
VIDa horrível catastrofe ferroviaria,
vem cobrir de luto o glorioso Exercito Nacional.
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5AG PAULO, 4-- De:;êe oj·�ten1, �,J m�cL1, quelA solução do
!.

onie;aiageol á rnelDoría Aviso iHJS "foliões'
Vê81l'1 COlíé"N'tÓO !}l&la cidade tnslstcntes bO:ltos sôbre I 1 .__ _

. ._.__

um desastre que teria eeorrlde cêrca da estação caso gaúcho 1 -----------------

:;.,iênoviãrL..) de AU'alqu�r�, vlflmende grande número I do fJI_,:eneeaã Daltro
{�e soldades de !EÀ{��r'cit�. I �

1?n:."rr:naJas lnformaçôes no Quar'l:ei Gencra� �iO, 4 -- �.a5 rodas I
-------------------.

de3'�:ã He��ãQ)? foi dectarado aos Iornallstas nada ali gaúches do. R.o tem-se i
constar, I como quasa. certo que,

I

D[�:·m·;te @ dia de hoje, porém, os boatos VOI-I antes de partir para p�-;
tlraU1 com grande lnstsrencla, tudo Eevando a crêr, i

ços de Ca�da57 11� presG-.
que, tnrf.:&izmenil:e, algo de gravíssimo ocorreu. i de�te da RePl!b�.&ca r�o-:

[:5sa c:i);1'lIh:ção acentuou-se, em presença da n1e�le o nevo Interventor

partida clo Campo de Marte de um avião militar, gaúcho.

transportando grande quantidade de medícamen-
I ""'"....__m_....... _

tos E). �:ums05.
! ----------------

f.'{.(1 que parecer a grave eccrrencla, refere-se a �.�tá tUllo na pe- I
(::'m t!e$!;.uri�arner�tG do trem especlal que eonduzla Jluadu·a

de São �auio para Goiaz, 06" Eatalhão de Caçado-! Hio, 4. - O caso baiano

res, que t!nha vindo a esta capltal tomar parte na
I continua envôlt.. na penum-

parada do preterlte dia 25� comemorativa do anl- brn.

versaria da fundação de São Paulo. Tudo indica que o coronel
Fernando Dantas não será

Em consequência do desastre, afirma-se exls-.' subst ituido PN enquanto.
tirem para mais de cem vítlmas, I I 0, proprins amigos do sr.

l-O avião que partiu do Campo de Marte, trSl1;... I Puch-cc de Oliveira exter

portando socorros, foi pilotado pelo tenente Per- �I num essa impressão.
I digão. ,..;;;;;._;

h

;.;., ;;
-
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S. PAULO, 4, l:'a12mIo :;abX'2 a

visgem que vem d:: fazer ao E';tado
de Goíás,o sr.Ad31herío Bueno Neto.
declarou-se encantado peL; fe::rmài
dade do solo e descnvotvímento não
só material como cultura! da" po
voações que visitou.

Acrescentou ter entrado em en

tendimentos com o Interventor l'e
dro Ludovico, no sentido de esta
belecer uma carreira de aviões, que
satístaça melhor ás necessínaecs da
região.

Disse, aluda, que uma vez esta,

PALMEIRA 4 -- Cau- le grande mili'tar e i.,sll- belecíde �sse serviç?� o peL5UlílO ellJ
A

I ·d d
" -.

' I· tre a capItal de GOlas e sso Paufo .

PI.4e·so ne as autor. a es catarmen- s!" profunda C?nstetna- i I'!c brasltelre, par.a cujo P3.ss:ará a ser fcHú em 3 horàs e\ 3'"
n.ev çao nesta localidade, o

i
fim foram disb'lbuldos ��!os.._ .

.

__

Precioso pu- [faleclmente do general I
convites ás autoridadee, II Manoel Daltro Filho, in- entidades e á população I Jll.,"

'"ue nerten-I; terventor
do Estado e �2- em ger�l. A Associação nspe I,or e-

'I ta mandante da 3a. Regu30 Comerciai fez-se repre- • .' d �'lIIII ...

a efeito em I Mmtar, em cujos pcst05 senta� por uma comissão Ia. . e ti ra�l""
deu tanta pr()va de capa- especial. �t

no museu de raridades dO!C!dade, en�rgia e patrio- SI O

I tlsmo, remtegrando o

S.r levi Carneiro I Estado numa promissora, -

. . •. . . _ ,
,

fase de tranquilidade, de- I Nao
Ha mes.es, .notlclaraII_l. larga- a poJ.l�Ia efetuar .a sua pnsac,. o

I'
Manoel Cardoso negado a autona senvolvimento e morali-

mente os JornaIs de CuntIba, um que nao consegUIU leY8r a efeIto do furto do punhal, declarando
d '. O cargnaudacioso roubo levado a efeito por molivo de haver o mesmo todavia, ter em seu poder uma aae. lU'

naquela capit?l, de que foi viti-
I desaparecido, r�lmando para lu- r das bicicletas furtada�, que disse I O. destacamento f�deral :Por ato de ont�m do sr. Inter

ma o sr. LevI CarneIro.
.,

gar mcerto e .lg_norado. t:r comprado a pessoa, desconhe- . aqUi acantonado mar.dou I velltor Federal fOi tornada sem

O �tuno,. ?om rar� ha�lhdade, �estas cond.Iç_o�s foram as.?u- cIda... I ce�ebrar na capel.a �ocaS, I ('\eit? a res(�lu�ão que nomeou

e mUIta penCla, consegUIra pe- I
tondades pohcIaIs _de Cunt�ba I missa ern lI\l1Je!írmna aqueh �dJ.O de Ohvell'a Goeldn('r, para

n,etrar na sala do muse_u Lle ra-. forçadas a lançar m�o do un:co PARA CURITIBA lo cbrgo de ,t· escriturario do Te-
ndades daquele cavalheIro, ap�-, recurso que �hes cabIa, qual. fos- i . --- r somo, em vista do mesmo não

de�a�do-se de um punhal, antI-
I
se, o d.o en_v1O da _foto?r?fta e Manoel Cardoso vai ser pôsto! I ter aceitsdo o referido cargo.

qUls�mlO, com cabo ,de ouro, que
i respe?üva fIcha da�tI,loscoplCa do á disposição do Chefe de Policia I E t

P
., Ise dIZ haver pert:nCIdo a D. Pe-llaraplO para as pohCIas d�s. r�,,- do �a:aná, por ter a prisão sido 5 a nOl se� ..

dro I, o qual, ale� do seu vul-I tantes Estados, com a sohcltaçao reqUIsItada pelo Delegado de ln-: .-
1 u�so va!or �atenal: t:�, como I da sua captura, no -caso de ser vestigações do visinho Estado, I "redo d.os I

�

tobjeto hIstonco preCIOSISSImo, por,'
corstatada a sua presença. devendo seC7uir por estes dias I " ra encon rar-se em

sua vez, um valor inestimavel.
. IS,to se passou" como acima par� Curitiba.

' "

dDu�e� P d C I MONBTOD
dIssemos, meses atraz. �' � ii:JI... Oço e a das 1"-

PRIMEIRAS DILIGENCIAS "Par"�.'�t%�"NAS MALHAS DA REDE Irá para Jaraguá? RIO: � _ Na capim,
'H!�1lI �t;.'1

Com a orieatação recentemente I i !BI IOlog!"ande:u�e a

imprimi<!a aos negocios. da sua Por motivo de terem necessa-: Imp�e§sao dORnI1ll8U"" i
SeCI'etana pelo sr. dr. lvens de I rios os seus serviços em outro te e de que o srro f

Araujo, conseguiu sua excia. la-I' cargo foi exonerado, por ato de Souza �o§ta foi eu-)
c.alizar Manoel C,ardoso, na .l�c?- onte� do sr. Intervento�. Fede-

i

earregado de 8F,hd",,:hdade de CanelInha, mUlllCIplO ral, de delegado de pohcIa do. li> .t- ri" Id.'
�

de Tijucas, pelo que providen- municipio de Indaial, com juris-I
Dar eei .aIS (I leu a ..

ciou sem delongas, no sentido dição nos de Rodeio e Timbó, o Ides l·enlmente surgia!
da sua deVmção, distinto oficial da nos!la milicia; gidas e de obte.· o

Realizada a ,diligencia, foi .ela estadual, sr. tenente Leonidas ! apoio dos próee.·es
coroada do m,ais �l;>soluto ex�to, Herberter.

,. '/ I da dissidencia libfl\-
sendo o IarapIO preso e remOVIdo Ao tlue consta, este ofICIal ua

I I f t" It • Ipara esta capital, onde chegou ocupar o cargo de prefeito de
I
ra e reli IS a P�[ a .0

ontem, devidamente escoltado. Jaraguá, em substítuição do te-' nome de pr_eferenel3
nente Rui Stockler, que embar- tio sr. GetulI@ Vargas
cará ,brevemente para o Rio de Apenas, ningueln sa ..

Janeuo, .o��� vaI cursar a Esco- be qual seja (b lIutue.
la de OÍlCIaIS. A lista dos papaveis

é grande e eresee dia- DR. BENEDITO VALADARES
riameute. O ultimo

LI""en�a
enl qlle se fala é o RIO, 4-Informações de Belo

"!r gal. Boauerges de Horizonte anuciam que o sr. Be-

• A • Souza') que se aeha nedito. Vala?ares adiou. a sua

For_!lm c?I!ce,dldos 3 meses ,de li-ide.., o

I anunc�nJa vI3?,em ao RIO, tendo
(cuça <1 d?hlog18fa de 2a. rla�s� dO. no eoman o Uh,erlDO

I re�olVldo seO'UIr para Pocos d
Tesouro do Estado Hulda Mancelos, 'I da 3a Redião MUi-I c' :\ld d'" �

c

para tratamento de saude e com
• e a as, on e se encontrara com

direito ao ordenado. 'tar. o presidente Getulio Vargas.

AZ.-

p

100
Proprietario e Diretor Respon,savel

te díli...

policial
IDlport

,.

gencla
UIU flagl·ante dos funerais do ilust.·e mor

to, vendo-se o P.eesidente Getulio Vargas li
uma das al�as do eaixão

[Foi
i

ses, o

nhaf, com
ceu a D.
Curitiba,

autor do furto do
cabo de ouro,
Pedro I, levado

aceitou

/

Cientificada a policia curitiba
] a do ocorrido, foram postos em

atividade varios agentes e nume

rosos investígadores, resultando
das pesquizas efetuadas chegar-se
a conclusão de haver sido autor

\da audaciosa proeza, o individuo
Manoel Navarro Cardoso, tam

bem conhecido por Manoel Car
doso, branco, com 22 aoos de
idade e de profissão marcineiro!
Ainda no decorrer das invest.i

gações constatou a policia curiti
bana, que contra o mesmo indi
viduo pesava tambem a acusação
de haver sido autor de um outro

:furto, ('onstituido por duas bici
cletas, 1 martelo, um formão, 1
metro de aluminium e 1 diaman- Interrogado pelo dedicado co

te de cortar vidro, do qual, é de missario Rodolfo Rosa, que mui
prever, se tenha servido, para to con'lribuiu para o resultado
cortar a vitrina da montra, onde da feliz diligencia, foram as de
se encontrava a reliquia historica darações do prêso reduzidas a

de;que ardilosamente se apode- RutO, sendo guardado em tôrno
rou. ,das mesmas, rigoroso sigilo.

