
ileir e
I),J Interventor erêu Ramos publicou

cação c�e n)O�11eS estranlelros em

erearem @l� forem formados, e
-......

�-II"e L E- II

II _

uma organlzaçao o sr. Interventor Federal, na
Secretaria da Segurança P 1 'blica,

comunlsta assinou as resoluções nnmeanrtoVIENA, 13 - A proposito do "i Francisco Kiem, Teodoro Max e Vi-
informe segundo o qual teria I tor Bubc, respetivamente delegado
sido feita uma tentativa contra, I de poiicia, primeiro e segundo su-

a vida do conde Ciano, ministro LISBO \, 1:1 - \s arriscadas

I
pessoas a quem eu trega va os ma- plentes da. mesma autoridade, do

das Relações Exteriores da Ita- diligencias policiais, das quais re- niíestos, que eram, sobretudo 501- municipio de Itai?pol" .� exoncran

sultou a prisão de três agitado- dados, cabos e sargentos de terra ��n��n�stol Screllm do ,.,!rg:'l de se-

Ilia, quando o mesmo viajava
res comunistas, na sêde da perio-] e mar, constituindo o fato um

' np en e.
_ôntem para Budapest, por via I

ferroa, o chefe da estação ferro- dico cl�rH nstin(J, AVANTE, pôrle evidente, solicitarnento á re�Qlta, ,EX3Ule fi ... saúllp pa-
viaria yugo-slavia de Maribor-a ser assim r�sumlda: , ,

No dia 10 do corrente, as 19' I-a o fUJlCiolliJlisJno
cêrca de 30 milhas de Cilli-in- ,No terceiro andar do ,edlfl�1O boras, �s guardas, que olhavam a a sei- U()Jllt"a In 130, da ma da Beneficencia, secrctana do partido, notaram a

I( O
formou á United Press, pelo te-

lefone, que a janela espatifada instalou-se li redação do periodí- aproximação de um individuo
I d ti AVANTE

-,

trazi 1 I
O sr. Interventor .FederaI, na

não era da parle do trem em
co c an, i':l mo ,

" ,orgao I que razia uma �a eta, contem o
p,asta do Interior e Justiça, as-

que viajava o titular italiano e
do partido comunista, Iuncionan- I exemplares do AVANTE P. rnani- cinou um decréto dispondo sobre

sim do carro restaurante que se
do no �llesrno loc?l, a sec�e�aria I Iestos, e o deteve, O f�to f�i ob- exames de sau�e para a, investidura

destinava a Viena. As investiga-
do part.i.lo. A policia de vigilan-] servado por outros mdlvlduos, de cargos pubhco�. eíctívos.
cia do L,;I ado conseguiu localizar: que se achavam na séde do partido �or esse decrei� o norneadn é

ções feitas na mesma noite re-
I I d "','

' obllgado a submeter-se ao exame
velaram que a placa indicadora â �ovo! gl'ar�e -fenera as atlII-1 e �,��para livrar-se das respon- I de saude, perante j ita médica
de destino fixada na parte ex- ,ae es c .is agitai (Ires, mas p_:e e-I sa Il, ades atearam fogo ao prédio, designada pelo In terv 1 Ir Fede-nj,
terna do vagllO ele uma composi-

nu conserva-lo em observaçao a especiahuent.e aos armarias, que s�ndo que, emquanto .1 o se rea

det.e-los imediatamente. Ha dias
I
guardavam papeis e documentos, !�,zarhess.edexame" se�'ao as nornes

ção que seguia em sentido OpOS- ,.

I lilici "O d bi
çues aVI as por tnterínas bem que

to, soltou-se e foi bater na vr
saiu duque e ec I !CIO um agitador I

5 guar as su Iram as escadas, isso não se declare no' respettv..
I! La te t Ido carregando unia maleta, que con- tentando arrombar a porta e cha- titulo.
(raça (O carro res uran ,eI ,

I 'I' di
,

A
I

1 '

'o e tr la pelos f c' na-
tin la 111 mi esl os se ICIOSOS, mane o os bombeiros. Dentro se ------------

SI o ncon rac " o" un !O
I'

,

1
"" I 1 A'

D (I G'f iarios v I' a' I po Wl'l ) acol1l[)an 1011, ven Jcan- aCIlaVarl'} tres perl2'OSOS agitado-' r ::lr'llos ome_."")nos errüVIar']()S 'ugo-s onos c 1- , , , "
'.' '"I U

'

: da na linha,
'

.d(l f, kf'IIS a que "e dmgla e as, res e um ,deles, para o\'il.a1' que
•

i --�------ --------' os bombeIros conseguissem aba- de Ol;v�:,.raVII I' t . I .

-
,

II I far () incendio dos papeis, come- I 't:�
I 10 en a exp osao nas ml-

I
çou a disparar com o seu l'evól-

I
ver, u� guardas responderam V' d d J' 'III P t d d J

'
m o e OInVI e, cllegou (JTIlem

n S de Butla ravan o-se, urante a guus llll-:1 esta capital o Sr. d •• C�lrlOS GI;-a,'

!
nu tos, nas escadas, um luta im- mes de Oliveira,

eX-clePllta.
dO fede.

.---- pressionante, ral,e uma das cxpressoe:. culturaL
QlIando o agItador terminou a 1

maIS dest��av,eI� do 11O,",() Estado.
- , '-

I"
Como Ja tIvemos oc lsi o de noPORTO }\LEGRE, 13 A violen- portou para o refendO hospItal, mlllllç:lO, a po ICla deteve todos ticiar o brilhantn "'� I t

�

I
-

'd 'd d 1" t � d 3 I Ad'"
" ,..uf amen ar qllAta exp 08ao ocorn a nas mInas e sen o a I In e. na 08 na a. c asse. ,03 tres, apreen endo duas jJIstO- com tanto zêlo comp"'" , ,-

Butiá, em virtude da qual sairam Na madrugada de ontem em' I
'

d .,

' ,,(cnt:Ja e ran

feridos 20 operarios que ali traba- razão da
-

explosão falec�ram I as e Importantes documentos, e.n-I }scortlm� �e llonve .no �:ongress)
no Ho�pl'tal Alema-o' os operarl'os' j quanto 03 bombeiíOs exliuuuiam

F ederal'hvIra, ao que ';" nfHma, de,lhavam, teria ocorrido do modose-" •
_ '

I ,,'" !lempen ar eleva"o ca lO emguinte: P�l!-li':10 Fu�}adO ,e Adao santt.!.',: rllfrlC ament:, o m_cendlO, ! q_ual se haverá com� a me..;�.i; ('lar?I Cerca das 23 horas, retirava se eXXlstmdo hes fendos que estao Em segUida, fOI descoberta a vldencia, o mesmo ' .,.' ti _

do I'nterl'or das ml'nas drande nu em estado desesnerador. I 'I I' , .'
_

1 1O._smo e o
"

-

..

.. ',R,'( e (e partido comllDlsta, sendo me"mo a,mor a Sua t::rra l1'1tal, (fI)mero de oper!!rios, ocasião em que que t
.. ct d

alguns dêles, que trabalhavam no Casou-se o Marechal- eJptuadas varia" prisões nos arre- t
�m_ a o provas em todas as ai�

d d L' b E A I as mlssoes de atp t'lU sido inserviço de dinamite, colocavam nas
von Blonlberg II.

,ores e I� oa, �ntre os presos: cl:lmbido e em que 1110 'galharda 'eproximidades do trapiche caixotes flgnra uma mulher, que forneceu

I
dIgnamente se tem evid�nciadode polvora usada nas explosões den- ,

J'" A GA�ETA
.

tro dos poços. BERLIM, 13 A ceremonia do.
a po ICI,a Importantes po!meoo,res

L.. cumprimenta-o.
Em dado momento, .por infeli- mare,chal,von Blom�erg com a se- I a, respeito d,a, org,amzaçao terro-

cidade, uma lampada eletrica des- nhonnha Gruhn fOI celebrada na

,:
molas, As dlhgenCIas proseguem,

prendeu se do suporte, caindo so- mais estrita intimidade.
bre uma das caixas de pOlvora, de- Este casamento foi cercado do

I
---

terminando violentíssima explosão. mais absoluto sigilo.
Os operarios que se encontravam O chanceler Hitler e o general • d dmais proximo do local a eXPlosão,uGhOaersi.ng atuaram como testemu- Pr.nclsa-se e ven e-
foram os mais castigados,arrojando I I(.. d O r e s de RIO" 13 Levantou ferro paraos á distancia, em consequencia do

,

Nada se soube acêr�a da persona-, � lPrnais nesta redaça-o. um cruzeirO de 10 dias o navio es-forte deslocamento do ar. hdade da esposa a nao ser que e l \ CJla ALMIRANTE SALDJiNHA.

I
Passados os primeiros momen uma senhorinha oriunda de Fano-

-----

--- - -__ '�
_

tos de horror, foi constatado que,
vener, ao que pa. rece,de

cêrca de 30 A api icaça-o de n. ft., n.�.,,;.esestavam feridos vinte homens, sen- ano:,; de idade. Iii
'iU>' [tido que alguns dêles em estado gra- I O ministerio da Guerra observa

II
vissimo, pois apresentavam qUei-: a respeito a mais absoluta reserva,

estrange.-rosmaduras profundas e extensas pélo' limitando-se a anunciar para ama-

rosto e demais parte do corpo. nhã a publicação de um comuni-

i A dires(,ria do Consocio <:le Mine· cado oficial.

8
,.

',"
ração, ao qual pertencem as minas O marechal de campo, Werner Pelo sr. Intel-ventor I" d Ij'.

