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PORTe ALEGRE, 1 - De-]
pois dfl UJ largo [.criodo de au

sencia drcartaz da imprensa,
,T oão Papl Filho, um dos indi
ciados ::: rcs cio assalto ao' pa
gador ela iAr;?ío Ferrea, fato que
ocorreu o,la capital em 22 de
janeiro d.1930, proporciona, mais
lima vez, sensacional motivo á
reportags.

Como) sabe, Papst Filho res

ponde sónh" pela autoria desse
assalto, tis, o seu companheiro
Kinderm:1n faleceu, na Casa de
Correçãolest n capital, vitimado
pelo tifo.

Os seu pais. o velho João

IPapst e (;:::nl1 Papst, envolvidos
de certo nodo no assalto, de a·

r ordo co lima decisão judicial i
que anula o primeiro processo!
aqui insturado, foram postos em I
Iiberdadeauseutandc-se desta ca-

i

pital par lugar incerto e não sa-

.

bia. COr! a seu respeito a ver- Isão de qe ambos, ou sómente '

J,)ão Pajt, faleceram na Alema- i
nha, Est circunstancia não está'
, ficializaa nos autos, tanto que,"
tendo sio intimados por editais,'
são C( n derados reveis.

E m lo r a todas essas

,

....

Arrol1bada a ca

deia civil de Passo
fundo

e<
.. "!'

.. '

-- "

rwríaBopüiJ5

A

A írnprens�. carioca divu!ga a notícia de ter sido orçado em
Finil contos o custo dos seís destroierfi reeentemenee encoOlendados
tinalos á Marnnb �l de G'llerra Brasíle:ira

-

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

O c1!lrne de Papst e Kin-- I
deríiian volta ao cartas

I

Regressou o

Capitão dos
Portos

Nessas circunstancias, com a

designação ela audiencia de on

tem, e perfeitamente regulariza
da a situação legal do processo
com a intimação rio rri!, foi ini
ciada a audiencia.

Papsl, inqueriu ele proprio as

testemunhas.

Preprteterle e Diretor Responsavel

voz POVO -- �---'----._-----._--

---_.-----A o
----------

JAIRO C ...t\LLADO
_. - ---------_.---------------------------- - - ._._-------------------------------------_
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PAS§.,:�GEí� RECE E DE ZABALA A
--_._-_._-_._----_._----------- ----------_._

PEL 10

GUE A ESPANHOLA

clr- .

runstanos, o processo vem pros- �
seguindoregularrnente, tendo a-:
inda ontm se realizado mais uma i
audienci, :

Desdeque o dr. Vitor Craeff 1

renuncio a defesa dos acusados,!
estes ficram até hoje, nratica-Í
mente, em defensor no processo, (
(U", apear da morte de Kin-'
dt r nanr na Casa de Correção,
vem corando regularmente con

tra o deunciado Papst.
O dr.Termino Silveira, já por'

duas vezs, nomeou defensor pa-;
ra Papa, da primeira vez, o dr."
Pio Pino Toreli, �, em substi-� Zabala quando falava ao miell"ofone da Radio Nacional
tuição este, o dr. Caetano Va- i ,',.;�'��·":;'����V'�
nario., í O Dia de Janeiro hospedou ha I pistas da Europa. de falar ao microfone, saudando

('

Ambo, porem, �o. tornarem

1\ dia� J�an Carlos Zab�la, a figur� Zabala visi�ou vários j?rnais, o� seus amigo� brasileiros e Ieli-
ont�tocom o denunciado, �e- mais celebre do atletismo conti- entre os quais o vespertmo A citando os atletas que venceram

llun�Iarm o encargo, �o� varios nental, vencedor da maratona de NOITE. los seus compatriotas no Campeo
motivosde ordem profissional, Los Angeles e detentor de um No estudio da Rádio Nacional, I nato Sul-Americano de Atletismo.

sem número de titulos ganhos nas Juan Carlos Zabala, teve ocasião I Zab�la voltou casado com a
-----

I senhorita Elsa Buck de Zabala.

ecoreencía curiosa Trouxe .na sua baga.gem mais de
cem quilos de premies ganhos nas

diversas competições.

SANTOS, 1 Na za. Delegacia I dos, hoje, á Justiça Publica, estan
de Policia está em vias de conclusão

I
do em vias de conclusão o ínquerí

um ínqueríto instaurado sob a pre- sobre o rapto.
sidencia do dr, Tavares Carmo,

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

afim de apurar devidamente a q.uei·1 fi M PnESS III O ANTrxa apresentada por um comercIan-11 n I �
te de São Paulo, o sr, José Augusto, .

PASS9 FUNDO, l--Crescen- cont�a.? individuo <_>svaldo Arantes, D r S A S T R E! .:.,',":'"" '.-·""",·",c,",

cio Rodlgues dos Santos, COB- domícílíado nesta CIdade. � 'I
.

der-ado i seis anos de prisão por Aquele comerciante, em meiados

I"rime de homicidio, e João Ma- de :fevereiro ultimo, veíu para San-
tos, trazendo uma partida de 35 sa-

h dria da Siva, acusado por crime cas de reííãe, que aqui pretendia Ca; � ii. num t��.no Q
de roube <moradores» no xadrez vender. iii f!I,.I U'_' '-li' "

n. 1 da Cadeia Municipal, ten- Tendo ficado tarde, sem que tio, .JI ftaram alandonar aquele <apra-
vesse realizado o negocio, o sr,

JO-r ' lU O a erver
zivel» 101a!.

sé Augusto que precisava sem falta
regressar no mesmo dia, procurou

Para Í11l0 os detentos fizeram um amigo. o sr. Domingos Alves, . . .

um burao na parede, segundo residente á rua Afonso Velidi.ano! A vmnba locahdade de Santo ficou intel'llada.

"olhemos com um cabo de co-
n. 81, pedindo-lhe que a mercado-! Amaro foi teatro de uma impres

lher, e qlando l'á estavam pron-
ria ficasse e� depos�to em sua ca- i sioDaote cêna, do que resultou
sa, no que fOI atendIdo. i'd lh'd H' 1 d Itm: para fugir, foram muito sem Osval � Arantes, que acompa-

ter .SI. o reco I o ao osp:ta. e

sorte em virtude do alarme dado nhára Jose Augosto em tod<)s os, Candade, em estado gravlsslmo, O 'Japa-o ::ll�rmado
'_,pela praÇl Marcili0 Baldês, que

seus pas�os e que sabia ter a .mer-
I
o seu protagonista. ti

UI'fazia par� da guarda do IlIIS' cadona. fIcado �m casa de DomIngos II Dêsde cêdo que João Manoel
b

�'. \

Alves,dIas depOIS ali se apresentou, .' .

I com!:lls m:JIno ras,"��
R. 1., de serviço na Cadeia Civil levando um caminhão e dizendo-se. da SIlva, com 40 anos de lC ade. lU U

para vigitr Antunes Pereira da devidamente autorizado' pelo pro-' depois de feita uma grande fo-
-

d P -fI>
PI"efeito II·ineu .Dor-

Costa, altor da morte de Orlan- prietário àa partida de feijão, reti- gueira, no quintal da sua resi- navais o aCI ICO nbausen
do Fett, IU�, se encontra recolhi-

rou-a, sem que Domingos a isso� se dencia se empenhava na fabri-
opuz sse, pois sabia das relaçoes _' .

do num (os xadrezes daquda ci- entre êle e José Augusto e, além caça_o de uma partIda de, m:lado, OCI·dentaldade. disso, Osvaldo dissêra ter encontra. destmada ao Mercado PublIco.

Neste ato, é a primeira vez
do comprador ,para a mesma. Para tanto, colocára sobre o

i b C! Realm.ente, o malandr? vendeu a fôgo um grande tacho com osflue 08 pr sos arrom am a a- mercadona, mas apl'opuno-se inde- .. .

'

á fabri� TOKIO, l-Toda a imprensa
deia Civil. bitamente d.a importancia que con- lllgredwntes necessaflos japonêsa m0stra-se alarmada com

seguiu apurar e, raptando uma jo- cação. as anunciadas manobras da es-
ven moradora nesta cidade, fuliliu, Em dado momento, quando os

t R· d J quadra norte-americana no Paci-
•.

ao que cons a, para o 10 e a· ingredientes ferviam sobre a ação
neiro. fico Ocidental, declarando repre-

O inquerito sobre a apropriação do fôgo, Joã,) Manoel da Silva, sentar o fat0 um preparativo de
imlebita ficou concluído, devenc10 teve a fatalidade de escorregar,
se� os aule.s respectivos encaminha· indo cair, sentado, no tacho em

guerra.
A. m6sma imprensa declara que

ebulição. essas manobras terão de ser le-
Aos gritos da vitima, acorre- vadas a efeito fóra das aguas

ram varias peswas da família e territoriais japonêsas, não poden
Tiragem do � v.isinh�s, que o arrancaram da do ser permitida a concentração

_, �.:tllaçao em q�e se e�contrava de navios, para tal fim, nessas

Do Rio de Janeiro, para onde • III. Ja com os �entJdos perdIdos. .: mesmas aguas. BUENOS AIRES, 1 As autori-
havia partidohavariosdias,regres Jornais Japolll1 O pobre :1omem recebeu quel- dades policiais desta capital,apõs
sou a esta capitrl o ilustre coman- maduras de carater gravissimo "-------------------- uma movimentada deligencia, con-

dante Cristiniano Aranha, Capitão n eAses
em todl1 a parte baixa do corpo. seguiram efetuar a prisão de uma

dos Portos.

