
interessantissimo conto:

PEDAGOGA
(Oliveira Rocha)

Gosto muito de visitar D. Eugênia, a respeitável se

nhora do Major Tristão.
Ela é minha amiga. Ao menos, em diversas e azadas

ocasiões, tem dado provas de o ser.

Alegre e palreira, D. Eugênia é, sobretudo. muito bom
coração.

Tem dois filhos: o J uquinha, que está cursando a 2a.
"rie do g�násio, e a Lili, garota esbelta e bonita, e uma

das Illai. inteligentes alunas do Curso Vecacional,
--São as minhas únicas alegrias, di" D. Eugênia, refe

rindo-se aos filhos.
O bom do Major quando a ouve, acrescenta, infalivel

mente - e as minhas tarnbem.
Depois dos filhos - em que pe3e ao Major - é a

Pedagogia, a maior preocupação da minha bôa amiga. E a

verdade é que ela fala com conhecimento de causa dos pro
ceasos antigos e hodiernos.

Critica-os com sensatez. H(·fere·se com entusiasmo a

froebel e Herbart. Conhece de cór os aforismos de Pestalo
zzi e sempre encontra oportunidade pa .• emprega- los. Cita, a

cada passo.Dewey e Aguuyo , Arlmir';l Beckenser, Toledo o

Llaparéde.
Ontem fui visitar D. Eugênia. Hecebeu-me o petulante

Juquinha, que me fez entrar e sentar.

D. Eugênia não se fez esperar.
- Ahl é o senhor il Não repare nos trajos. Estava na

cozinha ... O senhor sabe: as criadas hoje constituem um

problema dificil de resolver.
E D. Eugêniu foi por r�hnte, desenvolvendo terrível

libelo contra a" empregadas. ·E rtepois, habilmente, derivou
a conversa para o assunto de sua predileção.

- Tenho trahalhado muito estes dias. Nem tempo
tenho tido para lecionar o J uquinha. S6 não deixei de ensi
nar-lhe o inglez.

E continuou animada:
- O senhor não imagina o resultado que tenho obtido

com o método vivo. E' de estranhar ainda haja quem pre
fira o processo tradicional. O J uquinha está Ia.ande inglez

,tã. bem como a língua patria.
Faro-lhe todos os dias um ditado ...

- "Ditado, D. Eugênia j)! ousei perguntar. Então a se

•hora é partidária do ditado i)- Sim, porque não?
-O ditado dá excelentes resultados. Concorre, o senhor

sabe, para fixar as noções recebidas.
- Sim. Mas também concorre, ou pode concorrer,

para mais acentuar passiveis desvios mentais. A escola nova

condena o ditado.
.

_ Mas hâ pedagogistas que o preconizam ...

- Não, porém, como fim; mas sim, como um teste de

verificação.
D. Eugênia não concordou. Cíteí-lhe, então, o ....guayo:
«A composição escolar não deva ser senão a livre ex

pre,são do aluno>.
-E a senhora sabe que o ditado. um trabalho imposto.

-Conheço a opinião de Agllayo. Mas o senhor decer-

to não ignora a do nosso grande Tolf'do: «Aprendizado sério I

e eficiente, sem coação alguma, afigura-se-me fantasia ingê-
nua de peda�ogi8ta inexperiente�.

.

Percebi que d. Eugenia já se ia contrariando com a dls

cu!!são. Resnlví, por isso, dar-me por vencido, e mudar de.

assunto. O ensejo apareceu: Lá f6ra um menino apregoava:- i

01..8 o <Et;tado� e a «Notícia� de Joinvile! A derrota de

S,bmelling!
Pedindo licença, aproximei·me da janela para comprar

um jornal.
Quando voltei com p,le, encontrei o � uquinha refestela

. do na cadeira de que me levantara. Sentei-me noutra, e cor

ri oe olhos pelo iomaI. Lá estava, na primeira paiina, a no

tícia sensacional:
Joe 1"guis conservou o titulo de eampeão mundial,

vencendo a Schmellingpor KNOCK-01JT.
Aqui ocorreu-me verificar Il asserção de minha amiga

e &1 excelencias do metodo vivo.
.• ..

Li alto, cgmo que procurando na memOrIa a slimflca.
ção do termo: KNOCK-OUrr:, ..KN9CKOUT ...Qual é lIlesmo

8 tradução de KNOCK-OU1, Juqlllnha �
-KNOCK.OUT? KNOCK·OUT quer dizer ...KNOCK-

OUT...

E o menino vermelho qual um pimentão, começou a

remexer-SEl na cadeira.
D. Eugenia interveiu sorridente:
-Que é isto, Juquinha � Então não sabes a tradução

de um& expressão tão conhecida �

-Saber, eu sei, mamãe; pois não havia de saber? Es-

queci-me agora ...como é mesmo íl
-KNOCK·OUT íl KNOCK-OUT quer dizer ...Ora, vo-

"ê não sabe? KNOCK-OUT ...

E d. Eugenia, visivehaente desconcertada, começou por A Inglatfnera RIO, 14 � Toma vulto o mo-
seu turno a fricionar o assento da poltrona. "imento de classe entre os ban-

De �epente, como quem encontra uma saída feliz: não tolerará carios de todo o paf'! no sen\ido
-Não ensino. Já Pestalozzi dizia que não se deve en- de impedir que os funcionarios

sinar á criança o que ela pôde aprender por si.
LuNDRES, 14-0 sr. Cham- do Banco d0 Brasil seiam desli-

E virando-se para mim com ar vitorioso: berlais declarou, ôntem, na Ca- gados do quadro do Instituto de
-Não é isso mesmo �

mara dos Cc,muna, que a Iftgla- Aposentadorias da classe, com a
-Perfeitamente d. Eugenia, respondi. terra não tolerará a repetição dos criação, em separado, do Jnsli-
Aqui ofereci-lhe o <Estado>. A minha sábia e bÔaami-

ataques de Ilviõeif nacionalistas fl tuto de Pensões.
ia pegou-o, abriu-o displicentemente, e paz-se a lêr ANI-

navio'! britanicl'ls. AcrG5centou De varias EF:!tado� o ('befe do
V�RSARIOS. que essa resolução iá foi comu- governo tem recebido telegrama'!

Despedi-me de d. Eugenia. Já na porta .da r�a lem-
nicada ao general Franco. nesse sentido e ainda agora, o

hrei-me de que não havia perguntado pelo Major. Tive de-
A imprensa comenta favoravel- Síndicato dos Bancarias de Ser-

sejos de faze-lo. Não o fiz. Na casa do Major quem caBta
mente as palavras do primeiro gipe, dirigiu· se ao sr. Getulio

é a galinha. Hoje em dia, em muitas ca.sas os galos emude-
ministro salient.ando a necessida- Vargas apelando para que não

ceram. Porque, pois, perguntar por êles?

