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eelaraeõful do lor- RIO, 24-A sentença do juiz lia de
N

Nune•.Barbc,lIa declarou

(;
Lemos Ba8to� sobre o assalto ao que nao apelaria.

alista Lieurgo o.ta ,Ministerio da 'Marinha condena A sentença manda extrair das

em Heeife I 105 acusados e 8bsolv� 50. va- declarações de Haslllel a parte OD-

I riando as penas entre deI. anos e de relata a reunião na residencia

H d 25 ·1RECIFE, 24-0 Interventor 46 meses. de Plinio Salgado, na qual foram, erança e mi
,amenon Magalhães recebeu no Haroldo Hassel e Anair Fai::-- concertado. 88 plano. de aS8alto Iis os iornalist�B brasileiros que banka foram condenado. a dez ao Miniilteri0.' afim da envia-!as contos
ajam para a Italia. O jornalista a�os. O sargento Valdemar Mu- • P�oeuradofla, para denunCIar

\icurgo Costa, falando á impren- DIZ, Bezerra CavaI.anti e () co- PUmo Salgado.
, dine: Estamoli em viajem pa- mandante Nunes Barbosa foram BAI'A, 22 Divulga-se que o

a Itall'a DO sentido de ebser· condenados a nove SnJ8 cada um. J
valor do inventario ele Missei Ta,.·

C h
.

'

! res, conheddo como "o rei do ca-

r tudo quanto se tem realizade on eClda a senten�a, a e8po- AlveJ·ado com ovos I
cau" ,ultrapaS!l8 8 25.000 centos,

aquele País. Os herdeiros, só de imposto de

Farei um estudo minucioso transmissão, pagar�o 1.200 contos.

rincipalmente do que diz re8pei- deteriorados e
á minha profissão, pois temos B E N E S·eC8ilsidade de unir cada vez legumes�aiil o Brasil, aproximando todos

ehello. a Ia,laterra�s Estados. INa Italia observarei $1 rêdes. JERSEY CITY. 24 Jsy Anyon,

,elegrafic8s e comunicações de I �ONDRES� 24 - O ex·presi· comunista candidate ao Conllrello,

d· d" ! d b Ed d B h foi alvejado ontem á noite, quando
aiO, pretendendQ voltar com i ela j ente c e�o uar o en�s, c..l e- falava num meeting de propaganda
�. orlanilaVio (ompl@ta DO ,.- j 'ou ao aeroàromo de �r6y'lSon 'd, lu8 candldatur9, com 0.01 ,o'

,.ro. ás 11,55. .rea , letlumel.
�

Dentre os grandes problemas medieo-vsociais é, sem

duvida, o combate á tuberculose o mais importante, e tam

bem o mais completo. Ha tantos fatores contribuindo para
a existencia dos altos coeficientes de morbilidade, que se toro

na difícil, sioão sobrehumano resolver o problema.
Enquanto alguem passar fome. residir em habitações

insalubres, cohabitar obrigatoria ou casualmente com um eli
minador de bacilos, a tuberculose não desaparecerá da face
da terra.

Só o sequestro do doente ao convivio da Sociedade
não ó o bastante. Torna-se necessario melhorar as condições
de vida das classes pobres, proporcionando-lhes meios de fa
zerem uso de alimentação sadia e variada e moradias higie
nicas, com bastante luz, devendo aer condenados, de vez, os

casebres infectes, escuros e humidos, verdadeiros <meies de
cultura. da peste branca.

Esta é a parte mais difícil da guerra de extermínio fi
insaciável ceifadora de vidas, mas que felizmente o Govêrno
Central, no seu gracdioso programa de Socialização, está
realizando 80S poucos.

Até agora, sempre fracassaram as campanhas isoladas
dos medicos, porque não encontraram o indispensavel apoio
dos governos.

Veja, se o que está acontecendo em alguns países da

Europa, a Italia, por ex., que marcha 8'3 vanguarda no as

sunto, onde o GO\ êrno extendeu 8 luta a todos os setores

da atividade humana, tendo a mortalidade diminuído em

poucos anos de 360[0 (Etienne Burnet).
Para a luta contra a peste branca torna-se n-cessaria

a criação dum dispendioso mecanismo, o <armamento anti

tuberculoso>, e que consta de: Dispensaric+-Sanatot i» de AI
titude-Preventorio-Obras l!ie Grancher- -Sanator io Subur

bano-e-Abrigo-e-Lolonia de Ferias-Vacinação B.C.G, -Postos
de Roentgenfotografia d� Manoel cl� l"t;,i.,,,.

Toda esta engrenagen- ci " .., LJ Díspen-ario,
que é o centro coordena-I». ,

Vejamos, em partir-ular, " i';�) dl� Santa Catarina. Já
estão ':lenJo creados em t\ld�l tl E:,tado, Centros de Saude,
nOB quais funcionem os dispensarics de tuberculose. O pri
meiro passo. pois, já está dado. Sabemos ser assunto resol
vido pelo clarividente Gsvêrno Nerêu Ramos, a construção
de um Sanatorio em Rancho Queimado, local de clima ame

no e de altitude media, excelente para a cura de quasi todas
as formas de tuberculose.

Quando o Sanatorio iá estiver inaugurado, o Pavilhão
anexo ao nos!o Hospital de Caridade deverá ser transfc'Hma·
do em Abrigo e CentrG de Triagem_

A�!!im leríamos constituido o trípé baHico:

Dispensario ... !':,-;:::riO
O Dispw�arío enviará O� casos Cllt'liVcii!! para o S'lOa·

iorio e o� Incuravei" para o Abrig".
Colonia d.,. Fenas: E' t'!1:r; pRrle de indi�élitive! im

porlancia a saude 003 nO>iSOS f';;colare'l. Cum o auxilio dos
Mediros-Escolares devp.!l:f' fnzer uma 5f''''ção dos me!!mo�,

enviando todos os enfraqllecidos, prês!"ls faceis da toberculo'le,
para uma C(,lonia de FE'rius, onde. sob a carinhosa vigilan
cia de medicos e enfermeiras especializadg!j:, serão dispensa
dos aos pequenos bôa e rica alimentação, banhos de IIO!, gi
nalltica, etc

Num tal re,:rimen as cna8çllS, em pouco tempo (2 mê
ses ruais ou rneno�), poderão voltar á� Aulas.

Vaçinação pelo B.C.G.: E' um excelente meio
de profilaxia vacinar lU creancas na prim�ira semAna após Q

nasciruento com o B.C.G. (bllCilotl Calmette-Guérin). Deve
rão ser creadol! postos nas principais cidade!!.

Rontgenfotografia: 'Iate processo tão novo e impor
tante, j' foi IIIsunto dum dllJII nOlllos artigos.

Trata-se, em re.umo, duro engenhoso mtio que p�rmite
pelo seu preço (ISO réis cada), radiografar toda ulDa popu
lação. despilltandlil, assim. todes os cneos d. tuberculose ain
da ignorado•.

As outras armas de combate seriam creadas sucessiva·
mente.

Ficaria assim organisad9 o nesso armamento, no inicio:
C. Ferias

Hig. 1iillcolar Sanatorio
Dispensario

Hig. Pre-Natal Abrigo
I\entgenfotografia

B.C.6.
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HOMENAGEM AO
PREFEITO DE
(;nUZEIHO

'LINHA DE NAVEGAÇÃO
de ROMA ..RIO

Os responsaveis
pela escassez

troco
CRUZEIRO DO SUL, 24-

Realizou se, ôntern, no Clube 10
de Maio, o banquete oferecido ao
sr. Luís Darcanale Filho. operoso .

I RIO, 24 -- Informam de Casa Blanca que

prefeito municipal, por motivo da RIO, 2:t - Entrevistado sobre: Bruno Mussolini inaugurará a nova rota Roma-Da-

passagem do seu aniversario na-: o)probSlenôl3 da escassez �e troco, 1 kar-Río para a carreira regular entre a Ualia e o

talicio. 10 sr. or a da' Mota, diretor da i B "I A·
-

f·t .

