM MA lVIORTO t b I

.

d d
'

r., ,I -

minutos, o jogador Perez do Pe- I
e� a e ecirnento e ma eiras, a

TERIA DE !..U rAS
I I ru t Moncorvo Filho.naro ,marcou o ponto que asse-

J
' i. .

. . gurou a vitoria do seu clube.
unto a porta, já em adeania- I da dias, alegando te: necet-

Os ernpresanos norte-amenca-!
O S· " 'd d I

do estado de putrefação, estava o sida de de voltar a Bau� ú, onde.

j' .. sr, imonec presl ente o
,d d 1 O d C'" .nos mtroduzrrarn uma cunosa IDO- Penarol d I t corpo- o a vogaco. r. lu' exerceu a prohssão rle a Ivonado

• escontro OU' se ante .

d S·
.

� -

""

vação para tOlilar mais interessa0- merem o Iquelra, morrera, se· liquidou o seu nell.ccio. Estavit
d com a emoção que entrou em

d d f I ::>

te, a isputa das competições de
I f gun o tu ó az crer .. ás pcimeiras I porém,

ao que informam seusr:ampo, como um ouco e o ereceucatch-as-catch·can: Em Nova horas da .rn.anhã de sex.t.a-fe. ira. amigos, muito bem de finf1ncas,o seu relogio de ouro com cor- ,�YOIk, cobrem o IIcing" com uma A poliCia do 6'. dlstnlo, porN t aN d J b b rente, a Perez.a. aç O espessa cama a (le arro e so re ENFERMO
ela os Iwmens lutam. de sorte

E ' d
•

d' I que, decorrir10s os primeiro,s se-
sta esPdertando gdran

e

In�e-I gundos os r:lois combatentes apre.
resse a gl an e prova e oBtaçao ,

I· d " d'
s:"ntam um aspecto grutesC'j.

a ser rea Iza ii no proxlmo la

L.F.F.

'r,

J
O

HANDS:
Aval
Atlético

I
O

Estrallha1S
cise rodeiam a ceorre��t;(j.

que a palic�a pi�l)',!'�,,;ur·c�t
esclarecel�

o match Avai x Atlético,
não poude terminar, de*
l1id� �& grande chuva que
de�'ájabou sobre a cidade
Avai e Atlético apresentaram

c!c,is ótimos e poderosos esquadrões
. P: ra a luta de domingo.

Pre�enciariamos, analizando pe�
'lu começo Lk, match.um grendio.o CO t\LS:
Ii'dch.
O jê�,., I"�tava mu.to movimen

tado, phl<l isto basta analizarmos
o dese i : lvimento técnico dos
15m. ir..c.ais:

Aval
t\tlético

o
O

DESDE 1937Os esquadrões
constituidos:

conNU S:
Avai
Adético

AVAl'

Vadico Vilain
ClUZ
JoãG
Borb31I

Procopio
Bell�ta

DEFEZAS DE GUARDIÃO:
I GalegoAvai 4 Sapo

Atlético 5 Nizeta
Waldemar
racheco

O
3

Aquino
Zé
Borba

LUIS
Gato
Piriquito
Beldê

.roui.s,

Avaí
Atlético

3
3

Secura
Matos

Cf lUTES FO'RAS: Loureiro

Leílão
AUT SIDES:

Aval
Atlético

Companhia Nacional de Navega
çã-.l Costeira

Será vendido em leilão no dia 18 ás 19 horas, to
dos os moveis que guarnecem o predío da rua Luiz Del
'fino no, 30.

A rep0rtageln esteve no

I �entro paulista, colhend) idor
çoes á respeito da 1:Hl.' 'gado Gl'
mercindo Siqueira.

Segundo di:,seram ali nã)

tinha o advoga-lo por CjU(, suje'
dar-se. l\ão acredíturn, aliás ('i

seus cumpaahei;os do CelJtro nc •

4
5

AV·5o Recebe-se cargas e encome�da3 até a yespera das saídas do� paquetesI e emite,se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s d I

Companhia" na vespera das iaida� até áf, J 6 horas, para ser �onduzida, gratuita
mente para bordo em embarcações especiais.

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

Para mais informacões com o Agente

sa versão.
I mobilia estofada com 1 sofá 2 cadeiras de braço Tinha êle, no t'fl!taoto, ele' de

• c •
_

. ..,_
6 cadeiras simples. 2 finos portas bibekt com espelhos de ha tempc.·s uma g,a\' inft'çilo [;)MOVimento Marltlmo ..Porto Flor,anGpOI!IS�cristal e vidros moronez-I lapete de sala, 1 par de jarTos,'fl'OSlO. Tilhez ti;:n<e :·,uc',:mb:c.')

. "._'...
I bufet de fina madeira trabalhada, 1 etagtre com espelhos i a esse mal oua umâ e[lf ..'rmid',j{:1�Se rv iCos de t::)ass age' rOs e �::ie c...... a rga S e vidros de cores todo entalhado 1 crísta!eir3 amarela J I subila,�����������'�."�������������I�������������_���r�

I mes� elastica. 12 suptriore� cad�ira� estofadas de cour�), 1 A necI?psia, por6nl, rlv�ldi�
Para'o Norte Para o Sul I cadeira de balanço, 1 cadelra pregUIçosa, I grande can- a verdadeira causa da. lI)orte c"

.����������������;��������������������� Iltonejr� para sala de Jantar co� espelho, 2 bureau-nlinlstrc dr. �urnerciDdo Siqueira,... --_.--

11 mobdi;:} de vime pa. sala de visita. 3 supericres armarias
do cor- O Paquete ITAPURA sairà á 15 do! p�ra livros. 1 cadeira gjratoria, I meza para radie, dIsco

corrente para: i diversos, 2 guardas roupas com espelhos, 1 cama dE' casal

I' I divan com vell.'do, I cama soltein, 3 criados mudos I guarda
roupa para solteiro J p e n t e adeir.a �com espelho,
I' bidet, t cama amarela para solteiro, 1 porta chapeus, I
geladeira marca (Neva) J finl) guardél. louça, I armaria en-

Alegre vidraçado, 12 cadeiras amarela s, 2 n,ezas para filtro, J fil-
tro (Berkefeld). I porta·toalha com espelho, 1 guarda-comi-
da) 1 mesa de casinha, J cama branca para solteiru, 1 b2- ce II
teria de aluminio, para cozinha 1 maquina p�lra carne, lou-I
ças diversas, 2 arm(lçõrs de cama de vento, 1 velocipede.1 RIO, 12 - Quando s'
J maquina de cortar grama, gaiolas, 1 lote garrafas vô�as'l banhava na praia dJ�; Vir ..
I cadeira balanço. I cama cas(ll� J guarda rOllpa escuro. 1 tudes, o estudante /\ngclo
penteadeira. 1 banqueta, , roupeiro esmaltado I camél esmal-

I

Soares. da Escola Técnica
tada, J mesa vime para radio, I aparelho metal para café, de Eletricidade, foi arrasta ..

abat-jour, I forno para fogão, 1 filtro. 2 cache-pots, 1 esco- elo pela correnteza, [h'reCCn
vão para lavar caS(I, e uma penteadeira q3 espêlhos ovais, do afogado.

