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�.� RENATO BARBOSA � ������������������-�����������������-
� �A VOZ DO POVOf:1 (Do Conselho Técnico de �
� E'

"

F" ) ��f eenemra e manças
� ._

� � ANO V I Florianopolis, Domingo 13
.

de Novembro de 1938
h PARA "A GAZETA'\ESPE{;IALMENTE @ -------- -------------------

� �O[t' As antigas lutas partidarias, desenroladas no agitado �
�� cênario historico do P ia Grande do Sul, durante larga qua- �
, dra de nossa atormentada vide republicana. permitiram cres- 'í,;' It� f ��
,. cessem e rutiíicassem assustadoras demagogias, desencadea- r.�
�j� das, fortemente, em todos 09 quadrantes, ao lado da forma- �

I�� ção cavalheiresca e lenda ria da grande gente do extremo �
� meridional do Brasil. � I
� Nêsse ambiente, com falazes cúndjçõ�s para empolgar ® I
� �,�,"'; I R�O, 12- Esteve, ôntem, RTO, 12. -- Encontra-s.e. nesta ce."'s. ao Brasil, conta-se a de fa,-@.�' espiritos menos avisados, se ia processando.e=primeiro, ne 'I I�',i I. ""''''' lo!l·""m,.aratã, .... sr. Wer- nesta capi tal, t.enda viajado a cilitar as compras d.e nosso paisequilíbrio da vida militar que, inicialmente, abraçâra: e, de- rt ..... ft ha. wfL. ...

b pois. pela perfeita e disciplinada compleição jurídica, em que ��' r�e-' •. ".. Len:dzow eli1car"l
bordo do <Asturiaa>, que ontem I na França, por meio da abertu-

� d "j "j.i ."

,
• '.,�eu entrada no porto, o sr. A- ra de um crédito especial.,

.

exalçâra a peraonalidade.v-a evolução mental, prevenida pe- Il'� regado da �i
"'g""clos da I RIO, 12 Respondendo a-�, r.;' u.., ... D'ill:: "" ldolfo Klingelhefer, presidente da O enviado do geverno francês e...

�� las soluções do nosso' desastrado imediatismo, de um jovem � A!emanl1a, "que apresen ... i, �a�aI'a de C�ml'Jrcio Franco-Bra-I é bra9il�iro ha muito residente consulta do presidente da

�;;; brasileiro, criado em um meio eminentemente republicano, �. tm_� â':'JJ mãnlstro Osvald�! sileira de Paris. I em Paris, �erfs�rtl���ã�Ob�� n�b:noremteaddo:p': que viria a assumir a direção suprema do pais, cnde criou ,� , I .. e �

t� um regime todo seu, para salvá-lo ela ruína e do desagre- �(; /'tl'J:nha, Q principe Scha-I A viajem do sr. Adolf� K.liH- .P�ra dar cumprimento
.

a sua iiretores de repartições a pro

� �'� umberz Lill'l'lp novo eon- ,elbafer fe� ao nosso p�IS_ hg�- ml.�s�o trouxe él� c�edenclas �os pesíto de varias sugestões fei,

r , gamento.
�' . r.

a 11""" BP. a uma Importante mISS(lO ofi- Ministros das Helaçõcs Exterio tas pelo ministro da Viaçi9
�', O castilhismo, com os rumos fortes da organisação da

�\, s :HIh'3o:? �a embalxada._ cial que lhe Ioi confiada pelo

I
res e de Comercio daquele país.

no tocante á circular II. 1-38,
�i; liberdade, com restrições sérias opostas ao exagerado indivi- �'! O �MB:HOmata alemao governo Iraucês. -.-------.-----.-.----- �d:,��i���at��o Deg�rta�::����r
..,

dualismo do pacto federal de 1891, outorgou ao gacnbo uma �i t .!I. i
"

te' t
.

benci O d Pu'blico declarou que, deante� Carta que, para muitos, e entre estes se arrolam Marçal Es- r,-'I. i en Il'e�eve com o m nls ro! onsts e a ID?U.rr: encia em e8- I ex ...sena or con� de recomendação da referida�� cobar e Lacerda de Almeida, fugia ao espírito do constituinte \í;�: Osvaido Aranha longa e: tU(la�' as po.sinblhdades. do co-
circular, só mediante autorí-P d

..

bl' �,! 8Oord". I n I tr t'" 1do i n.l�r�.,l(l braSIlplfO e 0& m.elOs poso 18- . f I z8"ão lerlal poderão funciona·�� a pnmell a repu Ica.

M i ""I" ad t"8Jes a, "d"'l � SlvelS pam 311menl ar o lO tercam- SU laVa um ii SO ri;s ser
�

distraídos de suas�i\i' Entretanto, o estatuto riograndense lIa 14 de .illlho se "li u '".i:" O em s"gul "" o l' .,

t B -I fUI1"o-es e mandados servir em:;
� -

r.� ,
,... � ,....

Il)JO comerCIaI en re o raSI e a

I
A •

..constituiu, na época de sua vigência, documento de elevado �J b" d H"Bd b d "-d qualquer gabinete.t� valor político, pela não desbl'agaria pratica de flutoDomia, le- ,�i etl"i ãlxa or I e ran o i França. me 1(0 Para conciliar o interessen . ..

'bl'
. . . � I Acioli, secretario geral do i Entre as medidas f1>vorayeis

.. do serviço com a ordem consp SIva ao SUp0f10r mteresse pu lCO; f', clltn'l as lei" m,lituclO- ��, I

!l;l'lI". "�t
" I apre'H'ntadas pelo gúreruo fran-I .

RIO, 12 Pelos mvestIg�dores tante dR circular citada e até�� nais das par;;elas federativas, vasada� L:O de�bo,d3nle indivi- �� I !'iBhlb enIO.
,

.

, I Hdo e Bez(�rra, da la. delegacIa au"
que se regule definitivamenteE dualismo de 24 de fevereiro, o pf1cto gaúch'l :,e poJeria npre-

�, ���'jl!IMHlIlI!!J!I!!!IiI 7"��:>'�3l!l·i!f!!!� xil!ar, foi ontem prêso, na rua Ma-
a constituição e orgsnlzação"\'!; eentar como o pa(Jrõo da l'l

.

o� f l 'W
I

• � i, tos Rodrigues n. 46, o falso médico dos nabinetes e reY'artl-r.o-es

k,t" Summer MaiJn� (<< E�s�i(�n:I1Irl\\; ;�vp��e�'f'nt populaire»). � I '1;�, a
I ��������oGc°r!!ç��;s�::geo�t�n�:: ministeriais, pode s;'; invoca-

•.. .

d f' :tl "

- do o recurso do art. 26, da leirw CIta o 'requenternente por um do? mais abalisado"l comenta- � � , . iid!l,o ex-senador Jose Gaudel'!.do. de Reajustamento, solir.Han-�� dores ela velha Carta g2úcha, acbava um mal copiar-se, li- �� I Outros clientes, entre os quais do-�e ao presidente da Repu'ij d ,�, I a senhora Anita Lopes, aguardavam�,.•p,:. nha a linba, o corpo de doutrinas, cOl'tido TIn • The Fr e- •

d' blica autorização para se atri·�? DO, �ALARW. W a vez e _ser uammados pelo preten!lo b
-

l'H ra!ist�, de vc·z que ás republicas,-cumunidade 3IJbtrilÍda á l
ibJ ii ii eSCUlapl().

Ulr a unclOnarios outras

� desordem de mn l'epresentativismo lato e irrestrito,-compe- � ! Levadu para a Policia Central, funções estranhas as de sua
�� � competencia.
r..'� tia observar que o fenomeno americano gravitava em redór 'W i Augl>1stinllo Gonçalves foi hutuado Nestas condições _. comIne�

d
.

't'
-

d t- � Dan 12- I
em fla!1rante, tendo, porém, me·

o par c dij e prnDI lva concepçflo emocra lca. \� l'Ii v, diante íiança, sido posto em liber-
e er - o prQcesso eve

�� Escapou a técnica conlStilucional do vizinho Estado 30S rtl Está definiiivament-e encerrado o recensea- 'I dade.
ser restituído eo preSidente

�� desregramentos do Legislativo, transformado, embora enqlla- "

t t b Ih" t :I t "t I g' d pa a
... ---- ..---- da Republica.

(� drado á noção classica da tripartição de poderes, em uma �,ij fl'!1en,..� �ft $lsalaISr"lao' mI"el"Snl"amc:ap� a , or amza q) ra

O .::H'\t1h!:l;V�dor de ._.
_

[� Assembléia, que se exereÍtava, qlJasi cxclu�iv"lmcnte, nos lllU- ;.: I uxaç.. .." \l.�... "". ,-,nU.UIlJliiI\U �

O.� ros inslJperaVels de sua ol'ganicil fuoçào orçamenf ária. �� I Cêrca de 80.000 reSP?5tas ao quest6onario I�-
p C .retor do Institu'-� .

O senhor Getulio Var�i'ls. nascido e a�rirnorado., or-sse � vado � efe!t�, já foram roemetªdas ã 1 C?�issão do ortugal no (1-
�� ambIente, onde as demagngIas eram a TlPgnçao do SIstema, � i Salarm Mmunc, sendo que 30.000 dal �aplta= e 50.000 A to de Tecnologia�,' começou a �ida p�!:'lica, pelns im;)(,f'�,li�\:s ue S!lH. form<3ção �; I dos Estados. Outras contiuu •.un chegando, do 110r- tete\1 moral, com Impasslvel frJPza e com lDel-na !'ere!,Jrlade, por· _.' !

t ..l • ft
"

. , 'I:

,. \ f RIO, 12-0 presidente da He-
�J I f'

.

d
� "'1 � 'I'

<J:>. e "dG SU I. ' ,

'I 'RIO. 12 o embaixador dto publica as
.

d t�":'. que, entre os (ecnagl)gd, acr,ts e �lIa gf'raçao, era e e um \,,'"
nf '

.