S
� .mdacios'i quadrilha de moedeiros

O d.istinto oficial era aguardado
Comunicada a ocorrencia ao

era J·ulJlgado falsos, que vinha fabricando moê-
pnr varios camaradas de terra e comissario de servil;u na Policia I lilI das e notas brasileiras e uruBuaias.
mar, autorida1es civis e grande i A� estatisticas registam a exis- Central, determinou este à par- A policia aprendeu, em pOder do, O Departamento de Adminis-
numero �e pessoas de destaque em Ilellcla de 1.434 jornais diarios 110 tida imediata da ambulaocia pa- VIENA l-Os circulos politi- chefe da q1Jadr�i!ha, va�ias centenas tração Municipal autorizou o pre-
nosso MelO social. ; Jl1pão, com uma cjrculação de 19 I I I'd d f' d t d.' h I de �outos de reis labrIcados nesta feIlo de Laguna a contratar c

A Gl\ZETA apresenta-lhe seus! milhões de exemplares, o que faZ]'
ra aque a O?� I a e, a 1m e ,ra.ns- cos acre �tam q,?e. ú ex-c ance �r capItal. 0l!l

respeitosos cumprimentos de boas. í média de mais de um jornal por portar a vItIma para o HospItal I' Schuschmgg sera Julgado em LeI- Na sua grande maioria,o dinhei- u� ad,:ogado a cobranç.a. da dl-

,Indas.
.

familia. de Caridade desta capital, onde pzi� DO próximo verão. fO falso era brªsil�h·Q. VIda atIva d,aquele munl('lpio,

A

fugindo
franco

violenta ofensiva
tropas vermelhas refu
em territorio francez

VIDa
---.----

de

PARIS, ] -r-�oLicias recebidas
hoje informam ser cada vez mais
violenta a ofensiva do general
Franco sóbre a Catalunha, reinan
do em Barcelona extraordinário
panico.

denarnente, acaba de atravessar a

fronteira, internando-se em terri
torio francês.

Os fugitivos foram desarmados,
tendo o governo providenciado
no sentido do seu internamento.

,

mela-I ••.. ·

PARIS, l-A 31 A Divisão do PARIS, l-Devido a fuga de-
Exército legalista, fugindo desor- sordenada das tropas legalistas,

que procuram atravessar a fron
--_.__ .- .-------- ----------. teira francêsa, em face da pressão

da ofensiva do general Francisco
Franco, o Ministério da G uerra

acaba de ordenar a partida ime
diata de varios destacamentos da

I
Guarda MoveI para a fronteIra
dos Pirineus. por ter tido conhe
cimento de que a fuga dos leca-

\VASHINGTON, l-Chegou o listas está sendo feita nessa di
sr. JB1ime Araujo, funcionario do reção,
Ministei io da Agricultura do Bra-
sil, que fará demorado estudo so- PARIS. l-O governo acaba
bi e n potassa. Encontra-se, tarn-] de receber a informação de que
bem, aqui o pêrito agricola bra-I um novo \ contingente legalista,
sileiro sr. Bonitacio Bernardes, re- j procedente da Catalunha, acaba
presentante do Instituto do Arroz de transpor a fronteira.
do Rio Grande do Sul, que veiu
estudar a cultura desse cereal.

I "
� .. ,

Foi estudar ii cul ..

tura do arroz

--------�-----_.

PESPIGNAN, 1 - O general
Franco anunciou para amanhã a
tomada definitiva de Lérida.

PESPIGNAN, l-As avança
das dos Exércitos do general
Franco, acabou de ocupar as pri
meiras casas de Lérida.

Licenciado
O prefeito itaor

• •

Ja;ense
'Os leões que

III

comem peixe
As medidas de rigorosa econo

mia no período de emergencia
atual, têm encontrado solução de
toda a ordem, com o fim de se

I alcançar diminuições nas despe
sas.

O Jardim Zoologico de Tokio,
por exemplo, tem um apreciaveJ
gasto diario de carne fresca, des
tinada á alimentaç?io dos carni
voros. Técnicos estão aogra pro·
cedendo a ensaios pacientes, para
ver si conseguem dar ás féras

I J' t
-

d·urna a lmen açao menos Hlpen-'
diosa.

Querem acostumar o leão.
comer peixe. Para isso envolvem
as postas de peixe em pedaços de
carne crua, de geito o disfarçar
o aspeto e o gosto,

Atendendo a solicitação do pre- Dizem os jornais japonêses, em

feito itajaiense sr. Irineu Bor- seções especializadas no estudo
nhausen o sr. Interventor Fede- desses problemas, que os resulta
ral concedeu-lhe 30 dias de li-I

dos, quanto aos leões, têm siBo
cença. s�tisfatorios. Os tigres, porém,

tem se recusado a aceitar o no

I vo rrgimen.

Dinheiro brasileiro I FI·utas Na
..e�onais e

Estrao)elras
fabricado na Ar'- i encontram-se á venda no

Salão Comercial

gentina R. Conselheiro Mafra, 10

Cobrança da
divida ativa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVISO I.�������·'

������,.III O O��e..,8 io.,
I A oficina cie marmore de Sul America Capitalização russo e
i Carlos Zech mudou-se para

operaro Cá.es Frederico Rola no. A mais importante Companhia de I75, nos fundos de uma sa- � Capitalização da Amarica do SuI' in�lê \pataria. Sir Walter Citrini ecreta-Compra-se qualquer quan] Amortiza.:ões de mar.;o de 1938 rio Geral da Trade .iion, aI tidade de marmore. No sorteio de amortizações realizados em 31 grande federação d prole-S. Pf\ULO. l -f.:\ne,,;o Si �;. .

----

rl 1938 f d s as se zuintes com tariado britamco, r tandoGeir� °f'. c:p:,: a ,c" ��a:)L.o\ L�,ssociação Comercial de �����e�� ,oram sorteá a .: g �

fatos que observou vía-m::i: �elool d:1!;�d: �;;,';:,;n�ei f'lorianopoUs JOO XSI AFf IQI PUI KOY f:�le��� l��l �a��:t'en�r:Assis da DelegaCld eb Cosia .. I Eieição de liC)Va d�retoria
o padrão de vida dropera-me, a comparecer 0.0 G",Line·-!

Todos os titulos em vigor. portadores de urna : rio russo e o de seuais.te de investigações. f\nêsio Si-I (Ia. e 2a. CONVOCAÇÕES)
I

das combinações supra, serão imed:atamel1t� �ml)r-I
"

E. mesmo considendo- se�u�ira, naquele �ep<irt<Hx::cnto po- i São convocados os senhores associados desta Asso- tizados pelo capital garantido a que tem dtr�ltO na [ que os da ios recolhes pelolicial, �r�stou o"cl�r?ço�s sobre ciação Comercial de Florianopolis a comparecerem Do- Séde Social: Rua ca Allaudcga, esquina de I citado líder trabalhta in-iU3S ah;ldades e fOl I!lteH�do de: minga, 3 de Abril p. vindouro. ás 9 hora; .J� manhã, na II Quitanda, Rio de janeiro, ou com os I glês, datam de 193: épocaque �s!a .

sendo processado por séde social á Rua Felipe Schmidt 8 (sobrado) ....fim de

ele-li
Inspetores e Ag('ntes ! em que,--conforme testamf'Xer�ICl� tle:al da, �lecl��'I�,a. , II gerem � nova �ire!oria dessa, entidade social e de suas I O proximo sorr-io ele; amortização será rea-

II os jornais ela Russia,-:_o va-
,

�Uldas a�.",decL,açoe�" .8 dUo: respectivas COmISSl)eS, de acordo com os estatutos em lizado no dia 30 de abril de J 938. I lor do rublo, cm relção átondade n�n!lCO� o
_ e"p� rta ,.de .vigor. Ainda de acôrdo com o que disp.ôe o § unico. �o I mercadoua, 1:1 ii mail,. po-que, por o�!elm,n"'ça� supenor I Art. IOdos mesmos estatutos será realizada essa eleicão ....,..__ : de-se entretanto veíicar oficava terminanten ente p,oíhiJo com qualquer numero, para o que fica desde iá. marcada C U RIA METROPOLITANA II derjcú�rio nível de da dode .dar cons.ultas. de .qu"!':jl! r e,�· em segunda convocação, a referida eleição flue se realiza-

operano da U. R. �S. Ve-pecie Anesio Slquél�a p o.inh- rá, ás 10 horas, do mesmo dia, no citado local. I jarnos, pois, em coraraçâo�o�-se a acatar d decisão d: p')-, Florianópolis. 28 de Março de 1 Y38 Avisos sôbre á Semana ii objetiva,
,",' o, que .creveuhCla, e prometeu '�e retvar-s., A DL(ETORIA

i Walter Citrine:para a Capitai Federal hr;je. á -.-"" Sa�nta I Um operário hdrinonoite, depois de assistir E� uma M r ���ti a iI II �1 de doSe I� 11 or Je pp
" pal��-adquii'ir um pé de sa:conferencia que terá lugar l1rJ'