II Continúa na a. pagina II do Butíá, tomou logo as providen- Eduard Fritz von Blomberg, conta d d
'e el·al! fOI jtubli-M cias necessarias,

_ fazen�o com que atualmente 59 anos de idade. ca O um ecreto pelo qual fica t'JI.oih-d• --- -------- se achavam maIS fendos fossem --------.--- ,dar o nomede" .lt I 6
- -,-C· d-A-� imediatamente trazidos para o Ros· 'R d t h f d I pessoas esü-angeU·;IlS Olia

D C e
SI S o I

alxa e P?sen a- pital Alemão, desta capital. Num I e a or-c e e os: usai- de denom,.ina.q;ões Ç'lI,e não seja�.' r.. li dorias e Pensoes dos rebocador da Companhia, três mi ,IIiJigUB nacional e"'n séd' "'�. elU
I Ad odados neiros foram removidos até as ime- An I- d It 'I - ," "Iii e� OU IiUI{_·jj�."O§ e:h�

F a U S t O I v e diações da rua São, Pedro, de onde a s o ama - P�P!I aeao qlle se ("i·e�u-eill� qll(Aá· iP-D�' ia �_um carlo-ambulancIa do Posto Cen- CUltl,\ra lulS.Ueol (I'
•

ar
, RIO, 18 Foi entresue ao mi- �lal da Assistencia Publica,os trans- t-

/

. ti _,

.

/.

�, ,uer p:u·tu�ld.;un.. �WiiVI!!)
Completamente restabeleCIdo, doa nistro do Trabalho o ante-projéto. � ra I qll:..! O se tl-a�,(� de IJlolnen<l�geni d�" f�all-á.(hl-enfermidade que o reteve no leI' da criação de uma Caixa de Apo· I NaVIO holandez pus- esll·lg,;lmente (�ielltifi{'a Jn{H8.d o;, ,,_ ,_

to durante mais de um mês e o sentadorias e Pensões dos advogE- li te a pique RIO, 13- Realizou-se, no ga- e COlO prévia li d�' �

I red�IOS ... !t

forçl I a submeter-se a melindro-I dos, ,solicitadores e funcionarios da .

binete do embaixador Mario de d
een�a O g>íj'�;7(�a·uo> do !Esta-

�a operação cirurgica, foi-nos elada I
JustIça.

- II LONDRES.. 13
, ,O corre�ponden Pimentel Brandão, ministro das

o.
• �.. _,

o

vntem a satisfação de abraçar o VITIMA DA INSO t� dd3 Agden':_la OfICIal dhe.'ll�fofrma- Helações Exteriores, a ceremo- I
!Esta pi�)iiueao e exteillílSllva U6'§ (.stal',1"""

C I F d <;:
- çoes o "overno espen o In orma "d d A I' P Ilechneutos escol •

4:
'." ':'IJI"C'"

sr, dr. e so ,austo e, ...._?usa, -

i de Valencia que o vapor holandês ma a, posse ,

o s�' ure 10 orto,'
•

al-eS, CUJO llUUcion:!iilleIJH1;cilustre Secretano da VIaçüO e I LAÇA0 I HANNAH foi posto a pique por um conhecIdo hlstonador e homem I dependa de been�a do d'OVêl"'D@ d fl 411
.?>

Obras publicas,
,

I submarino, a seis miU�as ao largo de letras, no cargo de redator-I'O!il a fjuaisque.- outl-O
f"'J o Astati.ilO�

Sua enfermid�de, ,pelo mteresse �ITEROI, 1,3, O calor
. tam�em

do cabo de Santo AntOnIO. chefe dos
_

Anais �o Ministerio xilio ou fa�'or do.ti
s que goze.r:Q du au ....

oe cnídados que msplrou a quan- esta f�zendo VItimas em NIterOl. das Relaçoes Extenores, para o

I
_

stado.
tos com êle têm a honra de pri- �Jose Radmos da costal' portu- O estado de sande qual foi nomeado por decreto- Os estabeleCimentos nas eoudi....)ps �.r.-

lh
'

tT' ,gues, quan o passava pe a ponte d b II n- I' d 'd I R bl' ma serão fechado f'
v. ..",,,,-,.!l"

vaI', det;- e ensejO a C�( 1,lcar-se central, sentiu-se aC(}m�tido de um a so eloana b,�l! 1- el o presl enle f a epll lca'j ,_ '" . s, se O.-eUi esC!.oll:U,.fõo � .a-
do alIo aprêço em flue e tIda sua mal subito sendo ocorndo por po- namal-Cu _ _

- terao suspensos os auxilios O" h'
_s� (�

nobre e distinta perso,nalidade" 'Pulares, que logo f�zeram vir ao Enlace prinCipeSCO, I destes gozai-em d 'd.,
U

.�
�VOI·fl"S:'l se

Q "pto a nós sentImo-nos Jl1- local uma am!,ulancla do Pronto LONDRES, 13 Casaram-se,ho)c, _
� es e que pe'=:§1'!s1:Utlll. na

,

II ... ,

A' r _
Socorro. Mal dera entrada nl\quele COPENHAQUE, 13 O boletim de manhã, o príncipe BiraboIlsue, consel-va�ao da denoulin -

�--.?l _.
"

bJloso� por vel-o retorna� H, natu posto a vitima veio a, falecer, sendo médico desta manhã an1lncia Que o do Siáo" e mis_s Cecil Heic,ocks., A efeito do I d-d d •

a�ao II!! <1... ..l)]u!a pOR"
�'al atH .Jade e ao convlvlO, afe- J o,sep çad!lV,�r remOVIdo para o Ins- estado da rainha da Diuamal'ca Ceremoma EealIzo�-,se na Intimlda-

d
a ,U I o eCI eto� UUla vez hutima-

tuoso dos seus nUilJeflJ"l;S BilllgOS, tItuto Meghço :LesaI. .
apresenta grandes melhoras. de ua legaçao do 8Iao. OS a muda-Ia•

,- -

II�-'"-_'_�.1 bl5PENSARIO

�'ENTINO FRAGA"

(Especial para A GAZETA)

S ...hasdão Vieira'i:t.

(

') Dispensario "Ciementino Fraga" lnau
gur Io nesta capital a 4 de Janeiro do ano

81rt '':<10 passado e que tão bons serviços pres
tOl '" *1 campanha social pela luta antl-tuber
eu«, -:) acaba de fechar exatamente ao com

piei .... ' um ano de profleues trabalhos. E o faz
porqese jã se põdem considerar transferidos
para o Governo do Estado os serviços que lhe
estavam atêtos,

A�el!1lçoados, pois, todos aqueles dirigentes
de gcvernos que reconhecem e tomam a si
obras de beneflcencla como esta que o Dispen
sario "Clementino fraga" representava para
Florial'íopoHs.

Fechado agora êsse Dispensario modesto e

mesmo ineficiente, abrlrâ o Governo do Esta

do, dentro de breves dias um departamento
congeneee, mas com esplendlda montagem e

aparethagem moderna para o tratamento gra
tuito e especializado da tuberculose.

.huftamente com o snr, Aido de A�meida,
Tesoureiro do Dispensaria "Ciementino Fraga�',
estivemos ante-õntem em visita ao dr. AmH
cal' BZH'ca Pelen, ilustrado médico pafrieio e

proficiente sanitarista a quem o Go\'erno do
Estada coniica.a a e��vada tarefa da remodeta

ção dos serviços de saúde em Santa Catarina.
E S. Exdao, na sua palestra sobre o caso da

'ent'ampação [�{) .DisDe'i1Sario a que aiudimas,
demoi1strou o seu grande jubUo peia ohra en

cetada na C:1m!}3 ha $anitaria� muito, espe
cialmente no tocante á luta anti-tuberculosa.

Falcl1j:�tTK\S o dr. Barca Pelon com entusi

asmo9 sobr� ii) merito tão apreciavel de todas
essas obras d0 �1ção social qMe têm surgido,
com abnegado cmdrl1ho das populações brasi

leira:;, em todos os retantos da nossa pairia,
dentre as quais se conta o Dispensar�o "Cle
mentina Fraga", já agora sob as vistas do be
nemérito Governo do Estado.

E, nê$se particular1 foi S. IExc!a. extrema

mente gent�a7 fazendo não só benevola apre

ciação sobre o .nodesto Dispensario como tam

bem incentivando-nos o animo no sentido de

que não devemos abandunar a campanha anti
tubercu�osa encetada por nós com tão- bôa
vontade. Pediu-nos o ilustrado sanitarista que
continuassemos a trabalhar com amôr pela
grande causa, refundindo agora a Sociedade

I no intuéto de que possa ela dedicar-se exclu

sEvamente ao trato de problemas paralelos aos

I que serão tratados pelo Governo do Estado. E
esta parte deve ser a do lado social propria-

"

mente dito, pois que o Departamento de Saúde
fará todos os tratamentos, fornecerá medica

ção etc., e a Sociedade, mantida por particu
lar�s, embora com pequenae contribuições,

,
•

decreto proibindoZi'l"a apllca
sédes ou nucleos de pepulação que

estabelecimentos escolares.

um

nos
--------- _ .. _,-- --- ---� - ---, - --._-
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conde
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A GAZETA Florianopolis, 14-1-1938
,_..___ ----

Lira Tenis Clube Rdeogrc�Os�og'�e� Aviação sem Um grandeOs blocos A MARINI-JA VEM AHJ e VAMOS
- f' I

"

- �'� matar -

I

"-

__COM A MARINHA têm a honra de convidar os asso- SO de T ra n s- __iiiiiiiiõõiíüiliiõiiiiiiPiiiíiiiiiiiili-.-;;õiiiiiiiiiiii;;,;;.iiiiiiiiiliiiiiiiiíiiii__iiíiiiiiiii........._íí................

ciados do LIRA; DOZEGERMANIA e TIRO ALEMÃO fusão de San- I de�actreá
"

I f
-

I" O chamado VOA0 á vela �) .--�

para soiree carnava €sca que arao rea Izar em a noite gue' I
-_- .......,

de 15 p. futuro nos salões do LIRA TENIS CLUBE, chegou a re,gistrar, no. ano Igentilmente cedidos por sua digna diretoria. RIO, 13-Regressou ao Rio, passado, feitos notaveis �a I RIO, 13-Um grave desas-j leetamente. Todos sairam leridos
-

tendo viajado a bordo do LI- A.lemanha, onde essa rncda-:
ire rlll'� por pouco não teve con- sendo nue mais sofreu n cbeleAv"l�t� ���:-�l[*l������� 0\ J d d d t d '1,

� g ('a i "r1"5e 'ir " PARI d H P J'
. I a e e espor e mo �[J1J sequencias fUI1:'stas assinalou do- da expedição que além ciCl, feri,

eom' �""'II'� � ,o r. ugo er ingeuo, tem assumido um carater I {() t ( rHS- K Victor Busch � que participou do Congresso In- ,.
F

.
Iorosamente os trabalhos da CO"I mentes parece ter uma fratura.