II de de encerrar a série de ataquesj
cOllsinta na divisão do Quadro

E filosofando assim, tomei o rumo de casa
que estão sendo diri�idos contra de seus contribuintes, do Insti-

.•_iiiiüiii!Miii�_iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�.. !i!!.....�-.. �.�.�!jii�!ii-Piiiio�r�.!!ij����_i3.��·.�i!ii.�!.I.. ��.. i!ii,,9!ii_�_!!i!i�.!iii.. iiiiiiiii�i!!!iíii'" os navias inglêses. tu to de clasie.

contõl
do Ensinodo Superintendente

Com o destaque a que faz jús pelas altas funções que
desempenha, no ambito educacional, a pessôa que o subscreve,
ou seja, o professor Sebastião Oliveira Rocha, expressamente
contratado pelo govêrno do Estado, para remodelar o ensino
publico em Santa Catarina. damos publicidade ao conto � A

1). I PEDAGOGA», de sua autoria, para o qual chamamos a

atenção dos nossos leitores, por ser o reflexo da profundeza
de conceitos (laqueie edircacioaista e do quanto a nossa ju
ventude tem a esperar da sua atuação como superintênden-

I

te do ensino.
Segue-se o

1\
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li Mais uma elevada
I I iniciativa do Pre

feito lrineu Bor ..

nhausen

Emocionan
tragedia

I
I Com aquele interessei Matou em plena praça pu�bllca a eseosaque sempre lhe foi peeu-. -

, rV�'��

�i::i:hOc::! �õea:�s�!��: e o amante, pisando- depois os cada-
os assuntos relacionados t t f ttom o progresso do flores- I veres an e o pOVf;) es upe ac o
cente munleiple, que com

tanto dlnamlsmo e clarl- SÃO SALVADOR, 14 • Na cidade
• • � •• de Santo Antcnío de Jesus deste

: vldenela vem admlnls- Estado, regístrou-se urna emccío-
trande, vai o operoso pre- nante tragédia passional de que

• • • toram protagonístas Arlind. de Sou-felto de UaJai, sr. Irlneu I za Mala, Dulce Nunes e Walmir Pe-

Bornhausen, 'contrair I reíra,

um empresflmo de 300

cont_?5p destinado á cons- i
-------.-.---.

truçãe de grande n�"!.ero Modifica�ões 8111 al-
de pontes e pontllhães, tos postos do
sendo dez, em cimento ar- Exercit.
mado, além da constru-
ção e reconstrução de

'1 "'"' ..

! .. redovlas mualidpais.__ .

II HTO, 1-1 - O presidente
.

"II Trata-se, como se ve, de

I
da Republicá acaba ele as-

I mais uma arrojada lnl- sinal' importante decreto na

. clatlva do grande catarl- pasta da Guerra, exoneran-
.

nens�, que vêm ecnsa-l .
do o general Mascarenhas

grande uma grande e pre.lll Mo��es d� ..

comando da 9a.
.! R�glao Mtlítar e nemeando,

1 c!osa parcela de su.as ata-
para substitui-lo, o Ileneral

vldades ao scergutmentn '1 J. Pessôa Cavalcanti. STOCKOLMO, 14--Um nhecimenfo do manuscrl-
da ainda cidade litoranea, O general Mascarenhas astronomo suéco preten- to da obra, eJípliGmh� \fi-
que o tem como timonei- . Moraes foi nomeado coman- de -poder prolongar fisio- vissima aprovalçãu.
ro dos seus destinos. 'I dante tla 1a.�: Brigada de logicamente a imortali-

Ialancaria. dade da ahna.

I Trata-se do astronomo
.

I Gustavo Stroenberg, de O
�"po� de vaiado� fic��m �C::iio�a�id::eo��!::�t:�:

d I norte-americano Mount
esca ÇOS Wilson, que, ao chegar

&4 Ag J em Stcckolmo, para fa.
zer parte �o Congresso RIO, 14,--Chegon hoíe ()de Astronoml�, a realizar. Cristovão Barcelos, e'(. (,olll;nd���
se nesta capital, anun- te da 7a. Begião transferido para
ciou a próxima publica-I a Sa. Região Militar, e que aca

ção da obra de sua au. ba de ser promovido a general de
toria em que afirma fi- divisão.

car
'

cientificamente de- Falando. aos .jormtis o gal. Bar-
.

__
celos refenu-se Igual mell t c a nova

PA· monstrado �ue a alma nao orientação agricola, mellcionando
morre. a orienta�ão do govêrno de Pcr'

O astronomo declara nambuco no sentido de forçar 0<;

que Einstein ao ter co- agricultores a cuidarem�do pl:mtí), de outras culturas necessarias a

economia do Estado. Quanto á
politica o gal. declarou csLar in
teiramente dedicado a sua carrei
ra não se detendo em outras co

�itações a não serem QS dos seus
deverei! de soldado.

o caso assim se descreve: zinhava, correu até o erntorío da
Ha um mês mais ou menos, Dul- casa, levando-o consigo, .'Oi.) a pres

ce abandonou o lar, passando a vi- são de Arlindo para o ue, REás,
ver em companhia de Walmir Pereí- também correu Walmi" . .f rnnüo De'

ra, menor de 18 anos de idade. Ar· cançou-os, prostrou' os a t .us <', em
lindo jurou vlngan,;a e ontem, tínal- seguida, pízou varias vezes SObre o

mente, Invadiu, armado, a casa dos rosto do rival.
amantes. Estes, apavorados, trata- A pra,a tornou'se teatro de uma
ram ce fugir, perseguidos sempre cêna horrenda: os dois corpos eu

por Arlindo.

jllangUentados
e mutuados, ao 1a(10

Mais dramatíco se tornou ainda das imagens partídas e tr-mbem
o espetaculo, porque Dulce, ímpres- manchadas de sangue. ..

sionada com a tragédia que se avI- O criminoso conseguu cv�r·;;.s�.

-------------- - _._-
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CIENTIFICAMENTE
MONSTRADO QUE
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MA NAO MORRE
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COI1l3Jmcl1O
da Sa.Re��ll�o

Militaal<v
: PRAGA, H-A séde do Parti.'.w-m-----------.-

•••••••••

do Henlein anuncía que três pro'
fessores alemães .sudetos,incluin.do' A senhor·.nhauma senhora, tIveram as meIas

I

i.
brancas arrancadas ôntem á noit.e

I E
•

I
em Praga. As mp,ias br!1ncas de lá

I
unice

.

transformaram-se em slmbolo do
aazismo. Diz li informação que o i
povo primeiro vaiou os sudetos, I PREFEITA DE
depois arranc')u-Ihes as meias. A RANAG"A'
policia tcheca acorreu prontamen
te, escoltando os sudetos para UI1l

logar em que ficaram em :oegu·
rança.

CURITIBA, 14-Viajou
para S. Paulo o prefeito
de Paranaguá, sr. Paulo
da Cunha. Foi designada
para substituil-o a se·

nhorlnha Eunice Mélo. Construção
de utnportoTrezentos

turistas
O Instituto

de Aposen"

�ONSELRO NI\�;!!O
IUO, 14 - O Interventor. cea-I NAL DO PETROJ.... IEO

r?nse, <rue se 81�cont.ra aqUI, as- RIO, J4. - Acaba de ser no
�IDOU ontem novo. contrato, no meado para G cargo de presidenDepartament. NaClo�al de .Por- te do Conselho Nacional do Pe'tos, cona a Companhia NaCIOnal troleo o "'»neral ]1 'Lr ]2. ,1- .

d C t
-

C" 'iii!" . OI::l .,),U JUBa.e on� ruçoes lVIS para a cons-
.

_._

trução do porto de Mucuripe. Espat.f------- I om� ... se

2� fa!."ilias contra um
Japonesas poste

RIO, 14 - O vapor« General
Osorio >, veiu de Buenos Aires e

Montevidéo, trazendo a seu bor
do cêrca de 300 turista.; argen·
tinos e uruguaios, em visita a

CU'1ital brasileira.
Estes turistas ficarão no Rio

até ao dia 20, quand. regressa
rão no mesmo navio.

tadorias

t�eleidas oito II.llcssiD8S
RIO, H-O onibus n. 792, da

Companhia Penha Lul., corria
veloz pela rua da Alegria, dirigi
do pelo motorista Benedito de
Oliveira Menezes e repleto de pas
sageiros. Em fren I e ao p!'(�dio n.

�·75 o veículo pel'cl f' I f a dir("':lo e

zig-zagueonilo fillbi!J ii (',d :',uJa,
espatifando-se de en(,ilflll'n a um

poste.
Após mOp:lentoll r!n I-(runde pa.

nico entre os passageiro:), nrifi
cou-se que 8 destes esl:nam f-cri
dos, alguns gravemente.