.. -
- Pelo, resultados que estão destinadas a produzir nas .almas'j atos tem que gasto o sa�Teatro Municipal, y.romovlda pe- su� das Pas:<sos te Huspilll1 recomenda a Curia Metropolitana que. �m todas. as palOqUlas._se Faria 'de um dia, e opera-Ia FederaçàO E5p:r:ra de�ta ca-

. celebre, como de costume, com a possivel solenidade, as [unções
rio russo a metadela re-pital,

" , , 'ta g rie Ca ir idG de da Semana Santa; .
_ >' _ , muneração mensal. lna pe-Desde ontem a tarde, guardas Quanto a MI!'sa re:ada, (nao cantada), �,a 5a. feira santa,

ca de roupa, de uscnterno,civis impedem que o povo esta+]
. �_

só pode ser celebrada. CO.Vi LICENÇA ESPE.CIAL do ti°verno custa, á operaria inglêa, meiocione ou forme grupás na ma I P e
..... t") C: �-1 Sa o d f') Sen h o r ..J d - metropolitano.

. ., ordenado de um dl. e, áMaria Paula. onde Anesio vi-j S l..J S dos Passos f .Nas igrejas de
..

regulares. 20 refendo dia, "', pO,de .5:r re-

operaria russa, o sarío denha atendendo a quen: o pro- De ordem da Mêsa Aàministrativa desta Irmandade e Hos'l�ada Missa NO uRA ! ORlO Ir R�VADO, para dl:trI�U!ça� d� uma semana. Um capte paracurava, O processo
1

lndamaclo I pital, faço Pl.lblico que, sábado, 2 de abril proximo. ao anoitecer ..�grada. cO�lltnhão AO')pR�::':��:?���H�b;:s falta, dIto o.ato

I senhor-il. de qualidar infericontra o espirita oe Campo I descerá de wa Cé'pela, na Igreja de Menino Deus. para a Cate- no. na IgrEJa, mas DE O 1 - ',' ,

. •

.. or que, em Londres, Dd� serGru'.1de s"ra' "'�vI'a�r; f"', I
1 I �/[ I· V d I d S l J d Dur-nte o tempo da desn lfIga os rev. dos srs. VI!!.arlos e

d
.

'd
.

,

._. ,,- �''; 110

,TO,' ora lVlet.opo lta:la, a enemn J. magem 10 ei1nor esus l s ., .

é:J
••

.

.•

'
•

'"

a qUlrI' o. maIs ou mf::110S,"a'l'nal por s!es d"a" p , J' . .' 1630 h maIs Relt 'res de }Orf'J3S som omltlr outros assuntos de mteresse .

I'b t M
cr . e, ,'.

assos. que regres.c,ara no ",Ia seguinte, aommgo. as , oras. t.
<>

- ! u'

• • por urna I rtl. cus a, ln os-I .

I geral ou oecuII'ar ás SUê� paróql' ,as não deixarão de fixar a

2 bl I
.RA Da -J ,�... em procissão 50 ene. . •

. ,

. .
_ cou, 50 nl 05,-0 sa ano• i {.. ",.. ��

C
. : .

d ' _ atença-o so'bre os �acramen!os da penl�'enc,a sagrada comunhao e
Ad:

onvlOo, por ISSu, to os os n03S0S lrmaos a cornpaíece� .
- ,

de um mes o OPE! r. o es-Para seu conc(-:rlo, procurai a

Casa M'lsical, qUi: couta com a
rem a êsses àtos, devendo apresentar-se na Sacristia da mesma Ca- casamento·sacramento.

FI' l' 29 d... d 1938 pecialisado» .. d I -f' d .' 1 d b I d'· ,h (., 'd� onarlOpOIIS. <:. março e .

E ' ..
-

'alnbemof�cina melhor mvntada na ca-
te la, (Im1 e rcvcstlQOS e aan raw" aco,npan.Mem a reeCl a

P FR[1 EVARISTO SCHURMANNI ssa pr�polçao \
. > •I proCISsão. . i -

v-
.

GIl observou SIr Walte Citrtnt,pita.
R J - D: t' J 2 A Adminisiração pedp aos fieis. que o façlm com cêr a

__J
Igano era.

em relação aos genws aJi-\ .. Ué! oao , In c).
d f'

.

, ,

d
.pura, porquant�. e para ma" não se tara uso nos altares..

, i I ment�cíos e a todos em2,lsV OUlW3IlTI. faço publIco gue, as 8 hrJras de domlllgo) scra ,'- NESTES DiAS Dl � �:AI OR INSUPORTA- ! objetos de primeira lecessi-EN c� E"'� E I resada missil em altcu fronteiro â Ven�ranja Imagem, na· Catedral j VEL. DEVEIS FAZER SEU PONTO, COM SUA 'dade. Isso, em 1 93� époc:l-
-

que, na vespera. se conservará aberta somente até ás 23 horas, EXMA. FAMILlA, NO ElA R M I RA,- I de melhor (stadão e vid�,Uma grande área de ter- conftlrme foi delibi:'rado, MA R, O RECANTO MAIS APRAZIVEL na Russia. (De Mari Reesl',ras no logar denomin _. do
I Previno a,)s Irmãos que, domingo, das 9 ás 12 horas DA CAPITAL. para o Serviço de )ivulga-)Barreiros. com quatro casas achar-m�-ei com o Irmão tesoureiro na Sacristia da Cat�dral, II ' ção da Policia do lio).d r1I d t" I
I

b d d d Gazo::::lS, CerveJ·as, licores, Refrescossen o \.ludaf: e ,.lljO oS'du,ma p ra o

rFece
imento e an1ui a es.

d I
GELADI55IMOS... -Ca�;'o Esteito

-

nova e U% lle ma erra, aço. ainda, púb i'2o que, no dia imediato ao a procissão
VENDE-SE u;na ;a�'a �,i-todas em perfeito estado. (segunda feira), será celebrada� ás 8 horas) no altar de Nossa Se- �o' no MIRA MA R.....

I iuadá no Estreito. loas aco-�m� c(l�heira para, ,�eis I
nhora

.

das Do�e.s, na Igteja do M�oino �eus, missa por intenção
. -::::'::" modações e todo �onfort(}.animaIS. boa chacara, Ü[llna de todos os f!els que concorrerem as festJ�T1dades.

I
Para vêr e tratar é Estrad 1àgua. um pasto cS!Jecial e I Consistorio em Florianopol!s. 28 de março àe 1938.

uma linda práía de baítlos. GUSTAVO PEREIRA Geral no. _1_0_5_. _Tratar com n sr. Pedro I Secretário A Casa Miscelanea G�-e·ta GatrboCipriano, em Barreiros.
e rn bd rcou

para T�nis
MILÃO, 1 - G�ta Garbo

embarcou em Napole, com des
tino a Tunis. Ao álandonar a

ItaJia, declarou GretaGarbo que

pensava retirar-se da vid'l cille

matografica dentro duns d( is;
anos. A conhecida atriz de ... :m

visitar tambem Floleça. Vene
za e outras ci�ades. ['eus contr a

tos porém obngaramna a voltar
a Hollywood.

ào
-------------

acionai de Navega
çã� Costeira

não precisa de reclame, visik suas exposições e

verifique os seus preços

R. TRA.JANO
1�lorianopolis

N. a

FlorraoDpolis

Dr' Walcemar
Nieme)'er

Para () Norte Para o Sul

Ovos pa.a a

Coelhos,
Pdschoa,

Visitem a gr'ande expo .. II
siçao da

P a d a r í a Caríoca
CE

Domingo J. da Silva

a Rua A!varo de Carvalho, 17
E,;quirla Felipe Schrl1idt

MEDICO- OCULISTA l

I
I
I
i

4 do cor-/ O Paquete ITAPURA sairà á
corrente para:

6' doIO Paquete ITAGIBA sairá á
rente para:

Paranagllà, Antonina,
Santos. Rio de Janeiro,

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJeio

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

Docente - livre de
Oftalm. da Universida
de Porto Alegre (Con
sult. Aven. Oti. Rocha
,73), com longa prática
da especialidade e cur

sos.' na Europ;l. diplo
mado na Alemanha e

no Brasil. dará consul
tas em flúrianopolis de
15 até 30 de Abril.
RESIDENCIA: HOTEL
LA PORTA.