"_'_ ""0 d I � � . que Já passa do comum. OI '- . 'I • be 1I, a JUS -

� e � ternacional de Tran.fu<ão de. . A-
rmssao que arro cova o, ens (la

t' � �.. - .

especialmente o tipo SOM 'h N, d EIÇ a � Elia Gertrudes � Sangue, reunido recentementc na � .
ann o, �o orte o paIs. ,m-

i Busch 'ii' I d F N C
PAULO (Fainlr Il),que gran- bora verificado no ultimo do-�� �� capita

.

11 rança. esse on-
geou para si os fóros de·, ,

AS

I� � gresso loi apresentado um tnbalho .. _ . mmgo 50 agora se conhecem de- I
tf participam o seu consorcio W, d éd', b 'I' d

.... verdadeira inovaçao basica talhes do I rave desastre com a IJ " V I L� mernco

d
rasi erro

r'd c�uz para o vôo á vela. Sabe- chegada dc\� ..xpediciol1a-lO�. A
I�� Flor;anopolts. I 0-1-1938 �h, ima, que espertou gran e 10-

se que esse tipo recebeu o, ',. .h' �

,

_,� �Iteresse. - i cormssao, (. Jlrlda pelo capitão
tC������'1���� I

nome de SAO �AULO er.n I de mar e guerra Galdmo Pi-I '" ' "

homenagem á Cidade brasi-] t I D t h d RIO, 1 :>--A «NOIte.» publi-I men e uar e, cornpun a 'se o , \ ,

leira onde ha anos atraz. itã r:l (
t R" D t

CI:I o seguinte telegrama recebido
" capl ao e Ifaga d t-IS UéH e, ,_

uma missão alemã de vôo d té Ot C" t ti de Petrolma, Estado de Pernam-
'.

os ecmcas o ons an 100 e
b ' .á vela chegou a con9U1star José Maria Terres, Vinham th ueo.

" , .

enorme sucesso FOI tam- d It d
'

- d «As últimas noticias chegadas. , e vo a e sua rmssao guan o I d Af
' J'

--- ---------1 bem a Alemanha que no tr v E' t d d re ramo, para onne segUIu
Procura-e á Praça 15 de Novembro, n' 10, ao lado da

' ao a a essareu o -� a o e
,

ano passado estabeleceu M' C 'S' J I
um trem especial conduzindo 70

Fes ta da v in - Chapelaria Chíc, que será atendida com prontidão e es- recordes mundiais de altura masp,.era'�, en'lre
ao

bi\nu�- pr::\ças da policia batina, dizem
I t

�. rro e ua[J'13 [0 ou uma arrei- ,

di rrla em mero pe o compe ente profissional em Tinturas, Penteá- com 2.276, 3.980 e, final-
ta sôbre o automovel em que que, o bandolelfo n�e Lourenço".

Ben to Gon-I
dos e Ondulações Permanentes. mente. 5.500 metros, dura-

VIaJavam, Íazendc-o capotar VIO- seguido de mais de 500 fana-

I ção maxima de vôo de 40 ticos, se encontra localizado na
ça ves

,I H leracl ito Gré horas e 40 rnínutos e exten- zona do Cariry, distante 18 le-
são maxima 350 quilome tros I ,çuas daqui, onde í� trucidaramRIO, 13 - Em nome das

I p d O t t d 8autoridades do municioio de Ben'l
raça 15 de Novembro, 10 Florianopolis (Rio de Janeiro-Santos), turol epar amen O mais e pessôas> ,

r-
em aviões sem motor. Ses- _

_to Go�çalvps, no Ri? Grand,e Aposentadoria dos Fará uma tempora- senta dos mais importantes I de Educaçaodo Sul, o.sr. Artur forr:s F'"lfuncionarios com da em Poeos de aviões dessa especíe pervoa-lho,. presidente ,da SocIeda�e ,mais de 30 auos de Caldas ram, na Alem:lnha sómente FOI' f'd A dNaCIOnal de Agu::ultura, convl-' servi.no
trans erl' o para o mes e

d
. .

F d C
v no ano transato um total marçc o concurso da Cadeira deou o mllllStrol erfr.an °d o�ta RIO, 13 - ° sr. Henrique RIO. 13--A liA Noite" pu· de 46 000 quilo;netros sem Pe jagogl'.� e PSI'c�logl'a d J lns-para assistir, a i, á esta a vm· D

.
, u..',

dima.
odsworth, prefeito ào Distrito blica: gastar uma unica v,ota de tituto de Educação de Lages.Federal, tendo em vista o que "CO(1)O J'á noti:iámo�, o presi- gazolinaO ministro da Agric\:1ltura pIO·

.

dispõe o artigo 177 da Consti- dente Getulio Vargas, acompa-
tuição Federal, de lO de nc,vem- nhado de sua esposa le filhas.

Ibro de. 19�7, resolveu aposentar seguirá para Poços de Caldas, •

os funclOnanos que contaM mais' no correr do rr;ês de fevereiro, I Serv Iços de
Intensificação de 30 aQos �e serviço. onde fará uma breve ten.porauBI eolo-Foram asslOadas elevadas exo- de repouso. pesca,
da cu Itu ra do '�eraçõe,s, dando aplicaç�o ao de- Na mesma ocasião, e lambem nização e

t
� c:reto-Iel n·. 24, que dispõe 50- em companhia ele sua familia, •• _r Igo bre acumulações. partuá com igual destino o go- Im i9raçao

vernador Benedito Valadares, que
�e dl!moralá naqlJela cidadf:! hi,
dro-mineral enquanto durar a per
tnanencia do chefe da Nação.

O presidente Getulio Vargas
seTá hospede de honra do go'

RIO, 13 - Avistaram-se com

o sr. Francisco Campos, minis
tro da Justiça, durante o dia de
ontem, os srs, Fernando Cosia,
ministro da Agricultura; Bento
de Faria, ministro do Supremo
Tribunal de Contas; dr. Gabriel
Passos, dr. Bellzario Freire e o

dr. Gustavo Martins.

FAÇANHAS DO
BANDOLEIRO
"ZE'" LOU
RENÇO

Senhora

Deseja
Ou Senhorita
bom cabelereiro?um

AINDA O ASSASSI
NIO DOS IRMÃOS

ROSELI..I

, RI�, 1: -- Rel�t;vamente. á
I CHARLAUTH,

Intenslbca�ao da cultura do tflgo é o Cf(\!me que revolucionou o
no país, o ministro Fernando! mundo velho e óra revoluciona a
C f' ! • ,

osta, na con erencla que or.tem Amelica do Sul.
teve com o sr. Gastão de Faria, I CHAR LAUTH
diretor do Fomento da Produ-, _,

.

, naQ e um creme comum

c�ãoV�getôl, estudou. varlas me CHARLAUTHdldas oe caráter pr ltlCO a serem

adotadas pelo Mmi�terio da Agri- lhe extinguirà as sardas, panos.
cultura com êsse Lm. cravos e espinhas, Eem a minima

Em acôrdo com o que ficou irritação, deixando-lhe a cutis
d:!cidido nessa confenmcia, ha- limpa, macia e fresca.
verá hoje uma rt'umão dos técni-
,-os que vão trabalhar na cam-IRevelldo as
panha do trigo. I" t bEssa campanha, que vai ser I e Is ra a·

des;nvl)lvida em �odo.o ,�rasil, Ihístas
sera de preferenCla lnteslftcada .

MS Estados do Sul. RIO. 13-Reuniu-,e, á tar-

de, no nlinisterio do Tróbalho,
a comissão Incumbida de revêr
as leis trabnlhistas.

verno mmelro.

do
permitiu que 3e efetuasse a pi j-
são de três envolvidos n'lS assas ..

sinaios dos irmãos Carla e Nello

Durante o corrente mês o Te-! Roselli, anti-fascistas italianos en·
I

d
'

'dSuuro do E�tado pagflrá os ju-' cont,'a os mortos nas prOXlml a-

ros de apólices e bOl�us da di- des de Bagnoles de Lorne, na

vida públ:cc: do E4ado, relati- Normandia, no dia 12 àe junlw
vos ao 2 l, semestre de 1937. de 1937.

I
Das três prisões efetuadas,PIO, 13 -Para estudar a or- <"luas o fOI aro em Mar3e1ha f�

gaoização do serviço de pesca,
I n � :t em ....�, ".,..,. uma na cidade de Constantina,coloaização e imigração de São \.1.1 (!l a, ua�

na Argelia.Paulo, o. mlOlstr,o Fernando Cos- Advo�,gdGS A re�peit(l do assassinato dr)q
ta, au�onlOU a Ida a esse Estadu �

irmãos Rmel!i, o sr. M,ax Durdo se Jo�é Oliveira r"larques,
Requereu inscrirão na Ordem me)' fez esta ,lOite decL�rac:.ões àdiretor de serviço no Miflisterio "S

de Agricultuia. dos Advogados. secçiio deste lmprensa.

E,tado, o sr. LUIZ de Souza,
Temporais -.-----
na fronteira Missa de Alvaro
gaucha Caldeira

Tesauro
Estado

PARIS, 13 - O inluerito
que está sendo levado a cabo
em torno do caso do DC.S.A.R."meteu comparecer.

P0RTO L\LEGRE, 13 -'I A DiJetoria cio CLUBE NAUTICO RIACHUELO convida os seus

Em consequencia dos temporais consocios e am�go.s de Alvaro Schmidt Caldeira para a m(",sa de 70.

h "d' �
dia que manda rezar ás 7.30 horas. na Catedral M�tropolítana. sexta

que a t�es las ass,olam a lon .. feira 14 do cc,rrente. em intenção á alma dlq[dz seu fundador e
da frc.ntetra, estão I ,ter rompIdas amigo, -falecido no Ri" de Ja.neiro no dia 7 uo atual mês.
as comunicações ferroviarias entre

Uruguaiónli e Livramento.
Ha f'xtl'nsas zo.,a� alagllda�.