O motorista, que ,;aiu ileso foi
prêso, quando tcntuva fugir e

lautuado em flagran!e.

E OS FlJNCIONARIOS
DO HAN�O DO

BR\SIL

RIO, 14 - O interventor
federal DO Paraná solicitou
ao miniRtro do Trabalho
permissão para o ingresso
no Lerritorio nacional, sob
os cuidados da empresa Kai
gai Kogyo, Kabushiki Kai
sha, de 25 familias de imi·
grantes jagonêiles, cada urna

composta de 8 pessoas, das
quais seis adl1itoB ti dois
menores, destinadas todas
aos trabalhos da lavoura do
trigo, no municipio de Pon·
ta Gr03sa, naquele Estado.
O titular daquela pasta con-

II ced•• a autorização pedida.
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aba �JII Superou todos os 1
I d'" I· I

12fO ,I reCOi"il es ue ve ocrEll I.,....._� ..__-.....;_,"""""'""'''''==''$!.'_.,.�'.

1 RJO,.14 -- �J(Jticias l'p.ccb�dasl dade e distancia I A -V�-�O'""'·--�Z��D��O��������p�·�ro'prietario e Diretor Res�iiinâ�mtld
ue l\IarH1 eh FIt. uma das Clda-/ I _ _

.,1 ti). I R O � li L I� A fjp) O

HIO, 1;),· - O dosembargndor rl('� J1l9i" [rins do Estado de JiIi- YAKUTSK, 14 _ nu�hes ('omPI,,-/
"'" "-- _lCRDi.lDIM' Y'__;;roopar__"''''' ......"'_" _. _'M%"'_'",_Iif'j,.h!==-->!x.'1._:-''tt''''�

H;1ffOS Bar: lu, em declarações Ú nns Uer ais, informam Que o tpr-, t4'U 57 .horas e quarenta minutos I �
,

ti'! ,,-,�' , rv '1 • "

1
" Ille viagem, inclusive 15 horas e vín-: O dana0 reJ·etta RUld= �.L.imprensa, (l"Se er \ p:';lgn1l\ o O 1:1(.'" ,erc .,1,.IC011 cmce graus a- te minutos que esteve parado nas I . lf"'� • "11_ �

jd1i coronel Custa Neto para re- baixo de zero. i díVCIS!\3 etapas, tendo percorrtdo ] q3U.� \1.' lIn.terveD�a.f)
i<l'lar o processo relativo ao mo- Acrescentam tais informações I oito mrí oitocentas c trinta c nove I
,in,,1ento integralista de março úl- que ent.re as Iamilias menos favo-! milhas.

.
� I '1'O!OO, 12--InterroO'ado pelos'/.- I tomo: ',. ';(1, 1 j lid l' I A quarta etapa fOI • eallzada i • • A

'"

\-;-flO, o qL.la ornou o numero fC'C , .. 3J ua oca I 3(.11". reg:st.raram-, numa velocidade supertor a duzen- [jornalistas sêbre a possibilidade
�'.;5. Nele figuram como acusados se casos de pneumonia, pOI' falta tas milhas superando por grande, da intervenção de uma terceira

"'.
ar. Raimundo Barbesa Lima c cip a{1.·asnJh(J� 8uficicnt..es. I

ôHcr::['ça io_:los os rcc:)rde, .anterio-I pc. tencia como. medidora para a

(,d'ro�. , 0:3 morr-os proximos estão eo-
ress: '':h,elOClda<!:, e óhlstancla. N I terminação do conflito sinc-japo-

O ce so fOI' com vista hoie 'h(,";r· "
"" d J' v, ue es espera C egaT a - ova I ,. • T �COl\lA -17 t 1 W )... t

I
'r�CO'\'I \ E t ' \"

..

f

�rn
.

�L _ , c
,

ista, '.i _ ,! _'" '.3 OL ne \ e, anuo a impres- I Yor'k amannã, completando a volta: nês, um porta- os cio Ministro de - /\ � - [. ., JJ.s . (te asrnng .00, fi a ,''1., :'s . (IC 1 a,' 1"1"',Oll,

ao IdIUIHO. de procunHil�r,. e de- I suo ue um recanto europeu. I ao n::undo em Quatro clie'J, ao pafSJ' Estranjeiros declarou que o Ja- 1,1 - A policia anunciou que o I4-Segundo as Ftul-.01'i,L�" 'i poli-
"Há ser Jll!e;ndo na proxrma se-I I

que �W�ley !'�s� real1:uu. o ,mulmo pio rejeitará pura e simplesmen- camponês Frank Olson confessou dais, n individuo Fi'H 01,0:1

'!lua
-, --------------- _.- ---

raíde C_TI sete días, dezotto noras e
t "I, ,

.

it
� d boje u sequestro e assaS!lUIlO de sômente confessou o ''I'í,'" ,,� ca'-

'.L •

I quarenta c nove mtnutos, e. q�,. '1,,('r II, :rveuçao e uma

I t! 1 Charles" Matson, de lH liDOS de questro e assassinato (ti !ll' ",'

-------------------- J Al(1oraçãO
! i;ê�-�;-S-�A�-S-·-·�fo� ! ::i::�:������i��_:::�I�:�.:�l� id�l:, a��:fJaâ��n���:���e;��::;:��\�� �l�::·;�;;a��;:c:�ll, êlíH'). ;0 'i! I \ di'

Delega�ão d.o _BlI_·.it!§.lU i
"

I v \II.. ln ! Olson atribuiu primeiramente os 0180n foi prêso no dnlllmr�r) Íll

R Co.tfell·t�nei.r� §.iJ.!l:'!ã-! é a marca g�f§:.2(, I �'Il� ht;/�otP�d�� I crimes a dois o�ltros, individuos.] �imo em Hitzville. As <lutlol id:1J�;
P 4\ .. I

I r .

7':e :iornillfl na aLuali- lÚl J(I;:' ! t;J �lI!I>:'l>.. .b,IU:tl)bl'lvaU�� I declarando que somente conservon "mterrogaram tambetn OUt",l mlll'
hirta lull ....,m.el·li1�:tllf.il� : d ,(' i'! cionlliWJ'a sc'r.Pl''' QIli'lfl'Je- I • • .' • • •

- . . ,'�. • 'I'
!. .

.

1 l� '!> e,ons� ...I""I!''''lP�;'.o. d"" o rapaz em ootlVelro, nas prOXl- .vlduo suspeIto de Glltllllll"1 lal1'�

I ii 1:<:1 seia fi SUG necessidade de I
li. "u."", '"'v"'- '1if •

I
"'[0, 1�-O preol·dente. da 8e,- p'I'f ,},,', [' i _!::O �nANDJ:, 1� -Quando r�-I A':b_c ..... d"!1 l'IJU.tPH.4lI< 'mulad,e.9 de F..3vertt, onde o corpo com Oson.
1\ .,j -'" �, ,t. Ue Hirlo", pl'e lfét sempre e",,"V&n'. enteIO a tarde, de RiO'

'-' _II..... '. ..1., � ..."" da viluna fOI encont�ad.o
r�bl��lil as��noL1 d�cn�to, na p:13ta II

as da marca Grande para São· .José do ilerte, RIO,]A -- () miniilro interino
.L.

,

dI) Educaçao, deSIgnando os drs. l�«i�llra�ão numa ,canoa" pere(�(am �fogad{\jl àJ Trabalho, (>lU liIeu de'Da �ho de
B B 1\ I

. ".- r.nlOnlO PereIra da Slln, JoaoNarc1"I � , ",- .

<:
- .

