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BARCELONA, 27., - Pelo
,general Franco foi nomeada a

nova municipalidade, cujos
membros tomaram posse com

as honras do estilo, formando

,varios contingentes militares.

.

Em se tratil.l�do. de um produto, como o café, que
Já chegou a co�stltulr 75,8 '1. das nossas exportações,
(ano de 192�) e.o caso <!_e estudarmos, ainda que ligeiramen-
te, a convemencla ou nao de Santa Catarina entrar para

o
' ,

o Convenio cafeeiro, o que pos-sivelmente lhe não seria Um>sig''nifica "BOM RETIRO TERA' UM O'TIdificil, de vez que d:le faz parte um Estado, o de Goiás,
o.'

o

-

-.'t,:' , ._

i que em 1936 produziu apenas 73.000 sacas de café, en- t t I II quanto que a nossa produção foi de 100.000 sacas.
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o
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I Como se sabe toda saca de café exportada para o MO BDSPITALexterior acha-se sujeita á taxa de 15 sh., que foi fi- grama, j
.

I . xada, em nossa moeda, pelo segundo Decreto do Estado
"

I Novo, de 13 de Novembro de 1937, em 12$000. Essa taxa I
ao capitão Falinto MulIér j .

,

t "

! tem a sua aplicação definida e apenas metade" ou seja I " :-
Rs. 6$000, é atribuida aos Estados cafeeiros proporcional- i RIO, 27 - O chefe de Poli- Atmente á razão existente entre as entradas dos cafés de ! cia desta capital recebeu do jOr-Irprodução de cada um nos portos de exportação e o

-

total na lista argentino Aníbal Garn-
'

geral das entradas nesses mesmos portos. Essa metade boa, que esteve recentemente ttodavia, sofre ainda redução, conforme clausula 5"'. do a� no Rio, como enviado de «Caras
cõrdo de 17 de Maio ultime, e cada Estado, até o mês de y Caretas», ó seguinte telegra-
junho de 1939, não poderá receber mais de 4$000 por sa- ma:

o ,.-A_. florescente e. saluberrina I resentir. 'I melhoramento que muito engra-
ca exportada, quantia' limite, o' que quer dizer: o rateio

..cDou�or Muller,. Chefe de Po- c.ldade �e BOI? Retiro vem sen- Agora uma preocupação lou- decerá a 'laboriosa administra-
pode ainda produzir menos do que4$000. DAquele mês em l�cla-:-RI? de Janelro- � Argen- tido :Im admirável surto pro- vavel e beneficiadora para o I ção do sr. Arno Me 'ei.

.,' ,

diante, contudo, os Estados passarão a receber, os 6$000 I tm� �ntelr� aprova a .,atttu.de da tgr�sslsta, a graças .

administração! povo d.e Bom Reti_ro.assen��rot1-1
y

por saca, mas, então, já com obrigações de reduzirem os pohcla. caneca des�lrtua�a .l?0l� "d;I) honrado prefeito sr. Arno I se do Jovem e distinto dtrlgen-I Constroe-se ali, presenternen-
atuais' tributos existentes sobre os cafés. más informações jornalísticas

I
�ey:er, que se preocupa sem- te, daquela comuna. É a cons-. te importante fábrica de benefi-

,
Tanto no Convenio como íôra dele nos seria' licito, ,que prete�de� obscurecer a no-: p!'.! com o embelezamento da

I trução
de ótimo hospital, cus- ! ciarnento de madeira, de pro-

l desde que não fosse mudada a atual orientação do DNC, .bre hospitalidade c?m que
o

se c�d?d�, procurando do!a-la de teada pelos cofres municip ris. I prledade da importante firma A.
i 'f'leiteiar junto a este a isenção da quota de sacrificio, I recebem os argentinos nessa melhoramentos que se fazem Será sem dúvida grandioso: Kuntzer & Cia. Ltda, '

mas, dada a nossa diminuta exportação de café, só as terra. O futebol é futebol- em I 1"- •.
• .

.

.

r

--- _.,,_
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despesas com a nossa representação ás conferencias ex- !toda� as partes do .mui}do. -IQ interlo�atOrlO do sr,

Pli-I'1I':'alta� no�..
' �1f"'S-ii�� d.� G ��

cederiam possivelmente o que nos tocasse no rateio' da I Cordialmente (a) Aníbal Gam-, I: nlO Salgado lE IiAa �JB.�J!lm� u� g ,*",lill-
taxa de 12 sh., além de ficarmos sujeitos a. todas as obri- Iboa-

h
.

gações decorrentes da' qualidade de Estado cafeeiro, que
"

s. PAULO, 27-�ó. hoje o sr. i O'en etees l�ras:iteiros nue
não conhecemos no momento, mas que' não poderão ser ritmo Salgado sera interrogado" D ,

pequeAnacrse'sce que', fóra do Convento ou a êle pertencendo, O sr. Plinlo' Salgadó falou. Pi"ela pOdliciaO' ndo caprtol�it? da DSe- se encenteasn nn C��1le
à lmpren�a' _. ,,' c�ga'al.cla e r em o I lea e 0-

o V A.ii.a.l
a nossa exportação não resiste á cobrança da quota de >ia

I

i����r�:�h�i�!:�:�1�e:�::;:���1��!�t�if:efi:d�;i!; I tas\��U;��l:-S�ro:�i;:I:!: ,�I�n�W·S·.' la'&aiiF1r,;:;;a})f!J!15Ii li*'!Sa�Wií&io II!d'?'r"'a-
NA

cE&�o"le:! fal�!��:�'0tiCi�:n�&;�::.
:1' cumprir e isto po.rque, desde que executadas, nossa ex- portagem; conseguiram ayisíar-"

-,

", I genhelres
-

brastletros drs, '.

, portação desapareceriai...: '
se com o sr. Plínio Sâ,gado" .

't
e

f d I
I A5berto Amarantli e Bur..

, ,
. que declarou achar-se h,á fim, Dr'la e era e I Bam31qui que se eneen-,

I, Joãe Leal dê Meir.ele8 Jor. li ano em São Paulo, tendô,�Les- -

o

'

- l1:rr- ''''...... �
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••

I
crevendo porque o paiz pres-en-

' ,. I
am no cnue, e se presu-

_ temente do que precisa e de.or-
.>

H -I ,,!i'r�� deviam estai' atual-
dem e de paz, ,

'

l.
o

erv I

mente na zona atingh'a
,

I pela catastrQfe que as-

A' t
<

d'
-.

.:

d B
50SOJ.I) aquele "pals,

OlDa a:, e ar"'�A N
d

'

III!! Varios telegramas .to-
o.

,

' .

_ ,'_ ' _-J ..,' ,:� ,expansoes e regoSiJO'I,ra� passados p�io Minis-
J..

'" -�t 'A,: ,.o"

I
,>," .si'ê.'d· tena das Relaçoes Este-

'!�. -� '1'" ,;',
'

"',. /:
'_

. q::fP:itSC asses;c�n�$erV�Ota's'_ri(H'esp�aOfepresantan-
�e o'na .._, �"Jt '�" "':_ L h"

" , -. �,'", < �-:,-, ':
- }

:>- I te ,do Brásil n_ã�uele pais,
� ,

." ':

.

- c' "o
"

�< o '_ 'ali omen,agefl&'_e$ta!" ; s_epd�_ que t!� a�ora l1io-

I
PROSEOUE O AVANÇO mente estabelecido o govêrno das ao dr. Djaima ,*atos, 1 fG��:;�,!ad�:�et,:!��;.:
BARCELONA, 27 -- Grossos republiéano, fugido desta capi- I" II. t d I 't. I ro� aCima re:endos, mais

PARIS, 27 - O general Ba-' contingentes foram mandados tal. ' 1,(9spe or
.

e co e orlas 'seis outrGS se enc�ntram

tista Sanchez que comandou a: avançar na direção. de Genova, ,'A� tropas 'partiram cheias de

f 'd
•

-

-.

h li'!�{m no Chih�!'l sendo
v(\nguarda das fOJças franquis-: onde se supõe esteja presente- grande entUSiasmo. e erals pq>rem que estes uU:imos
tas contra 'Barcelona, que foi i

"' ;••••••••••00" il-e!o prograrna da sua

.��m����t���e�'má�as�;ten�?���a: A calaslrole chllena;I, Inegav�lmen�e, �erval, o fl'ores-- ,honrado preftit� de Campos N;-: v!�ger..." já deví�m estar

lou pelo Radio Barcelona agra- � I, cente e :lCO dlstnto de .Campos ,vos ceI. Gaspanno Zorzi, repre- i ,hem da zona ftagelada,
decendo aos barcelonenses o -

0

.......

'II N�vos, a maígem da via fe�rea �entado nes�a .solenídade pelo I na dé,ta em Gue se veri-
carinho com que recebeu as '

Rede Paraná:-Santa Catanna, lllten�ente dlstntal sr. Romano ficou a pavorosa catas-

,tropas .revolucicnarias, ·decla- Evacuada Concapclon "atr�vessa
admlravel face de pros- i Masslgmam, e.xpressou a .g;rat!- trote.

rando que em pa_rte alguma es- . pen�ade.. . ! dão das aut.ortd�des m_untc�pals -------,-

sas tropas foram recebidas com SANTIAGO, 27 - O gover- Va·1 a 'M &ft
E ad,!!lntslrado pel? acatado

i pel� concrehzaçao de tao Justa lbvas prl�ões de integra-
tanto entusiasmo como na capi- no acaba de ordenar a evacua- a ..".: e conceItuado. comerciante sr., aspiração do povo de Herval. list:llS cm 8Sn P I
tal catala- I Ramano Masslgmann, que vêm', Com a palavra, o dr. DJ'alma [I. !li w,", au O

. ção da cidade de Concepcion, G d
.

f d fá Tt
-

d roSSO prestan o ltIestimaveis serviços, i Matos, pronunciou primoroso e

NOVA MUNICIPAUDADE :s:m�ros c� Iaarb�S�:modç�ocad��' I d�rig!n_do o �íS1i�0 com inteli-: e_loque�te. �iscurso, fazendo sen-I . S'dPAOUdLQ, 27p���la Dele�a-
g�ncla e dedlcaçao, pr-Gcurando hr a SignIficação daquele acon- i cla e r em

, oh�lcn e SOCial
veres. O PRESmENTE VARGAS I dota-lo de melhoramentos que! tecimento, tecendo conceitos que I

foram presos a nOIte passada
A

'

•

'

I atestem perfeitamente a sua ope- i impressionaram vivamente, sen- i grande numero. de pessoas, per-

Apelo auguslloso CORUMBA', 27 - De regres- rO,sj�ade e zêlo pelos negocios' do fartamente aplaudido. 'I tenc.entes a �x�1l1ta Ação Int��
so dessa capital o

-

gal. José! publtcos. . I Assinada a ata pelos pl'esen-, graltsta �rasl!elra, entre as quais

SANTIAGO 27 _ O presi- Pessõa, comandante da região I Comerciante abastadoe hon-I tes, retiraram-se todos
.

para o: o sr. MIguel Reale.

dente Cerda a�aba de lançar um declar�u em Cam�o Grande que irado, ? sr. Rom�no Massigmann ,Hotel Andre!ta, onde o sr. Ro-: O veio P8inni�rQ da Baía
apêlo a todas as pessoas ricas O- preSidente Getuho Vargas prO-I conqUIstou

a, estima e o apreço, mano Masslgmann, num gesto i
U

comercio e industria solicitan� I metera vir a Mato Grosso, no ?e �odos os hervalenses, pela, cavalheiro, ofereceu um jantar! -

do donativos em b�neficio das proximo mês de março, visitan-I 1nteueza de seu carater e lha- ao sr. dr. Djalma Matos e á! S. SALVADq_R, 27-0 gover

vítimas da horrivel catastrofe. do principalmente, Campo Gran,.. neza 1!0 tra!ar. _

sua dignis?ima esposa exma. I no e a populaçao aguard� com

de, Corumbá e Cuiabá.
.

ASSim a �nsta!açao da coleto- sra. d. �ucla Matos. I gran.d� tnteres�e o relatort� dos

BARCELONA, 27 - ° trafe- d A proposito recordou o gal. na !ederal e mais �ll!a demons-I Esse Jantar, do qual partici- técn�cos chegados. do �1O. de
go de bondes e de trens foi Pedido aos a�adores 8 José Pessôa que o sr. Getulio traça0 do seu presttglO e.do sur-I param todos os elementos per- Janeiro, para examll1ar o. Itquldo
restabelecido, apresentando esta radIO Vargas, quando convocado, ser-. preendente .surto progressista que tencentes ás classes trabalhado-11I1candescente, que se afirma ser

capital um aspeto de tranquili- viu no a_ntigo 38 B. C., estacio- se f�z se�hr naquela z.ona. I ras, d�corr�u.num ambiente de petroleo.
dade e- de animação. SANTIJtGO, 27 - O gover- nado nesta cidade. As 16 horas do �Ia 1� do· franca cordlahdade. " De�de sabado, .que por oruem

.