Schmidt DESMENTIUA A
I NOTICI.� DA MOR-
I

_

TE DE "LA�fP_EAO'�
BAI'A, IJ--Notici3s oficiai:;

de Sergipe para a policia bah-,
n'1 dfsrl'Iente ITI qn� Virg0lino Fer-'
rtira, "Lampeiioil, tenha morrido, .

---- -------,_

MISSA
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significa
CHARLAUTR

us ando o creme

Experiencia de gaso
genio com motores

de explosão

RIO, 13 - Anuncia-s� que,
na proxima semana, será feita
... . �

a pnme!ra expenenCla com o ga-

wgenio em mLtores de explusão.
De acordo com as determinações
do minis�ro Fernando Costa, a

experien:iô. será controlada pcn
técnicos do ministerio da Agri.
c.ultura.
F

CHARLAUTR

A Casa Miscelanea
Almirante Protogenes

Guimarães dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso!

-

Os asilados da Marinha de Guerra, residentes nesta capital, con

vidam ao povo f' admiradores do saudoso almirante Protogenes Guima
rães, falecido no dia 6 do corrente, na Capital da Republica, para assis
tirem a missa de 7' dia que mandam celebrar na Catedral, ás 7 horas
do proximo dia 14, em sufragio da alma do ilustre patricio, que foi um dos
mais brilhantes oficiais da nossa Armada_

A' todos que comparecerem a êsse piedoso ato de religião anteci
pamos agradecimentos.

Ao l' tenente sr. Pergentino P. Guimarães, dstlnto iprofessor da

I Escola de Aprendizes deMarinheiros e irmão do saudoso almirante Proto
genes e á sua exma. famllia apresentamos sinceras condolências.

Pen itenciaria da
Pedra Grandenão preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO N.
Foi contratado para servir co

mo Far;naceutico, da Penitencia
ria do Estado, o sr. Osni Pin
to da Luz.

VISTA BEM SEUS FILHOS
\

{
.-

Lindas e graciosas confecções para meninas e garôios só

na A C A P I T A L.
Rua Conselheiro Mafra

•

esqullla da Trajano
'fI!' -- .......�' ._--._. •..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---�-_--,------�- I!
14.060.398

1.182.624

TOTAL da expor_til_'ç_,,_o_1 �.107.813

Industria rlgricola
I

981 14
9.002.044 1.286.006
440.715 62.959

1.393.748 199.107
108.385 15.484

1.074.3191 153.4/4
12.019.309 i 1.717.044

0.001
55,886
2,736
8,653
0,673
6,669
74,618

parecimento. I MLnoel VltofJnO
Nos circulos múritimos não se: Clínica médica círul'gica das

IIcompreende por que razão ova-I molestías da

por se ent.:ontrava nas poximida- I CABEECA FI"' PEflCOCO : ','specía 'sta (mdes de Almeria. iólo e, longe das
NARIZ, GARGANTA E i:,'!i!"rótas que devem seguir todos 05 OUVIDOS

comandantes e cuja v,ig'lancia es-j' CONSULTORIO
tá assegurada, nem as razões por 118-

Rua Trajano -18

',' Ique o comandante ticou ferido, RESIDENC1A

desapareceu Bregante e ficaram

II
Hotel GlorIa

'i"doentes 19 tripulantes, _D_iariamente das 16 ás 18 hs.

A inqu:etação reinantL�e�e�:�a�ce�r�I"��������_��""���.,, ".

�A GAZETA
--- ----_ ,_-------------- ---_

:Florianopolis, i 4--1 - i 93b

\ A ��ll;tllr\a Nacional noTCentro ., IClube �aU�iCorF'altan,*, noticia!, do l'Iaviil
'( �>'"

_" , .. ,! Soe:a I Martinall, "GuaruJa"=�:..= =-=_.. , ..... .="--- - -"""'-=0=......-=-,.,;;,,;;;;. ....õZ>""?=_ .."..,_,....,

I d o;..� Ali e R II '"
"

"7' � ,.
'

� ii

E tader
Reahz-lõ-se-a domingo plmn� I MARSELHA, 13 --o enca-f tuada pelo fato d,J;, líll-'llL:lllte�

�on'lérCIO xpr'orta OI');: h' "
mo, na séde do Clube Nsutico lhe do y"PO; GUARUJ.�, nas do GUARUjf-1. não terem di'S.. .

'eat:��·a em:_sü:\ SEde w:�aI f\1a,tii1�llí, a eleiç�? 'p�i'a a nova (Jioxim:dadeo ,Ip' Allile�i" e a fl1l- do nenhuma p:llw<'l áo �"L 8 i
5--------,�-...."._.:. ... '"5';;::ni.,.=5""""F-""5m --==-1 D'

z
��

a eleição �ard' � ,fi va LJ" eroria que dillgua o atual ta de 'nforma,,':-:,c;; mais prerreas rmhas e dt! té:,,�tr flcaou -d;

. I li�tona, que ?evera mgu os
eXélCI(..O. sobre o acidente, estão suscitan- re-posta cs pedrdos de _nr,)!fú -

(CO r:n uniCado .d <? destinos di'\ sociedade no correu- do vivas preocupações nos +. ções dirigidos a Valencia r� /l.\�
ServIço de PLJbllcl-!te ano,

-------- los maritimos. meria.
d 9 cje (jo M i n is te r io I .__ Começam a circular desencon-

d a /::�, g r icu! tu 1'-d) I L iCeu indU5-1 t;'1dos rumores que. at.ibuern o
--------

Desaprcpíaçâo t
·

I I fato a,graves.acontecnDcntos {j;ue A Livrai-ia �loderlHD
A t sti\tistiea do comércio que o Braoil entretém com as nações rIa se teriam verihcado a bordo do

de Pedro Xaviell� ���.1Ií.
{, como se sabe, elaborada pela Diretoria de E�t)ti�t!ca Econô� A Prefeitura Municipal de

I
navio. PREC I SA DE U'A Nl O C \

�

d M"
.

d F d N dori FI' I' f' izad E .,

b I' Corno se sabe, um comunica- COM BOA LETRA E QlJ i� '1'1:-ti j, a e "'lOaf:rei�), o m.steno a azenA a. essas rnerca o�las . onano�o IS OI,. autoriza a a ste �o?Celtuado. esta. e eCI- d Id,: expcrtaçã . ar figuram agrupadas .em
três grandes classes: Mme- desapropiar o prédio da rua Fe-I rnento abnra no proxrmo dia 15 o oficia anunciara pela manhã NHA PRATICA DE DAT I LI l-

d V "d
.

'd N iod I' S h id
.

d I de ontem que o (,ficial mecanico GRAFIA.
r ais e S,t!US po ulos; egetais I em; An.lrnaís, I em. o peno o

IIPe, .

c m.1 t, pertencen.te a viuva 0. corrente a matricu a .pa.ra os
���"!":_�:��"'�'_�,",�_�'Rrn,."'.;...",,,',

d 930 1936 b E I B h M d d d I Bregal'lte se suicidara e confirma- �- - --- ---

""" '/éli e I a , o nosso pais exportou, em termos a - mina nn osa .e tIfOS. I iversos cursos e especta ização IIiI
;, lutos f' relativos. as seguintes quantidades em toneladas: daquele educandario. r a que o comandante � Íarque es- O r. Ped ro Cata Iào �

- ' II
'

-I>'
,,______

tava lerido e que 19 membros
Diplomado peta Faoul- �

Como ja demonstramos, entram no grupD das indústrias ru- da tripulação S� encontravam ell- dade de Medicina da

�I'rais a lavoura (industria agricola) e a criação (industria animal). j lermos. Baía
Ambas, por sua vez, podem constituir-se em sub 'grupos, como se

I

A' s ultimas horas elo di:;I sou' Ex-interno eM,", k:lte do
expõe em seguida. be-se, no entanto, que o minis- Serviço do prol. 1\ i()) .es

tro do Marinha Mercante recti- Ex-interno do Dis, "e,,'! h,--------

ficava o comunicado declarando Silva Lm11

�.J�
,_--'

Total em 7 anos I
I,-�' '! • .r ais e seus produtos
ll-\ "flai,«« «

1!I-AIl'IMlis <" «

864.791

Média ·I.

123.542 5,369

2.008.628 81,289

168.946

7,342f2.301.116 I 100,000
SUB-GRUPOS Total em 7 anos Média % que, a respeito de Bregante, não Ex-adjunto do HC':lllcd

se devia ler suicidio, mas dG.;a- I GraHé� Guillle e Sap"torjQ

CLASSES

Obs: (\·f'·st', porém, que a classificóção adotada pela repartI
çiJo elabcradc-ra. é por demais (ímpIa j' ara que se possa dlvulg'lr,
uos itens que apresenta, o papd da a�ricultura nacional no cômpu- ) Plantas vivas
to da exportação, ,ó, dotemos, p _Htantu, uma classificação mais con- �) Prodlltos aliment. não transf.
�entânía ,�om as atividades econômicas de onde provêm as merca-

I
.) f d

d
.

d S'
.

I
' c»)} trans arma os

Orlas exporta as. ... eJam as st'gUlntes as c asses respec�lvas: d) M t'
.

,a tIlas pllmas

e) I> segundas
f) Produtos forraginosos

Sub-total

�lanufat
V-lndúsrria
VI-- (I

13.391
agrícola ! 12.019.309
�xlrdtlva

2.037'860

I

1.9131 0,08',
1.717.044174,618

5 207 a) Animais vivos
I b) PlOd. pecuarios

O O 171 c) »

-

)}

, Sub· total

não tramf.
semi transf.

36.345
894.104
232.6261

1. J 63.0751

5.192
127.729
33.232
166.1531

I
---

0,062
Industria animal

CLASSES Tota! em 7 an03 Mr\dia 010

l-Mineralurgia 9'9jO 1.419
11- -Industria extrativa mi,

'rI neral 838.677 119.811
111-Produ:os qUlml�Ol>

mme'als 2.793 399
IV-- « mmcralS

0,226
5,551
1,444
7,221

L e í lã
------_, -,--------

J

Está, (.i()llanlo, perfeitamente caracterizado o papel da agri·
,uhura nacional no vulto do nosso ·comncio exterior, Perto de 821.