(O endueço do con

sullorio �erá publicadG
na proxirna semana).

Alegre

AV·ISO Recebe-Si: carga·; e encomendas até a vespcrô.. das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.

testado de vacina A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazen5 da
Companhia. na vesp 'ra das s3.ídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuitamenté para bot:do em embarcações especiais. Valdemi.HI· Buriga

Ip,crito na Ordem dos Advogados-Secção de S. Cate;rina
ADVOG,ADO

Cobrat1��s amig�vei9 e judiciais
Comercio - Cive! e Crime nas comarcas de

URUSSANGA e ORLEANS IEscritorio em URUSSANOA. Santa Catarina
.

ESCi-1ITORft'í-·PR}\('A 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE J 250)ARMAIENS--·· CAlS B/\DARÓ N. '3--(FONE·1666)-END. TELEG. COSTEIRA

�: ara i1iais informacões cem o Agente
.J. Sé�à�('JTOS CARDOSO

i
i

!
.,.

/
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,

/
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A GAZ

o sr. João Policarpo do:; Sai.tos, que
vem assumir o cargo de dekr,dr;o de
polida. por ordem do chefe ce: po
Iicia. Acontece. porem, 'lU': exerce
as mesmas inações, o sr, Inocencío

------ Pinto. nomeado a. 29 de oi..ll,biO dJ
ano findo, nomeacao confirmada por
apostila n. 52. nó m: srno c argo, '1

'2 de Janeiro do ano atua', Acresce

a clrcunstancía de que s, s. ;';;:0 re

cebeu, até esta data.• nenh.nm co

municacão, no seniido de transferir
Ao nosso porto arribou, ante-I: �!!'l��-i'':;� o cargo áquele subst.tuto, nem tam-

ôntem, ás 14,30 horas, o navio
I Cereieaas para o ODEON., o IideiG dos pouco foi exonerado d is suas funções.

holandês ALPHERAL, conduzindo � U (ciuen�as I Afim de ser soh!ci,ma,do o presen-
carga e passageiros, do comando i B -I

. te caso. os srs, Inocencio PInto c

do heroico comandante, capitão 1 nlSI ' PROGRAMAS DE HOJE: I Helio Fernandes. este p"�,fdt(). do :TI:-
Henricus G, Smoolenaars, I nicipio, telegrafaram, h:)e ao capitão

O motivo da arribada foi devido.' ,_., , A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: I chefe de polida, teuJG o ;),'ddto, no

ao fato, de quando o referido na- I A Assoctação N1Po-��aslletra ,de O filme policial de profundos se« despacho, íníorrnaéo ("ue o sr,

vio passava ao largo da costa ca- Kob� ••embaw)u_ �elo ··Rlo. d�, Ianeíro misterios com Bryan Donlevy e IllG,CmCio Pinto vem ,(x�r 'n:lü< o re ..

ta-:inense, haver o trip�lante �en- M�ru com ;7de�}:n,� ao Brdsl1_ 1.OO� I Frances Drake fendo_cargo a contemo ';�r'! LI po-
drik G, Meerhoont, caldo de CIma mtr?as �e cre!�:r",�. que serao o�e TAXI DA MEIA NOITE pulação. /

da escotilha no porão de uma
tecidas as Prefeituras de Petropolís, doi últimos

.

di de I �iIi'lliII''''D�� .��
, , , P d/', ld L b P t

e os OlS U. imos epISO lOS
,

a�t?ra de 25� pés, provocando-lhe' �;�� e \.,J. as,:., . �'11 arv,
il

or o GUERREIBOS DA MARIN.JHA PO. li<'

prDl'o razoevelsenas contusoes, que reclamaram: A"_l">le. Belo Horizonte e Cur.toa.
onde o "Tubarão será desruasca- � '{J� ti �

urgent� ,assistencia médica" I PEDE-SE e�regar nesta re-I rado, com Grant Withers e Ann
� ,� vitima do ,desastre, fOI. a�en-. dação um pacote contendo urna i Rutheford. compra-se uma casa para mo-

dída pe}o .dr. Sizenando Teixeira, I pasta de couro, que foi deixada, 'Preço-l$OOO, Irada.
que apo,s lhe �aver pr�stado �s. por esquecimento, em alguma re- I V�f!TAn�5essanos socorros, fOI �e OPI-j partição ou estabelecimento co- CINES COROADOS i DINHEIRO A �

I
mao que o mesmo poderia, sem; mercia!. Gratifica-se. ! Informações nesta redação.motivo para apreensões, continuar I Ia ����rricada a nossa reportagem ,i Abelhas no serviço ��o�� \1 e i?i�trlh, I' Munil'ões-p-ara osda presença em nosso porto do

C
_

com Conrad Nagel, E&ther Rals- �
, : capitão Smoolenaars, não podia do . orrelo ton e �onald Cook e

I gevemste..

�I deixar de procurar com êle ayis-! A MAO QUE APERTA (6. e I
I ll1l1J

I tar-se, uma vez que foi o mesmo, I
. , " ,.,

7' epi'lodios), com Jack Mulhall,
I ao tempo comandante do navio I Um CH'ntt.sta lapon�z. o ar. Nmon Rex Lease e William Farnum, LISBOA, l-A Rádio Salarnan·

I'
ALHENAS, quem no dIa 25 de' Matsu. chegou á

-

conclusão de que Preço-1$000. ca transmitiu uma comunicação
Outubro de 1928, depois de haver as abelhas podem fazer o serviço de

I
do quartel general noticiando que

recebido o respectivo S, O. S., o correio em que são utilizados os cães H01;'AL, ás 7 horas: durante a noite de 21 do corren-

I pr'meiro a chegar junto do grande e os rombos, As abe.lbas, selSunjo I CEM DIAS, com Werner Kraus te, atravessou a fronteira catalã
; transatlantico italiano PHINCEZA a teMia Matsu. poderão transportar I e Rosa Stradner-Filme baseado uma caravana de mais de duzentos
i MAFALDA, al'undado tão tragi- mensagens numa distancia de trez

I
na obra de Mussolini "Campo di caminhões carregados com mnte-

camente naquele di:, lutuoso, le- �ílha.s e alc�,nçando uma velocidadz Maggio", riaI de guerra e munições, para o

vando em seu bOJO numerosos ct: trmta nulhas a hora. Preç 0-1$000, governo de Barcelona.
passageiros e vários dos seus tri
pulantes, que assim perderam a'

vida nas aguas revoltas do Ocea
no.

O bravo marujo, com a simpli
cidade característica dos velhos
lobos do mar, descreveu-nos pro
menorisadamente a pavorosa tra

gédia, expondo o trabalho, esforço,
abnegação e filantropia com que
se portou a tripulação do ALHE- i
NAS, sobre o seu comando, para
arrancar de uma morte certa, co

mo arrancou, 321 pessôas, que,
alanciadas, procuravam fugir á
fúria das aguas revoltas e do in
cendio pavoroso que lavrava TIO

navio, lentamente a submergir-se, ,

Entre outros episodios comoven-I
;."

tes, narrou o comandante Smoo
Ienaars, o .salvamento de uma cri-I
ança recem-Dascida, cuja mãe fa-

I leceu, após ser salva, em resulta-

lI�iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ ._-

do t�O vdiolentofab�lo sOlfrido Phor I•• _,__±ft\� mo IVO o nau raglO, a gumas o-

ras depois de haver dado á luz.!
:;E o comandante Smoolenaars, I
sorrindo, com um ar de satisfa- 'Ição pelo dever cumprido, decla-
rou-nos: �

--« Das 321 pessôas salvas pelos
meus homens, apenas essa infeliz
senhora faleceu,

O recem-nascido foi por mim
entregue a uma outra senhora, que

Ise ofereceu para amamentá-lo,�en
do no termo da viagem entregue
a pessôa de família.

. I
O comandante Smoolenaars, tra- J

zia ao peito a comenda de ouro, I
que pelo heroismo com que se Iportou durante as horas t.rágicas
do �alvamento, foi condecorado I

pelo governo italiano.

Ansteu Schiefler

H,o. na v'd:\ dcs [OV08, certos acontecirner.tos politi
co; quO' r; arcam uma PpOC3, Sucessos da mais a1tn �i�'liflcação
politaca, pois que põem em jogo, o proprio cerne tis nacio
nalidade. E' um desses momentos em que a civrhsaçs o mes

ma. se v:: ameaçada em seus fundamentos.
O panorama ioternacíona I apresenta, atualn ei.lc , U;1'!a

amostra d, sses acontecimentos, que. sem duvida, hão-de des
tacar, na, paginas da historia da hem.midade, a hora ex

cepcional r.ue vivemos. Com toda a série de tragedias e

heroicidade, que sóem se desenrolar e manifestar nos ins

tantes d",cisi\os da vida das nações.
A Historia nos oferece exemplos destas épocas relevan-

QU3ndo, nos primordios do seculo sexto da nossa éra,
mais cu menos, o Imperio Romano, decrepito e arruinado,
se esboroava ante as investidas dos bar bares, as conquistas da
Civilisação pareciam postas em xeque.