Durante o dia voaram pela no vem de dirigir 'um pedido a
• .. ••• ••

corrente, .sob a presl�encla. do Em. nome do sr. Romano; s�penor, os serviços de extra-

Cidade varias esquadrilhas de todos os amadores de radio da sr. dr. DJaima �atos, dlg�o ms- Masslgmann, oferecendo a ho-! çao foram ,Suspen.sos, trabalhan-
aviões, em sinal deregosijo pe- America'do Sul, nQ sentido de O veraneio �etor de coletonas !ederals!_ rea.:. menagem, discursou o inspetor: do apenas a sonaa.

4

Ia grande vitoria das forças na- suspenderem as suas transmis- hzou-s� (' ato de mstalaçao da escolar �r. Antonio Lucia, pru-' I Milhares de pessoas afluem

cionalistas. sOes na onda de 40 metros, d' ·d
coletona federal de Herval. nunciando formosa e béla ora-

J ao local, chegando a aglomera-
,

afim de evitar serem intercepla- O
..

' preSI, en'" .Todas as. a1tas autoridades e ção, estendendo-se em conside-I �ão a s�r comparada, por vezes.

MANIFESTAÇOES' das as comunicações que estão
V '

al�o co,!!.erclO de Herval _e Cru- rações para "dizer da satisfação

I
a. romana ao Senhor do Bom-

BARCELONA, 27 _' Mílha- sendo feitas da zona flagelada, te argas zetro ah. estavam representadas, daquele povo em vêr realizada fim,

res de pessôas, entre homens, por um aparelho que transmite vendo-se tambem muitas senho- tão justo e antigo anseio.
'

'-�-l-o',
.

ti-'-""
Ih na onda referida. ras e gentis senhorinhas. ' Seu brilhante disCurso

mere-I
1J8 S comemora VOS

mil eres 'e' crianças, empenhan- '--RIO', 27 _ O chefe do go- N t d
do- bandeir.a,s, percorrem as ruas .

o amos a presença as

se-,
ceu demorados aplausos. . RIO 27-0 P

. 'd t d R-
n OI "ssa á o verão em gUlntes pessoAas' . A d d h

., reSI en e a e

d"sta capital vI'vando o general A f ld i
ver o nao pa r '.,.. _

gra ecen o. a
.

Qmenagem, ,publica publl'cou u'm decl'etc-lel' ,

F;a:nco. '
, penas ar a uma cr ança Petropolis, como aconteceu no Lida a ata �e mstalaçao ao numa expressiva � Ilnda oração,! autorizando a emissão de sêlo�

ano passado. espoucar de rOJ��s,. numa de- 'I falou � sr. dr. I?]al!lla Matos, I comemorativos da Feira de Nova

!)
• SANTIAGO, 27.- Notícias O sr. Getulio Vargas, antes monstração de Jubilo, falou sô- produzmdo entuslasÍlco e fluen-! York '

OIS casos de nas.. recebidas da zona flagelada, di- de se dirigir á cidade das «hor- bre o grand}9so acontecimento o te discurso, para ser fartamente I ---' ---------

zem que numa 'povoação com, tencias", fará um demorado re- sr. Carlos Rámos, escrivão no I aplaudido ao terminar. I Somos gratos ás gentilezas

_(imento tr·,plo 200 casas, todas elas, ficaram pouso em Caxambú, aprovei- exercicio interÍtto do cargo de I A' noite, nos salões do Club, dispensadas pelo intendente dis

,arrazadas, não tendo havido de- tando a sua estadia em Minas coletor, sendo bastante, aPlau-l' local,
.

foi levada a efeito anima- I trital aos srs. Jairo Callado, di-
�A9 PAULO, 27-Em Garças,; sastres pessoais a lamentar, ex'" pàra visitar' Cambuquira, onde dido.. . '. da soirée-dansal1t�,'� quecom-I reto r, e japí Fernanáes, chefe da

regIs�raraBl'8e mailS ciois casos de j'.cepção feita a uma criança, que I será hospede 'do prefeito Ma- ,A segutr orou o ]ornahsta I pareceu a alta SOCiedade das i secção de publicidade deste jor ..
lla.c���t� triplo. ficou levemente ferida. I noel Brandão. ,Jàiro Callad�, q,ue, em nome do duas localidades limitrofes. na I,

,

13ã6,Sábado 28 de Janeiro de 1939 INUMERO

administração
Arno

mcdelar
Meyer

do sr,

PRO�T AJ.,1AÇAO

RESTABELECIDO o
TRÁFEGO

,. r'�' .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta florianopolis, 2.8,....1",,1939

o Serviço de Bioestailsti-rmonares foram outros ele
ca do Departamento de Saü menta! que colaboram con
de Publica vem de comple- slderavelrnente nas cifras
tar a atenção do movtmento mortuarías.
uernegráfíco do rnunicípro de A população do municlpío
Florianopolis, durante o ano da Capital que no último
passado, estudo este feito recenseamento leito, o de
com os dado! que, mensal-!1920. montava a 4J .338 al-l
mente, são c?lhidos, �os car I mas, das quai-s 19.466 ho-jtórios de registre civll, I mens e 2 J ,872 mulheres, de-
De acõrdo com as tabelas: via ser aproximadamente I

levantadas, nasceram em I a 31 de dezembro de 19381
J 938, no munlcíplo, 1437 ! de 52 129 habitantes, 24.500:�OTcrianças, contra 1352 em I pertencentes ao sexo mas- i _

1936, e 1243 em 1937. Do l culiuo e 25.629 ao feminino, 6

total, 1336,'ob sejam 92,98.r, isto se tomarmos por base,
nasceram vivas e 1 O I, ou nos cálculos, a taxa de cres

sejam 7,02'( .• nasceram mor- cimento venficado entre Ol"'.
tas, Dos, 1336 nativivos! 716, res�ltados �en�ita�iQs de Ieram do sexo masculino e. 1920, e a dlstribuiçãe por
620 do sexo feminino; dos I sexo existente a época do'
101 natimortos, cabim 69 censo de 1920, I
ao sexo masculino e 22 ao (Do Departalnento de I

J

feminino. 445 natívivos c 70 Saúde,Pública) I
natimor�os foram r:gistr8dos M;t�-C:;;;-;;;-;; i
no distnto da capital.

. ,
Há, evidentemente, uma I

72 a nQS •

grande causa de. erro na ea- _

tatistiea de natalidade deter- �ETROPOLIS, 27 R.e���-
minada pela falta de regís- cutiu d.olorosamente o

.

SI:lICldlO
tro de muitas -críançus nas- do ancrão Jo�o Buli, antigo mo'

cidas vivas e a necessidade rador no Quissamã.
.

que existe do registro de te- Com 72 anos de Id�de, re

dos os natimortos para que solt eu a�abar com aVida,. to

possam ser sepultados Dai, mando cianureto de potassl.o.
elevação nu perc-ntu -! dos Nen�u_ma declaração d,elxou.
natimortufj, que -1ãe,· �'pte � POhCl8 procura elUCidar o

senta,· em absuluto a ver- ''lessesperado gesto.
dadeira relação eXlsteOk en-

..

..

a vivi e natimortalidade do AlUCinado de
municipio. ,�!egria que-
os cnsamrnt, 5, em :nu- brou O radio

mero de 311 em 1936 e 344
en. 1�37, somarai,íl 336 no jUI.... DE FORA, 27 _-Um�
ano' pa�-saâo- 'pe-"ttecendo 12 r fát.> i�,éd!to ocorreu aqui nUI! a ,

a cé:lpital Merece marca a pensão. onde o jovem comer

grande afluência de n�ben· ciario t'rancisco- Saol05 Filho ou
te-s moradores na cidade via a inadiação do jogo feito
aoS'carto:ios ci_rcun vjzinho�, pelo "speakei" Gagliaoo N.éto. Noem él>peClal Saco uos LI- momento em que Peraclo côn-

mões, onde 87 enlaces m�- quistou o goal da vitória, Fran
trimuniais fontln estabelecl- cisco, numa explosão de entu!ias
dos, havendo em algu.ls me-

mo, espatifou o radio. atirando
ses número superior ao as- os pedaços para uima e gritando
sinálado no distrito urbano. alu;inadamentce: Vencamosl Vt:n-
Ocorreram 1107 óbitos, cernos!

contra 1031 em 1936 e 995 '�dfJ!llWZl

em J 937. 621 fale(;irnpntos
tiveram lugar no perimento Iadependeuela para
da cidade e 586 nos outros a {:o,ns••a%
distritos dos muni :iplú. PARIS, 27 _ O corres-Convem resaltar que dos
Convem .resaltar que dcs �ondente de 'Peoa d: Paris'

em Marselha escreve que foi des-621 óbitos do perimetro ur-
coberto' um posto clandestino

. bano, apenas 418
. residiam

estranjeiro, com emissão de onda..de fato na cidade; dos res-
d 31 t á 20 h f Esta".'o

.

e me ros, s oras, que I Ytantes na maioria pessuas ha dois dias transmite irradiações I'que buscaram cuidados ?1e- em que reclama a lIinrependen-dicos no Hospital de Canda- .

de ou na Maternidade - 70 '!ia da Corsegan. !
provinham de oLttros distri- :
tos da ilha e 133 de, outros -

� Imunicipios do Estado.. (;oDdeuado o eapita-·
Nos mapas da mor.tali.d�� lista Pio de Oliveira;de total, figuram 584 J�dlVl- .

I

duoI do seio mascuhno t RlO� 26 - Fmdos os de-!
'53.:s do sexo feminino, ·na bates orais no Tribunal de Se-I
de residente5 ne . perimetro gurança, o j"iz Pereira Braga:
urbano, há 206 homer,s e 212 em sesslo secreta lavra a sen

mulheres.' tença que conclue pela conde-
Avulta como fator prepGn- naç!o do capitalista Alexandrinll

'derante, na responsabilidade Pio de Oliveira, à pena de seis

L-Ira Ten-Is Clube f.or·lanopol·ls"td,ste obituário. a m&rtali-, mêses de reclualo de ac«ndo com I
dade infantil, que ocupa o arti80 13 parai· �nico da lei

CONVITE'quasi I terça parte do men- 22.262. de 7 de abril de 193�,
. .cionado total. Mesmo - e' e á multa de 2 �ontol d. réIS, Em nome da Diretofla� convido os Srs. Socios e

mistír que se o diga - a de acordo com' lei 869, de 18 Exmas. Familias para as segumtes festas:. .

mortal!dade infantil constitue de no\embro de 1938, e pel� DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao melO�dla-
·um dos mais sérios proble- I absolviçla do 2'. sargento LevI 'COCKTAIL-IlARTY
mas de saúde publica, não Andrade, devido á deEiciencia DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 �oras- Tsó na nossa cidade e esta- de provai. SOIl<E-E CARNA\ ALESCA
do, como em todo pais. Conhecida a sentença, 11) pro- Orlaudo Farua.CesAfeç�es c.rdio-vasc.ulares, curador Mac Dowel apel.u pa- Secretárioa ,ripe, os processos pul.. II o TnbuDa� P�ello.

Movianento d�lDografico
do mUDidpio de Floria.. "Dopolis em 1938· ri

\:;\:����\�.:
RIO. 26 - A Fiscalização

Bancaria afixou a seguinte Cil-/'
PROGRAMAS DE HOJE:

cular:
«Tendo s ido" acordado entre ODEON, O IIder dos

os governos brasileiro e aI mão/ cinemas
s prorrogação do <modus-viven-
di» com a Alemanha. e ater;« A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:
dendo

. a:> Que ficou resolvido I ESFARRAPANDO DESCUL.pelo mrmsrro da Fazenda. esta PAS édi mf· I' .

d d
- uma com la co

fica rzação, a partir esta ala, B L l.
'

A's 12,30 - HQRA BOL<\S - Pre,grama .rtco de
f •• , •

d
o oca 'uga e vanos com-

humor a cargo de Silvino Neto e sua [perrmtua o registro e novas I t
'

d d' d p emen os.trcupe, ven as e quaisquer proc utos t
-

Programa noturna brasileiros para a Alemanha, nas I Pceço-I $OOp.
condições regulameatares em vi' AVISO. O filoie

.

d oDe 17.30 ás 23.00 horas
é d d S I'

'I. ime sena 0, p r
gor, at segua a or em. a lenta-

t
. J

�

!
.

d do o...... er �EIO ex ravia u, segun c.Hobor ulCS
mos, entretanto, que ao serem .

- bida d U' IBob Lazy .

d d' d I _ mun.lcaçao tece ! a aa mversa !
Orlonào ·5ilva registra as as rtas ec araçoes, I -' , " .,

h'f b ,. nao sera eXIOHlO ele.CTlouro ôe c.'liviira que azemos,· o servar=se-á n- . _

���� �Co�f;àõO gorosamente o praso. de cinco (;'NES �OR01\.DOS
Orquestra õe Danscs dias, para as neglJclações dê
Raoamés e � f"ll! 5tar� cambio resultantes medianteRegional

ô

z O mte 5anloro
. I' .

'
.Eõuorào Patoné e sua Típica forrlentes credite aberr-. Afim de evnar MELODIAS DA PRIMAVE-Romeu 6hipo;mon com a Orquesh·o Oe declarações provisorias deverão os RA L R .Conrartoe

I
'

. com anny OóS e. exportadores fazer constar dos·F'lberlura mm VOZES NOVAS, elcrnentcs
d I' 'MUI HrRr.S E HOVlENS

.

estrelantes nc rúõto, mesmos o numero a rcença I l _ l: -

...1...