.-

O f d
. I Casa da Moêdo responsabilizou rasu, S viagens serao el as em grandes avroes

esta, que ecorreu no meio J ••
L.. I d I

- .

d t II
da maior cordialidade, teve a pre-I os �glO�a9 di�persos por todo O! que esenyo verao mais e qua rocentos qu ome-

sença das autoridades locais e : t��f1toflO nacional, que mercan- i tros hora rios.

representantes. de todas as clas.j t,l�zam o troco, ret,endo e� suas
I A'jlanta-se que as emprezas Savoia e Ala Vi

ses sociais. ,maos todas as moedas, afim de, toria tencionam entregar a vlce-presldencla dessas
Fez a saudação oficial I) coro 'vendei-as com lucro quando se h· B

nel Manoel dos Passos Maia fa� I tr ma de absoluta necessidade. compan las a. runo.

lando, a seguir, o dr. Gele�tino I
. Para. ilustrar as sua� declara- Os serviços serão Inaugurados em dezembro.

Junior. lções, CitOU que entre junho e se-

Respondeu, em nome do hOllle.1 te.
mbro de 1937. a Casa da l\}oé·I

..•••••••••...••..•..•.......••.....••......••••e••oill

nageado, o sr. Genesio Paz. I da
fez um suprimento de mcêdas

O brinde de honra ao ilustre para todo pais, num total de Nf'ltlao perd r IA Ma at 11/P,
Interventor Nerpu Ramos, foi feio ! 2:819 �onto�, cOlltr� cerca. de e am a r Oi ii
to pelo coronel Passos Maia. oito mil contos em Igual período ·AI

I t I t I
__________

do ano corrente. I ocaslao... n e ec ua

1 GREENBAY, 24 - Enquanto

PRECI�AfIIISE· Ia senhora .�oosevelt dis.c?raava
�

. faleCimento de um' sobre a poh�lca ela boa visinhan-

d
· - : . ça e o movimento em pró I da

e um espia0: grande aviador Ira:.:, perante duas mil e quinhen-

I· Ita8 pessoas, no Cclumbus Clube,
. ,. ' i ontem á noite, três audaciosos

NOV� YORK, 24 - <Entrei i :MOSCOU 24 _ A RU-lsia! lar�pio� pernetraram na caixa da
no Serviço Secreto Alemão para I d h" d Ih

! sscicdade Iut tando duzentos do-
t E t d Unid I per eu, OlP um os seus rae o·: 'd' .

en regar aos I a os Oi 08 os l " I' d 'd I' lares, parte a receita da noite,

I espiões estranjeiros que infestam I res aviar ore.s� quan o, num
.

e-

o país», declarou o rêo Gustav 18�stre de aviao, mo�reu. o famoso

I -----------Rumrich em seu depoimento de I piloto Alexandre Briandiska,

ontem no Tribunal Federal, acres- .

cantando, porém, que não tive a

fortalêzll de ir avante com leu

epatriotic J)} programa. Para que OS· fl·el·SRNmrich fe.:l um r hto perme-
norizado de como ent.rou para a

espionagem do Reich, declarando possam rezar RIO 24 - O presidentl.l tia

quP. fôra contratado por um mis-

1
Republica ofereceu ao Museu Co-

terioso «mister:> Sanders em rei-
j""RUS <\LFM 24 _ OS-

mereial do Ministel'Ío do Traba-

pysta a uma carta que escrevera '!:'c Ih- 1\1-'[ •

I l·upre lho uma artistica coleção de mar-
•

I I
N V lk' h B mo use o 'uçu man') so ICltOU .,

� lOfDa a emao ({ o ISC er eO'J ..

d d-
. meres de deZeSSI)IS quahdadeiIJ.

_ bachter:o, ofero'lendo 08 seus lJer'
ao COmISSariO o Istnto, que, no

I momento, age como consultor

I politico e militar, que ordene a

______________
revogação da ordem que obriga
os habitantes da Cidade Velha a

se conservarem em seus domici
Iios, para que 08 fieis possam
fazer hoje na mesquita as costu

meiras pi'eces de sexta-feira.
Ao que parece o pedido será

atendido, mas as tropas britani
cas comervar-se·ão dentro das
muralhas.

em

RIO, 24-Foi determinado que
a Maratona Intelectual, organiza
da na divisão de ensino secundá
rio, inicie-se a sele de novembro
próximo, em todo o Brasil, quan
do se realizarãe as provas escritas
de português. Eru cinco séries, o

total de inscritos eleva-se a n:n,
dos quais mais de mil do Distri
to Federal.

- Coleção de
mores

mar- Violento tufão
Tokio

TOKIO, 24 O tufão que vem

percorrendo o palz, atravesou Tokio.
causando inundações em diZ mil
casas, derrubando arvoras e parali
zando o trafego, sem fazer vitimas.
Acredita-se porám, que em Kiusha,
8 tempestade matou trinta pessoas.

Espera-se que 8 capital seja atin°
flida hoje ii noite por outro tufão
que no momento se aproxima da

�rovlncia de Im.

Julgamento de
Schuschnigg ..

64 ImIgrantes por-
tuguêses para o

Brasil

viços.

Um landrú
"colored" VIENA, 23 - Circulam boa

tos de que o sr. Schnschnigg 8e·

rá julgada em novembro proximo.
As aut.oridades. entretanto, des
mentem cat.egoricamente elites

boatos, saliflntando que neIll si
quer foram llomeados os mem

bros ..io tribunal do Estado· 'iue

I julgará aquele estadista austriaoCl.

CHICAGO, 24 - O negro Ro

bert Nixon, que confessára havei
8s!!assinado cinco mulherel!l, lerá
eletrocutado n'o dia 28 do corren-

te, na cadeira de C<ll8k CountrY'1Nixon fôra condenado unica·
mente como assassino de Floren
ce HohnscilD, no dia 27 de maio
do ano passado. Hoje, porém, di·
zendo que delejava. "aliviar a

conciencia", confessou que matou •

einco de BUllil liIeis mulhere!!. A porque a 'amiha
6ltima vítima foi Rose Pazdez, fria privaeões
em Los Angeles.

LISBOA, 24 A bordo dos na

vios MONTE PASCOAL e MONTE
ALEXANDRINO, seSuiram para o
Brasil sessenta e quatro imiàrantes
portuBuêses.

Voltou ao

Brasil

A Cruz Vermelha
não tem mais Apresentado ao sr.

Getulio VargasRIO, 24-Pelo comandante Al
eina chegou o marcineiro brasilei·
ro Francisco Vidal, acompanhado
de sua família. Francisco, que se

achava em Barcelona, começou a PARIS, 24 - A Cruz Verme
trabalhar no ar!enal de guerra por lha Internacional com séda 8IB

conta do 1i:'6verno republicano es- Genebra fez UIaa publicação dei

p��hol. Mas, por. eitar a sua fa-I tinada, especialmente, aas paí.e.
mlha pa�sando p�lvações, resolveu sul-americanos, advertindo qt1'
regressar 80 BraSIl. nlo dilpõe mai. de fundos para

auxiliar as dual facções em luta
Ma Espanha, devendo, por isso,
pt'Ovalvemente, suspender os au

xilios a partir de janeiro de 1939.

recursos
RIO, �4-EJIlI audien�ia elipe

cial, o ir. Schuller Peursuaa, Mi
niltro da Holas«a, aprese.tou fiO

.r. Getulio Vargas o almiraate
Kaisir. chefe àa COllliisão 40 Li
mites da Holandà para demaraa.
e((iI da fronteira da Guiana Ho
landeu com o Br••il.

Os ingleses não ati"
ram contra as mes'"

quitasUma gentile-
za do sr. Ge- JERUSALEM, 24-Um dl:8

oficiai. encarregados das buscas

tul.·o Vargas
domiciliares na Velha Jerugalem
declarou que um rebeldt:

ao "Duce" arabe,.ocult? no q..:srteirão da
mesqUita atIrOU de fuzil dursnt.e
a

. noite�mas que ai tropas brita.
mcas nao responderam pelo fato
de haverem recebido do alto co-

manfio a leguinte ordem:
c Não deve ser feito fogo con

tra qualquer mesquita. As tropas
não devem penetrar DOS tenlplo�,
sem autorização especial »-

MORREU O CU.FI:
DA IGB.dA GREGA RIO, 24-Ó sr. Licargo Costà,

.

um dos membros da dele,ação de
ATENAS, 24 - Morreu hoje" jornalistas brasileiros que embar-'

vitimado por uma miocardite, o
I
carara para a Italia, leva um livro

chefe da i�reja greia OrhiSQlto-1' do lU. Getulio Vargas, com espe-
mos. eial dedicatoria ao "Duce".