12,651 ,da exportação são coostituidos de mercauorias produzidas fiOS centroE

I rurais, Oll provêm ?â labuta ';r�ua �os campos onde em maior es· 1 mobilia estofada com 1 sofá 2 cade;r as de bra(7"
0.020 cala �e tlabora a nqueza do pólS. Deslês 81.8"1., 74,6')' vêm da 6 carieiras simp'cs, :2 finos portas bibelc-t com espeillus (' ,

7,2211�lavoma e 7,2'1. da criação. N� la\'oura, são dominantes, em ,mai� cristal e vidros moronez-I tapete de sala 1 par di: pn( ",

I
de 5'1., os produtos ahmentlclOs nãtJ trllmformados, nos qUaiS se 1 bufet de fina madeira trabalhada. 1 etagerc com ('::;p-:lh '

2.773 O,I2U I incluem: o café. as baile Das, o caeáu, as laranjas, o atrc,z, o� abara- e vidros de caies todo entalh:=ido, 1 crísta!eirJ anlareL'.\,

201 'xis, etc. NL' [01 dos produtos alimenticios :ramformados, estão: o mesa elastica. 12 suplriores cadpiras �stofadas de (OUfC" 1
0,001 açucar, a faricha de mandioca, derivados do cacáu, polvilho, etc, cadeira de balanço, 1 cadeira preguiçosa, 1 grande Cd',"

---�, Nas materiéls primas de origem agrícola, podem citar-se: o algodão toneirél. para sala de Jantar com espelho, 2 hUr(':lu-min:sl:-
16,107.813 2.301.116 100 000 em. rama. caroços de algodão, bagas, de mamona, fumo em (<.:Iha, 1 mobilia de vime pa. sala de visita. 3 supericres armzlI i,,'

)

1
resldl:l()s de. algodão, etc. Como matfflas segund�s, apcntam:se: oleo para livros. 1 cadeira giratoria, I meza para rCldi(., dlSl (l

______ de caroço de algodão, torta de Imhaça, manteIga de cacau e ou- diversos, 2 guardas roupas com espelhos, 1 cama clt" Las� 1
A classificação supla. por minuder.te. permite condensar os Iras. I divan com veI"do, I cama solteirc. 3 criados mudos I guare;,

'respectivos itens em grupos de afinidade manifesta. Assim, obser- Com referencia á cnação, domiflam os produtos pecuarios roupa para solteiro 1 p e 11 t e adeir.a Bcom espelh )

vemos, n�)s grupos seguintes. como se comporta a exportação. re- não transformados, entre os quais se apontam: couros de bovinos, 1 bidet, 1 cama amarela para solteiro, 1 portá chapcl1s, 1
ferida ás indústr:as que a estimulam: peles de caprinos, carne congelada, etc. No rol dos produtos pecua- geladeira marca (Neva) 1 finl) guarda louça, 1 armaria (:n-

I rios semi-t�ans!ormados, estão: a carne em comerva, a banha, �ebo, vidraçado, 12 cadeiras amarelas, 2 mez�s para fi!tro, 1 f,l.,
-- adubos ammals e outros. tro (Berkefeld), 1 porta·toalha com espelha, 1 guarda-COIl'i··

r Em sintese,1\ lavoura e a criação são incontestavelmente o da> 1 mesa de cosinha, 1 cama branca para solteiru, 1 ',,,-,010 esteio de nossa economia e, s,m elas, é faci! presumir a insi5nifican-1 teria de aluminio, para cozinha 1 maquina pgra carne. leu·
cia do nosso comtrcio com as nações de além-mar. Muita razão I ças diversas, 2 armaçõe's de cama de vento, 1 veJocipcdc,
assiste, portanto, ao Ministerio da Agricultura. 'quando procura ani-Il maquina de cortar grama, gaiolas, 1 lote garrafa' vnia "

12.723 1.815 0,079 mar, por todos os meio5, o desenvolvimento da noss� in::lustria rural, I' cadeira balanço. 1 cama casal, 1 guarda roupa escuro, 1

2.895.948 413.707 17,978 fazendú-a cada vez mais remuneradora, pois,. no consenso de todos, penteadeira. 1 banqueta. 1 roupeiro esmaltado 1 Call1? esm3]-
os economistas, a prosperidade das nações está intimarnente ligada tada, 1 meSâ vime para radio, 1 aparelho metal para cal."

16.758 2.394 0,104 ao vulto e à intensidade do comercio. E 5e, no Brasil, o iOlercambio abat-jour. 1 fom0 para fogão, 1 filtro, 2 cache-pats, 1 escc �

13.182.384 1.883.197 81 ;839 de mercadorias està na depend�ncia da agricultura (314 da expor- vão para lavar casa, e uma penteadeira q3 espêlhos ovai'�.
taçã'J são de origem agricola e 1 [14 é de origem pastoril), é de
louvar-se a atenção que a administração do rals dedica às questõest6.617.813 2.301.116 100.000 .

f dI" I dagranas, es orçan o-se pOi so UClOna - as com méto o, segurança e

diciencia.

vegetal
VII--P10duto� YfgeLis m�

nufilt
VIIl-lndtl'I:Íi' ,n'mal
IX-« fx1rativa

3229
1.163,075

291.125
1

461
166.153

Será vendido em leilão no dia 18 ás 19 horas, j, ,"
dos os moveis que guarnecem o predío da rua Ll.I,� Ii, no

fino no, 30.

é nirTIalS

anima!
X-Produtos

manufat

19.411

138

TOTAL

l-Industria rr eneralur-

GRUPOS Tota! em 7 anos Média

11- « extrativa
1lI- « manufatu-

relra

IV- « rural

TOTAL N.B. Será vendida uma garage desmontada toda d •

madeira com as respectivas telhas novas francezas. Na l' �

quina da rua acima passam o circular e agrol1omica.
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immena. dura..iII..... ��
A

W

� venda em toda••a li•• í Join.ile, Lages, Laguna, São '��
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I AZ ET . INOle Dr.Atmi���,_·-1
Dr. Alfredo P. de Aràujo I D�o�bgaidl ! I N s-;�·-; U T-� �� MEDICO.ESpL�A::�:S I

M ED I (:;o
CLINICA GERAL I G,NOST ICO CL I N I CO I OUV���t-;; Na;��co�:ar- I

Especialista em moiestias de creanças, nervos Iimptüudlsmo e molestias da pele
7rata��::t��::��o das Dr. OJ- a Im�� oe I ,man n

I I
Consultas dao dla� t� �� -18 ,11Tratamento do ernpaludisrno e das rnolcstias da pe-

. I

le e nervosas pela jlutolzematherapia molestias do Pulmão Consultorio: Rua João IConsult.-R. joão Piflt�. 13 Com prática nos hosptta'a europeus ,

I f'into, 7·-- Te!. 1456
1 elelone, 1595 1

Res. Hotel Gloria-Foae 1333 CUNICA MEDICA E J\ GERAL I
Res. Rua Bocayuva, 114 !

I Consullasdas 13 ás 16 hrs, Consultas das 10 ás 12 e di : 16 ás 18 horas.
Tel, 1317 I

I --.------'
1-------
I I Dr. Carlos Corrêa

I

Cansuitorio e residencia +Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Consultas:-Das 8 às I 1 e das 14 às 16 horas

1,--- -.-----.---

��������������q�.ÂVA���. R A I O X

;�.::.� Cálculo de qualquer Planta.execução, fís- I�
GABINETE DE E��J.ft�?�ARDI()GRf\F!A

�f1 estruture em con� lo callzaçâo e direção Curso de aperíelçoam snto em doenças do coração

� ereto ar: nado de ob. as (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

�Á A � traçados eléctricos)
R' e ferro parelhamento com �

I
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constru- � NERVOSO

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

� concreto armado � médica

� � Laboratorios de Microscopia e Aná-
f� � lises CI trucas
r� � Exame de sangue para diagnostico da sihtis (reaçõe. de

� O C
·

R
III

b
· � Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) D11g-

�$J mar a rne I ro I e I ro �� nostíco do iropeludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

l�!4 l}� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

�� � gnóstico precoce da gravidez}, Exame de puz, escarro, li-

r� ENGENBIURO �IVIL � quido rachidiano e qualquer pesquiza pua elucidação de

�1'{4 tl diagnosticos.

�\ �. Fernan :jO'Machado, 6

� Rua 15 de Novembro, 416 iI1I
SALAS 12:fe 13 � TELEFONE 1,195

�
1· ANDAR

� �iiiIiMiiiíi_FiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiAiiiiiiiiN�.�O�p�e�L�I�S��
� ·�.I-- -IA I� Tel, 1503 Curitiba • Paraná

I Dr. Rioardo I ceacio Mo-
� Gottsrnann. .

rei ra tem seu escrip-
Ex·chefe da clinics do Hospi
tal de Nümberg, (P.üressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eeplelalllla IM cirurgia

geral

tÓI io de advogada á rua

Vísconce de Ouro. Preto

n. 70. -.- PhoJIP' 1277.-

I_cai). l Postalj 110.
__ I� Obras contratadas no I- semestre

� de 1937 �
� donte �m concreto armado sôb.re () Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
� Ponte de ccncreto armado sôbre o Rio 5, João (Estr. Curitiba-Ioinvile) . ����� Prefeltura e Forum de Mafra �
� rupEscolar de Mafra

� Grupo Escolar de Rio Negro �
f1 Grupo Escolar de lrali �
� Mdternidade de Rio Negro �

.

� o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
I
RESIDENCIA-l<ua Este-

� Diversas construções de residencias
.

� I
ves Junior N. 26

;���"'���h.���&�7AVAVÁVa§ TELEF.l.)3)

alta cirurgia, ginaecobgía. (do
enças das senhoras) e partos',
cirurgia do sistema i�(:fVOSO e

operações de plastica

Partos -- Molestías de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
MedIco do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 t 12 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA G.ARIBALDI, 49

,

i

R�!