.. f:ra o fim dum ciclo historico da humanidade. () termo

duma civilisaçâo, que ia servir de base a outra civ.lisação.
, '

Carlos Magno aparecell I.lesse ambiente agitado e CM

tico da historia da humanidade. e veiu a Íauçar os à!!cerces
do feudalismo, e nova etapa bistorica das sociedades huma-

Roma, a poderosa Roma das Cesares, dominadora do
mundo; deixara de existir. Ás nacionahdades desfrutavam,
novamente, de sua independencia territorial. sob o regime
feudal.

Seculos depois. notadamente entre o fim do seculo 18 e

o com<iço do seculo seguinte, o mundo volta a agitar-se' corno

no tempo da invasão dos barbaras, O feudalismo. com sua.

vitalidade comprometida �elo burgo e IJela Penasceilça, j� não

pedia, então, protelar pur mais tempo o e�labe!ecimt'nt.) de
finitivo 'da� idéas liberais do campo da economia ('; dd i oli
lica. Desenrola.m-se nes:a <!:pac3 sucessos politicas de remé'r

cada significação historica, que culminarr, com n ln Jep\:n'
dencia Americal a e com a Revolução Francesa,

Na França, oflde a lUla contia o absolútiômo assumiu

plOpor ções extl aordinarías, foi nece� saria a mão forte de Na

poleão Bonaparte, p:ra reajustar os quadros da nação, a�-

sediad&. pelos jacobinos de toda a sorte. "

Nos nossos dias, atravessamos- um m(imentu sem-:lhante.
Agora, que ü Lhçrali�mo se tornou anacroníct', precis:;ndo,
pelo menos, d� se acomodar ás exigencias da é!-'oca, para
não reverter em veículo doma politica diss'o)lveute, já se sen

tiu, por isso, a necessidade duma politica de restauíaçao das
forças nacionais. assimiland0-as ao espírito renovador que ani
ma e mundo.

teso

nas ..

'.1
O liberalismo des;:reveu todo o seu ciclo historíco. No

momento, os estadistas voltam as vistas para as neceósidadr.s
hist'nicas dos povos, gerados no decurso do regime liberal.
procurando satisfazei-as com a organização corporativa da e

conomia nacional. sob um govêrno forte. E por isso mesroo,
necessario �e faz estar-se atento, para não serm,'s surpreendi
dos pelos falsos r.1e�sias que aparecem nestas ocasiões. E'
preciso ir para diante, sem se sair, porém, da trilha da Ci
vilisação. '\S novas civilistlções têm sempre alguma coisa das
civilisações passadas.

Pó de arroz e rou ge
combinação feliz

Adoraeão

a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica,
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.

A venda de entor
pecentes, no Rio
RIO, 1 A pOlicia foi ha tem

pos Intormada do desapllrecimento
misterioso de grande quantidade
de toxicose entorpecentes da Facul.
dade de Medicina. Investigando,

_, descobriu que os ex-serventes da-
I, quele estabelecimento de ensino

superior. Manoel Vidal e Manoel
Souza, vendiam os entorpecentes a

Manoel Santos, português de maus
anteceden teso

Aqueles vendiam a 2DO$ a grama
e este revendia aos viciados a 700$.
Os ladrões pI'eferiam negociar com

morfina. Prêsos, confessaram tudo.
A policia está no aicançe dos vi

dados que compravam os toxicos,
determinando ao mesmo tempo que
se procedesse um balanço no labo
ratorio da FaCUldade, afim de co

nhecer.se a quantidade exata do:;
rpentOlouecentes'bado8.

As pessôas salvas pejo heroico
comandante, durante a sua vida

lia m O U S IR n e
de marinheiro, ascendem, segllndo
nos declarou, a 600.

O ALPHERAL levantou ferro,
Toda reformada. marca WIPET, ôntem, com destino a San �os, le-!Imuito economica, vende-se, facili- vando 8 passageiros sendo 7 paratando-se o pegamlllnto. Preço de, '

'. Iocasião. Tratar na Casa A MUSICAL. ! R�terdam e 1 para o RIO de Ja-
Rua Joio Pinto. 12 ! nelfO.

LOTERIA DO ES'rA,.
DO DE SANTA

�ATARINA

TA I

Resultado dos pre
mios maiores da ex

traeão de ante-ôn ..

tem

15137
9319

15489
2460

12273
7312
7659
8959

12480

50:000$000
4:000$000
2:000$000
1:000$000
1:000$000

500$000
500$000
500$000
500$000

,.."

SALAO PROGRESSO

O numero 2460 foi vendido na

cidade de Florianopolis, o nume

ro 7659 na vila de Rio Uruguai;
e os demais numeros sabe-sei te
rem sid0 adquiridos púr pessôas
residentes na cidade do Rio de
Janeiro.

TUPACERETÃ. l--Acà.ba de veri
ficar-se um caso es tranhc de duali
dade de autoridades. neste munic

pio. Encontr a-se. aqui. desde ontem
Seu comandante, que, foi
o primeiro a atender ao

11115. o. S. do "Prlnceza Mam CAR�?AZES
,falda", fala a "A Gazeta" I DO" 'DIA

u, ALA
EM

I N

d

MOVE'IS
-

AO GUELSAlO

Caixa 19
Além dessa distinção possúe o

bravo marinheiro, outras conde
corações por vários salvamentos'
em pleno mar, assoo como joias
ofertadas pelos naufragos, que lhe
ficaram a dever a vida, entre as

quais, um relogio de ouro, crave

jado de brilhantes,

Curitiba Est. do
,.

arana
--------_.__._,------------------_._--

Represeu�autes nesta capital

CHADO
Rua João Pinto ii Caixa Postal 37
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Endereço Telegr.: DOLI>. - Caixa Postal 32

1 S. FHANCISCO DO SUL- STA. CATARINft.
I �AGENCIA DE VAPORES"

C�mpanhia Salinas Perynas=-Rio
Pnng Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo:o.J Frio
Vandenbrandn & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) €: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

;:ncarrega-se de. dassificaçã�" medição e EMBARQUE de

�o�as 115, especles. de mad�Has .serradas, beneficiadas e em

• <l... toros etc., oereais e mercadorias em geral, para qualquer
�_�"��?�.�!:.. ,?�",90 Sul do País, bem como para o Exterior

Rece?e cargas de importação, do País OUI do Ex
tenor, para desembaraço e redespacho para

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

Sf5�VIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
- • +0 ri';'" , -, '" f- . ( .>

- -

Dr. P. (amara I
Simões

'I
I

Médico do D. S. P.
: do Estado
i

CLlNICA bGERAL:
PELE e SIFILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
sob confirmação microscópio

ca e de Leboratorie.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, I! 67 .

Atende diariamente: das 8

(I
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

i'1

Fabrica Andaluza
Martins Filhos, Ltda. .. Rio de Janelro
Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha rnats de 70 ar.os. Exigir pro
dutos A N DALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo

pela saúde.

AN OA LUZ A reafir.na sempre .(I seu valor I

Repr�sentB nte:
!

Francisca Bítencourt Silveira

Ex-interno e assistente do (lIÂ1M Df..� NnllUEIRAServiço do prof. MOlaeb IHIU
P.m prf':Il"do com succesao em toeiEx·interno do Dispensario e.4 ""':«<11 ... Inovelllellte. da

•

Silva Lima
�

u">1b'" tio "'"gue:
lJPbIII

Ex-adjunto do Hospual �c4?1 FERIDAS
GraHée Guiule e Sanatorio ��tI ESPINHAS

Manoel Vitorino
.", t.\. ULCERAS

t ",�q� (CZEMAS
Clínica médica círurgtca das 1:' ��; ,:dTl..

"

MANCHAS DA PfUI
molestías da ;:i' .,'

., DARTHROS
CABEÇA E PESCOÇo �(�'t' '�' fLORES-ORANCA$

Especíahsta em fJ; f RHEUMATISME>
NARIZ, GARGANTA E f� SCROPHtflAS

OUVIDOS � .,' ;'" SYPHfLITItAI
CONSULT<;mIO .llnaJpltDt.......

18- Rua Trajano -18 i . ,_,t"')l{
AI � cí4a ..

RESIDENCIA ........., ...b� PIIlIeja.

Hotel Glona 11<t�VA"'A·�
Diariamente das 16 ás 18 hs, II

_' Mi1'hlrss de cllr.d4l".�
. .., "

',)AlID� IJEf'tIRJTIVI ....