:".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Exportação de madeiras' --- Janeiro
Abril de 1938

a

,
,
I

Atendendo a um pedido Iormulado pelo Siodica�o Patro
nal dos Madeireiros, com séde em Joinvile, este Departamento di-

Ultimamente, por noticias vindas do nosso E�tado, tem'. vulgará, doravante, a estatistica mensal da exportação de madei-
se sabido que uma séria dcença vem danificando os mandiocaes De 6.15 ás 11.30 horas las, produtos de maior valor do nosso comercio e que atingiu ade prosperas regiões agricolas. Diz, se tambera tratar se do mal que 23.854:441 $1 00, nos quatro primeiros meses do corrente ano.é vulgarrnente conhecido pelo nome de «r,3jamento». Programa. noturno Os dados o'ra estabelecides contêm, ainda, algumas ddi..;?Como ja tive oportunidade de observai-o detidamente no

De 11.30 ás 24.00 horas ciências, que só mais tarde poderão ser escoimadas, Além da Ial-Estddo do Rio Grande do Sul quando lá trabalhei e onde é co-
ta de informações da exportação preceisada durante o mês deRose Lee

d
nhecido pela cienominação de <sapéco», será de certa utilidade Banôo ôa Lua fevereiro, nas coletorias de Este,-es Junior e Xanxerê, a iscri-
que aqui deixe minhas observações, com intuito de servir ao a- lrrnãoa Tapajós rninacão segundo a espécie não atingiu I perfeição desejada, poisf'Hzlrlnha ramarglj) :Tgricultor catarinense, a exemplo do que fiz por intermedio da Re- Orquestro Ôli!: Dan9a� muitos exportadores se limitam a fazer declarações ngàs, sem se-vista Rural Gaucha de Porto Alegre. .

RaclamÉS e a Ali 5tara
guir rizorosamente as in.trucões centidss PO verso das guias, 8SN

'

Regional de Dantli!: 50ntorQ (;as visitas que tive oportunidade de fazer aos mandiocais Eôuarôo Patanê li!: sua Tipica rorrlcznte!3 quais exigem a determinação dd espécie exportada: peroba, pinho.do Rio Grande do Sul, notei que os pés inicialmente atacados
Abertura com VOZES NOVAS, eternentes etc, Daí, o grande vulto d.� madeiras não esneciticadas.pelo mal, começam por apresentar as folhas murchas, embora per-Í estreiantlZs no ruõlo, O valor comercial nos mê-es de janeiro a fevereiro forammanecendo em .sua cor natural. Es,' e comportamento j�stifica bem I A's horas certas, jornais falaôo!5 com no- obtidos mediante aplicação da preço médio dos mêses de marçoI Ih d· «S »1. tirias em primeira mãC3, fornerlôa5 bIt d d z d d I d

o nome que a 1 e (la
-

apeco -pOIS a aparencia e mesmo

pela A NOITE, e oferta ôa ralla e � fi, porquan o, s�ment� a a OÇeaO 05 novos mo e 03
,

:de uma planta que tivesse sofrido a ação de calor, provocando a C3uimarã2s Ltõc., agEnria i'a Lo· gUlas, se possuem meios pua a sua .ruraç�o. Mas. mesmo assnn,murcha das folhas. �;os pês que apresentam a doença em maiô te .. ia E'eôeral
os dados ora trazidos a publicidade slQ. d,J notável valor infor'adeantado gráu de desenvolvimento, as folhas com çam a tender A's 21.30 rANçÃO DO DIA • - Escrita rimativo e este Depertan.entc se sente altamente recomoensado p;'_'I d' d d d E d f Ih e intel'pretaôa por Lamartine Babo,

f J' iid dE' 'd 'para c, 50 O, pouco tempo "POIS se essren en o, ste es o a-
uma oferta õc casa de louças "O los e$ orças que tem rnspenn o para otar o �staao e estanst.-mento tanto se nota na parte inferior do caule, como na parte SU- DRAGÃO. I cas perfeitas e oportunas.perior, verificando-se mesmo, em algumas plantas, a queda das

... IA's 21,35 .. Estr'ia do BANDO DA LuA ...

Itolhas inferiores e superiores permanecendo intatas as do centro do

I
50b:o patrocinio ÔOS Armllzens Brasll

,e iule, sintoma este carateristico da doença. A's 22,00 _ "Teatro .J Retalho" ': reDaS!Nos foliol05, algum tempo depois da invasão do ma], no- rapiôos uiuiOas por: l'e!so 6ulmaralZe.!. ����������������==�������_��
tam-se goticulas gomosas, transparentes a principio, depois, talvez mesquitinha. Violeia E'erraz,

I Pr.duto I Qustidade I Pêso liquido �O!.�::ialpor oxidação, de côr alaranjada escura, na região da inserção dt'�. 5przaRers Oe stuõlo : Oõuuclõo l'ozzi e I' M. Cúbico (Quilos)
Celso 6uimarães. ;___-------------- -----------tes com o pedunculo. E�ta exudação, em alguns casos se dà em Canela 2.518 1.840.347 588:004$000toda a extensão da nervura principal dos Ioliolos. Amanhã: Cedro 537 367.047 173:643$900Certo tempo depois, quando os foliolos estão completa- Orlanôo 51lua, 50nla BC'irreto. Habor Imbuia 1.626 1'286,885 261 :Y91 $6(,0mmte murchos, seus tecidos apresentam se StCOS e quebradiços. Dias, Bob�Lazy. mouro ÔIZ Oliveira

Peroba 79 51.293 5: 145$400Nos caules, desprendendo-se a casca, notam' se estrias A's 21.00. c�ncurso �alo K .. A m,e.mor!a Pinho 60,225 36.407.652 9,141:200$200J
.

d' d I l d I ÔO OUUInte nptlccõc a iôenlIflcaçao ..nguu inaes e côr escura, possive mente rorrna as pe a presença
ôe trecnos musicais cnnheclôleelmoe :V\adelCas com-do micro organismo responsavel pela doença. Esta aparencia justi-

. pensadas P. lami-lca o nome que os agricultores lhe dão de <rejamento da man- IIII!.

��������������������������II nadas, nA0 espo.dioca». Notam-se ain �a manchas escuras, esparsas sobre a casca, I cificadasdp. contorno irregular, parecendo terem sido provocadas por quei", A M E T R O P ,,_O L E I Madeiras serra-maduras.
, II das e beneficia'

,

Procurdndo eX!lminar as raizes, obsel'vd·se que, as plantas I das, não espe-fllllda coro pequeno porte, sofrem grande p:rd'.! de amido, razão i
.

S-=GUROS GI=RAIS cíficadas.
li rque o sistema radicular npresenta·se quasi fibroso. Naquela� em II elA. NAC. DE EL L

I
Madeiras em

que o micro organismo respomavel pela dcença penetrou quando I hrulo, não espe-as raizes ja desenvolvidas, ou as que resistiram melhur sua inva-I
METROPOLE II

,ifidas. 8161 489,600 113:194$OuOfão, apresentam 'se até certo tempo normais, para depoi� apodrece- ..
. _

r _m, quando a parte fl�rea da planta secou. Em um côrte trans

d T b II. S.;;;;°iiiiiiiiiiiiMiiíiiiAiiiíiiiiiiiiilíiiiiiiiii.iiiiíiii�iiiiiiiiiiiiliiiii3iiiii')iiiii·7iiiii5iiiii8;,i;liiiiiiiiiii_7_8iiiii'iiiii8_0iiiii4iiii,3iiiii�_��liiiiiíiiii2iiiii2iiiii.4iiiiii7iiiii6iiíiii:7iiiii3õiiii5iiiiií$_7iiiiiõ00versai feito nas raizes de plantas '}acadas, notam-se pontuações es-, eia. Nac. de Acidente o ra a nO

'1
-

curas, dispostas radialmente no cilindro· eixo e que num córte 100- 2.....:... Moo.laturas� tudinal aparecem como estrias. .êste comportamento é ocasionado �onstituem 11m poderoso grupo segu-p:la presença da goma' bateriana nos vaws condutores da rail. rado geouinaolente brasileiro, a ser-

1.�������IIIII!'!!���;;P3:ê�h.��L�q�Ui�d�O�I��v�';;--E7I'Dado o vulto até certo ponto assustador com que a dG- vieo d.., todo O Brasil
ença se apresentou naquela época no Rio GranJe, e havendo Produto (Qulb) eo,uereial