I

DEC O «FO'RA»... i. ENTRETANTO ...

l Entretanto, não andaremos lon
Identificado o gatuno procurou ge da verdade, noticiando _

haver

INTERROGADO

"(\'

(!Ílo dons b(Ó{OU\ij('j"��� 'j p:rl'"
• '1

..a .n JUfi'ji"tJlRoliI:.::n �Si�) §).!O.

ih·. Se�1"��tali<\J� dJll Se ..

g�u·.:nJ...f'a r.f'll]l_�,�e'\(�illi ii'e

Hadva :B.l3S %'.:r.S .,(1lêth�§
l!IID3

"fN�Z �IIIH� !!íi;:3�:)I�� __ :irL'i� e§ ..

Uar SllUl ex��" .Í;Íl\,,) d.ls ..

pnsi�ii'io de í�I!Z�':;.il.· ,"1l!i _u'"

�\n.:ii.1" j·ig®rIlM%:"U�J1'2u.te o
Cliue lI).� ailU�S'ltLil�1l se u ...

ena deterilU.hl:lndo.

Por ãto de ouiem, do f.r. Intel'"
ventor Federal, na pasta da Sq1u
rança Pu'bUca, fOi nd'mellc1o Inspe
tor Geral de Inspetoria ele Vc]culos
e Transito o nosso disti.nto contcr�
raneo sr. Ralrmmdo Vi.eira. que v.i�
nha exercendo com muHa dedica
çlio e competcncia sua atividade
oficial no D�partamento de ArmEIS
e Munições, onde pre�tml os servi.
ços mais asslnalado� e eHcicntrs.

A escolha recaiu, poi�, sobre um
funcionado zeloso e cumpridor dos.
seus deveres, o que representa uma

garantia do eq1ülibl'io com que irá
superintender 303 serviços de Vci�
culos e Transito.

Com destino ao sul, deixou,
ôntem, no meio dia, o rH;SSO por
to, o elegante vnso de guerra
brasileiro, monilor «Parnilí!)a »,
do comando do ilustre capiLiív de
corvêta Armando BeiforL Gui·-
marães,

Sua guarniç1:ío, cor..;o é s[lbido
foi alvo nesta capiLal de Yiva�
demonstrações de carinho e sim
patia, sendo, entre outras home
nagens oferecido ú ilustre oficia
lidade, um lallto bunqnde, no

quartel do 13 B. C,
Ao levantar ferro, ü monitol'

(_Parna�ba., salvou terra com 21
tuos, sln�rando, após, elE',Q,'::mte.
mente, 80,Ire us agllus manS3S
da nossa baía.

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

Reunião do Gli"iUlll_tlle
CODseMho Fg,§�i&sta
HOMA, 3--0 ,? Pe!lito -1\1113-

solini, ao que se dE, vc.l CODYO

cal' novamente urna l'eunião do
Grande Conselho Fascista.

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

AGAZETA
._----------

Florianopolis, 5 - 2-) 938
------------------------------

o
REDt.\.TOR:

- 'e benvindos, campeões
ca

..tarint9nse! .

Carlos L. da Luz
do Parar1á, á

terra

Padre Paulo Condla Religião
--

Seu falecimento no Hospital de
Blumenau

Nossa Se
nhora de

Lourdes da
Trindade

viario.

Os srs. Angelo La Porta
& CiR., concessionarios da I Cumpro o dever de comunicar ao rev. do clero e fiéis da arqui- .

;- .

conceituada Loteria do Es- dlccese, o falecimento. a 1 do corrente. no hospital de Santa Ehzabeth.1 d
A cormssao organizadora

Depois da disputa do

nOSSQ1maiS
ou menos com a seguinte tado de Santa Catarina mui em BI��enau, o revmo. padre PAULO CONDLA. coadjutor da Bparoqula as festa� com.emorattvas

Dsonolento" campeonato, ainda não constituicâo:
.

t t
.

da "R'
de Itaiaí. do 250. ant versario da Gru-

• :J JUs amen e cognormna a a· Padre Paulo veiu para a arquidiocese em 1924 depois de vá- ta de N' S h dtivemos oportunidade de assistir .

h d J t ." b
.• o�sa en ora e

nosta capital, nenhuma partida ca- .1 FERROVIARIO
In a as _o erras aca

.

am rios ,min;sterios desempenhados no Rio e Minas. tendo sido logo nomeado Lourdes da Trindade já es-:

d
de pagar aos seus felizes ccadiutor dI: Itaiaí, cargo que sempre ocupou, salvo um curto lapso de tá r b' d !'

paz e despertar interesse aos fano I possuidores, o bilhete n' tempo, em que foi Vigário de Braço cio Norte. ece en O prenc as p.ara
do violento e sensacional esporte' Bugre 10.625 contem lado com a ,

Piedoso, traba.lhador. dotado de genío expansívo, gosando dz a, quermesse que se realiza-

bretão. Zéca Alíeu , t
'

d d
P

100 t confiança de seus superiores, faleceu confortado de todos 'lS sacramentos, ra no domingo, 13 do cor-

Agora, porém, os verdes ama. BaÍar.o Ferreira Janguiü!1o dsor e" gran e e
_ co� os tendo o seu entêrro a presença de vários sa:'dotes. c, entre êsses, do rente na Gruta da Trindade

r :

� e reis. na extraçao realisa- Vigário Geral. que representou ii. arquidrocese, Faze art de
..

durecerarn, e,. com a "
.....henada -10. Candinho, Ar], Gabardo, Pivo, da aquel L t

.

F d
' lcacâov a arouldi d

m p ,e essa omls-
._ U U p.ir : ela O ena, na: azen o POIS. essa penosa comuntcaçao, a arqui rocese recomen a -

campeões paranaenses de 1937 Rubens. quinta feira 27 de Janeiro I por meu íntermedío a alma do saudoso extíato ás orações e bôas obrai> saoO 01s srs. Eman�el Fon�es
ternos a certeza de que uma VeZ p. findo. I dos revdos, sacerdotes e de todos os fiéis. e r ando de ASSIS Correa.

mais veremos um futebol no

ver-,
A VISITA DO FER- Foram os seguintes os fe-

• .. •••• ..

·Ã
..

_§
..

C
.. __ · ......

dadeiro sentido da r)alavra. ROVif..\RIO I',' r.:: a rdo<:,.,.· Floríanopohs, 3 de fevereiro de 1938.
K v v que entraram na

O QUE E' O FERROVIARíO I �illalmente, iremos vêr n� nossa p:os�e �do� "pacotes" prod.iga- Por ordem de S. Excia. Revma. .

I
Pondo em �r�tica um dos

I capital,
o esquadrão técnico do liSaO?" p:la popula: raln_�a . P. Frei Evaristo Schurmann pontos essenciais da Cam-

Enumerar as multiplas e cons- Ferroviario. das íotenas: A�tom? da SI!- Vigário Getal par.ha pela Criança, atual-

tantes,vitór�as .d� !I�oJoradoll do, Composto dos,mê_lhores

j06�-'rdvaBtoen,top, �roprllbetahré!o,.reJSgl,I���:*��������rCONGRESSO DOS
mente empreendida a Com-

Parana se_na. ImISCUir-Se c.m um ?ot":_:;, O Ferro'J��no conseg�lU
en

�
a raça a

.

n
: I � � panhia NESTLE acaba de

t:'abalh� tao l�sano qUél.nto imr�OS' ,�?}pOi-Se ao Curitiba, se.u maior 11.0 ��g�nho Novo. cll1co. de \

� Elias J. Matar tI FU N CION A R lOS publicar, numa edição de
sivel pOIS são mcontaveis as VJiÓ- mal, na temporada ohcial deste CImos, Claudionor .FrancIsco � e ij PU BLICOS centenas de milhares de
rias do Ferroviario. ano da novel Liga Paranaense, d� Costa,. comer�Iante nas ij Senhora � exemplares, destinada á dis-

Entretanto resumiremos os seus sagrando-se campeão. feiras, residente a Avenida �I A • _ ., ItI� RIO, 4 - O sr. Romulo t�'ibuição gratuita, urna car-

feitos no ano passado. E' sem dúvida uma vitória lin- 28 d� Sete�bro rr 4,11 � casa, 'it ft�m a satisfação em CIe�tI- H Avelar presidente da Casa ti lha denominada A B C de
O

.

d
. < .' • • 3 dOIS décimos: Jose Santos i � icar aos parentes e,pessoas' ]

- <'lI<' ,

epois e .Uffi_ retur�o mv;�to, ua e ma!e8(O,�.:'l COt1:eg�Jda, pel�s I
' .

,",.'" .
i � de suai'> relações que sua fi- � dos Funcionarios Publlcos,

I oao e votana: E seu au-

o
. t.ea�1 dos Hma�� "zJJ.naneJrat!

r' r�pa�es do �r'errovwr
..

lO, depOIS P:ul�'G ope.rano da Amenc� I � lha LAILA, ajustou nupcias � d.eclarou aos "Diarios Asso- �0r o seu escrJ�?r Marques
bl mdlcado p,na üispuh1f C',)'1J o rl

.

..;e tEla �H�m:AeS esfurçns. F",brll re�ldente á rua Teo

'I'�
com o sr. DALILLE S. r!t1 cladosn q11e O proxirno Con- Rabelo, tendo sido o volu

Curitiba F. c., c[l_mpeã� 20

tu.
l·. E "gora co:no recompensa, o

doro da SI.lva 11' 691, casa ij MANSUR. � gresso Nacional de t--uncio- me excelentemente ilustrado
no na lImelhor das três[J, o c�,n-l Ferroviario excur ionará á nossa �, um de�Hno; Oswal�o AU- � Mafra 30-1-938.

. � narios Publicos discutirá a. pelo pintor Santa Rosa. O

peonato c�ritibano. Duas iJartíd-;sT :apital di,;pu\ando dUciS partidus; g)usto S�lb;�,. op�rano. da �
,

� lém dos assuntos correlatos, �exto, que c?nsegue atrqir,
foram suficwn!es_ pa:a se

..

r demolIs, uma co:n o campeão e a olltra 1 erfumana My rta, resl�en-I�������.�r��� O estatuto do func;ondrio, a lnstr�e, facllment�, to�Ja.s
trada a superiOridade eh Ferro .. COln o vIce-campeão da L.F.F. te á rua Theoduro da �llva ..................,.,..,." "' .......r....."""'""....... .. lei de amparo ao funciona- as cnanças que nele se Im-
..

b
.

