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o sr, Fernando Costa, ministro da Agricultura, viajará para o sul em
[lrincipios de março, devendo visitar os Estados do Rio Grande do Sul,
!Santa Catarina e Paraná, para inspecionar os serviços, principalmente o
cultivo -da uva e do trigo, nesses Estados.

De regresso, SIR excia. irá ao norte até o Estado de Amazonas.

lanpol·tallte decreto�lei
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Servidores do Estado A V O Z D O P O V O
Proprietario e Diretor Responsavel
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Florianopolis, Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 1938
-------- ---------------------------------------------------------
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o Rio n varnente

RIO, 24, - O presidente da tendo liberdade e independencia ANORepublica assinou ontem um de- deação, nos limites fixados em
neto-lei creando o Instituto de lei.
Previdencia e Assistencia dos Ser
vidores do Estado. O decreto que
foi elaborado pelo Conselho Fe
reral do Serviço Publico Civil,
subiu á sanção do chefe do go
verno precedido de urna longa
exposição de motivos, em que
se estuda a situação do funcio
nalismo em face ela assistencia
social que lhe deve ser dispensa
(!R. Nessa exposição, sustenta o

COflselho qUI) as teorias moder- --:;:------Ilt'b '--II'!
----------

AI .Jlnas sobre a constituição e a for- Onze nessoas tl,er���rt(� rnoloflrhl�O
mação do Estodo impõem-lhe o �
dever precipuo de assistir la d�� � fi� OS ��r If�) ��; �� 'r- (1;\q

""lã
a prop ri-at odas as camadas sociaes, auscu - U i;;I �v r.J �..,:;; , ....:< ';;,; ,,: [�:.,1jJ} 'iJ#...". U

1 ando-lhes as necessidades e pro- • � A ID Ivendo-as do modo mais racional. �reS � (!enc sa
IDentro dêsse espirito está calca-

da a constituição de 10 de no-
a

vemhro, consagrando o principio, RIO, 24-Seriam 17 horas, ou escapando da morte, tendo todos ficado sob os escombros da su I
já universalmente aceito, de que pouco mais, quando desabou i.ma os demais sucumbido. residência, que ruiu parcialmente'j(J direito individual só subsiste tormenta de incrível mtensidade, Na cosa :\ morava um casal ele
quando não colide com os inte- que alagou, em poucos minutos, italiano=, já l.ustante idosos. :�ll' ° número de feridos ascende a Iresses coletivos. Assim entendeu- a cidade inteira. põe-se, iguuln.cut c, tenham eles vária" dezenas.

Ido o governo vem incrementando Com a enxurrada, que perdmo.il
-----------

",!!�- ;�j���·--..·,·;-"·-..---A----I.. n-tervento-' Sii��s·ãeln��-,��§ 'lI'IC7 ttlilt. .;_!iU .uma série de realizações, traduzi-
I
por esp.aço de. urna hor.a.veiu todo

I
d t Fil.'''.�'� �..." 1f"Jj_'!!:oJzeilloa(' 3S nos beneficios concedidos ás o cortejo e inconvemen .es e COI1- i

O'....,_.. �

c.asses trabalhadoras, cujos di- � tratempos peculiares a tais situa-I ria ga u�charcitos e reivindicações são garan-I ções. i RIO, 21: -- ° titular da Yia- I
-'

lidos e fixados por uma legisla- Registraram-se desabamentos, I

çi:io, coronel Mcnrionçn Lima; ofi-
�}o propria. acidentes pessoais em grande nú- ciou ao ministro da Agricultura, RIO, 23 Regressa, amanhã,
Impunha-se, dêsse modo, a mero, o trafego de bondes c ou- comunicando que foram tomadas pelo avíão de carreira da Cond?r"

rreaoão de um instituto alicer- tros veículos paralizou-se por largo providencias junto § direção da para Porte Alegre, o cel, cordetro

I
_

•

t t C' P I R' de Farias.çado em bases tecnicas, que aten- tempo, atrazaram-s� �s .rens,e c., ��strada de Ferr? 0. au 0- 10
Apezar das reservas 2-0s círculos Laverne Moore assinando antogl.afo paradesse 'aos reclames do funciona- e?quanto. a chuva inclemente íus- �Tra�lde, .li,? sentido de

.

ser posto ofi�iais qua�do á sucessao

interven-I
�

;';.fans"�lismo, que proporcionando-lhe be- LIgOU a cidade. a disposição do sr. diretor da tonal no RIO Grande do Sul, c�n- OS sells
neficios á alguns rrue desempe- Mais que das vezes anteriores, Estaçãó. Experimental de Pon tu

I
seguimos apurar e� fontes fidedJg-

'1
". _ nas que o caso sera resolvido logo ,r.ham funções meramente even- o aguaceiro c�stIgou .enOImemente Grossa, um vagao para o .trans- após a chegada ali, do chefe do Es. NOVA YORK, 24 - Laverne deteve-se deante da fotografia de

t uaes, o que desaconselha qual- o centro da cidade, mundando os porte urgente de 6.500 quilos de I tado Maior da 3a. Régião. S. s, via- Moore, ou melhor, John Monta- John Montague. Montague, con

qU4;';..... medida em seu beneficio. logradouros comerciais.
.

sementes de trigo daquela local ida- jará em companhia de sua exma. es- gue, nome sob o qual se tornou tava ° cronista, era um sport-
Estão, poie, virtualmente exclui- As ruas Gonçalves DIas, Sete de para a de Cruzeiro, em San-] posa. notavel, o «misterioso gentleman man e um gentleman, amigo e
dos. de Setembro, Uruguaiana, do Ou- ta Catarina. I de Hollywood », acaba de ser ab-I confidente de grandes artistas do
No projeto-lei buscou-se uma vidor e outras adjacentes ficaram .

• I solvido na Côrta de Elizabeth- cinema, e a grande figura central
solução que resolvesse o prohle- cobertas de

a.gua
de extrem o a Denunciados I FUG'lraan I thown,

da acusação de assalto e

I do golf naquele instante, em
ma em toda a complexidade de: extremo. " roubo, em 1930. Hollywood.
seus detalhes. Creu-se, agora, 01 Cênas idênticas ás registradas

t
.

ara ......orrer \ _ E' curiosa a história desse ho- - Pela primeira vez, acres-
novo instituto com finalida?es no coração da ciel�de, verificaram- peran e o Ip a.a I mem, que, em Hollywood, Ire- centava o periodista, se publíca
mais amplas elo que as do, an tígo se também �o, bairro do Catete.,

_ \ quentava
a casa de James Cag- um retrato do famoso golf-man.

Instituto �acional de Previdencia. Ali, cobnndo as calçadas de S T. M. S. PAULO, 24 _ No rio Tie- ney � Robert Montgomery,

era,.
O «sheri�f» ageitou as o�ulos,Funcionara como um grande em- ambos os lados, a agua ava�ç?u. . 't" CI be Especia I parceIro de golf de Clark Gable Ílrmou a VIsta e como se tivesse

Presa a"sistida pelo Estado com pelos estabelecimentos COmerCIaiS, RIO, 23 O procurad?r d.o Tn- i e, prox!m� hao fU ,

'e Roland Young, gosava da inti- I acertado com a solução de intri-_,
.. . '. I t d t

' .

bTa 'as bunal de Segurança N�cIOnal de-! ontem, as· oras, oram encon-,
'd d d M I D I I

. . .personalidade lUrIdICa propna'l no.
a amen e as vanas mo 11 n

I nunciou o capitão Francisco Santos trados os cadaveres dos menores m! a e e e vyn oug. as. e cado emgma, gntou para SI mes-
--

•
eXIsten tes na rua do Catete, onde, da Costa e os primeiros tenentes Ra- J

' Z
.

d 9 flh de Bmg Crosby, e que se fez llltlmo mo:Subma.·.nftS I não foram pequenos os danos so- fael Forni, Guilherme Silva I,ara e Los.e Z
an.I, e an��s, ) o

eonfidente de varias «estrelas»

ce-,
--Mas este é Laverne Moo-brasileiros 'fridos. o aspirante Man�el Maia. �odos do UIZ. anRI, ed qlfue �:SI � na2�es� lebres do firmamento cinema to- reI

'

10 2 C h
. . O parque do próprio Palacio do Corpo de BombeIros do RIO de Ja- ma I ua o o o lfan a,

.

'
. f . I d

.R
A'

4 - hegam oJe aqUl
.

f
.

I Cf
neiro. Darcy Zacara, de 8 anos, fIlho gra ICC.. I A gumas semana� �P?IS,. o

os, tres novos submarinos brl'\si Catete .ÍlC?U �Ito um ,aodO ed.a de Antonio Zacara, que tambem Em sua mocIdade, de compa- «gentleman» era traZIdo a lustlça
leiros agua atmgm ate a portarIa o e 1-

'd" 230 Os nhl'a com tres outros individuos de Elibethtown como uma per*
.

.. .

A h
-

I reSI Ia na mesma rua, n . "belO.
. .. pun a o I,' a referidos menores desapareceram assaltou e roubou a um p.stalaja- sonalidade em torno da qual to-

M MaIS uma vez o canoca se vm ti
. d t d -Ih 'I d

.,

f 'am rUI'doOrreu qua· .' da casa de seus paes no dormn· eIro, apon ·an o e um revo ver os os 10rnalS aZI .-

pnvario do serVIço de �oneles du- -. rm a- go pela manhã, tendo as fami- e levando-lhe oitocentos dolares. narrando-lhe as mais m�údas par-

t
rante enorme espaço ,e tempo,

lias procurado e pedido a inter- Fugiu em seguida, deixando em ticularidades da sua VIda de ca-ro vezes e por causa �a tromba d agua"f venção da policia para descobrir um automovel, de que se havi- valheiro distinto e ordeiro, queDas 17 as 19 horas, o tra ego .
I· (

"d l' d .

b'd
.

, lhores·

t r I O prêto Gentil Pel rODllho por o paradeiro dOR mesm')s. MaiS am serVI o, roupas e a lCença ° haVIa sa I o reumr a:; me

resuscl OU d� bo�des para II�o� po� co�p â�o, motivos futeis �punhc'lou ôntem I tarde correu a

.

noticia de que carro. Os seus companheiros fo- amizades em um meio como Hol-
nao s� para as m as o ar:m sua irmã Braulina C�lluda Arau� a,�bo's haviam sido vistos nas, ram prêsos e condemnados. lywood, e se imposto á conside-Botamco, .como �ar� �utros se 0-

jo residentl) nesLa ca'pital á rua margen;; do Tieté Ontem, pela Ele desapareceu e durante se-I ração geral.PARIS, 2�-Tres jov�ns cirur-, res da Cidade, me USlve a zona

m�jor Cost� n'. 190.' I manhã, os seus ca'daveres apare- te anos se fez ignorado até de, Na primeira aud.iencia, A

° ma-

giões do hospital de SfllIlt Anta-I
submbana.