I
I Dr Aderbal

da Silva
/vdvcgado

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

I Dr. Padro di MgUr8 Flrro-f
Advogado I

I Ru& Trajano, n' 1 sobraão I
I Telephone n' 14�1

==

Df. Osvaldo .Wanderley da ,

Costa I
Bacharel em Direfto I

Advoga na capital e�no interior deste e do Estado, de San- !,I�..ta Catarina. ,g

;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_E_SC_[)_'to_ri_O'iiiiiiiiiiR_1:I_aiiiiiíiiiiiiiMiiiiiiiiJa_re;qCh_3_'F_lo_rí_an_o;_p;;;;;e.ix_ot_o'iiiiiiiiiiiiii13_liiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii:ll'Isobrado sala n' I
PARANA' SANfA CATAHINA

CON5ULTORIO-·-Rua Tra·
ano N. I e. das 1 O' ás 1 2 e

das I 5 ás 1 6 1,2 horas.

TELEF. 1.285

.........�, ....---_ .. _. -,_.� _._. -, .... , ....>-_........_��-�-�_._---• .� ,.JIII'f .,� _,
-
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favorlorerra a sua avorita

Rua Felipe s. hmitd n° 7 e 17 a

- - Em todos 05 casos em que tive de combater uma

dôr, recorri á >/ Apyretine», sempre com resultados mara

vilhcsos
As�. Dr. Fausto Brasil

Diretor do Hospital Frat:�nhilfe, Hansa Humbold:e
Consultcrio em j;uagIJá.

-PO:i50 certificar que empreguei com optimos resulta
dos, {, renomado produto «Apyretina>, nas alagias leproti
cas, sem notar alteração da função cardiaca.

Ass, Dr. Alfredo Ciniello
Medico estagiário voluntario do Uepartamento de

Pwphylaxia da Lepra em Sã:> Paulo.
._------

- A «Apyretina>. pela associação feliz dos seus com-

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

Major Dr. Vi.tor Mendes-Direc'or do Serviço de
Saude da Força J )ública do Estado de Sanla Catarina
Florianopoli5.
----------_._-----------

-Os analgesicos componentes de« Apyretina» estão

dosados of,iimam' nk, de maneira que a energia e specihca
dQS orgãos nao é aligida per deitas secundários, mesmo

quando dois cachers 5'. jarn ingeridos sirnu 'taneamente, Em
outras palavras, não deprime o coração, não diminue ° pe·
rystaltismo gastro-intestinal. nem hyperacidifica o estomago.

Ass. Dr. Osvaldo Espindda
::�:��_ Rua 15 de Novembro nO. 84' A- Blumenau-Santa
Catarina.

-- Apyretina, ein ausgezeichnetes Praeparat be-onders
beí Migraene. (KopfschmellcnJ).

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

Catarina.
-- A fórmula dos cachets de <Ápyretina « é de molde

a corresponder perfeitamente aas casos indicados.
Dr. Alfredo Hoess

Oi redor do Hospital Sta. Isabel- Blumtnau-S�8.
Catarina.

Atesto que prescrevo, com resultados cptirnos, os ca

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

Diretor do Hospital Sta. Catarina-Blumenau-St8.
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 Aoxi

liadora-Nova·Baeslau-Sta. Catarina.

-Atesto que tenho empregado em minha clinica, vã

cachets de <Apyretina», COID optímos resultados.
Dr. Nilo Saldanha FrancO)

Director do Hospital de Timbó- Sta. Calarina.

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

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

Catarina.
._-----------

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

Preço de dois cachets:$600, em toda�, as Fat·
ma :ias.

________.�'" .

F'. ':,

I

•

=Adolar Schwarz- I
MAIS UMA GRAdDE UICTOR�A--'��--�r

ZUNDAPP I

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

'I N O' Estreito Ponta do Leal Navegação entre BUCAREIN (joinvile) P: SAN'10S.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

i i mente, sem transbordo

II Tem sempre vapores em porto, carregando

�� ..1
e I L. H E T E S 1�4'JI Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

�},::�
4

torlas as espectes de madeir as serradas, beneficiadas e em"

�:\1 tÓIOS etc., cereais e mercadorias ern gelai. para qualquer

j'&:' f��':.� Federal e Santa Cataru.a
l�

porto do Norte ou do Sul do Paí�. bem como para o Exterior
1(".; L� Recebe cargas de importação. do País ou. do Ex'

��r;j r.os CLL\SSICOS Et"VELOPES FECHADOS � terror, para a�e����a�:�ç� i�t��i��spacho para

�l"j � DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

�.'>�_�_:_���_"'�_"__ �����'�""II"�"""":,,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,,,,,j=,,,,,,,,-�=""II"--�""II"-""II"-""II"-""II"-�-""II"-""II"-""II"-�����""II"ji4�i���L� iiij��S�E�R�VI�Ç�O�G�AR�A�N�T�I�D�O�E�_�R,_;Ç-_IO_O -_:,:_:__�-_)�;;;:.;�;D;IC;(;;)S;;;�
I

I Atestados médicos I
I

RIO - JUIZ DE FORA - RIO
420 Kms.

VENCEDOR: WHfredo Cla ria em

ZUNDAPP
6 horas 9 minutos

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

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

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e t,c rnbem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em :337'�

motOCIcletas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RSZ-125

-

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

Bosch, 2 canos d.e descarga,

Pesando sómente 65 kilos

Peçam informações sem compromisso a

Casa

��----- ---_.---_._-_._-_.

Endereço Tclegr,: DOLAI� Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DE VAPORES

Companlsa Salinas Peryr.i.s _. �io
Prir-g Torres &. Cia. Limitada - Pio
Navegação Brasileira Limitada --Rio
Navegação Cabofriense Uda.---Cabc;'
Vandenbrando & Cia.- Santos

I
I
í

I'

de Estefano Sa V€� s

RUA CONSt:LHElf�O MAFRA N. 38

I Os rY'elhores hoteis de
Cu r i t í b a

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com successo em todas

.. molestías provenientes da syphilil• hnpurezas do sangue:

I
I

I'

R -, tt

Frío

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

SYPHILlTICAS

�" ..

TAMANC()S F--,c1"NTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
II
I

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

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500
CINl AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motocicllstas.Avudor Chauíteur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A. LHEUREUX

HOTEL JOHNSCHEfi IIGRANDE HOTEL MODERNO
I

,

<

I
j
!

Auto-Oníbos na Estação
Rua 15 de Novembro

I

I
I
I
I ve.xlas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39
I� . __._-

'iIi' _E'••��"".« ww·

quinta-feira
20 de Janeiro

Rua Barão do Rio Branco. em frente ao

Palacio do Governo

Situado no centro em arteria mais comercial. cru
zada pOI linha de bondes e onibus para todo,

os pontes da cidade.

60 QUARTOS TODOS COM AGUA COH
RENTE QU:NTE E FRIA, TELEFONE

COM LIGAÇÃO A' REDE

PREDIO PROPRIO PARA HOTEL

e nnlllmenfe em todaa
llJ aHecçOes cuja od-

111= r".18tradl gem leja a

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

nas reuniões

·!lAVARIA-·
'l'li d

�
-_... "J iares e curados __
BRl{ilÜf: DEPURATIVO DO SANGUE

GRANDE SALÃO RESTAURANTE
Al\lERlCAN BAR-ELEVADOR

Lavanderia própria k vapor-Frogcrificos-- D.�·
NER-CONCERTO

SALAS PARA MOSTRU-'\RIOS AOS SE·
NHORES VIAJANTES

Diaria a paftir de 20$OOO-F,lial 16$000
Sob direção imediata do seu proprietario e

pessôas da familia
FRANCISCO L JOHNSCfiER

, .<Y:' ..

EfVl JARAGUA'

Maximo coníorto e luxo
Com diaría a partir de 15$000

60 quartos modernamente mobiliados
TODOS com agua corrente e luz directa
10 apartamentos.'com banheiros particulares

Otimas instalações sanitárias com abundantes ser

viços de agua quente
Amplos conlortaveís salões de Recepção, Res

taurante, Fumo;f, Hal e Bar
Cozinha de 1 a. ordem se b a direção de pro
[issiona.s. Grendes Frig('llfi(C)3. -Lavanderia pro
pria a vapor, toda roupa e louça t!sterilizada.
Jardim.·--Salas para mos!! !Jarios para os srs. re-

I
iiiiiiiiiiiiiii,.,... ...� presentantes comc::rciais.-DINER-C')NCER10

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

pios e a r<"ia dos quartos pa
Ia casais e s(J]teiros. .

Confôtto, }-hg: ne e

pron-IIItidão e

II PloprietartoZ
HESSEMANN. FRAN

."

\

..
6

�.
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Florianopolis, 14- 1-1938
-------,-,-------�-�-------------

AL.FAIATA IA�,', .

- '·'11 �

braham
---------------------'---

----------- ,_-------

Comunicá que devi,do a construças da r,ova fachad'3 ;::1 Lenda à sua dis1·iF'ita ft-::--�

guezi:3 pela entrada do mesmo predio nF-l parte do C;:'\ES LiBERD...c\DEjl..Jntc) ao

I
__��:���'oria,
Co;�p��hi� Naci;�al de-Nave-g-a- Alug�-��o!�v? qua�_tfaéb:� a�:��:1 Ebstudt�ndO °t_ tos, com )(\nelas, luz, mobiliario ara eamen o

-

C �'!�t
li e penvão, á pessôas decentes. dente Wenw dos génerosça \) O::t e I ra I

Casal ou solteir.o. Otima chacara v.o-

I
nu centro da cidade. Ver etra- ces Iáo I RfO I'" R d

... '" lar á rua E,tev�s Junior 94.
'

I ,,:J ---

. egressou
_

c!

Movimente Maritimo ..Porto FlorlanupollSi ,SãO Paulo I) comandante Atila

. I Apostolado S. PAULO. 13 - A D,_r�oare;, Secretario d0. Interior t'

Serviços de Passageiros e (::te (::a.!."'..",�__ 1 de) Ginasio reloria do Servço Sanitario teve h;:,eg.�ra.n}a ,da �i�lfelbturad' :u.� ,i>"
. -

-
,-----,--

C t
. .

d'
avra no a capita ao <!Iran-

I a a rI ne nse comuatcação d.i ap rrecunento nes- bi
-

d
.