João de urros arreto, l;' all\)
so e Alberto ::lUva. desll! mlln!ciplo., ontem, subm"tell a conslderaça(l f ALUGA-SE uma' eSQlendida 8H1a

Pinot.ti .

e Haul
I God�nho,l p.ar.tll·-----'---- __---- ---,,----- lA C,lllor. foi enconrrada vilada l'sta d� chefe do ['ovcrno 01: iilecretos ..

)
.

f
-

I ft rl!

t para �'lCflt0f10. com :. Jf!l)e,a,;,
oonstlt.lllroIll a deleg3çao D\'f'Sl Pi-

I I manhã, n3� i;:l1e'?la"ÕC3 ;la !ocalld�' de nomeaçuo ue:.. pr"sidente.. das uOIS mor os nos altos da Livraria 1'vf(),I('rll�"
r. junto á Conferl;)flcia Sanitarla I

;f"). I d.e ,:1cnormda Mlgl!el t,;nnhu, pr?- Comissõt:R dr! Saiario )\ilinimo de de Pedro Xavier & Cia.
l4un-Aluer'l'c"'llí1, que se rc.di:i:ará � _�." *"H' 'O ""nnll�n_f�::ln ,XW1ú ao canal. A's 13hOl'liS de hOla, d' 1" I d L�' • _

e d'ezollltoc..' 'I'" s�uV ' �An��iUl5nhAh'" idesvi:'wja a embarcaç�(l, lúi enc()u"
Iversos

_ _;;s.a, OS
..

l�ilila8 coml3lôo�a Tratar na meilma Livrür;.).
fJ� ictembro próxiruo, era 'Bogo-

'.

['
trado o corpo de Alberto, que se �olller:arao Ii\ fumailnar logo depo}')

hí, cabl'todo ao primeiro :J. chefi1.\ !-
"l-� cJ ,-, 43 R' �,� achava limarr.ado � mesma. Presu- de cousti t:uiJaB. 111

dda àelegaçã�, t.� tHP ... IVliI .. me-se que o mfel!z lwmen. na cer- ------.. -- .. -.------��> ferI osteza de que não se saltaria, se I
amarrava a embar,:s!;ão. O CMpO
de Narci.so aimla não foi encontra
do.

o rn. COSIA NETO! (�n(o graus
e

oe GA E

RIO, 14-A direção da Cen
traI do Brasil acaba de receber

, mais detalhadas informações 20-
.. I bre o desf1!1tl'e ôntem verificado

no quilomQtro 701, enl.re as es- RIO, 14-0 presidente e'a H"

1,a<,;ões de Florada e fiio Piraci-, publica assinou decret(), I.n n ,sIa

caLa. I do Exterior, dispensando o cm·

AOi ccmtral'Í. das primeiras in-I baixadür Ro.dr�gués> AIVf''i I�r c�r-
J' Premio 500 contos! formações, que diziam existir '( go, em cornIssaél, de prmiCl':O de-

,
Entiam em sOiido sómente 'JS bl·· morto e ] O feridos, houve 2 ruor- 'le:aào plenipot.endario dr) nl':'\flil

i'.�rlD:r,_!D, u. O hldro-avIrio

re-I "."L.. " ,s""n' O t· l' f'd E 'C f ., I) I

beUle, r.pelldndo por LOS SAPATO- l.ue:. ,;C.1L.l(l�:. �?1' elO ;e� Izar-s�: tos e li: en os. "ntr� 03 mortos à. on erenCla ua az pPén 0'11-

NE:i, porque seu� nlHuadores 8s,e-, á no ',� a 7 de ag,),:,to prOXlmo �GO esLus a sra. Germain Borba de ção do conflitC! no Cq:', '1, por
melham,se a dois [jrandes �apatGs, I a rl�sponsÀbíJidade da Loteria Fede- Allen, espo�a do Jiret.or técnico I

ter s.ido d(,-8igoad� erubuÍx3rl.(l' <h
uaHZOll á noIte pa8_:S21d:J, uma de I raI do Brasil. da Usina Sidrrurg. ica <.l.e :Mo�le-I Brasil nit Republica Argenlma.
fmas p(;!rigosas incnrsoes ao longo B"h"t '" 50$000 d A -

da e,:Jsta do \cJal1te, bombllrdeando !l.!� e WI:elro va e, e o sr. til.des Magalhaef':;.:
e metralhando diversG:J aldeias, si· I $ _.

• f
OO�."••••fUto••e•••"••"."'•••""Htv�'9�!(!f,'�'INj':0��-5j

tnadas na linha de SUa La eira. )ALAO PROGRESSO - O UNICO! : �
CaritCIJ. Gente, Alcira. Algenesf-t AI" I �

d
�

�í

sine!. Sila � Cirn foram atncndas! Não tem filíaísl Nio tem telefone! �Q!l' er.· lo ô_:r.m'!.·_t_,·.:.··'··.·.1·· �,;::�.l. ?iD:.I.•
�

ti tÜ'cram muitas casas deJtruidSS'jl::
\Y

r -�.�.
8abe"se que o numero de mortos �UA FELIPE SCHiYlIDT N. 5 fi!? i.' 1.'- �

se eleva a dezo1tc. desconhecendo. :: ���;::.;;�fl k'll ,:;"
r: i!f'�" se, porém, o numero de l�ridos.I" �
;':'>P�m��f?B�G�T�·!' ,"

.,.
. tl

C L.. d S
11.)

,;;-c-
..,",f�,�-""-��"� '<� ..' � .• ,....

'. -

! ompall1til3 e eg�.'·I'J '.,;;�
.u�.l� �;,��T;�b,:�,�;!,,:"a,�;Is.. ' I deAcidentes deTrabti':l': '; ijl
Animai!. e Produt.o!! DerivnLÍos � .:: I Capital Subscrito • ii • • • 1 .. @í}O�{jd5'·:r� ,,1 �
l1io Grande do Sul,Ea cidnde li,; �� I� �Ji �� � N' ri� e!: r ESTOfADORES ]! Capital Realh::ado s !;mO�mD:�:+,t]i1íD �li. Sallt. Mana, poulo c�mtnti ��� ,1<\ r!\ \; II ',�! filli � � .' r;

•.,� I
@II Reservas em 1931 ••• 61S::�M.3:·;::X'� {.�tio E.hdo, onde eportt'.m tO,108

111t.·ª.�.,� :& t1

(lI1 trsDS da Viação Jl'erren. � �il:' :
Receita no exercido de 1931 • 1.33:hM;2:'h,jt'Ê '1'

O c.rtame tem nove pavilhões 1W,� -

! Sinistros pagos até Dezembro g
:v�����f�iq�ini���;�Ui��•.. to�;�"�:� �� I? A ç A 1,,1 SUA S C O M P R A S ii �:I��!! do Ati;o em 1937 ••• 1.������;�;�:�� Ivorte de aDImt\J!! nM lmhag fer- � �
feiS Q gratuito e as passagens

I
>� 'I D I R 'IV T O R I A ?,..'tirão 50% de abatimento. ?s J de ,.

� ,

crande cabilnhciros da FronteIra ;{' I
Dr. Oscar Berardo Gameiro da Cunha - PJ'(�:-lid:_Wlí.C - �

vão apresentar o melhor ál'ado do •
�omerciante e Industrial. :t.;�

lU. Grande do Sul.
-

�1 I' Dr. João Cleophas de Oiíveira - Direto!' -- Cw (.. ;,)

�, ferragens, Goma laca, I<ola·-q·uell- ·.1 �iante e Industrial. ��
f� I (J!J

Dr. João Carlos Maehado -- Diretor -_ Ach·ogatlil. �

I� te e fria, Vidros, Espelhos, Panos II d(;iltri�:,Frederieo Dahne-Diretor-Comercianle e I;). 3
Grande �� ,13 Augmto FrederiltO Sc�mídt - Diretor-Conwr�inn!e. �

I�� íi�OUrO$, Gobelinsn Veludos, Crina �II Séde Rio de Janeiro. ��

otensiva'l�
�

!J II ii TI: Agente Geral para @ lRsta��Jjf..'j; S
contra Valencia:1 \legetam, Aegodões e Pape ões I H. A V I L A i

I �4;� pelos lnenore� prJ@('Oos , I Rua ConselhegfO Mafra, 41 B - fQ©iiiam;.r([;G�5 i
PJ:RPIGNAN, H-O exercito 5�oi'J �...,� '; $

U8i.nalillta lançou, ôntem, li sua

I_
".)