A b d
. n' 624 fundos um declmo r'�"�"��"&..�����.r� CI' h

.

vzarzo 50' re os seus alltagOnl:l- m os 05 esqua cões catao- .',' , � ij rio, a creação do Instituto �ren; no con eClmento das
ta". Os resultados que o tomMam llen�e3, não possuem a técnica e, f�:l�lm.c:nte, José. Brnaz, � Salim Mansur k Nacional de Aposentadorias primeIraS letras.

campeão (4x2 e 2xO) bem o de-I' pratJca�a pelos p�rallflenses, ?oré1l1 pr�p,rlet:r!O da pedreira O: � e � e Pens�es dos Funcionarias T r'·go--p-a·-r-a--o-s-mon�tram.. .

o ,entu5.1a�mo, far� do fivaz e do lana, r ...s.ldente � rua Profes � Senhora � Publicos federais, estaduais
SI as �os�as afirmatlvas não I ç.�guelrense dOIS dignos adver- sor, Valadares n 23,8, um ij A • IH' e municipais além de ou· a

·

I t
bastassem aiüda para bem esci&� arias do Ferroviarif). de�n]"�o. Todos 0'3_ feilsar�os � tem o prazer de co�umcar � tras irnporta'ntes téses. g ri cU ores

, c A
� .

V h ,
"

d'
-

h I a('''1B nomeados sao pessoas
�. aos parentes e pessoas de ��

r�cer o qu� e o .

I
• j"'errovia-, �ndl.m. pOIS rrmãos o VlS!O '-' _�"'" I ,� suas relações que seu filho � Cada Estad) poderá enviar

r�o bélstanamos acreseent.'tf qUe ,:.st�CJG, v;nham, porgue serão re- re.;:,lQ,_ntes ,l.0S suburblOs do
� DALILLE, contrat.ou casa- � até dez representantes, de- RIO, 4 � Os tÉcnicos desi· í

êle verlceu o �. Paulo l�. C. p.or ceb;dos oe braços abertos, pelo RIO, de �anelr,o. � mento com a senhorIta LAI- � vendo as despr.!sas correr gnados para ministrar a0S lavra- -\.

2x1. e, empatou com o Carm. generoso povo catarinense. E. de::isa f?rma que a a-
� LA MATAR. � por conta da Casa dos Fun-

dores ensinos praticos de cultu-

tians, campeão paulista. cte�l.t:d� "�a1l1ha das L.ote-, � Fpolis, 30-1-938'liIl
cionarios Publicos. Esta con-

ra do trigo informaram ao Mi-

Melhor bagagem!... FERROVIARIO X AV A. I' Las cnllqu\.:ce e faz felizes
� � tará, em futuro proximo, n.isterio da Agri';ultura que tem

tanto lares. ��re"��!ji?p--=---��� com um fundo patronal de
Sido grande a afluência dos:ft

Ao Aval vice-campeão da L. meio rnilhãn de contos. A. teressados, mostrando-se todos
F.F., coube a honra de I:!nfrentar UM! í,rlMIGO Carllaval! gora procura concretizar o entusia�mados c?m as grandes

E' composto de cracks. o poderoso esquadrão Ferrovia- DE ,'1\OMO desejo de casa propria, que p�rspetlvas ofereCIdas pela alu-

A zaga é a do combinado da rio. RiO, ;:t. - Telegrafam de
C I' da considera já uma realidade. dlda cultUla.

"terra dos Pinheirais". O centro-
Será �m jôgo bem disputad? Belo i-Ioi'izonte que o coman-

a Io I r�S Dentro de poucos dias o Mi-

médio, médio-esquerdo, meia-di- e o AVal com o que �ossúe, tre�- dante da Fôrça Pública proí- FO IIa aisterio distribuirá a

reita, ponta direita e esquerda u:.\ndo alguns dIas tera probablh- biu, terminantemente, apar-. messa de sementes

tambem são scratcbmen. dades de fazer figura perante os I ticipação de se�lS comanda- O sr. Eduardo Mlre� 00- PI·estou juramento o aos agricultores das

Abismem-se! E' guasi o sele_(�paranaen.se5. .
_ dos nas festividades

carna·rmes
pede o comparecImen- governo nacionalista nas do país.

cionado do Paranà!... I Sua I�nha.é mUito melhor, que valescas, fardados ou fanta- to de todos os componentes

Ia do Fzguezrense � saberá pôr siados sob pena de puníção. do bloco C':\LOIROS DA BURGOS, 4 - O governo
O recensea-

DA OUTRA VEZ...

I' emocheAque
� dcfeza advers.iria.

11-
!!!!

II
FOLIA, pdra tratar de as- nacionalista prestou juramento, me�,to devaz entrará assim consti· suntos referentes ao bloco, PIB

•

D P C ontem, no a acio doe urgos,
Em maio do ano passado, o

tuido: r.. amara terça feira, ás .1,30 no CLU- que estava ornamentado com ta- 1940
Ferroviario esteve aqui ellsurrou"

Vilain
s·

"'" �E 12 DE AllOSTO. peçarias de valor incalculavel. O RIO, 4-Foi baixado um de-
o Figueire�se e Combinado Berre;:rn���copio ZéBorba Imoes

IGrup'D Esco- jurament? foi fJrestado pera�te ereto, regulando o inicio dos tra,.
local, respectivamente por 4xOeM'd" d D S P

um cruclhxo de ouro e marfim. baihus de recenseamento ge.ral
4x I! Pacheco, Sapinho. Nizeta,Walde- e I�O o • • •

I •.ar L.?i!u ftD A gUél.rda pessoal do ge�eral para 1940 que esta' 8 ca d
V f i demar, Galego. do Estado ......-

F "d dI'
, rgo (11

eremos se repde a açanl1ã....
CLINICA GERAL.. . Mu

.•

lle�"
ranco, constituI a e cav,a el- Instituto Nacional de ElItatistica.

li ros mouros, escoltou-o ate ao A realização do cens b
FERROVIARIO Gu gOma r No- PELE e SIFILIS

_ ..'j.' paIario oferecendo um espetacu
'

.

t d
'

f'o
a ran-

I
'

I
. �

I I d I
ge os aspec os emogill ICO�, eco·

Diagnostico dfls moIestias da A matricula deste e tabelecí- o ongma, cava gan o pe as ve- nomicos e sociais, ficando apro-
'I (d '1r I) I

mento estará aberta no dia 8 lhas ruas de Burgos com seus vadas as bases para a
.

pe e ermatosesXem gera Ib fi d�: orgamza-
fob confirmação microscópio ás II �oras, até 15 ,: do cor- a orno�e5. utuan o �ao. vento. ção, execução e divulgação, apro-'

ca e de Laboratorio. rente., \ Cf>' pume.lr? a PdrestJar )'Jfamen- vadas pela assembléia geral do
to OI o mmlstro a ustlça, con- Conselho Nacional de E t t' t'
d R d d·

s a IS lea.
e o enzo, que Ibse:

«Em nome de Deus, juro fi- FALECEU O ARCE
delidade ao glorioso Exército BISPO DA IRLANDA
ao general Francisco Franco
e aoe pnnClplO sabre os lIU"is ARMACH, 4-Após alg'1Ds
foi fundado o regIme naclOna- mêses de enfermidade. faleceu;
lista». aos setenta e nove anos, o ar-·

Franco re�p0ndeu: I cebispo
de Armagh e primaz de

«Si assim fizerdesl que Deus toda a Llanda, o muito reveren-

vos recompe"se». •
do Charles Flederick D·Arcy.

O TEAVl COLORADO

primeira re

selecionados.
diversas zo-

AVAl' X

\!dis ovacio
nada

o encontro da tarde de hoje I
terà como protagonistas .Jlvai,

Ivice�ca�lpeão da capital x fer
rovtarlO.

E' bem sabiçlo o valor do et\

quadrão azul e o poderio terrlvel
de seus atacantes. Afirmamas com

conviccão: O Aval serà um ad ..

versan·\..) escaldante pa,a o Ferro-

NOVA YORk, 4 - Guio
mar Navais foi calorosamen
te ovacionada durante o con

certo que ontem realizou nu

Wa!dod Astoria, em benefi
cio das instituições de cari-

,dade. Participaram do con

certo os tenores Giovanni,
wartineli e Bonelli, da Opera
Metropolitana. .

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 1 4-Sob.

Telefone, 1167. No proximo dia 8, ás 14
Atende diariamente: das 8 horas, no armazem da Alfande-

II
ás 9 da manhã e das

II
ga desta capitat haverá um

4 ás 7 da tarde. Leilão de mercadorias apreendi-
_ _,__.-: das em HervaI.

Leilão de mer

..l�l cadorias

O QUADRO

O team deve ma presentar-se

- �., ...... _.-, � " ... �
_...

., .. ..-�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��������-'IrSERViÇOS SANITARIOsl.·

SAN DIEGO, 3 - OC(Jrreu um i M±f*granele desastre de aviação, a séte i
milhas da costa, 3abendo·se quo

!�ln�te!Mi�n'tado h(1 dez mOI'los.
� As noticias recebidas pelo quar-

� tl'l li tel general ua Armada dizem que

pO f]�cma dois aparelhos de bombardeio da
I

. _

l\larinha Americana, chocara�n-se IPelo comamlantc da AV13!;30 Na- durante limas manobras, camdo
vaI. acOmpJllh3d() (�ê. um oficio

em alto mar.
di!iSido ao sr. SecretariO da Segua I

1
rança Pa'blica, foi mandado apre- : Quatro (OS qualorzr tripulan-
seniar, devUarncnte escoltado, na: l('s [Coram salvos.
P01kia Centr�l,!) civil A.i.lton Alber,to I -0-
da Co�tn,que 'oi recolhido ao xadres. i SAN DIEGO, 1-1, OcorreuI --.-.---- -------.- --'--r;lI--' i nesta loc[lhdadc, pela madrugada,

. A �-=�.I!ft7 4"JI;1)t�r' 1l.1"" o m:'!is t!'�;gj('o nc·idenlc de avia-g., ... !5ô '1.:t.&. �..}'�� �I;];'!!, � ! -

1 T" •

hÇU;) f � que eJ'.� ICl1 Lr.sLpmun a,
l('nd() llrn dos aparelhos se incen-
diadn no �'r. O; holclfoLes de no- Protestos C('lr�tral � �'j{mlWl;plventa e tre� navios de guprra illJ-

.
ióI

Pelo sr. C::ulo3 Srhroe:ler, socio ll1Jina.m () 111,\1", ennuanto trczen
da importante firma Car,03 S�hr.oe- ,Los [n iões procnraI� os sobrevi
der S. Ao, estabelecida e,n IncJ�"J.;H� I

venles.
foram-nos oferta:io3 .anos pJ,.fhC.,
de arroz produ7:ido uaquda !tí:rWío,
suplal1.tando ern quaHda{Ie o de .-- .-- ..--------------

S;o PL'!UIG.
Gratos somos pela S:ntilcza da (;O.LET��i� 1�).&. CA ..

ofert[�
�� I �.�]r.tr_t\e"

Ofer· 't'ifj t{:j"e�"� �!
" ,� IHll}í."IJiIiJ1, D G

.