---necesf>idad� de se conseguir manivas boas para plantio, procurei PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES Brinquedos 9B6 9:736$�00H!r se alguma variedade ali cultivada apresentava-se resistente á CONSULTEM NOSSAS TARIFAS. Cabos de vassoura 607.17] 127:255$()OOinvasão do mal. Assim, visitei, principalmente, as roças em I.jue Caix85 abatidas 835.687 297:915$500eram cultivadas mais de uma variedade, para me Ihor forRlar um Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha, Presidente Caixas ou caixões vazios 16.955 5:905$300juizo a respeito. I Dr. Leonardo TÍ'uda ("'angas 1.200 212$000Depois de percorrer varias propriedades, constatei que as I Dr. José de Sampaio Moreira Gamelas '>35 837$000variedades de mandioca brava ali plantadas eram «Encarnada), I
Dr. Virgílio de Mélo Franco Molduras 538 3: 187 .:p400«Encarnadinha», «Amarelinha», c5apucaia», «Sapinha», «Bean- Dr. Luís Cedro Carneiro Leão

� Moveis e m o bdias 156.9] 4 508:978$100ca», etc. e as mansas «Portugu$sa» I «Manteiga», Paraguaí», Dr. PUnia Barreto Palitos para mesa 1.633 17:293$400.Carapé», «Gema de OVal), etc. I Pipas e toneis vazios J .395 1 :813$SOODe todas elas, li unlca que me pareceu mais resistentes á
Agentes gerais e banqueiros ••a Santa Tamancos 208 392$400doença foi a «Paraguaí». Tive oportunidade de veiific&r em mais Catarina � Tacos de madeiras parade uma plantação que a variedade referida, embora plantada la-

O �.. C. assoalhosdo-a-lado a outras variedades, apresentava-se viçosa e produtiva, M A C H A D ...,-' la. Diversos altefatu8 não es"lénquanto &s outras achavam'se cOTIpletamente danificadas pdo ma:'
p�cjficados 395.967 295:844$000Em 1912, em Campinl:1s, Estado de São Paulo, os drs. RDa João Pio.o, :; -- �x. Postal 37--

1-"
_

Artaud Berthet e Gregoiia Bondar, estudaram a mesma doença FLORI \NOPOLIS SOMA 2.482:646 __!_}I7:4�] $1 00
lm mandiocas daquela região e determinaram o seu agente como I

���iiiiiiíi�__���������������-�����-'�-�'-�'��� -;;;•••••••••• ,
sendo o BACILLUS MANIHOTUS. �_ .. __ -.---_ ----

- I
-

ITratando·se de uma doença bacteriana, cujo agente pode- se tenham ainda contaminado; i .
se manter no �ólo por algum tempo e infetaf as manivas plantadas 7 -Pro,curar combater por todos os meios os insétos por

I I.e, conlequentemente �s novas plantas, leu combate torna·se difacil. vp.ntura obsfOív;Jd05 nos mandiocais, poi, poderão s�r tambem vei-
Pode-se somente aconselhar os meios preventivos mais viaveis de I culador('s da doença; • I·serem postos em pratica. 8-desinfetar as maaivas antes do plantio, mergulhando-as

Assim, de"erão os alilricultores por em execuç�o o se- ligeiramente e D clllda bordeleza a 101°;, Iauinte: 9 -Quando não S6 fizer a desmfeçio, ha toda conveni·I!>

f d f" Il-Não plantar durante 3 a 4 anos novas mamvas de encia em f'xpôr as manivas ao sol, a im e secar 8S super ICIes

mandioca, em terrenQS onde apareceu 8 doença; de corte e ferimen�os.

I2-Proceder a rotação de cultula durante 3 a -4 anos, E$tes o� meios de rombate preventivo que a logica nos

plantado de preferencia milho, todas as variedade� de feij!.o, tre- aconselha indicar.
moço, etc.; Dada, no entretanto, a gra�idade em �u� se encontram

I3-Para a organização de roças em terrenos virgens, ad- as, culturas desta .eufo�h.la<:ea, e� vista d,)s pre)ulz?s determinados
I Iquirir e�tacas absolutamente sadias pr(')v�nientes de culturas onde por este seu terrIvel 100mlgo, sena de toda necessIdade para o

I
'

.

b I' I •i.àu 'tivesse havid" o aparecimento do mal; assentamento de medidas eficazes e economlcas, o esta e eClment.o .

,.4-Plantar, qu:mdo passiveI, variedades que tenhlm apre- de campos de estu Jo desta doença, e. do comportamento das dl- I
.% Isentado certa resistencia .l molestia; ver·s'lS variedades em face desta batenose. .• 1/

5-Desinfetar sempre todas as ferramentas que forem usa- Do tstudo 0'1' variedades resisl,entes, cultivadas ou silves"

I �P'1�;�,�� Idas em roças atacadas antes de emprega-las em plantaçies sadias. tres, poderse i'lm obter elementos genetlco& para a prOCUfa de va- .

TO N I CO •
Para isso pode-se usar o fogo ou o sublimado corrosivo a I por rie�ades resistentes e, assim,. saerguer ,as �ulturas catarioenses de I iSTOMACA L I1000; mandioca, em bases economlcas e racionais.

III ,
.6-Evitar o transporte de terra e tudo màis que possa ser- "

,

,ir de veículo á doença, det�r i enos infetados para OS que �ão Ri�' 'de Janeiro, Outubro' de 1938.' tI••••"
_ �

I -- Matéria prima

612 398.900 239:649$90 )

64345 37.962.664 11.953:906$700

I'

:i
(

463.458 1 08:071 $000

J
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Perfumarias artigos de toucador!e

M N

esmo com

P,R EI

da

UMA CO PAN I�� GENUINA
TE BRASILEIRA - ..�"

..
'" ,-'

�_
.....

,
-: ;1 _-

,.. .-.- (, .• ,J.

.om Apolices em todos �s .!anos

pelas tarifas m.ais IGodieas

- deve sei· a

Companhia de sua prf�tereilcia

A "s "ULp

Companhia Nacional de Seguros
de Vida

FUNDADA EM 1920, APRESENTA tEM 31-12-37

Ativo
Reservas
Sinistros pago.

31.561 coutos
26.626 oootos
13.517800t08

Dlretorese

·Dr. José Maria Witaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. José Cassio de Macedo Soares

�de Social·-Rua 15 de Novembro,--0[[ São Paulo

Sucursal--Rua Marechal Floriano Peixoto, 113-Curitiba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ET I OI
i I D_._r..__A__lf�l'e.do P. de Araujo I I Accaclo Mo-Im���:=xecução,fiS-
> MEDH :'{') reira � estrutura em con- cauzação e direção

IjEspecialista em moles/ias de '�'re;Jnças, nervos Q tem seu escríp- � ereto armado de ob. as
impaludismo e molestias da pele �� e ferro Ap.ar··el hamento comtório de advegacía á rua �Tratamento do ernpaludismo e das rnelestizs da pe- f� pleto para constr-u-

le e nervosas pela Autohemotherapia Vísconoe de Ouro Preto � çêes de pontes em

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro. 13 I concreto armado
Telefone, 1.584 _j

n. 70. - Ph011P: 1277.-

_�Sl!_�t��:=��s.::.��} �d��.��__ l� horas I.cabU Postal, 110.

Q� ._ �L�º II

1:, ����-r.tQ � "�

I'J.t �"11ic�& �'ia' .. '.

Mo!estias e Coer-facões II '''/�f/A�l;.i;:��il'dos'
.

I
'. ,. '. '("<3' �

, :9ohAt\ GARG� .
I
..'-�,:-.�-',��-:-.:�-;";-':-'••:-- � Cu r it íbaBt!J;r II J cm ii G iI.e A r &ii UI i @ �" .

Para seu concerto, procu- �
Assistente do Prol, Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe ", rai a Casa Musical, que con- �àQ serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

'

I! ta. com a oficina melhsr ��;
d FI' I' t d it I >:;7j
e orianopo iS F i

mon a a lia capr a . �Memero da Sociedade de oto-rhíno laryngo'ogla do Rio. I Rua João Pinto, 12
'.

Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1447
Rua Vítor Meireles, n. 8-FLORIANOPOLIS

OPERA •• O

DOENfiA_S DE �ENHORAS-PARTOS'
GÜNSlJI.tORW-RUA TIU.JANO: 17 SOB.