,

. �
correspondente fornecida peles com Clauaette Colbert e

autoridades alemãs». Herbert Marshall.
n'::; horas certas. 'omoi5 falaõos com no

!ieios em i'lrimelro mão, forneclõas
pela A NOITE, sob o patroclnlo
õa rA5A K

r.'s Z1.30 fAHCÃO DO DIA _. Escrita Seguiu para a Eur"pa
e inh-.rpretaõa per Lamarline Ba�,o, O sr. Lutero Vargas IMPERIAL, às 5, 7 e 8,30uma oferta õa casa õe· Iouçcs O

horas:DRAGÃO.

9 O O K.llOCY( LO�

A's 22.00 • "Teatro a Retalho" " renas
ropiih 5 viu.àas por: mesqu_it nha
lsmenlc õOs Santos e manael; Pllro.

Speatn'rs Oe- stuõio: Oõuuclõo razzl e

[elso 6uimarães.

Amanbã:

lõc mel., fl!lilste Aiõa, Ernanl ôz Bcrr05

A's 20,00- Concurso Musical Raio K ..2 (112
Zoo�óoo, cais õe 100'000. 4 dIZ
5 $000 p. 10 õe Z,-$ooo; liã J 05

premias que �f?I�, K ofer.iZce _aos
C8 �. ouvintes, que IClen Iflcar as mUSlCQS

irroõlaàas n�sllZ programa.

A's z�.ào � PRX;;'S Em Busca de Talentos.
Um �rogran�a pora ralouras.

Dia 4. de fevereiro
/

CO·NTOS
SALÃO PROGRESSO

MIL

Rua Felipe Sebmidt N· :;

San a to r io ." San t a C a t a r i na"

Dr. André Kiralyhegy
/' DIRETOR PROPBIETARIO

PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de !:.anta Catarina

° melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento con8erva�iyo e �irurgico de'. doe�ças puI:
Illanares (pneumotorax: fremcotomla,_toracoto';lua). Este. Sa��
torio encontra-se locahsado na Estaçao Perdizes -:- VIla VI

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo -:- Rio Grande, 800

metros sobre nivel, possuindo .uz eletl'�ca, .agua encanada e

estradas de automovel, com clIma saluberrlmo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e LaboratorIo

para exames de escarro, 'saza] 'Jn{jIjSSetc.
.

Seção separada para convales:!ent�s de doenç�s graves.
estado postoperativo, impa'udis';,Ilo crODlCO (matarIa), esgota
mento, etc.

1Prorro,ado O �'mo.;
dus-vlvondl" eOllldr
ela. CODl a AI...naaba

CARTAZES
DO DIA

REX, 35 7 horas:

Preço:-l $090. _

RIO, 26 - A bordo do A MAL FALADA com Virgi
nia \Veidler e John Beal

PrEço: 1$ 00

«Asturias» partiu ontem para a

Europa o médico Lutero V ar

gas, filho do presidente da Rt
publica.
'���-�=�=�a��Ga�u�__ s�,���

Credite de dez mil; Não ha presos políticos
contos para apare ..

I rer:olhidos á Detenção por
UI81uente da VI..�ão medida de segurança

Ferl·ea
RIO, 26-0· capitão Filinto

RIO, 26 - O minísl:ro d· Muller, chefe de policia, respon-
. . . , ,a I dendo ao- pedido de informaçõesVIação envICU ao mlmstro� a,; solicitadas pelo preSidente das

Fazenda um aviw solicitando feí�l Camaras Criminais do Tribunal

_(�i���l��i�o.. � peb���i.�' �!5;;a� (o de Ape,laSão, af�m. ��. j�lgal, c}n ..resouro NacIOnal no Rio -, ran- co pedidos de haoeaS-corpus»,
.j d � I d '1 f

.

--: d informou que foram dispensadose
.

o ,-,u. ez mi con.o..
.

t-
da situação em que se encon-auxtllO para o aparelhaffi·.:nto da tram á ordem da chefia de porêde da Viação Ferrea do Ri(� licia, por medida de ordem e

Grande do Sul. segurança publicas, todos os in-

1 dividuos que se encontravam
---------"'---- recolhidos á Casa de Detenção!

em cumprimento de pena, conI

soante os termos do oficio de
, 16 do corrente) dirigido pelo

--' "�.r.> -:-' chefe de policia �o dir�tor da.
�tr'"'"'L'....a!)/ Casa de Detenção. .

. �
�

I

I -

I MINISTlEmO DA E-

.. ; I DUCAf;AO E SAUDE

���)\J� I'Liceu Industrial de
-�

-

Santa �atal·ina
UffUL Conr,ÚiUtÇàO.í��,____ I Edital

A rt Combinação Feliz" nas I
perfumarias é arte que Lão De ordem do sr. Eng. Ci ..

[encontrará
simile. As fOl'mu-, vil Diretor deste Liceu, tor

Ias dos Tres Elementos· no publico para conhecimen.
pirmordiais da Beleza são II to �dos interessados que, de
frutos da "Adoraeão" 15 a J 1 do corrente mês de

1 raneiro, estará aberta a ma-
t'icula no CURSO NOTUR-

I Edat I
NO (Primar!o e Desenho),

I a satisfdtas as seguintes con-

I dições:
ALVARO MILLEN DA �)-certificado que é ope ..

! SILVEIRA, advogado, sindico rano; .,._l da falencia de H. FETT & I b)-certiflcaao de idade

11 CIA., comunica aos intere�sados mínima de 16 anos;
que se acha diariamente, das 1,0 . �);-atestado de sanidade

i à'l 11 112 horas e das 15 as flslca;
16 1 (2 horas, (lO escritorio da 6r- lel) -atestado de boa con.

ma falida, sita em Coqueiros', dis- duta;
trilo �p. JOão Pessôa, comarca de

. s>� interessados
,

deverão
5, Jose. onde prestará' as infor- d�rtftlr,se á Sec!etana de�te
mações relativas à massa e rece- LlceLJ, para maIs ampl,as ln

berá as habilitações de crédito. f'Jrmaçoes e preenchln"wnto
Outrosim, as p'lblic:ações que se dcs pedid�s L!e mat,ricula.
prenderem à falencia serão feitas Secreta;la do Llccu ln.
no OIARlO oFlt.iAL. DO EETA- dustria\ em Santa Catarina,
DO e na A GAZETA, ambos 7 de Janelro de 1939.
editados em Florianopolis. E -co

munica que seu endereço é:

Caixa Poat.1 94--FJorianopolis.

II

M.GONÇALVES
Escrit.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Bedo4:ão .e Oficinas

A correspondência, bem como

os valores relativos aos anúncios
e assinaturas devem ser enviados
ao Diretor-Proprietário J A I R O
CALLADO.

MOÇOS E VELHOS

Na mensagem, vibrante de
fé, que os moços acadêmicos
do Brasil pelo chanceler Os
valdo Aranha enviar?m ao

présidente Roosevelt, rprocla'
mou·se que a juventude bra
sileira nlIo havia de fugir ao
encontro com o Destino.
Estranhos tempos esses em

que os moços da llvre Amé'
rica falam precocemente, de

-

espirita amadurecido e com
irresist.ivel convicção.
Estranhos tempos em qlle,

ao revés, os velhos politicos
europeu!', inquietos e estou'
vados, perturbam a paz en
tre os homens, cobiçam, in
trigam, agitam.! �

A mocidade pemla, afere,
avalia e, serena. nAo foge ii
responsabilidade historica,que
lhe cabe na hora que paSSh.
Enquanto isso, as velhas ra

tazanai européias desmen·
tam-se, consumam átos de
conquista, desrespeitam os
alheios direitos.
Séríi isso o' marco Inicial

duma nova era para a hu
manidade 1

(\ farandula íncandescen- RIO, 26 - FoJ baixado de-
te de musicas bonitas, diaa ereto. dispondo que a 8a Con
dia. está mais acesa. ferencia Mundial de

-

Educação,
E' U!113 caudal sensacio- será realizada aqui' entre-fi e 8

nal que borbulha forte cm' de agosto, sob os auspicios da
-

'Federação Mundial das Asso
nOFSOS OUVIdos, através das ciações de Educação, Ficará o

R. Conselhe."ro Mafra, 51 emissoras cariocas. congresso a cargo. de uma comis-Segundo informações colhidas
Florianópolis-S. Catarina pelo Departamento de Estatística Uma batucada louca es· são constituida pela Associação

e Publicidade do Estado, a pro- trernéce OS' alicerces da trls Brasileira de Educação. Deter-

dução de trigo catarinense, safra teza braai'eira. <c mina tambem que seja' aberto
Agentes-correspondentes em to- dít d 450 tde 1938, está estimada em 12.692 b del.ci nm cre I O e con os para

das os localidades do Estado. sau. as e ;CIOSOS, .rnar-
o custeio do congresso.toneladas, . o que representa um chas eletris _i ntes, chõrosaumento de 153,7% sôbre a pro- I

C O I a b O r ii í' ã o dução de -1937, que' foi de 5.000 ferventes, ?nancam de nós

I� toneladas. A área cultivada atinge outros um entusiasmo tipi- O Ch-I
..

da cêrca de 16.9,36 hectares.o' teu- carnente brasil-iro. Porque o 1- e aln a

I. . do-se, assim, o rendimento mêdio brasilc.ro é francamente doo conoelto_ expresso em. �rtIgO, de 749 quilos por hectare. -baru.ho». carnavalescarnen- e�democr·a-elad� c�lab�l'açao, mesmo �oh:I�ada, As maiores produções verifica- �
nao Imphca em :espont;abll;dade rarn-se em Cruzeiro (3.000 tone. te randidato ao mais en íla-

"92 endosso por parte da Iíeda- ladas), Campos Novos (2.800), brado c tenta .or dos íolgu- RECIFE, 26 -:- Na sua pas-
çao. Caçador (2:040), Conc6rdia (1.500) dos. sagem por aqui, o sr. Arturo 'Ie Pôrto União (1.000). -Carnaval no Brasíb já é Alessandri, ex-presídente do Chi-

Assinatt1!ras Nos municípios de Bom Retiro:
uma frase feita que nenhum le, declarou que a Frente Po- ICuritibanos e São Joaqnim, li pular venceu as eleições e' as-I-' -1 ext annzciro lanóra, Eles

. ,

Ano 66-$000 . produção foi inferior á do ano � � sumiu o poder no seu país mas I
Semestre 35$000 passada, devido a má qualidade \:eJA i11, aos 111,ilh3treês d paraI a nenhuma relação tem com �s I
Trimestre 20$000 das sementes. Condições atmosíê- a uinaçã . (1)3 r s ias g o', suas congeneres europeias. A

ricas desfavoraveis prejudicaram, riosos na «cidade maravilho- centuou que éela antes uma or-

So' para"" canUal:
em parte, as colheitas nOJ muni-

sa� .,. . ganização burguezà, . nada .de-
....... cipíos de Campo Alegre, Canoi- vendo temer a America do Sul"

Mês 5$000 nhas e Cruzeiro, . pois que a democracia é, o di':' I
Contudo, pelos dados expostos, Pirolito, que baté, ma em que nos: habituamos a

Ise verifica que a campanha ence bate... viver e continúa sendo o regi-
tada pelos poderes públicos en- me dominante no Chile. Con-
controu apôio de parte dos nossos Carmen lv'tiranda: a íncon-l <;lui� 9ue brevemente

-

retornará

Iagricultores, tudo levando a crêr
fundivel e Almirante, o ve;;"

a atividade política. '.

que dentro «e alguns anos, efeti-
vamente, o Brasil não mais pre- terano, entram agora em cêna *' em E __n � O==::::-:------Gcisará importar essa valiosa gra- no «fandango» e lançam 'a
mínea que, anualmente, lhe suga marcha tac. ira e saltitante naturalmente radiantes por Fasem unos hoje 0.

-

ilh d t d ,. .I:.... •• '- Seguiram ôntem pela Empreznn ares e con os e reis, PIROU 1 O, uma outra velha- se livrarem de tamanho "peso Viação Aterino:

I
'

ria que volta à fona 'das ali- mortú". A postos tQda "ma- o sr. Pascoal Sim0ne, antigo e Para ITAJAI': João Amaro
_ Uma assinatura mensal vidades carl:,-valescas. cacada" componente dWO ficda- Pco!'tnaClt:,ituado cOlnerciante nesta "a- João Evangelista Freitas.
I

d A GAZET" t '" ",.," - " I
. Para GASPAR: José Garcia,e I"l cus a sono. o deriVa0 a Ir

o pr. AI;l' T().lel)tl"'lO, runcI'ona- 01 G
'

A bYayá dà t"' br�ço p'ra Yoyõ - ,ga arcla e fi rosina Garcia.

apenas :;'000
«
'.

A '"

V <l, ;.
"amarrou" os "malandros" rio da Figcalização das'Obras do

,----� Yoyo dá O braço pra YaY"9 ,com toda a solenidade.' Porto;
. ,.., .. ,Neste momento supremo a o !lr. He�ll!inio Jaques, com·

Prefel·tura IUunl·C'·_ O tempo ce cr a iça Já pass'ju noiva «desmaiou» e foi pre- petente fiUCJSlsta;
.