'D�
�"" ,o sr.. ú1spar;no lltra, reGe- ----------------.----- ..

� . ". ",;.
I hemos gentil, oficio, em (lue n0S

!�stevc, ontem, em nossa .cc!";..ç",),,. ',1
• 1\lfT" - ll!1I <;, .J_

I " .. Aldo LI'Ilha-"" o��'o"� r'T)l'C.- . romumca ter aSSlIlmuO o exerCI- u.illl.Jli!@ .IDfellU�.II.iCen�,eo i.!)..... !. 1�."'; \. í........ L J'" -�. -... 1

sental1te comercial, que nos :fez: cio do ca"g,> de coif'Lor estadual '���1J§ C:tllrli"@eeh�lfi§ de
oferta de varlos interessantes ;rIO·· I desta c�ipital, para q!le foi no- F:ac:nQiaG®!JI�I.l.�U§ ..clames, do ac;redit���O il.rodu.to EU- meado por recenLe aLu do 31'. In- I.i

XIR DORIA, e3prC!l,ICO m!alIv �1 P,)-
.

.
� F 1

">. 1
1'a todas as enfermidades de cnn" tcrvenWI eoe1a,.. . .

mago.figadü e intestinos. I Somos, grato3 pela amabIlld3dc Daremos p\lblicidade amanhã,
Penhorados somos pela oferta da cornunic[u;ilo, {azeno\) votos em larg.a reporlagem, do_s Jestedos reclames deixados em n:nn :f.�-

porque o sr. Gasnariutl Du�ra, en- jos reah�ados nesta U�SOCIG.çao de
ds,..ão e que repr.�3enti1nl u'n C<.it.lJ· •• I " "'d 1 cc" antp-onL"lY' po-' '11011'\'0,.

. ., corVe" mawr SOl"" (Ie 1811Cl a·' I c a","';, o. va, 1..,

II
so e efi,:az m�!() de iH'Opag3.11 da (.Ci) � " u _ü'".

I" ", " d' f II precioso p.oduto, de qae é dig:lO rc- des, no cargo quo ora val exer-I (!! 7 aOlVeISallO a sua une a-

! I presentante. i cer. çao.
h'!�!JU'."-'!'�

-�---------------------_.-..!;iii-----------iiiiil--... iiiiiiiiii,.... iiiiiii----.
�_w__

_,! ,,������_=�=��:=:::��=:�,z:��1'����'mm5_:__ _:_:.::_�� . __ � _

doração I O Ministro da Fazenda :1'
'.MIarca que domina na atuali-" ------=-_::_-=--==-_��==__ �:::. :::==:=: ; � �_? dr.. Aderbal R.. da Silva

dominará sempre.Qualque- W-n t : � " .Jl' •

Pseja a sua necessidade de eDl re.otas : � m[jdou seu escntono para ara ...

fumarias, prefira sempre '

�

Â:.�ar:�ão _::_=---===:::�=-�-'----�

_

j� ça 15 de Novembro 11. 3, 1
Q

an.a
PELOTAS. 4 - O ministro da honra ao presidente Ge}tdio ,; Glrg�,s. � d /1 "

( ,,)Fazenda est,1 sendn ?sper.... do. h·'l·�. o sr. Víto.rio_ !'feneg�to, presidente
�.·'I ar � antigo orrelo li! 'i'elie�®uue 1.222,� " d. v \,.

da ASSOClacão Lomerctal. � .. - •• � .. a.J ..õtw .. MI:�R:D::Ia.l:iGlU�l.:-I_oar.:.=Ii.;.:.'WaIIU;Q

I aqui. pau
inaugurar o �difícío Ó .

S C HI O,''''., ljjAif .t t SENTIlIF O ministro oura ,osta regressa -

li 4"" ._ 3) fl� 5.:� (�{."�:, et� '-C,'

SLAanFA�ROUPI{HA�enAo Prdcíttí�� i:;, pal'aco�Ríos�:b���itfvea�ell�o ;��� �I
. .

' _._�o..f) .____

�"'Ii."'Q. "'";"""] tt:'5; '"""ii!

está convidando oflcial:nente o povo cio do NEPTUNIA. ���;;;;,;;;;.,;;,;;;.,.,,;:;,;; .. .;;;:.,--:;.,;.�,--__�I conslg:na..,'ES COROADOS parÔ �r:f�í{oÇ��ri��U c��r(,m��isYr�'i�;� "

, � • I.i��SlmW;Ji��i<�� ordido por 1<.." �l f'II�U

s".r,rlínte telegrama:
. .

'çoese�l�1 "'�'C'1�flalREX, ás 5,7 e 8,30 horas:
«A cidade de Pelotas. por meu Laboratol�:io TéC(ltl,CO um porcoSTA DA VIUVA-diver- íntermed1o. tem a honra de convidar

ILtL

I I" O '[.......
'

I
'.

IUO. t-O presid2nV! do cnn ..

'do W 1 O "mi'nellte conterraneo para ser seu �!l$l!ilI p
•

..,
, •

"ii' '" ,I II 1 Q •

P 1a_ come la com 00 sey e <.

.ar� .... Pl�RTO ALEGnE, 4!-Ontem Sf' 10 (e Lier"lço u.)il('o distri ..hospede oflei;]l. colocando a dlspc)sí-
'I 1- V'I PT'ter" buiu o s2glIÍrlLe comunicado:ca�o de v. evcia •• seu g'abinete e s:;- , pe a amem IH, na 1 a q 01,.0

.
.

D tE : sr. Trajano .Tcoé de Vargas, agn· «Para e"cbrpcer as rJlIvilh� su-Ião norre da Prefeitura para as ;1U- -

;
cultor, -quando prncuravl:l enxütar I!:eririas nn impre:-nfl s:Lr,. ;1 ('lm;-com Larry Buster díencías de v. excia., durante SL1(\

0_ C;a... 'llm porco de sna propriedade, lill) das l'()lIsignaçüm em idbaperlJlaneDcia� ne�ta citaded· f' Gerken �X II... que eslava devastando uma bor- cornllnif'() qll'l efetivami.'.l!!' o mi-- -0- Por oca�lao'l'ta clega a

t or�Hra lV BC ll .. (�OIlS. Ma[llI."a� 10 'ta foi por este at3cRdo. Emcon- nistro d[l F'uzel1da remeL'''; a'l�ON; O lider dos uma força mI I ar. que pres ara as JI.' po IIS. se�luencia, o sr. Trajano ficou prcsideni cd;) n cpublica o '';' )j0l I

cinemas honras que s. excía •. tem direíto. As FONE-- ]lL140
com as pernas b:lstf-mle feridas, reglll:!n,;n o a::lslmLo aeo n,Jilllh.a.C;.lsses conservadoras. tendo a' fren-

" sendo transporhHlo para a Assis do de uma exposição. E�se pro ..�e a Associação Comercial. prestaJão �t\.CE§SOilIOS .lE VALWUIL11i.S
tencia Publica, onde foi rnf'dicado. ,j/'i() (jil" r(l: c' <;!.:"

,
"I' . l",'::(:m1 :=:ír,nific.1tiYJ h,:menag-.em (l(\ ib.r·· . '. .

h
. .

-

A -t � ""';: , r.- '. a...- •• -:._" ��1':'''' Após, a víl.HI1:i [Ol tcaflsnortada te, ue,.:, �,{, r�!l' (':;i t� in.:, ,j:i'!:l;:;!'_' i)'··t t r d b ' ce'� a�llOS 1n��li'.3! f);'l:nratéll'"':'lll ll.il1 ....0:J ..� ...Uíi:l!�'fi\;�'"'� _Uj;o"'"' 1::'tre VISi an e, rea Izan o um aDq�te- Ir
..

para a Santa Casa, onde se achn le CO:ll (idtrJS 'jue"L '{', "lhiHdi-
UMOND (9' elO' episo- te. ás 21 horas, no Gra.nde Hotel. garantindo=se O servaço

em tratamento,
I
das antêriorrnenLe pelo '_:oWlelho

om John King, Noah Be- devendo falar o sr; Balblno, Mascare- Os ferimentos são graves, á s, exciu.»
r. e Jean Rogers.

. nhas. Levantara o brmde d�,. _ WIWM'IW""!!!l__iIlal-Ili95?5 mllliD--r.-

Da importanria
como fator de
lação social

da malarla
desorgani-

Dentre os maiores flagelos que amarguram a iornada
o homem na terra, avulta sobremodo a rnalaria, conhecida
á desde os remotos tempos hipocráticos, debaixo das mo
alidades clinicas que apresenta.

_Den('IIIÍl1ada ainda pelas designações de PALUDISMO,
EZOES, FEBRE INTER!\I ITENTE 011 MALEITAS, é
MALAHIA a doença das massas, a doença das multidões,
ue se vúo dizimando lentamente, em um crescendo espan
oso de consequeneias funestissimas.

A �tlALARIA é a miséria. E' a decadencia. E' a po
reza inevitável. E' a paralisia acabrunhant e de todas as
t ividadcs humanas que se concretizam no dinamismo fe
undo das realizações sociais.

A l\'lALARIA fecha as fabricas, onde se agitam mi
ares de braços que buscam o pão de cada dia, extingue
comercio que aproxima os povos, entrava as industrias,
randes e pequenas, desorganiza a agricultura, uma das
ntes mais preciosas da economia nacional, impéde o fun
ionarnento des escola", onde o individuo se retempêra se

clarcce, armando-se para as grandes lulas assoberbantes
a vida.

O individuo impaludado é um individuo doente. E
m doente, nad i produzin do pela impossibilidade material
moral oriunda da inibição que o avassala tolhendo-lhe as ini
ativas, matando-lhe os estimulas, é um pêso morte, oneroso
ara si e para a sociedade.

Doença caquetizante por excelencia, em virtud3 da
emia que insidiosamente se instala, a MALARIA faz da
eatura humana um ser infeliz, vencido na vida, qU3si un1
ária social.

Abandonam-se os campos, as lavouras des'Jp lI'ecern, as
áras faltam ou se estiolam, e o arado não mais revolve o

io fecundo da terra, que se cobre agora de desolação. E' a

iséria, a fome, a dôr, o luto, a desorganização sucial,
fim.

Embora colocado em excelentes condições de clima,
m sido, não obstante, o nosso Estado, urna das maiores
timas da malaria. Municipios de vastas possibilidades
odutivas com·) Florianopolis, Biguassú, Tijucas, Porto Be
, Camboriú, Paratí, Santo Amaro, Illlarúi, Jaguamoa e

aranguá, por exemplo, vêm tendo o seu desenvolvimento
travado pela insidiosa doença, cujo agravo, com a:5 com

icações decorrentes da sua própria natureza, está no sério
baraço ao desenvolvimento da agricul tura, da industria e

comercio, expressões vivas e palpitantes da maior força
cial, que é o trabalho. Como exemplo dêsse disturbio
s diferentes ramos da atividade humana, pela penuria do
aço que nada pôde produzir, citamos a fraca renrh dos
unicipios que, embora dotados de grandes recursos natu
's, alcançam o minimo quando poderihm realizar o ma

o.

