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t
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Os ferroviarios catarinenses e paranaenses,
nutn gesto elegallte, déra,1l1 ao seu Departatnento
de Saúde, em conclusão, o nome de "Beatrí�/Ranlo§S1q; l)
C0O10 preito de hon,-enageDl á pl�il1leira daina do
nosso Estado, em cujo coração os desarnpar�;!dos tê!il
encontrado o pálio acarin.tlante e linitiv"ador
suas agruras e de seus sofriolentOSe

Pederneit·as
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Preprtetarlo e Dh·der RCS;lon:;avcl ,,-I 1\ I 11 O C A L L A D O
--------- ,_.+---_-- . -

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

IV I Ftortanopolis, ;;J�n1ÍngoJ 13 te Fevereiro de 1938 I NUl\'IEROANO 1081
----------_._---_.- -

TRA'GEDIA IMPRESS�O'-IIONANTE
industrial 10

suicidou-se Acha-se em vias de conclusão na florescente e prospera cidade
de Mafra, o edifício mandado construir pela Cooperativa dos Fer
roviarios Catarinenses, onde deverão ser instalados 0;3 serviços de
assistenoia do Departarr.e ito de Saúde, destinado a dispensar a08

sócios todos os recursos médicos, farmaceuticos, hospitalares e den
tarios de que os mesmos venham a necessitar.

O Departamento de Saúde, a ser fundado pelos ferroviarios
do Paraná e Santa Catarina, afim de atender ás suas finalidades,
manterá, em Mafra, um médico chefe e auxiliares em São Francis
co e Canoinhas, estabelecendo inicialmente duas Iarmacias em Ma
fra e Hansa além das que porventura venha a contratar em São
Francisco e Canoinhas,

Para atender ao serviço de hospitalisação, serão contratados
os hospit.aes que melhor possam servir ás respetivas necessidades da

Cooperativa, enquanto este não possuir hospital proprio.
Os associados serão atendidos pelos

m['dicos de Mafra, mediante apresentação
de Iichas, expedidas peli) Iarmaceutico au

xiliar; nGS demais postos ele assist.ancia,
á vista da Carteira Social, a ser expedi
da, ou de outro qualquer documento ido
neo,

sr. Aloisio de
Castro aderiu

BeatrizD.

quando se rea I izava o

casa incendiou-se morrendo
A

pessoas

BELEMi ]2-0 sr. Henrique PARIS; ] 2 - A ACTION
Dias de Morais, antigo industrial FHANÇAISE anuncia ter rece

a e figura d« relevo na sociedade bido a adesão do professor Aloi
paraense, pôs termo á existencia l sio de Castro, membro ca Aca

I golpeando o pescoço a navalha. demia Brasileira de Letras, ao

Contava o suicida 67 anos de « Comité inter-Universitario pró
idade e sua morte causou grande, candidatura do sr. Charles Maur-
consternação. ras ao premio Nobel da Paz.

casamento
36

BELGRADO, 12 Um íncendío subitamente irrompido em

uma casa em que se celebrava um casamento, a aldeia de Srerící , certo

de MO!ltar, causou a morte de!trinta e seis pessoas.
Para festejar o enlace matrimonial do filho do c im PO�Ú'l Jure

Rozitchs, reuniram-se em sua rcsidencia por cima de urn deuosí to de
rene e palha, cêrca de cem pessoas. A testa decorria em In !ia da ale

Seia geral. quando o fogo irrompeu no deposito.
Em um dado momento o predio estava em Cl111113S. O assoalho

Ih andar de cima desabou, antes que quem quer que tosse pudesse es

capar.

Designados
pUI-a cbefes

TEREZINA, 12-0 interven- RIO, 12 -- Foram designados
tor federal baixou decreto desuJ'i-, pelo ministro da Fazenda para
cializando a Faculdade de Direi-I chefiar as secções Financeira,

Pouco depois ruiu o telhado, soterrando os conví.íaüo , de Rozi to do Piauí.
I

Administrativa e de Controle, os

l:hs. Até agora já foram retirados trinta. e .seis corpos, cmquanto se no-' Os funcienarios da secretaria oficiais administrativos Origenes
tlC18 que a noiva se acha em estado gravíssímo, ;- _

.

d .r : - T·
.

C II-. A d B
Consta que o incendio foi ateado por um empregado demctido serao aJ?-,-ovella os em repartições eixeira 08 no, ugusto e u-

do sitio do camponês. estaduais, Ihões e Fernando Medeiros.

Desefidalizeda

O Departamen f () de Saúde será cus
Leado com a verba que lhe ó reservada e

mais 50 ·1. elas mensalidades cobradas dos
( associados, reservando-se os outros 50 ·1.

O ministro do T ra-,IA assí te Iir"-,a SO�I·ai [ para �s S::I�:f��s �i� �.��:�:��. serão cus-

b Ih
."

t ...,., teados pela verba constante do artigo an-

a o Ira ao nor eI· terior. o direito a auxilio para este ser-

I
- - viço, concretiza-se na importancia de

RIO 12 A fi d

-

S- t--- C t· Alfredo FUI-iati, 1:000$000, que pagar-se-á, na Iórrna es-

,
- m e

e'" a a arloa belecida pelos estatutos, á famiha do a-

presidir á eeremonia •••• Presidente da cionista que vier a falecer ou ficar inva-
da assinatura do eon- Co�')pel·athTa lido, e na de 600$000, nas mesmas con-

trato do porto de For- - dições, aos <Socios da Beneficencia », admitidos regularmente, isto

taleza, seguirá este é mr di inte exame médico.

Inês para o Ceará o f I "A G t" ., t
·

t· t d L· O Trata-se, como se vê, de uma obra de largo vulto, para cuja
sr. Waldemar ."'al- a a a ale ii , o I us re clen IS a r. UIZ S- execução se têm estreitado num amplexo gigantêsco todos os ferro-

viarios da Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, tendo á sua frente
eão. O ministro do mundo de Medeiros, referindo-se elogiosamente á cola- as figuras dinamicas de Alfredo Furiati e Angelo Paroliu Gabardo,
Trabalho viajará de respetivamente presidente e diretor da Seção Comercial da Iilan-

avião, em eOlupanhia beracão nesse senti-do, por parte do tropica instituição, cujo atuação tem sido incansavel, merecendo os

de sua esposa; do sr. � aplausos de todos os seus ca-

Lutero Vargas� (ilho A

d E t d
matadas.

do presidente da

De-I
governo o s a o E para realce dessa grande

instituição, para que ela mais
pública; do seu se- se êrga f! mais se imponha,

t� rl·o )·ornalista A di
.

I � .

f
. 1> frequencia diária ao Dispensarioer� a , I esta la nesta capíta uo erm- per eita, rOSSO mesmo assegurar- num gesto elegante, que bem

M i I Di P ·1 f Ih' de Porto Alegre é de cêrca de
are a as eque- ',nent� cientista e I ust.re. pro, essor .

e que no pais, .não ha leprosa- mostra a fidalguia dos ferro-
, d d M d P h 300 doentes, sendo que no ano

110• e de outras pes da �aculda � e e ICIna (O ,a- no que., se ao e instalado em 10- viarios catarinenses e parana-
"

I
- d L' O d I 1\,1 I 1 O de 1937, pelos 12 dispensarios

soas entre funcl·ona'_ ran.a, r. uis smun o (� IV e- ca mais ac aptave.1. s c(.)menta- enses, foi deliberado por estes,
f d I d

.

d d ' [oram prestados os .,eguintes re-
,

. dmros, delegado e era e San e I ures, portanto, so podenam ter entre entusiasticas manifesta-
"-10s e tecnieos do sen ..

I cursos: 147.393 consultas; 7.993
>l_. ,. I

na 7a. Região, não podIa escapar I Sido evados ÍI celeuma registrada, ções ele aplauso, que á sua (l-

i t I exames' de sangue·, 9.362 outros
mln 8 erlo. á atenção da nossa reporti:lgem. pe o completo desconhecimento bra de assi"tmcia so('ial fo�se

d exames de laburatorios; 125.323

I Assim, ôntem, antes da sua o assunto, sendo de crê!", que, dado o nome de «Beatriz na-

Chetía do par�ida para Porto Alegre, prornra-. presentemente, estejflm convenci- injeções e 7.93,1, curativos.
mos>" numa justa e significati-

moI-o no • Hotel Gloria >, para dos do seu êrro. I va homenagem a e3sa illlstre e

E d que algo nos dissésse sôbre () im-I Campanha eontra a nobre dama em cujo coraçãosta O portante problema que lhe est:'t li Servieo anti-venéreo lepra os desamparados têm encon-

aféto nos Estados de Santa Ca- I trado o pálio acarinhante e li-

Maior tarina. Paraná e Rio Grallde do Seguidamente, o dr. Luís Os- -.Que nos �ode dizer v. excia. nitivador de suas agruras e de
Sul Gentil e fidalgamente, o àr. mundo de Medeiros, fala-nos com

relativamente a campanha contra
seus sofrimentos.

Luís Osmundo de Medeiros nos grande entusiasmo e vivacidade ft lepra?
A ,E porque a obra da sua

RIO.- 12-0 general Góes Mon- atendeu, dispondo-se a satisfazer sôbre a profilaxia das doenças
-« Que �_governo ,Federal, so

grande alma, simbolo �a ter-AngeloParolinGabarito,
teiro, que embarcará no proximo a nossa curiosidade, no que por- venéreas nas frenteiras do Bra- na 7a. Re!5lao; que � aquela. a

nura da mulher catarlllense, Direto•• Comel-cial
dia 14 para a Argentina, como ventura viésse a interessar-nos. sil com a Argentina e o Uruguai, que superlllte�do, esta constrmn-

é, já ele si, um monumento pe-
thefe da representação do Brasil Pondo-nos assiro á vont3de, dizendo:

.

�i�ao: l��r���n�r:;deSa��a ���a� réne de bondade, daí a deliberação dos ferrovia rios em consagrar
na posse do novo presidente da- sem mais rodeios, perguntámos: -« O serviço anti-venéreo nas seu nome, numa apoteóse magnifica, em que se enfeixam todos os

quela República amiga, passou, -Teve acaso v. excia. conheci-, fronteiras, está sendo realizado �:��iando e melhorando o do Pa- sentimentos de respeito e gratidão.
ontem, a chefia do Estado Maior mento da celeuma levantada pe- por 12 dispensarios, sob a dire- A Rainha Sarea Isabel, transformava em rosa�, o pão dos
do Exército ao seu substituto le- los deputados minoristas, na As- ção suprema do dr. Ibanez Ver- Sôbre o que respeita á Colo-

pobres, em seu avental; D. Beatriz Pederneiras Ham03, vem Lluns-

gal, general JuHo Caetano Horta sembléia Legislativa Estadual, em ney, cujas qualidades de chefe o
nia Santa Terêlia, em Santa Ca· formando em pão dos pobres, os perfumes das rnsas que vicejam, ,�:,;:j;Barbosa, 1· subichefe elêsse De- tôrno da escôlha do local desti- impõem á admil'8ção e ao respei- tarina, posso dizer-lhe que vim

em seu coração. Iam
partamento. nado á Colonia "Santa Terêsa»? to de _todos quantos vêm acom-

entusiasmado com a visita que '\--------- -------------------- kuY
Em consequencia, assumiu a -Tive. Declaro-lhe, entretanto, panhando a sua extraordinaria ante-ôntem lhe fiz. As obras es- Transierp,ncias de bosa Lima, sendo classificado no

2a. sub-chefia o coronel Abrilino que assumo inteira e completa atividade e a sua excepcional
tão bastante adeantadas, já se luilitares 13· Batalhão ele Caçadores. O

Pires. responsabilidade dessa escôlha, que, competencia. enc�ntrand,o pro�t�s o _pavilhão RIO, 12 - Na pasü, da Guer- tenente-coronel, Hermano Carrão
O embarque do general cóesifOi por

mim feita. E a minha S3,- Para que se avalie da impor- d�stl�ado a a.dmllllstraçao,.o !e- raforamassinadJsatostransferindo de Sá, do 13· de C[tçadores foi

Monteiro terá lC:lgar, ás 17 hocas, tisfação é tanto maior, qu&nto é tancia do serviço anti-venéreo feltorlo: a cosmha, 7 pavIlhoes
I do quadro crdinario para o su- transferido para o 10· HegimentOo

pelo �ASSI�IA. certo ter sido éla técnicamente I nas frenteiras, basta dizer que a Con tmua na 10. pagina plementar o ceI. Franklin Bar- de Infantaria.

I'

"1+-

.,

','.:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGAZETA

I

(

Florianopolis, 13-'2-) 938

Corriàa

OE PORTaVA
REDATOR: Carlos L. da Luz

Automobilística Infantil
,

Hoie, ás 9 horas, realizar�se-á a célebre
pr-ova autornobilística infar.til, na qual t.ornarão�

�"Jarte verdadeiros "82:es" do autornobin�3rriO ca-

t(3rinense.--.Atlético e Figueirense farão hoje a'
pugne de futeból.

rerà lugar hoje. à tarde, no Fieueirense: disposta a moralizar as transjeren- I 3ruxdas. declaroa 'hoje ao corres- i O nadador declarou aos jorna-
E!itndlo Adolfo Konder, uma in-�' cias de jogrtdores. adotando m - I'ond�nte d,a U�ITED �R�SS ]listas que m,uito lhe, �a de valer
teressente partida entre o Figuei- Darin didas rigorosas, capazes de impe naquela capital: n�omos olímpicos, a experiencia adqulrl?a durante
rense e o Atletico. Carlos Antenor dir a violação das suas leis, Es�·: além de qualquer assunto politico as suas grandes tentativas.