A I·mpre'nsa franceIfl lU Eh! "

.", n ,o sr. Robert.) L9pagesse; •

,

'. c�so mUita cana para rea-
a B\'a. d. Ida Pereira;

pa j de Caçado.. Pirolito que ba te, bate. .-

�t�l�DI
'a de �OvO! ,

,

'

,

a sra. d. Junenil Fioravante

I ',' -

-
- Pirolito que j' ii b te' .

-.: ,;, .�,
" ,·0 galante menll10 Wlbon dos Santos.,

,

• \ .

• / i' .�. U, �:,_ �"}�ortador da almofad::t ar .. I -_

Em vlrt\)d-e de ter VlUdo a es� 'Quem gosta de l1um é' et�i' �'I \ ..' VL\.J :\NTES .

ta �a()ita! ctlJ 0�j�t� , .. deI, sOf."i�o{ _Q�em gosta dda �o�_�:_ eiJr ". t�tI:a�e�tf �onfecClOnada •

� :
o �:\.,Carlos Sperança, �refel�o _' � ,--�_�" <.," !�.

-z, � :l �1C) g�f(j.g, Sa�l, ,assustou:se �elll Empre�a Au!o Viação Ca-
!Du,Il.,lpal de Caçador, a"'b�fillI A J'0ra é-'molllOr '\:' J L'blV O «desma,o« da f,OlVa tarmense segmram ootem: PARIS, 27 -

-

O� jornais m

mtermamente, o cargo o sr. fra· g - '., ;,! F e' teve que ficar «gordo» Para JOINVILE' Ernesto Go- importantes aplaudem, hoie, em

l'cilO Rocha s cretar-� A gente dallsar \"{, '- -

.

. I ed't'
.

l't' dli . ,t' ll.
" \, para voltar às falas! mes, Carlos Schwartz. OtaVJl:lDO ongos 1 orlaIs, ti po I loa O

J�untll1has a.sslm '\ f D,
.

d b- t n" _ Macedo, Ema Exol, Norma Exol, srs. Deladi.�r e Bonet, clamando
SI tern maIs praz"'r "

-

i' i, e;>ols a ru a amarra
C I C d" L R' h I . pela neceSSIdade do governo fran-

I
· �...

"ã" n' t' 11
. e 80 apu I � eo IC te e , ,.

I . -
ç. O a 3o:!SIS encI:t em maSSél. senbora .

.

cês mtp.rVlf Junto do governo r�

INótas Ca- Q ã d'
.

p:. I:t··· �iviana" foi _cumprimentar os Para-' BLUMENAU: Wolpang I
puhlicano,

. �o sentid�,de liquid8f.
I I �em n O, "mora o 1(0 I o- �- ., f- �d .' .

.

H a guerra CIvil, por la se tratar
I

I-
I Que aleGna pó�le terr' �ecem en orc� os, que quasl :t:lscher, Rodolfo oppke, Nata.

d I d' I

'I to Ica_s- I'
o, rforam sufocad JS pela onda ha Kasser, Ermenn Moser, José .� uma uta es_I_gu_a_. _

PENASUECNORORPEOSRAIS A
'____ ll·v- ra-ndo-se do I·m- �ecis°���$adjnhOS" em la :Tri- M��r:; eC���e�{\�v;�tz��valdo 1

O presidente da Re.191
__/

•
l

" ,"
g Breden e SilVIa Breden.

Horário Jas Santas Mitsas aos _

ruas de crocodilo agradt::- Para ITAJAI': Emilia Vulser publ· 'a nru.s. PAULO 26 - ° represen- domi'lgl,S e dias santos. posto!. �lam ao publi�o a��vel� � 'i'-au:,tino. Pinto, Ana Pinto, dr: ti le e sua es"u:--
tante da Argentina ao congres- Na Caú·âral Metrcpolitana: às Si' •

'

ApÓS a IIcenmon:a'f, houve �GarIlo PIres e Hans PerI.
f

'

d'· h·-b· 50' de criminologia de Roma, de 6,8 elO: Ilor I; na I'YT,eJ'a d�
ensac onal casorlo,! �ariças

-

ativãs e fementes

'I Pa�a. JA!l-\GUA': Gercino Silo sa
..
oram pa rln 03

passagem por esta capital de- S
t;

D d II
' . '--té lt h' va, Ramoldo Clasen, Ivo N,oro' ,

clarou á reportagem que naque- ão Franciscc.: ás 7 e 9 hora�; an O aco -wnento á nos- � a as oras. nha Hercilia Almeida Florinda pnr procuraral'fllo· lê' importante conc1ave-'foi a;;ro- Igreja dó Mçn�no Deu�: ás'5.30 sa idéa -criginal para orga-, Aos �Jove�s .. nubentes", Alm'eida e João Costa.'- U
" �

· vada,. por unanimidade, a tése e 8 huras; capela- de Santo An niz-(Jçào de' UlTl b!oco-critica. lmorredOlras leltcldades de

a�oeasr�mNcel�ngo�roesâ.ee�����era���;�ai: I �:"liNo:5sa �e:h�r�15d�o�:;lt�g:ret :a����m�md�e��a�����' ��: Lr •.nca
: q-uem p-07#d-e

>
-

__%7
.

..
sec:,.T�V�I�d- A50AEn�t' 2IEf���Dbi�tl!;O:i

8 h I d S L
.

t, 1
- -

-t 15 ..

.

Pt· P�bl�' mUDlC.lp_1O
. e s o 0- u ra,

\
- oras; cape á e ão uiz sono, q�e �ve ugar. an. e- \ -

'

. romo ona U I"! batismo do me-nino Getulio Va�-Os eordeiros que �a- (pedra Grande): ás 6 e 8 ho· ontem a nOite defronte á I gas Unhares, filho do fazendet-
rão os pallos arqu.o- ras; Ginàsio Cati)rinense: Is 5, PretJria Carni:lValesca. '\ Está arlundado para hoje, ca'- de - Laguna ro Adernar Unhares.

piseopais 6 e 8.hora�; Colégio do Sagra- CASA DAS MEIAS! segundo fqntes seguras, o ° presidente _ Getulio Var�5
do Coração 'de Jesus: à, 6,30 A entrada do cortejo ma- aparecimentp do glorioso e !l senhora Darci Vargas, eoJl"

-��� O
' .

I d "BRI:-.!Ct\ QUEM' PO'D�n O sr. dr. Marcili� Mp.deiros,' vidados a
.

paraninfar ô ato, en-
. horas; Asilo de rfãs: ás 8 trimoma na n,_ssa «broa • !

_,

-
.

.... .

comunicou ao sr. Interventor Fe. viar<J,m ao prefeito de Catagua-VATICANO, 26 - Por. horas; Asilo de Medicidade: ás 6, Wi1y» foi rec(.b:da com uma, Que venha o "Brinca" para deral, haver assumidG o exercicio zes procuração para, representa-ocasião da celebração das horas; Duming·o: ás 19 heras, Tclumpante salva de palmas. o "barulho"! do cargo de·Promotor Publico da, los, satisfàzendo-assim o desejOfestas de Santa Ignez, rea-

lizou-se a cerimonia tradi- bençãO com o SSmo. Sacra· Toda população de Floriano· comarca d� Laguna. do .fazendeiro �inhares:
cional da apresentação ao mento. polis �e comprimia na nos- ,D-om- ·,_ng_O' OU- ta-'Iv'-e_lPapa, dos cordeiros cuja sa principal arteria. .

lã servirá para te':er os EXPEDIENTE Ao romper da marcha 't' d'·"paliums» destinados aos PAROBlJlAL «jardineira», um fremito de OU ro -Ia:.
Patriacas e A i c e-b i s--pos. 'C

Dois cordeiros, foram q- entusiasmo percorreu a as'

bençoados durante a missa O exredienle paroquial e$tÁ �isteflcia, 'OS f.BORORO'S», dizem
pontifical celebrada na Ba- senda atend,do aa Igr�ja de Nos. Visivel afegria em todos os filhos da Candinha», virão
silica de Santa Ignez ele· sa Senhora do Rosário, séde �a os' s�mblantes! AnilaI o "ca- a'ssustar a ,população. Fechem'
vados á presença do San- Catedra_' Prov,ísór�a. Queiram, sorio" foi realizado! A noiva �s· portas, que aí vem elesl
to Padre,enfeitados com f10- .

\.T" f
res e fitas de diversas co* pois, dirigir-se á dita Jgreja quan' amendrontadissima foi apre- � em. esozes e assanhados
res, sehdo transportados do desejarem tré\tar de batisa- sentada pelo fo�ião Decio 9a VIda!
depois para o convento das

.

dos, encomenda� de Santas J\lis· Morit� ao publico, tendo o ':' DtZEM -QUE 0 TIRA A
Irmãs de Santa�Cecilia

on-,
Sé\S, assuntes matrimoolals, ccrt:- noivo ,03c,ar Capella' casado M�O, desta-,v.ez só de «mar-

de ficarão até o dia da á t b d
Pascoa. Na sexta-feira san- dões, bençãos de terços e de ue pudo.1 . .. Q'JanJo!h, vIr 'alJ'l em um

ta serão tosquiados e a lã imag.::m, ,eic. Os testemunhos Teotónio momento -para.o,utío .brIncar
será reservada 'para a con�

. ,I?IA1{IAMENJ'E - d�s III€' .Gôr�o pelQ !10ivo' e, Lo.rd ria «PU�RTA,DE(.. SOL».'
'

feção dos «paliums» que,

I_as
12

hO{�s.e
das 15 -as 161MIltOn eA,rm

..
�mdO

.. -pela nOI.va
: Ven��,m tO�I)S.!

.

_

-

em seguida, ficarão depo· horas. "

,

, ..
estavam slmp!eStrlente ado- _

A «mana� está fervendo!
sitados- sobre o hímulo de

_ CHA,MADOS ,PARA 00-. raveis! Os pais dos J'ove,ns _,
O ,momento é do «barulho"

São Pedro na Basilica do

IVaticano. ' ��T�S, ar �úalquer hora do n�be�tes, Waldir.' e Oscar e, : � Garamurú ú it .. __ .�
.

dia ou da' nOite. - - .. , -. , - Gilberto e. janeto, estavªm LORD rUBARAO

E,xpe'diente IProduç�o de
trigo

FI.LMANDO

Na tarde imponente de ontem, tomos á Praia da
Saul1ade deliciar-nos com o espetaculo magestoso de um

•poente sempre novo sobre um oceano sempre agitado. E na

sombra crepuscular do lento morrer do dia tivemos o fino
prazer de encontrar P. N. perdido nas espíraís de um cigar-
ro perverso, tão perverso que lhe escrevia diante dos olhos,
em finos novelos de fumá, uma inicial misteriosa, um tiA"
entgmatíce...

RIIR
A tarde morria lentamente, Um erepusculo muito

leve, mal tingia o céu. Uma vela. branca. lá longe, para os
lados ela Ilha das Vinhas... Pess08,s apressadas cruzavam a

pequenina praça José Boiteux, para alcançar os oníbus,' Es:
cnrecía.v, O casal amoroso parou junt9 ao monumento do
CeI. Fernando Machado. Ela, muito meiga. toda de rosee,

Ele, o jovem doutor, elegantemente trajando linho branco'.
Embevecidos,_ olhavam o mar, vendo cair a noite•••

--Lindo, querida! A nossa ilha é um encanto! E'
um amor!

Ela baixou os olhos, meígamente, e respondeu:
·-Como o nosso amor, querido, reíto de sonhos dei'

NelO!;, espíríruaímente enfeitado de promessas felizes !
A tarde agonizava, transfigurada, ungida pela silêncio

da noíte.i. Quanta ilusão I Quanta esperança perdtda.t
:

" n-
II

A' porta' da LIvraria Xavier Dezoito horas. "La
Puerta de Sol" esplende, Muita !lente; senhoras e senho
ritas cruaam a movimentada artéria. Os jornaleiros, em
disparada, saem da Agência nc!ck e espalharn. se pela cidade,
enchendo as mas com pregões anunctadores, E' a hora da
"Noticiíl", de JOinvile, ou, melhorv e nosso jornal da t-arde.

--Quell\ é aquele mocinho, todo de branco 1
"-Aquele de bigodinho 1

'

·,Sim, aquele mesmo!
- Não conheces, homem 1 E' poeta. Faz cada verso,

daqui 1". Ha días, li uns versos dele, no álbum de uma
linda criatura, equ e terminavam assim:

"O' I branca visão dos meus sonhos t
Quem pudesse morar, êternamente, amor,
Nessa tua beca tão rubra.· linda,
Como um rcseíral em flor•••"

··E o pai da pequena, sabe dísso '1 Leu os versos 1
-·Sei lá, homem! Qrle importa: ele é proprteterto,

Depende de fiador ...

DUQUE

&

za com os naciona-

listas �spanhQjs

Schuldl
de H. 0.- LIG-QCKI

Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-
-

briol de 'cari ""bos de borraeha

Artigos. p.ara 'escritériJ-, Livrõs.,'e-Q1 'bràn�,os-:-Artí,'_
gos escolarés':_Artigos para preséntes -Brinqued<ts
Aceitam ·se - encomendas de ccliché�», chan.�elaSt
sirietes e carimbos de datar, dé metal, .

para inu"
, tilizar estampilhas'

.