Entletanto, o espirita altamente patriotico e humani
ia de s, exia, o Interventor Nerêu Ramos, cujo conheci
nto das cousas públicas e das necessidades catarinenses,
sido o fulcro de uma série initerrupta de beneficios

liosos para o Estado, veio ao encontrn do dam,)r de
itos milhares de impaludados, que tiritam de frio e de
re, na orla uberrima do nosso litoral, cheio de belezas
tivas e magnificentes.

Dentro de breves dias a Saúde Pública estadual, irá
talar o serviço de profilaxia da MALARIA, que manterá
rios postos e um trabalho itinerante em diferentes pon
da zona malarigena de nosso territorio.
E nós, que bem conhecemos os anseios de nossas po-

lações caboclas, podemos assegurar dElsde já, com a má
a certeza, que o D. S. p, irá encontrar a cooperação

cessaria e indispens8vel de quantos se interessam pelo
estar coletivo, para que as díficuldades surgentes no

nscurso de um tal empreendimento sejam aplainadas, e

serviços projetados pela direção técnica que se lhes im
mir, tenham toda eficiência e alcancem o melhor provp.i
amparados pela maior simpatia pública.

RTAZES
DO DIA

ás 8 horas:

,

5, 7 e 8,30 HORAS:

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

Tragados �e.l�__ �__i��a���1 Laborato, ICauteFzu��
I Iif'� �,il.1t� , t$ D:,' R n.....+" I c�.·�':�?,'f�"fr t1f,�{� "..:r:) .:� �t';iii 1m f� r rn � �j$I i. '@];I ,:.:;;' �t0o' � ,: '

'
'rt'!,j� n:W

I I To,los os or:'�s (> io: ',:1 eco-

I "";.�r:�nllc aÜt,I'J::O O:!bI1Cr100 �llllnonâa rnerccc.. . it.nIJ11f�)::'il,1�I�rl Li:

I' o itr!; '001, ;1':;,b;1 d� ser c�tabel,.- de higiene p.';:l C"" j l ' :').)""11
• • < ..

I r I ,.'. ,.

; �!C(I nesta c. pua um ....,?.CO(J.l0r!O I �'f'gl!!(:l'!���ntl\. (t-.; ..r ;'(}{,! \'.<l'ü-11Z(�l[C:). p ira concerto J� çualqc.crilnteslwUl,', 1"' r C'vlc' i "\d',
l11í) de radro, scb ,1 co.npeteate c!!-! cxigc'rn ('u:,l('l c.s ('81 ·c;· 1.., ; (H CH

r.::;:?lIJ dos reprcsrntantes da 2cre-1 tarem e;Cp,HO::l :: ,._ f' , in ,m'. if.
J lal..((l i.·t;hl:C�. PILOT, :-_",s� Gt"}�:�'n Sr I 1.(18 e a aLu:·'o: c e VO�l;,�,:J (�'(�f�IJS.
C'a. : Cor.vóm, pois, t, � ;,,,m�ve ,',

T�'.:iL1 �;;[ de rm c't�:tblr(C;n�cnC\! mn.or at2n�,���(} q'i(Jjl�) ao; c�,tB.d()
(:" V'21I1c ctil:(h('�, oue vem pre-Id('� "'lIl1l[!tO!,( a ,c·, f, oell. "'_

encher uma l�,- n.; rc,',éLada de ha
'

SJm ('vi,ar a toe) ; i ase os ali-
liIíJ!:Ot ::;J.U.�f� .«1).1("1 ass.m ,1 uma : lfl,or<os C· ..··l;P8Í"ü>:;; Cf riiO:-

L2CeS k:;lce c!('.�
,
.ssnícores de radias.: ('O�i e os dP.U�l'jclr;J\;: , d (" lD�'

I D'::Si':j,lIlJOS .ics SlS� Gerl�o,n & Cic-: ..
1\" H) se deixe e: t:,t_-'!!l..l "-�(/( �)ÔD

" 'I l '.,I
i as maiores rro;-:l1,jJ.: es. ; aparcucia que as '. c· ... , t)]" en-

II
r Os três nUmhdíto§ nJl11lli§ 1!f!U)�{!l>� do en .. ���=�i�tasm_-V�����,lJ'���S-Q��c-õ�;: i �:��. ';����;a�o ;��:j�(;��� �l�:d�;;�

I gel7lheh�(f" .Fawo;g_· CUliítii��Hd@ que e«Mlll! seu lPll.Ili l'yhdM ((, �Q�. �}rh.J� oriunr'os dr; '!ecoll1['os:;üo. Cem
líIlierd,e!�a:1lm a vid�l� eyJ�ent.lI'·o do aElll.tofA!lIoweH que se qi.ilaDitu�..§er mala. Va�u'$e bata a tenl3�'iio de ing 'rir l':ulc-

I' �e Oft9reck'ftitt!1.Iiii l1Ji'!illl§ ;[1lJ�IUl§ pi'oflilHllld,'ElS e I.°evo�... a tti(.�mid�io seirnas Ióra de horas. O cstomagoii! � .

precisa do repouso c"' re . s 'lÓr'.I" [a@_��!_l6IIu�l_e �_�o..
_. ._

:w:!I.:_����:�:����!l!D!.§�.��� cipais refeições. Os (1'lC comem a

toda hora t.ornam-s= (jisprl t.ic,»
�&., I:V� r.;. II e Silj'ÍLOS a crises �'( r·(/(.;c",:·, Ci'

p�; 1:1 � \1') diaI'l'éas. Para comhüc:' ,s_as

aconseibam·sc dieta Lif!t!Ca Dor
12 a 16 horas e o l'SO <lGS c�al
primjdos Buyer d;_;

.

�!:hIormi(',
que corrigem 3_; dejt:ç'õ:'s liquidas

;CW4'MM\�Jll ou cemi-liqnic:las, combatem as

fermenlações c defC'rt(]rm as mu
cosas intestinais das i!T;_I.[\�õJ,;.

Para alugar imediatamente com

mais de 2 quartos, salas, ccy.únha
etc. Necessario banheiro. Aluguel
até :300$000, Pl"Ocurar l\'Iagalhães,
an Depart::u-:1.enlo de Slúcle Pú-

Ora. Josefír'l:;;; FiakG SCh\',\'3idS0i1
MEDICA

("a.

na
EX-i1s,islcl1te do >,rvíço de Gin colo::(!a (OS 1-1',1'>';":

I G I AP' - (" ii' " (-'
.

I <'" .

,a am )oa, �>Ild:)\ao la. IC- .JUH1 c e �',. !'ré,r,CI'U> d"."S';I"·,
EX-llltéllHl do SD[viço de Pediatria da Polidínica

de BOli'fcgo
))OLNÇAS DE SENl:-Iuf<AS i� Ci�)L_:\ r.:çl\S
Consul�orio: F< ua 'rrajano li" I? --Subo
C:onsultas: r��as 'I {J ás 12 C da·; 2 '-; 11; f- :;

FLORI.I\NOPOUS SANTA CA�'i\r:U:,,L\
---_.---_ ..

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

nense
-------------

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

PARIS, 4 Consta que o go- �'aniversario da ar::cemJo (10 sro ';li.vêyno alernã:!) pro!esiou Junto 20
\

fler co poc]r:r, CX;Jí-3i.;f o CfH.e c�lnti�gOVê!IW francês wn'ra a exposiçiio I rnUI :lf)Cr!;; [10 n;.. ,·:lei."·�· :' d;') ru
anU nazi.sta, otg'miz<lI,I:l pelo:::: n'lu- I Lancry, ccr1;;i:\�üEl.{) so' :c>:él,.lo de
gi;:dos aiemnes por oca�j;':io do 5". I nHl?)�S, qU3.dws z f'!)�('ê'·c,fjiU8. kCll.l.C

slve U111 i3rarHie Car'(3Z com a ins
ctiç§:o"Os rri3r�jr�'s sob o rna�na[lo".
CO�;:t letrG:� dÜ:Il'adas e.st {) c3ç:ltC5
ú3 n�nllt:', das vl;1mil�; de,�ê1pL2 las
.h2 CinCO anD:';, il1c.�.us;lje :';�;i.: iWE"l.CS
de v.!tirna� de :i938o
l"Jdo o COg1PB?ti!�c<�"i�!) é d,;:xtica··�o
5. exlbiçãon Oe (�GJH�r03t E".1i'o:'J e rnu
sic��:J C.iE2.s::('2.; 3'�n21�:n-�T. i:: \)iol�J.llJns;
Da 1\lem8:Ul13, abl'?<ng2naO ü:aúa�
lhog d� J\,,07:1hr:G!!1{1t1 'Van§jocl1:) l'V1�n
delsnhn e Of,�nba.cl1.

E:, inicr(s�,nnte tan'RI'leln Ul11a
('oleçao (.�e jorna.is e :f0L-�12tO:'; c!.!n ....

dC3ti.nus anti.-nazi�':as,I'ubE.'actos .na
Alen:larü.1a, ap�zaT d:à v.�g!ian::,8!"

Pelo l"odi�o preço de 1�1 c:m
tos de r6J_'� vcnde"':'H� n hlXU!1S3. H
mousine CH.I!:VROI,El', tipo 1936
de nO. 227"
fi traia; COIl.l o ch&.uliem· \oro·

prietario JOÃO INAC10 DIAS

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



gs_

!!'Floria!�orolis- 1938

-------'----'----�--�----�---------����������------

�' mAISZUU,G UplCIOpRIA DA :'111 - �Ado
__la_,��--... _-;-�_--�\�_-�.�--

Endereço Telegr.: DOL ' Caixa Postal, 32
S. FRANCIS:O DO SUL·-- STA. C\T.\HIl\:l·.

AUi R ts- TC-Pr anna-te:a DT!!!IiWJlll!!ll 2 :m&lL
------_ .._--_. ------_--------

[\GENCIA DE V,\POPES

Companhia Salinas [l1'fFélS .-- Q;(I

Prif'g Torres & Cia. Limitada -'-!{iu

Navegação Brasilei ra Li 111 it:··,( la --- H i ()

Navegação Caboíriense Ltda. -CÜ)lJ Frio
Vandenbrand» & Cia.i-=Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peR!',) DO RU CE] �NEm;)

Navegação entre BUCAf\EIN (joinvile) e: SP.I\('I03.
ANGRA DOS REIS e RIO Dt� J \t\)Eif\O, diléta

: I mente, SC;JJ' transbordo

! I Tem sempre vapores em porto, carrevcndo
"

'

i Encarrega-se de classihcaçào, mediçao e EMBARQUE de
, todas as especies de madeiras serradas, beneficiada5 e UH
!, .