Para O Norte Para O Sul 1· J' d d
te com o (J J=tlVO � lratar ao

les U times :Jla� e um caso :!,
d b dI N domi , .

b I 'j C' P ano o aralearneu'o os ge'o ommgo proxirno, os asso", Íe re amar, a SI vestre em ayua, .. '.
'

���������������������·�����������.�.���s�.����! " )0 farBQ .U. r-omunLa-o men· "d d' ,J P'd W n:!ros allm�ntl�O! c Im as autorl-

I
crao fi '" dO ... ,-" [J

proxrmi a cS ne fI':'SI enta 0::0" J:I d I'I I d C"
.

,]'\, es a I
O Paquete ITAPURA saírà a' 15 do I

sa na cape' a o masro.na missa cesláu,
'� .

d 8 I Falando aos jornais, (tdaroLl
corrente para: I as ioras. Con o fim de verificar a ex-

'd S P Ique a VI II em ão au o está

Descanges-
tensão do mal segue am in.�ã da

dmuito meti, cára o gu� na ca-
para aquela localidade

pital Federal.
tionamento o sr, �enrigue Aragão. chefe

do Serviço de Defesa contra a

Alegre I da rua I
Febre Amarela, levando em sua

I TraJ-ano companhia m.dicos daque'e Sel
ViÇO.

A• Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes .

No local as autoridades 'sani-
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a Afim de �es:ongestlOnar o tre tarias farão vacinar todo o, i,-

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazer.s d j cho da rua 1 rajano.cornpreendido dividuos dispostos ali mal. pro

Companhia, na vespera das saldas até áf, 16 horas. para ser conduzida, zratuíta.: entre as IU3S F"')ipe Schrr: lt e c -dendo tambem a um inquérito
mente para bordo em e.nbarcações espectais.

' D; Conselheiro Maíra, ficará, a partir I p:Uil apurar a extensão J� epi':'
: de hoje, proibido o estaciona-II demia.
I menta de veiculas de qualquer Segundo no s inf�rm,)lI uma au-

natureza nu local referido. l<lrid ide sanitarie, e te é o pri

II Tal determinação, ao que so- meiro caso de febre amarela que
mos informados, será rigorosamen. s! verifica Ou Estad" depois do

I te cumprida, sendo multados os ultimo surto rf'gistrad� em meia
I cnr,lraventores. l dos de J 937.

!
I

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

o Paquete ITAGIBA sairá á 20 do cor

rente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió.

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

ti

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto
CARTAZES
DO DL�

CINES COqOADOS

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

Para mais informações com o Agente

CINE REX, ás 8 horas-v
Dueto de valentes.eo.« os pr in

cipais lI�ow-hoy�n do écran.

_J. SANTOS CARDOSO

CINE ROYAL, ás 8 hores
(raov'l horari(J)-O golante Mis
ter Deeds, com u:uy Cooper e

Jean AIthur.

---
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ITempo para
I

aposenta.
daria

Ci&lUftt

'26$000! !
·lfíGail::X:::;:;::::;JJ

( I tn'a�
Desportiva

A GAll=TA Devido ao alto custo do pa
L

. MI 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 �reços das assinaturas que pas
saram a ser os seguintes:

Anual
Semestt·ul
Itlensal campeonato estad'i:�� e

o Figueirense

REDATOR: Paulo B. Bar bosa
50$000
30$000
5$000

GERENCIAA

NOVAS ESPERANÇ"S •••NOVO ANO•••

hoje, amanhã
." Ué." R";J'

a vanguar«f ta das bôas

Ontem,

o U G 1-1 S"
org�nízeções 'I'

\

Corr!ja no a·� o nc..")v po., as �"ii-'ncie!).ci\�e. d� seu sí�::terY')a roti0eiro, Adotando sist�r"'Y"'\as
"BURROLJGHS" d,,� cor· t:abIHdade; �le9 s.erACJl O �S��;IO rn�.stre dr-" c::;.eu êXitO

1\11 uuinas de sornar e subtrair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; boh�nas ?e papel e fitas Impressoras; oficinas para consertos. -�J!anos de contabili
d,ad� para eS12belecimentos Bancarias, Comerciais, Industriais e Repartições Públicas

..�OI�paslç�es para aten�er completamente a escrituração rclat va aos 1',31 ITU-a
TOS DE PROVíOI.:,NCIA.-Contabl!tzaçao íacil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem compromisso

foi, é e
,

sera

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL. INO�

Caixa
TtLEG.

permanente ,·,·Representante exclusivo no Estado postal, 140

I'.'
'

A. "�I' !LLf4
Santa Catlu·iu3

CONS. MAFRA. 31 Mostruario
f-=-ONE ISS.

F'LORIANOPOLIS v I1-1. A

,.
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cuidará fio fornecimento de leite e outras alimentações, roupas e

auxilios pecuniarios ás famílias dos tuberculosos em tratamento,
Achamos justissimos os alevantrdos ideáis do dr. Barca

Pelon e louvamos, por isso, a sua atitude, pois êle não é só o mé
dico proficiente a quem são confiados importantes serviços, mas

tambem é o cidadão que propugnando pela questão social paralela
mrn te aos casos de higienização e profilaxia sabe pôr o seu coração
ao serviço das bôas causas.

Da nossa visita ao digno Chefe do Departament o de Saúde
de Santa Catarina tivemos ii mais grata impressão, retirando-nos
com a convicção de que o dr. Barca Pelon muito irá fazer em pról
de toda a população cat.arinense com relação ao t ral.o de tod0s os

problemas sani tarios.
Oxalá possamos Lodos nós gozar, dentro de brrwe s dias, os

frutos dessas campanhas luo elevadas e tão altruísticas!

NOSSAVIDA

Passageiros do vapor CAHL'
HOEPCKE, entrado unte-ôntem
do RIO de Janeiro, desembarca
ram neste porte, as seguintes
pessôas:
DO HIO:-Eugenio Trompows- Art. l-A declaraeão do pagamento

ky Taulois, Jení Vasconcelos do imposto sobre vendas e consignaeões"
SRA. ALEXANDHINA GHI- 'I'aulois, dr. Urbano Mueler Sa- nos documentos relativos á venda ou eon-

ZAHD les, Pedro David de Souza, Ana· �

d • d I 3 d d
Castela Fernandes, Geraldo Ga- slgnaeao" etermlna a pe o art. o e-

ma, da. Olimpia da Cunha Reis, creto-Iei n· 12" de 31 de dezeulbro de 1937"
menor Maria Tereza Dias, Alce- fale-se-á da fôrma seguinte:
biades da Costa Ferreira, Gecí -nas faturas" com declaraeão:
Durval Macedo, Luiz Nogueira "Foi pago na dupli�ata o impostoda Gama, menor Araken Guerra, da""Clovis Coelho de Oliveira Maia

O ••• "I!"•••

e 8 em 3a. classe. -Nas duplicatas" notas de consignat:ão"
DE SANTOS:-Da. Zéca San- notas dc entrega e conhecimentos de ex-

Transcorre, hoje, a data ani- tos Borges, Maria de Lourdes.] portaeão e expediente" com a declaraeão:
versaria da gentil senhorinha Antonio Konder Heis, Epiíanio I "Selada com •••$••• '"Vera Grijó, elemento destacado Dr�sch, S�z.ana Bran?, menores I -nas notas de venda (art. 55 do De-
do nosso <set », Luiza, Cecilia e Francisco Brand, �

Por tão auspicioso aconteci- Louis Lohr Brand e 3 de

3a'l
creto 72)" com a declaraeao:

menta, oferecerá a senhorinha classe.
_

"O imposto foi pago no livro de ven-

Véra uma festa intima ás suas DE SAO FHANCISCO: - 16 das á vista.'"
inumeras amiguinhas. passageiros de 3a. classe. Art. 2 - A declaraeão do pagamento
QUEREM CASAR-SE

DE ITAJAI': - 2 passageiros do imposto dos conhecimentos de 'expor-I de 3a. classe,
�. •

H uu I O vapor COMANDANTE CA - taeao e expedIente cabe ás coletorIas.
a I itarn-se para casar o sr. A

'"

't 3 R d··
�

dr. Eliezer dos Santos Saraiva: PELLA, entrado õntem; de Por-
I

.é r.
..

- evogam ..se as Isposleoes
e d. Ligia Fraga e Silva. ! to �legre, trouxe os seguíntes pas-: em contrario.

f sageiros:
� DE POHTO ALEGRE: - Da.
Brígida Brandão e Ildefonso An- AUDAC1050 RAIDE Alteraco-es nos co-o lar do sr. Adalberto Corrêa,' tonio de Paula. �

conhecido desportista foi enri- DE PELOTAS:-Joé Dias da d e,equecido com o nascimento de Silva e senhora, da. Inacía Cor- man OS mlllares
mais um herdeiro. reia Dias, Manoel Jorge da Sil- pelas treAs Amer.·cas Visita de agleadeci-

va e Alípio Bezerra. menio ao Si·. Inter..CHEGAM UNS ; DE PELOTAS:-Jo�é Francis- ---- Por despacho de 5 do corrente,

: co Breigeron, Heoní Simões da
do sr. Ministro da Guerra, foi

I Costa, Juam Saccher, Antonio NOVA IORK, 13-0s planos I davia,
Terra do Fogo, de onde exonerado, a pedido, do cargo de

Está' nesta capital vindo de I Pareia, Em transito 45 passageí- para um vôo de 35.000 milhas voará para Buenos Aires, Monte- chefe da 10a; C. R, com séde

Porto Alegre, o nOSSf) inteligente i ros. pelas três Americas foram hoje vidéu e Rio de Janeiro.

I
nesta capital, o Ten. CeI. Fran-

I
revelados pelo aviador francês Xu- cisco Pessô i Cavalcanti. Em vir-

conterraneo sr. dr. Biase Faraoo,
pery, por ocasião de sua chegada Em sua viagem de regresso tude do despacho supra, o refe-

que acaba de concluir com in-]
d
------

pelo <Ile de France>, pretende visitar Assunção e San- rido oficial passou, ontem, arvulgar brilhantismo o eurso e I Diz o referido aviador que pre- tiago, rumando então para o nor- (unções de comt. da guarrnçao el\ledicina, naquela Capital. I
.