��������·I
Dr. Pedro Catalão I

Rua Trajano N. l-(sobrado)

Diplomado pela Facul-
.

dade de Medicina da Florianopolis
Baia t ] 'I "

Café-Restaurante São Pedro

Proprietario:-' IZIDR8 PEDRO f:;OELDO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

COSINHA DE PIUMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

F'fuenece comidas li domieilio

nlJA FELIPE Sf:;DMIDT:

Cabo)
Tele )gramas:
Fono) Frabisil

Caixa Postal, 93 - Telefone, J .413

Santa Catarina
o

fi -1' 55 t -

I , . ��,�<t��
r-

---

I Dr. Oswaldo I
l

Cabral I
ME'DICO

Laranjeiras
e e _r .. z::::s::_ ._

• --

Enxertos grandes, quali
dade suprema: UMBIOl)
PERA. LIMA e outras varie-

sidencla: Rua tf,steves dades.
.

or, 138--Fon�-1.555 Um pé 2$500, duzia 24$,
cento ! 80$000. Extra fór-

V -=N I:) .:. _ eE �e 3$000 c. u:, LlMOEIROe

esplen'didi e confortaVd casa, que enxertos muito fórtes, d
além de lIloradilt épropria parat:asa CECILIANO. MIUDO. GA
comercial, recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA I pé
sí,tuadae� bom ponto l1_avila deBiguas- 3$500, duzia 35$000.
se, e mais dots potreíros com extea-

'

sa area de terras. O .negocio é ur

gente, Tratar com José Sanches. na CARLOS NJLSO
mesma.

A MAXIMA GARANTIA EM

U R
America Terrestres,

e Accidentes"
"Sul

Fogo e Transportes
L\cidentes no Traba�ho

Responsabilidade Civil
�ciden':tes Pessoais

�utornoveis
e Fidelidade

- Rua da Alfandega··n. 41Séde: RiD de Janeiro

Agentes em Itajai: Barnhausen & Dia. • R. Pedro Ferreira, 26 - Caixa Postal, 17

Em Laguna: AlyriD Alcantar.

Agencias em todos os Estados

Maritimos

-I
,

ASAFICEnd. Taleg.:
-----

do Brasil'

.' l)·)!.II

� . _ ........... " .. ' .... '�� _ ....... _� � .. 'Ift'.·.,�·,m,:(v4..:�I.,.
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...elhop do mundo

-- forte - dI! um .018 • vaplo••on. oomlalna"o.

.....1 que n60 oon.ome bateria (2.5 am )
Immen.. durablllal .

A

venda em toda••• ".a.

oa.a. do 1'.1110

• no.

MOSTRUARiOIE:M:
•. J

De Fàma Mundial r

Tratamento moderno das :.�
motestias do Pulmão : '1);

Consult.-R. João Pinte, ! '.i <;�Com prática nos hospitais europeus
1 elelone, 1595 .r �:�

í(es. Hotel Oloria·Fone 1333 �1 CUNICA MEDICA EM OERAL
t Consultas das 13 á.s 16 hrs,

. ���Consultâs das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.
._P". . __�_·_-_ .._--- -.....-..

'�
.•

ti
"J.

.,.&����AV�������������,h,� .;.�
� � .)

• � Cálculo de qualquer Planta,el<ecuç�(), fi�s- It� ,.;',�1Curso de aperfeiçoame���N��t" doenças do coração� estrutura em con- cauzacao e direçâo '�q
� b i:i �-(diagnostico preciso das rnclestias cardíacas por
� ereto armado de o i as

� : traçados electricos)
� e ferro Aparelhamento com �: CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

� pleto para constr-u- � I
NERVOSO

� ções de pontes em � .

Ondas curtas, Raios uI!r�-vermelhos e Eletricidade

� concreto armado � médica

� � .

Laboratorios de i\1 icroscopia e Anã-

�'
�� lisas CI rntcas

: �'I�.n
lo': Exame de sangue para diagnostice da sifilis [reaçõe, de

� O C
!ii h" iii.

O � Wessermann, de Hecht Tzu, Ki.lhn e Sachs Zorge) Diag-
�� lnar a rne I ro ,'. Ill,e � r �;l nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc,

� m� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

�
, .. ,.,

.

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

�" quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
I� ENGENHEIRO g[CIVII. rJ] diagnosticos.

���.\' �' Fernando Machado, 6
[1.-.1 l.� TELEFONE 1.19

Rua 15 de Novembro, 416 -
SALAS 121� l�DAR.·� F l o R I A N o P o L I S

� ��-��-��������

�, Tel. 1503 Curitiba • Paraná m IDr. Ricardoll �ccacio Mo-I
� I�

Gottsrnann. rerra tem seu escríp-
Ex -chefe da clinicá do Hospi
tal -de Nürnberg, (PI.QIeSSOr tÓI ío de advogacía á rua

���\' Indórg Burkhardt e Professor
r1] Erwin Kreuter) Vlsconue de Ouro Preto

Advogado

��''''.1 �.'_".
EIPácI8I1Slg8,r'aml cirurgia

.íl �,

HUé:I: Trajano, rr I sobraão
Obras contratadas no •• semestre alta cirurgia, ginaecologia, (do- IcaiXl Postal, 110. I Telephone rr 1458 Ide 1937 � enças das senhoras) e partos, �������������������i ,: � � cirurgia do sistema nervoso e �

� donte emiconcre'(o armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � operações de plastica Dr. Osvaldo Wanderley da,
� Ponte deIcCllcreto armado sôbre o Rio S, João CEstr. Curitíba-c-loinvile)

� CONSULTORIO·--Rua Tra- C�
Prefeitura e Forum de Mafra � ano N. 18, das 10 ás 12 e osta

� rupEscolar de- Mafra �; das 15 ás 16 112 horas. Bacharel em Direito

� g��� ����!:; d�e I�W Negro � TELEF. 1.28, Advoga na capital e no ::tC::;�r��.t"e do E,'ado de ���; II
, m Iw���e;��d���e�tfm���aINd�r�i�ddendas em Tijuco Pf€·to (Paraná) �.<�.'� \RESI�;.sN.J���o-r ��a2:ste-il ..]'.

Eseritolio' R·:ob�d.,c�:i�:'ria�o Peixoto. 131 :c,� I�
:!versas COI1S ruçoes c reSl enClas

��. , . � ;' ,1
PARANA' SAN rA C.L\TA\�IN�

. � �.�i:>W��P�V�����5�7�VA'�WÁ�l:J--
1[LEI. 1.131

_A�"iiiiiliiiiiliiilliiiiiiiiiiii ""�"'-';;;;"_·_·�'-_.'�-�=�""�"z=�_"'�__iíiiliiiiiiii..···l

Dr, Alfredo P. de Araujo I
IVI E D I c:' (j- ,li''. Especialista

.. em.
molestias de creanças, nervos

ímpalu_�ismo e mo/estias da pele �
f··co,:-· �:r.'f.,;,,). ----

Tratamento do ernpaludismo e das rnolcstias da pe-
Je e nervosas pela filltohemotherapia

Consultoria e residencia +Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consuüasi--Dee 8 às 11 e das, 14 às 16 horas

CLINICA GERAL
�'�'?r.
�"...w"'''

Dr. Djalma Moellmann
Vias Urinarias

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

n. 10. - Ph01lP' 1277.-

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João 'P;l
Pinto, 7--- Te!. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114

Te!. J 317

., \

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Moléstias de
Senhoras e

Molestias de críanças ,

DiretGf da MaienBldadel
MedgciJ do �@ilpíia�

.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã

e á tarde - Consuttorio.
ANiTA GARlBALDl, 49

",
.

�
fi
•
d
'.
O
•
•
:.
&1
a+
G
fi
tí'"
\��
O
�

�
..-

Dr. Aderbat
da Silva
J\dvogado

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

R.

I Dr. Pedro do)illoura Forr.1
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Os rapazes estão bem anima-I Esporte'..

iDS
melhorea f Louis-Max, tudo estará

eSclare-1internaCional
de futebol entre cs

dos e pr�me.tem le�ar ava?te .or Social esmurrado- \cido. Se � vitoria pender para o seleci,ona?os da H�ngria e da

Amanhã teremos uma tarde esporte gmasiano cUJO conceito Já' ..... ;:::,9 d atua- negro, sera ele de fate o 10. Grecla. t),Hanle toco o desenro-

d.esportiv<l em branco, e os apre-Ié conhecido. ISebastião da Silva
'o I"da d homerr:, senão então o alemão;lar do jogo �aíu forte chuva, ás

ciadores do íuteból terão de se I .. -:- " I ,I a e
passara para a ,ponta da �abela'l vezes torrencial, com o qua� ,os

contentar. 10 AVal nao aceitou I Mas enquanto ISSO que [Ique o gregos não puderam se íamilia-

P�rém, dia 10 realizar-se-á o a proposta do Peri Tr�nscdorreu ante-ô�temd' o aOl� S. PAULO, l-L\. Natic- ariano c�mo inlerior, embora te·-Irizar. Os hllngaT�s, que haviam

torneio. Então os afeiçoados pode-
versano o nos�� estima o. con nal Boxing Association, acaba nha vencido .o capitão do mundo, reforçado sua equiqe que no do-

rão ver todos os esquadrões filia- Como tod s b Aval'
terraneo Sebastião Eleuteno da

de classificar, segundo os ultimas em luta das mais licitas. mingo passado se bateu com o

, - .' -, o sa em, o Silva -

p' I' d I Ndos a Liga, clIsputa�em, � ,titulo recebeu uma proposta do Peri, I .