I '

I I
,7 II portl:do e���t���:lI�: S:le�c:Gp:lí:� �:�llg:��,(:0P��i�aq�Eq:t::ior

.

I
-Recebé-- cargas de trnportação, do País ou. do Ex-

terior, para desembaraço e rcdespacho para

I as praças do interior

I D�SVIO DA E. DE FERRO ARMAZi::tví PROPRIO

I . �)Eh��:,,:t) GI\RANTIDO E R /\PIDO- PREçnS MUDICOS
1I.!II!'IC:grt =�4i± wW:a�--�---

.f .,

UM NOVO MODELO
IRBZ$125

que está aendo esperado por RIO - JUIZ DE FÓRA � RIO
420 !(ma.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZU��DAPP

todos os mDtocycUstas
Motor "ARIDIE" de I cylindro, com 3,5 HP,
3 velocidades, I�z e i�'1iz,.ão por bateria

Bosc!l, 2 C:;UiOS de descarga,
6 horas 9 minutos

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

Pesando sõmente 65 kiios

•••,.- ,., "�,/� .1'> NCO·..... c .. F' .,." NTASIAi • \ , ," � .J.. I ...., '''_'') ,,-.

-r'·/r)O CARiOCA PARA

Praia de banho'

Peçam informações sem compram.isso 8

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

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e tambem
"8 mótocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

Salto alto ° par 2$. salto baixo tl�50U
Descontos para revendedores

CINTi\S FA.NTAZIA para Crianças 1$500
CIN1 A '3 LARGl\S de 2$ODO a 2$500
todas as cores inclusive brancas ' ,

i GORROS para Motocíclístas.Avudor Chauffcur, .. etc.

II' CORTUME e TAMANCARIA --BARREIROS
A,. LHEUREUX

Rua Conselheiro Mafra íl1. 38 I . ve_Ld_a_s_p_o_r_a_ta_ca;md_o_e__va_r_ej_o_R_uiiUiaiiiiiic_o_ll_s_._!\1_a;f_raiiiiii,_3_9iiiiiõ1
..

.

�
I

8;;E��"!I!!!Ia.... ��W?1!!l:.r�"l!!IW.WiJIlM! -_.���.�����������• •. •

0,"
__

,:,,_._1:.:_" '" __I..-y __ _��fr:�"""�����.�������Y'.J�J6(����_:_�:!:.�"l!P!f����� -----_._-----...,:_---::=----- ------

de Estefano Savas

o
[;)
O
N.

o
M
AM

ou
O

I

o ,

Chapeo
Do 5

.J,.

Quarent�:u
Illilhões;

o 5al umle andrepo rtcrlo;
RU.t� Cil:lNSELHEIRO:
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fj!?���������,GG�••••aG.�G••&GO••GO.OC�O•••••••••••••••••••••••������
, 'i�t

rY; ,R'EPRESENTANTES E DEPOSITARIOS EM BTA .. OATARINA

"'�'�� CA_R Ln O S H O E P C K E/ S. A
� B O

Velas e Magneto.

: U Z Inas atriz fl RIANOPOllS -,

. .Bosdi
.$ BOSCH
"�
I\t_�

, 1\\t4
�

f
«:o

-- orte - dei um eom ••arlo••on. combinado.

,; f�, .q....1 que nilo consome bateria (2.5 amp.)

,;� Immensa durabilidade
.t-: f'��"

;,��
''t:;_\t'

" r,!t�
r��!,

" �\'I

A P 7ElA Hi l 1) J ) i I � - 1 J ; �

.Ao 6, a mal. barata. �orém 6 Filiais em:• melhor do mundo

A

Blumenau, Cru�eiro do,::Sul,
Joinvile, Lages, L�gunaJ SãD

Francisco de Sul
.enda em toda .

casas do ramo

e no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De Fama Mundial!

t:��������Jl���ÉGi������������a;�,� R A I O X
v k"''il GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

�� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis ... � CLlNICA

�jf t t I'
-

d' ã til Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
i� es ru ura em con- ca rzaçac e ueçs o H (diagnostico preciso das melestias cardiacas por

��: ereto armado de ob-as, � traçados electricos)
� e ferro Aparelhamento com � 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 Anã-

�! � lisas Clinicas
� � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de

� O C
·

R
fi!

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

,

" mar a rne I ro I e I ro ��'
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

'1 Exame de urina (reações de Aschem Zondeck, para dia-

� gnóstico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-
, ,,'

�- � quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidarão de'

ENGENHEIRO �IVIL
�

diagnosticos.
�' � Fernando Maohado, 6
t'fJ r' TELEFONE 1. J 9

I Rua 15 de Novembro, 416 -
SALAS f2í�Á�DAR � F L o R I A N o P o L I S

",�, � 1-- -IAA · M-\.

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � I Dr. Rioardol .ccaclo O-

�,,\1 I
Gottsrnann. rerra .

F'1'
tem seu escnp-

[�
. Ex-chefe da cliniC4i do Hospi

l� ta] de Nürnherg, (P�oressor tó,io de advogacia á rua

�" I
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter) Vlsconde de Ouro Preto

", ,', " ",", Eepeclallela em cirurgia
ueral

� Obras contratadas nD�_I·lsemestre �� alta cirurgia, ginaecologia, (do-

� de 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � operações de plastic..

��
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-Ioinvile)::ft:;; R!� CON5ULTORIO--Rua Tra..

� Prefeitura e Forum de Mafra �
rupEscoJar de Mafra

ano N. J 8 das 10 ás 12 e

� Grupo Escolar de Rio Negro � das J 5 ás 16 112 horas.

� Grupo Escolar de Irati '
� TELEF. 1.28; Advoga na capital e�'no interior deste e do Estado de Sa

�� Maternidade de Rio Negro � �.... .

ta Catarina .

...� E
iN RE""IDEl\,lCIA Uua Este Escritorio' Rua MarechaIFlor,'ano Pel·xoto, 131

N stação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
>J n

.

-,,,
-

I� Diversas construções de residencías �111 ves JUnior N. 26

I
sobrado sala n' J

��7.l$��VAVA����7N��TAVAVÂ�; .

TELEF. 1:131_ �PiiiiiiiAiiiiiiiRiiiiiiiAiiiiiiiiNA_'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiSiiiiiiiAiiiiiNi..TA�Ciiiiiiil\iliiiíiiT_A,fíiiiii�I-.lN

°I D:r�
,

I
.-----

M E-D-'(-�;-O------

I' EspecÜl�ista /emd. molestias d/e tc!eantças, n/ervasttnpa u tstno e mo es tas c. a pe ,e

li
Tratamento do crnpaludismo e das molestias da pe

le e nervosas pela ftutohemotherapia
Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13

,

1 T,e_l.ef�i,_e._I. 5.8__4_., .. __ " __ .,. __ , , _Corzsu�/a��Das 8 às 1 1_ : ��_s 14 à� 16 horas

Dr. Miguel
Boabaid I N S T I T U T O D E O I A

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

CLlNICA' GF.RAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das

I motestias do Pulmão

I' Consulf.-R. joào Pinte, 13
"1 e:ldorw. 1/)95

I !(es. Ho(el Gloria·Fone 1333

_(_·.o,_:sf_JII(:�_dl_ls__13 _ás_I_6_hr�s._

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

n, 70. - PheI1P� 1277.

I Caix1 Postal, 110. _I
Dr. Osvaldo Wanderley d

Costa
Bacharel em Direito

------------------------------------------------------------------------_.�. '�_.. _'--------

MEDlCO-ESPECIALIST

Ouvido - Nariz - G
gania - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2
das 16 ás

Consultorlo: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel. J 4

IIRes. Rua Bocayuva, ]
Te!. 1317

Dr. Carlos Corr

Partos - Molcstias
Senhoras e

Molestias de criança
Diretor da Maternldad
Medico do Hospital

(Curso de especialização
molestias de senhoras)

Atende na Maternlda
até 11s 8 112 da man

e á tarde - Consultor
ANITA GARIBALDJ,

�. Aderbal R.
da Silva]

• u.(

::/\dvogado
Rua COAS. Mafra. J O"(��

Fones 1 631 e 1290
.!oeo

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobr

L___!eleJlhone n· ) 45

"'-----".- ...... " ..... "... .
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:==A GAZETA

Depositas
o quadro abaixo é bastante significativo:

Depositos totais em Dezembro de 1936 Rs.
Depositos totais em Dezembro de 1937 R�

Aumento em 1937 6.051 :763$040
-

A cifra de Rs. 10.815:476$132, total dos depositos d.
Banco, constitue um demento de confiança ba ltante apreciavel e

por si só dispensa outros comentarias de nossa parle.

Apli"'-"'��ao� '-\_ .. i" c.� "Y

Obedecendo o critério de aplicar sómente

proprias do Banco! temos em' Titulos Oes
cont!ldos

Contas Correr.tes Devedoras garantidas
por titulas comerciais

as disponibilidades

5.963:953$200

5.413:806$620
Rs. 11.377:759$820

Efeitos a Cobrar

o aumento que se constata nesta secção, merece um regis�
tro es?eciaJ. O saldo em Dezembro de 1936 acusava Rs. . ..

8.103:399$260 e em Dezembro de 1937 Rs. 16.608:570$300,
pelo que se vert;i::a que o movimento duplicou. Representam es

tas cifras o conceito que o nosso Instituto está merecendo dos de
maIs estabelecimentos bancarios do País.

Fundo de Rese�Vd

Com as verbas destinadas a esta conta no balanço recem

findo. as reservas do Banco se elevaram para Rr.. 300.000$000
o que constitue uma �arantía plena dos nossos negocias realilados.

F-uncionários
o nosso quadro está represe.itado por 87 Iuncionarios, e

em geeI al, todos se manti verem solicites e dedicados ao serviço. O
110SSC Inspetor dr. Rodolfo Renaux Bauer, que lambem exerce as

funções de Consultor Jurídico, vêm prestando á Diretoria assinala
dos serviços, quer na parte juridica, como tamb':!m na administra
ção superior 00 Brinco.

Conclusão
Em síntese são essas as inlormações que nos cumpre dar,

e SI outras forem necessárias estamos sempre prontos a fornecê-Ias.

Florianopolis, 5--2 -1938
'

de

Narbal Viegas
1 '. Secretário

�g x��rnato fundado em 1922

Gínásíos

Fone, 1.516

Curso Primário Antonieta
de Barros

AIf.l betíza e prepara para 0$ exames de admtssão aos
e Escolas Normais Primárias.

PROFESSORAS: - ANTONIETA ,E LEONOR DE BARROS
Matricula aberta todos os dias uteis das 8 ás 10
Reabertura das aulas a 16 de fevereiro.