Seu corpo des3pareC't:u sub
as ondas, Sendo b:l!(l'ldo'
todos os esforços 110 Sf'ntl
do de descobrí-lo...J. SANTOS CARDOSO

,

O Paquete ITACiBA sairá á 20
"ente para:
'í: Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabedeIo

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

\

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

P �... !I 'Bt C fit'h !JtílI1it'i! �,:IIr !l' -i; ,::
� I� �1I--iI �w �t.

tezóBll � �",�,.II,!!II1j �{J
J : __ , "íl} 4 .. ..,;.i J.:\i!llll � �.;:fJ.

d� n.mJ fiIl n 'li:'� �-:;.. 4,�� IV
fIII;� "a� �Vi 'l=-�,�•. �1 '1-�Ji'

afog�}�dl�

N.B. Será vendida uma garage desmontada toda de
madeira com as respectivas telhas novas francezas. Na es

quina da rua acima passam o circular e agronomica.

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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casaiS do ramo

r ,

MOSTRUARIO EM:
;, .

,

Tubarão

Consuttorio e resuiencia=Ptec« 15 de Novembro, 13

I TelefOi�e, 1.584

I Consultas:-Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas

Tratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint:i, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Oloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

Tratamento do ernpaludisrno e das molestias da pe
le e nervosas pela fiutohematherapia

Com .prática nos hospitais europeus
I

CLlNICA MEDICA E v\ GERAL
Consultas das 10 ás 12 e d.r : 16 ãs 18 horas.

{
I I
. I
,

i

@��������������:s.v.A.-q��D R A I O X

r�. � GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

t�!� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis .. � rUNICA

i�.,,· t t I'
-

d'
-

I
Curso de aperfeíçoarnento em doença" do coraçãof,;' es ru ura em con- ca ízaçao e rreçao .'�'d d b.s

.t. (diagnostico preciso das melestias cardíacas por
LII'� ereto arr.ia o e o I as �� traçados c lectricos)rA e ferro Aparelhamento com �
� � CLlNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constr-u- � I
NERVOSO

� ções de pontes em � Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

� concreto armado � médica

� � Laboratorlos de Microscopia e Aná-

t� � lises CI 'nicas
l� � Exame de sangue para diagnostico da sihiis (reaçõe de

� O C
·

R·b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kaha e Sachs Zorge) Dug-

������.,
. mar E.NGaENrU."'EIe•·.01.:rO(:;IVIL I, e I ro

I""'"
nostíco do iropsludismo, Dosagem de uréa no sangue etc,

�� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza p.ua elucidação de

diagnosticos.
�� � Fernan,jo M aohado, 6
l� I TELEFONE 1.195

m Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 12�� l�DAR

� �iíiiiiiiiiiiiii_FiiiiiiiLiíiiiiiiiiiiiiiOiíiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiliiiiiiiAiíiiiiiiiiiiiiiN�.O�P�O�L�1�s��

Im Tel. 1503 Curitiba .' Paraná . � l-Dr.. Ricardoll Accacio Mo-I
Gottsmann. reira tem seu escrip
Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\)ressor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elplclalllla Im cirurgia

geral

.I

,

Dr. Osvaldo Wanderle), da
Costa

Bacharel em Direito )

Advoga na capital e�no interior deste e do Estado de- San- li;ta Catarina. I
Escritorio' Rua MarechalFlorianQ.Peixolo, ��Il Isobrado sala n' 1

PARANA' - SANfA CÂ�, fARINA
� "__i"� -

.

tõrío de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

•
..
•

CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. 1 s das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 1 6 112 horas,

TELEF. 1.28S

n. 7fJ. - Pho»e- 1277.

I Calx 1 Postal, 110.� Obras contratadas no I- semestre

� donte em concreto armado sô�e� ���ss� Três (Eslr. Curitíea-S. Mateus) ���� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curlttba-vlcinvtle) �
�,� Prefeitura e Forurn de Mafra �
�;: rupEscolar de Mafra �
[� Grupo Escolar de Rio Negro �t'tf Grupo Escolar de Irati �
� Matern.dade de Rio Negro �
� o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �

I
RESIDENCIA-Hua Este-

� Diversas construções de resídencias � I
ves Junior N. 26

O;H\����"h������4S�«.TAV.a�.
TELEF. 1.131

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema ner voso e

operações de plástica

.........._ . .:
.....,-�.. � .... .- ._ _,.- � ... ,. ...... , .. _, ......... "".�. -_.

'i '1 J o"

... .'� .,.
. .. " ...... ,

� -<",
" .

';�.>::�,
"

I
,(. ,.
{ ''1:'''�''�'' I·

"

.

'

.r
. ..': ��,..

MEDICO -ES PECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás J2-
das 16 ás 18

Consultoriu: Rua João
Pinto, 7--- Tel, 1456

I
Res. Rua Bocayuva, 114

_

Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Dlrltor da Maternldadl� ,

Medico do Hospital

(Curso de especielizaçãe em

Imolestias de senhoras)
1

Atende na Maternk �e

1até ás 8 112 da manã •

e á tarde _,. Consultoi
..
o:

ANITA GARIBALDI, 49

,

>

f

I Dr Aderbal II.
da Silva
I\dvogado

Rua Cons, Mafra, 1 r (sob.
Fones 1631 p. '290

I Dr. Pldro di M�ura ;::f
Advoga�o \

I Rua Trajano, n· iI sobraão �
I Telephone fi' 1458 I

J

toll �',I)
(

•

( 1\\.'
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



loteria a sua favorita

No_Estr'eito Ponta do Leal

E T sI L.

_ �Em todos os casos em que tive de combater uma

dôr, reconi á >; Apyretina»; sen.pre com resultados mara

vilhosos
Ass. Dr. Fauslo B.asi]

Diretor do Hospital Frat:enhilfe, Haosa Humboldre+
Consdt0rio em ]atag'Já.

--Posso certificar que empreguei com optimos leSulta
dos, o rencruado. produto «Apyretinas , nas alagias Íeproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca,

.

Ass. Ur. Alfredo Cinie!Jo
Medico estagiaria voluntario do Uepartamento de

Prophylaxia da upra em Sã:> Paulo.
-------

- A «Ápyretina> , pela associação feliz dos seus com-

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

Major DI. Victor Mendes-Direc'or do Serviço de
Saude da Força Pública do Estado de Santa Catarina-
FlorianopoJis.

-Os analgasicos componentes de« Apyret.na» estão

dosados optjrnarn. nre, de maneira qUE' a en .. rgia esp-cihca
dos orgãos nao é i:lt'gida pvr deitas secundarios, me-mo

quando dois cacher- s- j .rn .ngeridos sin LI taneamer-te , Em
outras palavras, não d-prime o coração, não dimiuu o pe
r) staltismo gustro-intesti na], nem hyperacidrlica ° -stomago ,

Ass. Dr. Osvaldo E,pindola
Rua 15 de Novembro na. 84 A- Blurnenau -Santa

Catarina.

--AI'ycetJnIl, ein ausgezeichnetes Praeparat be-onders
bei Migraene. (K0pfs«.:hmerzt·Ql).

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

Catarina.
.

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

Dr. Alíredo Hoess
Director do Hospital 5ta. Isabel- Blum(Oau-5�a.

Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptimcs, os ca

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

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-5ta.
Catarina.

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

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

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

liadora-Nova-Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, ú;;

eachets de <Apyretina». com optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha Franco

Director do Hospital de Timbó- 5ta. Catarina.

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

Dr. Piragibe ee Araujo
R'Ja 15 de Novembro nO. 82 - Blumeneu+-Senta

Catarina.

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

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

-,

i
"'.
".

.

,.

VIAGENS DIRETAS PARA O PCRTIJ DO RIO DEJANEIRO
Navegação entre BUC/\REIN (joinvile) e; SAN lOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO) díréta

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

-niAIS--�A-6H-An.D-.��-.UlCy-O;a-�DA--� r
ZU-NDAPP I

I
,

I! I

! II
I I

,

I

L
\
\
\

._------ -- --- --_.__...._--,_ ...�_. -.