� .. n .... � 'd _

Portugal �r N b d M-I t
SlIJOU ecre 0, na pasta

'p' ser á D.altr, pensante rig._inali"oimil, d;\'OfCiallo. pOI' completo. r�, ln ormOU-llOS o sr. �1�mItl5 nh.l1thro� a !=�tçao ' . • o re e e o, es eve, d() Trabalho, nomeando o pr)-� ..I li.. ontem, no Palacio do Catête, onde,
�t dos arrebatamentos iflcon;;eqllente� dus tropichli%imos políti �; de recefilseame:nto, xaile brcvmnentoe C�,!)i:,/IOS os 'trall.Ja- no livro competente, Consignou as

fessor catedratico da Escola Na-
_, cos bI'3�ileiro!'l. �� lhos deverio estar terminados.. sua� felicitacões ao preSidente da donal de Engenharia da Univer-
�� Ao seu pUfO castilhismo" q.uc ,,0 tornou 0. �t.lbstractum <'. m " "

"'''Cfunda t d Republica pelo tranf,curso do nri- lidade do Bra;;;il, engenheiro civil�;J � .nlcla"se, agora, a "''''li!> e apa os sei".. meiro aniversario do Estado lIlóvo. E L�� e o lastro de uma rara personalIdade. nada pOfterw cornpro- viços. O embaixador português aproveitou
rnesto opes da Fonseca Costa,

r.� meter a integral visilo de ha!ItJOoia c de equilibrio. mi di�- � u oportunidade para se congratular em comissão, diretor do Instituto
�� creta atitude de quem deseja armar e resolver límpidas equa- � O Departamento de Estatística e Publicidade com o chefe,da Nação pelas suas re- Nacional de Tecnologia do Mi"� ço"'es sociaiót. �" do Ministeria do Trabalhtl. vae óuincipiar a HlCo!e- centes declarações sobre o ni'lt.ario do Trabalho.� -l f;�. '

problema da emigração, quando pozH No seu livro, depoimento vohmtariamente prestaúo, na
rw tagem" e caassi-ficação das r�spr)stas recebidas até em foco de maneira simpatica o ele-

� pretória da opinião pública da nação, vihra o sentido de �i agora. mento português. .
� sua formação política, sem atrcpelos e s�m soluções parciais '.�. t�•••••� ".o o eH.eoH� flCO.. �-- _ .. __ m � __ .. __ • I: Contra Tósse Gripe I
� e iso�l����bando da revolução f3strilemente polít,cn de 1930, �:Comemorações á'QUERIAM EXPLORAR OS IBronquites, et�. '

I
r� em iodesyia "el direção ao estuário das reivindicações sociais r.�

I '.
� bras]eiras de 1937, o que mab nos empólga e impressiona, �I'" bandeira INDIOS I :r\"�,f{7J-,'-"';-.;,,-.,� I�� através dos cinco alentados volumes de sua obra de sabedo' •

•
- , ".�

LJI ria e de patriotiRmo, de tino. e de previdente cautela, é, pre- tij i Na publicação que 'ontem fixe-Ctt
-

t -I
I> II • PA5TI.lHAS

'

�f cisllmente. a esplenrlida visão do conjunto, pela qual pris- �'mos das comissões organizadoras el1 O e rln a mi reis pa- I BRONCHI/.ES :
�,7' matíza os mais variados e complexos problemas de toda uma � para. tratarem das c�rr:emoraçõe8 d

81'
1_

:. ,,"•••G).!8.�

�,� nacionalidade. � do ('lIa 1�, foram OI�lltJdos, na de ra ormlr uma no sa ao�. Compreende-se, pela seqllencia logica e natural de fa-
� colaboraçao, os seguintes nomes: Protlll�ão hlt@OlliVB�t tos e de acontecimentos, toda a trajetoria, traçada sem ner- r.,J Prof. Aloir Queiroz. Manoel da de bilhar de aviões:r vos. mas com alto entendimento do interesse social, que se � Silva Morais, professores Roma" II!!

�,� inicia, pela campanha política da Aliança Liberal, para se � rio Moreira I João dOI Santas RIO, 12 - O caso não é raro., protp.starom. estabelecenelo-�e con LONDRES O�;1 projetar á vitorioA8 realisação da l'acionalisação democratica, �� Areão. Antes pelo contrar!o, é digno de fusão, pelo que interveio a poli
,12 - s iernais

U contida na Carta de 1937. �� Afim de combinarem a elabcnação nota a frequencia com que hote'l cia.
noticiam que foi concluido acordo

° periodo brasileiro de duvidaos, de indecisões, rle ex- ij. do programa,reunir-se·ão amashã, leitos sem c5crupulos exploram a ° comissario Julio, da Policia
em virtude do que 70 '1. das �-

f.� d
. . �I, 1'6 h C 't

.

do , ..

b' ções da companhia Westland Air-If� periencias e de sombrias incertezas, se condensa to o mteuo. "as oras, na apl ama :J boa fs de prOVInCIanOS lsonhos

I
Municipal, de ronda no local.'. ijI P rtol 011 e b d d' a ê I d craft passem para a firma cons-��! naquele volumoso e raciente trabalho:-os seus homens, QS �� o.:, m m ro!! as Ivers 8

que se v em exp ora 08- tal é o cientificad,) do fato, cemunicou-o trutora de navios John Brown
,ii< seus poIÍti�os, os seus tabús, os seus fetiches, as (!luas cam- �, comU!i,oell. termo-em regular importancia ao 11 distrito, que tomou as pro-, , .'

��
- _.

h
. que qrganisará ti produ�ão inten-p,� panbas e as suas mamfestações... ""'.. E

o AI em din euo para pa�ar uma sor- videncias que 5e imvunhám, eyi- .

d'õ b',\lI . . •

d 'o d d Slva e aVI e", em com lllaQãot� Nada se omItIU, e nem se qlllz omitir, e caso pensa- � Xp sll'ao agro pe dida hospe agem'-, que, e fato, taudo, a tempo, a eX'lloraçio.
-� do: 6 o Presidente deixa, como indesprezáveis premissas, f1uír [I, �

_..

aão valeria fOequer a decima par-
eQm as empresas filiae!:! e assoe.

� . H ',11 ciadae.
� 'em B\-]a!l paginas todo o atropelo da vida politico-partidana {\I

•. cuar·la de Jaragua te do preço estipulado. -------------------------

'�� do país, para que o braRileiro, lendo-as reafirme Il sua coa- � Foi uma cessas «chantagens» i
fiança na previdencia da unica atitude, legitima e desteme- �. Consoante noticiamos em edi- �ue o. comissario Nilo Rap�so O "Presidente V a r g a 5"resa, a assumir, fi que se traduziu, para a salvação coletiva, �! ção anterior foi inaugurada tln- ImpedIU que se consumasse, a,m-

J no golpe de 10 de novembro do ano passado. li I tem, a 2a. Exposição Agro-Pe- do d" maneira ener,ica eootrl\
vae ser gua''"dado nuo"'a�� Depreende se da leitura e da meditação dessa inteiriça W. cuaria-Industrial de Jaraguá. 'os exploradores. ..�.

J!. documentação om quanto é n05fla, é brasileira, deterrniOllda r' Afim de repres�ntltr o sr. dr.; O grupo de índios, em nume-

:.� pelas condições peculiarissimas do nosso clima moral, a ra- � Nerêu Ramos, ilustre Interven-Irc de 17 ao lodo,cheflado por An- caixa forte, cu,·a porta'ii. eionalisação àemocratica em que vivemos, animados todos, 1J): tor Federal, nessa 'solenidade, se- tanio José, chegára, ao Rio, ha_
� com o Chefe da Nação, na tarefa reconstrutora de um po- � guiu para &quela florescente ci- dias, como noticiamos, W'Qveni- pesa on.e tonelada�,� VO, espreitado, de norte e sul, pelas desesperadas formulas � dade, o dr. Altamiro Guimaãrell, ente de terras á margem elo To- lItI - .

� alienigenall, d. pasmosa estravagancia, e debilitadc pela len- � Secretário da Fazenda e Agricul- cantinra,Do interior de Mato Gros- AMSTERDAM, 12--Pelo trem procedente de
ta 6 in8xoravel ação destruidora desse secreto cupim de dis- �� tura, que S6 fez acompanhar do

1"0. B d' h "f d" "P" or eos, C egou aquI o amolo lamante resi-solventes organisações partidarias. � �eu oficial de gabin@te, sr. Flo- Uma vez deflemharcados ruma·

;M Lendo-a, ponderando e medindo e�8a farta QOCumeB- � doaldQ Nobrega. 1 ram para Ii Hotel Estação, sito dente Varias".
�JI tação pública, o Presidente cresce ainda U1eis, na admiração � ,--���-��='.��_h�..,_ .... _ .. ���. á rua Senador Pompeu tI" 232. Na estação se achavam os lerentes do

� honesta de seUil concidadãos, porque, fullllinando dOlltrinafl r;� N R·
..

n- Olinda. de Almeida, espolia do Holandês Unido e funcionarios da policia
.'!l inadatáveis ás nossas proprias condiçõe!, cria um regime, �� O 10 O InlerVen- proprietario, e Casemiro de tal, quebrado o lacre e aberto o pacote.4 rigorosamente democratico, com voto de !elE'ção. é com ele- � • • vulgo «Baíauo», empregado do E "d t _.,' B':� vada visão da mQderna racionalisação, da disdplinà e do �� tor no Esp!nto Hot�l, atenderam ?s indio'!, que

in seguI ,a, cs"pren eS!A(J anco transporta-

� rtvigoramento total de um sistema constitucional, já ratifi- �� querIam acomodaçoes pai'a passa-
ram de automovel a pdra preciosa que foi reéebi-

".� C.ldo pE'lo consenso da Nação, desencantada, por completo, � S';.,nto rE!W uma noite. da pelo �iretor princl".1 na presença de todos os
dOI caricatos messianÍ'Imos de appstolC!! de cartolina, de faI- �J U Foram aloiados num salão de outros diretores. Algumas pessoas privilegiadas já� 101 reforma.ores. de profétas de fancllria, porque. com o seu

� RIO, 12 - E' esperado boje bilhar eXIstente a0 lado do ho- conseguiram vêr e diamante· porém nio será per-g grande e galhardo Condutor, o Brasil que, apeno!! e acima �� nesta capital, o intervent r fede- tel.. Nilo havia �ovei!!, �seriam 1 mitido tirar fotoll'aflas do
'

nãoI "� de tude, ser bra.ileiro, pelo trabalho, pela coragem, dentro ,l!, ral no Espidto Santo. obngado.S! a dormIr no chao 80- fôr vendião.
mesmo emqual'llto

fi da hora deciliva de recoDltrução internacionaL f'.m 1ue pal- i Sua chegada está marcada para bre esteIras. O preço I1ma «pe- "

� pita, vive e prospéra. � ás 18 boras, Da estação Barão de (;hincha�: 130$000. A pedra fOI encerrada na principal caixa for-
ti.ne..ã1faÇjtjlr����r._;r�*��==_��;a;ya:��� Maui. A lisa 1'0., por... Iill indiljl& t. do Banto, cuja porta pesa 11.000 qniios.

ZET
J A I R O CALLADOProprietarão e Diretor Responsavel

----�-

I NUMERO I29S

novo conselheiro'IIO presidente da
da embaixada I de CotnG!l'cio Franco,....,

alemão Brasileira

CalDara A constituirtl

çãe dos ga-
binetes l11i�
nísteriaís

Banco
sendo

.