Fernando M'achado, 30

ltajaí, 29 de Janein;> de 1938.
(ass.) Bonifacio Schmidt

lrineu Bor:zhausen
Otto Renaux
Genesio M. Lins

Relataria apresentado a' �s-rClube Doze
sembléia Geral de 29 de .Janei- Agosto
ro c'·:"·��F� �938, p.el.8 Diret.orte elo De or dern do sr. presidente, tenho o prazer de.lo.lvidar

.:f>"'J """ m aos srs. sócios e exmas, famtlias par a a soirée cerna valesca, a rea-

B li d
r

t' C
·

d
[izar-se em a noite de 5 do corrente, sabrdo p. vindouro, com

anco � ie us r Ia e ome rc Io ., )e inicio ás 22 horas, ocasião em que será recepcionado, com todas as

honras o SUCRE. DO DOZE.

Santa Catarina OBSERVAÇÃO: Para essa festa, resolveu a diretoria
vender mêsas, a razão de 10$000, cada uma. iniciando-se a

.

.
venda, na séde do Clube, diretamente aos srs. sacias ou pel\-Snrs. ,Acl.om5�as: .

T D i V idendo soas de suas familias. á excepção de criançls,!is 19 horas do
. . E� obediencia �os nossos Estatutos. vimos apresentar-vos os! Deante dos resultados apurados e das verbas destinadas dia 3 até ás 18 horas de 5.

pnncrpais assuntos realizados no ano de 1 °37 e ao tempo de- 'd d J' ibui 3 d id d I R I 'D" 'b'
,

. ./ as contas e reservas po emos novamente distn uir o
.

IVI en o eso VeU, outrosin., a uetona prol 1(, termInantemente.
monstrar a posição de nossas contas, assim como a composição do na base de 10':, para o que solicitamos a autorização de VV. para a citada soirée, a entrada de crianças no que espera ser
quadro atual dos nossos acionistas. SS. ateadida pelos srs, Associados.

No que diz respeito ao nosso Banco" sentimo-nos satisfeitos COn se I ho Fisca I Secretaria do Clube D0ze de Agosto, em Florianopolis,
em declarar que o movimento bancario do nosso Instituto, vem O '1' de Feverei d I 11138

s sr. membros do Conselho Fiscal foram sempre cvnsul-I
. e I' evereiro e .. ,

aumentando gradativamente, conforme indicam clara e expressiva-
'f d b I

tados nas ocasiões necessarias e sentimo-aos lIratos nela eficiente
mente, as CI I as os a anços e balancetes publicados. e r

colaboração prestada .
. Apesar da epoca de incertezas que atravessamos, a situação

em geral, observada sob um ponto de vista puramente mercantil.
não deixa de apresentar no momento sintomas de melhoras, aten

dendo-se ao crescente movimento de exportação dos passos pnn
cipais produtos. L\ produção industrial, principalmente a texti], con

tinúa em Iranco desenvolvimento.
'\. norma de negocios seguida pelo Bancu tem sido a tnes

ma do ano passado, isto é, dar prelerencias aos descontos de titu
los legitimos de mercadorias ao prazo de 90 dias no maximo,

realizando, destarde, o retorno de fundos aos cofres do Banco e

reaplicando-os sôbre a mesma modslidade de operações, As nossas

contas correntes devedoras, na r,;ai"f parte, são tambem garantidas
por titulos legitimes de comercio, ao prazo maximo de 120 dias.

Abstivemo-nos de realizar negocias a prazo longo, mesmo

sob garantia hipotecaria, por consideralos incompatíveis com a

nossa medalidade de banco de deposito e de desconto.
As nossas agencias de Brusgue, Rio do Sul, Cruzeiro do Sul,

Laguna. Tubarão, São Francisco e Lages, veem correspondendo
ao objetivo de sua creação, atendendo ao apêlo das classes produ
toras e estimulando a economia catarinense em seus díversos . seto

res.

[ass.] Vitor Konder
Francisco deAlmeida
Bernardo Stark
Aristides qJalumbo

Banco do Brasil
Capllal

Fu�do de reserva

�

10G.000:000$000
259.746: 100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA 'LOCAL RUA TRAJANO, Nu 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Juns (C01VlE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímitados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
pf\ 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: oas 10 ás 12 .e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% "

15 horas

A Casa Miscelanea
não preciza de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA..J.A.NO N. e

'�Cora
.Jesus"

.J

ALUGA-SE

o confortavel prédio de.

I residencia á rua Uruguai)
no. 18, nesta cidade.

.

Tratar no BANCO AGRI-
COLA, á rua Trajano. 16;�

t��t&�

�I"
José da Costa ,V�z e

�

� senhora
ti .. IJ'
� partiCIpam aos p a r e n t e s

I� e pessoas de suas relações

, o nascimento de seu filho

, João.
� São José, 28-1-193a.W�
iii
_ r.;a,r.o...-",.-_. ,.... ..,_u ."'� ....�.......�...........� ..- �.. L.. &

Parecer do Co""selho Fiscal
Cumpre-nos salientar que aa zona servida pela Estrada de

Tendo examinado com toda a atenção o balanço e con ..

Ferro São Paulo-Rio Grande, cada vez mais se acentua a íalta tas referen�es ao segundo .semestre de 1937, o opina�os que os

de transporte, constatando-se em consequencia disso, prejuizos ele- me:mos sejam �provajos .lnte�ralmeote pela Assembléia Gt:ral, que
vados, tanto para o comercio, como principalmente, para a eco-

tera logar LlO dia 29 de !anelro do ano. em curso.

nomia do Estadu de Santa Catarina. I .

Folgamos em registrar. que as cifras do atual balanço com-

Por outro lado constatamos com satisfação que o C·... I
parahvamente ás do ano anterior, ultrapassaram o dobro dos va-

, , , overno
I 1936

.

'f' INCO
.

do Estado está construindo diversas estradas de rodagens no oeste ?res em, ,o que srgrn rca que o conquistou a con-

catarinense, ligando os centros de produção com a zona servida fiança pl�bl�c� plena.
. .

pela linha Ierrea. Na vila de Perdizes acaba o Governo do Esta- l�aJal, I O �e Janeiro de 1938.
, .

do de instalar uma Es�ação Experimental. determinando � .multipli- Conselho Fiscal do Banco Industna e Comercio de S. Ca-

d tarina.cando as melhores varieda es frutíferas adataveis ao ambiente agrí-
cola da mesma região.

�mznH

4.763:713$092 �
.

10.815:476$132 ,

Colegio
ção de
Equiparacio aos Instítutos

Ide Educaoao Estaduais-
GINASIO FEMININO

Florianopolis
&EABERTURA DE AULAS
Curso Preliminar e Jardim da Infância a 16 d� fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundaria e Superior Vo-

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRICULAS
aberta de I' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas.

INSCRIÇÃO Escolas Normais. 20 a 28 de fevereiro
Cinásio-1' a I 5 de março.

EXAMES DE ADMISSAO A' l' SERIE GINASlAL
a 23 e 24 de fevereiro.

EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 25 de fevereiro
Cil'JlÍsio, a 14 de março.

r

I
I
I

I
I
I

I
I

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com SUccesso em todU

.. molestlas provenientes ela QIIbIIIt• Impurezas do sanguo I

AIATARIA Abraham
-�------------------- -_._-

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA·PELLI
DARTHROS

.

FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

-- SCROPHUlA$
SYPKlUTICAI

• Iln4IJmente em ...
.. atrooçO. C1!Ia ...

Ihru ",11flUa � IIJa a

IIAVARIA"
- Milhares de ourado.' �
BRANDE DEPURATIVO DO sAi..

/.

Cornunica que devido a construçãs da nova fachada atende a sua distinta fre..:'

guezia pela entrada do mesmo predio na parte do CAES' LIBERDADE junto ao

Hotel Gloria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Linotas e graciosas confecções para meninas e oaritos só

na CA PITA L.

I
-,

r

A1j'G A Z E ;Tp;jA
-_ ·u..:" ........ <:!'.. -'- _ __----.J__

Mafra

�=:3,er'\l'i90S de t,::j\assage:íOS {:� cit'� C:;argas

Para o Norte Para o Sul
;;;, IA ....... .......,..;1Jt'!!'iA'i!'!GPZÍP"J��.:1IW'..m��

O Paquete ITAÇUERA sairá á 7 do cor-I O Paquete ITABERA saírà á 6 do
rente para: I corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro, I lrnbituba
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande

Recife e Cabe.íelo Pelotas e

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

.

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a

testado de vacina. r-\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns d L

ICompanhia, na véspera das saldas até M, 16 horas, para ser conduzida, gratufta- I'
mente para corda em e.nbarcações especiais. I

I
,

ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CA1S BADAR6 N. 3-(FONE 1666)--·END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o ,A,gente

NOVO j}àNO�all
Ontem, hoje, amanhá

"

NOVlliS

Florianopo1is,�-1938

FILHOS

esnulna da
iii Trajano

�.;.".4 ? &&
n w.-.'.sr.· T'�

EVOE' ! MOIVÍO EVOE'!
.

I
ai e hosped.r..se.á navem

Casa das Meias
de FERIS BOABAIO

Unica deposítaria dos afamados rança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALlCO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TA�<1BEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

D ,\ INEGUALAVEL CIA. QUIMiCA RaDIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÚS S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

Aproveitem Foliões
, ,

I, Otir"a vantagem para revendedor'es
i •

i�. Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

E.SPERANÇAS •••

foi, é e será
ROUGHS"
bôas organízações 'l

.

/

CorrUa no G�-' (:l novl"" as dificienci.r::1s do seu sísterna rotineiro, ,�dotando sistemas
"BURROl.JGHS" d ..� cOt�tabHidade; êles ser�o o esteio, rnes'tre do <3eu exito

Maquinas de somar e subtrair, calcular, registradoras, de escrever, de contabilidade; bobinas de papel e fitas impressoras; oficinas .para consertos.-Planos de contabili
dade para estabelecimentos Bancarias, Comerciais. Industriais e Repartições Publicas. +Dtsposições para atender completamente a escrituração relativa] aos INSTITU

TOS DE PROV IDt.NCIA.-Contabí!ização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem comptorntsso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL INC.

Caixa oostat, 140
TELEG. AVILA

Mostruario permanente --Representante exclusivo no EstadoCONS. MAFRJ.\. 31
F'ONE ssa�

� F"LORIANOPOLIS H. A v L. A Santa (;atarinaI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
._-------------

saúda a Olocidade desportista
._--------------------=-, '"

duas tardes de vitórias, de troféus

Chegou, ontem, a esta capital
a brilhante comitiva do Ferrovia
rio de Curitiba, que aqui vem

disputar dois MATCHS de fute
bóI.
Chefiada pelo distinto e aca-

A valorosa equipe visitante

be Curitibano entrará em campo

assim constituído: Bugre, Zeca e

Alfeu; Baiano, Ferrelra e Jango;
Candinho, Ari, Gabardo, Pivo e

Rubens.

tado desportista sr. Gercino Ar

tigas, tendo como representante
da brilhan te confreira « GAZETA
DO POVO» o dr. José Mugyathe
e como técnico o esforçado des
portista Nelson Gonçalves, o clu-

FOGUETES E ROJÕES

ANIVERSARIOS

D. LAURA CALLADO
DEIRA

I Chegou á esta capital o sr.