_ .' .

d d j"' Braulina seriamente ferida foi' ('er�m boiando e o fato foi comu- seus mais chegados parentes. r gistrado que preSIdIa a Corte, ar-.

I' t t - Embora nao esteJa am a ell- '-. '
.' -.

a

• , • I U d' h 'ff d .

d Ih I' d 25 000me rea Iza!"am on em uma no a
.,

I'd _ c _ internada no HospIlal de Can- mcado 1:1 pobCIa, tendo o delega- m la, o «fi efl. ». a sua
I bltran

0- e uma. Icença e
.

.

vel operaçao num homem que mtIvamente esc a�ecdI °dtem se
A

o

dade ! do de serviço na Policia Central - cidade, 8portmatln aÍlclOnado do - dolares, pronuncIava um dIscurso•

'<1 h I ndo o mo certo que maIS e ez pessoas, .

i - d' I If I'
,. A

I I h b'l't d -. em que
lentara SUlCI ar-se apun a a

. .,
. d 'd Petronilho foi prêso e recolhi- 'providenciado a remoçau e am- I go , Ia em um magazme a cro- amave e re a 11 a 01,.coração. mcbluslve crIançb,as, pedr eram a �I. a, do ao xadrez. : bos para o necroterio do Araçá.

I
nica dos sports de Hollywood e proclamava o «Jean ValJean mo-

O coração do pal?iente. que so- so os escom ros as mora las
I -------

derno». Desde êsse momento, a
frêra uma queda de vários centi- desmoronadas pela avalanche de

I DEl.. A9 1 5 D E M A R ç O absolvição do antigo salteador de
metros, batia aceleradamente ao terras e d: pedras.

. estradas começou a ser tida come
ter lllIC10 a operação, mas, para Uma gIgantescaD·barrdeuaB des-IA M O V E I S mais que provavel.
coser a membrana rompida, os pe?c�u-se da rua las e darros I G R A N D E QUE I M A D E Um iurí de homens do cam-
med)'co" tiveram de fazê-lo parar atmgmdo desde a casa 59 a rua

f' 1 d�u-lhe aquflle yere-
u

H 'Id d B
.

E L..AR
po, a Ina, "

fois o movimento não permitia a erm�negI o, e
. �rros, em JUJos na A MOO -

ditum, e Laverne Moore, agora
T;endração reta da agulha. Assim descoHm r�s estBa �m a ,o, c� av<;r ,

I crismado definitivamente John
os cirurgiõcs pararam o orgão, .e ennque otmdo,ate as eCnu- .

Montague, poslo em liberdade
deixando o homem morto de acôr- meros 6, 8 e 10 a travessa as- RUA TRAJANO� fã

imediatamente, vê-se sequestrado
do com os diagnosticos comuns. siano.

pelas mulheres bonitas e pelos
l\pÓS darem tres pontos, o Cllra- Na casa 4 da referida vila,mo-

10 _ 15 20.1. de DESCONTOS empresários, que lhe oferecem
Hlção voltou a funcionar por meio rava o senhor Miguel Ocdtyzzi. -- e contratos sedutores.
de masag!:'ns, e assim sucessiva- casado com a senhora Aurora

Um irmão de Bingo Crosby,
mente quatro vezes até estar Ocdtyzzi, de cuja união existiam por renova�ão de STO�K

e seu mais dedicado amigo, ga-concluido o numero de pontos 8 filhos: Gloria, ele 17 anos; Der- rantiu-lhe um ordenado de .

necessarios. ma, de 16; Marina, de 13; Didi-
N O I V O S E C A S A D'O S • 1.000.000 dolares - maís de .

O paciente foi declarado em I mo, de -ll; Florentino, de 9;Peiff, II .•
1.700:000$000, de nosÔ.a moeda--

bom caminh@ para o seu com- de 5; Peto, de 4 e Hitler, de 3.
durante sete anos, em jogos de

pleto restalelecimento. De toda a familia, ao que ficou Eis a vez de boas COMPRAS! golf e um diretor de c�mpa�hi�,Os cirurgiões que realízaram a l'lpurado, apenas Gloria, que é
cinenatográfica os papeis prlDcl-idterEssante operação recusaram-

I noiva do sr. Adracil Alves Figuei- atendendo os preços excepcionais as Vendali á �redito� pais em uma série de films elj..
�e a rermitir a divulgação dejredo, residente á ruafyranos, 51; Importante: ser-ao l.om.Otadas ao prazo de DEZ MEZES. portivos ...I)eus Dlmes. e,m Ramos,achava-se ora de casa,

A

fia I
---__ 1

soterra .. I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA F lorianopolis, 25-2-1938

,um .Ao d fA PRIMEIRA PIS- Banco de Credito A GAZETA 'Morto por urnIl1spey:>r e
CINA DO P.\RANA' Popular e Agrieola,,"","""'\. I automóvel umCamelos" no de Santa Catarina -- �..

, d-l" d CURITIBL\, 23-Foi jna�- , nos rnunlClplOS [ovem medicof�ese j to . o gurada, no Country Club, a pn- Assemblea Geral

Sahara ... meira,piscina do P.araná. O áto Ordinarla
'illruzeira RIO, 22 _ Ocorreu on-revestiu-se de solenidade, contan- ,

tem em Copacabana, um aci�do a presença de altas autori- C O N V I T E
dente de consequencias so-;:"os assinantes da capital dader. CarnpcElnha do t!"'!go bremaneira lament?v�'s.,apresentamos escusas pelo .---- O Conselho de Adrnistra-

._ O dr. Fernando da Fonse-atraso na dis�,-:b:.(çl'J, oute.n, Due!o de faca
ção do Banco de Credito Comissionado pelo Minis- quele Departamento da U�lao ca Schmidt, jovem médicodo nosso jornal. Popular e Agricola de San-

terio da Agricultura, está ha escol_!Ier o local para a lOS- baiano que depois de umaE' que, o !laSSO entrega- �. PAULO, 23--:-.03 açou- ta Catarina, de acôrd J com
dias. neste municipio, o sr. ta. lação de um. campo e.xpe- longa viajem á Europa se

d 'I' Iez gueiros U.nberto 8�nJtl, de 55
23 d E t t t I d

or 1"; p.:,a rtJ11Gf rap C ,

O art. e seus s. a � US, dr. Ariosto Peixoto, inspetor rtrnenta de. trigo, e am ,ar encontrava no mo a passeio,f l' L" • -

m b'cl anos, e José Alves da Silva, de'd t d
az a cistnourçao e -

convi a aos srs. acioms �s do fomento Agrícola. que cO,mp.rar trigo para ser IS- fO'1 ali atropelado por um
I t d d 23, moradores no hairro Vila _c e a, ao passar, e ma ru- dêsse Banco para a sessao s l tribuido como sementes., automovel e violentamentegada, pela rua José Veiga, Carioca, desavieram-se to, arma-

de Assernbléa Geral Ordi-: I Sabemos que o. ,dr. ArlOS- arremessado contra a cal-b I d f detido dos de enormes facas, travaram I' I d d
so re a C.liC:1 a, OI nária a rea rzar-sc em sua

!o Peixoto, a q�IrIu a ,ua� çada.pdo sarge nto telegrafista da um verdadeiro duélo, que lijd?u séde á rua Trajano no. 16, lmport.�tes firmas desta Imediatarnen te arn � aradoForça Publica Manoel Ora- com a intervenção d� po teia, ás 14 horas do dia 9 de
praça, CinCO ml,_1 sacas de

por populares. o rnédic.. ba-vío Machado e conduzido Ambos, gravemente íeridos, fo-
d t f' +-

_

d S C março ) corren e ano. a rm
s.emen.es, que vao ser rem�- íano foi levado para o Hos-para <'1 F.)!icia Central, onde ram iutema os n.a ,ao.ta. asa, de tratar se do seguinte: tidas para Po�t� Grossa, pital Miguel Couto.ficou, de salmoura, até i sendo que o pnmeiro tinha o

a)-aprovação do Relato- ar conta do vlinisteriochegada 1,) inspetor de vei.11 roslo. completamente defor�ado rio e parecer do Conse- p.' Após os soco.ros de e-
Ci.110S sr. Antonio Vieira em virtude dos golpes recebidos, � dr. Anost? em cornpa- mergencía, foi transferido pa-
_! � '-\

"'I lho Fiscal;' n�la do sr. LUIZ D�lcanale ra a Casa de Saude S. José,,\,lach_ado que, acertadamnente, Ed rt I b)-cleição do Conselho Filho. ?�e�oso _f�refelto d�s-I onde veiu a falecer, horasautoríz .u o ,rapaz a lazer

I I a Fiscal e seus suplentes. te. mumcrp:o, yISltoU os dís- depois.entrega do Jornal, com or-
, • I tnt0? de Itapui, Catanduv.as. Seu corpo será trasl.. lado,dem de voltar depois desta·Curso Pratico Florianopolis, 23 de te- Iram � a. produtora de trigo hoje, para a Baia, e.n aviãoconcluída, afim de dar as

de Da' t011ogr ·.l.fela verdro de 19380
I do pnmeiro .dlstrlto. �ercor- fretado especialmente para

necessárias exp.icações, g
1 oG

o

ce I r�u as co ol1:as, exarmnou êsse fio•.O ; .ferldo sargento, uma"Ped ro Basco" arotice trigo produzido, e em demo- Era o dr. Fernando Sch-vez que se mostra tão «ze-
ANEXO A' i.or« MAÇO- au gosto Dr. Ariosto Peixoto rada visita á. localidade. d,e midt filho do sr. Raul Sch-loso . nos assuntos relativos J

Ã
m

I Agua Do�e, .sltuada na dI.VI- midt, chefe de uma das maisao Trânsito Público, deve- NICA ItREGENERAÇ O
Garotos de mau gôsto,... . _

especial da- sa dos distritos de Itapui e importantes firmas do seuria, de preferencia, exercer CATARlNENs!:n
passaram agora a desenhar

vem em rrnssao
Herciliopolis, cujas terrasti it 'gi d" id

Estado.sua a rva e prove! osa VI' De ordem do sr. diretor, figuras obscenas nos "pla- sentou ao comissario e ser- apresentam, sem GUVI a, as
_

lancia nas ruas centrais, a- faço publico que, na fórma cards! dos cinemas. viço na Policia Central. melhores condições para afim de coibir o impertinente do regulamecto em vigôr, a Ainda, ontem, á tarde, por As autoridades resolveram cultura dêsse rico cereal, es- Sabemos que a inportan-"ouso, contra o qual varias matricula para as aulas de um sargento da Força Pu" ficar vigilantes afim de apa tudou a possibilidade da ins- te firma Saulle Pagnoncellivezes temos recl�mado, dos Datilografia terá inicío a 15. bUca, foi retirado da rua nhar o "engraçado' com a talação ali do campo expe- & Filhos, que já mantem novend�dores de leIte, verdu- encerrando-se a 28 do cor- Conselheiro Mafrg um cartaz boca na botiia, para lhe dar rimental. Estado dI) Rio Grande dof:t(' e outros produtos, anda- rente mês.
nessas condições, que apre- o corretivo que merece. Do plano estabelecido pc- Sui, dois Moinhos de Trigo,rem pelos passeios, moles· Os candidatos deverão: ---- lo Governo Federal, para a iniciará ainda este ano, atando os t�anscuntei:;, .