I Os fl'slhores hoteis de
Cu r- i t í b a

HOTEL JOHNSCHEFi

·-Adolar Schwarz-

I
II

,

1/
,

Endereço Telegr.: DOLP"� Caixa Postal. 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as --qio
Prir'g Torres & Cia. Limitada - Pio
Na vegação Brasileira Limitada ---Rio.
Navegação Cabofriense Ltda. +Cabo
Vandenbrando & Cia,- Santos

Frio

TAM/�NCO�;, F·AI'J'T.L\SIA
TYPO CARIOCA PARA

Praia de banho
Salto alto o par 2$. Sé lto baixo 1$500

Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl AS LARG/\S de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Avicdor Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

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

e·g#' s

quinta-feira

RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO
420 Kms.

YENCEDOR: Wllfredo Ciarla em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

tendo chegado 33 minuto 3 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 t�:-,bem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em -1':J37'�

motocDcletas "AnUlE'

UM N_'VO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por

Iodos os m 3tocyclistas
Motor uARDIEu de I clflimiro7 com 3,5 HP,
S velocidades, luz e ignizão PU!' bateria

Bosch, 2 Canciõ de descarga,

Pesando sõrnente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso III

ELIXIR DE NOGUEIRA

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PEll!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

! !GRANDE HOTEL MODERNO
I I

Situado no centro em arteria mais comercial. cru"
zada poi linha de bondes e onibus para todos

os pontos da cidade.

Rua Barão do Rio Branco, em frente ao'
Palacio do Governo

Auto-Ontbos na Estação
Rua 15 de Novembro

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COR
RENTE QUENTE E FRIA, TELEFON E

COM LIGAÇÃO A' HEDE

(30 apartamentos com banheiros particulares)
Salões proprios para festas, banquetes e peque

nas reuniões

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\IERICAN BAR-ELEVADO;{

Lavanderia propria li vapor-Frogorificos--Df
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU.I\RJOS AOS SE·
NHOR� VIAJANTES

Diaria a partir de 20$000 -F.tial 16$000
Sob direção imediata do seu proprietario e

pessôas da família
FRANCISCO L. JOHNSCHER

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

Maximo conforto e luxo
Com diaria a partir de 15$000

I·
60 quartos modernamente mobiliados

TODOS com agua corrente e luz directa

I 10 apartamentos com banheiros particulares
Otimes instalações sanitarias com abundantes ser-

viços de agua quente
Amplos conlortavels salões de Recepção, Res-

taurante, Fum(,Jr, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem scb ii ciireção de pro
lissionais. Grande!) Frigculic,» -Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça t!sterilizada.
Jard;m.·-Sôlas para n.. ;:,: I i.arios para os srs, re

presentantes com<!rciais.-DlNER-CCNCERl O

e IInalmente em todal
ai affecçOes cuja on..

Ibrea ,·gr.i.t·.dm Bem teJa a

·'AVARIA-'
I' ." d !)

- .lllllJi:!reS e curados _"-
5RL'l:�;t IJEPURATlVO DO SANaUE

EiVl JARAGUA.'

Hopede-se no Hotel Cen
tral:
Proximo a estação - am

plos e ar:>j:ldos gua:tos �,,_
ra caS3;S c f,')iteiro:..
Confôrto, i"ltg'cne e

pron-II"I�tidão

�\ .

e-» r�op{iefaJio FRANZ
I Ht..S,).:.MAI\!N.
"íRWrtl,iAl -aliBa7 d·,.,..-=s'fti' 7

FZ===�
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LFAIATA braham�IA
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Corrp.JI"'1it:!i3 qu€': devido a construças da nova fachsrj8 ai:ende a sua dist-inta fre
gue:zi� D'C�La E-j,-;trada do mesmo predio r' ."� parte do CAES LIBERDADE junto ao
Hot.el Gioria.

";:;;"-;:T.�0'�J..�r.r.;"��-iI miuawa. 8_ Ma .,..".vnertr· ...:rEJIIW" .

-
-

�. -:;::;;:::::;;---------íiO!·-�--iíli- iõôEii iiíiii-_·
·-

__illiíi-
-

IS(�n,o�ãO n� '0 sr. FIÔreSjRestaleCldO I Ser·v'lc;rl a�r?" 14 toneladas
OUTRA.se�'''vlço rnlti- d C h o gel Guedeslpostal Bo:tvla voa", 400
DENUN-'l:ar pa(�a 0$ • un a da Fontoural -*Eur(�pa via kms. por o elAsaceídotE�S SO� VIAJARA� COM

II Bíasíl hora
LICENÇA RIO, 12-·0 general Guedes E

.

d'd'm entrevista conce I a a Im -

, ,RIO, 12 -O ministro da da Fonloura. que ha tempos se' b r O' t G t\ fabrica de aviões alemã
Guerra dirigiu aviso -:10 che- MONTEVIOE'O, 12- A achava doente. já se acha com. pr1endsa

er mense, o

r luedorA
e-

"Fock-Wuh" acaba de construir,

I I' f f'
,

'I b I' 'd
r e a ernpreza «

... oy ero
'Jf� do O, F, E, dizendo que ju gar pt os In armes o rcia.s co- p etameate resta e eCI o. B I' 'd' t d I

um novo tipo, ue avião rápido,
b lhirlos após a conferencia de ôn- o iviano» a Jantou que pre en e

b desi . d F PO !-1.1 () ALEGRE, 12-os rasilelros que se isentam
A adquirir naquele paiz vários aviões q2' l;O'eOrecCe euda es!goaç:!o, e

'jW A Viacão Férrea denunciou °do serviço militar por rnoti- tem o sr. Flores d,a Cunha, ex-
.'

d {
« .n or» e que está senc <) •

d d R C; d d do tipo Junkers. afim . e re orçar. b 'd' I d
sr. Flores da Cunha por ter con-vo de crença religiosa e pos- �ovÇrna or ,0, 10 aran e, o

DESIr' '''RR--I..- ,"MEN- f"
'

1 b I'
, su meti o, atua mente. li estu os -l 1 batiS I t d I t .__,ftI. IL... a rota aerea comercia o ivraaa. .

D L L fih
ce o .o a atrmento nas pa;.sagensteriorrnente vêm a abando- u, e o mlOIS ro o n enor,

TO N'" Ir'ENTR.L DO 5 b d prat cos na s -ut-cne u ansas ;

C E'
,

d J d d
. ,

ftI. .__, ftI. i e-se flue o representante a o' o' • '.'

d' para o . ongressc ucansnco.na-Ia, só poderão quitar-se r. ti:, to a. vez que ° pnmei-
BR .SIL b I'

, , novo :IC){) t err- um peso e
iudi di'd ftI. ernpreza o rviar» conversara, tam- '" d '14 I d d preju ican o aque a estrada emcom aque.le serviço depois ro eSIÕ)e segu,lr para oU,tro p,o.n- D d D voo e qu s I tone I as e-�

bem com os iretot es a - cu-
I d

j

'219:000$.de reintegrar-se nos direitos to da Republica, deverá previa-
RI(), 12 -No sinal f' \ h L f h id d senvo ven o seus quatro motores E' d

.

CI 'f � mente avisar o mnustro, expres
� lXO (a te e ti t ansu= , no senti o e ser

, 'd d
.

d
..