FiUa Felipe Schmidt,
,Fkir,iânopolis -_.. 'Sta',

27
C�tarinao

41. P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

-
:

�

_FloriaDopolis- t 938 ==
I

A_-----.,:..____
P. de

-�.--------------------�--------�

'MEDIC'O • �
Especialista em molestias de -creanças, nervos rei ra tem seu escríp- �

impaludismo e motestias da pele �
tório de advogacia á rua �,

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe- �le e nervosas pela Atuonemotnerapta Visconde de Ouro Preto �
Constutorio e residencia-Praça 15 de Novembro. t 3 70 Ph �,

. Telefone, 1.584
' n, .•

- ott.(!� 1277.
-. �_E!_nsultas:-Oas 6_às 11 e daslI4_àS_ 16 horas

",

T
CaIu Postal, 110. _j �

IL.l,e� PII!Y'I �LÇ).�' ,:�:;_�� �.M L D I C O -:iO P E R A D O R '.

�'� AI} �'.
DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS,!

_

'.' a.�:�HÁI ,�,�
CONSULT�W9��\lltl'i�Gs 17 SOB, '

!� 'fUI �
. HESIDENCIA A RUA José Veiga 186 .�;OAfUH!tOO �i

� ��
t· FON'E n99 '13ilt�:�:���� �Atende chamados a qualquer hora dia e noite ICROPfj'é'l.) ,�,� _ (�I) "';Ii&a::C5:::: ffiJ .

.���l_ �
�re� ... .,'> iii

�.d�AVAIII."�
�.��.

.

- .Ml!lm-et ..�Pi r
'

�
·':·'·�7;:;' � Curitíbat1

. �t�
; Para .seu concerto. procu- �
• rai a Casa Musical. que con .. �1
ta com a eílclna rnelhc r .,.pt"
montada t1!l ca�itaI. 1 i�?�����Rua Joao Pinto, • 2�

Dr"

Dr. Joaquim Madeira � Neves
j' MEDICO·"OCULISTA
I �ormado pela Faculdade de MediCina da unlver-
]

.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias do ,i olhos

Curso de aperleiçoa-nento na e"peóahdadel com o dr. Pau
l lei Filh�. no Serviço do ProL David S[lDSCl}, no Ht,spí,tal

'11 da Fundação G.ilhée-GUlI:í!e do RIO de Janeiro .

ICompleta aparelhagenil para a sua especialidade

,I'
Eletrecidade Médica., Clinica Geral I
Consuuas Uiarlamt:J,I:t: Lias i 5 ás 18 '

I
CONSULTORto kua J,ão Yllito 7 sob. Telefone 1456

1 RESIOENCIA: l1ua Tenente S:fveira 57 Telef. 1621

�I�,.�*'�'-���'�_--��-�'-��--�-��_'�-_�_
----

--..-õliii!i iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiãiiií!

10
; :���W���I!
Planta.execução, fis- fl��cauzação e direção '

de ob.as �Aparelhamento-:com �preto para constr-u- �
ções de. pontes em �
concreto afinado �

�.

I
��
.jÃ'(4

�
ECGnamie;:�ij""'=" ;

�'
�1
�]

.�
,

I
. �

�
Paraná �

�4�;�

Cálculo de qualquer
estrutura em con
creto armado
e ferro ,;

Omar, Carneiro ibeiro
Engenheiro [Civil

Pai_cio da Caixa

1· Andar • Apartamento
Caixa Postal, 784

A Eletrico de

PARA INSTALAÇOES ,DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADlO. CONSERTOS E AUMEN-.

TOS PRCCUREM
A EL.ETRiCA

.

TEM SEMPRE::'·EVJ ST<}<_.K E A' VI.:.NDA, PÜf�
PREÇOS SEM COMPí[I iDORES NA PRAÇ�. ,

MATERIAIS ELETRICOS. LU'\TRES E ABAT-

I i

. JOURS ELEGANTES E MODERNOS

-I' ���I���E�i��IS�:E��: A Elétrica
�iiiiiiiiiiiid.ãiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.�iiiiiiiiiii1iiiiiiíiiiiil� ACABA DE REC�BER

"

Uiv}' FIN!SSIMO SORTr-
M.ENTO DI! CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVl�
_DADE NO RAMO- i\J� nso ��ARANTIDO

Vanda e instalação de contador de luz 'e força. por
prsçcs modicas só na C�sa A ELE'TRICA

Maquinas e· Pilotagem

QUfNtSTAS. PRATI@ANTES DE MAQUINAS, MOTO-

I. RIST.AS E.
A TUDO

MA.
IS

Ql,TJE SE, ,HEFERE
A'

i\1EGANICA IV! AfllTIMA.

00 �:� "-.t..L.l..
.. 'Sü(i)� DEVIH1E.o DliUGJR-SÊ AO SR.

n
..,' "

.

_ >�fJ!I'A.MPIO 1)õs REIS VALE
U .

,_

"LARGO 13 DE MAIO, 41
'

IL, "'m ,. ��ORI:()POL:""_.._.
-

Sandalias de
I D�, 'adro d. M....... rorr.I, ·

I .:

-----

Advogado __ ii'! li' t r, IIII}I.'mtp7:�G'·4;'.::-t=T, _ -

_

'

Rua Trajano, n- 1 sobraâo lor. RIClU!ilfdell Dr Aderbal R.

I 'Telephonerr 1548 f J GO,ttsrnanfJ\r. . da Silval
.--

.

.____ '�Ei-chefe da clinicl d. Hospi .

, I\dvogado
. ual de Nürnberc, (Pa--oreesoI.. li') 15 j N t, <I b.iiiiiiiiiriiiiiiiiiiii iiiiiiiii .. �__ dI kh d P f

.' r. ae ovemero, � se •til
.

I ndórg Bur. ar te' I? esser
.

Fones t t}31 e J 29(}
,'I Erw1D Kreuter)

lanco do Brasil '�.�=*��I_��if·iii��.i.i-jiS�d���·�;�&iii3iZ�'iii.�_4 �__�L�,�-����-�;�;�.������:�:�}���l�
'1lflrte

" ,

,.. '", I
'Dr. Augusto
dec Paula

vzm . � � p;
,

--r
'--.-�--

.".. ,� ..

\
.

Partelra e Enfermeira

D. flora Muller
RlJla Tiradentes, 44

Fone IIRl

.:,;,�y.;_:.l),.:'<.

MEDiCO
DOENÇAS DE. SENHO�

. RAS-P.'\RTOS
Operações

Consultorio. Rua Vilor
M ireles 26

Ii's 10,30 e das 2 as 4 h ...

Residencia: Rua'Vis ....onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultoria,' 1405
Fone: R�,idencia, 1'155

lapltàl
.

Fu�da de r.serva
e 10G.000:000$000

�258.746:100$000

--;iÃ.:��ÁTSAE -:::::SP��:::;:��� .:;:�A:'I��IZ�·�A_BNeIA LOCAL 'RUA TRAJANO,. :No 13 .

.
Abona. em' centa corrente, os segúintes juros: '.

. .."•••• Jur.,s (C91YlE'RCIAL SEM LIMITE) (2% ala
...Irf. límdaios (limite de 50:000$) . 3% ala
DIp. populares (Idem ele 10:000$) : 4% ala
)ep. de aviso prévio (de quaisqqer quantias, com retirai'as tam-'

bem cle quaisquer importancias). .

.

com avise prévio de 30 dias 3,5% ala
Ikm de 60 dias 4% ala
Idem de 90 dias 4,5% ala

BàP6SIT6S APRAZO-FIXO: ,I
po , miles .' �. ala' ;

•

t'..1�Sal
•• 'Mfi, ;I.tiLBTRAS A PREMIOS]

)1=� 12m::cs . :::t a� a.

1\'.,Sujeito ao stto proporcional.
Ixpedlente:. ctas'10 ás 12 e das 14' ás '5 'horas
Ao. saba:dos: das 10 ás 11,30

.

horas
&:ndereço telearafico: SATELLI1 'E

TELEFONE lU

CONSULTORIQ--ftua Tra
ano N. 1& das 1G ';{s 12 et
du 15 ás 16 112' boraa.

TEI.i'l�·'� 1.28;'

alta: cirurgia, linaeeologià, (elo-'
ençt..\S

-

das sonheras) • partos,
.

cirurto"Ía do sistema nerVOIf) f}

opm:açlel cie plaltica

RESIDENCIA- Rua Este-(
I

v.es JUi'l,ior N., 26 .,.11_ TELEF. 1.13i_

IDr. Miguel 'I,B&abald
CLINICA GERAL

Vias Urinarias .

1ralamento moderno das .

molestias do PulmQo
t Consult.-R. joã. Pinto•. 13

\., 1 elelone. lF595 13"3�3' ,

i .�Res. HotelOloria- one.
.

COnlulfa. das 13 ás 16 lar••
'ól!l

Tira
é' calçados de todas 6,S qualidades
TA.M�NOC>!i_ mex�can?s para

.
Praia de Banha

CINTOS, PULSOS, OLEADOS. CORDOES,
, BONETS, LUVAS, etc.

,

Artigos para seleiros e sapateiros
Fabrica de Calçados .. - BARREI.AOS
DEPOSITO. RUA CONSELHEIRO MAFFi.A, 39

A. LHEUREUX

1111111"0 e.· eleza
e:conomia
nos Trabalhos do.

ao'"
'

•",..fi)
Cansultorio Técnico de

.'
_, J.

IVO ·A. CAUDURO: �PIC'COLI
Enge��h.ír. Civil','. �.

' .

Profissionais ha.ilitsct0'a "p'aroa .

to,do$
es ratncas de engenh�rJd,i.

Administração. construção e. refor�a
..

de "{.'.

pagamentos em p�estaçoes
.['.. '" ,:l� ,."";. "O;.. ,,- • .";.'_ ...

,., • ,'-'

Prcajétos e·m geral,

Escriterio central: ",
Rua 7 de Seterr'lbro, 47

1pO rt'o Uni ã o
I· _,

lU

. i·t·; ;
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A GAZETA, 193'9
�����������������������.�_��.. eie,�%i.�.g�i!Aiii_l@i-.iççiiiiiiiii;iwii§4i.iMiiQiiQiui4i$l.oii_ii!]_;iii4�;$m· HfIo'

I i Serraria 'São João'

i --no distríto do Estr�ito
; Entrega-se á domicilio, lenha serrada en-

I· metros. Bem sêca e de otlrna qualídade. .

i DISQUE 'pARA O N. 3 ESTREITO
., ,

.

....................................................

I'lorianopolis"· ,

. ,

Viaçã·o· Urussanga
SEGURANÇA -. RAP DEZ .. COMODIDADE

Dirigido eleJo socio JOSE MAXIMO'
'TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLIS

escalanda por Forquilhinha, Mãi Luzia. Cresciurna, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN�I.3 em combinação comasí

linhas de onibus Araraní:,uá-:-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopclis ás terças-feiras e sebados

.

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos.

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabadcs e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
Ac.ENTES-i\raranguá: Bernardino 'Maximo- Forqu;·
,hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Farace Filho
Cocal: Z,eferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosalino

. Damiani _&. Cia. _:_Qrlean5; Irmãos Pizzolatti-Braço do Nort:"; Alexandre Sadrinin
AGENTE Er\1 FLORIANO POLIS

JOAO NEVES
Ilna Trajano. 2-Fone, 1655 , ,

HOTEL DOS VIAJANTES -- procurem para se -hospedar em Ararauguá
. ..

.
. pProrietari8 - .10 TE' M li XIMO , l: .

-.íll!liiiiiMiiii4444#Z;@=-=at_i1fJi::i��F""'""Vtj· • _
J"tWô

! - *'íQ **N§ "N MeH it" .

.

� n I VENDE·.�-:E um terrena nct..Ju· CHARLAUTH IO C A 1C' E ,.
. � gar BarreirOS. com duas casas'

.

. _

,

. Ar J A-V A <� de lij�!os nov�s. �rn bom past?,
é o creme que, revoluclO?ou o!cocheira I e boa eh seara e agua mund? velho. e. ora revoluciona a, _�����:=ICI.':l==am!illlm!m.llI!lI'J!l!iIl'IImJl!'Ii9miB'2�-fi!i:l!1IiI

Avisa�'á sua distinta freguesia que dispõe de otirna � cem u!D� linda praia para ba- Amellca do Sul. I �l��������!!!t-�.. �.�.,�-.�9�·.�_·!:'§cQ!!!!,;;�4·�4-�4,!!!!..•�P�3!=���>iü

50rve�eria, �stando hahilitado �. servir cs mais ·es· ,. n��s, fil��do {rente -csm
�

a

CHARLAUTH li I=MPRI=ZA VIACAIWO ATHJ:,RINOplendldos picolés, sorvetes, beijos frios etc. I'. E,'lrada, v_r,al. que segue

p,i:I,ra I I L L
_

L
.: .

� Biguassú, A tralar com o pro- .'

t
.

8' WS% mgfi%&Wf!diI.'!N$�W�,;giif.i#.@W4'Pd&\i*Mji I prietario-e-Pedro Sipriane r Ja não é um creme comum! GARGAS E PASSAGEIROS
, ,

.