com a)- provar terem, no CURSO DE MADUREZA' Campanha do Trigo, consta construção de um Moinhoseus crhl�gUlÇos e balaIOs. minimo, 15 anos de idade.
. a criação, neste Estado, de aqui, para a produção dia riaPreTenndo o sargento 0-

serem vacinados e na sofre- oito estações experimentais, áe 500 sacas.ravio, como se constata, em
rem de molestia contagiósa;, e o municipio de Cruzdro, Da visita do dr. Ariosíovez do aparel�� «Morse», b) -suem diplomados D' ão dos profõssores sendo, como é, o maior pro- Peixoto, que aliás, temos na,�xercer a sua atividade como
por Escola Normal Primária: Ireç

VI r i ra .J oâo dutor de trigo em Santa Ca- tmelhor conta, espera o mu-fiscal de trânsito, melhür (antiga Escola Complemen- João Ro�erto Q � eE1 "d' tarina, e ao par disso, sendo nicipio de Cruzeiro, ver rea-seria, que, em vez de fazeI- tar, art. 61 do Decreto no. Rornarlo Mor�lra, P! 10
'0 seu trigo o melhor do Es- lizada a grande aspiração deo em logares, como a rua 713, de 8 de Janeiro de....... B a rbosa e W II rna r D IaS tado e dos melhores do seu povo. a ínstalaçãJ deJOSé Veiga, qu�si desertos de 1934); Brasil, é de toda a justiça, um campo experimental dêmadrugada, e�tlvesse com os e)- enviar o seu re- Funcionará este Curso a partir de 15 de março do corren-
que neste município seja 10- trigo e serviços outros doolho? abertos nos de grande querimento devidamente tim te ano, preparando alunos para os exames de Madureza. na fórma calizada uma das estações Nlinisterio da Agricultura,mO

....vl�nel1to. A 'brado pelo tesoureiro do da Legislação Federal. em apreço. que possam, em pouco tem-:::-eJa c0f1!0. for,. o gesto de I Curso e visado pelo pai, tu- Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER;:O govêrno do Estado adqui po, multiplicar a nossa pro-«brava» vlgIlancla do sar-I tor ou curador. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO PAíS. rio, a uma firma local, mil duçãl) e amparar a lavouragento Oravio. é de molde a Os requerimentos poderão As aulas funcicnarão todos os dias uleis, á noite. sacos de trigo, para ser dis. de nosso Estado e de outros,merecer lI,ma recompensa. ser entregues na séde do
MATRICULA:-Para a m .. tricula, os interessados poderão Jiri. tribuido como lo'emente, como com a distribuição de semen-que podera ser o passar do Curso á rua Raulino Horn, gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça 15 fez o ano passado. tes selecionadas e com aaparelho IIMors

..

elt para ItIns-
no. 2 (sobrado), todos os

b 3 d W'I D' O nosso trigo. que como pratica de regras e metodos' de Novem ro n. com o r. I mar las.petor de Camelos", no deser- dias uteis, das 16 ás 18
(Edificio do Antigo Correio-AnJar superior). díssemos, produzimos em \TI o d e r nos, na cultu-to de Sahara... horas.

9 11 ] 4' 16 h maior quantidade no Esta- ra e no aproveitamento daHoràrio- às e :iS uras.Secretaria do Curso Práti- do, é tambem o melhor. pois terra, que só podem ser mi-�;i:;:��:::���������, co de Datilografia PEDRO REGIME DE AULAS:--O regime de aulas obt::decerà, em tudo, temos este ano, como tive- nístrados por profissionaísi� Silvio Pélico Dias � BOSCO, em. Florianopolis, aos reguiamentos oresctítos para os Cur- mos em safras anteriors especializados e competentes.a�
14 d f Iode 1938 50S secundários do PaIs, com frequência trigo com o pêso especifico� Fernandes � e evere r '

. . .�Ii' e rtr O SECRE rARfO obri�a!oria, provas mensais e parCJW, de 83 e 84.I� ��
A t

.

P d P ei boletins de IJproveitamento. etc. �"'------ IIÍII ._
� Dalila Martins fe� � �;n;o;n�lo��a�u;a��e;r���;'�I����!������������������1� .�

�

� nandes H
� ���

• • , A d Il.i�,.;j partICIpam as pessoas e ''lt':' N •

t
�

ii;, suas relaçoes o naSClmen o �
E� de sua filha MARIA HE-

'ij�' LENA. �,
� Porto Alegre-16-2-38. � ,

� ��:_"�� ........m��-r.;;,���ta=a!:.a....:!;>.'1I'��I�L�!I...�""'���I\o!�-=--=-

0r::)Or-tunida-
des comer-

Mobíliarios e Tapeçarias
TAPETES E PASSADEIRAS

_

TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇOES
TAPETES Dl:. llNOLEUM CALMAR

Sempre PELOS MENORES PREÇOS
. .

CI rl'�I�;;

Asghar Valabzadeh. de Lon
dres, agente gerai autorizado de
firmas do Iran, interessado em

iniciar intercambio de negócios en·

tre o Iran e o Brasil, deseja
contacto com firmas nacionais de

priml':ira ordem, para exportar os

seguintes produtos daquela região:
peles de cabra e carneiro,ta
petes originais, frutas sêcas
c' tamaras, trigo, resina, lã,
etc.

Aceitará, outrossim. propostas
vara lmportação de prodúto�
brasileiros.
,-eh. Scheirlunckar da Bél·

�ical deseja entrar em relações
c.om febricantes ele fogões e

forno� elétricos, para forneci
mento de interr.Dptores, placas, jhminas de aquecimento, etc.

Importadores e exportadores .- Vendas por atacado e a varejo
65 - Rua da Carioca -r- 67 == RIO DE JANEIRO - Telr:gr. NUNES

Para pedidos. croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

S·I· Rua Trajano No l-(sobradoFrancisco Bittencourt I Velra-Caixa Postal. 93 - Telefone, 1.413

Florianopolis
Santa Catarina

Telg,. cabogramas e Frabisi Ifonogramas

- - .... ' '"'- � .. � •.. .:......... -

DO CORRESPONDENTE

Banco do Brasil
Capital

Fu�do da r.s.rva
10G.OOO:OOO$OOO
'259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com JUNS (CO!Y1ERCIAL SEM LIMITE) 2% alaDep. Iímrtados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% alaDep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importa:acias).
com. a.viso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por J2 mêses
Com renda mensal

4% ala
5% <:

4.5% ala
LETRAS A PREMIOS.

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.
Expediente: aas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sab�dos: das 101 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE
\

TELEFONE '

1.114

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

..

4% a. a.

5% "

15 horas

,. ,

(I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ E

Ai

TA 26$000
Jogam apeias no valor de

2.000 premnas 15 milhares!

210:000$0000 !

qUINTA-FEIRA! qUINTA-FEIRA!
Loteria de Santa {;atariua!
I- Premio {;EM {;ONTOS!
Salão Progresso - O Un.ieo !
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Exija o nosso carimbo e envelope

_... -

a a maugura6:"alWo do o Ministro d� Vi.ação na-

y da tem a opor a nomeá-

����-�����t�r�o�.������������d���-�����ÇãO do d�!�irO Gu�

Devolvendo ao Chefe da Nação o processo re-

Motivos estranhos á nossa vontade impossibilitaram-nos de mondáveis. lativo á requisição do dr. Altamiro Guimarães., pa-
(1ar a merecida publicidade, ha mais tempo, ao brilhante discurso Si fixarmos a vista sôbre o panorama mundial, vamos d S t' d f d d
pronunciado pelo dr. Barca Pellon, na cerimónia da inauzuracão do

ra exercer o cargo e ecre arre a azen a e

b verificar que, qualquer seja o regime político em experiência, S t C tarl Mi
.

t d V'
-

f I
Centro de Saúde de Florianópolis.

'. an a a arma, o ms ro a iaçao, e- o acom-
-Imporialista, fascista, corporativista, sindicalista, democrático

Fazendo-o hoje, aproveitamos a oportunidade para realçar socialista ou sovietico, - é sempre identica a intervenção do Es- panhar do seguinte oficio:

as modelares instalações do importante departamento, que honra tado na intenção do bem comum. Sôbre aspectos contraditórios
- "Snr. Presidente da Republica--Restituin

de sobremaneira o nosso Estado e assinala uma das mais expressi- e divergentes, em seus variados planos de exocução, êsses di- do a V. Excia. o oficio protocolado da Sgcretaría
vas demonstrações do carinho e do entusiasmo do ilustre Interven- versos sistemas reIlote!ll a mesm.a vonta�e do alcançar a feli?i-' da Presidencia da Republica, sob no. 31.431 (pro
tur Nerêu, Ramos, pelo futuro da raça. d�ad� que todos almejam, �l'gal�Izando d�f.?nmtemen.te a eXIS- cesso no. 25.738-37, desta Secretaría de Estado),

Os dispensarios e serviços, que constituem o Centro de Sau- tência hum '�b -I d 'id- ana, sempre porem so re o pa 10 a sau e, e por f
' , . -

d f" I d
. . ,!lo t" d

de recentemente inaugurado, abrangem os serviços pré-natal, inían- consequência do valor econômico do homem. E' em síntese re erente a requisrçae o o reia � .mln�sll.ra svo .a
t il, escolar, tuberculose, olhos ouvidos, nariz e garganta, dentes, si- O império em toda parte, dos serviços sociais da medicina e classe I do quadro XXII deste Mmlste!l'h), Altami

Iilis e doenças vyllereas, sob a direção respetivamente, dos da higiene. ro Lobo Guimarães, para servir ceme Secr.e!,uiu da
abalisados clínicos drs. Paulo Ramos, Josefina Schweidson, Paulo

'. �inguem melhor do que o profe�so.r Burnet apreend�u_ e Fazenda no Estado de Santa C:ttarina, tanho a

Fontes, Miguel Boabaid, João de Araújo, Pedro Mendes e d. 1\1a- flxo� este m)m81-:to, em seus ,c�racterls�IcoS reflexos adn,1l11lS- benra de informar a V. Excia. que tratando-se de
ria Passerino Wildi e Biase Faraco. trativos: «a noç .o da medicina social eorresponde à da •• - '. .

.