DA.i , Ai 12 E 2 Ai 5
flESIDJ:NCIA A RUA Nerêu Ramos 26

peNE 1450

1 Atende chamados a qualquer hora dia e noite

I

Dr. Joaquim Madeira Neves

I
. ,I Ferma-to pala Faculdade de Medicina da Unlver-

sidade de do Rio de Janelre

MEDICO ..-C)CULISTA

Tratamento clinico e cirurzíco de todas as moles
tias d. olhos

CImo de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
10 Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d!� Janeiro
QOmllleta alt8relhazem para a sua espeoiaU.....e

Eleire.idade Medi8a, CUnHea Geral
Consultas diariamente das ] 5 ás II

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 145i
ReaIDENCIA! Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1121

SPRP"1"f'j?'*t t

Etondino Cardoso
Otavio CardQso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
50S
505-
SI4
519
521 .

li2G

'* F

Omar Carneiro

I
I

S ai II lo

Engenheiro Civil

PaleHili. da Caixa

1· Andar

Economiaa

Caixa
Apartamento

Postal, 784

II

Paraná

I� Dr.
I i Especialista em mo/estias do eperelh» Emito uttna-

, I. no ,do homem e d« .malher
. ,Ex-interno e ex-Assistente do serviço se �!rur,lae

ginecologla do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Institute de Prevideneia Clínica de
Ri0.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médico da Aeatstencía
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada_ U_t';&t,�.
Medico do Serviço de Higiene Pré ,Natal do D. S. f».
do C. S. de Florianopolis.

Doenças de senhoras. Úf(J[t1f!U}.
Par/os e Cirurgta. N OV!iD�D E

lIARDALli'5 r�Ó:��PAlU. VER�O

Calçados ��$��I..HOl\ QUALIDADE � ti
!i_PUlt•• DE VERNIZ D,â 1«LHO�

QU�LIPADE ��RA. 5;��t-!0f\A5, A .0.
�HINELOS, I AMANC05, \.:1NT03, E 'te.

FABRICA DE CALÇADOS--.A...m..
A LHEUREUX

Secçio de vendas RUA �ON. MÁr'RA••

fi

! Curso dp. Maquinas f: Pilotarem I:Pl\VARAM$� ALUNOS PAl\A EXAW& A �. lcM.
QUII'H�TAS. PRATIIA�TiIi D}G� MA�VIN'Ai. M�·

RJITAI lt A TUDO MAIS QUE S:i RIII'&flE A'
M.EIAl'UeA MAIUTIMA.

CLINICA OIRAL
Vias Urinarias

1ratarnent9 modernQ fIÚI6
mo/estias rJ(I Pu/mio

Consult.-R. joão Pint�1 13
1 elefene. 1595

f(es. Hotel Clferia·Fene 133J
C.rwJla das 13 ás 16 hrs.

�SÀD,i QEVIH!IÃO IifMem_ AO M .

r.t1UMPle DU RIUS 'UX
LAl'UiO 18 DE MAIO, 41
FLORMANOPOLI&

Dr. ÁÜ,ulto Desernbargadcr ��.':.'Saivio Gonza,a �i Ex·chefe da clinica do HosrH'
d. P .·U Ia tal de Nürnberg, CP. "r&6691'

�,��c:::l ADVOGAD@ 'Itldórg Burkhardt e Prjfessef

•OJN�A5�k��NHO- Rua Trajado no. 29
Erwin Kreuter)

.fitAS-PARTOS Elpeeia!hs!a em ,'rlirDla
• ,I.rações __ .

_ _ f
iJGr#!!1

!'&r... I I alta cirurgia, gineecologie, C.....�nsult.ri(l):I�ua Vicor
Meirelet II Ir. ".dra �. Moura Ferrfll I .�ças, dali 5e(�heras) e ,artes,

,

i cirurgia do SIStema n0tve.o P-

Io. 's 1 O,JO e das 2 as 4: hs. Advogado I operações de plastica
Reside.aia: Rua Vis-ende I

!
R·ua Trajano . I t.. " ! CONSULTO.RIU·--Rua Trs-de Ouro pareto, 42- .1:1

'

, n SQl;,,,ra.tlG 'I
I I

ano N. 1 e- �as I. ás I 2 6fone: C.n,iulter.ie, 1405
I Teleshene n' t 548 ! tias t 5 ás t Q 112 horas.Fon�: R€SlCIoncla, I '355 � (:�. , TELEF. 1.21\) I

.
.

. ���·wii1lM'n &"M!iI1I8i. J ftES!DENCL�- �ua ,,1st.. f
Y••�.Ia. precisa d. lima II_OIISdoe'I.I/ ve�

...
Jun�or N. 2.

IDIsque o ". 1.5a2 G1e seu telefone e .: 1 !J�!t�f.: I: 1..3..1 __
����e��� só parafiseus passeios, como tambem para

" . ";�r: ��;::7'
P

ISão todos r9.rros modernos e confortaveis dirigidos por mea"_ � i�
,

habeis volantes. I/UGt ..

Consultorío e Residencia á t<lJ!. Víacft<h & Ú"'. Pre
to, n'. 11 - Tel.-gOO. -FLORIANO!lOLI�.

". ,-
I D' �'�. . 1'----·--I r. �,:OéiSr�� ® I

1.�i:t�$r'·f·Halí1ri� I Dr. Ati.rilal �.
4a. Silva'
J\tIvop"e

P. I S de N"_�r., 3 sei..
F� 1'31 e J2'•

t' .... � '-.h"_�'__ o:. 0_' .. _� �.�
,...._"" ,.l6-I" .. ..

� "
, • • ...... ..".. • ...,._ ��•

DlltlnçAo ICantorta,
---"_.--._-_.--_._,--_.----------,,_.---,�-----------------�---------

Cem Economia
nos Trabalhos doSó

Conaultorio Técnico de
�1!.l r=-

'.

� ,U

IVO A. CAUDURO
_ PICCOL��

Enge"h.lro Olvll

,.r.f1•• I .... i. �abilited(3. pera�todcs
•• ramo••• encenharl.

Admlniltraçl.. c.nltrução • reforma de prédios com

pagamentos em prestações

F='rojét�8 ernlgeral
Escriterio central : Rua�T�de Seternbro, 47

Porto Uni lo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;CRAn�:NTCNOS Di'1°0TiEIJ: Q Kit°A_IItINÂ.
Matriz ;:FLORIANOPOLIS

�

I&'!

U ln
BOSCH

s

••• , •••1. lIta...ta, ..o.....
• .....OP "81 "'''R'''

..... - '0. ao .

_.. .ao Doa.ome hMiI.'. (1,1 8)
1111...... dur"ltr.,l .

A

ven4kt eM \:0111 _•

••••• ti .

" .

OENS r;!"tL�.S PM�'A o P( PTu DO RIU DEjANmR"

vega�ão entre BUCAf<EíN (J0lnvile) e: SA�10S,
GRA DOS HEIS e RIO DE !AN1!IRO, t11reta·

.'

mente. sem transborde
Tem; sempre vapores em porto, cllrre21lndIJ

srrega-se de classiliceção, medição e EMB�•.RQUE 4e
as as especies de madeiras serrada .. , beneftcl!uiu e .�

irei stc .. cereais e mercadorias em �eral, pillftl qIJ111quer
o do Norte ali do Sul do Paíll, bem come pat'fi o Exterior

w_���C cargas�"ae' ímportaçãe] do Pais {<lU, ào Ex'
terisr, para desembarace e rcdes��cha para

as praça i do interior
'fIO DA E. �E FERRO ARMA%EM PROPR10

xvrço GARANTI60 E RAPIDO-PREÇ.OS MO!)!COS
.

'.'.��"" .

FIliais em:

alllmanau, 8ruzeira do Sul,
Joinvile, L.gas, Laguna, São
Franaisca d. Sul

f\40STAUARIO EM:

Tltlaarã.

quando •• q••r re. de maquinas de escrever,
...__IiidIIi , eordar rádios e aparelhos em geral.

Rua Conselheiro Mafra U' 66

Banco do Bralil
Capital
de reservI

106.111:11'$111
'218.741:101$000

1!CUTA TOItAS AS OPERAÇIES BANCARIAS

WÂI 1! eelll\1iSfONIHiNTBS BMlTeD•• PAII
8lA LeSA.L RUA T1(AJANe, N. 11

Allona. em aonta jcorrente, •• s.,úlnt••j juros:
fi. J.tIS (CCUll�CIAIISiM UMIT!) 2� at-
Imttai" (limite de 59:000$) 3" ala
,opalar" (idem de 10,:060$) ,. . ".