,

I
L'
(' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gazeta, 13----11----1938 Florianopolis
L-.F.F.�A.S.V.O. VERSUS A".C.C.""'A·E.S·F.

Finalmente, na tal'''(.1e de hoje, teremos ocasLão d_e apreciar.o cotêjo má ..

xirno do futeból caterinens9, a ser tr'avado entre as seleooes da Capltal,reforçada
com 3 elementos do Vale do Itajaí, e a do norte do Estado, formada por jogadores
oe S. Francisco e ..Joinvile.
----------------------------------------------------,------------------------------------------------"-��----------

A GAZETA CES PO_FlTI,VA
REDATOR: Osmar Cunha

Base àe Aviação Naval"6azetaU x
o poderoso esquadrão representativo da ·'Gazeta F.C.", deverá travar

renhida Juta hoje, corn o hornogenef..) quadro da Base de Avia'ção Naval, que tem
preliedo, brilhanternente, co -""" os t'10SS0S teams orincipais.

______� , ..c._

(;OMDINADO (;ATARINENSE I O GRANDE CHOQUE fNAUTICO MARClLIO DIAS;
Estava sabereando um bom café no Bubi quando se co ,

Oscar Rodrigues, Elelvino Andrade, Angelo' Ardigé, Ernes' o
mentava que no Combinado Catarinense iriam quasi todos os joga, I Kobarg jr., T-Jeorique C. Kobarg, Jaime Maltins, \tlalvino Francisco
dores da Capital. E. por isso, desejo esclarecer que o combinado entre os mais poderosos Andrade, Pedro Martins, José Pedro da Cunha, do LAURO MUL-

que fôr defender S. Catarina, ilá com us melhores elementos do Es- LER F. C.; ,

tado, por isso, foram membros da Federação para verem jógos no combinados de Santa Edmundo Albar,i e Euvaldo Schader. do ESPORTE CLLSl:
Norte e se fizeram jéges entre ligas para que represente S, Catarina BRUSQUENSE;
um combinado do qual nos devemos orgulhar e 1ue só perderá pc; Catarina Emanuel Pieper, do CLUBE ESPORT!VO PAISANOÚ;
falta de chance. OBS:--Os ]Jgadores <Jus clubes locais deverão apresentar-se

Penso que nós catarinenses, tambem já derrubamos o clu- p
,

d
.

à d t f tid d
nos dias 10 e 1I do corrente, às 15.30 e 16,30 horas, respectiva-

'L' , ,

fi
' ,

d F' deracão! rossegum O a Slll r ua are a no sen I fJ e e

id d '. 'I daismo, por ISIIO esportistas, COIJ ai no técnico a oe eraçãot 1
.

k -

C b' d C t
' mente, mum os e seu respectivo materiar, na praça e desportos

E' êle bastante competente para formar um combinado sem
se eClOnar os crac .s que compora., o om ma o a an- "Hercilio Luz" do CNMD afi d b inst - d DT
nense que enfrentará o Paraná no Mês vindouro, deverão d ASVI Q' ,'d md

e

rlecbe etemBlOs ruçoes o

politica, pois vão ser requisitados os melhores elementos para trei- ,

h
'

t C it I Ih d I
a . uanto aos Joga ores os c u es de rusque, receberã J

narem em conjunto. Devemes, pais, esperar os resultados dGS treinos. logdar °le, ,nes a �I �' �St m,e or�s (u� ro� iUde• se I
instruções pCI' intermédio dos srs. Presidentes dos respectivos Clubt5.

A's vezes, um elemento que a nosso vêr e bom no clube que de- CPo �tml orgVanllzé!dr emIt ' �n I a anta: or e o s a x S')--Recomendar aos clubes filiados c amadores requisita-
fende, no combinado não se acerta com os outros', na-o se deve api a e a e o aJII. d b A' d A t 27 § l: 2' d C'dE'

A seleção S. Francisco-joinvile està preparadissi AOrStl,gaosots��valnSc.la °16, dr. C'dO de P °l'd °d' Igo A,p')rt8t�o'l 0\

censurar a Federarão, mas prestigiá-Ia', devemos esperar os fatos e r.,. e o o Igo e ena I a es e rt I't":r
ma sendo 4e se esperar qae ela ifê nada menos qUI a J dE' ',. A' _

" - u

não ripar em mesas de calê, porque tal proceder não serve para
'

. '
,

os statutos, os quais regem e.ta 5SDCISça:l e que dizem rcs-

um bom esportista.
metade aos elementos para o Cornstnado. peite aos itens 3',4', 5', 6' e 7' da presente NOTA OFICI�L;

E, os membros da Federação não irão fazer combinado para ' , I?e, outro }ado,� nosso scratch,em grande fórma,opo. 9')-Acu'.ar o recebimento do oficio do CFC de 311 I
ra titânica resístencía. d R I

'

d D'"
I

serem criticados, mas para vêr tremularem as côres de S. Catarina
"

, , capean o um e atono a rretona, que termmou o seu mandato,
vitoriosas, ao menos uma vez!!!

O em�ate desta tarde, nos permitirá apre�lar os consoante determina a letra B do Art. 13 do Códi (') de Penalida-melhores 22 [ogaderes conterrâneos" desta plela.e .e des desta Entidade'
S

,

el.m!nto�, serão selecíoaados o� onze que estiverem em 10·)--To�ar conhecimento do oficio de 19j IOdo Cr\MDmelhor forma, Os outros, formarão o quadro B. [assuntor-e-suspen-ão do amador WaldetIlHO Vicente, por p 'azo
i sdeterminad o);

11') +Acusar e agradecer, com os cumprimentas dã ASVI:
l-oficio de Outubro pp' do Caxias F,C" de Joiovile, comunicando
a posse de sua nova Dirldoria; -idem do CFC de 29( I O idem
idem;

IZ')-Acu3ar e agradecer:--o oficio de 7t: O da FCD pe-Gato 108 cumprimentos dirigidos à nova Diretoria da A5VI:-a NOTA
Diegoli Calico. OFICIAL NR. 27[38 de 19110 da FCD apreciando-se I) item Dr,

7 que diz respeito a ASVI:-B�)LETIM nr, 30(38 da ACD;
13')-Dar entrada dos oficios seguintes, tomando-se conhe-

Marona (Otavio) cimento:-do RBSC nrs. 4S 8 48, 51 e S I A, respectivamente.ds
[aujão (Rubens) Yeyê 17,22, 27 e 29[10 e 2[11: -do CNIV1D de ZO e 21 de Out.,

AGRADECIMENTO- E .. , MarinJ\�iro E!nili. ,_Pedro Lemos -:-do CFC de II e 21[10 e 3(11:-do LMFC de ZI e

C O N V I T E IAFlhPlOhO •

�-,lo

_ NhSonho tT•1ao dRau1
(Pedroca Z2110;

" 14')-idem dos telegrama� e fonogramas idem:-do sr.

ssoclaçao por Iva O Vale Agostinho Flôres de 24[10:-do RBSC de Z2110 e do ASC de
Viuva, ftlhoi, genros e netos do inesquecivel JOSE. MAR, 26(10.

TINS DA �I�VA, vêm por este meio externar o seu agradeci. dO I taJ·a r
.

(ASV I)mp.nte aos dl8t1ntos facultativos Saulo Ramos e Augusto de Paula
e especialmente ao dr. Miguel BJabaid que muito �e esforçaram NOTA OFI(;IAL or. 23 _ 8 ti. Nev...bro
no sentido de salva·lo.

Outro&im, agradecem as pessôas que por meio de cartões,
de 1.:18

telearamas,etc., apresentaram 'suas demonstrações de plzar e áquelas A Diretoria da ASVI, em sessão realizada nesta àata, de·
que acompanharam os seus resto5 mor�ais á ultima morada. liberou:Convidam, por êsse meio, às pe56ôas amiga!' e par�.ntes S�cretdrio
para assistirem á missa dll setimo dia que será rezada na Igreja J ')-Aprovar a ata da reunião de 19 de Outubro pp', Palp.·tes PS- 2' e. o 'América "f.echar,á".São Francisco, no próximo dia 14, .4s 7 horas, em suf,agio á

l"constante
da NOTAl OFICIAL NR.22; 9 P .

I d f d d d 'd d 2) A b' d t
AR ..0: I) Rlachuelo,a ma

.

o ma o, agra ecen o antecipe amente a tEl os.
.

- cusar � agradecer o 'rece Imeo,t. o oficio do LIYI ra _' rega a 2') América e 3') Martineli.
,

I
FC, datado de 311 1, Informando de' um elpatacul? em seu benefiCIO

,
EXTRA: I') Externato,Z')I C d R d· I f· ,pelo GRUPO DRAMÁTICO PARTICULAR, na nOite de 11 do cor- Recebemos o segumte: ,Avai, 3') Tamandaré, 4·)/ris.

I urso e a lote egra Ia I rente, cujo programa foi dedicado a esta Entidade; «Ilmo. sr. Reda.tor Esportivo Quem "fechará"? -parece ser QI - 3')-Determinar nr,vo encontro oficial da ASVI, entre os de A GAZETA. Figueirense.I I selecionadas constituidos pelos amad�res vinculados a esta Entidade, Péço-vos 0. favor de publicar "Fao" do AId8 :Luz-I PREPARA-�E ALUNOS PARA EXAMES DE RA- I desta cidade e de Brusque versus Clubes filiados de Blumeoau que os meus palpites sobre a regataI DIOTI:LEGRAFIA, DANDO-LHES 08 NE(;;ESSARIOS
.