Cada serviço têm o seu gabinete especial, .montado com o doença social. Não existem mais doenças quo interessem uni- requislçaO .sel,!' onus para
�

os cofres
.

federais, ne-

mais model'.n� aparelhamento e obed�cendo aos mais cuidadosos pre- camente O individuo; mas sim aquelas, cujo conhecimento e nhuma obJeçao tenho a opor ao deferimento do pa·
ceitos ela higiene, forma�do um conjunto, que vale como expressão tratamento só BH.O possiveis depois que ultrapassamos a consi- dido. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro da 1938. (a)
2)0 valor e da comr;etenlla elo gra�lde"cientist� que é o dr. Barca i cl�l'ação do individuo, para encarar o grupo, a família, a na- João de Mendooea Lima."
I ellon, bastando, so por SI, para Impor o período de uma governa- çao, a humanidade. A medicina social toma em conta o fato ---------------------

ção á adrnira�ão dos. contemporar:eos e á grati?ào dos vind?Ul'os. i de que há ricos e pobres, e que se faz mistér então, para lutar e já existe nos fá tos como já é implícito nas leis».

Os dispensarios funcionarão todos os dias das 8,30 as 11,30. contra as doenças, compensar esta desigualdade. Já se chegou Os serviços que acabamos de inaugurar dimanam da

horas. mesl1:o a dizer que ela consisto na igualdade das classes, pela essência desta doutrina, doutrina eminentemente estatal pe-

� relação comum da saúde. Vê-se por definição que a medicina las relações reciprocas que serão mantidas em seu entrosa

I social. não � somAn�e �iol<?gica,. mas tambem econômica � ain- mento, e eminentemente cristã pelo objetivo espiritual que a

I
da psicolõgica. H0.Je:_ e prll1cíp!o. assentado que a �oc�e�ade anima e a sustenta, de amor e de solidariedade humana.'

Damos, a seguir, na integra o notavel discurso pronuncia-!
deve crear as condições necessarias para preservar o. individuo Êstes serviços estão no momento apenas confinados à Capi"

do pelo dr. Barca Pellon, por ocasião do áto da inauguração: i d�sde o se� ,nas�!men.t02 e quede sua parte .0 individuo deve tal, mas serão em breve irradiados para todos os recantos do

«Inauguramos no momento os Serviços Sociais de Hig íc-
Se, submeter as CÜSPOSIÇOCS tomada� pela soc�edade; d? I�e.smo Estado, na instalação que iremos fazendo paulatinamente de

11e e .Medicina do novo Departamento de Saúde Pública. Bem m,o�o, sob ponto. do. VIsta d� n�eclICllla curatI.,:a, t.odo �n�IvIduo outros Centros de Saúde a êste semelhantes. E na rêde que

deveis compreender o que me vai de alvoroçada emoção, e
deve receb�r o tratamen�o indicado pela ciencia médica: em se fôr estabelecendo, através campos e vales, cidades e po

quanto transborda deintimo aprazimento minha palavra neste! cOll1pens�çAao, o doente nao pode serect;Isar a êste tratame�to, voados, iremos levando a bôa nova da valorização do ho

minuto �efinit�vo, em o .qual se concretiza para vós outros, i
I�esmo SI ele tc.nha de ser lev�d.o a ef81t<? fora �o .

seu dom.lCí- mem catarinensc, pela educação e instrução sanitária do povo,

t. _ .. u.na antiga e Justa aspiração, que poude e soube onoontrar i lIo� no hOSPIt�l, no san�to�I�, no aSIlo, ?oloma -. EXIste pelo amparo à maternidade e pela defesa da criança, pelo

sua legítima e fiel resonância, no sentimento e na razão do: pOIS, entre a soclOda�lo ,0 o individuo um �taClto contrato, que combate às doenças transmissiveis, pela correção dos defeitos

catarínense, ilustre, que hoje preside os destinos desta terra. E I COI1??!ta .deveres� dIr81t�s �ecíprgeos,.e so!Jre o qual re�ousa corporais, pela assistência aos impaludados, aos opilados, aos

ft.'3s1m é, porque me retempéra e me dignifico, além de tuno,'
a e ICIenCl� da saude publIca. Ele ImplIca no exercícIO de tuberculosos, aos doentes de sífilis, de bouba ou de tracôma,

no espetácuJo confortador que me oferece êste moyimento óra i �;�f autorIdade por) a�t� da so�ied��e e de u!lla . �oci�idade pelo saneamento do sólo, enfim pela fiscalização, proteção e

iniciado, e no qual vejo e sinto empenhada toda a sociedade
ca por part� do mdIvlduo

..
0 mdIvIduo tem Ju�IflCatlva ao melhoria dos individuos em suas diferentes atividades e pro

ca',arinense pejas suas figuras mais representativas e querI'- rec�amar da sOCIedade garantIas para sua saúde pessoal; a fissões.
u , 'socIedade I I '�"d

.

(las, ,a convibrar conciente ante a efetivação de um grandeI'
' a rec amar c o lnuIVI UO garantias para saúde co- Senhor Interventor Federal. Lendo há poucos dias Paz

ideal de solidariedade humana, de convicção cívica e de dever tletIva·A_ Soldan, em seu recente livro, «Suelo, Sangre y Salud en la Cos-

] atriótico.
Este contrato abrange todo o domínio da saúde pública, Continúa na 8a. pagina

Cada vez mais já nos vamos apercebendo que o proble
ma social e econômico do Brasil, a exemplo do que se C011S

táta nos países de organizações mais adiantadas, está intima
mente ligado aos de Higiene, de prevenção e de assistência.
Sanear, prevenir curar, assistir e educar, constituem os ele
mentos fundamentais com os quais pode,remos e deveremos

argamassar os alicerces de nossa nacionalidade em vias de

formação, estendendo ao maior número, sinão a todos, as van
tagens e os frutos que possam oferecer uma tal campanha de

vaJorização humana.
Para traz já ficaram as antigas tendencias particularis

tas, que se processavam alheias ou estranhas ao dever social,
muitas vezes em antagonismo com o interêsse coletivo. Sôbre t

o ponto de vista sanitário, em outras épocas, as massas quasi
llão eram julgadas dignas de atenção ou de valia, e a doença,
era apenas considerada em sua configuração singular, nada'

i I.. ou quasi nada se procurando conhecer, para prevenir, de suas
-

causas profundas, de suas influencias e de seus reflexos sôbre I

a vida dos povos. A pouco e pouco porém, foi se afirmando o'

]lapel da Saúde Pública, sôbre as condições da prosperidade I
geral, no reconhecimento de que o bem de todos não pode se I
manter divorciado do bem individual, e a riqueza e o engran- I
decimellto de uma Nação se elevam à medida que melhoram!
as condições de saúde do povo que a compõe. Mas não só a I
orientação da hodierna economia política nos conduziu a êste I

caminho de tão largos horizontes, tambem outras contingen- I

das materiais ou espirituais nos guiaram para a mesma es-Itrada, através do aperfeiçoamento que foi possível conquistar
no âmbito das condições civis, culturais, profissionais e

mesmoimorais da humanidade. O egoismo, quer o individual, quer o

de classes ou o de grupos,recúa aos poucos, batido em S3US

últimos redutos, e o homem,' quo se acostumou gradativamen-;
t.e a respeitar a dignidade humana, deixa florir em seu cora

Ç10 a exquisita flôr da solidariedade, rendido à beleza que
doriva do preceito cristão-amar ao próximo como a si mesnio.

Acompanhando, sinão preparando e estimulando êste an

s'3io milenário em busca da felicidade, a velha medicina, van
guardeira intemerata de todas as boas causas, tambem evoluiu

ajustando-se de ciclo em ciclo às realidades objetivas que ca

da vez melhor se vinham afirmando. A higiene, sua filha di

Jéta, toma corpo e avulta, dando ensejo a que outros ramos se

"). r\esenvolvam e se articulem na observação e na experimenta
ç:'io dos fenomenos. Surge a medicina preventiva, transborda
a pr6pria higiene para outras margens e outras fronteiras,
reformam-se com renovado cunho as atividades filantrópicas
de assistência, o campo social 'impõe-se a todos os domínios
com o advento de novas concepções e novas doutrinas, a se con

cretizarem afinal, entre outras muitas afirmações, na moder-
11a h�gislação trabalhista. E a higiene em suas diferentes dico-Itomizações, tornou-se afinal socialista, porque o homem dela
não mais precinde, em sua famflia, em seu meio, em seu tra

balho, em suas relações, em seus prazeres, em suas lutas, e

em suas aspirações. Os males seculares, como a doença, a mi

seria, a ignorância e o abandono, deslocaram·se do plano pro
priamente humano e sentimental, para se.rrem considerados no

plano econômico, e no qual se processa la defesa do capital
vivo que na verdade representa o homem.

,� Isto de certo custou sacrifícios, ao levarmos em linha que
a medioina social sucíta oposições e intransigencias, porquan
t0 ela não. se

limita a introduzir concpitos novos ou a modifi- \cal' tradições, mas ao revés, ela se es ,nde para muito além
não poucas vezes perturbando i_sses nem sempre reco� I

o discurso do dr. Barca Pellon

>'� " '.

MOBILIARIOS
DE

Estilo eTap�çaria
PARA os GOSTOS

Maquina de es�revel·
REMINGTON

Vende-se por 950$000. Em p<:r�
feito estado_ Tamanho proprío para
escrítorio Informações na gerencía
,pesta folha.
--------------------------

Clube 15 de
Outubro

(;ARNAVAL
1938

DE

TODOS
------------,------ ---

I A Diretoria faz ciente que:
I r.) - conforme convites distribui-

ii dos aos associados, serão rea-

I
lizados bailes carnavalescos,
nas noites de sábado, domiJl
go, segunda e terça-feiras,com
inicio ás 22 horas;

! 2·.) - na tarde de domingo, com

inicio ás 16 horas,haverá uma
matinée infantil, exclusiva.
mente para os filhos e irmãos
menores dos socios;

; a·.) - fica terminantemenfe proibi

I do o ingresso de pessoas ex-
tranhas e bem assim, de cre-

r anças aos bailes noturnos. No

I cumprimento desta determi-

I n.ação, a Diretoria será infle-
, xlvel;

I
4'.) - é vedado nos bailes o uso do

lança perfume e de mascaras;

I'
5·.) - o ingresso para pessoas forras

teiras, por selicitação e res

ponsabilidade de associado,
rerá fornecido pela Tezoura-

I ria até sexta-{eira;
6·.) - as mêsas serão vendidas ape

as que estão colocadas nas

partes laterais e frente do
salão, podendo serem reserva
das até a tarde de sábado;

7·. - o convite ingresso fomecido
aos associados será exigido
pelo "porteiro;

. 8'.) - com o porteiro ficarão as re

lações com os nomes dos as-
sociados que receberam con.
vites e dos que,por qualquer
motivo estiverem impedidos
de assistir aos bailes;

9·.) - 06 associados que porventura

I estiverem em atrazo no paga
mento das suas mensalida
des, poderão resgata las até a
tarde de sábado, para faze
rem ju's ao respetivo in
IIresso;

\10
•. )- a Diretoria ou qualquer dos

seus membros, não atende
rão a solicitações de ingressos

I durante os bailes.