S�là uma luta reuhide , pOIS o
Haroldo Chocolate Sotlo assunto preocupa os dirigentes d. ou religio,o ,e além da guerra.As

Sabillo. Paraná, lvo.Oscar.Csl.co. entidade internacional, que con-: olimpiadas de Tobo deverão r ea

tantemente ficam em sérias dlft - lizar-sr>. Pro",evuinJo, disse que
culdades para solucionar as queixas o Ct1milé [nrernscional exa�illarà
que vão surgindo. brevemente .l proposta da Fmlan

Varios cr ack s brasileiros, argen- dia no sentido do cancelamento
tinos e uruguaios estão atuando das olimpiadas, porque o país se

nos campos francêses e itülia 105, acha em guerra.
sem o necessario "pas5f". e aind" O correspondente da UNITED

AMERICA X CAMPINt\S recentemente o player Faus to mi- PRESS em B'!dim, informem
htou no [uteból suisso e. mai: que a A!emar;ha, provavelmente,
tarde. no uruguaio, sem apresentar opor-se-à à solicitação chinês I,
o indispensavel d.icumento qu- muito embora não fosse feita
deveria ser expedid.. pele Confe- qualquer d-claração autorizada.nté
deração Brasileira de D:,sporto::. que o dr. K"ri Dl"n, presi dent :

rio comité o� m iL:O alemão. de
clare qus] a atitude da Alemanha.

Segundo informes recebidos dosNOTA: Deixaremos de tecer Pondo ern prática o 1)lano tra- N·l�Er... S. PAULO, 12 -Ndiciamcorrespondentes da U l I ;,.1mais comentarios, por falta de e.i- çado a flFA oficiou a todas as
I no �-�;o flue deu entrada na secrc-PRESS na T,:h�t;oes ovaquia é -s

Paço, o que faremos na próxima' organizações nacionais, inclusive à
I 'd d ta: la da F. f3.F., o pedido de fi·

provave que as autor! cl es espor-C.B.D., pedindo uma relação de liaç/lo do zagueiro Jaú para otivas daquele paIs apoiem a pro-todos os J'vgaclOftS pn.hssionais d I 'Vosco da Oama, esperando o
posta de caucelamentc .

e o im-LIMOENSE E. C X nela registrados, especificando os t grelDlo da Cruz de Malta indul-piadas Sf'mpre que se acne empl'-CONTINENTAL F.C.I clubes a que pertencer», duração lo em sua equipe na próxima tem-nhado e.n uma gutrra o pais emdos seus contratos, luvas e orde-
se r porada.cujo territorio elas deverãoRealizar-se-á hoje no distrito nados fixados, prazo dos complO- realizadas. i

do Saco dos Lirn.ies, uma partida i misses e apelir:los dos crach. I R E MO
entre o Limacnse e o canfi-I Pel'15am l)� respomaveis relo;; Nova travessia a I

. ,nenta(, do Estreito.
r, destin,os da enticia?e i[J�,nac.ion�! n l.do entre Santa Fé <? sr. !.\cloli Vas�oncelos,O jogo dos 205, quadros ltera, Grganrzar um precIOso ,!chano, a

. presIdente do Clube Nautlco Aldoinicio ás 14 horas e os los. às 161pruporção que forem chegando as e Buenos AIres Luz entrarà em gozo de licença.horas. I relações, o que permítirà Identtfl-
_ I do cargo que ocupa, conforme

I
car os joga,dores plofi:si::>nais de BUEN?S �.IRES" 12-?: declarou ôntem aG�t10SS0 reporteI.
Ilodos os palses, para os efclt,)S da nadador I edro CanJlOttl. que la I _

lei de transferencia. por duas vezes tentou f'fetu3r I,) 1 M I Ih Con

I ,�8�im acontecendo, os playt:Cli I rai,de e,nt,r� Santa Fé, e Buencs: a as ve as ce�tadIficIlmente pcdelão trocar (1� en- A.ífP.S, mlCIOU seus trunos, afim I se qualquer mala. Vai-se
tidade nacional sem o pleno co· de tentar novamente, alOja esl,� I a domicilio
nhecim�nto da FlFA, única com mês. levar a efeito seu objetivo. ,Te •. 1436--Chamar Pinho
autoridade para dar a palavra de- I

r

-�-

finiti,••obre o delicado aróti"'o F isCa liIaçãoENi AÇÃIJ

tarde, urna bé!a

ASoistimos ôntem ii ú:!ima fC-

I ,re;cntaç�o, na "et ic subvencio
nada pelo GO'vêmo Federal. da
excelente comedia em 3 átos,
origina] de R')'1:l1 Pederneiras.

Peça de enredo rnovimentado
e bastante crist oxo , teve o eHA'
DO SABUGUEIRO uma es-

plen.Íida representação.
As demoras e irregulariJilàc:s

':a PREMIE'f�E não se liz e
I am sentir no e s p e t a c u I o
-ie batem que correu ás mil ma
r.ivilhas. E a nossa piatéa de
"onslrando o seu carinho pelas
('Ú'vS&S culturais de nossa terra

,rin negou o seu aplauso expon'-;
f ,neo as CJue desempenharam ga
i;'ci,clamente o CHA' DO SA-
1.1' ;"UI:;'fRO·'•. \.., U L i •

ToJos o, componentes clt)
(l-D':') bem afinado que Ddnte
.',4 r i vidadc: nos apresentou, são

U",I.; e merece.n de nós os m ro-

r' � enCOrIJ1Os.

Di'!i:tf: e3,eve rr;agoífico no seu

pnpe! c o 5 �11 trilbalho confirma
càd .. vez mais a sua posição de
',J�,jadeiro artista.

Bertolioo R"inert-o TIO Li
oa;10 alegre e folgazão-esteve á
"huri:\ elos api&usos que recebeu.

,L\ibano Lucia, -:omo semple,
d illOtlStra o seu a pura;:{o g03tO
llcla arte teatral de que é esplen
c�ld,) cultos.

CAUCO,o grallde ponta
esquerda

figueirense procurar à reabilitar
SI:' da clerrola imposta p�lo Fer
raviaria e tudo fará para venc< r

o quadro do sr. Fonseca.

o F igueirense não contari
com o apoio de Dico o excelente
meia--esquerda.

Andou muito bem no seu pa
}lei de Mmgote'-- o explendido
(.. r�tricistii) que inveja causana a

prooria Llgh�, O Atlético se jogar, como jo-
Frilamos él3ura rta senhora gou em Blumenau, como diZem

.ELté1 Campo�_ Apreciamo-Ia com as crônicas vindas daquela cida
!FGíldc IJrilZCf. pois que 8, Elita de, serà para o Figueirense um

,;,lava imensamenle segura �o "osso duro dt! roeI".
(Lsempenho papel que lhe fo;�

C"nlpenh,l" o seu trabalho
Tercncio-, ,) nOIvo que

em

nem

«m.fi:do_
Assim tan ! i'!TI a senhorita

Dinan Camisão (j'le se portou
rnâ!avilho�a mente no r ape! de
Da_ Violante, a PERSEGUI
D01(1\, A1VlOROSA do Senhor

O Atletica irá para o campo
com um cartél satisfatorio, pois
venceu o Cip por 2x J e emoatou
com o forte esquadrão do Brasil.

Provavelmente as eqUIpes serão
as se�uintes:

Arma! '� Camisão! Bem (�e·

Atletica:
Pelanha

Matos Garriga
Julio LUIS Gato

8de!é.Academico.Nanado, Secma
e Toureiro.

Como preliminar rio jogo Fer
roviario X figueirense, fui dis
putada entre os antigos rivais
América e Campinas, elo glul
resultou um empate de 3x3,

Chegaram a Lima as

delegações de cesto
ból do Brasil, Ar ..

gentina e Uruguai

semana.

LIMA. 12 -Chegaram a esta

capital as dciegilçõt>:; de basket
bsll do 8rdsil, Argentina e Uru
guai, que tiveram grandiosa rece

pçã 1. 0, tr 'ínn:; d -verão começar
ainda hoje. Todos os jogadores
demonstram grande otimismo.

Jaú vai jogar no
Vaf..co da GamaLISTA DE GRACKS

<.
,

�,

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

Recebt:ndo essa solicitação d3
I J J hSiJo as seguintes as forma iOi:l"Jes a serem agora preenc i·F.I.F.A., a C. 8.0. encaminhou-a

das pelos exportadores d;:; merea !orias para o exterior. em virtud,�à federação de Futeból que jà d d' '- d' I" 192 d 21 d
"

I
.

, b Ih d
.

'

" as l�pOSJç()es o aecr�to- el � ,e ,e JaneIrO u tuDo,esta tra a arl o atIvamente nesse
J']

.

12 A d b' d'd G d I' - 1 I
que III atou para me�cs os c,)ntratos e cam 10, quer e ex-senl! o. ran es lstas estao sene o

- .I' - I dI' . 97'd
.,

d f portaçao. qw�r oe lmpo;taçarl, CJe que trata o ecreto elO>
orga�lza as, I,lflmel!�me[lt: ,os l�' 23--12--1937. .

tebolIstas carIocas Isto e arregl' ) d d '] d' d' f dd ' 'b' J L' d
a o exporia or evera (r�ntr o prazo ':! CIllCO Ias Ilzer e�menta os ooseiU es a 19a e

I - d d d " d ,-, t. F'", I', - B
.

F b ') d R' d ]
- c araçao a veo a a m, rca Olld. a loca lzaçao ancana,ute O O 10 e aneuo, para b' d d'd -d d k d

'
o ngan o �e a apresentilr ocumentos que compro\'e seuem segl!ll a, CUl ar os crac s as

I f h t t
'

, , -'\c amen o no ex erlar:

outSrasb entIdades eFdadduuls. B b) recebida a declaração de venda. será coneedido 80 ex-a e-se que a e eração ra-
d

-

'd
-

d- d'I
'

'd d'd' porta or o prazo maXlmo e CIOco Ias para a ven a doSI

e,ldra d vadl enEeredçar pel, I, oSdas respectivo cambio, devendo entreg'u ii Fiscalização Ban.
\ entl a es ús �sta os 50 ICltan 0, ••

d
'. .

d I d' -

'

cana copIa o prov:sona, assma o pe o corretor e c:vuh·com a maIOr urgcoCla a remessa
mente visado pelo Banco comprador;das listas dos profissiol:ais regista- d d b"c) os exporta ores po erão negociar seu cam 10 aotecip;..Ia·dos, para que se)'am as mesmas

d dmente no caso de ven as :-\ prazo, e nesse caso, cverãoencamInhadas ?i fo.Lf.f-\., por in·
d

.

fazer, dentro do prazo e cinco dias improrrogaveis. a.termedlO da C. B. D.
declaração da venda da mercadoria corr,%pondet'te. A Fis-
calização exigirà que dela conste o nurwro do contrat."
de cambio que a compense.
As declarações falsas dos interessados sUjeItam GS infrato

�es PS penalidades previstas na cir',:ular n' 5 do rs. Consultor da
Fazenja Pública, de 18 de maio de 1931.

O decreto-lei o' 192, acima mencionado, está publícad()
n:> «D:ario Oficial», de26 de janeiro ultimo e é do seguinte teor:

«Art. I· I Pra:o contratos .::amhil), seja de importação ou'

de exportação, de que tcata o 8rt. 4 do decreto-lei n' 97, de /.3
de dezembro de 1937, fica dilatado para doze (12) meses;

Art. 2'-Este decretooentrará em vigor na data de sua

publicação; revogadas as· disposições em contralÍo.»

tugia. nem mugIa e que,
com .1 �,\la ventí:1l'ola a abrir e a

fechar; prOVOCLU bôas gargalhac
das.

As ifll'ã� Machado e as ie
'Tlãs Brito, os senhúre5 Manoel
Barbosa, M.:lx Momm e Ola \Ir,

Campos, todos, emflll1, que for
maram o conjunto que nos ofe
receu a comedia CHA' DO
SABUGUEIRO, andaram muito
hem nos seus papeis, mei, cend"
fartos aplausos.

Peloagcado que a p�ça CilUSOU

ao nosso público arece-nos de-
ve o Cr'lpo P.' Pereio Drama,
ílco leVar a efeitJmais algumas

representações afiM de que lodos
possam apreciar o esplendido tra·
balho dêsse. ótimo conjunto ar

tístico.
FinalivlOdo estas linhas que

f0ram escritas sob a bôa impres
sã(J que tivemos do esoetaculo
de ôntem, apresentamos �o Gru-
po Recreio Dramatico, fia pe�sôa E t-

,A China solicitou ti.
do sr. Dante Natividade. as nos- spor "e -

anula.çã'l dos jógos
sas calorosas felicitllçõ,�s. .Jo�·r.al olitr1picos de fokio

Oxalá tenhamos sempre a re' Para controle Inter-
g;strar aconte'ttmentlJS artisticos nac i00a I
como êsse que bem dizem cid A F.I.F.A. PEDIU A'S EN
nossa cultura que sob o carinhoso TIDADES DOS DIVERSOS
e,forço de pessôas bem intencio- PAl'SES UMA RELAÇÃOoadas não morreu em nos�a terra, DE TODOS OS JOGADO'
um TANTINHO ingrata para j RES INSCRiTOS
as COISAS [,'>lOSSAS. RIO, )2-A F. I. F. A. està

PARANA' meia-direita
alvi-negra

LONDRES, 12 -A propósito
da solicitação da Federação Chi·
nesa de Atletismo, no sentido de
serem boicotadas as climpiadas
de Tobo, em J 940. o conde ,de
8aillet Latour, presidente do Co
mité Olímpico e atualmente em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\_ U·8n.li,;,:n Jlrii<'Llh da 20th.
Century - FO}\.. (,1!j,) enredo R:' do,'"
novela nu interior do contincntr
negro e quo tem (' M],) prmcipai.,
personagens a figfli:1 m:'u;('lIln r;

simpática ueWA1-t[\,l<:J� BAXTEH
e as encantadoras JC1i\{E LAN(;
e GAIL PATRICK, subordinada
ao título de
O eaeado1'· Hn·alleo
Darão inicio ús sessõrs:

ONDE NASCEU O BHASIL
nacioml da D. F. n.