.

-

. Silva, em f3amirm:. -'o I .

-= ·_SE, X· i .. - co "z M!!lJ!!E 4, .. 'CHAR LAUTH I

I
lIorol·ios de saídas

G R A N D E H O T E L M O D E R N O �111 eh. ""ti.gui�A. as .. ,das , �.?� I ' PIARIAMENTE DE FLORL'NOPOLIS A BL1!MK'
í

cravos ·e espinhas, sem a mmima ( NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAI5 INFORMA-
PHEPRIETARIO irritatt�o deixan�o-lhe a cuti-l:. ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON-

João Ku h n tampa. macia e fresca.
. I 1

SELHEIRO MAFRA, 29.

CAIXA POSTAL, 82 ," ENDEREÇO TELEGRAFICO:�� t WIit�E z �Y:!r*,.F+i§Ae,"q=t91=-;;;m11
Gralldhotel /, •

'. -CRED11JO. M'U UO
\

novo,
.

dispõe de boas : I
com luz agua corrente . �.

"}'{;;
- r�

i)

I�_' C!lA§éiM". = .11&*';4 'M' to

I. V. "",eia. ..reei••. de _c IImausiue?

� Disque o n. G D2O«:), de seu telefone e

_

terá não só para' seus passeios,' como. também para
viagens, .

Sã0 todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
hebeis volantes.

I
.

I Erondino, Cardos»
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
'\1.1aldemiro Vieira
Patrocioio Vieira
Rubens

S02
583
505
514
518
52l
ã2ã

Em prédio proprio, de quatro andares, e inle.ramcnte
acomodações para os srs viajantes e exrnas. farnilias,

• 'em todos os quartos.'
·Trataménto de Pioimeira ordem

Dlarias:, 10'000--'12$008-14'000 e 16$000
-,

SALAS DE AMOSTRAS ASSElO, E, PRONTIDÁO

EDI L
Clube de ·So�tetos "elD Merc:adotias·�.

,

'1

4 de Fevereiro

Banhos quentes e frios a qualquer. hora 6:600$000

_,$DQ@i044 f4Q .lO·,-

Muitos outros premies rnenore t;

Formidavel •••
Tudo port$OOO

Fantastlco •.•

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios e T elegrafos

Santa i Catarina
I

.

"

./s's n

laguna

I

.. IE.... .:.8ENTAN'TE!!:r DEPO.'TAFUOSO A R L. O· H-O E P
I . .

• u i a 8 Matriz
BOSCH·

EM STA� OA�TAFI.NA·

C KE· S:· A.
FLORIANOP,OlIS

•••

..

• ....... é& aBunde Fàliais em;

A

"', . -

alumenau, Cruz'alra· da· Sul,'
-

� .

Jolo"ile,'
.

Lage.,. La'guna",5ãe
Francisca do Sul
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Direção de Hélio Carlos Regis

O incremento
do,'basket-ball

, f ...•....••••......••......•....�......•...........ft

a (Licenças para easas de
.

.

dSvers6e$ ,

Novos rumos
F. C. D,.

Empossou-se, há, dias .. o nevo presidente da Federação Ca- Pelf? capitão Antonio de Lara �,bas, Delegado de 0,- Ccnforme enunciamos ampla-
tariOfnse de Desportes, dr. Aderbal ' RaDICils da Silva.' Idem Politka e Social, [o-am b,):xldas, .ontem, as seguintes ins- mente, realizar-se-à, amanhã, à�

E,pirito moço e progressista, devotado amigo dos espcrtes.] truções, as Velegacias de PoL,;ais do Estado:
.

10 hs., no estadio da Fôrça Pú.
ha de 5.5. imprimir à entidade cujós destinos norteia, rumos novos I Pela' presente chamo. insisrentermnte a vos.a atenção para olica, um grande jogo de b r. ; I

e flÍf'''uros. no sentido de dar-lhe a organizeçãc que reclama o de_lo Edital desta Delegacia. pcb'rca.lo no Dlario Oficial o' 1407 o entre o Tamandore' a, ql.lãe -_.--
I

.

d b·' , Id' 'd'
'

.

' "

, cao,pt'. o

se01{O v!(1'le,ntr; 1� esporte ",.mga, .ve'd<:, rgOf�. no �tU a, egt'U., : qua
_

evera ser. cumpn o Jn!íg,al:nentP, sem qualquer exceção e, da cidade nesta modalidade, e o

.

' ,Cwco jl�6.S d._ fÜi..tball lã t,tãe. em Silu€,ção f('�dar, di<,S;:·. para IS�O, deveis observar o srgUl!l1c:. I Fieueirense. Este J'ogo 5"" á

insd
'
"r'" I T' d di r 'J

.

d
l:'> er em

mma as pe" '0'( 1'1' r or- l'A�r'"" A ;;:,'n1'l -uun», !oftsç'!' 3"S esforços
- adas as casas ·e hv. rsões r e (fi, as no mesmo, que ern a car ater de revanche. .

.

do veter�no e ,g!c.ntY<::i �iE}-�CIUU LUZ f. C .. de T,ubrlln, vem de: não tenha� tirado a Ii�eí;ça, est�r) sujeitas ao pagaruente do selo Ne preliminar,« Estudante F.

unda�, sua entld�de iregwBal,. que cOflg,cgará ,os clubes de football! de etta�pllhas dà s('�limte mant'll<:� C., grêmio da Praça 15, qll'�!
d05 n.llo munl,cI/'IOS que constituem aquela prcspera parcda da

co�,'
a):-Llcenças .cpncedldas pdi! pobcla paTa a abertura de Teatro: pratica diversas modalidades de!

nn f'hilQ �a!;;'fJoens�. •
.

. -Nas cidades 1('0$000 esporte, uá jogar, às 9 hs., coa;

'Al:ros �!:$�or!esJ cone o tems, bola ao C($t�. VOLLE:,! -:-Nos outros f�g,u(,s 50$000 o .s. c. Florianópolis.
de, e5l:�:) §(,ndQ praticados regularmente e com entuuasmo em vános i h)-Llcengss concedidas pela plicia cara espetáculos publicas Ser; sem dúvida uma rt;1dd,1a

municipios .do Eat�do. I em que aufiram lucros: grande 'e de valor.
•

.

O atletismo, que já conta a Liga Atlética Cetarinense, filia- Nas (Até um ano 200$000
Ida à F.C.D., em caráter extracrdinãno, até que cumpra diversos I cidades {por temporada, até aeis mêses 100$000

(';'quisitús indispensãveis à sua filiação definitiva, o que,-diga.-se de 1 POl' noite de espetsculo ,

15$000

pa5sagem,-vern sende relegado a plano inferior pelos seus dirigen-] Nas {Até um ano 60$000 I
tes, é praticado, com interesse, por apreciével número de jovens, al-I {outras lo- (Por temperada, sté SI is rr.êses 40$000

guns des quais com promissor future. r coalidadsl (Por noite de espetaculo
' 5$000

Carece, peis, a F. C. O" de departamentos que orientem; .)_Licença ccnecdida pela pc.Lci<t para Cii!( m�t(2rafcs, parque

, c�c;}l\ um dOI ram?s dos. esp�rte� citados, de vez q�e. a sua

atualle
outros. diverl�ment()s publíCGS ptl ffi1!fkhlet: (

situação apenai lhe permIte dmgn e al'!ot'ar o "assoculhonll. poder- -Nas ('Idades 75$000 i

ill:ldo as demais modalidndes do r.sporte. '-Nas outras localidades 5(' $000
Os desportista. catarinen<es c&p,eram, assiro, da novél direto-, d)-Licença concedida pela pt,Lcia para oulros divenirncnt..>s não

ria da F�detação. reformas radicalll no seu aparelhamento, de Ilórte I espeçificados. como por exemplc: bdiuTtf-, SilO hl�, Tiro ao ,\I

a adaptá-Ia 80 fifI! a que SiC' J'�!ioa. qual o de impulsiúnar e dc::!en- : vo, etc.. ,

50iOOO
volver, em t(lda� as 'stJ". fó' '1�, a práti '8 de) esporte, prJdroniuda •.. l II-Além do pagamento dó s ...I.., d� t";.lampilha' acima r�ferído

E nó�. que r!(' ('1:'1>1) coohec<::ooos o dinamismo e o espirito 1 e maia o de EducaçãG 'e Sàude (f:sI '3 dUi'lis). IH CáS;S em ; p 'Ç/),

e nplfendedor do leu alll;_! ; Hsidmte, podemos assegurar que a F.: estão euj�i�a5 ao pagamellto das CUS rAS s(guinte�:
C.D. estará, num futuro préxJmv, atualizada e à altura de alcançar \ -As que tiverem sujeitas á ví�totia':
a 6nahda-de colim,\(fá.

.

i AO Df'.LEOADO:-Por assinntura 1$000

II -Diligencia (sendo na séde da r;c&tidade) 30$000
_____---Spartaeu8 _ Sendo fóra da sMe: ((J�is 2$0 O pGr quílcmt-

A t, Ie/ TL�' i C.:=;O X
I tro, a!é a��ngir a ;mpc.rléln;ia m:lXlma que póde

� li I ser lcnta, istt) é, at<'! pflL zer "

T d··
" ,AO ESCRIVÁO:-Autuação .

a r-rla II a r:e ; -,pj!ige�ci� (d,�n!!o��a féJ�2_
, I -até quuize qUIlometros '

�

pror"("'\'eterrl fazer um rnatch -alem destel:mite. mais 2$000 por
sendo o maior faJárlo

de g rEio nde e nve rg 13du ra -Notjfic8�Ao sos peritos

A 1 J' • 'd ") I -Lavretllra do Auto de Vdí)!ia ROMA 2'6
.

C ",'

R18nnA, H'lI Izar-�e-8 um gran' ,team e atuaçõr.s mais megu areIS T d'
, " . C I õ RIO, 27 --Na

'

estrada Rio- �,', -. orrem noti�las
de prélio f'ntre o Tamandart ! q 'e conhecemos. I -d

ermO$ t�Vde�rsos, p�r e�cmp(.(,: ('�(. us éS), " S p,
.

d
senSaCIonaiS de que o goVerná

f O
" atas. cu I oe$, gUla. Cd', ._or caca uma $500,'

ão au o. ocorreu lr&glco c-
I italiano está concentrando im-

que Irá 8zer sua reentrée em vlce-Cgm�eãO as vezes, sem I -Portaria, cC.'i1cedendo a !iu nçl 5$000 �a. t'c. Um
., �aQ'�inhão saíra das

I
portantes contingentes de tropas

nossa! c8ropes. e o filletico, se' esperar,. bulha; outras vezes, 1 AOS PERiTOS:-Para cada llm 100$OCO obras dei Ribeirão das Lnges, � em Oenova e Spezzia; prontas

"ice-campel!O dI! cidade. tambem. com surpreZI1 produz; '(O .

d
. I

'

I repldo de. eperarios que resl,dem", para _
s,erem !ransportadas para a

f f
' i - 5 pentos evem ser nuas p�"s 'a, que enten� f t,· f.. ê

Será, s' Dl dúvida. um prélio acas per orman(.es. ! d
.

f nas cercamas. O motorista Jüa- I,; Eron dhra fanC sa . ou para a.

P . b I
1 am e que pos,am ln orinar C m segurança se

�

span a

de grande envercadura dado o orem. pOlSsue ÚOS e ementos '

d'
. d' - d f

' qU'lm Marll'!)S I'm
. . di'

� o pre lOS e.tão eril CO') l'oe- u unrtoar. , ", pnmla gran � !, .• Até .êsse, momento, f.a.I' I'mpo<'-
valer inconteste das duas e'uipes. como Gato, !\.iatos. Pelanha, Se- li

f
•

"

I

,
: ...

,

�.. - U ..

I -'di'"
...

O b d' B
" sem o erecer pengo a asmtencld

Ve cu .la e ao '1elCU o. Ao Ifaos-: slvel a Umted Press obter con-

, alvi.-au lO tem, Bln 3. em cura e fito, que são astros, em III A
': r d

.

deverãe. pôr a «ponte cob.'crta» 'no qUi-I firmação oficial dessas noticias.

redor de ai. orna atmosfera de Dossa cidade", de primeira. . -I
I case. 9ue hvert�m a :Ct'nç1 o aD_O antellor, I 67 f I

.

P
. . Jllnh. a ao requanmento, e. nesse t:'as" pagarao, par� a sua reno·

cmelro ,so renao violtnta fi,

delc',m6ança por grlind!'" parte dCls OI!, por estes e outros moh- I d' ')' d' f 'd d' cando. todos 05 p.assôgeir�s p! êsos 'I' nr-.P;d
'

,.ii�-M- "" a IIE'.:-rro
fans de futf'.'bol' ,lI! nf)5S� cl·(§sd(�. - d à d ,vaçio, apenas o se o e e�talDpl ha e eoo olml '-' e com a ta-

d b d
e.t' .., l;Rjog 11" ....