I Florianopolis 22 de feverelr{l de
1938.

i CARLOS BUCH FILHO
1" • Setretário

MOVEIS

SAlO
,.

AO GUELMANN

,_ ,.' ._ ,.,t

,Caijxa Postal, 19

Est. do ParanáCuritiba

Mesmo por curiosidade consultem os

ços para certi·ficarem-se como êles
nossos pre
são modicos

,":; .• �'I" ': -l;'" ,.', '.·'l'·;;:�": ..:�:'."',·,,'. "i,f,
--, '--.

-, ,;.'l.\�;( ..,,:�?j�l"""·
, ,

,

t • ,,.- -Y'
.. -� .... .,. ., ..

'

\

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. . . .

:1 I N S T I T U T O D E D I A ..

GNOSTICO CLINICO
DO

Dr. Djalma Moellmann

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

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

traçados elcctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises Clinicàs

Dr. �C\ifredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 I
I Telefone, 1.584' _jI COflsulta�.:-!?as 8 às 11 e das 14 às 16 horas'

1ratamenta moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joio PiBto, 1.3
1 elelone, 1595

Res. Hotel Oloria-Fane 1333
I Consult€ls das 13 ás 16 hrs,

Com prática nos hospitais europeus

CLlNICA MEDICA E '\1 OERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

,

������.A��������������
� �
� Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �
� estrutura em con- cauzação e direção I� ereto armado de eb, as .

� e ferro Aparelhamento com �
� pleto para constru- �
� ções de pontes em �

m concreto armado �
� �� � Exame de sangue para diagnostico da sililis (reaçõe; de

����." Omar Carnel·ro RI"belllro ��.�,. Wessermann, de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-
'II

' nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina [reações de Aschein Zondeck, para dia-

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

f� ENGENHEIRO �IVIL r� quido rachidiane e qualquer pesquiza para elucidação de
�� � diagnosticos.

� SALAS 12�e13
� rernT�L'i;g� MaCh�I�O, 6

'J� Rua 15 de Novembro, 416 -

i- ANDAR � F L o R I A N o P o L I S
� ��������.�.�

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná m '-Dr. Ricardoj' �ccacio Mo-I

�;� �.,.
IGottsrna n rr. reira tem seu escrip-

Iel]
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.oressor tórío de 'advogacía _ á rua

f�. � Indérg Burkhardt e Professor

� � Erwin Kreuter) Visconne de Ouro Preto

��1 Especialista em cirurgia n. 70. - Phone: ! 277. -

�,�,rj Obras contratadas na I. semestre
geral

� alta cirurgia, ginaecologia, (do- I Caix 1 Postal, 110.

f\� 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 plastica
�)f Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr, Curitiba-Ioinvile) �
�,;,�.Al Prefeitura e Forum de Mafra � CONSULTORIO---Rua Tra-
,-in rupEscolar de Mafra � ano N. 18 das 10 ás 12 e

��� Grupo Escolar de Rio Negro
e � das 15 ás 16 1(2 horas.

�� Grupo Escolar de Irati �
�� Maternidade de Rio Negro �

TELEF. 1.28;

� Estação Experimental de Vit . em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCIA- Rua Este-
l;� D:vj,\) :ll,·flC):si eresidenctSa � II vesJunior N. 26

.

I� G����VAVHA"��&��AÇTA�1Na _ TELEF. 1.131_

Consultas da, 10 ás 12-
das 16 áS 18

Consultorio: Rua João
Pinto, 7--- Te!. 1456

,

,IRes. Rua Bocayuva, 114 ,�
'. .

.

Te!. 1317

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direito
Advoga na capital e no interior deste:e do Estado de San- J� ta Catarina. e
j Escritório' Rl:1a Merechalf'loriano Peixoto, 131

Isobrado sala n' 1
.

PARANA' SANTA CATARINA

,'\ ..... '

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de criançasj
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 - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Dr Aderbal
da Silva

R.

I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 e 1290

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobraão

I I Telephone rr 1458

"

.\

!... .

\

J
-
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Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneliciadas e em

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

I' Recebe cargas de importaçãof do País OUi do Ex'
'

terior, para desembaraço e redespacho para 1\as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO \SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREçoS MODICOS

.-,- .' _ _:_

GA,Z_ETA Florianopo�s-1938 ==
. '

que está sendo esper�do por
i�IO - JUiZ DE FÓRA - RIO

í\<i

Adolar SchWa;�11 :: I�
Endereço Telegr.: DOLa. - Caixa Postal, 32 I

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
;AGENCIA DE VAPORES

UICTOftlft DA
P

Dl O IDe v'c I e Ias" I R B I E' Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrandn & Cia.-Santos
•

I
VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEJANEIRO

j, Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,

['
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, diréta

mente, sem transbordo
I Tem sempre vapores em porto, carregando
I
I

UM NOVO M,ODElO
RBZ-125

todos os motocyclistas 420 Kms.

Motor uARDIEu de I cylindro, com 3,5 BP.
a velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,

VEJ,H.:EOO'<: Vtll\tredo Ciar!a em

Z[ji�.I�APP

II ilil;�,·�·� .._-:ü:>k', ..n.A

lI"��.:i'P..<tlil

�TA
MANCOS FANTASIA

\ TYPO CARiOCA PARA

Prata de banho

I Salto alto para 2$. salto baixo 1$500.Descontos para revendedores
CINTAS FANTAZIA para Crianças I�»))

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

GORROS para Motociclistas,Avíador Chauffeur, etc.

CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS I
A. LHEUREUX

IveLdas por atacado e varejo Rua Cons. �afra, 39

E3 horas 9 minutos
tende chogado 33 rr';nuto'5 e 20 segundos na frente

do 2.u collccado.
Pesando s6mente 65 kllos

Peçam Informações sem compromoisso •

A ZUNDI,PP, alórn de SN a "moto que mais se vende no

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

c
•

a a

f;�·:··�(;·�9�·�

L
Rua Cansell,eiro Mafra &1. 38

de Estefano N. Savas

QUIZER COMPRAR
UM BOM CI-IAPE'U

.PROCURE O MEL.I-IOR ENTRE OS
M.E Lm 1-1 O R E St

C U R V

o o

BRAS I L.O C 1-1 APE'U I 00N.

fôrma elegante Côres firmes

Devida ii crise, durante este mês vendemDs com D descDnta de 20-._

Depo5itaria: A I e x a n d r e 5al um
RUA CONSELHEIIFlO MAFRA N. 12 - FLOAIANOPOLIS

I

......__ .

r-

....
I

�.,..._.
• �.j
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A GAZET
,

-J __

afra

;j\;1ovimento Maritimo ..Porto Florianopolis
����r:,�?O;? de Passélg�j:o.�. _e..cJ� Cargas

FlorianopuIls. -=--1938

Lindas e graciosas confecções par,!� meninas � ga'rô"los só

na A CAPIT L
,-----------_._---_._-------

·Conselheiro

3 de Março

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

,

�EI:���R&!W;i··

,·"'fT'?'IItI;��fi.. ". .. _�_
��l�"��"_����

� Dr.Pe-tro Catalãc
.s r

qU -Intc-Iei 'l�aDiplorr.a.Io pela Facul-
dade de Medicina da

Baía
Ex"intel uo e assistente do
Serviço ,l.) prof. MOlaes

I�,
Ex·in" 1.,,) do Dispensario

Silva Lima
Ex -adjunto do Hospital

, Gralfé, Cuinle e Sanatorio
I[\ .anoe] Vitorino I

Clínica médica cirurgtca das
-molestías da

CABEÇA E PESCOÇO
Especíal.sta em

NldUZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
i 18·- Rua Trajano -18

I' HESIDENCIA

Hotel Glona

;: Diariamente das 16 ás 18 hs. II
t-.c;�_�'�:,:�

,. •AVA R IA .�.
M

' "l
- ilhares de curados �
3RANDE DEPURATIVO DOBD'� � ----,----_� �

�� e I L. H E T E S I� "VENCE-SE

�,'\,11 �� esplendida e confortavel casa. que

'�j �:.: além de moradja é propria para casa

�'��i9;�' �� II comercial, recentemente reconstruída,
Federal e Santa Catarina �� situada em bom ponto ua vila de Biguas-

�\� sú, e mais dois potreíros com exten-,�
--.li � NOS Cf L\SSICOS ENVELOPES FECHADOS � I

sa arca de terras. O n,egoclo é ur-

Nac iona I de N avega .. ��� ����m I ���/r.tar com Jose Sanches. na

çã� Costeira

:mr
Para o Norte Para o Sul I�-=�:�;�r�IT�A�G�;�'B�A�S�a�ir�á�á�:�7�'�dio��c�or�-��o�p�a�q�u�et�e�I�T�A�Q�U�E�R�A�-�s�a�ir�à�á�2�5�d�ol Casa das �eias

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.

AViSO Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
A III 'e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a
testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Armazéns da'
Companhia. na véspera das saldas até ág, 16 horas. para ser conduzida. gratuita
mente para bordo em e.nbarcações especiais.

l\':SCfUTOWWl--PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
t>\�MAZENS-CAIS BADARÚ N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
_J, SANTOS CARDOSO

��.�§.�... .

maquinas MERCEDES
---,------_._---------

I
J
i-:.I}'_�_IiililIllC!BlII1íf!I_........... .._.. ._.... ---------------r-.

� ..

"

,

da maior fabrica da Europa, especializada
exclusivamente na fabricação de maquinas
para escritório, desde mais de 30 aros.

Maquinas de escrever portatets - de 3
preços diferentes.

Maquinas de escrever "Standard" -

com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletrlcas - mais
velocldade=-grande numero ele copias.

Maquinas de calcular "Mercedes Eu
klid" - as mais rápidas e mais efi
cientes do mundo.

Maquinas de somar "Astra" +portateís
e elétricas.

Mostrnario e informa�ões:
nO'3 fundos da Tabacaria Baiana,
Rua Trajano. 4.

REPRESENTANTE:

God:»fredo Entres -·0 Postal, 59

0-'
.1"

.:
, trr-." :'i ..•....•. ':.-.;;_

" I.. ,,", .. ,.I"'�
.� .. ,

> .�� �'f. ,.'If.� �r. , :. :�� jl'� .

I
�,1, ULCERAS

�
- ---

� ;fN���Ao� PElLl
�� � I DARTHROS

�� Em loteria a sua favorita �� ����E�::'���AS
l\'C41 � SCROPHULAS

�J SYPHILlTICAS

•

esquma da

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a
• Jlnalmente em tcws.a
.. affecçOe. cuJa ....

�Irr!. ".1' 'nJt Irem &eJa a

No Estreito Ponta do�Leal

EVOE' ! MOMO EVOE' !
vem ai e hospedar.se-á na

de FERIS BOABAID·
Unica ceposítarta dos afamados lança-perfumes

RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E
PIERROT METAUCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM

GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS
D t\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODfA BRASILEIRA E ELEQUEIRÚS S. A.