,

i CONHECIMENTOS PRATICOS E TEO'RICOS. CON-
terá logar em BJumenau, no campo do RIaSC em 13111, ás 16 do dia IS. Independeuoia :li:

I
FORME EXIGE A REPARTIÇÃO DOS CORREIOS E horas" I' PAREO: Vencerá o Amé' (;alDpluas
TEL:&:'GRAFOS. 4')--Requisitar a praça de desportos do RBSC para um rica e em 2' Riachuelo. Deverão encontrar-se nel. tarde

OS INTEllES8ADOS PODERÃO PROCURAR OSR. jogo oficial da ASVI, constant� do item anterior; Z· PAREO: YeDcer� o Ria- de hoje no gramado do Campi-
ANTONIO MAHTINS, RUA TIRADENTES N. 52. - 5.)-Autorisar O! srs, Presidentes e Diretores Técnicos do chuelo, o CI6vis datá um "romboA nas as homogeneas equipei acima, '

FLORIANOP01.Ii. RBSC, ASC e BSe: para organisar�m um selecionado parlo en- tão grande em seus competidores, �mbAte que e�tá vivamente

I
,ontro referido no item 3'; que nem é bom falar... mteredsando as rodas varzeanall.��iiI!!!!ii!!!!!��.__.,i!!,!!&!!;!!!'i�..m;�4r.!i,ei!..�ggii!i!!Ii.g_i.;.-i@ii.i.$!!..�4i!2i..�,�!$�: 6')--Rec6>nsiderar e revalidar o itdm Dr.9 da NOTA OFI· 3' PAREO: Riachuelo em I' O quadro do Independencia
CIAL NR. Z2 de 19( 10, relativo a requisição da praça de cdesportos e América em 2'. obedecerá à seguinte constituíçAo,:
WHercilio Luz", do CNMD. para as datas de 10 e II deste, a6m 4' PAREO: Martinoli eOl I' Pelanha
de se reaJisa!em Oli trEinos que resultllrá a escolha de selecionado e RiachuolG em i. Hercilio João
Itajaí-Brusque. sob a direção do DT; 5' PAREO: Será "duro" ven- Ivo Luis Alvim

7')-Requisitar, dI'! acôrdo com o parecer do DT e basea- cer, no eotanto o Riachuelo. Irineu,üsnf, Selel@,Brito.Toureiro.
dQ no que delermil1am os Estatutos da ASVI,os seguintes amadores: 6' PAREO: América, mas o S�rrll'il� ?AgcmH S. Costa, Armando Santos, Lauro Reis, Lyiz Avel�r Riachuelo poderá fazer-lhe uma

Pereira, Izidolo Jmtino da Silva, Venicio Pano, Joao d)s 5utos surpreza. � riri�;};fiiliIO "d.M"fllJr.'�Oe Barolbe Alfredo, do CIP' F. C. 7' PAREO: América. Mas o � IW��IJIJIJIJ I �\'WI �

Julio Couceiro, Arno Mario Heusi, Osmar Heusi, Alipio Mi- Martineli ...
guel, Osmar Marhado ESpindola, Carlos Koch, Carlos Tadeo, JOié 8' PAREO: Vencerá o Ria
Werner, Ludsero F. PereÍla, Gil Raimundo Mario, do CLUBE chlil�lo e Q Aldo Luz chegará em

s. A.

(;omo querem o nosso (;oUlbinado
Recebemos o seguinte palpite:
«FLORIANOPOLlS, 9 de I'�ovembro de 1938,llmo. sr.

Osmar Cunha Cronista de A GAZETA.
Peco-lhe o especial favor de pôr em sua nata de hoje êsse

palpite para domingo,do nosso combinado que deverá bater-se com

o selecionado de S. Francisco:
Vilain

OS QI1ADROi) PROVAVEIS
I "\ '

) L.F.F. -, A.S�V.I.

Arnaldo Fredi

Vadico mi Vilain
Amalds

Fatéco Procopio
Galeio Couceira Nizeta

Fredi

Chocolate
Miro Nizeta

RESERVAS:-Antenor, Ivo,
•

Gato Diamantino
Braulie Calico.

Pernàmbuco e Azevedo.
Palpiteiro»

Galego NORTE DO ESTADO

ITAJAf,8 de Novembro de 1938
pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO VALE OJ ITAJAf
.r_oei.co Canzianl

Vice-Presidente, no Imp, do Presidente

Gil Teodoro do Miranda

Exames de admissão

» ÂJ-!n-S4RM TELl41

JilROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MATRICULA NESTE
CURSO, ATE' IODE DEZEMBRO VINDOURO.

MELHORES lNFORMAÇOES, das 11-13
horas ás Ruas Padre ROIDa, 125 e Do
e_luva 175·

"'I

"

..�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Coanentarios sobre a nova
lei do ensino

RIO, II - A proposite do de-I certo estado do norte, onde DO

cr eto d� ontem revogando o de- corrente ano se verificaram dois
crete·leI que regulamenta o ensi- mil exames de acordo CQm o ar

J10 secundario e restabelecendo o tigo 100, não se registrando ne

c!rcreto 1.241 C()ID a chamada nhuma reprovação e cobrando a

lei Francisco Campos, a reporta- maioria dos colégios e. imoortan-

l
1!('0'l OUl iu o dr. Abugar Hensult, cia de 300$000 pelo exa�ne de
diretor rio D. N. E. que declarou cada aluno.
que III medida trará muitos bens- Com relação ao enai;lO supe

_....._
[icios SI ndo um passo doeis vo rior a unica nodiíicacão a fazer

A. "!I'" I ara a moralização do ensino. seria a modificação "da lei 99
[i' • 1 trevi b I

'

um seguica o nosso eo .revrsta- testa elecendo o exame oral.
or; fez um pareielo com as leis
enteriores, assinalando as modiíi- mr--__:m%W_!!!!Stmª�%�

('l�çÕe8 que soírernm, salíentandc
as ínconveaienciae da lei q!-le per- I
mita a media global de 40 par.
a �romoção, deixando a vontade
do aluno a prova parcial, pois, o

nLe:'l�",do medico lhe possibilitav»
;; Regunda chamada para ae pre
V&$ parciais, resultando disso

hal-,
-

hurdia no ensine.
Declarou .ainds que tudo iseo

resulta das imoralidedes verifica-
. , licscã d

'

O"Gal! na a� ICSÇSQ o artigo ] "',

Relativamente á industrie d03
exames disse que \lrgl; acabar
60m eSIIB arbitrariadade. Citou

RIO, 11 Infurmam de Recife

que, c{)nsidaanào as dificuldades,
sl&vindlls parI< os plantadores 11,)c� 11 i

0riginllda� pe-lí!5 cn"Jicõe "t r o" para o fornecim;;nto de mate�la i
T

n prima indisíJtnsavel para o funcm-

fericas pro�"'i{lS dô, A·::I.

"I namento
dl>S fabri.c'�!l de oleos, o

piloto- comandar. t,� F u hr" r d" ilHeJ.'vent()r� do:cretou a suspen�ão
. da 'i!zpmtaç&o do C!uüÇO de a!goaíio

Lufthan�a que, naquela !;nhi;, da safra atual. Calcula-se que a

exerce com habilidade ínC(lnt�5· retensão lütrapassará II qusrenta
milhões de quilOS de caroço de aI·

ta \lei e despít'ndimeoto �ua at!- godão.
"idade, chegou agofl1 a com�Je-

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

lar meio mIlhão de quilometrü8 Indignarão na AI-e
de vôo) som'.n!e entre Buenos Ai· �

res e Santi�go do Chile, o que manha
vem a ser um notave! feito ae-

I'cnautico nc)s céus sul-I:\mericanos, BERLIM, 11 Em conssquea-

vist" o rderido avia�or ser o da da noticia do falecimento do se· ,

. . d' cretãrio da embaixada alemã em I
pnmelro, entre os eml\.IS que Paris, cresce a indignação popular I

operam no dito trechó, que aI contra os judeus. A imprensa re-I.

I - d
.,

t _ clama insistentemente que o 'o'
cançou tão e eva a qUlIome ra. vêmo tome represalias, epulsando I
gemo Cabe Ilcrefcenlar que tal

I
da Ale�anha todos os judeus es· ;

f f· '�b,1 cI'da ex· trangcnos. Iper �rmanre OI es.,", e e
, Alguns estabelecimentos COJl1er·

cluslvamente com aVIões tnmoto' dais de judeus foram assaltados, I
d ' J k 5? assim como sinagogas. Tambem

res terrertres o tipo un ers �.

alguns judeus foram espancadOI!
, em plena rua.

.

25 mil sacas de
café

RECIFE, 11 A bordo do LEO·
NIDAS seguiram para a Inglaterra
25 mil sacas de açucar.

Uma das
der,tar.adas do ('r'ur,JG é. 5'!!� d;j

'd d D A' c.:.VI -a, a Jt� UUEn05 .li"!; a '."': n

tisgo d" ChiLa, at"l',é" do "as i

ço doe A�,r!f�. T,,�la"�" (1,) li
nhrt anea (:1 rrwrci"l nue !r f f1

em ffi<lIOr flhl'ud::. f",;o ê "� c 11;

lanternelltf t'voc?'··io H'\ aeron"u

,ica ; !('íoF:ciora1• r·resta ltnha

trafegam normalmentp m ? "ões

de Vi,nas u;p· Bl, S f( .�� 35
. '�.,�

(2 Dêut�che Luf,han,.�? Cí flcpJi'!lit.U
e�pecial lugar pGI n iH1tf!r, de sde

ma fundaçl'lO, o m�i� eL v!{ o

c,)dicienk rle regubtii\a,k aí'f·

Z;H da;; dific\lld.de� ás veZf'
.

permitirá que
filha cante

ás platéas
��·�::·:·�:����:;��\.)�itt��!���,'" -}' .�-'

.D.lR�'IfOll PROPRIETARlIO
RIO, 11 O "Diarlo.d8:Noite"

11 publica uma lon;a reportagem soo Será inaucurada no proxrm-:
. � Bre uraa jovem de 14 anos de ida. ,

"

, /J I: �staçã(J PE�DiZES -- VHa Vitoria -- Estado 1'1' �e, de n_?me R_?sina Rimini, que se dia 15, ás 15 horas. a Expos"

"dQ-;'..n.r1'tN. 1.1.
de Santa Ca1:ii.rina Il.evelouaSPlatea� ca�ioc8

ep8uUst8lção-feira
dos Produtos Agricule

......� ,

com seus excepecíonats dotes artís- 1"·.. ,

i � , t;�os.. �eu pro�en__itor, o sr, Mario e Industriais de Itajai, naqu-le
O melhor estabelecimenLo,perfeiLmuente aparelhado

; � 1.llnIm, propl�etano de uma mo- lÍorescente cidade.

I dest� barbearia, requereu a inter- , , . .

.
para o lr�tamento conservativo e cirúrgico de doenças pul- venção do Juiz de Menores, relatan-I E:i&a fltl\liar IDICWtlVtl. de m·

I�I,I
rr :1,"" (pne., .uotorax, Irenicotomia, t.oracotomia). Este Sana- do que sua lI!ha vivera quatro anos concussa i elevância ."""1 a ,. =

(Uút) t\llC01llnl':;€ localisado nu Estêl;;ão Perdizes _ Vila Vi- I

I
em companhia de uraa pretessora

._11 ,.r.

toda, na Estrada de Ferro S, Paulo _ Rio Grande, 800 I de canto, que, mediante um con- trocina-Ía o BLOCO DOS XX.

t b ivel d
I trato, educou a voz da menina, cu- cujos diretores nos oenhora: a-

me ros 80 re niver, possuin o GZ eletrica, agua encanada e I Jo verdadeiro nome é Darci.
' r

s: ,'S!,1J:L; de automovel, com dirija salllberrir;o. I Justificou que consentiu nisso com gentil convite para assist.