CAPRICHO ITALIANO-encsn
cantador short em tec-

Ao ecu·a'Cão diamantino da exma. c@Dsulêsa nicQlor e

Mat·ie I�oui§e Lienarts Ren:llíiX� ficou deveu- FOX AIRPl..AN
do ".é'l Gazeta��� em gl.·ande (nu&te� o êxito N.:WS
do seu. "IVataI dos Pobres" e os desampa- O rolo n. 20122 do inconfundi

rados da sorte um dia de aIeg.o,ia e de paz vel FOX AIRPLAN NE\VS, que
nas malllTls3.·das ti'istes das S1.13§ vivendas. I contém as seguintes reportagens
------.--

----- de frisante atualidade:

BOi II CHINA-Os japonêses partem de
O filSh os trabalb0s qlle aqur,la firma Chapei.

empreendeu, .a'im de intensificar CHINA-Em Peiping (Pekim),
linho a cultllra e ifldl1sll'ialização do reina a" Paz.

linho. ITALJA-A assinatura do pacto
O mini::;t,l'o Fernalldo Cnst.a anü-C'omtlni:lla.

ouviu com ir t;!'s"c; a exro�i('ilo ESPANHA--MOVIETONEentre

que lhe bi [pita e dCI('!'minou yista o General Franco.

provideJlcias no sf'nLir)o de ser I ALElVIANHA.-A exposição de ca-
fom[�[)tuda :3 c!llLllrR du linho de ça em Berlim.

que, só no per'o Ir) df'. janei;o a I' ESTADOS UNIDOS-Eyston ob-

Agricultura, p>Ha I'i:lzerem entre- sr�lell1bro Je 10937. Importamos tem uma il'wa marca

ga a s. s. de um memorial sobrf' 813 toneladêH, no valo� de . . . .
de velucidacle.

30.505 contos de réis. ESTADOS UNIDOS-llm milhão
--------.---

----------------------.--.-----.- de dolares em péles de
Dra. Josefjrl<l Flaks S,:hwaidson raposas.

A V I S O [\1 E O I C A ESTADOS lJNIDOS-Temerida-

Aos srs. sodos GO CLUBE 12 DE de dum piloto da ar-

AGOSTO, o Tesoureiro em exncklo, [x-és,isfe;lte do �'n'iço de Cin ('nlogia dus HrJpitais:
mada dos Estados Uni-

avisa, de ordem cio sr. Presid�nte, 1 ,�

I' f::
•

- (i I' , (' .

I c F'
.

:l'"
dos.

que os ingressos para as frstas em
11 C,IHI) )Oll) ,'ndl'l'ri)o Jildle-dUlfl,e e;:l. '.lHlCl"CCl" e:�ssl'S. AUSTRALIA-O turf australiano.

l.eral. para socios em atrazo. por. Tão valiosos foram os serviços prestados aos Ex-inter na do �"l' iço d � p, di,1tria da Policlillica Amanhã, em sessões "LIDER"

vi:ntura existentes, poderão ser pro- milhares de pobres na organnz:ação dos·

donativos,
de Bntafl'go A inegualavel revista da Warner,

curados na Tesouraria, mediante o. para o nosso "Natal dmi Pobres", pela gen'U; se- lJO� I<ç: :\�l DE SU"';I-J )r�AS E Ci(1 ti NÇAS com James Melton, Patricia ElIis,

competente p.lgamento. I h
. .... Y tt C

� ,

d C.'on"'\.ll�(). rill·. Pua Tré'J'�l:iO fl' 12.-Sub. Hngh Herbert, Allen Jenkins e

F!orianopolís, 12-2-938. í n ormn3 e· e orrea, que so os po eremes com-, Zazu Pitts, onde os fans delicia-

parar á graça que transluz do seu perfil encantador I COnSUill:lS: !J;:!" I O �tS 12 e das 2 5 hOf0S rão os olhos e ouvidos-

e á ternura que rescende da sua piedade cristã. FLOQI\NOPO[J::; SANTA CATARINA CANTA-ME TEUS AMORES

�����������������������������������..

��!"-��������m�-�.�����iGI&_""
��'W ii *W "'''r'". C'SC'MiW. l!t '1& mt""..".........,w.....

Em 1855, justamente a 16 de Outubro.

R d
�

dom·lnl·cal
No silencio de uma -ellferma-fja--inlprõv-iiãda

procurou fundo na baia do norte, vindo O ape em !.res horas apenas, atacada peio morbus, mor-

do Rio de Janeiro, e destinando-se ao
reu M :uia Baiana.

Rio Grande do Sul, o vapor IMPERATRIZ. Tra-
Fôra ela da cidade para o mistér de que

zia a SQU bordo, alem de passa{;l'eiros civis, 109

O' h I'
-:-_.:: fllgiram com terror:-tratar dos cholericos.

praças do Exército, entre as quais, na vespera,. � O era·
Era um:1 ('rioula liberta, e aceitoll a sua missão

se declarára o CHOLERA-MOHBUS, que então .,
de sacrifi('io com a alma grande dos predestina-

fazia grande numero de vitimas na Côrte e nas
dos: atraia a atenção de todos «pela sua nobre

Provincias do nórte. conduta no dest'mpenho da sua piedosa tarefa»

No mesmo dia, 6 mortos fez a doença entre (7), Faria Souto previo-Ihe o fim anLe lanta de-

os atacados que foram desembarcados para a g::tres da marinha» pois o habito era fazer-se em sóbra, pois foi permitido o descElbal'que dos pas- dicação e desvêlo para com os enfermos do la

Fortaleza dos Ratones, onde se improvisára La- terrenos baldios, nas esquinas e nos fundos dos sageiros do IMPERATH iZ na cidade, apezar do zareto.

zareto, na mesma tarde da chegada. No dia se- quintais (3). con�acto que tiveram com os doentes. A classe O cholera alcançou-a, Matou-a cm três ho

guinte, ao chegar ali o médico dr. Antonio Jos� A 13 de Outubro, justamente na data em médica atendeu aos cholericos com carinho. Dia- raso A memoria da sua humanitaria conduta, do

Sarmento e Melo, havia mais quatro obitos a que o IMPERATRIZ, em boas (ondições, zarpa- riamente eram os doentes vi5itaclos por um mé- seu sublime sacrificio foi, com os anos, apagan

registrar e mais 16 atacados do morbus terrivel. va do Hio para os portos do sul, atendendo a dico: Sarmento e Melo, Faria Souto, Tomaz Sil- do se, soterrada no pó dos arquivos, resurgindo
Do navio começaram a chegar ao isolamento no- presença elo cholera no pais, aCamara Munici- veira de Souza, Pinto Portela e Ferreira Lisbôa. agora, quando os humildes começam a forçar as

vos casos e um passageiro, três marinheiros e paI declarou o alarme para o municipio, pedio O Presidente, dr. Jouo José Coutinho, tambem portas da historia, para tomar lugar ao lado da

um preto escravo faleceram. Em resumo: 59 pessoas quarentena para os navios vindos do norte (4) e não se furtou ao piedoso dever de visitar os ata- queles «que se foram da lei da mórte libertando».

atingidas e 21 obitos registrados. a Presidencia convocou os medicos para uma reu- cados.

A presença do cholera nas proximidades nião em Palacio, «a bem do serviço público» (5).
desta capital alarm@u enormemente a população. Determinou· se a 15 a quarentena, mandou-se pre
Não havia muito, então, que a escarlatina e a parar o isolamento na Fortaleza dos Ratones,
ébre amarela haviam feito inumeros claros entre providenciou-se para S. Antonio fornecer generos
s habitantes da velha Desterro e, quando o mal e mantimentos e solicitou-se á Irmandade do Se

siatico ainda se encontrava no Pará, na Baia e nhor dos Passos « 24 lençóes e 12 colxas »,

o Rio, temendo a sua visita, aCamara Muni- Não demorou 24 horas a chegada do morbus

cipal pedia ao Presidente da Provincia providen- temido, fazendo a sua sinistra aparição á barra

das de toda ordem, para impedI-la. (I) Foi man- do norte.

dada procader rigorosa fiscalização dos generos O Hospital-o nosso Imperial Hospital de

alimenticios e o maximo cuidado com a limpeza Caridade-preparou-se para receber os doentes

publi.c� (2). O dr. Faria Souto, médico da higie- pobres e a Camara instalou uma enfermaria no

ne públíca, encareceu a necessidade de construir- salão do quartel do Campo do Manejo. A popu

io'e «quatro pontes de despejos em diferentes lu- lação conservou-se sonresaltada e .com razão de

GAZ TAE

�_lt_o_SS_;i_b_a_t_e_�__ 4_re�_órdes I
Ílltcrnacionais !

Será sub�tituido o

pl"efeito de Pelotas

RIO, 11 - Quando de sua

passagem por Pelotas, o ministro
Artur Costa, a pedido do inter
ventor, dr. Mauricio Cardoso

\sondou as classes conservadora�
e os meios sociais sobre um no-,

me para prefeito daquele munici- i

pio, em substituição ao sr. Silvio I
Barbedo, que pediu demissão.

.

Desempenhando-se da incum
bencia, o sr. Artur Costa suge
riu, hoje, ao SI'. Mauricio Cal"
doso, o Dome do dr. José Julio
de Albuquerque Barros, diretor
da Faculdade de Direito dali c

pessoa grandemente benquista.
Tudo iudica que o dr. J. J. Bar
ros será nomeado.

ORAN, 11--0 aviador Rossi, I PWiH"''I!Iilm��

que hoje bateu quatro recordes
internacionais, fez as seguintes Va11/O an R

.-

declm ações á imprensa: � • 10
«Alcançamos uma verdadeira

vitoria técnica, pois realizamos
urna velocidade de 4,37 kms. a

hora, utilizando uma potencia de
1.700 cavalos, enquanto os nos

J'r,s rivais alemães e italiano
J ossuem motores que desenvól
',rm 3.000 cavalos, ou sejam
lnDi� 350[0.

«A velocidade equivale apro
ximndomcntc a 3 kms. por mi- no negounuto c cada minuto perdido
r.baixa a média de 4 quilornetros,
Prrd. r um minuto num percurso
, e dois II ii quilómetros é qunsi
vitoria comprometida, Em todo T)IG 1" N ., 1

l\.. L< - J recue-lmeu,o (d)
r aso, posso afirmar que o nosso F' 'C 1 ,... � hsr, iancrsr o [':'ü"l í.:ií';,':ü,('I ao ( "-

AMIOT ficou a quem das suas Ie do g'overno p" r ill1�r;,1,:dla (10 (VI-
i .oseibilidades. A temperatura, re- .

t
'

d )" 'i' tnts ena J. estica, S,�I'( ,.;i'100 a: 0-
Intivarnente alta, obrigou-nos a ,-

.

j' drrzaçao pa-a rC'lp�r ,i cacerra t�
voar a mais de 5.300 metros de f

. 6' 11'''' "
pro essor cc PC'l!iOio:a f1\>·iLit e �;'- m'�{�'),!p��rf ltitude. gallÍzacao rocuí da U !·'V(j'Sít!,l.!': éo, UtlI';''''.J1IJ

«Logo que regressaI'l�os a Mexico� o presí3ente C t lHo V:q,1,\ i
França, nossos motor.es serao tro- proferir! o scguínt; des; a.:h,,;- «:l'ao' SANTI \CO, 12 - O boxeur
cados p.or oulro.: ruais Pjossantes autorizo » ,

.

1 I �1 I I IA h
.

-

ln f'spClnnO, j.,.' nnu« g e�, que oje
I' munido o aVIa0 de hellces com ---_-.. - .. - __ -

pás mais aperfeiçoadas. Posso

I Ad .

".",
cheg')\I de il:.if'flílS 0,ires para se

(!izer-.os que o protótipo militar .,'
i oracr:ao tl)�1.el' rorn Haul .Car?banle.�, .

a

li orosarnente identico ao AMIOT, , ..� .

. I] 8 do cor ren te, .fOl l�t'tld() em �l.r-
g, .

d
. I e a marca que don.ina na atualJ-1 tude da" investigações da policia

r stá terminan o as suas eYD'

1'[-, d de I ·,.i . Q I '."'.
'

". C .: I
a e e ( ormnaru sempre. ua qlle- i cm l.orno das aitvidudes dos ex-

encias. om um novo material, (1 e .eia i) . .,' li) I I' I I' 1
.

r' d f b "

u' s 1 sua l!('(! sSj( . ( e ( e
I p[.)rta( nres ele escravas orancas.

( ue COfYleça a ScJlr as a llcas, pe ·'·urna ··a" p 'el'"
., I

,. .

f
�

I"

" I I
I II " I 1,U SCIll(l!C 1'.,;"3S Jl) ormaç'.oes la reSLl I.a-

o com o no_so pessoa competen- a da a '('a I . -

d
.

d'
.

d d d'
s rn I ,rum na pnsao e quatro lO lVI-

te, everemos,. e �gOl a em
. Ia�-I Ado."acào I d 11) •

te, tomar a dianteIra da aVIaçao
. �s.._""'''''..._.,_..... _,, _

::t;:;;:�� de Bruno:Srta-:-YETTE-C-ORít-E-A
Mussolini J---- -----

RIO, 11 - Antes de embarcar, I
.;Bruno 1\1 ussolini autografol! a Iseguinte frase:

«No momento em que deixo a

f'ncantadora baia de Guanabara,
� irvo-me da hospitalidade dos « Di
RI'ios Associados � para retribuir

I(om a minha mais cordial e grata I

saudação ao povo desta grande'
republica e á coletividade italia
na, aqui residente, a quem envio
forte abraço de despedida. Até I

a vi�ta". I
------------ I

Clube 12 de
Agosto

PORTO ALEGRE, 12 - Ao que
se anwmci.1. o .nte vcnlor ínte

rÍl)..l1'.'sr. Mau:ido Cardr so, embarca
.ri. dentro d: PCif(OS dias, para o

Rio de Janeiro.

o chefe do gover
autod,y

I Vende�s��� 2 (ofres
1----·----.--
da melhor marca nacional com

muito pour« LlSO e por preço de
ocasião. a Hn� Jo;::u Pinto n: 5'

detido

LUIZ DA (OSTA MELO

26$000 QUINTA..FEIRA!- QUINTA..FEIRA! II...,oteria de Santa �atal·illa!
I- P.l-emio CEM CONTOS!
Salão Progresso - O Unico !
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Edja o nosso carimbo e envelopa

Jogam apenas 15 mllhares!
2.000 prernlos 510 valor de

210:000$0000 !