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

Aproveitem Foliões

Otima vantagem para revend'edores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

o saboroso CAFE'AVANTE

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral) I
sob confirmação microscópi-

ca e de Laboratorio.

i TOr-. P. Cam�;-II
SimõesPuro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANAf'
2 -- Rua Felipe Schrrudt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFILIS

A Casa Miscelanea , 'ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS 0LTRAVIOLETA.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone; 1167.
Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

II4 ás 7 dA tarde.

'.- _,--

não precisa de reclame., visite suas exposições e

verifique os seus preços
-,

R. TFiA.JANO N. a
Florianopolis

,�". ......,

_ " ,.<!:; ... )1 r;:. ... , •.

H

I. ._.,;. /', �._..". �":. o.,.. • ltr'/i',,, ,._,

D I
I

I
I
I

,
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,
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AG�ZETA Florianopolis, 25-2-1938
------------__------------------------------_ --_--

A GAZETA DESPORTIVA
Carlos L. da LuzREDATOR:

�

Corn esperança e valentia, e animado por
todos os florianoF:>olitanos de born senso, o

Figueirense terá que defender otítulo rnáxirno
de' campeão estadoal, perante o Caxias.
Liga Florianopol itana de I

Sr. João Muzzi I Esporte - Brasil, em 1944 na Argentina,

VENDE 5 ..J ornai em 1946 no Paraguai.
Fu tebó I Procede.ate de Joinvile, chego� - E O Perú deverá apresentar o

NOTA OF IC; IAL I a. esta c�pltal, o sr. João MuzzI, Uma maquina SINGER em perfeito No Bras j I a' 'Taça programa até o dia 31 de d.;!zem-
vice-presidente da Associação estado. M ltre" 1942 bro de 1939, e 110 caso de de-

A liga Florianopolitana de Fure ból entre outras resoluções Sé:rrana de Futebol. Tratar á rua General Bettencourt
I r e ,em. I _}

, . lU" MON'TEVIf"'\EO 24 E sistir o campeonato será rea izac'c
de caráter Interno reso veu: Prr ur m OA t l - n-. 0/0.

' "J, - m

C 'C b T' C·
c a )S fi em o sr. oao no Brasil.

1)- onceder permissão ao lu e Aileiico atarinense Mu 11' e n t H' t I
virtude do sorteio realizado ôntem

.' . e con ramos no oe CHARLAUT HJ ara, na cidade de Rluolcnau, realizar uma partida amistosa com o I

MaJ' t ond t' h d d
nesta capital, a disputa da Taça

'E Cl b B 'I
es 1C, e e a ospe a o. 'M' d T 940 dRecreativo .-sporte u e rüsü, correndo as despezas por con- Interrogado peja nossa repor- é I

' Itr; e enis em I everá
o .. o creme que levo ucronou o

I P' 1942
ta do Attetico b d f d Ih ' I'

ter ogar no eru em , no
.

.. tagf'm, so re o progresso o ute- mun o ve o, c, ora revo uciona a
'

2)-(onceder yerrr:issão ao Clube �tletlco Catarinense ból serrano, respondeu: America do Sul. IcYCb-s-d;;-N-O--:r ara disputar com o FlglleITense uma partida amistosa, correndo -O [uteból lá lia serra vai
as despezas por conta de a()].b�s os clu?es. . . progredindo cada vez mais. Já CHAR LAUTH

ve rn b ro

,

3 ):-Conccder pelml�sao ao Figueirense para realizar uma
I temos uma associação, na qU1\1 es-

t:STREITO

r�a!tlda. am�sto a cem o A raz, correndo as despezas por conta do
'I tão inrcritos clubes de S. Bento, não é um creme comum

De ordem da direitoria, tenho

Figueirense. I Rio Neero e Mafra.
o prazer de convidar aos srs.

4)-Mudar. provisoriamente, a ma séde para a praç� 15 -Q;al é o melhor esquadrão CHAR LAUTH socios e exmas [armliae, para os

de Novembr� n. 26. ah�s do Café Java, agr.a?ecendo á F. C. D a da assoeiaçãoê perguntamos.
bailes carnavalescos que levare-

r o�cessão !elta a esta !...lg,a que até então vn.na fazendo suas reu- -Atualmcntp. é o Peri, cujo
lhe extinguirà as sardas. panos. mos a efeito nas dias 27 do cor

moes na sede daquela ent�dade. . . . . . podéno do esquadrão é conhecido
cravos e espinhas, sem a minima rente, e 1'. de Março, e bem

5).- Conceder fiIJação povlsona ao Herc�lI? Luz, da CI-
e acaba de disputar a semi-final irritar;�o, deixan�o-Ihe a cutis assim para fi rnainee infantil no

dade de Tubarão, enquanto naquela zona não existir 3 clubes fi- I
com o Caxias perdendo por

limpa. macia e fresca. dia 28, das 16 ás 20 horas,
.

' (31t"#':�ra�""��r.ltC:slr:lf"� f I'liados. falta rle sorte. ij . �H1
para i nos e trrnãos menores de

6) C t t A 't V I d t •. �� Manoel Alves Garcia � SOCI"8
- on ra ar com o rr. gaplo e 050 o arren amen o -,�'Ll1S alguma cousa a decla- � e 'I

� .

-<
.

do campo para efeito de conservação e limpesa do n.esmo, Íavrau- lar, sr. fl\uzZI? ij H.. M. G I ij Tenho também aut rização e muito menos quer ir treinar o

,>- do-se um contrato para tal fim. N-";� Iglna arra are a �� para avisar aos srs. SOCIOS que Vasco.

C-ao, somente isto, por en- � participam aos parentes e � .

d ' '

h '1 I'7)- omprar todo material necessário á limpesa e conser- t r.� A _ r.� 50 ara ingresso aes ai es, a em

d
quan o, � pessoas de suas relações que � d

.

did I d
"ação o campo.

.' Agradecemos a gentileza e 'e- r� sua filha ELY contratou M .

o .conv!te . xpe I o, o ta ão e

8)- Manda.r executar to�os os serviços d� limpesa do caru- tiramo-nos contentes, por saber � ca�"amento com o sr. AMIR 'ii Janeuo.
,

pc, conforme determinação da F.L..;.D., para a partida a realizai-se
que no norte catarinense se jóga 'ii

Dn BRITO.

I
�� Os srs, SOCiOS que se acharem

(;0 próximo dia 6 de \1arço entre o Campeão da A.C. D. e desta luteból, U <.
•

• � em atrazo em suas mensalidades, BUENOS AIRES,Z4:-1ean-
Li�a I � r'� ��p"!!.s.:._.��-1938 � devem procurar o sr. Arnaldo nette Campbell, a conhecida na-

.

.9)-.Com�rar um armari? e todo ma�erial de expediente A cervejada no Avai � �jL�� ""'1" � S�lv�, cobrador,na séde doClub, da�ora argentina, bateu ?ntem. lá
necessallO aos serviços da Secretarta e Tescurarta. I

..

� � Ely h �� dl8namente, das 18 horas em nOite, o recorde sul-ameucano (e

10)- Solicitar a todos os J'ornais elesta Capilal a publica- em reg��'Jo bPe1a sua t...� 'ii1 e �..-v.....,J ('iante, para p3gl1f o que devem e natação p3ra Ob ZOO metros de

Vitoria s
.."""..,,... _.- Amlr ....._........... d I' h

ção das notas oficiais desta Liga. . ":. O re O � � receber o respetivo convite. lia o lvre, que se ac ava até ag�-
.

11 )- Enviar a todos os clubes um extrato de cOr'ta corren- F IgUe Irense � noivos H ra. em
.

poder da n�dadora brasl-

te afiin de que os mesmos reguló.ríze.n suas CO:1tas com a Tesouraria. I I
EUGENIO SOUZA lena Piedade CoutlOho.

"

Secretaria da Liga Florianopolitana de Futeból 23 de Ft- I Realizou-se quarta-feira na sé- ����3� Secretári'l O recorde marcado por Pleda A

vereiro de 1938. 'I de social do Avai, uma :eunião, Curso Pr.·ma"rl·o Anton ••eta
de Coutinho era de 2'378• Jebn·

NLlSON M. NUNES I' na qual jogadores, diretores �
nette Campbell melhorou-o para

I' �eeret�rjo torcedores. num só blóc;o. festeja- de Barros �'35n 415, qu�n�o to�ava p�rte,
__________ I ram condignamente a vitoria .:10 I ontem, Das ehmlOatonas destina-

I seU clube. Externato fuudado em 1922 das a selecionar a delegação ar-

I Fal�ram diver,50s oradores, sen- AlfJbetíza e prepara para os exames de ldmissão aos Gínásios g.entina ao Campeonato Sul:Ame-
do mUIto aplaudidos. e Escolas Normais Primárias. flcano de Natação, a reah:ar-se

I

A GAZETA agradece as
PROFESSORAS: - ANTONIETA E LEONOR DE BARROS em l.ima.
Matrícula aberta todos o� dias {lteis dcl.s 8 ás 10

gentilezas de que foi alvo o seu re- Reabe.rh;ra das aulas a 16 de fevereiro,
presentar to!. Fernando Machado, 30 Fone, 1.516

O I ris tr�inou ôntem I �
IIÍIIII ••

corn O Figueirense I Dr C a ma rá
Realizou-se ôntem, no campo I •

da L. F. F., um treino bastante i
aproveitc&o para ambos os litigan I
te�. ITreinaram o {ris f' o F:'gilei-'
rense, e aquele demonstrou que I___-------IIII!!IIIIIIII.-IIII!!IIIIIIIIIIIIIIII--IIIIIIII--- rirá em bôa forma disputar o cam-

Ora. Josefí'la Flaks Schweidson ,peonato e o Figueirense melho iM E D I C A rll pouco a pouco COU} estes trei'lnos puchados.
I
JI!!P - IEx-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais: ----

la Gambôa, Fenda�ão Gaffté-Guinle e S. Francisco deAssiss. N atação
I
I t t· IEx-interna do s8rviço de Pediatria da Policlinica n erna lona

de Botafogo Em principios de janeiro, uma

DOENÇAS DE SENHORAS E CRI,ANÇAS atividade febril via-õe no galpão
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sob. II do W"iachuelo.
Consultas: Das I O ás 12 e das 2 S horas O que havia por lá?

FLORIANOPOLIS - SAt\JTA CATARI\1A Era a granJe competição de
natação que sob aos auspicios do

Riachuelo denlro em hréve ha,
; v?ria de realizar-se.

Entretanto na nossa terra é tu

do ao contrário.
A influencia que tem no prin-

cipio de qualquer cousa nova que
aparece, em pouco tempo. esta

animação vai-se apagando e final
mente, seja a fundação de um

I clube ou uma prova é esquecida,
Assim foi a natação. Não se

falava em outra coisa senão a

�atação.
Treinos e mais treinos dos na·

dadores e a coisa gorou.
E agora?