� _.,__��J"-__ ,,-""__ .('..../'_.••� 1�li. íJ Sanatoriu encontra-se instalado com aparelhos mo- 'I
porque não possuía meios par� á sua inaugurnção.

�� demos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
educa-la. Acrescentou que, contra- A

\ "r.... b
.� .� l' "

. para e.xame8 de escarro, sangue, Iezes, etc, I :ix�nb�o ao com�inado, ...aiProfessora. ugurando pleno sucesso

_" ......um naçao 1-'€ rz

na"-l�i
,."

I
.. 1 lU a menma pu"lcamente el·êsse cerhmen formulamos votéS

" . ,
., St,:i'w separada para convalescente" de doença� graves,

I'
mudou-lhe o nome, alegando necell

'
,

DC f;l1mé�naS e arte q.ue não I eóltado postoperativo, impaludismo cronico, (malaria), esgota- I �id:l�e art�stica. Ultima�ente, �re- por ql1c. êsse 'extmplo seJa li\1(·

cncr)"lír;:;rá símile. Ar;; for:nu· mento, eLc.
. a:end_a lc�a-la na �€ila Mumhal, lado, aÍlm dê de que as nl)s� �

I�c i(íS T ri � I I contra o que seuapS1S se opunham ·b'!'d d
.

o� c,
""

r3S ar"aemer.h.?s. 1 I
.---- .. - }}051 ,I I a es seJare postas ii e\';·

pnmorCl1a s da 3elez1 sau! '-';.;.;;.....--..==:z--iiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiDiii;;'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dWCl8 que merecem.

frutos àa li'Adora�ão��

G ZETA
A��="·;'_L4IW�V�_�Õ�_iliiiZiiiR.iiiiiiiiiiiiIiD;;;.;;a;;--iiiiiEBi��;m;;;;;;;;;Oiiii:m·--iiiiSpMw;:oprietarioiiiiii-=iUiiiiiiiiiiíiie�D�lr;;;:e;::;;;t-o-riiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiesiõiiiipiiiiii.niiiiiiisiiiiii.iiiiiiiyiiiiiiie.iiiiiiiiiiiii
��.��_�.��������_�����J�A�I�R�O����A�L�L�A�B�.�
F'�''''; ,�IINão

suaf Sunatnrie "Santa Catarina
�

�

! Dra André Kiralyhegy

S'�t: r·�·,f::dAo filho.
F ;Ot s+ 53 i � n;lt-"�m:�r'o �-e 1938.

!�:s .. n H' 1\1 nn�l !-l�vc:)
rune. Pl1bl!:o Estadttal

PfOt2�ã j ã
iria do

indus�
oleo

Departs ""'n an
ta de Despor
portos TIê')r
restres

RECI FE, 12 - Foi nornea
do o spor'sman Carlos Rios pa
ra o cargo de consultor técnico
do Departamento de Desp@rtos
Terrestres recentemente creade,

Exp Cll si ç ã
feira em

ijtej.9í

o ...

Por 9:000$000
VENDE ·SE uma LIMOUSII'··E

«Chevro]eh-tlpo i 936-( m
perfeito estado. A tratar com
Patrocínio Vieira, proprieta
rio da limousine n. 521, no

ponto dos automoveis.

Comissão de Saiatio
� Minimo

Estado de Santa (;a
tarina

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Declaração de Sala rio Mi
nimo pelos Empregadores
O cidadão Rogerio Vieira,

Presidente da Comissão de
Salario l\'\inimo no Estado
de Santa Catarina. nos ter
mos do art. 33 do Regula
mento aprovado pelo Decre
to-Lei n. 399, de 30 de Abril
do corrente ano, que institue
as Comissões de Salario
Minimo, notifica a todos os

illdividuos, emprezas, asso

ciações, sindicatos ou fitn;as
que tenham a s�u servfço
empregados cu operarios,
que, por intermedio de agen�
tes devidamente habilitadus,
serão coJetados, p(lr esta
Comissão, funcionando no

edificio da 16a. Inspetoria
Reg.ionalj dêste Estado, a3

indicações dos sala rios mais
baixos efetivamente pagos,
com a descriminação do S€i-:,ó'

viço desempeJ1hado pelos
trabalhadores, conforme rnc-

d �)o aprovado pelo Ministr
rio do Trabalho, Industria e

Comerc!o.
Comissão de �alario Ml

nimo, em Florianopolis, 13
de Outubro de 1938.

ROGERIO VIEIRA
;; "esidente

o líder dos cinelD3S,..t HOJEJiDMfA's. 4�6 112e8 112 horas HOJEODEON, .,

apresenta o filme snpremo--A pelicada que faz o cinema atingir 8 came da GLORIA!

OLa.
�1I111!

--- ----, �
com � P<-:_ \.,.JL MU ., � !l:' o gli�ante da expressão -a 8upr@ma maDifesta�ã. da ar.. �
te dr;!HEri!!������, §:n1:�[tm;rlado' por um 'líieasf'� 8oberbo: GL8BIlt DOLDfiN --JOSEPH SC:::UILD- \1

KG1-\IJT--Gl\LE SONDERG1\.AIlD-DICKEY MOORE .I�,D H]htnl} ;tU3�ml'ruado @m toda. as pal"tes do mundo como FENOMENAL
......_-

-' ._.- • _.------- ••••• _-------------_._-
o _.__________________ _

_

N fi} ,\'f\ "".) ':;� . ..-Cine Jornal Brasileiro n. l---mD5trando-nos reportagens deste mês ainda --E' mais uma �
._�__

� ti.�.� _��;' �1 vU:orªa da D.�_:__B.-���x ��rpla�_!!_��s D. 201100-atualidades em la. rni!_. I��j,:...�R��'��C�!li.R��e2.Bte S9l!8peD�iul� toda e
�

Enl face do elevadissime cust.o de "E_Ue Zola"
,

t!:iiE��J :i�',,'(e:te e3tr#.ula de favor ineantes!aveh!rleate o fUme lu�is earo villJu.lo II F!o-
!·iallop�las, vigorará o prec:o uuico: :3$ (.)O {.); i

m;!!PW.... !IIifiJ!. II
I

a

I

Chii'-. .'"me
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empannla Nacional de Navlga ..

C t- Depositos dentarios; em

çã-.l os lera I BlumenaucLages-Jaraguá-Cruzeiro doSul
ovimento Maritimo ..Porto FlarianDpali.1 A L B E R T o B o R N S C H E I N
Servi os de ��(:3lsseg�i_r_o.s�?" de.· (,.�,,_etJz�.e___ RUA 9 DE Mi- RÇO Nr. 214

-: -�.'"'-� C.h,. ",.'01 8:; ..... t.l.r. "MI••rva"
Para o Norte

.

___L Para o Sul J (;) I N V • II II:

�__��������������.II�,An;;IIIr�����mI
Fretes de cargueiro: �

H t I C"· ti'-------------- ---- -----
� T���ne O e en ra T���". i

14"0 I Rue Visconde de Tauney N' 185 I
I

JolnvU. •• �a. Catarina
o

Hotel situado em melhor ponto silen-
�

" cioso do centro da Cidade ;

A GAZETA,..,1938
;.A.4Jé. f !ri, �9 .-; l

,-".
_,

'

.
.,o�, 4 .Cf' . j

namento.

Informações nesta redação.

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai

ti
xas Registradoras, nacionais ou estranjeiras,
AUGUSTO KLOSS

Mecânico técnico e prático
Rua Conselheiro Mafra n. 90.

usando o creme

�DARLAVTB
dirá logo sorrindo: que preâute

maravilhoso!

Fone-1488 II VENDE-SE um auto FIAT
�iiiiiiiiíiiiiiliiiiiiiiiiiii iiiiiiliiWiiiiiiiíiiiiIõ"""i:!iiiliiiliiiiõiõiiiiiii iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___ em otimas condições de funcie-

(i) Paquete ITAGIBA sairá á 12 da O Paquete ITAQUATIAj sairá á
orrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos. RíQ de Janeiro,
Vítérla, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
argas e passageiros para os demais por
os sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

viso Recebe-se cargas e encomendas até) véspera 'das'saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista de a-

stade d.e vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da

o.mpanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- 0:enté para bordo em embarcações especiais.
SCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
RMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3 --(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
_). SA"J-r�OS CARDOSO

Preferido das Exmas Famitlas e Snrs. Viajantes
- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

Q�.rto. buns Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

...... que possue o maior
e maís variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Proprietarlo: A.

=CASA PI
�",1••_.PfltIli.@O--

EP'ER
Aperte RIU botão
e ouça sua estação

_iiiiiiiiiii!������-J�on.1-N--V-.-L.-'-e:-···-----
APRESENTA

nova linha de radioa

RCA-UICTOR
1939

. Sintonisação Elétrica, em quasi to
.

dos os modelos 1939!!! maravilho
ia concepção eletrotécnica que per
mile a captação de sua estação pre�
ferida. mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!1

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
Rua 15 de Novembro, 3es JOINViLE

Admitem-se ainda algunslagenteslno:)nt.rlor

Y.lv_l.a.
F•••grafotil
.i .

A••I .

....

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTAOO - VIDROS DE TODA ESPECI! - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD0SíE BISEAUTE' �OB MEDIDA

C A S A
.JOINVILE

E P E R
Forneoalpara o Interior
P I

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS ......Chapéus Ramenzoni+Carnlaas - Gravatas, otc.-Arti�ol para.

Barbearias-Para Inverno=Banho+-Spert->Viagem e Carnaval

C .�iS A P I E P E R
�-'-----J O I N V I L '.11:

Hotel Avenida

, ;�e
i

HOTEL ANDRETTA IIo MELHOR DA PR ...\.Ç;-.
ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS PARA VtA- IJANTES E EXMA.S. FAMILlAS -

III TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO

I ZINHA BRASILEIRA li ITALIANA

fi·
Anexo: Armazern de secos e

;

.

molhados
ti' nerval Santa Catarina
�

,

.. I.,..iiiiõiiliiiiililiiill�IIiilm��;;;'.�.>._-.�=_...Dí.i2.��'--;_'-·;- ";"""�_'�'7'-";:_=""1:;r--"'--'_ ótft.:er te t'A4s+-rt" ::: ==----___ � �=.II!II

....--) <' e ...... ,_ �
.."', $L

. �i. �_f'!'3:.!i':'!.�t"•••-="'.É""': "*-e""-' 4

4"'fI HOTEL A N I A .

Propr.: FRITZ SOPP-

O ponto mais central para hospedar-se em

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

II
I Rua do Príncipe, 353
I .JOINVILE

l������--����!