.... vos, S Phs"g ever agra ar, su- 'b I CU'STAS' •
t; 81XO o cammhão. An1vogado

M
"

1 t;
e a e as s�gUln,es: u

1 as, e�t� <lho od',��a r.e�dp;He- mqirle(J e, 8 toclQ�. -Para o defecado: Por a>sin�fura 1$000 _

O local, em que o�orreu o Rua Trajano L (sob)
.ceri, vi.t.o Tamandare' ir -Para o escrivão: Pela lavrt'tura da I1fcnça 5$000 desastre dl�ta algui1s qUllomelfO� ,

.

q' ,��tar u·, l>::.am p(lssantft. que A preliminar do primeiro Posto de Assi,tencia

I
Quando se fla.- re-

"ã faze! ,8UCeS8(7.
'

.

Na prelimloar, veremos dois Obser�eões Assim. sómenle depois de ps�- ctu-dar

Por uma atenção à diretoria teams infalltis. ,ssdo muito tempo é que ch:-ga- I
'

do alvl-rubro ,nao pedernal, a seu Defrontar-se·Ao o BOCAIUVA," E DI' .

d ' .

'f
.

d por e'-
iam dua_s ambulancias do Posto

II
Um

d é f '1" d
- Sla e egacta evera c,lo.lI te ar aos mteressa. os - ,

pedido, declinar "nome os jo· que B teAm In anti IOVlctO a. • b I d d d 30 d' de Assistencia de Camp'o G' an-
.

I TIRADENTES'· ,
alto ou ver a mente, entro o prp.zo e las.

gadorea inteorantcs de seu esqua- caplta, e o , que 'T' •• f
.

d' de A essa hora J'á d I'

drao.
CI

• I
.

d
.' -"anto II vIstema como a -renovação sã:o eltas me lante '. ,o S oj:le-I

a tem. Igua mente, uma grao e eqUl- .

t
- .

l d
-

ranos estavam mortos .. S .c g S' J.

O At' t' d"d .I.
' ,r,eqUf.nmcn o ao 10 eressao.'

1 �. e .. ra-l O um presente realizará
te lCO, sem UVI a o_p_c._ ,

-O interessado que nAo jüntar &0 requerirnr.cto a licença vemente leri?os. Outros que ft- esse sonho ... E nenhum

"-6n' .' .Rergen til n.o
,:concedida ne Dno de 1938. ido é 5� não a tiver t:fado. está, m- ceberam f�rtme tos de natuie2� presente me1hor do, que' um

,I I jeito "ao pagamento dos �elos to en,olumentos conespondentes á· lev� socorriam os seus eon�pa- perfume,' um pedume que

G
quele' a!lo.

nheltos.
. . ,

faz sonhar como Noite de Bag
" uima raes '-Qualquer recusa por parte de proprietarios dessas casas

As vJlImas com grande dlfl- dad por eXt'mplo.
deverá ser teetemunhada. dando disso imediata ciencia a esta De- culda?e foram levbdas pa�à, o E' O

.

ultimo poema que

legacia; afim de setem toniíldas iú p ovidencias exigidas, de COI.- Hospital Carlos Chagas e ali lfi- Schneider & Cía. escreveu

Q sr. tenente Perg.Oulmarlel, formitlade 'com a lei. .fernadas em ettádo gl'ave� a!&�, -cóm a ,magia misteriosa d�
que fez 'úma, administraçlo bri- -Para o nosso arquivo eSSf- Delega�ia deverá fornecer, com

mas delas. Outras foram medl- suas essencias raras. Noite
Ibante enqua-�to .perBuúlêc�u na

A -, a maxima urgericia. uma 'relação cbr.ápl�ta dds casas de diversões cadas em I�ampo Gran�e de de B3gdad é como Uloa sin.

diretGri� &0 Figúeirense, de�xan- gapi • '

aí existentes, com o endereço e, nomes dos ptopridariQs. ondã. se relJr�ram em segUida. fonia. na qual trescalam no-

do pm tráço profundo e' pessoál -Convem notar que as lict'nças em apreç, ,nAo estão sujei- .E a segumte a relação. do� tas frescas e ardentes, al-
de sua ad�inistraçao. parte, boje, Vaiazo tas�a selo federal, devendo ser todo:; Estaduais. fendos: ternamente. Noite de Bdgdad

\ com destino ao Rio de Jàoeiro. ---Os .alaes de tiro ao alvo a que se rtftre o Edital, s!o Alfredo Carlos da LU7, Ac.i- faz sonhar... lembra roman-

.Por isso. Em ,homenagem ao aquel•• em que siG emp.egadlls arm&s c.:e ar comprimido.
.

sj� .Wllson, fratura d� hra�ó :€s e ,sugere poesia ... Um '

brflhante e destaeado esportiata, A diretoria do 1amandare'•...................................................... dlf�lto; J.osé Jacob, -facdra, fm-I presente apropriado, pois,
cO,roo pEeite de justiça e gratidlo, em reuniao, aDtem, à n�itc" deli- AWXíà'.-l�C"" PRQI>IGfb:'8ignifica MILAGRE me.ntas diversos; VlceQ1e,da S,l�a, para as mulht.'res que amam,

a 'diretor}a do alvi-negro ofereceu- berou nomear técmco do clube E),. I\._arlo A. Plazza . MILAGRE signüica fenm��to na cabeça; JO�CJUlm faz recordar os romances pas.
lhe um banquete de despedida•• sr. Agapito Vel9zo. e Martms, contusões gen'ershzadas sados.

.

ôntem � noite. no Lira Tenil Escolha, sem dúvida, acertada, Maria M. Vilela CJDARLAUTD Alfredo Ferreira de Aragâb. f,&-
.

, ,

GÕbl!.""_
., qúe muito virà em beneficio do Plazza lUla da c1avicu�a e José A,ug�sto I NOITE DE BAGDAD

Devi.do a� .diafttado da hora, ai "i-rubro, visto o refeiid� I

ar. ser p.l'Ücipllm 'aOB paren�es ,8' uf!ando o creme 'Gome�, contusoe. general!zadas.
Dlo p�dem,'AI relatar o que ,houve ,c,onhecedor de futebol e"'d8Jl'caoo peB!ÔaS de suas relaç1)es o

....DARL .aUTO As autoridades policiais de NOllvean pelO..

,-
... na.cimente de Ileu primo. '-' J:'Il G d e f....U... L"..II d

00 lefe�idc;a 'baoqutie, o que da�l"éSPGrtilta.. "geDito HWMBE;RTO,
Campo ran e tomélram todas ,

..__e hllB e

re��" .,:cI.e�alha��mente. em nosaa. Consta que o [c{eridl> acnhor Fpolis, 24�1_;939
,

dirá logo sorrindo: que produto as pl'o\'idencias que se faziam SchneM & eia

edl�lo ele amaOhl.
.

ãcoitou '·o.carBo. • .---- maravilhoso! neçesaaria$, BLUENAU

Todos devem se dirigir ao es

tadio da Fôrça Pública para as.

sistir estas duas grandes pugnas.

.tt FAZENDA DE I�O ..

BATO FOI VENDI..
DA� DAI\. POUCO
TEMPO, P@II '14

CONTOS

AULAS

-

RIO. 26 -- A propisito da
(L�t oberla do lençóll petrcliíero
na BaÍ/l, procurcu nos urna pes
sôa, para nos dedâfar o se-

guinte: ,

I �O terreno onde se desce-
.1 briu o petrolw, no mais próximo

I I �'UbUl bio da capitdl baiana, é o

! I primeiro ponto d:� parada após a

I ! tstaçl\o da Ca1çdl_.-la, inicial da

11 r i!íadé! de Fer:o Léste Brasi�
i l�iro. Até bem peuca {cnpo, era

I "d n'�ccnticcl o ror 'f'az<:ndi-l do Lo-

I � 1lo11 e pertencia à família Ca·
na. que a vendeu por 14 corJ

tos::de réis. Não' posso pieci
sar quem foi o comprador, mas

lo fMo foi-me relatado pelo sr.

I �lmLlnd') Caria,'� 'qU'3 reside na

CIdade do S,dvadol com s.eu ir
mão Patllo c s�nh{)ra Caria. To.
dos lõm,�ntavam que seu velho

, I t, 1,paI ,1ouvess; venm( o 3 "[azen-

Tragico de.-I,<.:!all por tão 'baixo prfço,",m,:smo
1 00$000 �. ',antes de; �abdnn que a 'inesma

1 $000 sastre na eS.-j �iêw�. meis (�r��, vaier milhares

10$000 .

-" .- ,_ vU, ,tal�f:.?; mdhoes de! cOlltuS ...

,

' -,

1 '$000 tra'di�'Kro:'�-
__,�,

:'=--'
"

_

' ,�-- -., -

qmlooc.iJo.

7����� São 'Paúlo I Concentração lie Iropas
4$000

DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA
Pcn�tnguês -- Cor
respondência co ..

merehd frane6sa
e ioglêsa-aritme
tleu e pratica jla..

ridieolDcomercial.
ADIas para eon-

eJ'ilrsose"

Rua Gmeral Blttencot1:t, ! 22

Preços ,razoaveis

rorn '1nce

passou.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'BAIA, 26 - Toda a reporta
gem local, logo que soube haver
jorrado petroleo das jazidas de

___________A' Lobato, dirigiu-se para ali. En-
tretanto. nenhuma informação foi
ali dada aos jornalistas uma vez

que le encontrava ausente o en

.:enheiro.chefe do Serviço de Son
dagem.
A's 15,30 horas, G interventor

Landulfo Alves chegava li Loba
.to, com numerosa comitiva. Nes

Lleeu Industrial de' sa ocasião os reporteres tiveram
Santa Catarina oportunidade de abordar o eage

nheiro Custodio Braga, que pas
sou a narrar-lhes o seguinte, bem
como as autondades presentes:

� Sabado ultimo, quando esta
De ordem do Sr. Eng. Civil vamo!'! trabalhando na perfura

diretor deste Licêu, torno l'mbli- ção, precisamente aos 214 me-

�wiiillilliliiii ""õjjjiiiiõiiiõiiiiiiiiiõ; ;;;;;;,;;,iiíiiiíii_iiiiiiiiJiiij5
__
co para conhecimento dos inte- tros, tocamos uma camada de

ressados que, de i 5 a 3 I do arenito, subindo um liquido pela,
tubulação, Fizemos, então, uma I

corrente mês de Janeiro estará colheita de cerca de cincoenta
: a-berta a matricula deste estabe- litros. As maiores dificuldades da

lecimento de ensino para preec= sondagem tem sido determinadas LONDRES, 27,
chimento das vagas existentes nas pela falta .�e um mapa geolegi- terem sido recebid .. s '

.

.

.

_ .

�
co da regiao, Isso nos força a

_ "," n�vas 10-

diversas se ... çõe� de OfI�IO, de grande perda de tempo. Entra- [ormações acerca das Intenções
vendo os candida�o� sahsfazere� ta.nto, por �Igumas

.

observaçõ:s I
dos terroristas irlaadêsee, foralR

as seguintes condições d� matn- feItas,. acreditamos que � bacia reforçadas consideravelmente 8BJ

'cuia: ! p.elrohfer� s.e c�tenda ate Ita�a- guardas do rei. da rainha e dOI
I-PARA PEDIR MA- nca, com direção para léitEfeoes-!d' b d f T I
TRICULA

,> te. emais mem rcs a ami Ia rea

A ansiedade dos assistentes era em Sandcingham.
cada vez maior. Todos queriam Todos os elementos da poli.
ter a prova de que aquilo que eia de Norfolk se acham no mo
se havia colhido �ra de fa�o mento colab�rando -com a forçapetróleo. O engenheiro AntOnIO I d d d f

"

Alves embebe no liquido uns pe-
norma e guar as a amlha

daçes de madeira e estopa, queí- real estando todos empenhados
mando-os em seguida. O resulta- na mais rigorosa vigilancia diurna
do não se fez esperar, 'causando e noturna.
grande entusiasmo a todos os As mesmas preceuções foram
presentes. d I -

�

f
'

Estes desejavam ver jorrar pe- to�a a� em
A

re açao aos UJ):'lC,-

roleo. nanes irleudêses em Londres.
As explicações feitas não satis- Vários ministros do Eire (Ir-

_____________--'- ,:: faziam 'ainda. O desejo era ver landa) receberam cartas contende
a). no l '

ano. provocacional-e- a mane�ra de se extrair o petro- tremendas ameaças.
- Provas de admissão -do pro-

leo. O interventor Landulfo AI·

. grama do 3' ano dos Cru- VIlS, também interessado, pediu 'LONDRES 27 Gque se lpuzesse a sonda em fun- ,,' -, randes
pos escolares; ,cionament0. destacamentos de invc:stigadores

b) .

no 2' .8no prevocac'cnal O engenheiro Braga Filho a., e policiais fardados vIgIaram
- Provas, de admissão do pontou algujnas diliculdadea para' atentamente d'urante todo o dia
plograma -do 4' ano do� consegu!r.se-/.isso dizend(lrque pa- d "t

"

Ad' lt À b-
G E I' ra acender a caldeira da

maqUio,
e 0.0 em, o

.

mIra y;- rc',

rup�s sco ares,-.. na fl obter a pressão, necessaria, ?ep01S de ter 51�O recebida uma

c) no 1, ano prof sSlonal -I eram precisas cerca de duas ho- mformaç?o anomma de que aque-
Provas, de admis�ão do 2'

, raso te arco seria dinaO"itado.
dno prevocacional ou

- certi; I O interventor Landulfo Alvei As Iesidencias dos represen-'
f· d 'd t' I E' declarou·se disposto a esperar as .