I

H O G(l)���tW�Qt!},:;,i(';:tl\[l-2

Il'aad. f)fen�iya, lob o cornandv ��. �';!'!���������������������'ru.....,"' ..-""_. -.:>:",1

ele ,e••ral franco, cuj(i) o»jétivo !fi,_;
>------ -

----Ifiual , a captura de Valencia. A �. I é

��:I�;�Ci:��ti�e::isSa�:io��t��;!� � L O M A O G U E L M A N N San a t o r i o '���_!!_t a C a t a r i �� � � '11,r.,arativoi de artilharia e bom- r�1,J
ba,d.io de 8yiação. Os naciona- � -----------------------------------

� !
Iiat•• já anunciaram os primeiros �� Dr Andre K;ralvi�,i��,��.�-·,

....·.>.:f.·.t••I�.v.j I!relultados da ofensiva, dizendo ��.... """'" a P"'""",,,,!
• II I; i;j "" '-

� .;

��1�<c;�r�:, ;::U��f"co!:r���" Ce Ixa Posta I, 19 DIRETOR PIlOPRIEun:m I,
Estação PERDIZES - Vila Vitoria -- E�)���<'ilo II

de Santa Catarina IIIO;melhor estabelecimento,: perfeitamente aparelha. lo 1'1para
....

o f ratamento conservativo e cirurgico de doenças p1Jl- Imonares (pneumotol'ax, frenicotomia, toraeotomia). EsL(' 0,� la-
.

torio encontra· se Iocalisado na Estac1ío Pel'dize:� -- Vila \ i- i
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo � Rio Gi'::lJlc(e, 800 I �
metros sobre nivel, possuindo uz:eletrica, agua en, anach, o �
estradas do automovel, com clima salnberrimo. I' �

d °dSanR8t?rio encontra-se instalado com aparelho� mo- �
ernOi e alO X Heliodor, Ondas Curtas e Lnbof3ll,fW I �

para exames de escarro, sangue. fezeR. etc. I !lSeção separada para convalescenoos de dOmIÇilR gWV'f',

'I::��, ����pe,.tiYO, iwpaludismoccronico :(malaria), e'sü'a, I;'

desiguado y.uu·.1.!i rena ..

tar o pl·Il:l)lCe�mO (1.h�§
iotegmoJdislt3:!j

GRANDE SWEEPSos
----,---·---------lAKE DE 1938

-:------------.--------.- Poro, H - O gd. Mauricio
, ,-1" C· 'll(J�O, novo cllrnandante da 4,L

flRODIG)O, signific.u �'�!LAGHE I n�;-:i�(j Militar. só na proxilllll
Mü.. AGHE 51gmllCt1 I �f'<1I.:1t)n. :Js':!�r:�i.:·{:,.�Sti�" �.c:).m[)ll.d.:�.

€IIABLAU'I'D I N� Acad�mbt :Br81Ji..
l>t:Oh"a d� Leh"IUlI "Lo:) Sapatones"

fizeram 18 vitimas
Tempcr;:!..Ía Ofidal de Turismo! O

maior cettam� hípico da Americéi. do
51111usando G creme

lHO. l:3--Na �e;;sií;) de dcr.lois
JI fpf\Jrd:8 procpdf1,nl fi Acario
mi:1 Bwsíicira de Letr�Jfl 6 dei-

41rt logo i!orrinrln: (J'lfi pnAJuti9
lIlal8vaosol

\_,:, l j)drH preenchimcn to da vaga
i"·:;.wdo. pelo barão de Ramíz
,,��,",?ío, �'d)st;tuto do sr. Curlcs
u(' Lacl't. na cadeira de qlJ<l é
;)�ll;()IIO i\lanncl de Araujo Por
i,) J\1r.g,'�.

�<'io Cfl!ldidatos os srs. Manoel
Cii'('!'O . Pcrl'�ri1'1o dI) Silva, Vi
,iido Corrêa, Dat.i::.lél Percir�,
jUdO Cabral 3 Crisl.ov50 de Ca-

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

rxposição Estadoa�
de Aniruais e Pro ..

dutos Derivl1ldos

uritiba
..

Est. do Paraná
Efetivos do' ::,

�

Exercito !�;�:.
em tempo de

MACHADO Cia.RJO. 14-0 presidente da Re

publica promulgou uma lei para
organ�ção dos quadros efetivos
do Exercito p.m tempo de paz,

n.x!W.�o a comp.osição do pe&soal,'
.� d'êftr'uiirialltlo ã5 atribai�ei!. i

João Pinto �aixa Postal 37RIUI

A

Nomeado
dor na

--------- - _- -

.'

_,1
, -

ramt·�fi'1:&�W_J.:.lLo:--_' ,_;_, .1� • ...;...;iI
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lUt, ;,\ ;;"1�J' J� tík' 7,% 'rJ ;ir� r

...........:A-_�..._ _...._,____.._. ....... __ "',.,.;I'...... _,".� .,._-�� -

Dr. Joaquirn �1adeira Neves �\d\�'nka�k. l
c- t)GF" \) J
': ,;� I

, Tratamento clinico e clrurgico d€ todas
tias dos olhos

CUU6 ele aperleiçcsmento na especiali-íade, com €) dr. Pea"
lo FilbQ, IH) Serviço do PrGL Davíd Sí<.US00, De H"Sf!itaI

.la FUiH�ólÇà';) GilHde"Guir:l� do Rio eh Janeiro
-I CompEetii a�areH1ldg{M1 para a SUB eS�Dc§:tjndade

f.:�(cjtr�dli:ti�tie Msdica, C�hlic� G�il'l1§
Consu.tss diariamente cas 15 ás I �

COr.·""UL'!�onl()·}
. r-v- 7 \.. 1'1'1","'a;";� .i. :\.J _- r··l.u.� j(�ão !��ni0 soo. � etone �'J\9

RESI DENCI:t.t.: Hua Tenente Sílveira 57 Telaf. 1621
"

Dr. Claribal ..

te Galvao
ADVOGPtDO

'" i:!iI;'\RIA'�
" : i ".' �.&.' ;:� l!'Ul'i'.dOa f!!'

,.;,.,� ';�;'�lUmm..

Avisa aos "amigos e

antigos constituintes que
reabriu seu escr.torio de
advocaua f.' continua a

aceitar coarnad..s para
trabalhar em qu: tquer
comarca do r>:.t?dG.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Velas te Magn

... 'Q-ll"Ii:c1i _. �Ill \III� :r;�!l'Ii'i tf; �';''''''''''(! ""�')"" c;,li!ill'�i;Jt�al!tciO

C&tItibl\P t4;e� oQ'I\'fI e�It.i.::b4��;-1\:" �:-�;!;l" -$�·�:f K, t=t��� �ót���)
� "V,�,..�'.:. <_I. ·:-t�í::�:t,' rt i,i e- �,-;�!

...

t3},�,;$�
Sul,

��� ...
���'l�

De Fsm.� Munrlia! I

l-rio1'4 St. v l; .t._ {i t,: l .