4% ala
de avi.& pr€vio (de t.ll1atsquer ,unhas, ,com �rehtadas tam

bem de qttaisquer importanciu).
ansa prévio de.:30'idias

.. de 60 4tas
de 90 dias

1iIn'I'1"Io._ A Pl\A�FIXI:
PQ , misa
PfJt' 12 mêses
Com renda mmsal

1,51 ala

4� 'la
4,6� '11

RÃS A PREMIO!.
por 6 mêses .V"�; I.
flor 12 misell ..

Sufdto aoil,lll propordonal.
pedlente:"'�das 1más 12 e das 14 ás .15 horas

os sabados: das 10 ás 11,30 horas
-.

Endereço telegrafico: SATELLlTB

THLEFGNE 114

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

ltiAill:!;"',$.:;
�.

,I
I

Eletrica

N o Estreito Ponta do Leal

�f<.k!WI�:ç8Ê; 'D�, }31tÇA E A'1j:
TENAS DE RADIO, CONSERTO� I!. AUMEN

TOS PROCURJ!M

/}.\ E!:LE:TR�CJ�
TEM SEMPHE E\1 STOCK E A' VENOA, P0R
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATEf�IAIS ELETRICOS, LU"TRES�:E ABAT-

jOURS ELEGANTES E MODERNos
NOVIDADES! VISITEM A E-é

.-

Rua João Pinto n. 14 .I. trlca
ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI�
MENTO DE CHUVEIROS ELEITRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

I

I

• 8 L ....=:-,.. &:--8 "
a Santa Catarina

NOS CL<\SSIC05

ENVELOP:_'FECIlA130S. .

'

.6':•• - ��i���D �1f)7 de OUTUa O
Concertos e limpeza �

I
.;

Fede·ra!

Um romance que
passou ...

ALUGA-SI56 um presente reallsarã
esse lonho... E nenhum
presente melhor d. que um

perfume, Mm perfume que
faz ..nhar como Noite de Ba,
dàd por exemplo.
E' o ultimo peerna qae

5chneider i: Cía. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencías raras. Noite
.de Bagdad é corno uma sin ..

fonia, na qual trescalarn no-
...

tal frescas e ardentes, al
ternamente. Noite de Bdgda4
fal sonhar... lembra roman
res e sugere poesia, .• Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar OI remances pu
sados.

Casa no Estreito

(Joio Pess6a)
Sah de visita - cinco

grandes quartos - 8ala de

jantar - copa - �.si�ha e

inslalllçOos samtanee

Luz elétrica em tedes os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma flxplendida

praia de banhos
Dois porêes e dois anques

para lavllçãG de roupa.
Onibus na porta.

Todas os campartiroentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa 410 M s

Agua encanada para serviços
da casinha.

CHAVES A' RUA MARi
CHAL GUILHlRME N· 1

Plorianopelis

�.IT.E DI: BAQDAD

Lo NODve•• per
fume de

I.hnelder " Cia
�MI

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



Florian_opolisA GAZETA��1938

1--:::::::::::: ;ef::��:=c�:õe7 "I�tiÚD�l���n�L�AGRE ..;I

e pinturas em I i::BARLAUTB
Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai- !

xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras. ! i usando o creme

I {;DARLAUTB
I dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!
...... que possue o maior

e mais variado estoque de
qualquer artigo íarmaceutlco
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

narnento.

lníormações nesta redação.

Comparúhia acionaI de
çã�

Movimento Maritimo"Porto Fiarjail�píDli&

avega-

Para o Norte Para o Sul
-------- --.- ---�,------,----�- -I�����·G��h�t·__��__� -=r�_-�.�_-�-�__�·.�m���__;u__�__����X��_M�ara__M�·�� �

Fretes de carguei!� 11 TeJ��neH '

e Paquete ITAQUE'RA saírã á 29 do O Paquete rrABERA sairà á 26 do :Icorrente para coreute para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitérla, Baía, Maceió.

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

I I Telefone684ntr
Rua Visconde de Taurlay N' 18S

Joinvile em. Sta. Catal'ina
Imbituba

Rio Grande
Pelotas c

��

"
Hotel situado em melhor ponto silen-

G cioso do centro da CídaoePorto Alegre

� Preferido das Exmas. Famitlas e Snrs, Viajantes�'V·ISO Recebe-Ele cargas e encomendas até a véspera ;dasjfiaídas dos paquetes
t.'� 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 Armazéns da
Csrnpanhia. na véspera das saídas ate ás 16 haras, para ser conduzida; gratuita- !
menté para bordo em embarcações especiais. �

EiCIiITOftiO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB, (FONE 1250) G
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(rONE'1 666) -END, TELEG, COSTE!RA �

Para mais lnformacões com o Agente �
.J_ S.C",,"ITOS C::!ARD()SO I.r

�!!II_RílI.WWSllll·!l!FPí'EYmr'í��awa&�

� �C
_�S.J O I N� � L� P E

f� Aperte, um botão II ,e ouça sua esta�__ . APRES�:.,..N=rap,
,

A novl:t linha de r�dios

- J t\RDIM GRANDE E SO;\.H3RIO -

Quartos buns Boa comida
BEBIDAS NACiONAIS E E.STRAN]EiRAS

Proprietario: L.EDERER

%tmm"· �I;'!" QQW7X -�;:e.çnpç. .

,I'
� --' ;;;;;;;;;;;;;,;;:-:". -

ii '

iii HOTEL ANDRETTA II'o MELHOR DA PR,,<\ÇA. :
,

ACOMODAÇUI:S CONFORTAVEIS PARA VIA- II .

JANTES E EXNIAS. FAMIUAS II

'II TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO- I
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

Tj'
Anexo: Arrnazern de secos.

'

_

motnaoos
nerval Santa Cat....ina �

$.*
. Itt:t( 4; b s i?'5 . rgêâiSR'g;r a ,'i1..eã-àfii�ií-�iICS, ,

,

I,

,

Sintonisação Elétrica, em quasi to-Idos os modelos 1939!!l maravilho-
. 51!l. concepção eletrotécnica que per- I

mue a captação de sua estação pre-

Iiiferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

Distribuidor ExciLJsivo

Casa P I E P E R

RCA-UlcrOR
1939 Volvulas

Fonoarafos
Diseos
A.ulbas II HOTEL A V E N I D li

JOINVILERua 15 de Nover"nbr�oJ 366

Propr.: FRITZ SOPPAdm1tem-se ainda alguns agentes no interior

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO -- ViDROS OE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-VIDROS Lt\PIDAD0S E BISEAUTE' :08 MEDIDA O ponto mais central para hospedar-se em

[oinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão
só no

A S A P E Rc p
For"neoe para o ínteriorJ()INVILE

Hotel AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-r-Camisas - Gravatas, etc.e-Artigos para
Barbearias-Para Invemo-c-Banho-v-Sport-c-Viagern e Carnaval

Rua do PrínCipe, 353

.JOINVILEP'IEPERCASA
---�---------------- _._----

.JOINVIL"E
f

l�
VISITEM

A CAPITAL.a
o malar stack de roupas para meninas e garltas

Rua COllselheiro Mafra esquina da Trajano
À C A P I T A L.. ;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROGERIO VIEIR �

Pre-std\:,'n te I
- -- .. -

I
»A�TI-SÁRM TEU ('

C
-""

d Vende-
asa a ven, ii se a IA U � A, �

confortavc-I casa situada �l�rUa! (Matér!as do Lurso PnmarlO)
'Nerêu Ramos 11, 13- Qual I - Das 2 ás 4 --

quer informação pe'o tel efo, ! Tliltar á rua Saldanha Marinho
re n,I.38t: ! n' lO d,� 1 Il� 3

PARA
Sport, Viagens,
Turi smoe Caea

Binoculos Prismaticos
ElUSCH;)
Jóalheria
ADOLFO 80ETTCHER
Rua Felipe Schmidt. 11

CHARLAUTH

A GAZETA, 2,5--·10 ......1938 FlorianopoJls
omis�=:aiario�-cafulfu�i�5���o�M�-�o�r�r�e�r�a�m������������-�����C�H�A�'�R�L�'A�U���H�,
stado de Santa (;0- nas dernocra- todos sem é o creme que revolucionou o

toriaa cias modernas largar as TESOURO NACIONAL �::�fc:e�:o'S�I.óra revoluciona a

ITAL DE NOTIFICAÇÃO PA.RIS, 2�,- «0,5 �nciden- armas!
claração de Salario MI- tes que se verificam diarinmente

mo pelos Empregadores demonstram que II Igreja Cató«

-'d dã R 'V" lica mal se acomoda com o re- LONuRES, 24 - Telegra-
O li a o ogerro terra, d' 'I E 'fam de Cantã ; A 'R