C tende permanecer em Nova Iork te, afim de visitar todas as capi- de c.iefe da 10a. C. R., respec- Lerventor Nerêu Hamos os assi
! reme entre 8 e 10 dias e que tenciona- tais sul-americanas, até Caracas, livamentr-, os snrs. Ten. Coroneis Inalados serviços por Sua Excia.
.

va antes iniGiar o vôo em Mon- onde embarcará para a França. Candido Caldas do 110. B. C., I prestados ao pessoal daquele im-

Charlauth I treal, mas, que agora pensa em I Xupery foi anteriormente pilo- e Carlos Trompowsky Taulois portante departamento.
levantar vôo de Nova lork, es- to da «Air France», fazendo da dita Circunscrição,

• __ .. _-�-��----------------

calando em Jacks@nville, Guaya- vôos transandinos e diz que os 06 referidos oficiais tomaram CARROCEIRO
quil, Lima e Santiago do Chile, motivos dos vôos que projéta posse ontem mesmo das novas FERIDO
Depois atravessará os Andes e a

I
são os de estabelecer urna «liai- funções. O Ten. CeI. Pessôa Ca

Patagonia até Comodoro Riva- san francêse». valcanti recolher-se-á ao D. P.
E., no Rio, até ser designado
para nova comissão.

A bordo do «Itajiba », proce-:
dente do Hio de Janeiro, che-!
gou a esta <.;apital o nosso jovem: A FARMACIA HAULIVEIHA
é distinto c';lestar1llano Mario I avisa que já recebeu o muito fa
Hamos Wendhausftl, quintanista lado e prodigioso creme

de medicina.
•

tHARLAUTH.
O brilho com q ue se tem ha

vido nos bancos escolares, ates-
tam o flllgôr de sua inteligencia,
a qual é de molde a honrar a

R d.terra que lhe serviu de berço. a_los
A GAZETA abraça-o muito

afetuosamente com os melheros
votos de felicidades.

Seguiu ôntem, para Curitiba,
o nosso estimado amigo sr. 10-
tario � Rothfuchs, funcionario da

Delegacia Fiscal e destacado
membro do Grêmio Esportivo.

Lista dos passageiros que se-

guiram para o norte pela Em- Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais: L. F�OI ROUB ."DOpreza Viação Cruzeiro Ltda: Es- ImOUSI·ne � RIO, 13-Seguirá para Goia-
meraldina Silva, Haroldo Luz e la Gambôa, Fenda'tão GaffJé-Guiflle e S. Francisco deAssiss. Esteve na Policia Ceptral Olim- na uma caravana de estudant.es
senhora, Jorge Amaral Farias, Ex-intelOa do sarviço de Pediatria da Policlínica Pelo modico pre,o de 13 con· pio Ulinger, com 39 anos de ida- paulistas, que será porladora de

d J ' R
.

d B f tos de réis vende-se a luxuosa li- d d' F I' S h 'd IIvo Vaz, Elóe Gevaer, ose 'aI- e ota ogo e,mora OI' a rua e Ipe, c mI t uma p aca de Monge oferecI'damousine CHEVROLET, tipo 1936 .

dmundo Oliveira, Osni José Oli- UOENÇAS DE SENHORAS E CRI ANÇAS de nO. 221. 32, qUeIxan o-se terem desapare- pelo "Diario de São Paulo", pa-
veira, Maria Batista, Aldo Ba" Consultoria: Rua Trajano no 12--Sob. A tratar com o chauifeur pro- cido de sua residencia uma capa ra ser colocada no Lumulo de
tista, Olimpio Soares, Miguel Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 S horas

prietario JOÃO INACIO DIAS. de borracha, côr de cinza, para Helmano Hibeiro da Silva, o

Mandalis, João dos Santos, Gas- senhora, e um terno marron, tipo malogrado Ch2fc da Bandeira:
tão Assi8 e Acacia Schpman. FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA, TelefoDue 1 ..222. s porto Anhanguera.
"�.==·=�SE="E'=i.,,iI:·=-"1t::i:·c·C!I·:JWi::-:il.'iI;«-t:*--Ei'IlS&IIl"::;W:':'=1,=rllCl__= =.� . 4 & & keR· #41#"# ti 1*" ii - "H*§' ••__m IIIiI &lltll!ll iií·llni!li-_l:'re�Sj,il.!.:jUmt��DiIll·iIZl,WS!l.E'II__!!'f'•
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ANIVERSARIOS

SRA. DH. l'vlAHIO HOCHA
Drllue hoje o aniversario fia

talicio ela exma. sra. d. Amelia
Hichard, digna consorte do sr.

dr. Mario Hocha, integro Juiz
de Direito da comarca de São
José.

Vê passar hoje a sua data
aniversaria a exma. sra. d. Ale
xandrina Grizard, dignissima es

posa do nosso estimado conter
raneo sr. Eduardo Grizard, Iun
cionario da Diretoria de Estra
das de Rodagem.

GENTE NOVA

DR. BlASE FAHACO

MARIO WENDHAUSEN

Vindo da Laguna, acha'se nesta

capital o sr. dr. Silvio Ferrar0,
que com muito brilho desempe'
nhou as funções de 10. Secr('tario
na última legislatura da extinta
Assembléa Legislativa.

OUTROS PARTEM

LOTARIO HOTHFUCHS

V IAJANTES �MARITIMOS

IMPORTANTE DECRETO

QUE INTERESSA AO COMERCIO
Pelo sr. Jn.ervelltor Federal" na pas

ta Fazenda" foi assinado o seguinte decre
to:

Explosão que mata
mil pessoas

duas

NAPOLES, 13 - o conheçido ex-] guí livrar-se. com J. ínterferencra das
plorador alemão Wílhelm Filchner autoridades consulares alemãs qM'acaba de chegar a esta cidade, pro- agiram junto aos representantes iv
cedente da Asia Central onde este- glêses,
ve durante tres anos em explora- --- - -

ções ctentrfícas. FaLindo aos· r?por-I Mod,ef,·caco-esters sobre as suas aventuras, o dr- ti �
FiJchner decix.uu que dentro de pou- RIO. 13 - O mrnrstro Bento de
co tempo não restará �aís neJ\�u- Fada. presidente do Supremo Tribe
ma area em toda :l ASI'.. que nao nal Federal. dando exec ucão á
esteja completamente explorada pelos sede de reformas que vai introdrr
europeus. zír naquela alta côrte de iustica
Entre as muitas aventuras que entrou em acôrdo com o prefeito He�

teve em Mongolh. no Thibet e tique Dodrworth e assim os terrenos
nas outras regiões por ele percor- lateraes do edifício vã') ser todos
ridas, disse o explorador que as mais ajardinados.
importantes foram a explosão da Feitas essas remodelações, vai
4u.a� «sca pou em �anchow.e a sua desaparecer o espetaculo desagradaveí
p"ISaO em Chotan, JÜ p.un.r.a des-] do embarque e do desetnbarqm; de
sas aventuras. morreram duas mil presos na porta principal. do Tribu
�essoas e a segunda sómente CO'lse- na I. po.s esse servíco S8 realizará

nos fundos do edifício. por onde en
trarão os c.irros, os quais saírâ i pe
lo portão lateral que dá acesso pela
rua Pedro Lessa,

No Palacio elo Governo compa
receu ôntem á tarde uma comis
silo de funcionarios da Higiene do
Estado, que fazendo-se acompa
nhar do ilustre higienista dr.Bar
ca Pelon, foi agradecer ao sr. ln-

ventol·

Pelo operaria Claudio Augusto
de Souza, foi apresentado na Po
licia Central, o carroceiro Viriato
Possidonio Teixeira, com 26:anos"
sol teiro, residen te na Costeira dOo
Pirajubaé, o qual apresentava Um!

grande ferimento na tibia direita
proveniente da queda de um�
pedra, quando descarregava a car

roça de que é condutor.
Viriato declarou trabalhar atual

mente como carroceiro de NicolaU!
José Vieira, não se achando se

gurado contra acidentes no traba"
lho.

" "

COMISSÃO RECEBI
DA PELO SR. IN-

1'ERVENTOIICROSLEY
MELHOR BONSO entre os O sr. Interventor Federal re

cebeu ontem, em Palacio, uma

comissão de destacados elementos
de Cocal, a qual veio solicitar
de Sua Excia. uma 'série de me

didas atinentes aós interesses
daquele prospero e florescente
distrito.

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

Melhorou o general
DaltJeo Filho

POHTO ALEGHE, 13-Me
Ihorou consideravelmente o gene
ral Daltro Filqo. A temperatura
que. er� ontem de 38 gráos, b�i
xou hOJe para 36,9. O pulso que,
marcava ontem j 03 pulsações:
baixou hoje para 92.

NO MUNDIALCONCEITO

AGENCIA EXCLUSIVA
"

Mundo Loterico"
MOOEL.ARA

Caravana Estudantil!
a Goaiania

na
Vendeu ontem, por intermedio

do seu vendedor sr. Henrique Ma
daloni, o bilhete 2942 premiado com
100:000$000 da 40·. estração da Lo
teria do Estado de Santa Catarina,
"A Rainha das Loterias", bem co
mo as suas aproximações. Vender
bilhetes todos vendem, mas sorte
grande só o "MUNDO LOTERICO".

Pra,a 15 de Novembro n·. 24.

Dr. Pedro da Moura
Advogado

Rua Traiano n. 1

Ferro

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA

O sabão

(MARCA

"Virgem Especiá.lidade"
de Wetzel & eia••• Jaín"ille

recon,menda-se tanto
h; s··§_ &4

para roupa firta como para roupa
me·é *'*#-1%.4 § ..MA-A t!I&l_.:;�Ji3:a::1121:1:;:';::'Zr&a;;';:::p;:t;:;'lIi_=;:":J".;:·�t,gz:�:::==·:l.a?Zlcrr;:;'=';::}!;t;:a:;;;;::;;;a;;;;:::::.,::-:::::;;::.;;;;;-=i26ii:1&iII�-=0.195 ,.�."1iI1 i 0'. S,
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