Y __
,

r., .,� 1<' fi _1'\ � -;,

ifEF6SíTQS A PIUZO-FIXO:
po 6 mêses
por ! 2 mêses
Com renda mensal

UTHAS A PREMIOS.
por 6 mêses
�. 12 �úêsFS

��l,i �t0 i:.fl sêlo �HO})01\�ir'�'a\

Exp$ldlent�: nas �O ás 12 e das 14 ás �15 horas

Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telog'aLc(J. SATELLITE

TELEFONE

NSU ... BMW - Triumph .. Dusrkopp IBicdcletas: .. NSU '" Duerkopp .. i I

O pai Bauer I�
Radies: - Ameucan-Bosch e Los ..

we-Oota III�Motores: -ILO para bicicletas e motocicletas,
para iluminação de casas.-Elpo-E- Rclipse=-Evenrude para botes. IMAee8••1.ios:,:-:-p;ara bicicletas e motocicletas.

ii'.importadores" Distribuidores

João Prosdocimo & Filhos I\'frCuritiba " Jcinvtte .. Blurnenau
Uma organização completa no ramoi estabelecida

ha vinte e cinco anos..

II
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CARTAZ,ES
DO DIA-«Tím,l1o er,iní:to,--'--C" ,tilH.í.a :(cmcn� ':\11Ftituiacio ao contrario

Pimenta-c- n�o ,qUlL rotear c,.Hrcti-!llii) arrojado palpite. Perac.ir: nun

\'0. E, em Niedenbroon, na unte" I a alijou i.W centro e se tn.hasstC

véspera do jogo Cl'lD a Pobni1 (lJ cp,b entêo o responsnvel pele
fui encontrá -lo em (Ü!"));}&lIh1a de d· !3;i�tre. E depois não haveria

Patesko, ás 24 ho.as, num LM cr=icerto. Ver\hcario por f'xempk
bebendo cerveja, COi'H 00 unitorrnes ., f.;,ro da e�'!:;:;lt:lsao êle sC'lla for
da C.RD .. Solictei ,,'C:1 ,í"IP'J;& :;' �f) a trocor de posição com

,

.' II ., ." • �

a preswç'''\ 30 s. {, • ..t,) d:oll' li

I
r.."; ii. ; Ih,; »inda assim contr-

que verificou o i"�l\ ob"cv' '1:,b rrana U n p;'Qble';18l visto oftcrack"
OS jogadores '!ld'SC,,'! f'f\ 10 ",' (1'. i I:' I f, 0J""'� ,,:1) jcgar na direita,
tando-os em 20Jt· .' :'Hjn/� (; 1. ,lo ;. '.:: J;';dg�·dos a uma

tesko e Tir!. !'psr'''' l;"'"l .' r. .:
I <! ':J:;� "'lill,i�20k ,j.� posibções} to-

segundo u"" ,";', r r f 'J I '1.,) I .• ...:�" OC!J.'.;;üS te 5t':lll sa er O que
de ser reincid .nte. j f·,..·. SnL;, U�{; suma, a verda-] com jol-n Wayne.

No hotel, cu e o sr. Castelo d�ira: derrccade de um técnico I Pfe§o-·1 $000.

PROGRAMAS DE HOJE"

CINE5 COBO .."D8S i

REX. ás 7.30 horas:
;

SAHATOGA - com Clark'
C;r.ble e Jean Harlow,

Preço-l ;$500.

ROYA!..., ás 7 e 8,30 horas:

O REl DO RIO PECOS-

._--- -_._-•..._----------

IVr:..�
�

REDi\TOR: CunhaOsmar

Conforto e BelezaDistinção
com Economia

Trabalhos doSó nos

Ccnsultorto Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Engenheiro Civil

Profiiisionaís habilitados para todc)s
os ranjo$, file engenrlsria

Administração, construção e reforma da prédios com

pagamentos em prestações
Projétos ern geral

Escrítorro central: Rua

Parto Un
LÊ,;gw:';;;;:'ÊiiW"'dl'Mt"IrMM ,.di l'êíH-1i" w ... "nr""p

7 de Seternbro, 47
iii _

I a a

tZiE

\

I
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��1'Ziw��'Z(�l'�Zt��1"iililli��::::�,1.l�m�.r�r

� a mos !�IF.ib I
'----�---------,----- �. I

Espcactsto em molestias do aparelho genüo urina- "IIno do homem e da mui/ler I I
. I

I
. , �, (' in; C ;\

d,; (�,l 11��,.1Ex uo Di:C�'\;' Li "":i V,Ç'I M: '; " CJ. As.rsten '

�il
Dentaria H�fant�1 riu C(i') d- l''i'; :"').
Curso e prát.ca especialisa.' <i C',l L'rQ'c'�,�i:]. �1M, C;!,'C ;ju Se. </ii;" de '!'

.. '�re :> �,' : 1., r ln :).
'

P. [f,t
do C c-: d: rl,·� arn no'i.r' r:;

• ....).
- \..... � , 1 ,)} . .I I c, �j

fi:".

Ex inte '!o e ex !'..
.. ss sr 'nrf dI} se 'viç j d: cirurgiae

ginecolog!a do Frof. Prvnr'ão Filho.
F x-Direto- ,In (nt' t';;I -íe "

\;

Consultor'.
to, n, J! ...

.

-!I:Sl'�,t.ú-::�lt"lFtlQl�,;.c�._�\1iI�-..:I"�---_._--- ---- -
o .... • __

·I��

C d lU c

i1).� t - Iturso e l,saqHul�s e 1r hO agem II

PREPARAM-SE ALUNOS PA1�� EX�:��E:;'�:� -MA- �!�I!.;QUINISTAS, PHATiCANTE;,::, DE MAQUiNAS, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE sr: REFERE A'

MECANICA MAIUTIl\IA.

,I i'llos INTERESSA DOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
EULAMPIO DOS nETS VALE I'� IRUA GENERAL BITEJ\'COUT, 98 11'1

_..:::::;::,,�-;,=�, �!

21

FlorianopGNS, -1936
..; 'J"� __

. .."",
. ,.

Premio
..

maior

iF�ADIOS
! �udas

! S A X O 1= O N B=
$! C @ ífllU�7; �''Ill''I' Para seu concerto, procurai a

I""
B L ....

M I NOGUEIRJ},. EUROPE'IA

j D I A B O L I C O I C ia i �� �1 � L i9 a I ��:i:a '��lli�r '::�n�aod�an�o�a� I
:: I.TldO Con1ercio!pitlll. '.

Mudas
• :ft

. I Rua João PlOto, 1 2
: Metado prático para se ® ! NOGUEIRA AMERICANA• aprender a executar com:: I O

.

Serviço de Int�rcambio I -•••••••••

': absoluta !_"rL:'içàJ. ao Saxo- :: I da Liga do Comercio leva, I .\I\udasI fone ou Clarinete, os mais :C_I Dor nosso interrnedio, dos,' lv/ARe de todos sistemas,"Il' Oliveira
• variados : I interessados as seguintes I reguas para reclame.