�

nvia o o processo ao on-pou ICOS ele que estavam
sande tarab-m os motivos da Estação de Senta Luzia, da Eso_1 acelerado o serviço postal aéreo drna4;�

OCI

,i
e maxima

h
e

mjls sultor Ce-ral do Estado esteprivados. publicado o decre- trada de F. Central do Bras;I, entre ambos os paizes através da e

d
qUI orn�t�os �6r ora, �. achou legal a concessão visto co-to dessa reintegração. vl30gem. I d I descarrilou o trem de passageiros linha transe. eanica-i--conhecida van o

4no seUl IJj9 passagei-
mo o ooverno do Estado tem aE tã ã

. e ta mo o, qua que viagem ros e t te'"n ao requerer o ao rnt-
do sr. Flores da Cunha deaen- S. 10, de Belo Horizonte. ten- sob a denominação de IIVia rtpU an es.

íeculdade de conceder abatimen-nistro da Guerra ) cance- f:1"" -.,

d L f II

Iclerá futuramente da decisão do do sido feita ai a baldeação. LO.l ir- u thansa --iue passa
_,

to a congressos cientilicos e reE-lamento da isenção, puden- Para o local seguiu um trem pelo Brasil. A modernisação do DEU á LUZ A TRES giosos,do prestar o serviço militar, govuêCno uruguaio.
d especial di! ,soeor.ro, ten.do, rapi- traf:::go .aéreo bO,li'Viano fará com Ir'RI.N..... S----- 10 porta-voz o ministerio .__, ftI. vftl.damente desimpedido a Lona, rue a I:CJflção aerea entre a re·1do interior declarou que não se -r 'O

teve conhecimento de qualquer -Apezar do bom tempo que publica visinha e a Alp.manha I NAPOLES. 12 - Informam

pedido oficial do governo bra' está fazendo, as barreiras conti- s�ja feita em cinco dia< ou me-I·le Fogia que uma camponeza de
sileiro no sentido da extradição Fluam a cair, prejudi('<)udo o : 0S.

.

. i oou e Mariít De" Garri. de 22
do sr. FIOIes da Cunha. existi0-I trafego -:Ia Estrada de Ferco ������:;!I�x�]c'] S)���� .iDOS, deu á luz a três crianças,
do Sf)mente a gestão amistosa Central d� BraSIl. Foi o �!.Ie � Americo de Campos � em um parto,

_'

que deu motivo á entrevista 'de acontece� alOda ontem ne) qmlo' � Souto e esposa � �anto a mal CO'll(: os recem- RIO, 11 - Anuncia-se qu�
ontem. metro 1:)4, na Estação de Vas- � t'

.

t I nas':ldos - um menino e duas logo depois do regresso do presi-
, , �� par IClpam aos seusparen es ��, - 'G Vsouras, fazendo recuar ate ai a � e pessoas de suas relações � rnerunas -- estao passanJo oph - dente etulio argas, o gener iii

'd r. i D.1 ':I.. � r. O
"

d'composição o trem i"L ,'"t. !t o nascimento de sua filha '?i marneote. uolspal utca Ira ao norte o pu,_
Uma turma de trabalhadores � VERA.,

_ I; I As, a,utoíidldf'� fasc�sta'1 ellvia-I afim de inspec;onar as gtlarniçôes
pros'!gue nos serviços de desimpe- � ..

Fpohs" 20 12-1937, � ram a )ov..:n mãl vanus pcesen-! dos corpos local:sado naquefl.
dimeoto da linha. .í�""'''""'''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1I''''''''''''''� t s p umil < '111\ pm dinheiro. I região. s I"�\..-A��'-�'-=. _.... ..-r... -"t...�d -_. - .............. .,

o EXPOENTE MAXIMO
DA EL.EGANCIA iVl.. SCULINA .. O
ORGUL.I-IO DA INDUSTRIA NACIO..,

".

N/�L.-O CI-IAF'E'U .OUE SE 'IMPOE
NA AMERICA 00 SUL.

REINICIO DAS VIA
GENS DOS DIRIGI
V.EIS AO BRASIL

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Traiano n. )

RIO, J 2-- Em entrevistei do
JlJo rr;ís I do Brasil" hoje publica
da, o dr. Hugo Ekner, coman

ddn�e dÇls celebres dirigiveis, fa
I ... do proximo rei()icio d:.ls via·
�"'iH das aetOnl\VI�S entre a capi·
t.1 brasileira e Friedlichshafen na

IJ\lemanha.
.,

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

contra o sr F rores
da Cunha

C) rni,,",istro da
Guerra irá ao

norte do pats

o i

Chapeo
Dos !

Quarentil
li1 ii h 6e :;',

.

'J
l

Deposita rio: . A I e x a n
RUA CONSELHEIF'O MAFRA N. 12

e5alum
----

.......
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Florianopolls, 13-1-1938

produtO.!:lpor�:o��:;;S:O�2 ca-
,

sas em perfeito estado,

de trl'go
sendo urna a rua Major FOi concluido CINE REX,ás5 eSl:'lf,"
Co�ta n. J 17 e outra a rua

I (novo horario)-Um tarapioFrei Caneca sjn, com 4 ano encantador, corn Dougla,; Pail'-
.

de uso; uma de madeira e O p r-oJ·e'to b L J v I
'

H b(Comunicado de outro de tijolos e cal.
anxs r.e arer ie o 'o",

CINE ROYAL, ás 8 hOfa;;Se rv içO de Pub I ic i -
I

Para tratar com João se (novo horari())-O galante /\1is
dada eío Ministerio ver? dos Santos, Cais Fre-

RIO, 12 _ O ministro do itos de Saúde Publica, Ins1i .. ter Deeds, com Gary Cooper c

da Agricu Itu ra) denco Rola. Trabalho entregou ao presi- tuto Nacional de Tecnologia, Jean Arthur.
I
VEND SE

dente da Republica o ante- sindicatos ou cooperativas
Há muitas pessoas que não acreditam na possibilidade da cu!- E. !projétv regulamentando a agricolas, d�legadosdos moi- ODEON, O lidar do;

11M' do tugo no BraSIl. Oetras há que a combatem como medi- fabricação do pão mixto, I nhos de tngo e outros dos clnernas
di; anti-econômica. Outras ha, em fim, que "condenam c.bertamefn- A casa á rua Felipe Schrnidt. obrigatoria em todo o paiz.] sindicatos de panificadores A'S' 7,30 HORAS:
tt' como nociva ao comércio i�te�J)aCIolJal. Não vale a pena le. u- n. 125, próximo ao Departamento O anti-proiéto cria um e conft:it�jros. "Victor Mac Lagle, o IIDdatol li;
tltr, nem a de-crença dos pessnmstas, n�� OS �rgumentos dos m- da Saúde Pública em construção, serviço controiador. da íis- Os �OInho� do pais al�m Peter Lorre, o 1I0f. Golg.:íln e
I. essados.At. �o-nos aos fa. 'os. ,A estatíshca vai demonst,ar. que, por 14:000$000, fazendo frente I calização e comercio das Ia- d_â fannh� mlslu_rada, poa�- June Lang ern Nem')' Stee 'r
p. lo msnos, h. 15 .no� o Br.,,1 te� produzodo !egular quantidade

I a rua Felipe Schmidt e fundo. com rinhas. Para fixar a qua· rao. fabricar .Ia"n ha de

t"-I desapareceu.C0 precioso cer-a], m�lto embora aIOda �em distante da quanti- a rua Conselheiro Mafra. 1 ratar Iltdade das farinhas e ,fecu- g'l Integral, ,pdm massas c�- -- -

",,-
,�- --

dde que anualmente !lJ1porfa para consumIr.. com o proorietario sr. Eurico Soa- las de produção n�CIUl1íitl, llluns: e farinhas para paflj26$OO tJ.
Seguem os algarismos que revelam qual tem sido a produ- res de Oliveira, que deverão ser adcionadas de dieta. , ,

dução ,,;�dii1 de, trigo em grão em nosso país a partir de 1922, '

pelos moinhos á farinha de Os importadores de Iari-
.