_ , telegramas, os cinco melhores pu- ara o terceiro posto, não se eciona o a emão em
,

urern-

de campeão do torneio inicial, de Mafra, para a realização de II �onheCldo _ sportdan s, s. fo� gilistas, do mundo, na categoria houve erro. Baer é de fato ape- berg, des�nvolveram brilhante

d tid
-

muito curnpnrnenta o por seu,
geral. Jae Louis, ocupa o 10. sar dos seus fracassos e sucessos atuação atingindo nada menos

uas par I as amistosas nesta ca- I' t
'

pital I
amigos e paren es,

posto seguido de Schmeiling um pugilista que bem merece eS-1 de onze vezes o golo grego.
•

. Emb::lra tarde A' GAZETA ' .

P I'·
.

d N d d d
'

Entretanto o AVal não ac itou - . Baer; Palento e Farr. Ao que se posto. or u tuno ain a vemos a segun a meta e o Jogo
-

e
envia seus cumpnrnentos. ' P I t

'

d hecid 'd f d I -

a proposta pelo motivo de se! __

parece os americanos se esque-I a en o, quasl, que
.

escont ecr ° os gregos so se e �n e�am, ,o
achar

_

em entendimentos com o I .

--

_ c,eram que Scme,lIing infligiu se- i 1')0 box mundial, hg�rando na g�ando o centro. dianteiro Mla-

Este ano parece ser bastante Atletzco, de São Francisco. I E sporte no revez a LOUIS e se reconhe- frente de Tommy FalC, que cm- kis l11ar�ar o UnICO tento para o

prormsscr quanto aos esportes no _J O rn a I cem nele o segunda homem da bora derrotado. teve a honra de seu partido, momentos antes de
Cinasio, tabela, porque cão dar- lhe o lo. enfrentar os melhores homens do terminar o jogo.

Além do íuteból, que é o es� Dico se�uirá segun-, E' possivel a ida de posto? I mundo segundo a mesma tabela. Este jogo foi para eliminatoria

porte preferido pelos rapazes o da-felr? para I um combinado Fia x Verdadeiramente é sempreis-\ 1e grupo e classificou a Hungria

}�.)�c�l.keçr'nteent.oo vbOalsetYa'ltfeêITnlottOamvea,d. o um Cu ritl na I FI u á I nglaterra so que dacontece c.om as clessiíi-] A H U I'J G R I A paré\d OSMiogods semi-finais da Ta-

• � cações e secretana, para os es- ça o un o.

Assim é que já existem vários O popular meia-esquerda alvi-I RIO, I-Noticiam os jamais, portes. Schmelling por todas as
ven <? eu a

·-----L------h--------------�: 'quadrões cestobolisticos chefia- negro Dico, partirá segunda-feira I que o técnico rubro-negro Krus- formas deveria figurar como me- G re C! a po r eIS o rn s
doa por Newton e Almeida. para Curitiba. I chener, está em negociações para Ihor que Louis, ou então não 1� X 1 Ternos e casais de frangos

Será o técnico o sr. sargento Entretanto Dico, voltará para a passivei ida de um combinado fazer parte da tabela. Entretanto I BUDAPf.ST, 1 -- Perante
_

de alta ,I,inhagem
Camara, profundo conhecedor do disputar o returno r:o Figueiren - Fla-Flu á Inglaterra, depois do como agora em setembro vamos uma assistencia de 40 mil espe- I Pedidos pelo I'elefone M.777
basket, se. C'lmpeonatn mundial. I ter a -reorise» da contend'l) ct vdores foi .-lisDutad\) o match I Trtr dade

��-

,
ft1
�.

m.�l;'}���-(i
"-�ff

"

. ,

OESPO'RTIVA
Carlos L. da Luz

JJ

.
-

"

!

!

REDATOR:

Carnpeonato Olímpico Regional, rea- .1

:izado em Curitiba, foram batidos pela brilhan ...

f,"

';;::(5 dE�iegação do 13 de -..Joinvile, os recordes
(Jlímpicos ern salto de altura, de dsrdo e do
lançarne'nto de granada.

I'Jo VI

Domingo em branco

o esporte no
Ginásio

te" �e Rest urante "Eli
IGO OSAMEN,TE. FAMIL.IAF't

Arthur Eugenio EtzelDireção do proprietario:

sinha de Ia. ordem

Bebiàas nacionaís e estrangeiras
iDlO paladar"""'Prontidão e rigoro...

so asseio

J.'.-"" ......
'<

a r
Jm ,

Esq. Rua Tiradentes (Antigo Correio]

,
- ,,- - ... . -, .�.-._--, ... _�,,_.. � - .
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I Deserr- b�) [" i7�dor
Sa.vio Gonzaga

Tratar nesta redação
�fi�s�E�l�?�t�ri�c�a I

Pelo" "I. G"ido Bc", "pe'o,,, e c--nceituado gerente do PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN, [I Rua Trajado no,

·'ia do Banco do Cnmerr:io, n�s(� capit I, foi IIOS gentilmente TENAS DE RADIO, CONSEHTOS E AUMEN· I 4> !i to �ado o relator-o d<-! resr-ectiva diretoria, apresentado á Assem- TOS PROCUR.ENl
'

I EIl1 G�I � O q U l 1\ O C I C 1\ � S
Gfral. na �':'0,io úH:liuctfia do corren.e ar.o, correspondente I II �, 'i """,-,.""",",,,,,,�L-.,_......:&&! "__,'7_"""""""��_
e 1937. j� ELE l�-i=<iCJ� í
c�c.(" pp!a 3ri'nLiJiJó'j,: da oferta, que é mais um atestado I

iClalg"j� ri" ílusire e honrado hnaucista c-l. GUiei,) ;�utt, da_l TEM SEMPRE EM STOCK E A' VENDA, POR ,IPREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. I� i
ii sei4�I.-,os\(;'ld�5 que I!bal5 {.,viden�iam o J,�(o'�olvimento I MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT- lR!e grande e�télDeie�llnen�o • an:a'l�. que trmtos :�';:'Sos vem

jOURS ELEG/''l.NTES E MODERNOS Ia I
ando a� cornerc.o e as Iildustrlüs, pela h0nLJ;ab.Ldilde das I "1 ! � i

trans3focé: ,

r1 d ' I' i ii NOVIDADES! VISITEM II i
.. «'-\ «cala ascecente 2S "pW1ÇÕ:�S ao nosso I�StJtuto. '�I Rua João PilrJ'to n, 14 A Elétrica lide serne Ue em semestre, se vem acenluando , não sofrendo \�I li!d "dd

..

d 19"-- '�I �ião e cuntmUl a e no cxerCICIO e J /, que ora passamos 0..•.

.,.' õi;;;;;_-. �' I. m '11;"_ P 2iUL1 r ilFP1f i

[atar-vos. como nos cumpre, em obediencia a um dos precei-
-statutarics. Para melhor poderdes ajuizar dessa nossa alirrnati
alinhamo." a seguir os algarismos que formam alg12mas contas

impon antcs, extraídos dos nossos relatarias anteriores, parn. em rente (Cr.l os do exer�:cio em relato-ablar�gendo um �Iladrif:-I' bem secsivel ten. sido li SIB elevação, pois que, sendo o seu valor
venuce I des e concluirdes que o nosso Ínstituto continua pre- global

endo sua elevada Iinalidade. para o maior desenvolvimento e! em 31 de Deltmbro de 1934 Rs. J 69.933:945$620,
resso das ati�ídndes co�erciais, in�ustriais e outras, nas praças

I
em 31 de Dezem�iO de 1935 Rs.