Vitoria rápida
NOVA YORK, 24-Foi no

terceiro round que fl campeão Joe
Louis venceu o chalenger Nathan
Mann por knock-out.
A vitoria do nDemolidorn, em

bora esperada, causou impressão
pela rapidez com que foi obtida.

Platero desautoriza
S. PAULO, 24-Tendo um

jornal do Rio noticiado que o

Vasco pretende o concurso do
treinador Platero, este autorizou
nos a publicar que não pretende
deixar seu emprego.em São Paulo,

Superado o "recor
de" de Piedade

Café-Restaurante São Pedro

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE
RAÇÃO E SEM DOR

O fechamento dos
Bancos durante o

Carnaval

--t, ,

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

, Proprietario: - IZIDRO PEDRO COELHO

CONSULTORia á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariall"ente das 5 ás 7 da tarde

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene Martins
COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS

VARIADOS MENU'S
De acôrdo com a listas de

feriados organizada pela As·
sociação Bancaria do Rio de
Janeiro, após o encerramen
to do primeiro expediente de
sábado, cs Bancos só rea

brirão na quinta-feira de cin
zas, dia 2 de março, ás 13
horas.

===="-----------------

Machinery Campany

ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO
MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.

Fornece comidas a domicilio

RUA FELIPE SCHMIDT

Engenheiros importadores • Rio
Srs. Agricultores e Industriais!

.fIumentf! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo.
micos, TRATORES, AUTO PATROL. COMPRESSORES, BRITADORES NI:
VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.
Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos a.o Representante e Ven-

dedor exclusivO no Estado

Laboratorio Técnico
"P I L O T"

AVIL.A
DE

Gerken & Cia. 1-1.R. Cons. Mafra,
FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

Fpolis. 10

Escritorio Rua

FONE 1561

Telegramas "Avila"

Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140

Florianooolis
Aceítamos para concerto todo e qualquer tipo

garantindo-se o 5ervi�o

. J'" .,� ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BEJ3,f_.Il, r, 24-Segundo infor
mações de fonLe particular geral
mente hem informada, o reíôrço
do exército alemão, anunciado no'
dia 20 do corrente pelo Fuehrer,
no Reichslag, elevaria a cincoen
ta divisões o efetivo total da
Reichswehr. Nessa ocasiao o

chanceler cientificou êsse reíôrço,
sem dar nenhuma indicação POSI
tiva da natureza na amplidade
da medida, pela necessidade, pa
ra a A lemanha, de fazer face ás
conseq uencias que possam resultar
da campanha de exitações movi
da contra o Reich na Imprensa

Lucilia e Diva Corrêa, cap De
merval Cordeiro, ttes. João 'Eloi

DR. ARÃO REBELO Mendes e Duarte Pedra Píres,
Transcorre na data de hoje o sargentos Moíses Cordova Oli

aniversario natalicio do nosso dis- veira Libero de Camilo, Osmar
tinto conterraneo sr. dr. Arão Silva, Teseu Domingos Muniz,tt hno�o de eon- Rebelo, ex-deputado federal e Amir Saturnino de Brito, Paulo

gi·a�amento .

provecto advogado no Vale do Sarni, Euclides Simões de Almei-
Itajaí. da e Armando Fernandes Guedes,

Com a presença do sr. dr. Ne- JOÃO SABINO d. Maria Augusta de Sena, Iolan-
rêu Ramos, Interventor Federal, Ocorre na data de hoje o ani- da Iconomos de Sena e 1 menor,
prefeito Mauro Ramos e sr. Gus- versario natalicío do venerando Heliodoro A. Cassicn i e � me
tavo Neves, diretor respon.dendo conterraneo sr. João Sabino, co- nores, dr. Henrique de Abreu
pelo e:pediente d� Secretaria ?OS i merciante antigo nesta capita!, Fialho, senhora e 1 filho menor.

Negocies do Interior -e Justiça, onde desfruta de grandes arm- Em 3a. clasee 15 passageiros.
realizou-se ôntem no Hotel Glo- I

zades. Relação dos passageiros do
ria, o ,al�oço �e �:)llgraçam�nto I VIRGILIO MOURA vapor MIRANDA, que des�t:?-dos médicos, crrurgtoes dentistas

P di d h'
. harcaram neste porto: - Otília

e funcionarios graduados do De-I .

assa no

r
�a � oje o �?Iv.�.r- Ort�emann, Luiz Hoeg e Jeremias

partamento de Saúde Pública do sMarIO nata IC;O d
o Hsri I éry� lO I

Seschum.
Estado. ; - oura, gerte? e o o e a as

No mesmo vapor, embarca-
F· d t ,., -eu da Impera .nz. .

, "Ad10 o o agape que ranscc.. _,- .

ram l'IS seguintes pessoas:- e-
num ambiente sumamente amis-I RODOLFO FORMIGA lina Pessôa Vieira, Euripedes Ro-
toso, falou, saudando o dr. Ntl-! yê pas,sar no �i� de hoje o SPlI

drigues Lopes, senhora e 1 fi
rêu Ramos, o dr. Amilcar Pellon, .amversano natatl:lO o. ar. Ro�ol- lho menor, Arnaldo de Almeida
preclaro sanitarista e superinten- I Io .Formi�a, funclOnarlO.da Due- Magalhães, AI,Ja Teixeira Maga
dente geral daquele Departamento. toria Hegional dos Correios e Te- lhães e 2 menores.

legrafos. O vapor ITADER 1\., entrado
Completa hoje, o terceiro ani- a-ite-ôntem do sul do país, trouxe

vers?rio a. gr�cio.sa e int<iligen_:e I, o� seguintes passagei.,o:ó: --::. Fran
menina Dionê, filha do sr. João l CISCO Matos, Mana, V\ :Isop e

Seguiu para São Francisco do Marçal, funcionaria do Tesouro Durval Araujo e José Coelho.
Sul a' tripulação destinada a guar- Estadual e de sua exma, esposa Em transito 131 passageiros,
necer a lancha «Catanduvas», d. Altair Barbosa Marçal. No mesmo vapor, embarcaram
posta pelo Ministerio da Guerra A gentil aniversariante ofsre- as seguintes pessôas:-Ciro Den
á disposição do forte «Marechal cerá, na residência de seus pais, tice Caldas, Francklin Rocha,
Luz». Ás 17 horas. urr.a mesa de dôces lolanda Rocha, Elza Ristow,
A referida lancha encontrava-, aos amiguinhos que irão cumpri- Dulce, Milton, Mauro, Marí e

se ao serviço de embarque e de menta-la. Nivaldo Faria, Antonio Furaro,
sembarque do Exército no porto I FAZEM ANOS HOJE: Aspacia Furare, Carlos Rupp,
de Paranagu� estand? sendo es� I a prendada senhorinha Maria Dan:lo KI�es, Osní Vasco�ce:m,perada em Sao Francisco a todo Tolentino filha do nosso conter- Mano Freitas Costa, Faní Belo
o momento.

raneo sr. 'Alfeu Tolentino, Iuncio- Wanderley, Lauro �1�PP, Domin;
_______ ... nario da firma Carlos Hoepcke gos Bezerra da 1 rindade, Jose

S. A. Travisan, Ploteno de Abreu e

TELEGRA�fAS a senhorinha Hilda Rola; Alice, Carmen Reiser, Odenat

RETIDOS o sr. Agostinho de Souza Melo; Cabral, José Cioffi, Carmen Pa-

I o sr. Francisco Pereira Lessa; checo de Souza, Orlando Filome-

id
- o sr. Horacio Schneider; no. Odete Aranha, Izes, Celia e

Acham-se reti os na estaçao-,
o S!'. Hugo de Figueiredo. Celina Aranha, José Alcantara,sêde da Diretoria Regional dos I Boanerges M arquezí e 4 em 3a.

Correios e Telegrafos, telegramas II CHEGAM UNS classe.
para: Baje Ribeiro, Alzir!l Bit- JORN. LUI'S TERRA O vapor ANA, saído ante-ou-
tencourt, Nacional Taub.ate, Oto Está nesta capital o nosso

briol
tem, levou 21 passageiros de la.

Benack, Gasparino ZorZl e Pom- : lhante colega de impreFlsa jorna- classe e 17 de 3a.
pilio Braga.

Ilista Luís Severino .T�rra, q��
"eh ,� .'

-

d C?� . ta}ento. e super�ol'ldad� ja I arrete ..

Ainda a inauguraçao o dlflglU JornaIS na capItal gaucha.
,

•

d GENTE NOVA' IdesarvoradaCentro de Saú e Está em festas o lar do sr.'

o - , o Féris Boabaid, conceityado co-I ,.Contmuaçao da 3a. pagina merciante 00m o naSCImento de O estado de saude do Íllho do
ta Peruana», deparei com um trecho subor:dinado ao título II mais uma' robusta meflina que na

I

sr. Orlando Assis, não se agr-

I
«Cruzada de homens de govêrno», que ?em se aJusta. ao progra-, pia batismal receberá (!) nome de vou, apresentando antes uma )l-
ma médico social que vossa excelênCIa vem conclu.md� no Es- Martha. I geira melhoria.

• tado, com uma clarividenci>l digna da melhor admlraçao e dos

I
--_ Além do menor, tambem ficouODEON., O IIder dos mais entusiasticos aplausos. Diz o autor: «:t;azer de cada "ya1e OUTROS PARTEM ligeiramente ferido o condutor docinemas uma unidade sanitária, dotá-los de um serVIço que abranja a

veiculo, o qual, não poude sofrear
PROGRAMAS DE HOJE: totalidade de Ruas povoações; criar centros d.e saúd� q';le. ass�-! WALTER MUELER o animal na sua carreir�, sen-

gurem um trabalhó metódico, escapo às veleIdades mdIV�d?�IS .., do tambem vítima da lameflta-A'S 7,30 HORAS: e que contemplem panoramicamente toda a tarefa san�tarIa; . �etorna h?j.e a Ttmbo o nosso: vel ocorrencia.Um grandiosa produção da War- dar em uma palavra aos que vivem do trabalho, .ao serVIço da dIstlllto patnclO sr. Walter M�e-! _M W_�_- M __ "

ner com Bette Daves e Humbrey
I nação,

garantias para que a saúde não lhes seja a.rrebatada ler, operoso .e. ?onrado prefeIto LOTERIA DO ESTA-
Boggarth pela dramatica empreitada de cultivar o solo,

A

eIS aí uma daquele mumCIplO. DO DE SANTA
U MULHER MARCADA. obra imperecivel, fecunda para �s homems de governo que as· Cl\TARINA

- -0- pirem à gratidão das gerações ,vlI�dour:as». ... . Relação dos passageiros que
�INES COROADOS A obra que agora se põ9 a.vIsta, e um� 111l.ClatIva de :os- viajaram pela Viação Cruzeiro
-CINE REX, ás 7,30 horas- sa excelência

_

e a vossa �:x;ce]e�Cla pertence mtOlra.e exclu�lva- Ltda. :-Grete Evert, Enio Mar
roRNADA SINISTRA C _

mente. Ela nao se detera JamalS, porque traz
A
conslgo a força ques Vianas, Anisio Luz, Carlos

d tv 'd V" O,cbom on
espiritual de quem a concebeu, e se levanta sobre o lastro que Loiola, Ataliba Cabral Neves,ra eI t e lVIenne s orne. A •

d t t' d] t d B· J
-

R' PCINE ROYAL ás 7 30 horas vos�a excelenCla, através t�ntos anos e espec a Iva, e u as e e Adelina ahsta, oao IgO, all-Organizado pe!" sr. Antonío Solo
-PRELlJDIO DE AMOR com sofrImentos, preparou e CImentou com aA su.a formosa c�ltura.e lina Gurniak, Orlando Werner,(Pagé) e tendo como cacique o folião .