M IM

agrupado' por quinquênios I :il��C';!ç1��(4)����� trizo levar-se-á em consi- nha de trigo estrangeira de- E _'

J f\ 1922 1926 d 'dO I f' d I� '" o'. -

f
.

I
- m comemcrsç ro 'o amvers :

� L·e a , 8 pro ução me la anua OI e I!?J Apostolo Paschoal �� deração pr i \: i p al me n te, verao azer insta açoes pa- .

d f' ,_ c.
1 8 958 I d A, 'do ltivad 138232 h � ft'.., d f I f

no o seu uncronameu: I r,1:"O'
I. tone a as. rea me la cu tiva a: . ectares. �. e �� quais os dados alimentícios ra a mistura e ecn as, a- d t- d ! df' di 'do 86 5'1 h � IM"..' h d t

.. I] ques ao e qUI; (l (), pu, arn
\, n IllH"I,ti) me 10: o: qui os pOl ect�re.' � Anastacia Spyrides �� e o valor nutritivo das mes- nn as pro u os. naCIOnaIS

compartilhar dos CEVl (,ON-
, 2-,�e 1927 a 1931: prr dUÇão, rnêdia a�ual:. 139.5�7, � Paschoal � mas; p�r.a _fixar os �reços ou. faze-Ias .mlsturar �m 10S DA LOTERIA DL �lAN.A rca media cultivada: 142.497. Recdlmento médio: 979,4 quilos � participam o nascimento de � de aquisiçao, pelos moinhos, I mOinhos. de tr!go do parz. TA CATARINA, que AiNDA

por hectare. � seu filho APOSTOLO. � I das farinhas' íeculas e arnr- Para impulsionar a pro'l ESTE MEl dera f3-De 1932 a 1936: produção média anual: 146.750 to- � Fpolis., 11-1-38. � dos de produção nacional, dução de farinhas suceda-] j" b I _ �S�I_era �o seu �-
I d A, 'd' I d 16 I 307 h R d' "i1 'W '

t r d
I IZ a cao, o a ao regresso:',rl( a. as, rea m� Ia cu lava a: . ectares. en imento ���t����������� levar·se-á em con,ta o custo �eas, o gover.no Isen �ra e

I DURANTE ESTE Mfhl,mali-n'tdlC: 909,8 qUIlos por hec�are.
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lh
era o preço e y\l por ,.

fstm,allva para. atn ue ao rasl uma pro ução e � � to da fabricação, etc. maqumls�l�s, apare �s'. pro- lhetel
J 50.000 t�neladas �e tngo em grão: �

Estefano N. Savas � Far-se-á, ainda, uma e�- dutos qUl,mlcos, materiaIS de 100 CONTOS ar 26'$000!Os numeros aCima claramente ddmonstrdm acentuada t�nden- � . . � tatistica da plodução agn- laboratono e de controle,
I E' f t�' I

cia no aumeDlo da produção de trigo em nvsso pais. De uma pro- � partlClpa ,aosdseus pare�- � cola dos sU"edaneos do tri- destinados aos estabeleci- N'
ao as ICO.
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, .

I d 1 8958 1922 1926 I d' �. tes e pessoae e sua aroI-.� -

., f d d
ao compre por c')m::lrar. ' ....u·

dução medIa anua e 1, em -

, c H:ga a mé Ia rll1 zade o contrato de casa 1j,i1' ao - a mandioca, o mIlho, mentos un a os, ou a se-/, fi d' t
'
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f d d f b' qUlra con a amen e o seu. I le,('!de 4 .750 em 193 ·193 , ou um aurofnto de ,0'[, em � mento de sua filha ANAS- � O arroz, etc., bem. como, os rem u.n a o?, para a nc,o no SALÃO PROGRF.SSO-.
yutnze anos. ij TACIA com o sr. TEO- � derivados de amIdo, fecu· de amIdo, feculas e fan-I O U" I

Notem-se igualmente os rendimentos por unidade de super- � DORO CONSTANTOPU- � las, farinhas e outros. nhas panificaveis, mediante R F I' Sn1lco:d -

f
.

d .� LUS �� - ,.

d S ,I ua e Ipe c 1ml t n. Jficie, os quais, variáveis com as condições atmos éncas, são to a- �
,

� O ministro do TrarJalho aprov�çao, pr:_vla ,) ervl'! _' •

_

via excelentes em comparação com os rendimentos que se obtêm � � organiZ3rá um conselho con- Çú Flscaltzaçao. I A Livraria �lodel9Da
P d � Floplis" 9-1-38 '!J

I lO paises reconhecidamente produtOles de trigo. ode'se mesmo i· i � sulfivo, que se incumbirá dos
I de Pedro Xa�Ti:,er Cia.

zer qus o rendimento normal é, em nosso pais, superior a 1.000 � ���:4'l��� � estudos sobre as medidas ALUGA SE
Parte de uma! PRECISA DE U' \, M O ç A

I h d' d' I d � 'llI rw ��
- d

- casa com 5 com- COM BOA LETRA !< QUE TEqui os por ectare; o ren Imento mé 10, evan o-se em conta o� � I\'!I J\nastacia � 'ii que ueverao ser adota as partim e n tos
I -,� ..-

:mos maus, pode ser de 920 quilos por hectare, o ljue é ainda ���� e rW�::r.;:;Jj pelo g�vcrno, ref�rentes á �����.130$OOO informações nesta re! ���Fir.ATICA DE DATILO-

urna prova da adatabilidade de no"so só!o a cultura do trigo. � Teodoro � mdustrla e comerCiO das fa-
Estimando-se, portanto, a produção atual do Brasil em . . . � � rinhas, formado pelo chefe Deu

II

d
:li

150,000 toneladas de trigo em grão, pÓde-5p. admitir que, teóri- � ���e���!�: � dp Serviço de Fiscalização, n _ .

nC Ias· e consp � l�

c:amente, há uma produção de I' 2.500 toneladas
-,

de farínha, � � I delegados dos departamen-,
-

anualmente consumidas no próprio i ais. C)nsidere-se, porém, que
�:IC.':��.l��� I _ li

I
.. consumo aparente do trigo em grfio no Brasil, anda pelos IimI' riedade mais recomendável, seleção rigorosa das sementes, preparo raçao na cap I ta I
les de I. J 00,000 toneladas por ano, ou de 825.000 toneladas mecânico do sólo, semeadura fm época oporhma, trato cultural
de falinha. A discreí-â'1ciada:; cifras (J12.500 e.825,000)plOva vigilante, etc.