-

,.t
......

----------------�------------------------------------------�------------------�--------------------�----------------�------ ..

ODI�ON� o lidei· dos

A'S 2 HOHAS :

VESPEJ�Al iNFANTiL

V1:3lTAN DO 1\1U\.\S CEnA IS
Compleruen lo uucional
eduraf ivo da D. F. B.

THAVESSTA I"m�rfEnlOSA
Drama policial com

James Dunn e Jean
nOiil'},';'

VAQ1JEIRO CICLO:'�E--Fonni
davel \\ l"L('J'J] com Boh
Sl eete.

AZ DHUl\IOND (l�' (' 12' epi
sodios),(ulT! Juhn Einf',
Noah Be.:;,Y Jor.r Jean
flogers .'

A'S 5, 0,30 c 8)0 llliiU3:

Para que
produza

ruo, 12 - Dr is inch:;Lnais

paulistas, as senhores Alfredo
Chavet e Pedro Cintra, da Com

j,anhia �;ão Patrick, estiveram

ontem em visita ao ministro di

x x x

As preces subiram aos céos e os votos pro

piciatorios se multiplicaram aos protetores celestes
contra as epidemias. Um mês depois, tornavam

os canticos aos céos, em ação de graças, não só
nesta capital como nas suas visinhanças. Em S.

José, os fieis descalços conduziram em procissão
as imagens de N. S. das Dores e de S. Sebastião.

(6)
Apezar de todas as condições sanitarias des

favoraveis e ás incompletas providencias postas
em prática, o cholera-morbus não fez a curta

viajem dos Ratones a esta Capital.
x X x

Osvaldo R. �abral

l)-Oficio da Camara Municipal ao Presidente
da Provincia em 31{7Il855.

2)-Oficio da Presidencia de 10[8[1855.
3)-Oficio da C. Municipal de 15110[1855.
4)-Oficio da data.
5)-Expediente da, Presidencia.
6)-«0 mensageiro» de 1711111855,
7)-\\O mensageiro» de 27\10\1355.

"'�''''
... _
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A G.4G\.ZETA

SO�er1e i n a l:J-g u raç a o Curso Primário. AlltonietarTrnnuud de

de Barros Apelação

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão aos Ginásios
e Escolas Normais Primárias. d

PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS Habeas-corpus acomar-

Matricula aberta todos os dias uteis das 3 ás 10 .ca de Bom Retiro, em que
-�

Reabertura das aulas a 16 de fevereiro. e impetrante 0 dr. João de
/�QUIDABAN 6 (c,)-Co:ntmo c o sr. Raul Outra levan- vossa intendencia, que me coube Deus Faustino .Ia Silva e

gl.'lI1cle powpa e solenidade teve 'I tou um brinde as ?eSS0aS do a honra de inaugurar, e que o Fernando Machado� 30 Fone, 1.516 paciente juiião Hufino de
hg,,'- ii ln<lut1uração dc' novo digno Secretário da Segurança faço com o mais requintado or-

pt T Me'" !.W1l1RlPl*W' • * l!IIf,rz::nrrmr:mz ..... Andrade. Relator o sr. des-
prédio, da Íntendencia e instala- Pública, dr. Ívens de Araujo e gulho, entregando-o a vos que o embargador PRESIDENTE.
ção do retrato do eminente In- Aurino Soares, diretor <d' A No- construistes para marco inicial A CaS8. ;�ce

Iane �_ Negaria a ordem impetrá-
terventor do Estado, dr. Nerêu ticia -. da nova era de progresso que I� I g da por estar plenamente
��âmos, nuna das d�pcndencj1!S Em agradecimento a esta ul-, se inicia e do porvir augusto que justficada a demora da far-
do edifício em questão. Si bem tima homenagem, 1:) jornalista vos espera.> mação da culpa.
que o m iu tempo nrornctesse Alfredo M,)ntenegr0 de Oli veira I O Secretário da Prefeitura, Habeas-corpus da co.nar-

.

d' b Ih d I d não precisa de reclame. vislte SUílS exposições e
preju icar, o ri o as so eni a- respondeu, agradecendo e terrni- sr. Pedro Ferr�iffl, no ato da ca de Canoinhas, em que é
des, foi grande, no entretanto, o nando com WI1 viva ao Brasil. inauguração da fotografia do dr. verifique os scus preços impetrante e paciente Gui-
numero de pessoas que afluíram Por ultimo o sr. Jo,é Ferrei- Nerêu l�amos, pronunciou a

'I N. a
therrne Stoberg. Relator o sr.

ao local dando um aspécto ma- ra da Silva, preclaro prefeito de seguintes palavras:
�

R. TR A.J ,,f%:!!.....NO desembargador P R E S l- "

gnihco ao pequeno distrito. Biumenau, agradeceu em nome «/v1eus co rcida.lao •. No TO-I
1?lcu·iauopolis DENTE.

A concentração de populares dc) representante do dr. N�rêu mento atual o Brasil vive num I

.... � Convertido o julgamento
teve lugar [la séde da S:Jciechde Ramos e prefeito Frederíco Hardt, de seus pei iodos mais brilhentes, C I

. , �CO r ,.... em diligeucia afim de pedir-
dos A.iréidoces, de onde rU,1H- as palavras elogiosas com que á face ás tfa,t�forrnaçõ�s politico- O ea10 a - se informações ao sr. dr. Se-
rarn ao Iugdr da inauguração. estas duas personalidades, se re- SOCiaiS que se veern operando no

ç'a-O 9de Iesus "rbcrl!�ctaa.rio
da Segurança Pu-

Ali chegados o mdu-trial Fran- feriram o, oradores que o prece- cenário da Patria. .......J':SCé\ R0sseto fez o discu-so de deram. sendo muito aplaudido. E' a forrnida vel reação do . r
Recurso crime no. 2, 96 �

boae, viiJd,1l, "os presentes, no Os brindes de hoara ao dr. carater, da honra (�do sentimen-J Equlpar-a(io aos Inst!tut.oSlda comarca de Canoinhas,
que feli muito aplaudido, usando Nerêu Ramos e dr. Getulio to augusto de bresilidade que de Educaçar') E:s·tadui:3IS-- e!T1 que é recorrente o dr.
<1", jnbvra, a seguir, o sr , Fre- Vargas, preclaro chefe da nação vem traçar 05 novos rumos que G 11"1 AS IOF �.M IN I �'JO Juiz de Direito e recorrido
d�ric'.1 Hôrdt, acatado Prefeito brasileira, foram levantados p-!k d'ora avante nos levarão aos pin- f="" IO r ianopo I is José Bernardo Zaw�dski.
iv1unicipal, que s� releriu elogio- dr. Antonio Bastos de Araujo':! caros da gloria. nEABERTU" A Dr AULA� Relator o sr. des. HENR[-

1

T d d S I C h
'

N R
f' n,,, r, - �

QUE FONTES.� 'l.mente a pessoa elo nten ente r. a no un a,_ respéctrvarnen- erêu amo." esta fl'gu',a C J I da Tn!
1 6 d f

'

•

Ui so Preliminar e

-

ar dim a n! â lCla aI· >! evereun

,):)SIS Pdtcrs, mencionando as suas

I
te. a_ l'�o vntesca de administrador irn- �

S' V Fc)!· confirmada a sentençae
v '- Escolas Normais Primária, !::'ecundilria e upenor 0-

,) 04

q,!alidades de administrador es- O dr. Nereu Ramos, digno pecavcl pelos atribtltot de honra, 3 d recorrida. Nenhum crime
cacional, a e marçoc-larcciJo e pr')gressista. motivo Interventor no Estado, os m. intdigellcia e humanidade, gUé Ginásiú,-a. 16 de rParço. préilticou O acusado, visto

porque se congra ul�va com o drs. Secrdári � de S�gurança Pú- caraterizam a :ua personalidilde r\1ATRICULAS que as mercaê.orias tiradas,
povo d� Aqmdr;bdr.. Disse mais blica, da Fazet�da e Just:ça, �e de homem r::,úblico, ni>le est� a d d bem como o pfoprio arma-I- .• aberta de I' de fevereiro em iante as

'iue pedia ao representante do fizeram representar pelos srs. d,s. esperança de SJ.ata Catarina n::> 9 --12-e das 15-18 hora�. zem onde elas se encuntra-
Ir, InterventN 110 E�tado, dr, Humberto Pederneiras, '\ntonio presente e no futuro. ram. eram àe sua proprie-
I LlmJerlo Pt'dcrne!:'as, tomasse a Ba�tos de Araujo, srs. João A' Nerêu Ran;os df'\'em, s a lNSCRIÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereilo dade.
si a incumbenci& da inauguraçl0 L\celino Sena, Coletor Estadual nOfsa veneração e os maiores do, Giaásio-l' a 15 de rrtar�o, Apelação crime no. 5.824
do n<;·/o edifício, tendo aquela e Pedro Ferreira, Secrdario Mu- nosgos apliiusos porque se afirma, EX.I.\MES DE ADMISSAO A' I' SERIE GINA;;lAL da comarca d� Chapecó, em

ailtorida(k cortada a fita sirnbo- nicipal, respectivame!1te. cada vez mais, com.) uma iudi- a 23 e 24 de fevereirc. I que é apelante Sebastião da
lica gilC vcdc.va a entrada, no No ato inaugural, o prefeito vidualidade dig:!a entre as maif EXAMES DE 2' E'POC,\ Silva e apelada a Justiça.
ve.;tlbulo principal. FredericJ Haldt, prO,lUnclOU o dignas. Escolas Norm3is, a 2� Je fevercir,) Relator o sr. des. \1EDEI-

Após del';1orada vifita aos di, seguinte discurso: E esta metamorfóse porque Gir16,io, ii 14 de março, i-f:OS FILHU,
w, ses compartiment ClS que cuns- «Exmo. sr. dr. repr,=sentante vimos passando, este estado de lt P'iI!"'E7:"WR<l!!QPIiIi'IiIN!"""""" 5'5&"""'fiiM :;:;Jl

An u!ado tJ julgamen to pa-
ti.we a nova inkndencia, as auto- do eminente dr. Interventor do ceJisas tão util, tão 8ilradavd e ra mandar o reu a novai.
ridades F! demais presentes rcu- Estado, d :ma:s autoridad 5 aqui tão eXplendente é midé; que s· Banch do r�� i I
rí!am-3C na sala de audiencias I presentes. minhas senhoras, meus prossiga e cresça para nosso bem " a iJllIl
onde teve lugar- o óto de irHl�-1 sEnhores! e para a grandeza da nossa terra,

guração do retrato do Interventor Como prefeito do mUnIClplO· Por isto confiamos em Nereu
dr. N.:rêu Remos, tendo o sr. de Indaial, eu me orgu!ho, por Ramos, porque êle compreende (

��edlO Ferreira, Secretario da todos os motivo!', deste empreen- dá solução ao); anseios dos seus

Municipalidade! feito briihante dimento notav�1 que José Pettccs, co-estaduanos.
discurs') em que evidenciou as a quem em boa hora escolhi pa- A hOlnenagem sincera e grata
al!as virtudes dJ homeaageaJo, I ra administrador deste di5�rito, que agora Ih\:! emprestam05, com

retimndo logo a bandeira nacio- I
vem de realiz-u, mercê de um a inaugur<lção da sua fotografia

n3J qu� encobria a foto::;rafia de espirito construtor e �rog ..essista, neste lecinto, êl� a merece e nos

�. cxcia. Em agradecirr,,�nto a altamente compreendido pelos honra possui-la frente 1\OS olhos,
José Petters. Intendente local, o seus jurisdicionados que) c(')mo contem;;lando os que SAbem ser

dr. Antonio Bastos de Araujo, sempre, nunca lhe faltaram c:om grandes entre os maiores».
pronunciou belissimo improviso, o seu apoio dQcididole unanime. •

edl r.orne do povo daquele dis- Felicitando-vos, povo de Aqui- Leilão
trito. daban e meus queridos munici-
O I otr,erecl'do' d' d

No dia. 16. ás 19 horas. no pré-
oar)qu::�e p�la pes, por ver os estmos o re- dio da praça Geh'lío Vargas w. 19

população do JUgcH, ás autoõida- duto que habitais, entregues a será vendido em leilão. superiores
dêS e mai� póS03S, teve logar' mãos experientes e lDcansaveis moveis para quarto. sala de visita.
na sóde cid :_'ociedade dos em habalhar rara 6 nosso hem, sala de jantar. escrítorio, muitas

I.'.tlífldores e decorreu debaixo eu me felicito a mim melmo.
miudesas. uma coleção da Ilustração

, Brasileira. livro� e uma maquina de
,10 m'li�r '�ntusiasmo. Usarar;� da porque confiei a José Pelters a costura SINGER.
a!<JVra os s�s. dr. Ney de Ara- felicidade, o bem e�tar e a ri�

�ãO Paz, que fez o oÍere-1 gueza de Aquidaban e ele não

�.mento ,do banquete, pe�o povo I desmerece�, um segundo siq�ér I
Moça recemformada c�m

de AgUldabéln aos que alI foram deste �onfIança e do con:elto O Curso Normal Secundário,
,ist!r ás festiVIdades. O sr. que file orien 'ou.i sua p03i'tão procura uma colocação no

as,
I B d" 'I C

.