� ld - d C íssã d grme itatona , �ta_ oposição o, �encla eu'

I ente a O!:1IS. o e "

d
-'

I' ter'

falaria Mínimu no Estado aum:nta o
I

prestigro � cato ICiS-
'

, ,

,jj S t
....

t
'

t
mo junto as democracias moder- (!.A Cidade ofereceu um aspe-

""e . an a La arma. nos er- "E
, do 33 d R J nas> , declara o cardeal Verdi r to que causou pavor, nue os

P (IS O art.
d °I Oegu a-

nos conselhos atuais rue dirige milhares de refugiados que jazem
nI:nto aprova o pt' o ecre-

' -I, t. b d
, ,L' 399 d 30 d Ab il aos sacerdotes da sua diocese, en re as agagens na estação a

to el n. .ue e ri
E' b

'

J estrad d f h
instit « em ev« ente que o eu-

c a e erro, 1\ numerosos

'do corrente ano, que ms I ue "

l

., fo id id
C
,-

d � I
' tcntansmo que faz convergir p,,-

,rIOS nos recentes «ral s» ae-

as ,onJlss�e,s e va ano
'f' df- reos que tiverem de deixar os

Mínimo notifica a todos os
ra um UDlCO im to tas as orças '" ,

. "d' '.�'
.

vivas do país obtem resultados hospitais em vista da partida do
)1:( IVluUOS, ernprezas, asso- "

-, a I di A I'
, J'ó' indi t f- mais rapidcs que podem seduzir pessoa: me ico, gna e a tmen-

C açl1êS, sin rca os ou rrn.as " f IS'
t h i 85 massas e dar a Impressão ex- los altam por comp eto, o um

q e en Jm a seu ser� ço terior do exito Temos estes exi- destacamento motorizado chinês
•
t'mprega ,o� ou

di o�eraTlOS, tos sob as n�ssas vistas Vele' resistiu ao avanço àos japonêses,

qt'��e'dPc�dJn ermte hlob"J�tagden- mo� talvez uru dia qu� foram fazelldo-se matar de arma; na

( ;:j eVI a men e a I I ê US, - d 'd d d
-

I d t comcrados a preço bem elevado mao, epOls e ter susta ou-

,�c�a� �G et; o�, p(\� es a MasÍ"' se os exce:sos de autorita� rante trêr horas a marcha das

d�mf' l�S da' uln6clOn1an o

t
�o, " forças niponicas».

( I reio a a, nspe OT1�
nsmo sac pengosos mesmo !=>8ra

) dê
- 0� que triunfam torna=se evidente I

P giona, este Estado, as
d id d .2 MA'QNINAS PARA GELO

inu.caçê- s ?OS salários mais pl:\:a 'dto os qu� da �ut�n b) e, EM PERFEITO ESTADO VEN-
l-a'xos efetivamente pago i,

(lX_CCI a com pru, encra e a so
DA CI GARANTIA

C m a descriminação do ser-
Íutarnente neces5,ana p (a r. gran- Delolnbert

viço desempenhado pelos deza de um pais»
,

trabalhadores, conforme mo- ,O cardeal yerdtc, conclue

d .lo aprovado pelo Ministe- fnzando que «ch'goL :-1 hora d:,

Iii) Elo Trabalho, lr.dustria e rcconstruçãu.>
. ( (t nercio.

"�"�"__ IO:I_oiIIDf.III a D"'-.

'-Comissão de �alario MI- S©llf'üíl� �
nimo, em Florianopolis, 13 I� �'ce Outubro de 1 9 38, ! � [jH�i[f[f\l@ r�lC�r�@

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepio,
aposentadorias, requisições militare. e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-e-incumbe-se e

advogado DR. ANTONIO THEORGA,
(Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REF�.

1)ENCIAS BANCARIAS),
Escritorio: Rua I: de Março nr. lU-�' Andar
Endereço telegráf,ico: THEORGA-RIO DE JANEIRO,

não é um creme comum

CHARLAUTH
che extinguirá as sardas, pano,
cravos e espinhas, sem a mínima
rrritação deixando-lhe a cutis

limpa macia e fresca._-,-------

IJ!IB".Q li
E

Prest.a b.,m

CREDIT'O
atenção
MUTUO PREDIAL

�
t�
m

, ,. ""

QUE sorteia e entrega de fato os seus pr:iosllJ
unle•• • •

I:,��:,.,:QUE os seus felizardos são todos pessoas conhecidas I
QUE comprJva a entrega dos premiai com retrato e recibos dos premiados
QUE tem assistencia médica gratuita �QUE já entregou mais de 2.000:000$OGO em premias h

QUE r ão sorteia numeras vagos i�
QUE tem dois SORTEIOS mensais �
QUE as mensalidades estão ao alcance de todos !;�

D

li�:l
f�:{
�;.

I
,

4 de i'-,Jove >"""l""t bT'"Q 4 de I'Jovembro

Premio maior 5:800$000
IV1 Litos outros premias menore,; Tudo por 1$000

Não ha corno a "Credito Mutuo Pred ial"
--- ----- -----

Piemiada em 18 de Outubro com o premio de
r�s. 5:800$000

M r.:\, RfA [)IA S, residente em SaGo dos �
Limosa ���

�

a a Três Irmãos,
.........................................ee••••••••••••••••••••••••••••e .

o alacio das Sedas,
...........8••••••••••0 �.o .

Recebeu, diretamente' das fabricas, o mais formidavel
e o mais fascinante stock de sedas

E' um deslumbramento d,e côres e padrões
os maiores "Magazins" do Rio e São Paulo,

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as sedas da

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação' de 1938!

MARAVILHOSO ! FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPAItAVEL !

Simultaneamente, com
o

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o unlco
em qualidade, elegancia e beleza

Sedas Linhos só nae
A. IW

CASATRES IRMAOS
......................................................................................
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Escolhendo
catarinense.

bela jovetn
Em memoraveã pleito foi eleita, dia 23, a Ira-
ciosa senhorinha Jocelí Pereira pára representar

o lDunicipio de S. Joaquitn no concurso para a escolha da ll1ais bela
jevem caeaemense, que a "GAZETA" realiza por delegação dos "Diarios
Associados" e da "Radio Tupí".

Nossa
ANIVERSARIOS

, C\PITÃO LARA RIBAS

Assinala a data !de hoje a pas
f:H�em do aniversario natalício do
hrilhante oficial da nossa milieia
estadual, Ir. capitão Antonio de
Lara Ribas. ilustre Delegado de
Ordem Politica e Social.
Espírito dotado de uma força

de vontade =n4>tavil, estudioso 8

inteligente, deve êle ao seu pro
prie esforço a ait.uaçio que des
fruta, conquistada á Iorea de
uraa honestidade e de uma reti,
dão, que ião um exemplo digni
Iicante da !lua' compleição e do
seu temperamento.
Tendo feito uma carreira bri

lhante nas fileiras da nossa For
"a Publica, vem o capitão Lara
Hibas, ainda agoaa, de pôr em

evidencia Q seu grande valor á
testa da Delegacia de Ordem Po
litica e Social, com uma serie de
medidas que são uma afirmação
.'xpressiva das !!UaB extraordina
rias faculdades de trabalho.
Ao capitão Lara Ribas, a quem

nos li'9m os mais estreitos laços
de estima 9 de admiração, envia
mOI! nOIiSGI melhores parebens,
com mn abraço afetuosc pela
passagem do dia que hoje trans
corre.

LUIZ DALCANALE

Paslla hoje a data natalicia
do jovem Ad Kardec,

.

filho do
nOlliO Itrilhante ionfrade ·�sr. Os
valdo Mel••

NOIVADOS

Com a prendada senhorinha
YolaRda, filha do er. Emilto Loe
neti, prtlprietario da Vulcaniza
rlora Leoneti, ajustou nupcias o

sr. Nicolau �uatin, do comercio.

NASCIMENTOS

a maís

..

VidaA GAZETA
Ao nobre oficial, que por sua

galharda fidalguia se tem impos·
to á admiração da nossa socie
dade, enviamos n0851as felicita
ções, rogando a Deus para que
tapête o futuro da recem-aascida
com a� Ilêres aromaticas de to
das as venturas.

Está em festas o lar do sr.

Elesbão Leandro da iilva, e de
lua exma. 81'8. d. Maria Silva,
pelo nascimento de um iuteres
sante garoto.