I· t�uEiciente,nente que ainrla n0S achamos assaz dintantcs do que pre- ,A cul.ura do trigo no Brasil nao mais se presume o,u s�
I pau I 5 a

cisamos realízélr se 'lU\Lem10S produzir para o nosso próprio consu- discute: presta-se. E' Lei to
,

que, nêsse assu�tn, ainda nos, achamos 1
mo. I no micIO, ou em fase quantltatlvamente rudlmentar. MUita cClusa'

A cultura de trigo no Brasil faz-se principabente no Estado dever-se-á fazer para que a indú�tria do trigo domine a atividade S. PAULO, ] 2 - Comunicam-nos da secrefari:.\ da Se-
do Rio Grande do Sul. Em 1936. a produção Tlograndense che- agricola do Brasil meredional ou central. E, entre outras iniciativas gurança Pública:

�ou a I J 8.500 toneladas de trigo (m grão, ou 82,5'1. da produ- está a de criflT para CI nosso arnbiente uma variedade que se ada- «A Secretaria da Segurança Publica, -de acôrdo com <1

e;ão total brafil,ira. Vem em seguida o Estado do Paranà, com te ao clima e sólo brasileiros, sem perdas das qualidades que re- sr. general comandante da 2a. R gião e Executor do Est.1do cle
25 mil toneladas f::, após, o Estado de Santa Catarina, com 5 comendalO o trigo como alimento indispensával. Emngencia, mandou efetuar a priôão de diversas pessoas corr ()

mil. Há ainda diminuta produção em outros Estados, como Não hà muilo& anos o Uruguai passava como paid inadatavel medida méracnente prevêntiva, pOfl1ue lhe é facultado pelos di,-
Baía, Goiáz, Minas e São Paulo. á cultura do �rigo, tais os revezes de sua introdução nas terras uru· positivo> da Constituição de J O de novembro de 1937.

Mais de 25 municipit,s no Ko Grande do Sul entregam-se guai'1s. Ba�t()u, p<;>rem, que se criasse ali, á custa de experimenta- Todos os prêsos estão sendo ouvidos e as sua.; dedara-
,ativarr ente" cultu-a do trigo e, entre êles, o de Ered'im, com ções bem conduúd::ls, uma "ariedaJe adatável as condições ambit.n- çõ �s ser"irão de base para qualquer processo a sp.r inslaurajo�
perto de 12.00u toneladas, o de Passo Fcndo, com J 0.000 e, les, para que o trigo se enfileirasse no rói dos �Irodutos agricolas Entretanto as investigaçõ:s post('rlores ás priSÕeS aludlde;;
com produções menores, o de Vacaria, Guap0ré, CaXIas, etc. To- mais cultivados no pais Vizinho.

.

or:cntaram a Se::retaria da Segu(an�a 110 sentido d<:! acentuar o

da a produção é consumida no próprio Estado e, se�undo inEor· O Ministério da Agricu1turd esta' convencido de que a cul,u- fllndamento das denuncias sobre U 11 movimentn conspiratorio q�L
mações fidp.dignas, há ro intelior riograndense para mais de J 00 ra do trigo no Brasil, não sa.)mente é possivel, ronJo aind" neces- se arti:�va nesta capital.
lOoinhos de trigo que se eflcaneg,lm de llansformar em farinha a sa'ria. Ha' re�istêf}cias a vencer; antes que os campos do sul e os �Foram tomadas providencia� para o completo escldrecimen
llrodução colhida anualmente. altiplanos do centro õe transformem em op')l"�ntos trigaIS, Mas esses I '� dns fatos � aqueles que estiverel, isentos de culpas e responSl'

Em 1928, o t.>o�êrno do, Estado de ,S. Paulo prO'iOU c�n- obstaculos serão ern breve tral1sp�stos com a orienté1çãu que,
.

d ..
, . -1 bilidade�, serã� desde logo restítuidos á liberdad,e, porque, com\)

dudentemente que ? trigo, cultIvl;\,do em clima e terras apropna- em d,an,te, graps a. una leg1shçao ad quad1, pr,eten:Ie o mu • .,terlO

l
se P�SItlVOU aClm!:!, todas as med,dis levadas a de,!tos são de prc

.las, oferece ao agncultor lucros compensadores, desde qu'! se ob- da Agllcultura ImprimIr a sua clmp Inh \ em prol doi cultura do vençao contra aqueles que se envolvem em conspIraçÕeS contra o

• ,fvem certos pre;�eitos de técnic� agricola. como emprêgo da va- trigo. regim",»
(-
11
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PAO MIXTO
CARTAZE�3
DO DIA

CINES COROADOS

NOVO ANO•••

hoje, amanhã

"B U R R O U G 1-1 S"
a vanguarda das bôas arganízeções 'I

1

NOVAS ESPERANÇAS •••

Ontem,

/

foi, é
,

e sera

CorrUa no a"- o novl""\ as dificiancias do seu sísterna rot.ineiro, �dotando sistemas
"BURROUGHS" da contabilIdade; êles sar�c) o est.eio rnestre dr') seu exito

!\I1a4uinas de sornar e sub1rair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bohinas de papel e fitas impressoras; oficinas para consertos.--Dlanos de conÍ1b'!i
dade para estabelecimentos Bancarias, Comerciais, In,justriais e Repartições Publicas. -Disposições para atender completamente a escrituração rdaLva aos INS flTU

TOS DE PROVIDl:.NC1A.-Contabilização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem cornpromisso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL INO.

CONS. MAFRA. 31 Mostru,ario
FONE Ise.

FLORIANOPOLIS

permanenÍ(; --Representante exclusivo no Estado Caixa postal, '140
TtLEG. AVILA
Santa Catalaiua1-1. V' I L.. A

...
"

I

1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,,--�PITAL-·'A GAZETA

Chegou de Indaial, encontran
do-se deste ôntem nesta capital.
o sr. Celso Margarida, dedicado

I RIO, 12-0 calor estafante Passa hoje o aniversario nata- Pas38 hoje o aniversario nata- dIírdet?fl do Grupo Escolar de

h I·· d d Helyete I" I t' d t I
n ma.I oje aumentou, e os termumetros I ICIO a exma.. sra.

'. '.
" ICIO (O nosso es una o coa er-

'assinólaram 41,8 gráus ao sol. As i Brueggmann VIegas, dIg�a con- raneo sr. dr. Hei�oI' �lum, que

I FERNA;'{DO CALDEIRA
.

� . sorte do sr. Narbal Viegas de goza no n.osso meio social de um A bordo do avião da Condor,previsões de o?tem anunciavam
Amorim, alto Iuneionario da Di- conc�tto. lllvul�a[', pelas suas

eX-I procedente do Rio de Janeiro,c.hl:l�as para ?�Je e o Observato- retoria. d� Estradas de Rodagem. cepcionais qualidades de cara ter chegou ôntem a esta capital, ono inlorrnou a Imprensa que real- A distinta senhora; que goza e de uma bondade a toda prova. I
grande jogador catarinense Fer-

mente ci-overia á tarri-, na alta socied�de f1onano.polen�e, I
A'fl, muitas homenagens que nando C·ãldeira.

Adianta ainda aquela reparti-, de. graIld�
estima pelas e_xcepcIO- lhe serão prestadas «A �azeta»

- d ' Il8IS qualidades de coraçao, rece- prazeirosamente se aSSOCIa.

I
OUTROS PARTEMçao que a temperatura escera.

berá muitos cumprimentos pelaI
E t' R· I auspiciosa

data. SENHORA WALDIR GRIZARD Relação dos passageiros quesan o 10 o A« Gazeta », prazeirosamente viajaram pela Viação Cruzeiro

tá
.: apresenta suas Ielicitações, Na data de ôntem, aniver&�- Lt.dn: Osvaldo Rocha, vva. Olavosecre arlo par ... I

riou-se a exrna. sra. d. Mana Carneiro da Cunha, sta. Haida

ti I d
. DR. CARLOS CORREA da Gloria S�!lIItc�1 Grizard, com-I Carneiro da Cunha, Franciscoleu ar o rei . .. Ipetente profcssora e esposa do G. Filho, Eugenio C. Doine Ia-I I I

O �b� de hoje regista a da.ta nosso inteligente confrade Wal- I

milia, Euclides Cunha. Amabele

da. ng aterra n.atahCla?O nosso prezado eA dls-ldir Grizard, redator do <Diario Scottini e Heynaldo Massani.