NICO au ona, IstmgulO a pes- atua. omerc!o.

a do Prefl:ito Frederico H:udt. Eis, portanto aqui, povo de Info rmaçõeo nes ta red�

5:m palavras cheias
�

de entusias� Aquidaban, o novo edifir.1O da ção.

Exte.·nato fuodado em 1922�ntendencia de

L\quidaban

Capital
Fu�do de �eserva

10C.OOO:ÜOO$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TOD,\S AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Juns (COidERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. Iímtíados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso préviO (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancías).
com aviso �révio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

3,5% ala
4% ala

4.5% ala

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda. mensal

4% ara
5% ({

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por J2 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: elas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telégrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% ({

15 horas

c

Ju�gamelitos da ulti
ma sessão

-'

·I. m _

I Dr. Pedro da Moura Ferro

t Advogado

l_Rua Trajano D. 1

IIII Dr. P. Cam�ra II
Simões

I' Médico do D. S. P.
do Estado

CL1NICA GERAL:
I

I
PELE e SIFILIS

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
�ob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS :JLTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

ás 9 da manhã e das
I4 ás 7 da tarde.

__J
� .. i �
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ii!IO ...XPOEN E MAXIMO
li DA EL..EGANOIA MASOUL.INA - O

I; GUL.HO DA INDUSTRIA NACIO
II N 1--0 OMAFE'U OUE SE IMPÕ.E
�
� NA AMERIC OAO SUL-

I�I

RI ..ee

DlAIS UMft 6RA�DE UIC1111 Dft
Z'UND pp

UM NOVO M·O·DE·LO
RBZ·125

que está se'ndo esperado por
RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO

420 Kms.

VENCEOOt'l: Wi!kerEo Ciarla em

ZUND.Â..PP

todos os motocyclistas
Motor uARalEu de I cyllndro, com a,5 HP.
a velocidades, luz e ignizAo por baterl'.

Bosch, 2 canos de descarga.
6 horas 9 minutos

tenda chegado 33 minutos d 30 sogundos na frente
do 2.° coüocado.

Pesando s6mente 65 kllo.

Peçam Informações sem comprom.i... a

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

Brasil" é "a moto maio; cara do mercado" e também
"8 motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

•

sasa
Estefanode N. Savas

Rua Oanselheiro Mafra n. 38

I ..

•

Florianop.olis- 1938===
,_--

. '-
--'---'.---" ---- --------

Adolar SCh�f�lS 1 �

i

Endereço Telegr.: DOL/. Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIt--:A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr as - Rio
Prirg Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo" Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) f: SAN10S,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega.se dt� classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeir as serradas, beneliciadae e em

tóros etc .. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior

RecebeCãr'gãS'dtTinÍportação, do País QUI do Ex'
terior, para desembaraço c redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

�RVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREçnS MODICOS

I

II
TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho
Salto ato paro 2$. salto baixo 1$500

D�;))F); )iH1 revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

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

A.. LHEU REUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

J

I �

I
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�'I
II Telefone, 1.584 _jConsu/tas:-Das 8 às J 1 e das 14 ��� horas

'

Consultoria e residencia+Praça 15 de Novembro. 13

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electrícos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas. Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicas
Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reações de
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag
nostico do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia
gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li-

�1 quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
� diagnosticos.

S.,- Fernando Machado, 6
TELEFONE 1.1 9

FLORIANOPOLIS

, �i���:�����������§7����O
V �� Cálculo de qualquer Planta,execução, fis ..

I� estrutura em con- cal lzaçâo e direção
� ereto armado de ob. as

� e ferro Ap.arelhamento com �
� pleto para constru- � I� ções de pontes em �

� concreto armado �
I"� �

.

, Omar Carneiro Ribeiro
�

li
\ � Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 12r� l�DAR

t!.
�
..

ENGENBEIRO t:;IVIL

Tel. 1503 Curitiba • Paraná �r -I A
·

M I�IDr. Ricardol ccacro 0-
� Gottsrnann. reira tem seu escrip-

tõrío de advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nümberg, [Psoreesor
IndórR Burkbardt e Professor

Erwin Kreuter)
Espeelanela em cirurgia

,

geral
n. 70. - POO1IP' 1277.

I Caíx 1 Postal, 110.Obras contratadas no I· semestre
de 1937

'alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica
�

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curittaa-S. Mateus) �
Ponte de concreto armado sõbre o Ri.o S, João (Estr. Curitiaa-e-loinvile] R!��,Prefeitura e Forum de Mafra � CONSVLTORIO---Rua Tra-

rupEscolar de Mafra � ano N. I � das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de 'Rio Negro
' � das 15 ás 16 112 horas.

Grupo Escolar de Iratí � TELEF. 1.285
Maternídade de Rio Negro �
Esta ão Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) , � 'IRESIDENCI�-l<ua Este-

� D ivcsas construções de residencias � I
ves juníor N. 26

'I� �� ���Ta�I.131�

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capítal e no interior .deste e do Estado de San- IIta Cetarina.

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto. 13

:J'Isobrado sala n' I
PARANA' - SANTA CATAHINA

•
• P __

':" "._... '._�_ .,r-_ .... �, ... e_

--------------------------------------------�--------------------------------------------------I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças�
Diretor da Maternidade;
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorioi
ANITA GARIBALDI, 49

Dr Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 � 1290

Dr. Pedro d. Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, n' 1 sobraãe

I Telephone n° 1458 I

"

,

,"�
-, "
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'VISTA BEM SEUS FILHOS

I Dr.Pedro Catalão
"-.� I Diplomado pela Facul-

I da de de Medicina da
Baía .

Fx-inlerno e assistente do
S rviço do prof. Moraes
Ex-inlrTf;O do Dispensario

Silva Lima
Ex adjunto do Hospital

GraHée Cuinle e Sanatorio
Manoel Vitorino

Clínica médica cirergtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇO
Especíalsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

II Diariamente das 16 ás 18 bs.

N O Estreito Ponta dolLeal
� �1

Vende·se
�� � por preço de ocasião, 2 ca-

ri\, B I L. H E E S l�� sas em perfeito estado,
�� IT &\\1 sendo uma a rua Major
,�'1 �, Costa n. 117 e outra a rua
�j

F . C " � Frei Caneca sjn. com 4 ano

. � ederal e Santa atarír.a
� de uso; uma de madeira e

�-��-�-�����-������._�-�.��--��-�-�-�_.�-�'���g�-���� � NOS CL�SSICOS ENVELOPES FEC!IADOS � oU��:�r�����o Se-
/t_ Companhia Naciona� de Navega- ������ ����� ver? dos Santos, Cais Fre-

���-�----�- c.e.::��t:é"'""��� derico Rola.

Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtos só

na A C A P I T A L.

NOVO ANOíVflS' NOVAS
Ontem, hoje, amanhã

"e U R R o U G 1-1 S"
foi, é e será a vanguarda ,das bôas organízações 'I

Corrija no a�o novn as dificier,cies do seu sístema rotineiro, �dotando sistemas
"BURROUGHS" d ...� contabilidade; êles ser�o o esteio rnestre do seu exito

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

TOS DE PROV lD�NClA.-Contabí!ização facíl e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem comprornlsso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL. INC.

Caixa postal, 140
TELEG. AVILA

COtlselheiro Mafra esquina da Trajano
.���-- ���� Oti.-no
I�
A F it I negocia

� avo ri a VENDE-SE esplendidas

�.�. propriedades, sitas á rua

� � Luiz Delfino no. 6 a 14, 5

I�
�� casas e em terreno c. 1111 18

�. I metros de frente por 40 de

Em loteria a sua favorita i fundos, proprio para edificar,
e mais um sobrado á rua

Tiradentes, 17.
Os interessados poderão

dirigir-se á CASA VENEZA,
Mercado Público 110. I, pa
I a qualquer informação.

quinta-feira

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

çã\l Costeira I

Movimento Maritlmo-Per-f» Flol\l}�anopolisl
r
IServiços de Passageiros e cJe Cargas

Para o Norte Para o Sul

O Paquete ITABERA sairá á 16 do cor- O Paquete ITAGIBA sairà á 16 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo

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

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
VISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-I

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Arrnazens da i
Companhia, na vespera das saldas até MI 16 horas, para ser conduzida, gratuita-,mente para tordo em embarcações especiais.

E5CRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22'�SOIa. (FONE 1250) I
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA !

Para mais informacões com c Agente I

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

J. SANTOS CA�OOSO
MW '.H e _ URZEt.

MOMO EVOE' !EVOE' !
vem aí e hospedar-se-á na

Casa das Meias
de FERIS aOABAIO

Unica ueposltarta dos afamados rança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS •

D t\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÚS S. A.

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

Aproveitem Foliões

Otinta vantagem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

, cÓ, t ��, • ...,

, ,
'.' ;, .. (

Mostruario permanente --Representante exclusivo no EstadoCONS. MAFRA. 31
FONE IS6d

FLORIANOPOLIS 1-1. A

•

v A Santa Catal·inaI L.

....".-,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os possuidores dos
contos

Administração do Da

,União

�INES COROADOS
CINE RC'�, f.lJ 2 HOitAS:

A Loteloia do Estado
contemplou sete peso.
sôas na extra�ão do
dia 7 .10 corrente

MENSAGEIRO DA VINGAN
ÇA, com Richard Dix, e TRUXA,
O SALTO DA MORTE, com a

célebre bailarina La Jana. 'II

--A'S 6,30 e 8,30 HORAS:

o riso não desapareceu faciais, se esconde
com o advento da civiliza- veira.
cão como afirmou Eça de Irmão, ri !
Queiroz. A miseria que es-

sa mesma c.v.lização trouxe

consigo. é que o tr.u.slor
mou, dando-lhe outra. finali
dade.

Dia a dia vaí o publico cc-
ARRAIA MIUDA, com Jean

uma ta- nhecendo, através o noticíario da Deh3gac:�ia Fiscal do T(.�souro Harlow e Spencer Tracy.

imprensa, os incalculaveis beneli- N a c-iona I
cios que "em espalhando por to' CINE ROYAL, ás 2 HORAS:

da a parte, a insuperavel Lote- São convid ldo;; á comparecer Julia Gonllga, M Iria Candida NOIVADO NA GUEii.RA,com
ria de Santa Catarina, a quP.tn, com urg-ncia á Administraçáo Jd Silva. Maria das D ..xes FI - Margaret Sullavan e Randolph
o público apelidou com muito .1) Domínio da Uni3n, afim �e mo de Oliveira, Maria Julia d Scott, e EU QUERO E' DAN

acerto -·«Rninh!l Jus Loterias» !Iatarem de assuntos de seu in- CmceÍção Maria Ana Vleirn,ISAR, com Ben Lyon.

p��a ,sua prodigalidade em. dis tcre:se, �s seguinte,s pessôas: I �aria B�rho�a de Lima e Ma
_, c:

tnbu.r e pag1r sortes e mal> 5 .r - Est.ant�lau Vlf'lr� de �)u�'1 I rt
a Arn(�lta (�,'nç'llv7:; e Mao \ AS o, 6,30 e 8,30 HORAS:

teso I Francisca Ana Vieira, Frilncls-I A. de :)ouza G)nça!ves. O MARIDO MENTIU, com

Os 100 contos da sorte gr
: - ('r) Seba:;tião da Rosa. Francis- Ricardo Cortez e Gail Patrick.

, d J f
'

M' Perei F
'

I (ii<��''ll''''''!lIIGI "'WI'J!I"r=PY%'z-
o� a extrução

.

�� q.nuta- eira co arctano. erelr�, ranci-co

I'
,�_..�..: ....� -

dia 3 d: ftwe Ciro, c lllbe ,. fi I' da Silva Reis, GUIomar e Ha- I
,

da menos de 7 p ',SÔlS, rl qtPIlI milton ,h Sdva. G('neroso t J ···1' Labol�atol:'&iio Técnico
os coacession irios da conceituaii leot-ro da Silva, Hen.iqu � Fui:

I I "P I W,".:..•.',,·. O T"L?teria. SIS. A,nge ) L'I P,)rtn. &[! 1"lin i\'l:if a, Hono,\io Feliz. Hu-I W
Cla. acabam oe ragar o rf'feor{·, I lit::10 lrineu d'l CJéI"H. tZldl d

I

pr mio q�le c�mbe ao h, ll,cte �l S ),Jl(\ D�tr .. , I J'1 tVlainoldi ?r I.
Foram concedidos seis

2.478. São eles: �ona Luiz a de tl'_;" JO.5e, Augus�o de Fanas,

I &CIl .tro , residente ii rua Si>.nlo lo<e André da Costa, João C,-
. Gerken C l-ameses de licença ao sr. [oão •

Daniani. cscnvão de Paz
Amaro n.5; sr. José Con?,) d� p,;.·:!dn da Costa, JOfiO 3elv.l. \; FjlOUs ..

x vitalício da sede da cornar Araújo, residente á rua M l:OC' Jui'l') M.ullns Dutra.. José Mai-,
Se quizercs ser, irmão, ur� I ca de Urussanga.