G G
' I com o sentido humano que vossa excelencla empresta as reah- Manoel Macedo, Alfredo Vieira,rlaCldo Lopes (seu Geninho) apare- Grace Moore e ary rant.

zações de seu govêrno. Como sanitarista, eu me ufano de ser o Haroldo BittencOl:lrt e Antoniocerá domingo. na praça 15. o aní-

O modesto agente executivo desta tarefa benemérita. E :o�o bra- Leal.macio blóco BORORO'S VEM DA esastre na estra- sUeiro eu me felicito pelos frutos que vossa excelenCla vem FALECIMENTOS(ACA. de semear com êstes serviços, para riqueza e engrandecimen-

êARNAVAi da São Paulo-Rio:og::�f::ig�!i;:��i�r!a:��Qõ:�:ta�f'::!�� bem merece

NO LIRA Grande

ANIVERSARIOS

A oz DO POVO A D O
--------------------------_._---------------------------------

Centl·o de Saúde 1Escola de
Acha-se aberto á visitação pu-I C

•

blica até sábado T"·�·é.cimo, o Cen-I . Omerelotro de, Saúde desta Capital, sito I
á rua IJcão Pinto 41. Fechará

dU-1
.

ranto (\ rn:'iodo de Carnaval.
_ Result�do do exame de admis-

reabnnuo-se quinta feira, dia 3 s�o ao 1 ano do curso propedeu
de Mar., J, l1uando começarão a I tico:
funcionar diariamente todos os

ambulatorios, das 8 ás 11 e das
1<1 ás 17 horas.

Aritmética:

Arrombaram a re

sidencia do dr.
Paulo Dala Aflalo

f·\.

Português:
Frederico Pedro Bavasso, 9;

---.-----.--- - Aldo Di Bernardi, 4; Otília Mo
O aume�lto do exér- ritz, 7; Carlos da Luz Costa, 7;

cito alemão Nestor Novak, 7; Amaurí Cabral
Neves, 6; Maurílio Roberge, 8;
Milton Rezende, 7 e Nerí Rodri
gues Bittencourt, 5.

Esteve ôntem na Polícia Cen
tral o sr. dr. Paulo Dala Aflalo,
diretor da Diretoria, Regional
dos Correios e Telegrafes, deste
Estado, residente á avenida Trom
powsky no. 48, queixando-se de
que sua casa fôra arrombada, ten
do os larapios roubado um relo
gio de parede e diversas míude-
zas.

Nomeado

Furtou o

relogio Lancha ·'Catau
duvas""

Carlos da Luz Costa, 8; Mau
rilio Roberge, 8; Nerí Rodrigues
Bittencourt, 6; Amaurí Cabral
Neves, 5; Milton Hezende, 6;Oti
lia Moritz, 7; Nestor Novak, 8;
Aldo Di Bernardi, 3; I} Frederico
Pedro Bavasso, �
--------_ ..•._---

Por ter furtado um relógio per
tencente ao sr. Jorge Aterino, re

sidente á rua Frei Caneca, foi
prêso e recolhido ao xadrez o

mulato Malaquias da Rocha.Foi nomeado ajudante do 2'
tabelionato de Notas da Capital,
o sr. Zigomar Fernandes.

estrangeira. Desapareceu
de casao TEMPO�he��al·am a Lima as

(ólÓf(uetalezas voado
ras"� Departame�to de Aé ..

..·onantiea Civil
Bóletim díário da Esta
ção Aéro-climatológica

A polícia foi t ientificada de
que o menor Jesê Ticoli, filho
de Olga Ticoli, residente á rua

José Veiga no. 65, desapareceu
de casa de sua mãe.

O desaparecido trajava paletót,
calça listada e bibi.

LIMA, 25-A primeira "Forta
leza voadora" foi avistada nesta
cidade ás 16,15 horas. A's 16,55
horas já as cinco «Fortalezas» es

tavam sôbre Lima, fazendo evo

luções, sendo que o primeiro apa
relho aterrissou no aeroporto de
Tambo ás 17,5 horas.

�ova secretaria

Carnaval

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Em geral instavel.
Temperatura-Estavel.
Ventos:--Variaveis, predominan-

do os do quadrante norte, fres-

CARTAZ'ES
DO DIA

Curitiba, 24 - Foi creada â

Secretaria da Segurança Públice,
tendo sido nomeado para titular
dessa pasta o sr. ce]. Dagoberto
Pereira.

._-------No vizinho distrito de João
Pessôa, existe um clube, cujas
reuniões sociais vêm, destacando
se cada vez mais.

E�te cIube é o 6 de Janeiro
cujo presidente tenente Albano
Lucio não poupa esfôrços para o

hrilhantismo das reuniões ali rea
lizadas.
Agora para o Carnaval o sim

pàtico, club terá a sua enc&nta
dora rainha na pessôa, da gentil
e graciosa senhorinha N ely Bar
reto:
A rainha será conduzida ao

c1ub Dor um formidavel prestito,
coml)�sto de todos os cordões
carn'avalescos daquela localidade.

Para a cerimonia da coroação
foi convidada, a Rainha dos {( Es
luclan tes» senhorinha Isabel
Leal.
A cor0ação raalizar-se-á amanhã

li noite.

COSo

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 28.4 e mi
nima 23.8 registradas, respecti
vamente, ás 12.50 e 3.00 horas.

Resultado dos pre
mios maiores., da ex

tra�ão de ôntem

Faleceu em sua residência á
rua Felipe Schmidt n. 43, o me

nor Claudio, filho do sr. Torqua
to Lima. Seu sepultamento rea

lizou-se ôntem, ás 14 horas, no

cemiterio de ltacorobí.

6928
7654
1040
6591

11676
5793
5917
8783

15923

100:000$000
8:000$000
4:000$000
2:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000$000

METROP OLE

Uma batida no ban
do de Lampeão

VIAJANTES: (via maritima)
Relação dos passageiros que

desembarcaram n�ste porto, vin
: dos no vapor COMANDANTE

i CAPELA, entrado ante'ôntem do
,sul do país:-Julieta Lins, Eduar

II do Lins, Maria Izabel Truppel,
Inah Truppel, Edla Truppel,

. Estevam Marcovich, Joã(i) Pal-

1,1 m�ira da Fontoura, Aparecida,
Nelí Fontoura e Domingos Ma

I riane. No mesmo vapor embar-
caram neste porto, com destino
aos portos do norte, as seguin-

I
tes pessôas: - Alfredo Vitor de
Araujo, Aurora Noceti de Arau-

I jo, Joseph Jaquinot e senhora,
Rodolfo Goldomund, Fernando
Carvalho Chagas, Benjamin Lu
cas de Oliveira, Julia Camara de
Oliveira e Guiomar Coelho de
Olivdra, Nidia Chagas de Mou
ra, Pedro Destri, João :Matias
Gustenhoff e senhora, Nerêu e

Rubens Ramos, AntoNio Martim,
Walmor Ribas, Claudk; C0sta,

O numero 11.676 foi vendido
em Florianopolis. e os demais nu
meras sabe-se terem sido adqui
ridos por pessôas residentes na

cidade do Rio de Janeiro.

,
Ontem pela manhã, dando 9

nosso pasHeio habitual pela cida
de, fomos levados por naturhl
(;uriosidade, até a séde do LIRA,
'Ü encantado castelo da colina,
que vem passando por grandes _

transformações para os proximos
festejos carnavalescos. Não pode
mos ocullar a nossa admiração
nelo que tivemos ocasião de apre
�iar.

.

Afirmamos, sem receio de
contestação, que o LIRA se acha

eompletamente transformado num

lindissimo Palácio Egipcio de Fes
tas, onde resalta a inteligência e

capacidade artistica. de quem exe

cutou tão dificil e bélo trabalho,
bem como o bom gosto da sua di
retoria, que não se cansa de pro
porcionar aos seus associados o

que de melhor se pode exigir.
Para completar o encanto dos
seus salões, sábado vindouro
dá estarilo os belíssimos blócos das
MEXICANAS, BAILARINAS
RUSSAS e MARINHEIRAS, em

companhia do {ormidavel A MA
RINHA VEM Ar.

I
RIO, 23 Informam de Curiti.

ba que o expresso da Estrada São
Paulo-Rio Grande tombou proximo Iá estação de Roxo Ruiz, havendo
varios passageiros feridos.

Pelbos des
mente sua

demissão

A «METROPOLE Companhia Nacional de. Seguros
de Acidentes do Trabalho», autorizada a funci�nar por de
creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi
nanceiro a que está ligada a METROPOLE Companhla Na
cional de Seguros Gerais.

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 'F. Solano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plínio Barreto

M ..'\TRIZ: Rua' AlvBi·o Alvim - 33137
Rio de Janeiro

fiLIAIS: em todos os .Estados
Agência em S.Catarina-R. João Pinto. ii

Machado & ela.
FLORIANOPOLIS

Tintura.·ia e Chape
laria Seleta

PARIS, 23 o sr. Delbos des
mentiu oficialmente que houvesre
pedido demissão.

Amanhã será inaugurada a Tin
turaria e Chapelaria Seleta, sita
á rua Tiradl.'ntes n. 7.
Esta ofióina que 'está apare

lhada para atender o mais exi
gente freguez, instalou um ma

quinario moderno, podendo não.
só fazer as lavagens quimIcas
das roupas como tambem tinger
de prêto ou de qualquer outra
côr.

MACEIO' , 23 Serjundo tele
�rama recebido pelo Secretário do
Interior, a força allilgoana encontrou·
se com um grupo de bandidos che· I
fiados por Lampeão na Fazenda

pa-jtos no municipio de Manga Grande.
No choque havido morreram três

� ;.- iiiiiii_��iiiii �cangaceiros.. --_.

A ,compra
DA FROTi" RIO
GIlANDENSE .. '

RIO, 23 Estã. ultimadas as

negociaç�::" para a compra da flOta
rio-grandense, pelo Loide B�asilelro.

\
\..

.�,."
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