I
tinto amigo dr. Carlos Corrêa. Oficial».

1 " Espirita culto, cavalheiro per- ENFERMA
.

RIO, • 2 -C.he�ou. ontem, eo 'feito, médico ilustre, com seu na-I A inteligente e prend.i.l.i seRIO, tendo vlapoo a bordo do
I me ligado ás letras catarinenses nhorinha Juvelina Martins, di

ALCANTARA, o sr. Gordon! e aos mais' elevados postos na Iléta filha do sr. Carlos Martins,
Carter, secretáno particular do rei! administração estadual, onde �em-I ativo e diligente comissário do
d I I t pre se houve com excepcional vapor « Carlos Hoepck », vê pas-a ng a erra.

id d
.

I'
.

O C decoi d d capaci a e e inte IgenC13 no cum-
: sar no dia de hoje a sua dataBC. arter , epois e se e-

" en to do seu dever I t I'
.

d' o· pnrn -

I na a reia.
morar alguns las DO r.ro, prose- Individualidade de projeção na I Hoje na residência do SflUS

guirá vragem para Buenos Aires.
I sociedade catarínense, receberá' pais, será oferecida as suas ami
! pelo dia de hoje grandes horne- guinhas, uma encantadora festa.

-------------- I nagens, das quais «A Gazeta"

Limousine I compartilha. A s?n_horinha Zi�a, Ir�ã d?
I sr. capitão Lara Ribas, ver- se-a

PORTO ALEGRE, 12 - O Pelo �odico preço de 13 co�. I D. GUMERCINDA CABRAL I

cêrcada hoje, de suas inurneras
Chefe da Nação é esperado nes- tos d� reis vende-se a 11l:xuosa II- NEVES I amiguinhas pelo transcurso do-

_ mousme CHEVROLET, ttpo 1936
.ta capital amanha. de no 227 . . • seu grande dia, data do seu ani-

Anuncia-se que sua excelencia ] A t'ratar' com O chauffeur pro- Trl��sco�e hoje o amv;rs�lO, versa rio natahcio.
seguirá para o Rio no proximo I'

prietario JOÃO INACIO DIAS. nata ICIO a exma. sra. . u-

b d rnercinda Cabral Neves, esposa ALCIDES TOLENTINOsa a o.

lib N h bilTelefonne 1.222. do �r. Ata I a eves, a I guar-
---- da-livros.

Ora. Josefí'1a Flaks S�hweidson
MEDICA

Ex-assistente do serviço de Gin�cologia dos Hopitais:
Ia Gambôa, Fenda�ão Gaffté-Guiflle e S. Fraflcisco deAssiss.

Ex-intema do sarviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRlANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12--Sob. RIO, 12 - Por motivo do ca-
Consultas: Da$ J O ás J 2 e das 2 5 horas 1 lar registaram-se nesta capital,! NOIVADOSFLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA quatro casos fatais de insolação I C' '1'

.

h' hom a gentI lSSlma sen onn a

'Cecy, diléta filha da exma. viu-

I va d. Tereza de Carvalho, re"i
dentl' em Blumenau, contratou
casamento ° sr. João Ubaldo
Sada, funcionaria da E. F. Santa
Catarina.

�ontinnaeão da 6a. página

pelo alargamento das ruas principais, descongestionando o

transito, que, diga-se de passagem já é bem grande e movi
mentado.

Os nossos jardins, principalmente o da Praça 15 de No
vembro, vão passar por necessarias rernodelações.A nomeação
de guardas para cuidarem dêsses aprazíveis logradouros publi
cos foi uma Cdjz iniciativa, porque, afinal, miita gente andava
necessitando aprender e praticar comesinhas regras de educa
ção, abandunando, assim, o velho costume de andar sobre os

{lramarlo<; p apanhar Ilôres dos canteiros ...
Até os pares amorosos, que descuidados faziam do Oli

veira Bc:o, o mais ... bélo ponto para seus arrulhos tiveram
que se cuidarem sob a vigilancia dos guardas, que ainda ne

cessitam usar de maior energia e atividade para que se po
nha cobro a certos abusos.

Para o caso, ternos, agora, a policia de costume", que
'muito tem de trabalhar ...

Um dos pontos de nossa Capital que vai merecer tam
bem a atenção do novo prefeito é a Avenida Hercilio Luz.
O seu calcamento necessita ser cuidado. Por alí já se fez tu

do, até m�smo, uma especie de "coisa nova" em materia de
calçamento com o emprego de alcatrão, cujo resultado foi
um gasto excessivo daquela substancia resinosa e ... uma SIN
FONIA INACABADA ... porque foi pior a emenda do que o

sonêto.
Seja porém como fôr, nota-se, felizmente. agora, um

sopro de vida nova em nossa cidade tão enfeitada com os

seus adornos naturais.
Cabe aos munícipes auxiliarem o trabalho do sr, Mauro

Ramos, jamais opondo-lhe embaraços e óbices, antes com êle
colaborando para a obra de aformoseamento de nossa terra,

II
que como Capital, precisa ser remodelada e digna de se apre
sen tar aos olhos dos forasteiros como uma linda e limpa

I sala-de-visitas. li- --�

"DE �WARTE" O presidente
regressará 8abado

ao RioReferindo-nos ao banquete ofe
recido na Laguna ao pianista
l\ Iario Guimarães Cabral, fizé
mos uma crôniqueta que finali
sava assim:

« Nós que temos por Mario
Cabral a admiração de que se fez
credor, MANDAMOS AO PIA
NISTA BRASILEIRO o nosso

abraço de bôas vindas á nossa

í erra e, felicitamo-lo pela sua

formatura, com votos para que
cada dia melhor doiro o seu no

me COMO GRANDE ARTIS-
TA NACTONAL.»

O nosso estimadissimo e que
rido amigo Sebastião Vieira, co-

mentando o « artiguete », dIZ:

I«Mas o final do teu aludido
DE ARTE está assim como se

diz: fóra de mão.
Ser um bom DOTOIRE EM

LUZES e pianista consagrado �
Mas como?
Parece-me' a mim carissimo Bar

bosa, que tais se nã!) coadunam.� IOra, valha-nos Deus, que dis-
narate!? Não falamos, em con-

d..\ugação de. musica e bacharelato, Ra 105
uma vez sIquer !

Ou Sebastião Vieira, .

o meu

inseparavel amigo não lêu o meu

DE ARTE, ou então estava com

muito sôno quando (I lêu ?

Quem estará contra a mão?

���������������������-�'�������������-----------�----
P O V O Proprietario e Diretor Responsavel

JAIRO �ALA VOZ A D oDO L

A tempera
tura des- CELSO i\IARGAIUD \.

Blumenau.

IN
I ANIVERSARIOS
OSSAVIDA

La Porta.•

cera
SRA. NARBAL VIEGAS DR. HEITOR BLUM

VIAJANTES MARITIMOS

Em quarto reservado do Hos
pital de Caridade foi ôntem, pe
la manhã, submetida a uma

melindrosa operação a exma. sra.

d. Paulina Ramos, esposa do sr.

Aristides Ramos.