Medeiros n. 167; sr. José Corrêa tu.s, j,lnUd1;O di Costa Orligi! i
homem do nosso século, fi I Pinto, residente á rua Hsnri )ue (. José Licínio Lopes, Juvenclu
de todos e d � tujo. Ri, não Chaves n. 16; sr. Antonio de Luiz da Costa, Lidia Castro,
somente qua ndo tiveres umaAd' Oliveira, residente á Avenida Su- Leocadio de Oliveira. Lourenço

�'" � � '--Y') '8 I
rarissima centêlha de alegria

- e- �-, 'I burhana n. 230; sr. Edmundo

I
,_�Uk05ky, Manoel Góes de 011-

(1�1 de bõa vontade. mas tarn- Ac r'ea na de
I Pace�o, residente á rua .Azerdo v,ma, M,arcelino Caetaao

.

dijl.I�.._IIlliIIiI__IllU IKlI!DII •
brn quando quizeres ferir, Let r a s Cou mho n. 24; s. Abno GOl)· :')I[Tla�, l\�alloel Antero Perea·,
klrnilhar, ofender. tornando çalv.;, G !III1, 1t:::,tJente ii ru� Maria de Lourdes VHcovi e

maior ainda a miseria do teu R.�cehe01os dicio da !\cadt- S .. nildor Alencar n. 254, tudos Dalva M'uía Vlscovi, Manoel

irmão. Rir e a fórrna ll1ais mia de Letras do A,:re COrntlfll- resid,�lltcs na cid'ii.h� do Rio de

I
SerL·io Vi,irJ. :v\ :IlOel Motta aos

irritante de ofender. cando a posse de SUl nova dlfr- J2n�iro, e (l sr. F. F. Lo,ws. f,- l-'�sr'�zil1. Manoel L. Actoni;)

Por isso é a preferida. Se taria! que
.

ficou CJllititu.id'l (1.1:' siut::llt� Tld cidad� de Pdl't p ,ii" á I �lI1heiro, �vlf1not;l ,QuintinQ d"s

",o teu riso responderem com 5"gUlnlês literatos: rllesldente-I AV'·Il,da 16 de NMembro n, 6·1�..anti)s. 1\'I1\O')el Marques da

U,í1a bofctadada ou um pon- Amanajós de Araujo); s�cretario E assim. vai dia a dia Se im-I Silva, Miguel da Silva Leal. I Ba; aneete do màs de Janeiro de 1938
í,J-pé, é que êle humilhou. geral PauL Bertes: 1 (;. secr�.tdrlO pondo cadj vez. mai, no con(;t�ito I Manoel Vlcenle P"mplona, Ma-

Entã(l, alegra-te e ri mais, J��é Bôr,ce,ros e. tesour�iro-bi-I públiCO a já pcpularís3im" • R.ai- 'II noel S�vetino de Oliveira, Maria J -juros do depusilo á dispo-
para humilhar maís. Se a btlotecano- Fel.p.:: Pereira.. oha das Luterlas». slção no Banco' de Creúito
c a r r a n c a é a expressão ���.���1,��- ,�� f/j t�� �@($G�;� I Popular e Agr'cola
das nossas miserias, por que � 0I "--}Ch m do de;:> lsito á praz0 fi-
não póde ser o riso expres- �� ('ti "

d
a

t . M-"- t
r 3 .

e d ; � I g- xo no mesmo B n'o 5:435$60J
são da m!seria alheia? Vale i� "r e I o U U o t,l r líI a. I � I li-Idem d) depus t) á prJzo
a pena' rir irmão. Lembr�- �;� �? I fIXO no Banco N; c aliai do
te de qUE., se te falta akgn3 �;(�

Rl_IS Visc\::;)nde de OUí(.-:J ,=>retos '3 �I Comercio 541$000
para rir, sobra-te miseria ��� ® li-Recebido da Seção de B u�

para que se riam de ti. Dcs· !I SiEMPRE PA.GA NOO I menau 154,�b800

apontarás � �olitico, se ?ar- I

I
.

I
4-Idem da S�ção de Laguna 1 :000$200

galhares CltllCamente, estu-I 1 O-'�t;c('bico cio Exmo. Sr.

pidamente. quando êle falar Dr. Nereu Hamos. pr )duto
em feliddade publica, cora-I de uma subscrição feita 110

jefn civica, terça do direito I Est,lclo p�ira o monumento

e outras bç)a)3gen') cquivalen· á João Pess)(l á ser eri�:ido
teso E.J1/-ju::.mto ris da misl' -

I II, nu Rio de Janeiro e 'que
ria alheia. te esquece:) da I �. Exia. resolveu entregar
tua. Nas tu::s costas, ou�ros'

.

! I a esta Sociedade para au-
I l..J 6 *1rirão das tuas maZ2,a�. ::,a � �.I,:;;o; xiliar a construção do Pre-

sempre motivo para rir. Lm ,�r; t�, v\.nt >rio, por se haver ex-

cada tragédia. ba semprt' �� i��� I tinto a Comis 'ão promotô a

uma parti('�Ié.Jrídadc comic3, .�� ,� I da ref�rida homenagem . 10:939$400
Em cada VIda humana, ha � r.l�, 13'-Recebldo do Sr. Pedro

sempre L1íTlé.1 tra�édia. Não 'f��1 � I KU5S, Prefeito de Mafra,
te esqueças d� qu�, se é1 fe- ;'r� GD produto de um festival ali

.3� \'.

licidade d� (lIguem. d:pen- '�N �. I, realizado 1:000$000
desse das tU�tS desgl aças, � � !IS-Recebido da Seção de
tu �erias um desgraçado. I �� @

I joinvile 4:635$000
Ha quem não queira riL!� � 21 -Mensalidade do mês de
l'\ão ha, p l"ém, quem l1ãül� ADOLFO FRANCISCO PEDRO' ! �ezel1lbro d� 1937,.dos so-

o s2iba. J cl Democrito, 400 Ie residente tm 1mbituba, conlemplé)do com
ERICO SCHEKENBURG. residente � CIOS de Flonanopohs

anos ante� li . Cristo, ria de � em Ponta Grossa, (PaJaná) .:ontemplado � R-Pago á cobradôra
tuào o que eril humano. Ria o premio maior no valor d! rs. 5: 175$ tom' o premio maíorna valor de rs. 5: 175$ 23-Recebi da Seção de BIumenau 164$500
da proprid vid'l. Não sera 24 -Recebido da Sra. Amehta
o riso inocente da criança [ 1

Richard da Rocha, mensa-

o ensa:o da gargalhada hu- lidades do mês de Dezem-
milhante de amanhã? A pro- bro de 1937 dos sacias
pria caveira ri, aparentemen- de São José e Palhoça
te. Ri, tall1bem, irmão, que,
debaixo dos teus musculos

Osmar R. da Silva
10U

I

�\ .

IUiL110
---_ ...

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

Riso da mlseria. da delr
do odio e d i sofrimento, t
nha de s-r: forçosamente,
diferente. ".ser;! alegria para
rir». 3 humanidade descobriu
um novo riso - o amarelo

Suplente
O sr. Nabuco D .arte Sil

va, fI) i nom-aco para exer

cer o C8L:() de 2 I. suplente
do Juiz Substituto na comar ..

ca c'e Flor ianopolis.

R. Cons. Mafra,
FONE-1440

i\.CESSORIOS E VALVULAS

10

_.- pan escarnecer da mise
riJ alheia. O homem do
seculo XX. ri pela necessi
dade,de parecer alegre diante
dos Que o odeiam e que lhe
fazem concurcncia na luta

pela vida.

Licença DE

Aceítamos para eoncerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o serviço

tiocieda::le da Assisteneia
Lazaros e c 'lmbate

á Lepra

I'J..jI\

20$9UO

133$000
73$300

100$000

31-Saldo para balanço 24:E51 $100

24:724$400 24:724$400

mês de janriro S.
O. Rs. 24:651 $100

Deposito no Banco de Cre
dito Popular e Agrícola á
prazo fixo
Depositado no Banco Na

cional do Comercio á prazo fixo

Saldo em 31-1 � 1938

50:000$000

78:869$10 )

Rs. 128:869$100

31 de Janciro de 1938
Ala. Tesoureira
Maria Luiza Hofmann.

Florianopolis,
VisÍJ

Otilia I >iracuruca Blum
Presidente em exercido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I .as�a aos úrgãos ir.ternos, cau

! lO'do néles cunge�tões ir t"n;;as,
q.te p (em ser pengosas nas crea

turas enfermas ou debilitadas.

==A GAZETA

GIN
Florianopolis, 13-2-1938

FEMININp
-

Direção de ROSE MARIE
iA influencia _da ali-T BOMBOCADOS DE QUEf.
mentaeão no carater 10 - Faz-se com 400 gra

das pessõas mas de assucar, uma calda
em ponto de pasta, junta-se

Um sábio SUéCO, que tem mui- uma colher das de sobremo
to de humorista. acaba de fazer za de manteiga e deixa-se
uma conferencia, durante a qual esfríar. Em seguida acrescen

declarou que os alimentos influem ta-se um pires de queijo Pra
notavelmente no carater das peso ta, ralado e 12 gemas de
sôas. ovos. Mistura-,se tudo muito

Afirma que as ervilhas predis- bem, põe-se em torrninhas

põem as «Ihrt> e gu� as batatas I untadas com manteiga qUE:
embotam o espiritc. As. nozes e

I
se I�vam ao forno em banho-

reir I tod? no direito. os ovos são elicazcs estirnulantes ] mana.
I dita toda no avêsso. espirituais. A C811le de carnr:iro' TORTINi-1AS INGLESAS
- Ponto de musgo: sempre tudo no direito. tende a fomentar a melancolia, e _O" (Receita para 10 Iorrni-
-Gaitas 2 e 2: 2 malhas 110 direito, 2 ditas no avêss«. de porco ellgedra o pessirmsmo, nhas) - Massa folhada ou

Execução: -Co�tas: e a de boi determina arrancos massa de assucar, I 00 ��ra-
--Começam-se as gaitas pela cintura; montam-sr! 66 rn I de audacia. mas de arnendoas raladas,

IlH.1S; ti icotam-se, com as agulhas de 2 mihrn., 3 cent , dt: l��itd' A carne dt" pato é uma das 1100 granjas de assucar, 2
2 e 2 (12 carreiras); em seguida tomam-sr- R<; ;�gll:!ld;; d-: 3 Inl- que devem ser mais indesejaveis, I colheres das de sopa de a-

J m .. ; tr« otn-se ludo em ponto de musgo; a 19 ce.it.; ,jo (",I (' por isso que o dito sálJio lhe I gua de flores de Iar..njcira,
Ç0, ini. ir m se as diminuições das aberturas .-la, per na-; dl'rr\lb Iro, ",tribu� o poder Je orig.nar máo i 35 gramas de manteiga der-
se então, par" cada uma, I vez 4 malhas. d"P"Jl; 3 dl!.l� t 1 d ta humor. retida e momo, 1 1:2 colher
em todas as carreiras durante 18 carreir :JS (C(;[Jv'ço e í ('II .l ra iiI das de sopa de farinha de
rarrcira]; depois, 4 carreiras em l.nha t et a; n �t" �ltllfil etdá' pr.... A sêde trigo e 2 a 3 claras de ovo.

l arn-se os botões; pala a tira tricotam-se al!hla 22 carre ir a , (!TI Batem-se durante 114 de

pl.)l!�O d· musgo. t� fecha-se. I Acalma-se a sede, por muito hor a as amendoas, o assu-
,

P.ARTE DEANTE RA: -Cnlll"ç:;-,,- I) traba1hn pi:'a1 <.Ird ... nle que seja, sorvendo-se pe- car, a manteiga e as claras
, nltr- p mas; montam-se 16 malhas; ti irlJt�. �,� com as ,1;(1I1:1;�S d",! quena quantidade de ilgua, que em neve, COlll a agua de ílo-
:1 rml., tudo em ponto de musgo, 4 c ar r+ir as r et. s, d 'P01, "lI-j se reten. um pouco na bôca, res de laranjeira, e por ulti-
q,lnló-se c rn cada extremidade 18 veres 1 malha em terias a,: tragando-se depOIS beta cievllgar. mo junta se a farinha de tri-
(,,'f!eiras, em seguida I vez 3 malhas e 1 \'I"Z 4 dlti's; em s�-I go. Untam se com manteiga
! uida faz-se em linha reta. Aos 22 centirn., começi\r)'J-sc as gaila, E.:l.zab"'lh Bergner é aquela inesquecivel interprete de «Ca-

15&IIjilíW- 7 as íorrninhas c forram-se
com' as agulhas de 2 rnilim., numa extensão de 3 c-nt.m. (12 tarinn, a Grandf», g'le a United nos apresentou em uma das an- Jean Uarlow de ca-

com massa folhada ou mas-

,alféiras); agora retomam-se as outras Ilgulha�, as mais gr()s�as, e tenores te mporadas. Elrzabfth Berg,ner é. demais, uma finura de b·1
�

d 1 sa de aSSLlcar. Põe-se em
b e os cor e me ••• � fínc ota-se em ponto de jersey; de cada lado Iricotilrl} se ete BO al- ['fC'j"çàll exceucional 110 cenario tf'i\trl'l ;n�lês, onde seu nome va- caCta orminha um pouquinho

to as 6 primeiras malhas, em ponto de musgo, para formar o le por lima recome claçáo e um "alcfta" ao público, ci ...nnlicando-o de marmelada, acaba-se de
bOldado; 6 carreiras retas, depois diminue-se para a ponta 1 ma- de que vai vêr mais um espetacu]» de alto mérito. Ela têm reús- encher bem com a massa

lha no pnncipio de' cada carreira (cada 2 carreiras}; quando r,-s� tido 1t todas as ter.:ad'-'i,(S propou a- que de Hollywood cont] das amendoas c assa-se em

tom sórn-nte 12 n alhas, tricota-se e.n ponto d� mu g'l, fecha-se nuarn a d'ei?ar",llw_ para íllfllar n:) cinema american», e cor.tinú. forno rei;l1lar.
,m 2 malh"s. A. 5 cento das �ailas, ao Ct�nt{O> f�l.se o pequ(�no manrlardo·nlls, d,� iOfl\lc em lcng .. , urna pelÍc:u!a que o f'úbiico t

'fsenho SfgUlOtr :-oa Ia' carrclra e do ladO dilClto, trlc()tan)-�O � ,1 crítica. por e'IrS I",doo, não se cansa"'J dt> elogiaI. Assim acon"
I alh�s juntas. I laç0; termina"se tudo no direito; Jo Li!o alês50 I tecerá tarr:bt"m qu;mào a U .. itf'd I\rti�ts ri ver c5tre"r)o SUa mal�

tricota·se tudo no a�êsso; lIa 21!. carreira do d,lrello, antes das 2' recente cridç;"!o, «Lllbino Pf:cadürc-sv (Dffam;ng Lip,). rujFl dl'(,
IlIalhas Irabalhada� ]Until<, faz-se I laço, depOIS corre-se 1 mhlha; çiio foi roQfiarl'l ii Paul C,inner. o marido da "e"tr("la�.
tricotam-se as 2 malhas seguintes juntas e no direi�(), e faz-se cair ------"-,------,--------

li malha cOlfida sôbre estas malhas; tricutil-�e J'unto 1 laço; kiwi- Resfriado das criao-: 1'- carne
�as Ina�se a carreira intei[amente no direIto, I carreira toda 110 avc 50,
......

f'm seguida a 3a. carreira sôbre o direito, como a 2a. e a 5a. Em que idade 115 crial1ças de"
.