VISITEM
a A CAPITAL.

o malar stock de roupas para m_nl.la. e .ar6tos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
À CAPITAL.

(
-
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Píanta.execuçãe, fis
calização e.llir.ção
ele 08í as
Aparelhamente cem

pteto "ara constru
çêes ae pentes em

concreto armadoConsultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, J .584 IConsuttas--Dz» 8 às 11 e das' 14 às i 6 horas .

P;;;��!IIIIIII"....;,;,.'",_;,;
..

..;;.-
_ .- . - .. _ - ." ._. - ------

II
'I

� I
t :

,

\

Dr .. Alfredo P. de Araujo

Omlr��' Clrnliro Ribliro
Engenheiro Civil

Pala.io da Caixa E_oA.mi.a

1· Andar

Caixa

Apartamento
Postal, 784

II

MEDI co:.. ���-'-"'"" ';.' '",.;:I

r-s..Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e moles tias da pele

"i
I alta cirurgia, �ioo.�••!egia. (fIe
I aças �s �nh9ru) • part.,

I·' eirurgia do sÍSllGa l}cS'lV...... III

Clp�rll.§'es de pilasti..
1
I
\

i
CON5ULTOl\lU-·-Rua Tra
aRO N. i tio das 1" " 1 2 e

das 15 ás 16 1!2 heras,

TELfF. 1.2A�

11 RESIDENCIA-- Rua Este-
I

I

ves junlor N. 26

ii � W3J I

I:::;:�" IBca ·al"
CLINICA fllRAL

Vias Urinarias

'1rlltlllllMto ".der(l9 fias
molalifls 48 PNlm80

Consult.-R. joio Pinto. 13
1 elefoM. t 59'

Res. Hotel Gtona-FODe 1333
(�IJ da, t3 ás 16 brs.

Maquinas .IPilolapm
--_._-----_._-------- .....__-�

(urso dr.

N OVIID �D· E'
_AIIIIALIAIi iÂ��t�b�PÂI.A VIRÃO

Calçados �S$to�LX.l\ QUALIDADI A

I5apat.. DE VEPtNIZ DA 1a.LH8R :
QUALIDADE PAf{A SE:NHORA�, A •••

�HINELOS. TAMANCOS, CINTOI, ITC.
FABRICA DI: CALÇADOS-••••••••
A L-Hl:tII�.UX

Secção €fe ver.d.SfJ�UA CON. MAP'ftA, li

O."let1e, I 1,1111

Tratamento do empaludismo e das moléstias da pe
le e nervosas pela .flutohemotherapia

OPERADOR

DOEN\(AS DE SENHORAS-PARTe.
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

llESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26

FONE 1450

Eoonorni_
nos Trabalhos do

Atende chamados a qualquer hora dia e noite
I

. SbM§0#dlllIi-

S6
Consultoria Técnico d.
- ��.� "�"",,,.

IVO A. CAUDURO PICCOL "':::'
�nge.ahelr. Civil

-0-

Madeira Neves

l

""r.fls6IGa)l,�ais bal8i1i1i'iH••S I8sra 'ti••••
�$ ratn•• ate .nar;enh'aria, .

�

Administraçãe. eenstruçãe «I referma d. prédios com

pagamentos em ,.,restaçêes
\

pmr.jét�s ern�geral

Escrttorte central: flua 7jde!iSetembroi 47
Porto Uoi

ã

e

Dr. Joaquim
M f�DICO-"O(�U LI:'':''3TA

Mm· as T'

Daj3ttal 186.600:"DO$IOO
Fu1lilO de reserva '258.741:1,'$;00

EXECUTA TODAS AS �PERAÇé)Ei IANCAl'UA5

�_eul 11 OOIlB:R8PONDENTllSm·"••0., PA�
Á�eu 1r..eA.l, RIA T1AIÂ.MO, N. 1*

Aiaofla. em eGllta :�c.rrente. os segúinte.; jures:
Dép. tWl Juns (C6�CIAL SIM UMITI) 2� ara
Del. bttdos (limite de 50:006$) i� ala,
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
'oep. de aviso prévio (de quaisquer quantias•.CGm retiradas tam-

bem de quaisquer ímportaadas),
(pm avtse prévto de 39" dias 3.5� ala
Í4elil de 60 dias 4� ala

ilWt-!ll, de 90 dias 4.5% aJa

� A PIlÀ�:"'-�():
� é Illisâ
IM 11 Maus
EMIi rtnda mensal

aJf'aAI A P1UlMIM.
por 6 miNi
fOI J1 --

htafte 11'.0 pl'eporalonal.
Ixpedlente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

lindereço telegrafico: SATKLLITE

T:&LKFONE 114

�"'·a.a.
�c

. �,_w
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TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, PO�

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES ,E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A Elétrica

1'1
Rua João Pinto n. 14

,

'

ACABA DE REClBER ,UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO \JARANTiDO

Com ótimos quartos. grande chacara arborisada,
cozinha de primeira ordem.

Aceita pensionistas, casaes, solteirIS e diarls-

r I_ta_s_._p_re_ç_o_s_m_od_i_CO_S_. _

��-------��

A Favorita !
�

Em loteria a sua favorita i
gJ

Rua Felipe Schrrlitd n· 7 e 17 a

18 de NOVE RO

I •

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma�maquina para recauthchutajar pneues gastos de

caminhões.

A minha oficina está a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

1.·,1a I L. H E T E'l!J5'�
�
�!
�

!��\�G ., "''',1 .'* , ""'".'<\'., ��

I
PÁffA' ·1'NStAL��bE�'t1rt'(Ji, FÕRÇXJQt-Â�.
l�ENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA

REPRESENTANTES E DEPOSITAAIOS EM

CARL.OS MOEPC
8 u i nas Matriz ifLORIANOPOllS

BOSCH
...... _$i�tI! !l.9t'lipata, 110"'••

IR _l1>lhor IlG Munll.

Pensão Müller
RUA ESTEVES JUNIOR 93

Florianopolis-.Telelon� 1545

N o Estreito Ponta do Leal
..

aAL_ .�
,

Federal e Santa Catarína

NOS CLf\SSICOS ENVELOPES PECHA190S

Filiais em:

Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Jain_ile, Lages, Laguna, São
Francisco da Sul

- "pt. - 11181 iii. fII�_ $ �<':r�il'Ja 12101118 .

"-.lIua na. OGliUIOm'1l' �(;l;� ..r!iIiI (2,1 ••11.)
h�me!\'lâ!l dur.Itr,I......

A

t.'�?'J!l!.!J II!I!ft tot'!3$ ...

1$11110118 iii" .

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

(;onstituem um poderoso �lrllpO segu
rado aenuina.ulente bl·usileiro, 11 ser

vit_:o dp, todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES

I
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

'

I
Diretoria: Dr. f. somaro da Cunha, Prestdente

Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Samp3Ho Moreira
Dr. Virgilio de MéEo Franco II
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão III'I Ad D·t· PiginiO �ârret:.

.

.

>.

!!leu es erals e uanquelros em Santa e
Catarina G

M A C H A D O f:I Cia. I
Rua João PiD"'� :; N_ (;x. Postal 37-- IFLORI \NOPOLIS

.

._1�.-2-'----�

.... iI__ --'"tifI:

P i a no" I b e r t
S c h m o e � 1"
Para o

E' o melhor e mais lindo presente que v. S. pôde
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece á mais acur ada técnica. E'
lindissimo e de maravilhosa sonoridade.

.
.

Cordas cruzadas-Chapa de m\�(al- Repetição do me-
•

cll?lsmo-Tecl�do de marfim-Bemócs de �b3no-3 pe-
- dal�-7 1(4 oItavas-Alta lustração de mogno-nogueira
ou preto

Especial para clima tropical
A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor

damento cruzado e a escala cientificamente construida, ga�
rantem uma sonoridade agradavel.

Peça informações ao agente neste Estado:
ERNESTO rVJEVER

Rua Felipe Scbmidt n, 9 - Scbrado
Caixa Postal 84 -Florianopolis J

" ;..\..

: ��',�' �';-���1 ,:·�1,.·' �
.,

--.
....,.:1..'

.. '

.. :t�,Jt�1+�

r

o
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/4 GAZETA,' 13··11· ..1938
ARTAZES
DO DIA

gemo rumo á gloria.
�-=�.----------------------------------------=---------

o"COOPERE PARA A �EGURANÇA DE TODOS"

ptiON! O lider dosj
elOeID8S I

.

OGRAMAS DE HOJE::
I

''2>?, HORAS
-..
Vesperal Lider

USINA GORCEIX- Nac·1O. F. B.
. I

IRONI \S e QU!NA'US -:
revuette em 2 partes. .

uESDE OS TEMPOS D� I
EVA+-intereuante ccesedia I
musical com Robert Mont- i
gomery e Mario" Davies'lP,eço--l$OOO. I

I

S 4-b,30-e,30 HORAS'l
� Sessões Elegante ;

A mager,t'Jsa apresentação do \
I.lloide mais esperado pela

CI-1de e que sem Iaver algum é

mais gigantesco filme até hf.,Jje
re�€ntBd� pelli cinematrografia.!MIL E ZOLA

m PAUL MUNi, o eig.<ante
exple�são, que C0m o seu de

penho nesta cinta. atinge as

hl!li.uancias da Glorlll !

'J Abrirão as sessões I

lNE JORNAL BRASILEI. I

O No. 1

chegs do via aérea e ti a�,'nd;,
08 n.ais recentes aconter unC'!,·

tos mnnd" n0' oficial> - 0'

ridos no RIO ,! d <,�t ê-:

Park ar., a It>\hi1
.

bordo I
Neptunie (J cur:n�ã de Jor·

nalistae brasileiro>, que vai a

quele país, a convitr do rr

petivo govêrno.
,Chega ao Ri:), Blõsil, "o r;j

'm'eiro navio da frota da «bôa

sinhanhança» .

O Presidente Vargas, é rect

bido 8 bordo do Btasil, onde
-lhe é oferecido um almoço.
Inauguração da «Xl FF.ira
de ).\mostras? .

Lançamento a') rn ar dos. dois
novos vasos da nossa Mannha:
Ca�anea e Carioca.

É F:emprc arriscado, sem aríeo

para quem o seg-ue, mudar
dr direcção.

J""lNtl', J:.' f.J(tI'fir O/f
"

',' curva. mostre COI11. O

I _e, '} S,', f' intcn �'i(l.