CAL
João Batista Teza, funcionaria

-

federal em Lages, para prestar
exames finais no Ginasio Cata-

DefIue na data de hoie o ani
versario da exma. sra. d. Laura
CalIado Caldeira, dignissima con

sorte do nosso distinto conterra

neo sr. dr. Alcino Caldeira, inte

gro juiz de Direito de Porto
União.

Passa hoje o aniversario do nos

so conterraneo sr. Henrique Lou
reiro Filho, agente telegrafico em

Imbituba.
Muito estimado na sociedade

de 1mbituba será o aniversarian
te alvo ,de expressivas homena-

gens.
«A Gazeta» associa-se

do-lhe felicitações.
envian-

Aniversaria-se hoje
conterraneQ sr, Nelson

o nosso

Pacheco.

FAZEM ANOS HOJE:

o sr. Rodolfo Gomes;':
a galante senhorinha Célia

Rila;
a exma. sra. d. �Aurea Garcia,

esposa do sr. lrineu Garcia;
.

o jovem estudante Danubío,
filho do nesse conterraneo sr.

Luiz Melo;
o jovem Domingos, aplicado

aluno do Ginasio Catarinense, e

filho do sr. prof. Luiz Trindade,
.vê passar hoje o dia do seu ani

versario natalício;
a senhorinha Manoela Mancelos.

PELOS CLUBES

CLUBE 6 DE JANEIRO
Realizar-se-á hoje no vizinho

distrito de «João Pessôa>, no

conceituado c:Clube 6 de Janei

ro>, um animado baile de <xa-]
S

drez », patrocinado pelas ({ Casas
Pernambucanas» .

Reina o maior entusiasmo pos
sivel e tudo faz crêr . que o baile
decorrerá animadissimo.

CHEGAM UNS

LUIZ RIGO

Está nesta capital o sr. Luiz

Rigo, dedicado tesoureiro da Pre
feitura Municipal de Rodeio.

Procedente de Lages, acha-se
no nOllsa capital a senhorinha
Maria do Carmo Gomes, elemen
te da sociedade lageana.

rinense.

auoura·���.o��t,r'b
' "y ,:t/ .. ,.(r. ,

triunfo§
paranaense

de
._-_ .. _----

- ._-_ ..

A

��'Z"'="�"="�-='-="r:'�'�' Caixa de�
...... .."."'.."."""'''''''''''''''''''......

.,""�.,.".,.""'''''''�
� ORLAND��UNHA � Esmolas
� SENHORA � « A Caixa de Esmolas pede ás

li ij ! pessôas que disponham de algum
�. participam aos parentes e ��

I

tempo para colaborar na obra
� pessoas de suas relações o � humanitária que vêm empreen
� nascírnento de sua filha � dendo, que procurem o seu teS0U-

Ir.� MARIA HELO;SA � reiro sr. Manoel Galdino Vieira,

� á rua Jeronimo Coêlho n' 2, afim
de com êle combinar a fórma des-

� Fpolis. 4-2-38 I sa colaboração.
� �JOO�������OO��

5-V A DIRETORIA"».

o., p A R A o N o

e

1v.mTr.t;-.;W-t:.rQ\t'.;Q!;..��ir\i�..&Jr!:.��.\l\�&l.a�I,'�"=%'�7;.!.•..._:.'!��"'Ia\llfrw!.l;,:'i��IIk1f"...,tio'Ul:fJW.lit"--_.,.,�l[�����
-
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-
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"Gube Doze" I. Concu�.�� �
Proibidos os guar-

Conforme ;onvite ins.erid? nO_ll" para dactilo� das ...noturnos
tro local, terá lugar hoje, as 22/ _

horas, no.s elegantes salões do que- I orafo il)articularesrido CL!JBE DOZE, uma cstu � g
penda eoirêe, para recepcionar-se
o BUGRE. Pelo Secretario elo Interior e

Passa também agora o cente- J ustiça e de acôrdo com o art. i
nario da construção do prédio do Regulamento baixado com o

onde, ha �lUitas dez�nas de anos, I de�reto n·. 379, de 31 de janeiro
aquela SOCIedade de elite vem pro- ultimo, fOI aberto concurso para
porcionando festas, cujos carnets o provimento do cargo de dB:ti
são atestados magnificos da sua lografo para todas as Secretarias
pujança. do Estado, nos termos e condi-

O DOZE DE AGOSTO é o ções daquele Regulamento.
simbolo da nossa vida social, e as

reuniões que promove atestam
bem o quanto lhe quer a familia
catarinense, que alí vai passar
momentos de franca alegria e COf

dialidade. Por isso, estamos certos

que a soirée de hoje revestir-se-á
de brilho invulgar.

Nomeação
Foi nomeado escriturário da

Inspetoria de Veiculos e Tramá
to. por ato do sr. Interventor
Federal, datado de ontem, o sr,

João Gonzaga.

SÃO, 4,·-0 Secretario da Se
gurança Pública, major Dulcidio ?

Cardoso, publicou hoje uma por
taria proibindo os guardas-notur
nos particulares que serão pré
sos e autuados quando encontra
dos no desempenho de um ser

viço que apenas compéte á cor

poração congénere quo se acha
oficializada i unto ji sua Secreta-

Nossa Vida Uma das formas mais habituais
archaicas e espalhafatosas de ma

nifestar uma alegria, é sem dúvi
da a tal de soltar foguetes.
Para uma época de festas, uma

data mais ou menos consagrada,
tolera-se a explosão de tal bom
bas.
Mas o habito está tão difundi

i do e exagerado, que qualquer ani
versario, em qualquer dia, em

OUTROS PARTEM qualquer hora, sem o menos res-

E b P', ícah peito pelo socêgo alheio, Já vêm
. marcou, pa!,a iracica a o

os três rojões, espantando e alar- I

10�em Moacir LIma, .q�e. cursou, I mando a visinhança.
b_nlhantemente o Ginásio Cata- O sr. Sicrano, ou sr. Beltrano
nnense. «Colhe mais uma rosa, na horta

Lista dos passageiros que se--
de .sua �xistência» e pronto!-á

guiram para o norte pela Empre- m�la-n�lte,. bota em polvorosa o
I

za Viação Cruzeiro Ltda: Mer-I
bairro

1ll._teIro
em que I?Ora, coI? i

cedes Kock Nadir Texeira Bra- a explosão de uma duzia ou mais

ga, Francisco Reis, Aurea Reis, desg:s fog:wtes, sem a menor

João de Deus Machado, Lucia consIderaç.ao para os. que descan

Demetz, José Francisco Bonelli, çam depois de um dI� de labor.

Ciro Costa, Martins Meier e Nair O Snr. D. Secr:tar�o da Segu-
Silva. r�nça a quem esta afeta a ques- I

I
tao, que cumpre com louvavel ,

FALECIMENTOS zelo a missão de proteger a co-

letividade dos abusos do indivi-

O TEMPOFaleceu em sua residencia, á I duo, não deixará por certo de
rua Almirante Lamengo n. 253, I proibir essas manifestações abusi-
o sr. Fernando Braz Curcio.

I
vas e barulhentas a deshoras,

Seu sepultamento realizou-se ôn- que perturbam o repouso das Ia
tem, ás 16 horas, no cemiterio tnilias.
publico.

Salas de Jantar - Estilo 1938

ria.
A portaria exclue (;8 guardas

noturnos dos estabelecimentos
particulares, uma vez que não

I prejudiquem o serviço normal que
I se acha estabelecido em tal sentido
l .

.

Departalnento de Aé·
ronautiea Civil

Bóle'tim diário da Esta
ção Aéro-climatológica
Previsões para o período das

18 horas de on tem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-rInstuvel com chuvas

e sujeito l'l trovoadas.
Ternperatura->Estavel.
Ventos -Variaveis, sujeitos a

rajadas.
As temperaturas extremas de

I
ontem, foram: maxima 26.3 e mi- I

aima 20.3 registradas, respecti
vamente, ás 14.10 e 2.00 horas.

R .E

Pó de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão
a venda em todo o Brasil
notadamente. na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

I
qualidade.

Dr. Pedro de Moura Fern

N I AR

Toda Imbúia

Advogado
Rua Tralano n. I

1:400$000
SOLIDAS � LINDAS - CONFORTAVEIS

na A MOCEL.AR

· -----------r.

Mutuo Predi�I�redito
o Maior e mais acreditado clube de

SOI·teios do Brasil
FLORIANOPOLIS

RUA VISCONDE DE OURO PRIETO,13
Ilesultado do 317- sorteios realizado

110 dia 4 de fe,Tereiro de 1938

C�"DERNETA No. 11821

Premias em mercaderlas no valor de 5:175$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

valor de cinco contos cento e setenta e cinco mil réis (5:115$000),
a caderneta n. 11821, pertencente ao prestamista SR. AFONSO
KLEIMEYER, residente em MAFRA.

Premies em mercadorias no valor de Rs. 30$000
5069-Hamilton Cardoso, Florianopolis
12371-Adelina Pereira, São Mauricio
11l29-Lidia Esmolerscki, Jaguariaíva
12368-João Pedro da Silva. Camboriú
9720-Nacionilia Nascimento, Vila Nova
13810-0swaldo Lentz, Florianopolis
5655-Pedro Lino Koering, Angelina
1013-llze Felling, Brusque
13905-Felix Meyer, Castro
10549-Norberto Witrowscki, São Mateus

Premios em mercadorias no valor de Rs. 10$000 I
6422-Zeferina de Souza, São João Batista
12513-Ladislau José do Amaral, Camboriú
l40211-Jandíra Gomes, Curitiba
1690-Leopoldo Barret, Canoinhas
14615-Emeterio Silva, São Bento
14525-0dilon e Irmãos, Itajaí
0472-Inacio Pereira Neto, São Joaquim
14924-Armanda Triberes, Massaranduba Central
6001-0swaldo GaIvão, Trindade
7412-Antonio Alfredo Noronha, Tubarão

Isenções de pagamento por cinco sorteios

2424-Maria Vieira da Cruz, Tubarão
11162-Moacir Bardieri, Barracão
0662-Alcides Vieira de Camargo, Lages
0079-Sociedade B. Operaria, Florianopolis
8873-Edú Dias, São Joaquim
0725-01ibia Silva Vieira, Florianopolis
4739-Huga Celia e Selba, Tijucas
3457-Henrique Peiter, Itajaí
9147-Altamiro Pereira, Itajaí
6522-Elda Banner, Cotía

FlorJanopolis, 4 de Fevereiro de 1938.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

II

P R O P R I E T A R lOS
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o Sabão

"Virge Especialidade·'
--_._-_._---_._-----,-------------------------'
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Joinville
deve faltar em

de WETZEL & Cia. -

não
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casa alguma!
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