1 As cnanças que se resfriam I Vf'm começar a comer carne?como a _a.
d d"

SUSPENSORIOS:-.Montam�se 8 malhas; tricotam-se 44 �m.eu, � amente, e PO[ motivos I Geralmente, aos nove mêses. Co� lean Ha:low estará hoje no

cento em ponto de musgo; faz-se I brida t:m cada extremidade; IDMgmhc�nt::s, mesmo no verão, I meça-se pelas carnes brancas. De Rex- e num filrn Metr0-Gold-
,�bra-sé esta ,ira num V e c,,�e.se o lagar da dobla em cim'! da precis(lm ser eX1min;das pelo pi incipio, com medida, observan wyn-Mayer, naturalmente, a mar-

I,o'n',a da frpnt"". medico. Não importa que apa- do atentamente o proce,so de h
" l

... .... ca que tem, a p J:'astante tem·
MON J'AGEM:-Falem·se agora as co�turas dos lado�; rentem gozar de uma saude per- sua digl"stào. Se são toleradas,

00, todo os direItos sobre "�ex
(,yla-se por meio de 2 carreiras de malhas cerrada., em crochel, feita; essa repetic;ão d� rt'sfria- vai-se aumentando a dóse e va- ;pealu e a sensibilidadlt dessa
" ahertura das pernas; ao mesmo tempo fazem-se 3 bridas bem dos pódc conduzir li 1.!1l}8 brl) - riando a qu�lidadi", até chegu mulher sensacional que )a foi
no' ce':tro, na frente; põem-se 3 botões ao centro. atrás, e os 2 chite' com todai as �1If1S consÇ- á carn� verde as�ada e sucosa,

8p _nas umdlcabeleira ultra-formo
maiores 00 centro das gaitas da cintura, com 8 centim. de inter- quenc1iéls. E conVF'rn ainda m3i, qtle c-leve ser servida bem pic�d;L sa mas que é. agora, uma ar�

valo, para abotoar ali suspensorios, cruza.ldo�os. c;onsu tar ao medw,o porque, mui-
ti�ta completa.tas vezes. a facilidade para con- O trato das luvas H O calt:ado dasJean arlow nos aparecerá,trl\ir re�friCld"s depende de v�' crian�ashoje pela prim.'!ira vez dentro de

O I d d
......

getaçõ�s (u d" hipetroha das O probbma de ter. sempre as r d d 1 H I cu ça o as crianças deve
acr.igdalas-cond ções ambas que luvds bem conservadas aflige nU-!!l

sua persona I, ad�'
ean

lar
ow

ser bem folgado afim de que
I nos apare,:era e P('UCOS IOras, ' ,

'

.

lequerern inter ven;ào _"o quando merosas senhoras que, seM que- b"l' d J não II· es dlbculte a hvre C1rcu-
_j f Ih

.

I' I
com os ca e os cor :! me, pJr- I

.

não ce a as no rr'glme a llTlt-n- (e- o, �astam m"lis dinheiro nes" , _ b I d r I ação
do sangae uem lhes difor-

J' d qUI! esses sao os ca :: os c ean
d dtar, que evem, é.S'lm mFSITlO, tes acessorios o que o devido. f I me os e os.

b d LT J J I rr d d a:o-a. co;no os allS, ouros ou • •3er �u -Siina as. ma (I< ta ue-, u 10 é evi o a um prurid" b 1 l_j Imorenos sa em. ean :Jâr ow Imasiado rica de amilaceos crêa de ewno:'lia mal ente'l1ida, dl" Jeixou de ser "pld.tinum blond»,
uma certa debll!dade na� dde- vez que, adqu;rindo u'a mão de

cançada que estava de ser lem�
zas naturais da rnuco:;e respira- madeira, poderão lavCil�la�, ou, b Ibrada apenas como uma ca e ei-toria assim como o excesso de em caw Pleciso, servi-Ias comI ra hivma, d,kilIma de st:r imi�
assucar no. alimentos favorece o I todo curJado, obtendo dest'arte 1

tada pelas invejosas mnãs de
apar-:cimfnto de otados cataria s qu'� dUlem o dobro do tempo.
dos bronchio�.

Roupínha para
brincar

QUEM E' ELIZABETH

BERGNER
(PRIMEIRA IDADE)

MA'I ERIAL PRECISO:-Um novelo de 40 gramas
c+é flã » Nacrée » lranca, BZF. Sre, Geoiviéve; agulh:,s de 3 e

de 2 milim. 2 betões de madreperola de 1. 112 centim. de dia
mentr o e 3 barões pequenos.

PONTOS EMPREGADOS:-Pontu de :jasQy, I car-

O banho frio
''-Aaria Paul�
nofílm"As pu·
pilas do sr

Reitor"

e se niveldm, uma vez por ano, A ventilat:ão
homf ns e mulheres, créan�a5 e

velhos, amos e rriados, para se I A béa velitilação redUltda em

abraçarem ou beijarem nu dan- benefíciQ dos !=oulmões, sendo o

sarem por fim, um VIRA DO ar puro tanto ou mais ímportan
MINHO, que é o encanto das te ainda que os proprios alimeo
plat�as que tem assistido á"s l XI' tos, uma \'ez que êle lambem
bições do fim. nutre e vigoriza.

\:) b::.nho frio produz uma i05-1tantanea cúntração dos vasos ca·

'I f 'd' I
P' ar!:!:;, ato ,que se po e alJreclar I'i-ela pa'idez subi ta dJ péle. Ao,
:llesmo temfo, o sangue a!lúe em

r,* �"f,te' fenomeno é muito rápidc),
U oi� quasi :mediatamente os ca

I" lar, s se dilatam e enchem de

�angue, que prl)dul a vero�mdhi
dão da péle I! experiment'\-se
uma agradavel eensação de bem
�star geral.

, Se o banho frio é ptolong'ldo,
p6de chegar a ser perigoso pelas
intensas congestões que provoca.
(Os banhos frios devem ser

(lutos, e devem ser tomados de
pois do exercicio, porque são

..,ltame te benéficos. Sé o ex,::r'

cicio provocoU fatiga. por ser de

tn,si a jo intenso, neste caso o

hanho deve ser morno. e não

frio, e de seguida devem-se fa
l fricções bem enérgicas.

o penteado------------

Manchas de frutas
A nJUlher que

uma beleza atraentt\
bem abstendo-sI'! de

não possúa
nitida, fará
penteados

As manchas de frut!\S cedem
facilmente ao ensaboalr.ente c.om

agua quente em roupa branca,
desde que sejam reCt:ntes.

txtravagante5, porque não conse

gUiria outra cOIsa que cO,ncitar
inutdmente os olhares •• *dA

Quem não saboreou já a ale

gria tngenua das desfolhadas vai

ter ocasião de julga-Ia�, a�si·tin·
do á exibição de AS PUPI
LAS DO SR. REITOR. no

REX e onde I) reminiscencia das
CORTES DE AMOR da Ida'
t.e-M�dia f'erpassa na aíma daF
desfolhadas, onde confraternizam

CHARLAUTH,
é o crecr'e que [evolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amel iça do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
lhe extinguirà as sardas, panos.
cravos e espinhas, �em a minima
irritação, deixando-lhe a cu tis

limpa, macia e fresca.

-

sexo ...

Em «Raia Miuda» temos

Jean Harlow n�ma pelsonagem
que Frances Marion idealisou es

pecialmente para a «ex-platinum
hlonde". Ela é Hattié,' Ilôr de
um arrabalde humilde onde quasi
5Ó ha pescadores e operarias.

Spencer Tracy, o artista na

turalissirro, é o br;gão, o namo

rado de Hattié; le,seph Calleia,
aquele esplcndido "gangstcr" de
«Arma� da Lei», (Inimigo Pu
blico n' I) é o conquistador
rico. Mas ha outras figuras in
teressantes na interpretação,�como
M.ckry RO(lney, Una Melkel e

ainda outras.

ut NU6UEIRA
l':w�\r'_'Q""do com suecesso em tod..

-"Il �pO!f-:st us prOvt�nientes da 8JP1dl11.. iu., 111('zas dto sallgue:

{"0� fERIDAS
1, � ESPINHAS" ,'(

," �d ULCERAS
,'I' "�fCZ- S� ,-tt\il5 EMA
.f .',,�:�,:," �I! MANCHAS DA PEUI '

&! ::::::;;�:', DARTHROS

��ft ' FLORESBRANCAS
1\" '" RHEUMATlSMO
� i;/ í( SCROPHÚLAS
,,'

"-,�" SYPHILlTICAI
", -itJ.MI·.�"'$A
� ...

-"--

\ ' ,:�:i7�, t: IJ ftnalmente em ......
III aHecçOea Cll�_ ....

"no. ..�,.I.adl Irem leI__

uJí44VARIA •• I

�-1lJ h ares de curados
f J�-

, " (\ ,: fi r-Pi.!RATlVO DOSANa.

--AC:Ü"GA--S-E--·
O corfortavd prédio de

residencia á rua Uruguai.
no. 18, nesta cidade.
Tratar no BANCO AGRí

COLA, á ru.a Trajano. ;.16
t
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No a G ZETA
\
.

DR. HERCILIO

CHEGAM UNS

MEDEIROS TTE. LEONIDAS HERBERST

Acompanhado de sua exma.

esposa chegou a esta capital o

nosso distinto patricio sr. lo.
tenente Leonidas Herberst, bri
lhante oficial da Força Pública
e prefeito municipal de Jaraguá.

------,---,----------

ANIVERSARIOS

Além do «Diabo sem rabo"

b
da autoria de Haroldo Lobo e

5U S::J I Milton de Oliveira e da marcha
i « Perna cabeluda", de José Luiz
Calazans e Vicente Paiva, foi
tarnberu proibido C) batuque e Mo
lungú», da autoria destes últimos.

OTAVIO: BACHA Antonio Mendes, o LAMPEÃO' dava e retirava-se sem dar a me-I"ii.;'-S-I:-S-�t-;;,-n�-;I-:'''a---�,�ft,�:I-at �eEstá nesta capital o nosso ps-
DO SUL, tem apenas 13 anos. nor satisfação. A1t.i:JII �. 3tV..... Ii U

timado conterraneo sr. Otavio Verdadeiro tipo de cnbôclo, mo-
A t

I

Bacha comerciante em Araran- rCTlO, estatura mediana, cum um
".

cap ura
.

I

S��ln'ta Catarl#lna'

: sorriso irônico permanentemente ,Ult.lma,mente, em Canoinhas. �j ,

guá. f 1 1Inos labias, cometeu já uma sériej OI orgamzaua uma esco ta espe- ContLI1jaçáo da 1· pagina
ANISIO DUTRA ti de crime", qual dGles o mais

::tbO-, c,lal 'para ef?LnUr a, prisão
do ban-

Id 1 S d d d d t.ípo Carville-Curupaity, e em
I
súcia. tem feito, á sua custa, to-

Procedente da Capital Federal, I minavel, apesar da sua pouca o eiro.
.

am o ,e.:na ruga a,
vias de conclusão a casa do mê- dos os serviços de saneamento,

1 te cid d idade consegurrarn os policiais surpreen-ac la-se nes a CI ar e o nosso pa- i
.

I d
' ,

l' d dico-direto r, 2 grupos de casas de canalisação de ag-ia, rêde de
tricio �I', AIII'SI'O Dutra, digno I .T"odo_s os. tn.embl'os da sua fa, - er .0 cn.ll,�1l10S0 � �l,lan( o amua A

o
_ dormiav evit. d .. , I para funcionários sadios, o pavi- esgoto, drenagem, retificação das

inspetor da zrande Companhia � milia 8:10 crunmosos. Durante mms
,

o�rma, evitan o assim, 'pe a su�- lhão dos serviços médicos com as margens do rio e muitos outros
Naci I d 'S'" M t I I de dois ano" vinha êle esnalhando presa, que pudesse ensaiar qual- d

'

1 d.vaciona e eguros « I e ropo e -. I l:-", - respeti vas enfermarias e a la van- e imprescin. ivel necessi ade e

representada nesta cidade pela o terror TIO interior dosmunicipios quer reaç�o. daria. de alta relevancia.
firma Machado & Companhia, do ex-Contestado. principalmente I'

Conduzido para Mafra, foi alí
Trata-se de um leprosario mo- E o dr. Luiz Osmundo :\1 e.Iei-

. no de Canoinhas, pois residia no Julgado, sendo condenado a 2�

OUTROS PJ\R�EM dislrit ; P . I, ' I anos de prisão celular. dêlo, ohedeeendo ao mesmo tipo i ros, pondo um expressivo ento-
n, 1. I l o ue ap.mc uva.