. ,

pnmeiros msucessos, as amargu
". .S

ras prImeIras, ate a sua mal

imorredoura vitoria; desde as pr(
vações boemias de uma agua:
furtada, dominando os tetos d
Paris, até Q Pantheon, velandO
em camara ardente (i corpo da"
quele que foi um homem, 3 vi
da de Emile Zola se desdobr

a

como um dos mais belei ensi
namentos de virtudes humana'
inspirada em nossa origem divina'

Aquele homem que se tornou

um latego agitado na conciencia
estagnada dos corruptores da
Patria, que não tripudiavam em

matar lentamente um homem
digno para enfeitarem melhor sua

vaidade mesquinha, agigantou-se
como a voz da propria concien
cia universal clamando por jus
tiça, lutando pela verdade, saci i
ficando-se até o extremo pela

ção, libertação das conciencias, Aque-POl ê1�gumas vezes-bem ra- les episodios decisivos que imor
ras-'o cmema nos deu .dess�s talizaram Zola mais que todos

! mormentos supremos, Ma� Iam_ais os seus livros, valem por todo
o rez com tama_?ha vlbraçao,! um exemplo de carater, desse
com tanta

� d�rnmação quanto carater que todos devemos pus
agora, com Emile Zola. suir mas que bem pnuaos oster >

tam ... Na sua época como al·

tes, no seu tempo como hoj ,

hoje como amanhã como sempr-,
o seu drama é o drama de mui
ta gente, porque só evoluem (JS

coisas que nos cercam, essas que
nasceram de nós, mas não a

mesquinha tempera humana. Mas,
acima de tudo, a vida de Emile
Zola vale por uma afirmação
final e categoria de que, enfim,
o lado ruim da vida, creado
pelos falsos e pelos hipocritas,
pelos caluniadores e invejosos,
surge em toda a repugnancia do
seu aspecto, posto, a nú pela
vitoria da justiça. Emile Zola
«foi um momento na conciencia
de Homem», como o declarou
Anatole France, falando no Pan
theon deante do seu corpo ina
nimado, mas engrandecido pelo

jODEON,O lider dos cinemas
"Emile Zola"
o filme supre
mOr hoje no

"'lidar"

I Ha na arte tais momentos de

I perfeição que nem os mais em'

I betades pela trituração lenta da
I vida, conseguem fugir ao seu

I poder de convicção. .t\ rarids

I de desses momentos é que for
i
ma precisamente .1 força de do-

minação de sublime. E' na sur

preza de um acorde grandioso,
no imprevisto de um colorido,
na expressão de um movimento
que os nossos olhos recetam es-

I
ses momentos decisivos de emo=

Lembre-se do inconveniente de pm'lU' o carro

bruscamente ou mudar-lhe a. dll't.'cç}io sem

previo aviso. Dê o exemplo. Não sm';:wcf"Hht os

collegas e não deixe que seu eà1'1'O o sut'pre
enda lambem. Mantenha-o sempl'�' em condições
de responder ao seu mais leve commando. E não foi preciso correr ao

sabor da ficção, para reunir ta

manha dose de beleza, que o

I cinema resolveu lançar ao mun

do a sua decisiva dominação da
arte. Não. Ba�tou recolher al-

gumas peginas da vida de um

homem pala transforma -Ías na

fulguração de uma joia que re

presenta a sua maior conquista,
o seu decisivo laurel. Colocando
a verdade deante dos nossos

olhos, o cinema venceu. E cem

ele venceram 05 mais sagrades
principies da verdadeira moral,
nascida na essencia mais pura do
espirito.

Toda a peregrinação de um

Depois de visitar um Reven
dedor Texaco, guie sem

pl'eOCC1:pações. A superio
ridade do Serviço Texaco
repousa, principalmente, na

alta qualidade do purissimo
TEXACO MOTOR OIL, dis
tillado gota a gota.

.l\'.OTOR OIL-�IABFAK

GASOLINA

TEXAC
Mantêm JOVEM o seu automovel l

CHÁRLAU'fH,l
I· I

é o crerr-e que levo llCl(l�IOtl o
I

mundo velho, e, óra revoluciona n jAmer iC8 do SuL
ICHARLAUTH I
I
I

che extinguirà 8S sardas, pano 1
cravos e espinhas, sem li minim.a :
irrjtação deixao?o-Ihe a cuhs I

limpa macia e fresca, I

---:-'---DE-CU-S-TU-R-E� I
PreCISam-SeRAS QUE SAI-l
SAM FAZER CAMISAS E ROUPAS
DE CREANÇAS. Informações na rN

F�rnando Machado n. 25.

l;INE5 COROADOS

não é um creme comum

CHARLAUTH

FOX AIRPLAN
NE\VS N.201100,\

'on1l,do !lll seguintes reportag<!m
I "

\
,H1NA: A avillçlio japonêsa elrl

nova ofensiva bombardeia
Hankow.

OLANDA: A festa do jub!
leu da Raimha.

LEMANHA: Um novo me

deio de aeroplaft9 apresen
tado por um av�ador ale
mão.

E. UU.: O capitã. Eyston ba�
te o record de velocida
de cOllende em seu au

temovel 552 quilometros
por hora.

E. UU,: Nadadores da Cali'
fornia lutam contras as

A ondas do Pacifico.
RANÇA: O Grande Premio

Deallville.

REX, 35 2 horas:
Matlnée das Moças
BULLDOG DRUMOND

REAPARE.CE com John 8arry
moro e Luise Campbell
A' QUEIN\A ROUPA com

Ralph 8ellamy e Kalherin� Locke.

Pre§o-l $OO\>.
- A'S 4,30, 6,30 e 8.30 horas:

O V l\GALUME com Jea
nette Mac Donald P, AlIan Jones

Preços-2$500 e 2$000,

Em face do elevadissiml!l cus-
o d. EMILE ZOLA, ince)O
'Ita�elm(ulte o mais caro filme
Ue Flori ..nopolis já viu, a Em
T_' de cLlDER- se vi for
ada) a fazer vigor ar o

PREÇO UNICO: 3$000

IMPERIAL, ás 2 horas:
Matiná. Infantil

DEFENSOR IMPUf'JE com

Douglas fA'H'ltgemery e Jaqueh�
WeUs , mais 2 l!fes6Rho$ e I

I:olllédia.

Preç&:- 1 $008.

. I A'S 4- 30 6 30 e 8,30 hera�:
ALUGA-SE a cala d. m.raclla

\
- ,.',

, lua Curitibanos, (.r. 52, nesta UMA QUE�TA? DE fA
Capital. ; MILlA COaI l-lOnel Banymore,

A TRATAR NO BANC0l Cecilia Parker e Eric Linden.
t-GRICOLA. A' RUA TRA ·1- P -1,1 dt500.AN'O-�f6. reço i'

F'lorianopolis

4
i
,-. ,_.-.-.--_._.

tllesde oS

I

i

r

A comissão de Censura Ci
nemagralica recomenda este gi
gantesco filme da Warner War
ner como EDUCATIVO. SI
mais força tivesse, com certeza
o tornaria obri�atorio para todos
os homens Porque a vida -do
grande genio é urna das mais
belas lições de combatividade
pelo Direito e peja Justiça, pelo
Amor P. pela Verdade. Muitos
o assistirão torturados pelar. prc
pria cGnci�ncia,' vendo-se no la
do miseravel que o filme nos

revela. Outrob sentirão lima sel1-

sação de desafogo e de recon

ciliação com a vida, vendo que
vale a pena ser b�m � justo.
3im. Emile Zola é um fílme
educativo e dos que melhor o

forem.

Si o têma {> grandiQso em si
mesmo, pela vida que levou o

escritor francês, pertence a Paul
Muni a gloria conquist3da pela
sua apresentação. E' tão absor
vente, tão humana e SlDcem,
tão real e -:xpressiva a sua in
terpretação, que o artista se agi,
ganta e se impõe. Ele atrai pa
ra si todas as glorias. C6m uma

caraterização Ião fiel quanto a

de Pasteur, Muni dá a impres�
são de ter absorvido o proprio
espirita de Zola para viver tão

sinceramente a sua vida.
Nessa platéa não

.

terá facil
mente .utra oportunidade �omo

esta. Dificilmente o cinema rea

liz�,r4 outro trabalho assim, Emi
le Zola é um filme perfeito .

Como deveriam sei todos CDS
filmes.

•

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
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lo retiro do lDesue]AHospital de C:;.rl.ade,.- SAo
Fr_nolsco, SetelUbr. d. le3a

I
GAZ

ltesolvido !lem miaterie,
O caio do MESTRE MAN,
No dia dez, de manhã,
Henniu-se o Ministerio
COIII Raul, Cunha e Rogerio.
Come medida exemplar,
Necessaria e saltitar,
Decrete-lei foi baixado,
Ficando o MESTRE intimade
A um retiro hospitalar.

II
Cencerda 9 MESTltE e, em ver.tadft,
Cansado de SPLEENS e tédios,
Um. estação cle remédios
Só Ih, convem, na cidade,
N. Hespital de Caridade;
Mas levando a seu convite
� nebre DOUTOR CARD'ITE,
Que na sua companhia,
tonduz, eheia de alegria
Sua afilhada, II. BRONQUITE.

III
Mal. tinham ttlmado o ,asso,
OuYuam roucos �anidol
E viram que eram �egui.Gls.
Com todo o desem.araço,
Por um eãosinho, 8 CHIACO!
Enfim, eem a rôta traçada
Mai� e nevo CAMA:RADA:
Deram entrada triunfal
No vasto e santo Hospital,
Os quatro, de cambulhada.

IV
No recinto introduzidos
f.r uma Irmã incansável,
Com ,este gentil e afavel,
Feram 1010 condusidas
Ai)s comoâos escolhidos r-e-
Mas e MESTRii, alma penada,
Boca a.erta, escancarada,
Soprava flue nem um touro.
Quando recebe no ceuro
o ferro duma a,uilhada!

V
Do eaasaço abatidca e soaoleato,
No reberbe da cama toma asseate,
Embóra indiferente ao que lO pasla,

Um ar de sua �raça
De seul Iabios se escapa IIV. sorriao:
Contudo, algo Ilte falta, o senso, o sise,

Nesse estado febril
De quem v8 ne delirio coisas miI:
D. BRO�QUITE, o magico soprano,

Dá inieio ao concerto
Caatando a aria da Opera CINZANO.
Sente o MESTRE no peito um ,rande aperte ...
Ah, que lembranças, que recordações

Lhe surgem de repente
E invadem docemente

O leu cérebro caeíe de ilusões!
E ao vêr o MESTRE, bronco, em.eneido,

Em mistica atitude,
Tal CGme se o .Iumvessem submer,ido
Num mar de 8eatitude,
D. Bronquite, tenta, lIelll e8111"açO,
Vitima dum acesso de leueura,
Atirar-Ie sobre ele em vãca pr6lQloIra:
Mas � nobre CHIAÇO,
De um salto obstou-lhe 8S!e agressive avaaço .. ;
Come�8, entãe, a funcionar "PIANÇO;
VelaQ instrumente, arehaiee, onde o Qupim
ViVI de gr'lfa a lecionar latis;
Caixa toraxica de 8."uios f.les
Cujal eatriaa mol.s,
Interrompendo o ar,
Deixam-ao aufoeaoo, a allo);iar ...