I Trucs acrebatlcos e 'I oportunidades comerciais. I ---Société Radio -- Solect,
imitações cemlcas i As cas as seguintes dese-l Paris-Aparelhos receptarei

! Preço do volume 12$000 i jam entender-se com um! de radio.
i Pedidos ao aut 'T: 1: «gente para representai-as; -Etablissements Antoine
: Antonio Lopes Guerreii o : no Brasil· Crespo, (Oran Algérie)-
: Vila de Sarzdas,55-S.PauÍo: _ THIBAULT FRE'RES. Azeitonas.
:"••H5�••••••Q}•••9"'iI"; Manufature de Draps Fins -Les Fils de Louis Bone-

V
E ['\i DE ,?r::. udl.a Cd�a ::'llcl i Elbeuf - Panos e casemi- íou • .flustol-Ocros e tintas.
á rua !-' �rnanao Macha- ras finas para alfaiates, para ,_ Etablissernents René
do esquma da Visconde uniformes de oficiais, para Delaunay (Drôme) - Porce-

de Ouro Preto, num dos can- bilhares etc. lana a fogo.tos dra praça, 15 de J"�o��m- -Lé o p o ld Marliagues. -A. Carpentier et Cie,
bro. Fratar a rua 80catuva;.fI P J -Hermanaria: plan- 'Bordeaux - Vinhos do Bo�
n. 67, fundos. I tas e f!ôres diversas. deus,

--Féllx Watine et Fils, -'Etablíssernents Ad. Mis-
Watfrelos-Fios para cozer chler. (Haute-Saônej.c.fecha

CODeel"tos e limpeza industriais, para malharia, duras de madeira e de fer
roupas feitas, roupas bran- ro, venezianas, grades etc.

de maquinas de escrever. cas etc. -Etablissements G. Soo

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiiiiiiiliiiiiii;;;;;;;;-a;m ..
-.--_·-�......._...."......iiiii,,·RmI,í.··iiiIi!�oio�....;_;;;j...iiiiYiiiiii·...,."".. ádios. e aparelhos em geral \ --O. Vacoyanni, Paris-. nigo, Bou[!.ie-Figo� secos,

Rua Conselheiro Mafra n: 66 Regras de calcular do bolso .Jeaparras. azeíte.

5:450$000
e muitos

outros
menores

S US FILHOSVíst BEM

/'

::���_ • .:»-

fNo\I'as profes
soras

Foram designados para exer

cerem o cargo de professoras
Nazinha Borges ReIS, Cecilia
Rego Di Bernardi, Laura AI·
ves, Erica Dalsas.o e Alcides
Stakelia.

Mudas de ar

vores frutiíeras
o Serviço do Fomento da

ProdUçãf) Vegetal continúa a

distribuição aos agricultores de
arvores frutíferas, peles preço;,
abaixo:

AMEiXAS
I

I Enxertos de 2 anos

Grupo A
Eaxertos de 2 anos·-

Grupo B
,Enxertos de 2 anos-

jGrup•
D

Enxertes de 2 anos

Grupo E
Enxertos Sta' Rosa
Grupo C

'2$400

2$800

4$300

5$500

3$600

CEREJAS

Enxertos especiais 5$000

DAMf SCO

Enxertos 4t Alexandri}}
de 2 aaes 3$300

PESSEGO

Maracotã o triumph
California

4$600
3$600

ALAMOS

Alalllos Carolina 1$800

CASTANHEIROS

3$500

6$000

10$000
12�,OOO

Dr. Pedro de Mlluri.l.l rDrro

Advogado
Rua Trajano l. (sob.)

I

\ .

Dr. Carlos Corrêa I,

f
Partos - Moléstias de

Senhoras e

Molestias de crianças
Dlr.lor dia Maternidadel
Medico do HcsfSEtal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 r2 da manhã

e á tarce - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

ua COllselheiro Mafra esquina da Trala-e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ssa tl�onteira ociden·
mês! � Antecipa-

jhlltC!illsiíicados os trabalhos de tortitiicaçã�J
tal para torna-ia ftli'ltransponivell piIlWII 400 aparelhos por
das as coDheitas nos C3InpOS.

I
PARJS, H - o correspondente em Londres do ",Figarot Iescreve que certas informacões 'perru.tem receiar que o <Heich » pre

pare qualquer surpreza, no próximo verão, antes da realização do
Congresso de Nuremberg.

O jornalista acrescenta: <Sabe-se, efetivamente, que os tra
balhos de fortificação na fronteira ocidental receberam tal impulso e

que as tropas de cobertura na linha Siegfrid foram aurrlentadas em ������������m���-���.������.���_���������.��.����-��������
tais proporções, que dentro em breve tempo. constrtuirão barreira I?A V �Z � P o--.� V" 0-'

._-

-proii�ait�rã-�)I e-Rtimreffr-R�po�savL-e-1 Lintransponível, na região oêste da Alemanha. Os novos planos que JIriii U LI' ,-

t!9 1'"1il 'dll''__' t'A

permitirão dobrar a produção aêronautica em 6 meses, em vez de
10, acabam de Bel' postos em execução, de I ai arte que as uzinas
já podem trabalhar com a produção mensal de ·100 aparelhos, a. CA IiJa PO«[ual poderia ainda ser duplicada dentro de :1 mêses, cornquanto o; !W�
algarismo de 400 aviões co-responda ao nível da produção da Guer-]
1'&. Por outro lado, as colheitas nos campos foram antecipadas e'
66tVem estar terminadas antes da data fixada.

No � L' Oeuvre», a senhora Geneviéve Tabouis confirma o

mesmos informes e fornece" ademais, 08 pormenores seguintes: Do
Spira á Traves a linha Obersteiu Ioi ref'),çúda com uma nova

linha de fortificações; na região do Surre foram concentrados
220.000 homens para apressar as obras de Icrtihcações que atra
vessam toda a região de lêste P!W! oêste ao longo de Hamburgo,
Nsukirche, Waalshild, Huesveiller, SaarYulfÍg�n, Dielílen, Merrgig
ti outros trabarhos de defesa estilo sendo ativamente efetuados en

tre Zerbrncker e Stizngbert.

A
------

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

r.

.

e

v
,_,

ao

Encontra-se nesta capital o !Ir.

Olimpio Mota, da direção do
Sindicato da Banha, em Tubarão.

_'JlI]iililb .._Uillil;lIitblli""'I!lIiliil!l·1ril!WililIlllWA_aaJlrlI!!l11l1i,.1I-_......,illlllImIl�__mll!lm!&lIZlll!I!III..._IIIIIIIi1II__lIn....III..,_·I'lII®Ili!i__1I_"<;:f,IW__.gr_DS}

DE AVIA .. Condenados I
CÃO "TENENTE i)@r advidade§ comu ..

BERNARDINO
Distas

COSTA"

,U� IV'E:RSA lUOS

DAUHA VAZRIO. 14 - O juiz Pedro Bor
ges condenou Daniel Pessôa e

Joaquim Pessôa Fortuna a um

ano de prisão, por atividades
comunistas.

A data de ôntem registou o

aniversario natalício da graciosa
senhorinha Daura da Costa Vaz,
aplicada aluna de Colégio Cora
ção de JeSI:lS, dilêta filha da
exma. sra. viuvá Alice da Costa
Vaz.

Do capitão tenente Alvaro Pe
reira do Cabo, ilustre capitão do i;..-;t�i.�t-I-Jlt�';..--:ie-""Ü.�;I�lIls;,::,,-,:portos dOI! portos de São Fran- a ... "" ...... IDI.,_ ""-

cisco, Paratí e JoinviJe, recebe- �ão do Distrito
----.----.---------�._-_._- . .... " mos gentil convite para assistir- �'ederal

I mos ao lançamento da pedra fun- SR \ GAL. ALBUQUERQUE

DI RI=TOBl nA Ji,'l fII!J I;J damental do hangar do campo RIO, 14, -_ O interventor no-

s: •

BELO
L fI\ UM K mO\fenl SU;""'ld�Aviaçãl) Naval <'�te. Bernar-

meou o sr, Altair Aciolí AntunesJ) dino Costa », que Lera legar no

� g: !iD � para diretor de Instituto de Edu- Passou, ôntern, o aniversario

r.::A(� IH DAuIl c�(Ü�nu",e;e p,rcximo di�_17',6::; ].1 horas, na
cação. natalício da exrna. sra. d. JOVb6 Vll.. � J cu· � 'cidade de São Francisco do

SUl.ll.......,._..".�
...."""""""'�..."'�"""""__

Gratos somos pela gentileza 1--
-.-----

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

RIO, H - Tornará nesse hoje RIO,] cj. - Em Rua residencia, do amável convite. n A �

o ..