, e ao mesmo numero de constru-j no nas suas palavras, acrescenta:A fama das suas tropelias espa- I O· b, "'· ...U....... -
. N- be es dTTE ALCEBIA.DE� FREIT \S c,

'

,

SU s ..h. ".... çoes que o do RIO Grande do
I

- ao me ca e escon er, nesta

: •

-

,

::J
_

I ,lhou- .. e de tal mo.d� que, ultlm�- Prêso Antonio Mendes, seu ir- Sul, típo colonia agricola. peque-I
palestra, (l interesse e o carinhoSegue de��IEl-de-amanha,. f;lara! mente, neilhUI;? vlaJ3!)�e se afoi-] mão Alipio Mendes, já célebre na cidade onde existe tudo, in- que tem demonstrado o Inter-

o sul do Estado o nosso distinto i tava a transpõr as divisas daque-j
,

.

do ori
.. F d d "T A Ipatricio e brio o oficial do Exer II l' •

- �

,

I
tambem nos anais o cnme, o su- clusive hospital para tratamento ventor e eral, r. .vereu la-

.

I 1 I S tl ,1.
-

I
e :- :sLn�o nem transitar pe as suas bstituiu. Ha dias, porém, em um de doentes, campos de desportos, mos, para a realização dessa obracito sr, tenente Alcebíades de I adjacenciws .,

I li
I

• - '-
•

Souza Freitas, delegado da Jun- 'I
", , baile, provocou VI� ento conf ito, \ pavilhões de dIve��oes, .

etc. impecavel, á qual tem prestado
ta do Recrutamento Militar na-

�
do, que r�sul�o.u sarr s._ravemente .

Presentemente ja ali se acha o mais decidido apoio e todo o

quela zona. I Na estrada do crlme f�n?o o individuo Joao C�mo- lllst�lada, achando-se em pleno seu entusiasmo, Suas realizações,
cneira e em que perdeu a VIda o funcionamento. uma excelente e;;'pecialm�nte as que se reférem

Para o n0rtl� do Estado, via- Antonio Meudes cometeu o pri- pai dos dois facínoras, lolaria, que estú produzindo cêrca a Assistencia Soeial, marcarão

L.
a exma. sra. d. Cdalita �ouza l'OU ôtltem o no�so conterraneo meiro crime de comparsaria com Alipio, por sua vez, recebeu I de 8000 tiiolos por dia. um dos mais brilhantes periodos
lvramento, esposa o sr. rleitor d Ih

.

d d
L. sr, Ue. Abdon Sena. seus irmãos João e Alipio, assas- uma punhala a, que e atingIU II e to a a governação pública de
lvramento; S C
a sra. d, C<,dralia Gevaerd; sinanuo friamente um lavrador o pulmão. A colabol"aeão do anta atarina.

a sra. d. Alice Pereira; SeglJit! I,:ara o n_orte pela em- residente em Estiva, no municipio

I PRECISA-SE
Estado

R r M
. preza Vwçao CruzeIro,. o sr: Pe-I de Mafra, por onde foi processado 1 �. , .,

AUXILIARES NOTA.VEIS
o sr.

.

au mo orena, emprp,- dro Goulart, alto funCiOnarIO da e iulgado ultimamente, A êsse De um� casa boa. com 1ardl!l�. Emb.ora o leprosarIO c.atarmen- Como auxiliares notaveis, C8-gildo das Capatazias da Alfan- firma Eduardo Horn. I assassinato sucederam-se outl'OS I
nesta capItal para casal sem ftlho",. se esteja sendo constrmdo pelo be- fi, t d ddega; d

'

'

.

d 'Ofertas ao Consulado da Alemanha. Govêrno Federal, o Estado, num
me es acar os nO?Ies os rs.

o ',r Ernesto Neves "residente Relaçã0 dos passacreiros que
um os qUaIS se revesLIU e uma, ,... P t-l 90 'f d

. lUdo Decke e Tolentmo de Car-
L"

, " .

I

serruiram 'para o n�rt�'"do EsLado covardia e perversidade dignas de I

R, Al.t�'Xta. I).�tS a, t' 2
gesto rnagjill ICbo e

d
mtero�se P?r valho, o primeiro a quem foietn ages; ", L .-" C

_ I '

'

I ' ua r IS a ,)1, enco{�r n·. essa gra[l( e o ra e asslstp.nCla f' d _ .

.
'

o sr. dr. Candido Graffré, aLual� peh Viação Cruzeiro Ltda: Oti- um .111.ons_10, . ,

- I ��.:'!_ _- "
__ ,_!.""" �-�__ con la a a construçao da Coloma,

rnenLe na Capital Federal. lia F. Costa, Pedro GOI.lart, ,Vl3Janrlo �(:,I',Lu dw, a pc, pela I jl II obedecendo á orientação téenica
Maria Goulart, Zilda Goulart, eSL,i',aJa. de bsLlva, enconL.l'ou um 1,1 M A I S U M L A R fe'lera,l, : que no d;sempenho da

FAZEhf ANOS AMANHÃ: Emanuel Gevaerd, Ligia Men- caUOCClro, a q�mn pechu uma

I'
sua mlSRao tem reahzado um tra-

donça, Dinah Mendonça, More- pa:sagem. A Lenchelo, embarcou no - I balho rea!mente notavel, fazendo
a exma. sra. à. Maria das

na Mendonça, Zaira Serrão, Mi- :el,culo, enLal,Jo.lando ,pales,tra �om QU e::: A "M i=TROPOLI=" AMPARA' da Colon.la Santa Terez.a uma
Dores Povôas Arantes, esposa do ' d t ' L L L I d b I f
sr. Davino Arantes, funcionario nervina Wendhausen Maria do d seu CaD u Oi, a quem propos a � • as maIs e as e per eltas do

Carmo, Celsa Linh�res, Alberto t.roce: do revól ver
� , A país.; e o seg,u.r·I,do, a, quem foi

publico estadual; N t d .. d f � f d dí I f d
d sra. d, Adorendina RegiR de Carminato, Edith Refer, Josefina ao en o con"e_sUl o ,azer

ne-I� Recebí da METROPOLE - {;OMPA- codn la a a llCI tare a e pro-

Matos, esposa do sr, René de Wítmann, Marilia Schutel, Ruth IgociO, o LAMPEAO DO SUL NUlA NACIONAL DE SEGUROS GE- �l,eder ao cenlso da lehPra'dno Es-

Matos; Pereira, tte. Abdon Sena, Aveli- entrou a maquinar um meio, de ' I a o, n.o. qua se tem �VI o �om
a sra. d. Eponina Boanerges no Correia, Amelia, Li�a, José apo?erar-�e da arma do

carr�cClro'I,
RAIS, a quantia de rs. 10:000$000 (dez r, rar� �t�!ldade ,e

com mexeedlvel
Dutra Zaura Sena Perell'a e Pla- MaIS ad.ante, este, apea,ldo-se contos de réis), valor do seguro que em meu dedlcaça6.

Machado;
cido Gomr.s. para dar de beber aos animais,' favor instituiu meu marido José FUomeno E como dando por terminada

a senhorinha Zilda Rila, filha recebeu, quando se abaixava para

'I"
.

d I a palestra. conclue:
d M I R b t R'l pela apólice c seguro de \'ida n. 2477. Dou,o sr. anoe o er o I a; LIMITE DJ'-S LI- apanhar, com o balde, a ag�3 em

' -Devo diur-Ihe, que o censo
o jovem estudante João Batis- 1IJbR'''S T"G'LvGRA'- peio presente, plena e raza quitação á Com- d I S C

.

ta Corte Real. n Dl. D.D um riurho, certeiro tiro na nuca, I lI'1Ianhia, "or nada mais me ser lícito reclamar
; a 6pra em anta atarma, está

FICAS dado á queima rOllpa. \ � II'" ii'" sendo feito por conta exclusiva
GENTE NOVA

I RIO, 12 - O diretor geral Cometido o crime, o bandido!

1\
da mesma com fundamento no dito seguro, do govêrno do Estado, o que I

. .. . dos Correios e Tetegrafos esta. apodecoll�se do reVÓlver" fugindo, cuja apóHce fica assim nula e de nenhum não acontece no Rio Grande do 1.-

.

FOI em;quecldo com mms um belectlu em Clevelandia o limite efeito. I Sul, em que tal ilerviço está
lindo garoto o lar do nosso con I -, � '" ..

' I sendo executado por um médico'

.

-

das, linhas telegraficas da 11' se- Matava por �$nüC
,

Florianopolis, 9 de fevereiro de 1938.- ! da Delegacia Federal de Sau'de,l?flan�,) sr. Nehon Moreira, fu?- ção da Direloria Regional do Pa- •

d TEREZA BUNN FILOMvNCIOnarIO do Banco do Come['�1O raná com a 11' seção da Dire-
� assIna a � .D O por conta de Governo Federal.

e de sua exr?a. sra d. DIva I toda Regional de SanLa Catari-
LAMPEÃO DO SUL,nas redas Testemu has:

,

-Uma última pergunta, dou-
Abraham MOrClI'a.

na, e bem assim disincorporando
que frequenlava e onde em gr:m- LEOPOI�DO KRAEMER toro Quando julga venha á ser
demente temido, rustllmaVJ g-a- MIa.-::::!t)I!DL li"fALTY inaugurada a Colonia Santa Te-'daquela Diretoria Regional o 1. bar-se ([ue, por 5$000, CJ tlCl�do

I'
- D J.."

reza ?
trecho da referida seção -, Bu- lhe faltav,l dinheiru, n::ío

PO:lp:'"va
I (F;rmas reconhecidas pelo tabelião Brito) -Espero I'naugura-Iaracos áClevelandia.· no mes-

O BAILE CARNAVALESCO nem o seu melhor amigo, ftC'res-i

I M E 'T,,'. R O P O L E I mGroandmeê� do leprosario do Rio
DO 15 centando ter com isso o lucro1.& l'

Estudantes brasi- certo, de 4$500, visto a bala ape- II-Quando, então?
Revestiu-se de um brilhantismo nas lhe custar 500 réis.

I I Cia. Nacional de, Segnros Gerais I -Até maio do ano corrente.
sem par, o Il,o;-\'oifico baile car- I

·

AI h Investir contra uma fazenda,
navalesco qlle (\" socios solteiros I elros na eman ti pôr em debandada os se,JS p1'o-

I
RUA ALVARO ALVIM -33137

Ido cJu�e da pr,\(:.l 15 ofereceram BERLIM, 12 - Depois de uma

I P,
rictarios, saqu,eft-la, violentar as Rio de Janeiro

aOi SOCiOS casados, JonO'a permanencia na Rumania e mulheres indefe7:as, era tare1a que
A noitada foi animadissima. na "'bacia do Rhur chegou a Stut- lhe não merecia reflexão, Agentes Gerais em Santa Catarina I
Os blocos deram a nota «dez» tgart um grupo de estudantes de Chegava ás bodégas, m'mclava Ido baile. engenharia brasileiros, que reali- encher um ;:,ópo de cacna ;8, e MACHADO �.. " - I

E. é assim, que de dia para zam atualmente uma viajem de depois de mexer o liquido com o ...,. �la. IIdia, o 15 torna-se surpreendente- estudos por todo o territorio do cano do revólver, obrigava 03 pre- R J p. .-

t
.

I

II
na oão loto,,:; - CaIxa Postal.

3d7I 'men e �als ,a .egre...

I
Reich. Os universitarios brasilei- sentes ,a 'esvasiar o cópo. Entrava F L O R I A N O P O L I S

7

;Cotaçao: otlmo, ros permal1ecerão em Stuttgart nos estr,belecimenLos comerciais,
até primeiro de março. pedia as fazendas que lhe agra- iU� ----.--_ iiiiiiiiiiiiiii--'

·)··ww P&�H""'� ._.. w;;;n.JaqMNH
b

8 líder dos

Deflue na data de amanhã o ani
versario natalicio do nosso ilus
tre e talentoso conterraneo sr.

dr. Hercilio João da Silva M�
deiros, integro Juiz de Menores
nesta capital.
Espinto culto e brilhante, ca

rater SCUl inça, -Iotado ele exce- EURENFRIED HITZlVIANN
pcionais qualidades de trabalho,
será por este auspicioso aconte- Encontra-se nesta capital o

mento, o ilustre aniversariante, ativo e diligente viajante comer

muito homenageado pelos seus' cial sr. Eurenfried Hitzrnann, dos
inumeros amigos e admiradores. afamados produtos Nestlé.

«A Gazeta» felicita-o prazeiro
samente,

av or $000 Musicas carnava

Iêscas proibidas

o "Lat1.'lpeão
tituto no

do St1!" encontrou
seu irlllão Alípio

JOÃO CARVALHO

Assinala li dia de hoje e ani
versario natalício do sr. João
Carvalho de Oliveira Carvalho,
fiscal do Uovêrno junto ao acre

ditado clube de sorteio <Credito
Mutuo Predial".

ALCIDES ARAUJO

Decorre hoje o aniversario na

talicio do nosso distinto con Ler
raneo sr. Alcides Araujo. diligen
te oficial de zabinete do Secre
tario da Segurança Pública.

O aniversariante pela inteirêza
do seu caráter e fidalguia de
1 rato conquistou largo circulo de
amizades.
«A Gazeta» abraça-o cordial

mente.

Fi\ZEM ANOS HOJE:

PELOS CLUBES

_,

lIIiiPW'E ,__
HOJE�ás 5 -- 6 112

....

e 8112 horasOOEON, Cine0l3S "...

A 20th Century-fox, apresenta um !espetaculo emocionante com o insinuante galã WARNER BAXTER
e as adoraveis JUNE LANG e GAIL PATRIKOCaçadorBranco
(Jm I·omanee que se desenvolve em parte no intel'ior da Selva Africana., cujo argumente possue todos os fatores de inten
sa d.·amaticidade! No program:Jt. Onde. nas�en.o Brasil - Náci�nal da D. F. B., .

UI. Caprlclto italiano - U"a maravIlha sooora em tecnIcolor

F()� AIRPLAN NEWS 20122 atualidades ,_. Preços 2$500 e 2$000
��.�",,·�(..� � ��so�aa�mE� �n� �Bm ls � r-

·..féS ldei#i@iW--. i

1
lfl
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