A voz DO A D

TA
novo

torpedeiro
.

contra- As dividas ester- NOS S A V I D A
-

nas dos paizes sul- i\NIVERSARIOS

Comemorando
aniversario do

tado Novo LONDRES, 12 - Foi lançado
e. WaIlsende o nevo contra-ter

pedeire <Janus>, que desloca 1.700
toneladas.

.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ,

E a audiçlo, entretllotG, eootillúa;
Nu.-a CANCAO A' LUA,

CHIAÇO, o temor, com YÓZ entrecertada
De BolufOI, vagueia G olaar em torno

E dI.) atU peito mÔrne,
Uma nota eleapou semitol'l.ada ...
Enfim, para lalvar a situação,
Entra Em eena o :baritoDo CARDITI.:,

Cuja ,arganta emite
SGnll maviolo. de fresca eatonllção
:I canta «VIVA IL VI�O SPUMAGGIANTE:t1
E nilto, o MESTRE, aba.rto, radiaate,

Pasme. maravilhado,
Ouvindo a�uela musica suave,
C.mo alegres gorg.ios duma ave.

Nio lente que ti seu lado.
Uma Irml, sorridente, carinltola,
Vend9-9 entregue a seul llonltos eÔr d. rosa,
Crava·lhe brandamente, em curto eS'paço,
Uma a,ulha no lIluseulo do braçol

VI
Do l.tar�o, entio, del!!perta
Mas parece ouvir aiRda,
Har_Hmiosa, dO,e, linda,
Qualquer coiaa que deserta
Pela lu,la entrellberta ...
E, fóra .e si, exclama:
Senhor Deua, como se chama
Elsa masica fr.mellte �
E um. vóz relpeIlde ao erent.:
E' a SIN:rQNIA DA BRAMA!

VII
N., cutelo da. trevas fez-se a !tIl;

..1.'1 tontal fege o e_cllato
E sobre o MESTRE um mant,••u. rohll,

Expul.a-lhe o .uebrant.. •

Desfizeram-se OI lo_hol e ai c.lai••r•• ;

I na "A MODELAR"Tudo é r.alitlade
R ao peltileate iD"ulto das Me,'ral, IApára o ,olpe a IRMÃ DE CARIDADE!

-

:M Â. N 1
----------------------------,--------.�-.--�

Em obediencia á circular
da Secretaria do Interior e

] ustiça, do dia 5 do correu- Serraria DELAMBERT
te, em todos os estabeleci- FO'1e 1.100
mentes de ensino realiza-h
rarn-se 110 dia 10, brilhantes Vá apaixonar-sesolenidades em homenagem á' D O J E no
passagem do primeiro ani
versario da nova constitui
ção.
A Superintendencia do

Ensino tem recebido comu'lnicações sobre os festejos, 4 .. -6 112 e 8 112
levados a efeito no interior
do Estado. Entre outros, re
cebeu o seguinte telegrama I
do Inspetor Drausio Cunha.l
de [araguá: «Tenho o pra-

I zer de vos comunicar que
ontem foi comemorado con- a rainha da canção
dignamente n0S educandarios I
desta cidade a passagem do
primeiro aniversario do Es
tado Novo. Os diretores
desses estabelecimentos com
muita felicidade dissertaram
soare o novo regime e so
bre a pessoa do Presidente
Getulio Vargas. Falaram
tambem as professoras Ane
sia Crespo e Iris FadeI. A
esse ato assistiram taineem

Ios professores das Escolas
isoladas. Saudaçêes-.
.u __ � " � ._

2 MA'QNINAS PARA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN-

DA Cl GARANTIA

REX
ás

por

J�ANETT� MAC
DONAtD

outra maravilha
da Metro

com: ALLAN JONES
WARREM WILLIAM

na figura de uma

«rnanola- bailarina
- envolta, maravi
lhosa, em ritmos
andaluzes-o cor

po e a alma em

festa, vibrando ao
som do <Capríce
Espagnol-

o VAGA-
LUME

Delambert

perdeu?Quem Um Romance espetacu
lar com partitura de
.Rudolpn Frirnl I

Pelo sr. Bertino Pereira nos foi
entregue uma pasta, contendo pa
peis, encontrada em uma das ruas ]
desta cidade.

União dos Varejistas de florianopolis
Assembléia Geral Ordinaria

De ordem da Diretoria tenho a honra de convidar a todos os srs.
associados pua assiUrem a sessão de As�embléía Geral Ordínaría, que se

realizará no día 13 �o corrente (DOMINGO) às 10 horas, na �éde dest a
Associação. afim de dar posse á nova Diretoril, eleita na ultima Asselll
bléia Geral.

Secretaria da União dos VareHstas de ,Floríanopolís. 11 de No·
vembro de. 1938.

Seven-o Simões
SECRETARIO

Ora. JOSEPHINA SCHWflDSON
{Especialista em doen�as do Senhoras

e crean�as)
CONSUILTORIO

Rua Felipe Schm.idt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

I Dr. Arminio Tavares _�.Vg,!:;:.:::iZ,
I' CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

I
Consultas das 10 á!! 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

LISBOA. 12-0 presidente do
Ceuncil of Foreign Bondholders
eonvidou o 'banqueiro portuense
Artur Cupertino de Miranda,
presidente da Comissão de De
fesa dos portadores de titulos de
credites a tomar parte nOB tra

balhos da conferencia que se reu

nirá em Londres de 23 a 25 do
corrente. Nessa 8ssembléa serão

I
t!liscutidos assuntos que se refe
rem com a situação da divida ex-

I terna de varies paizes sul-ameei
eancs.

�estej� hoje o �eu primeir
I -_. amversano a graciosa menin
A melhor lenha 1.100 I Marilena, filhinha do sr. Protasi

._-�----------�---�------·I L�a�, zeloso escrivão do RegistPRECISA·SE de uma empre- CIvIl nesta Comarca.
gada para todo o serviço de um

.

casal. Paga-se bem. DR. JORGE J. DE S'OUZA
Informações por obsequio, na Faz anos hoje o nosso preza

portaría do Hotel Gloria. do conterraneo sr. dr. Jorge Jos

LOTERIA DO ESTA-
de Souza, medico veterinário.

DO DE SANTA I Transcorre hoje, o aniversar]

(;ATARINA natalicio do sr, Eugenio Vidal
habil gráfico das oficinas de «

Estado ».

Ninguem ha que pOS3a quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei- Encontram-se hospedada� nora:-PO' DE ARROZ, BATON GI HE ROUGE "Adoração"

oria otel, chega.das, a 11
A d�

���������� correntt, as segumtes pessoas,
'iii 'ii' Alfredo Donal Howel, Maurici

� Manoel de Freitas � VernOll Powel! e Lourenço MuS'
�� g� ter, de São Paulo; Eu�enio Ra'
� Cardoso Filho � vache, de Curitiba; Amo Laux e

, ! e � Horts Ehlert, do Tubarão; Maria
M1 Maria Jací Manebach h Izabel Torres e Zairas Torres,

� Cardoso fij d_e_(_�r_l:I_z._ei_ro_. _

� PartIcipam aos parentes e 11 S.M. Amar á,� d I
- �

I, q pessoas e suas re açoes o

�i "rter.. nascimento de seu filho � "
I� KI � Are-Antonio. H
l����rc�l\Iil:#l��J

•

americanos

Re.ultado dos pre
mioii maiores, da ex

tra�ão d. sexta f.l
ra, 4 do corrente:

11874
6072

12Q82
11058
12186
4029
5847
9453
10504

So.:000$Oo.0
4:000$o.OC
2:000$000
1:000$000
1:000$0().Q
500$0.00
500$000
500$000
50.0$0.00

o numero 5847 foi vendido na

cidade de São Francisco. os nu

meros 9453 e 1050.4 na cidade
de Florianepolis,

Os demais numeres sabe-se te
rem sido adquiridos per pessôas re
sidentes na cidade do Rio de Ja
neiro.

Radio

CROS�EV
o melhor entre os bons

SRA. JOÃO BARBOSA

Defluo hoje ti data nataliei,
da exma, sra. d . .Iracema Brueg,
gemann Barbosa, digna consori,
do jornalista João Medeiros Bar.
bosa, nosso companheiro de tra,
balho.

Esse auspicioso motivo servirá
para que a ilustre dama aquila
te, mais uma vez, da estima em
que a tem a sociedade Iloriano
politana, da qual é um dos mal
fIlestacados elementos.

«A Gazeta'; envia-lhe os seu

respeitosos curaprimentos.
"

Fazem anos hoje:

a exma sra. d. Zoê de Me.
quita Rocha, esposa do Ir. De.
merval Rocha;

WALMOR WENDHAUSEN
A data de amanhã regista a

passagem do aniversario do nos'
so confrade Walmor Wendhau·
sen, do <Diario Oficial », e tesou:
reiro da Associação Catarincau
de Imprensa.
Fazem anos amanhã:

e sr. Francisco B. de Souza;
o jovem Walmor·Otavio, filb

do sr. major Otavio Oliveira,
ilustre diretor do Tesouro:

a gentil senhorinh'l· Clernenti
na, filha do sr. cap, João Pedro
de Oliveira Carvalho;

a sta Carmen Hila, filha do
sr. Manoel Roberto Rila.

CHEGA.M UNS

AURINO ROSA
De Lages, onde exerce com

proficiência a chefia do traíeg
telegráfico, chagou ôntem o nos
so orezado conterraneo sr. Auri
no RGsa.

.

DR. FREDERICO SCHMII
De sua viagl"w ao oeste· d

E3tado regressou o sr. dr. Fc'
derico Schmidt, ilustre Direto
do Serviço de Fomento da Pro
dução Vegetal.

,
A Sociedade Musical Amôr á

Arte, sob a regencia do maestro
Pedro Pavão do Nascimento,fal8
realizar, no dia 20 do conente,
no jardim nOlivelra BéloR, ulP'
relIeta, onde serão executadas vai,
sas, mszurkas, 5chottiskis, polka5,
etc.

PROGRAMA DA SAU
DADE, foi o titulo escolhido
para esta retrela, onde vamos ou'

vir cempo&ições antigas de Bene'
dito Santos, dr. nécio Pacheco
da Silveira, Felipe Rosa, Alvafo
Souza, Pedro Pavão do Nasci'
mento, José Belisario, Herculano
heitas, Frar.ci,co Barbosa, Julio
Cardoso e N. Perez.
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