Ir. "" Ouvidos, nariz,
o diretor da Faculdaue de Medi- em Olaria, suicidou-se, ás primei- .

I ur. I_muno ava� es -

ga�oganta
cina, da Universidade do Rio de ras horus d,� hoje, a jovem de I' C A I 0I

�'.

C.IHURGIAO-ESPECTALlSTA
Assistente do prof. Sanson

Janeirc , cargo para o qual foi nome El'irnedes Fontes, de ] 6 Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás lU-Jcão Pinto.jsob-Tel, 1456

recentemendte llFomeado o proles- anos de idade, solteira. HIO 14 _ Os Bancos abriram , -c--.------------------------�----
_

sor Fróes a onseca, A '1�)\Tm foi levada 0.0 tráair-o
' 1"""""'1' . """""""'--

,� hoje afixando os seguintes preços
.

__ ._._ ...... A .. W_ ... "''''''''.,.., ... _''' .. '''�''' gést0l"�or (!nestõ�s ín�i:nas, tendo para as moeds: libra 86$844,
D JOSI=DH �NA SCI-IU/m:IDSON�. po le'a ancrlo W'flICl'l!o "obre o franco:_-849S; marco-::'���079; es- ra. i.r I ; I 'fV LI

'

fato.
. I ���o !-i

...
:320; dolar ] 7�6<)", �e<�o- ,

,.;S.08. grama de ollro-22:-'::>Oo.1

n.....,.��-�
..""""''''''L or=

c..........,.op:·"_II,.Depal°d:aluentt'!'II {lSe ,,'lê �-w�� r., ,r.�.:...�.]r.1.

rO"'U.ili<", íCh,:..... III�
..

j· �� \r I
Boletim diário da ;!;,., ..""

.'----

ção Aéro-d�nirilat.@16g"ca --- ------------

IUM gwm" ==na..... z:u M"II'T'C = i -

(Espeeiali2ita elD doen�as do
e ereall�as)

CONSULTORIO

Senhoras

Ihul Felipe Sehmidt., 39

I-mORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Previsões para o período da'311 () novo Esmalte '�fATI A" ---,

�� ��j:� de ontem ás 18 horas

I'
·

-----. Interesses no Rio de Janeiro ITempo-Bom, sujeito a li.geira '1 IImnida ás gen'fris §mllhoras e Sea1hor�nhas IinsTtabilidade. NevEoeiroj. "
�. p�r� uma v�sH:a � IC_\\S& �fACiEDONlll � Dando as melhores referêncías, tanto no Rio como era

p.mperatma- 'm e evaçuo. I �'I' ..Il d ANOET ]\} l�OUE' S fIENl�IQ'UES I
Ventos - Do quadrante nor- ��:1

Gnue., II.Irante treis ILHas, far-se-á Iratunta· �I Florianopolis, o DR. M 1 'J A l �', 1 l
-

.

d f "....lI"""'''''' ··m"" d "'" ... - a �

I a/ advogado--com escritório á rua do Carmo n' 69, Sob.-Caixa Ite, com rala as lrescas.
.<

U,':;UI.I.IJ 1lIo' �. e� ••O!í1Sll.fraçao (De suas novas cores, �
A 1

�'
,.li

�
Postal n' 3.688.-encarrega-se de: Aclvogacia em geral. Regis- i

s temperaturas extremas (ie I' a cargo ue CO�11l�eter.lte nrq)ilRsshn�aa. ' '

.

1
. 1*

I
tro de Marcas e Patentes de InVenção, Análises, Montepiosontem, foram, maxima 21.0. m>- • Fiorianopolis, 13--7-938

�_�__-

'Inima 16.4 registradas, respecti- I'
==____

�
� SubvQnçõcfól e todos os demais servic;os atinentf!s á ilua pr.)-

vamente, ás H.50 e 7.00 horas . .;;',;;:u.-----;-, .......MZ'...__ ii fissão.

._�_
_

��_-tHMweiMN-5,WISMfiS$fHdl'llJ*tt 33+WW!iW8'MM.wg_�W*"ffll,�,.t44Ã"_iVM.��=����T

Não adquirindo 3f:ora••.

Preços estupendamente baixos'

NUNCA MAIS.A Franc;a efitá
,. E agir com

gia
PARIS, 14 - Daladíer declarou

que a França !stá.pronta agir com

toda a energia e" qualquer cu�to
se tiver que evitar um coufHto en

tre a Alemanha e a ChecoeslovJ-1
quia.

RENARDS CASACOS CAPAS DE PELEe"Não vamos eophu·
formas de gov<l1ll"no"

PUEBLO COLORADO, 14 - Dis
cursando num comlcio político. Roo
sevelt d í.s�!::

«Não qtleremos nem vamos co'

piar formas de �ovel'llos. Pelo cou

trario. aquela 11ue temos é ótima para
todos nós».

s O' DURANTE MES DE JULHO!o

" "o

A D o

ida
! lina Hibas de Albuquerque Bélo,
i digna consórte do general refor
mado Joaquim :de Albuquerque
Bêlo, atualmente residente na

Capital da Republica. Embora
tardiamente, � A Gazeta» apre
senta á veneranda senhora as suai

felicitações.

PEDRO XAVIER

Passa hoje o aniversario nata
licio do nosso conterraneo sr. Pe
dro Xavier, co-proprietário da
importante Li vraria Moderna e

cavalheiro milito estimado pelai
suas excepcionais qualidades de
carater.

"A Gazeta» cumprimenta.

Festeja hoje, a sua data nata
licia a graciosa senhorinha Dinorá
Guedes, dedicada funcionaria da
Delegacia Fiscal do Tesouro Na
cional, neste Estado, e filha do
nosso saudoso conterraneo sr,

João �uedes .Ior.
«A Gazeta» felicita.

Fm� anos hoje, a exma. sra. cA.
M 1k'il1a M. Paim, elposa do 'Ar.

° inclino Timoteo Paim, maritjmo.

Pa:Jsa hoje, o aniversario na

talicio da exma.· sra. .T ulia C.
Munhoz, esposa do sr. Orestel!!
Munhoz, gráfico .

Fazem anos boje:

a graciosa
filha do nosso

sr. Francisco
mercio local.

::. interessante menina Wanda'
Irene, filhinha do saudoso COIl

terraneo sr. Bruno SpÜi8oicz.

senhorinha Lelia,
estimado patrício

Medeiros, do co-

NASCIMENTOS

o lar do nosso distinto coo-

. terraneo sr. Mario Candido da
Silva, sub·chefe da C0ntadoria
Geral do Est.ado, foi enriquecillo
com o nascimento demail um

guapo iarôto.

CHEGAM UNS

ORONTES MAIA

Está nesta capital � nosso eil

timado conterraneo Ir. 4i)rontell
Maia, despar;hunte eIll Sã. fran
eisco.

€>LIVIO NOBREGA

Acha-se em Florianopolis o die
tinto conterraneo sr. Olivio N0-

brega, tabelião em S. Francisoo.

OLIMPIO MOTA

'�as ao i�higienicas
-----------

• prolll!41Hlua da dei.llllno�u:;lO dllls agu8s de es�otos e§1tit ile«bdth�ameDte Joesolvido ..

Se V.. 1Excfit�o IPjidzellO lI"esgllul1rdar a sua famUia de do,2n�as infecciosa" intestinais não deve descul-ar um momento.

COmiP,[�e §�Tleednai�n'h9irte unla instalação O para a depuração racio ...

n�j� e cientifica das suas aguas domesticas.
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