CHE(�AJ}I UNS

JOSE' ELIA$

A voz DO POVO L

Compra-se lindros que se ache em I

Abôas condiçÕfi.
Informações na "Taba

caria Baiana", Rua Tra
jano, n, 4.

Um automovel "Ford"
ou "Chevrolet" de 4 ci-

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen�as de Senhoras

e erean�as)
CONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Dr. A�minio Tavares _ollv::::�:�:iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Passou a 22 do corrente, a da
la natalícia do nosso ilustre coes

taduano sr. Luiz Dalcanale, pre
Ieite interino do prospero muni
cipio de Cruzeiro, eargo em. que
vem comprovando seu largo tiro
cinio administrativo, de par com

invulgar capacidade de trabalho OO�����������:;
d

� r.� �.e e açao, '�E "." L t" Eli �
Espírite dinamico, extremado I ti

mi 10 eone I e sa
�amigo do seu povo e da sua ter-

I
� La Rosa Leoneti �ra, fartas decerto, foram as ma- r.� r.5

nifestações que recebeu, ás quais, o!t participam aos parentes e �
embora tarde, «A Gazeta» SP, asso, ji1 pessôas de suas relações o

!�cia, com prazer. W contrato de casamento de W
� Ema filha IOLANDA com o sr. J,� ACELON SOUZA
� NICOLAU BUATIN. 'ri

Faz anos hoje o nesse distinto �� Fpolis, 22-10-938 �
A I c � �conterraneo, sr. ee on I>ouza, :r �

socio da importante firma ex- � 'H1����il �
P?rtadora Ernesto Riggenbaek, & I � � IOLANDA � �CIa. � � e � �Muito relacionaào neB.t� eaPi.J, ����� NICOLAU �OO��
tal, fartas serão a� fe.IICltações � apresen- �
que receberá b quaIs luntam.a � tam-se �
as de A GAZETA. � noivos �

i��rs1���

ftegressou de sua viagem ao

Rio 8 São Paulo, onde foi ad
quirir formida vel stock de sedas
fi artigos para verão, o nOSAO dis
tinto eonterr aneo sr. José Elias,
acatado proprietario da «Casa
Paraizo ».

O distinto comerciante comprou
variadissimo e lindo sortimento

I:�A:::::::OS
IIFaleceu sábado, na Costeira

da Pirajubaé, onde residia, a

sra., '---_iiliiiiii iiíiiiiiõiiiiilii_iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíii1iíiiiiiól_iliiiiiiiii.íiiiiliiiiiiiiiii_
d. Joana Costa. E S h-Em sua residencia faleceu xma. en ora
Babado último a sra. Alice Silva.
-Na residencia de seus Dais,

na Serraria, faleceu, ante-ôntem
a menor Maria, filha do sr, Ma
noel Matos Hamos.
-Em João Pessôa, onde resi

filia, faleceu, ôntem, a sra. Celi
cina Lima de Miranda.

I !'or falta absoluta de espaço,�,
Doníngos José da Sílva. proprietarío da Padaria e Confeitaria Preços-2$500 e 2$000 deIxamos de publicar hoje, a pá'.

f'
\

CARIOCA. sita á rua Alvaro de .carvalho no 17. vem por meio tilê.ste co- gin� despor�iva, a qualA �eapare-
mtlnicar á sua distinta freguezia que, por motivo da reforma do prtdfo. IMPERIAL, ás 7,30 horas: �6ra a;anha, �om a,3 crOnIcas dos
o seu estabelecimento serà instalado, provisoriamente. a partir do dia

241
1 gos e ante-untem.

do cImente mês. em uma das salas do prédio á rua Felipe' Sch1lJidt esqui- ANDANDO r,lO AR com

na da rua Alvaro de Carvalho (prédio da Cia. Aliança da Baía). onde

con-l
Ann Sothern e Gt'oe RaYlilOlld.' 0-

-

-T'-E-M--P--·0---tinuará esperando as atenções de sua distinta freguezia.
Flori;:nopolis, 21 áe Outubro de 1938. ' Preço:-I $500.

Uma f�utis clara e fina, é muito mais
agradavel que aquela arranjada com

'

eosmetieos ou eom arte

Para o tratamento de' sua pél., procure
conhecer as preparações venezianas de

ELIZABETH A R D E N
New York691 Fifth Avenu@

O maior e o mais famoso Instituto do Beleza do Mundo.
Distribuidor no Estado:

CASA MACEDONIA
6 TRAJANO (;

FLORIANOPOLlS

Aviso ao público

Radio

OROSLEV

Proprietario e Diretor Respnnssve,
JAIRO fjAL

Pio XI,

.ROMA, 24-Segundo informam I da a atitude nazista contra a

os circules autorizados, o Papa 'igreja.
denunciou com a máxima severi-I Os circulos autorizados dizem
dade a politica anti-católica dos que o chefe da Igreja advertiu
nazistas, durante a audiencia que Hitler que qualquer tentativa pu
concedeu, ôntem, aos delegados do ra esmagar a Igreja terá. que Ira
Congresso Internacional Cristão cassar, ou terminará. de fôrma
de Arqueologia. desastrosa, recordando que Bis-

O discurso é classificado como marck, o "chanceler de ferro",
o mais forte de todos que o Su- viu-se compelido a abandonar "o
mo Pontífice pronunciou até hoje, kulturkampf" por sua inutilidade,

O Papa aproveitou os recentes ao passo que a queda de Napo
incidentes com o cardeal Innitzer, leão foi motivada pela sua brutal,. _

-

para condenar com veemencia to- perseguição ao Papa Pio VII. '

" 'e "1- ::-Y:U�'-j;:8}�1 A fonte bem infermada que re-

-C�-A--R---T-A--Z--E-S--I
velou á United Press o que ocor
reu em Castel Gandolfo, declarou
que o tom do discurso fez com

DO DIA I
que os membros' da côrte papal
ficassem hesitantes

acer.ca da con

veniencia de sua divulgação irne-

PROGRAMAS DE HOJE: I di!E't3m· vista da
'

·b·l·d d ds . lm,WSS1 1 I a a e

consultar o cardeal Pacelli, ora

ODEON, O lider dos; em férias na Suíça, os funcioná-
einemas rios da "entourage" do pontífice

decidiram adiar a publicação do
discurso até hoje, afim de terem
mais tempo para examinar as pa-

Claudette CuJbcrt e Charles [lavras e p0�sivelm€nte diminuir .t11'
Soyer em

sua veemeneia. Alguns Iuneioná
rios expressaram o receio de que

Nobres sem t'ortaua a. publi;ação. venha irritar os na-

_ TOVARICH _

zistas, I�d.uzIndo-os.a apelar para
uma politica de maiores excessos

Preços-2$500 e 2$000 contra os católicos.

;r-n;efhõr-�nh�···-·i:iõõ
CINES COROADOS

A'S 7,30 HORAS:

AREX, às 7,30 horas: GAZETA
DesportivaU.\1A !'JAÇÃO EM MAR

CHA com Joel Me. Crea e

Fraoces Dee.

Departamento de A.é
ronautioa {;ivil

Boletim dia rio da Esta-
ç ão Aéro-climatológica
Previsões para @ periodo da, �

18 horas de ôntem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Bom PassandQ a ins

taveI.
Temperatura-Estavel.
Ventos: - Predominarão os �. Vnorte a léste, com rajadas frescas.
As temperaturas extremas de �

hoje, foram: maxima 24.4 e mi
nima 16.3 regist.radas re$petiva
mente ás 13.10 e 6,20 hora•.

o melhor entre os bons

"A MODELAR"
Pelo nascimento de uma geg

til menina, que na pia batismal Ninguem ha que posaa quebrar a

receberá o nome de Hilda Tere' "Combinação Feliz". Sempre uni.
zinba, acha-se em festas (j) lar do do!! caminham os imprescindiveis,nadistinto oficial do Exercito Na- companheiros da Mulher Brasilei-I
cional, servindo presentemente ra:-PO' DE ARROZ, BATON II!lO 14 Batalhão de Caçadores, sr. I

E ROUGE "Adoração"
Luiz Dentice.

I
�
I

o S�bão

"VirgelD Especíalidade"
'
r

de WETZEL
-------- --------------------------------------'.- - ---

Cia. - Joinvill'e MAR�A REGlSTRilDA

não deve faltar em casa alguma
&

.> -; - - ',"
- - ��-.. -_' .. -

.. -,"" '. -_,
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