Passageiros do vapor ITAGIBA,
entrado ante-ôntern, dos portos
do norte do paiz, desembarcaram
neste porto, as seguintes pessôas:
Do RIO DE JANEIRO--Alci

des Cunha, Neuton Fernandes da
Silva, senhorita Maria Ramos
Wendhausen, major Otavio Oli-

I
veira, senhora e filhos, Carlos
Cid Henaux, Orisvaldo Joé Fel"

Festeja o seu aniversario na-: reira, Valentim Esteves, Clarindo
d d h·

. talicio o nosso prezado conter- I dos Santos Haroldo Lisboa daPassa na ata e ale o am- � , ,'d T I t' f �
,

. . �.
. I' d exrna sra

raneo sr. 1t (I es o en mo, un- Cunha, .Mana Llsboa, LeonardoversarIa nata ICIO a .. cionario públic0 federal. B dtk' R th P' h Od'l-d. Helena Garofalis La Porta,' ar lxe�, u lU o, I.Ja
es asa do capitalista sr. Miguel I FAZ3:'v1 A:WS HOJE:

Tavora Pmho e m�mores Fla:VI?,� Ivone e Rubens PlOho, HermmlO

4 C S de ' o SI'. Osvaldo Ramos; Glic�rjo. Bosas, �ná Durant Ros�s,aso I o jovem Luiz Carlos, filho do CapItubno da SIlva Porto e Joao
• _ sr. João Pfnto de Oliveira; Manoel Fernandes.
Inso laça0 a senhorinha Zilá, filha do nos- De SANTOS.: �oão Risso e

so cuaterraneo sr. J IlVenal de Lenem Abdon SIlveIra.
Farias, ativo comissario de policia. De PABANAGUA: Francisco

Rezende, Odilon Viana de Arauio,
J llstino João Rosa, senhora e doi�
filhos menores. Em transito 55
passageiros. No mesmo vapor,
embarcaram os seguintes passa
geiros: Para PELOTAS: - José
Cesar Porto. Para PORTO ALE
GRE-Florencia Alves de Jesus
e dois filhos menores.

O vapor ITAQUATIA', entra
do ôntem, de Cabedelo, trouxe
para este porto os seguintes pas
sageiros:
Do RIO-José Antonio CiuIfo,

Feliz Pereira da Silva e Afonso
Celso Liberato-De SANTOS:
Deomedes Bezerra, senhora e três
filhos menores, João Gentil da

d Cunha Henrique.Está em festas o la�' o nos-
De PARANAGUA" A '

.

so companheiro de Imprensa, I . ., .. .

. ntoDI.o
f D' I A t' h Fa Pll'ajU MartlOS Sd va. Em transI-pro essor Llme

. g?S m o -

to-22 passageiros.raco e sua excelentIssllna esposa,
com o nas�irnento ôntem de um OS ESTADOS UNI-
interessante menino. -

O »Conselho de Família>, pre- DOS NAO RE�O
viamente reunido, decidiu que o 'I NHECEM O DOMI",
novo herdeiro receberá na pia,NIO DA ITALIA NAI batismal o nome de Aloisio. ETIOPIA

aviatorio em
I ENLACES

WASHINGTON. 12-Diaule
C:msorciou-se nesta capital da recusa dos Estados Unidos de

com a exma. sra. Ella Gertru- reconhecer ° rei da Italia como

des Busch, o nosso prezado imperador da Etiopia, foram sus

amigo sr. Vitor Buch, alto re- pensas as negociações para um

presentante comercial. tratado de comercio italo 'nort�
americano.

AGENCIA EXCLUSIVA

MOOEL.AR

"

na A

o

NO

o TEMPO
Departalnento fie Aé·

ronalltica Civil
80letim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

CROSLEY
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QUEREM CASAR-SE

"

BONSentre os

CONCEITO MUNDIAL ,
Estão se habilitando para ca

i sar o sr. Silvio Faurino de Re
I zende, com a senhorinha Lia

I Tolentino de Souza.

I GENTE NOVA

de Alvaro
Caldeira

A DiJetoría <io CLUBE NAUTICO RIA(.HUELO convida os seus

consodos e am!go5 de Alvaro Schmidt Caldeira para a mi"sa de 70.
dia que manda rezar ás 7.30 horas. na Catedral Metropolitarta. sexta
feira 14 do cc,rrente. em jntenção á alma dlquek seu fundador e

amigo. faleddo no Ri') dé Janeiro no dia 7 áo atual mês.

Previsões para o período das M.18 horas de ontem ás 18 horas, Issa
de hoje:
Tempo-Instavel, com chuvas.
Temperatura-Em declinio.
Ventos-Do quadrante sul, SG

jeitos a rajadas fres�as.
A's temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 52.1 e mi
nima 21.0 registradas, respecti
vamente ás 1.0,tO e 14.40 horas.

Desastre fa
tal em Porto

União

MISSA

Almirante Proto,genes
Guimarães

Quondo se encontrava colhendo
f, utos, trepado num pecegueiro, na

Cidade de Porto Uníão. o menor

Waldomiro, COI11 12 anos de idade
fílho de Frnncí.sco Zinkewecz. caIu

d� uma altura de 2 metros sobre
trffié\ cerca de mourões.

Recebendo COBtusões gr.wes. o

m�nor veiu falecer 24 horas após
(l desastre.

Schmidt Desastre

Canoinhas

Vindo de ,!imbó, ,onde é �b- I RiO. J 2 --Faleceu nesta capi-negado prefeIto, esta em Flona-
t I d H b t B tnopolis, o sr. Walter Mueler. � o

r"d um

der �� edn agna.ex-Vlce-preSl ehte o J.fta o do r�I,.
PAULO GROSSENBACKER de Jüneiro, no goverr.o do di.

, I !\:lanoel Du.ute.Acha-se entre nos, o sr. Paulo I D'
.

Gros�enbacker, deligente delega-· e!xa vluva e quatro fiH1(S
do de policia no municipio de I menores.

Quando fazia evoluçõ,�s sobre �a
cidade de Canoinhas. o avião MA
RUMBY C-22 Do 50. l�'!gimento.
da Aviação de Curitíbj, fez uma

aterrisagem forçada.
Pilotava II Waco. n c qítão avi

ador João R.beiro. levando comu ob
servador o caJ)ítão Bolivar Medeí-

CHEGAM UNS

FREDERICO HARTEN
Encontra-se nesta capital o sr.

Frederico Harten, operoso prefei
to do municipio de Indaia!.

Falec,�u um

ex-presiden ..

te do Estado
do RioWALTER MUELER

ros.
,

Os asilado!! da Marinha de Guerra, residentes nesta capital, con-I \) avião siní}trado depois de 20
videm ao povo I' admiradores do saudoso almirante Protogenes

GUi�a-1
ffiiflutos de voo desceu forçada

rães, falecido no dia 6 do corrente, na Capital da Republica, para assIs- mente na praça de desportos do
tirem a missa fie 7' dia que mandam celebrar na Catedral, as 7 horas Clube Atletico Can01l1hense levandodo prox�mo dia 14, em sufra!lio da alma do ilustre patricio, que foi um dos

na corrida as tra 'leS d� c.êr,amais brIlhantes oficiais da nossa Armada.
_. .

_

•

A' todos que comparecerem a êsse piedoso ato de religiao antecI' mdo chocar-se com nma arVOf<-.
pamos agradecimentos. . Os avhdores nade; sofreram. mas

Ao l' tenente sr. Pergentino P. Guimarães, dstinto iprofessor da
O "parelho ficou grandemente avaEscola de Aprendizes de ldarinheiros e irmão do saudoso almirante proto-', .

dgenes e â sua exma. famiUa apresentamos sinceras condolências. ria o.
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