176.384:404$260'rêle e tua. lendes, pOIS, a carteira de !em 31 de Delemho de 1936 Rs.201.234:176$270,
I atingiram em 31 de Dezembro de

! 1937 ao de Ps 229.927:953$270, I; devendo-se notar que o maior acrescimo operou- se nos depositos de
em 31 de Dfzembro de 1934 se expressava

-eÓ» ' •• I caralcr estavel, :o�o os a praso fixo e prévio av.iso. São cifras I'pela soma de Rs. 122,82)::,51 $)40 esras qu� per SI so falam como expressão da confiança e prelcren-
J de Dezembro de 1935 pela de Rs. ',� 1.2,24:235$030 cia do publico ao nosso Instituto. II d� Dezembro de 1936 pela de Rs, 1)2.430:867$060

u-se, em 31 de Dezembro do ano Ó valor dos contratos de
p. findo a Rs. 172.030:923$070

e se evidencia um apreciavel aumento a fílvnr do exercicio de
ora nos ocupamos, em relação aos anteriores.

do

Quanto aos Depositos em

i
conta corl·ente I

l

Letras descontadas

Hipotecas

Os emptOestimos elo conta corj"ente

I
em garantia de operações de terceiros, apre�elitélv� o seguintes totais: I
em :>0 de Junho de 1937 Rs. 2.3.932.614$470, Iem 31 de Dezembro do mesmo ano Rs, 23.873.637$ 770.

m, igualmente, maior soma de aplicação como Vêr, is.:
t de Delembro de 1934 Rc, 50.661 :294$270 r_fitlllos :I CObteal·
1 de DezerI�bro de 1935 Rs, 5i.577:958$860

I' ;I de Dezernbro de 1936 Rs. 56.558:215$720 Verificareis osseguintes� expressivos al�arismos do movi- /'
em 31 de L)ez�mbr(J proxim» fin� menta de cobranças, representanvos, em grande percentagem, de (

do ascender Hs. 60.119:317$240 encargos que nos foram confiados pelos nossos clientes e cones-

bstante proseg,uirmos na orientação hl muito p:H nós éldopta-j p�nd.::nte5, como indice de pref?relKia e testemunho da bôa org,aual a de restrlf;ãü !las oper çõos dessa lJatureza, para, em' Dlzaçã0 dos nossos 5dV1ÇOS; ml�tfr eSSe a que. cotriO aos demals,
�n.5ação, dar-3e o maior im;,ulso pos"ive! 4s de títulos de�� I dedicamos acuraàa atenção e o maior mteresse. Eis os algarism05:
dos, como a bôa prática ac()n�elhar e melhor csns'Jlta aosl em31 de Dezembro de 1934era de Rs.84.464.941$810, •

5 inh:n:5ses. o valol desses tiiulos; em 31 de Dezembro 1935 de Rs.
" 94.966:569$970,
t:/Os efeitos pertencentes ao Banco em 31 de Dezembro de J 936 de f<s. 120.051 :516$020, pa'8 �.

t finalmente elevarl�m-se em 3 I de Dezembro de 1937' a Rs.
I)fupreendem as apolices. ações, debentures e oulros titulos- i 183,082:9] 5$1 10, ('U seja umél díferenca para mais, no ano em

s de renda-estavam, nesta parte, representados pelas seguin.1 (dato. de Rs. 98.617:973$300, em relação ao de 1934, o que
"mas: por si dispensa outras rd"'fencias especiais.
1 de DezembtO de 1934 Rs. 7.222:792$120
I 2e Dezembro de 1935 Rs. 8.862:687$520

1 de De7.embro de 1936 Rs. 12.077 :830$540
se elevarem em 31 Dezembro Distribuimos corno de costume o de 1010 ao ano e a�ingi-Ide 1937 a Rs. 12.559:390$470'ram a Rs. !.875:000$000. no exercício de 1937. As acôes

r foram cotadas 2-B.N,C.
-

de Rs. 160$000' a Rs. 200$000. mantendo-se nesse uitimo
preço e com franca procurél, mas, com retraimento por parte dos!ven de dores.

Dividendos

A alta gradativa glle aí, se observa provê\rl. prillcipalment�,
clusão de ôpohc€s (!o Reajustamento Economico que, por
de lei, nos tocaram como credores de clientes que fizeram
êsse benefício legal; a de «imoveis - e outros bens», cujas

Predioseram:

] de Dezembro de 1934 Rs. 24.289:858$300,
1 de Dezembro de 1935 R;. 24.054:959$570" Conforme nos referimo5 no relatoria antfrior, foi construído

1 de Dezernhro dR 1936 r�". 2 4.127 :883$110, I eil1 Tupaceretan o novo edlficio para Séde da nossa Sucursal ali
ram ém 31 de Dezembro proXlffiO ! radicada e está em com-trução ouiro adequado ao funcionamento
findo para Rs. 23.760:342$7E:O,?da de Ijuí. O de Tupacerelan foi levantado em terren'_, que ha
bstante a incorporação de outro:o. bem nesse' decurso, as des-

'I
anos ela de propr;edade do �ancü. .

Simuhit.neamentt?' ven?eu-sede conseil"vaçãr) Je ímoveis e outras. por preço compemador o antigo predlO onde se achava fUflclOnán-
do a Sucursal; qUánto ao de Ijuí. foi construido no mesmo local.

I do predi0 onde estava ins�alada a Sucursal, o qual foi �emolid0 T
por não oferecer a necessana segurança. Result.)u ce'm ISSO uma I

a, segundo o vulto das 0Ferações, enquadrando-se s::mpr'" grande sobra de terreno, que, igualmente, foi vendida rom condl
limite que a bôa técnica aconselha. Era em 30 de junho de ções satisfatcrias.
8.213:916$130, e em 31 de dezembro de Rs .-

0:087$970, ambos do ano em relato.

o encaixe

Sucursais e agencias.

Não inst::llamos novas, como tambem não fechamos ne

nhuma na vigencia deste exercicio. Todas as depl.'!ndencias foram
regularmente inrpecionadas, nos ter ]lOS do art. 58 das nossos es

tatutos.

A' frente da jurisdição dcs Sucursais em Santa Catarina
e no Paraná, cujos negocias se operam tambem com notavel de

I sellvolvimento, encontra-se ainda o nosso Sub-Diretor. Sr. Herma
'no Franco Machado.

Foi dotado, em cada semestre de 1937, com Rs .

00$000, elevando,se atualmedte a Rs. 22.900:000$000;
do criado para «depreciação dos edifícios ocupados pelo
». ating'.e 1\ Rs. 1.300:00�$OOO.

Martins
Abono Provisorio

Diplomada pela Universidade de Música do
,10 �de Janeiro

Leciona pia'w, teoria e solfejo
Em sua residencia-Sãl) José (Praia Comprida)

Cí�o-25$OOO mensaes

Em FlorianopDlis-50$000 mensaes

o nosso Banco, c;omo outros conger;eres 10l.ais e com

I eles em perfeita cOllcordancia, atendendo ao apelo que lhe fOI di·
rigiào resolveu conceder liOS seüs íuncionarios um ab.ono provisorio

II para [íHer fac!" .á ('.�r!"siia de vida. Com isso .�ispendemos apre�ia-
I
vel soma, em vntud<:: da concessão desse auxlho ter·se: extendido

�����������������������! 'quan �ta6dade dos nossos rekrido funcionari�.» a��������������������!.����M�f�����M

VENDEi\>M-
S E os três chalets, ;\ rua

Silva Jard:m números 284, 286
e 288, todos com é�im' 0-

.lludações pelo preço de .

5:000$000.
ADVOGiCn

Oueam boje pela

PilE ..8� S®ciedade

Rádio Naeional

•

AMANHÃ -

DAS 14.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24,.00

AlV,4íRENGA E RANCt����niO
NUNO ROlAND
l�NDA BATiSTA
MAURO DE OLIVEIRA

com

r-{lZgional DIZ Pereira filho
Orquestra DIZ Dansos
Rem 2U 6hipaman e sua Orquesh'a ÕIZ

ConclZrtos
Ra�amés IZ a fIJI 5tars
Eàuaroo Patanê e sua Típica Ccrrtentee.

A's haras certes. [orrmls falaõos com no
tidas em primeira mão, fornlZcioas pela A NOI
TE. e oferta Da Casa 1-- utrnorães Ltôn,

A's 21'30 - rAHçÃO DO DIA • por La·
rnar+lne Babo, _

escr+tc e lnterpretaõu: uma
oferta 00 DRAGA0.

A's 21.35 a TEATRO Em rA5A a plZÇO
ô

e Henry Borüecux ,'O PEDIDO O� CA5H
nlEHTO". com: m!25quilinha, Iarnznlo Dos
Santos, Violeta Ferrúz , Abel Pera. ('l2lso
EinirnClrães.

com La-

.r

23 hs, rLUB D05 E'f'lHTR5mA5
martine Babo e 5ilvino Neta

5peaRer • Oõuvclõo rozzi\
\

A,s 21,30 • VOZE5 HOVA5 DE, 1938

-0-
NO DIA 7 DE ABRIL: ESTREIA DE ALivHRANTE.

&&W?!Wf''''Af'd8R''5í''�m, �m,,_"":""''***''-''''''''i!S'''

mortização
de iVlarço de 1938

No sort(�io de amortizaç:io realizado na séde da
,

Companhia, com a assiskncia do Fiscal- da Inspe
toria de Seguros da 5.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulas e do
publico em geral, roram sorkadas as seguintes
combinações:
Plano Antigo

I·..
·

'IíiA��
,

- ,
,

E H Y L "PiJ""""'"""'fN-'l-i'-K--p-61QR1õ�--

I--
H R O R O A 'R S 33 X ( 161 Q T 7

Plano Novo

Do 1.' ao G·.

Do 7." ao 12."

P P R Y X EjiM Y 26 f B 29 B Y 5

T X C YP�Blp T31 VM23 MZ15
-=" L\,ab����

INFORMA(:ÕES E PROSPECTOS

Machado & ela.
Rua doão Pinto n. 5 - Florianopolis

:é .

Cia. Nacional Para Fayorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SÃO PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