I d blca o e ma n�u a. em 5- i d b
.

tantes Ir an êses estão 50 espe-
cola Normal PrImarIa' i uas oras.

-

'

1 "I' ',1
"

d d t t' ;..
, '; Sentou-se no tronco de arvore cla • gl anCla e e e lves expe

d) no 2', �: e 4' profissional clerrubad� proxima á barraca dos rimeQtadissimo5, na luta contra 0&

-, Cçrhhc�do de aprova -

. engenheiros·. conspiradores idandêses e outros

ção (Guia clt'! Tm�sferencia) l .

As maqu'inas �omecaram a fUD- elemento;' políticos que te' tntrer
,

. do ano imedlo.' '! c,,�� 1!!lferior :
CI(;nar e Aem mU!�o menos tempo garam á pratica de atos de te r.

d t E
.

I do que fora preVIsto, apenas unu . '

,e OUra_ �c ... .-"mpe"ihera depoi!l. rommo, quando o sr. De Val��

ment�r Tecm�a. �"me.s�o I Em meio de verdadeiro delirio 'ra foi empossado, no ano de
geneIo e em Identlco OfiCIO. I iorra peq'uena quantidade de pe- 1932.

Os candidates deverãó compa- -

Imbituba
->

recer á port8fiil' deste Licêu a- ---------�-:i,;-'rit-;t{-;;.-"1
Rio Grande companhados dos pais ou res-

Pelotas e ponsaveis nos dias citados, de._8,
45 11.30 horas e de 13 ás 16Pc;rto Alegre : horas, -com os documentos exigidos, .

_ ,�. ,para serem -Rreenchidos os pedi-:

A• 'Recebe-5c carga'l e encomendas até a vespera da� saídas dos· paquetes' dos d� matricula.. ' j
VISO e emite-se passage:ts. nos dias das saidas dos mesm6S. á visiá do a� P_t.s provas d� admIssão, serão I'

testado de, vacina. selªdo com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser reahsa.das nos' dias 1, 2 e 3 de;

entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera da_s saídas ate as 16 horas; fev�reIro. i
para ser conduzida, gratuitamente para borda em embarcações e�peciais.'), I
ESCR.rORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE ! 259) Secretdría do Liceu Industrial}: -

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'.3--(FONE·1666) -END. TELEG. C)STEIRA em 7 de laneiro de. 1939., í

Para mais informacões com o Agef)te
J. SANTOS CARDOSO

A GAZETA

MOVEIS

Só na CASA SILAS
'_

Serviço ótimo e I preços
animadores. '

Tanto se fabrica corno se

importa. Vinde e verificae o

nosso stock, sem compro-
misso.
Pontualidade, perfeição e

rapidez é o nosso lema.

Rua Conselheiro Mafra,72

TELEFONE 780

14- Batalhão
.de Caçadores
HASTA PU'BLICP.

Venda de aulBlais

I - De ordem do S!. Ten.
CeI. Comandante do 14' Bata
lha0 de Caçadores faço, pú
blico que no proximo dia 3
de fevereiro, às 9 horas, serão

vendidos era hasta pública um
muar em 3a· praça e uma

égua pertencenter a êste Corpo
e julgados inserviveis para o

serviço de Exército.
II - A Secretaria dêste Corpo

'

prestará aos interessados os

esclarecimentos aecescá r ios.

Querte] em Estreito (São
José), 23 de janeiro de 1939.

,

,
_,,', L. _j" .2 j 'i4,.c

D J PEITO I
DO DENTE'ORES lOUVIDO ,

�E.UMATISMO
-

fiEURAL(l§J)..
(ÕRTE�,G.Ol.Pf!.,POii1'ADM
'1�RIDM Rfe�NT�5,
PiCADA� DE Iti�ÉTO!)

Ag

HOTEL ANDRE,TTA
o MELHOR DA PRl\Ç,. .

f\COMODAÇvES CONFORTAVEIS PA.RA VIA..:
.

, JANTES E F.XMAS. FAMIUAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA _ ORDEM-CO

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo:' Armazem de secos e

molhados
Santa "CatarinaBerva.

H,OTEl A V _E N I D A

Flor.ianop,l!�"'"193�
• au,,,; $.1 '2; ·4_·_._'__,_---'--"',- --, ,,_- - .. ' _-

,Ooibns para (;alduli
de Imperatriz COl1l0 jorrou o prilDeiro

jato de petroleo brasilei..
·ro, na Baía

Propr.: FRITZ sopp

Todos os domingos haverá oní
bus nara Caldas de Imperatriz,
partindo do Larga -da Alfandeia
ás 8,80 horas, regressando ás 15,
horas.

Ida e volta .: 5$000
5ELL & PR0BTS

troleo, em virtude da prenãQ i
caslonada pelas sondas.

Gotas de pstroleo atingem •

corpo de' varies dos pr�.eQtes,
inclusive o do sr. Landulfo "AI.

'O ponto mais central para hospedar-se �em
[oinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidã
só no'

Hotel Aven-ida
.

.. - • tis'••�lnIS erao

da,EducaçãD
e Saúde�'

ves.

Ha um .verdadeire delírlo, ell.

quanto tedos procuram colher
um pouco do liquido, como ItlQl.
brança da experiencia.
Era o petroleo haiano que ter·

rava- 'pela primeira vez, abrindo
grandes perspetivas de riqueza
para o Brasil..

Rua do Princtoe, 353

..JOINVILE

p ,.

EDITAL

Reforçadas as guar
das da, familia
real inglêsa

a) prova de idade mimma

de 10 anos e maxima de 16;
.
'\

, b) atestado medico de não

scherem de molestia infeto
contagiosa e não terem de'
feito �isico;

c) atestado de vacina.
•

A.yaro V8iga Lilila �__ii,iiii;"_iiiiiõii_''iii",iiiiiiiiiI'-_-iiliiiiiii__iiiiiiiil.ii iiiif.w.'iiI'1ii*.·&1iIiií11

CapitãQ Ajudallle -Secretário

li-PARA SEn. MATRI·
CULADO

Companhia NacionaLde Naveua�
çã� Cost�dr,a

Mcniimento M-arttimo'''POffto, Floriànop.�li,s'"
-Serviços de Passégeiros e de Ca_rgas

Fretes
•

cargueiro:
Para o Norte Para o Sul

� Paquete IIAGIBA sairá '.a '28 �o
corrente para;

Paranagllà. 'Antoninà.
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Daia, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas- e passageiros para os demais por
tos sl!jeltos a baldeação no Rio de Janeiro.

o Paquete ITAPURA sairà a 25'
corrente para:

VISITE'M
_� :A'- ,CAPITA·L.
m.ni�.•s e

. g�rãtDs-c
-:"'77 ZLiZk�.���m'3::--:�-:--;:-�--·-

----

O maior stock de roupas para

URGfNTI= precIsa-se
, L uma�moça que
saiba cortar com perfeição e agi.
lidade, para cortar roup'inhas para.
meninas e meninos, calças � cué..

caso Na secção de roupas, na

fabrica Catarinense de gravatas.
Dirija-se com 'condiçãO, detalha·
da a

Fabrica, Catarinel'.de
de Gravatas,

do Sul, 'Ineste Estado.� GONÇALVES
Escrit. 42

Rua Conselheiro Mafra -

es_quina d� Trajano
. � '"

. "

A O'A-PIT A ....
;� �.

,/, .'f

i_,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Em 1938 visitaram o por
to de Florianopolis, 692
embarcações <com 526.172
toneladas de registros.
Aqui desembarcaram..

3.674 passageiros, embarca
ram 3.675 e passaram em

transito 3.957.
'

Desembarcaram 327.880
volumes de cargaR com • .

19.009 toneladas de' pêso e

embarcaram 333.546 volu
mes com 11.762 t meladas
de pêso.

A A'Z T. -A'
.

Governo
, Estado

Pelo sr. Interventor Federal fo
publicado um decreto, autoriaa
do o prefeito do município
Joinvile a doar ao governo Fed
ral, um terreno com'[a área
1.140 metros quadrados, Iilituà.d
á. rua de Princípe, onde foi COQ
truido o edifício dos Coneio
., Telegíafos.
Também foi o prefeito de Sã

José autorizado a adquirir d
Albino Zemer, pela quantia d
1:500$000,. um terreno com cêrc
de 297 metros quadrados, lilm
trofe á cadeia publica daquel
cidade.
Por último, foi o prefeito

Tubarão autorizado ,

a desaprç
priar por utilidade publica, par
de um prédio sito do lado esquer
do do rio Tubarão e destinad
ao alargamento da avenida qu
dá acesso á ponte do referido rio

ECOS E NOVAS

FL1)RIANOP3LIS, Sábado 28 de Janeiro de 1939
,-----

Florlanopells hospede um A QU,EDA DE BARCELONA
eminente edaceclonlsta O "'Daily Herald"

violentamente o

Chamberlain

ataca
«A Gazetas foi honrada com vo> que tanta Lilta n09 tem fei

a visita do ilustre professor da! to, fazendo de nÓ3 uns. verdadei-
-00- <Escola Sousa Aguiafll, sr. Anto- ros fetichistas da palavra sefucom

A Sociedade Brasileira de nio Francisco de Sá Freire J u- pensação de parte ,la Reafização.
Autores Teatrais, institui- nior, que se encontra em nOS33 8 - Que uma educação 'assim, Ição reconhecida de utilida-

I
capital em gozo de férias escola de faLo, INTEG �l,-\L nada im-

de pública, de ácôrdo com res. pede que o egresso vá para a In- LONDRES, 26 - O DAILY declarou a sua intenção de nào
a resolução divulgada pelo Vem o distinto eduoacionista, dustria ou mra o Comercio, co HERALD, em editorial sobre a "tolerar" a vitória dos republica
Chefe da Censura, está Ia- eomissionado pela Secretaria Ge. mo para as profrasões que pre- iminente tomada de Barcelona nos espanhois e, durante os re-

zendo 'controlar esforçada- ral de Educação e Cultura, para conc-ituosamente nós chamamos pelas tropas do general Franco, centes meses-e-desde a entrada em

mente a excecução dos pro- fazer um estudo rapido nas es- de lintelduais. escreve: vigor do acôrdo anglo-italiano -
gramas musicais nas casas colas existentes não -aô em Santa Eis (� que a Escola Sousa A- «A queda de Barcelona, todos essa intenção se transformou em

de diversões. Catarina, como tambem no vizi- guiar pretende ter demonstrado gabem porque: O sr. .Muesolini, auxilies concedidos em escala já-
.: _Eisa associação é a má- nho Estado co Paraná, que por- na exibição dos l: abalhos de seus com algum auxilio do chanceler mais atingida anteriormente.
.ea entidade oficialmente au- ventura sejam assemelhaveis ás alunos durante o ano letivo de Hitler, forneeeu aos nacionalistas «E eD,1 todo êsse tempo, máu
toriiada: a esse controle. nossas escolas secundarias têcni- 1938, e feito pelos próprios alu- uma abundancía tão esmagadora grado, a suprema posição naval,

-00- cas, ,1rJS nos seus �TANDS. de armas que não ha, no mundo, de que gozam no Mediterraneo,
-Passoü' por Montevidéu N a interessante palestra co O professor Antonio Francisco carne e sangue humano em quan- a França e a Inglaterra recusa-

'o sr, Claudio de Souzu, nosco mantida, expoz-nos o PiO' de Sá Freire Junior, mostrou- tidade suficiente para fazer-lhe rnm.se a auxiliar a Espanha. Em RIO, 27-0 «Jornal
.

do B

presidente da Academia Bra- Iessor Antonio Francisco de Sá nos varios trabalhos iateressanti- frente. Com o avanço dos fran nenhuma oca .iãe TIO decorrer da sil» publica, hoje;' na integrã�
'1" d L t

'

.

á brit
. programa exigido por lei p'arBI eira e e ras, que pre- Freire, o' que a Escola Sousa A, ssimos de alguns dos alunos da quietas, não ser surpresa se e: guerra, o governo fi amco mos-

t d 1·
. .

t d d
.

d exame de admissão ás escolaen e rea Izar uma V18]em guiar, proficieutemente dirigida referida Escola, trabalhos esses Espanha se tornar um país Ias- trou a menor von a e e aju ar

d 'f d secundarias. '

e excursão á erra' o pela grande capacidade do em- que mostram o espírito criador cista, talvez membro do "pacto amistosamente aquela potencia a
, .........

Fogo. i dito professor Corinto da Fonse, dos seus autores e que rspresen- anti-komintern". O perigo estra- resistir á agressão, embora o prin- UIt I.ma. -00- ca, pretende demonstrar, a saber; taro uma prova de aproveitamen- têgíco para as democracias é mui- cipal objetivo de tal agressão I li
, -O Duce determinou que

.

1 - Que a Educação,
-

com o to altamente notavel. to claro. Entretanto, ha um pe-j seja o de tornar a Espanha uma

não sejam apresentadas ao . caráter fundamental que é Iorça-] Gratos cornos pela :1lonrã da rigo ainda muito mais ameaçador.] nação hostil ás democracias. E 'é
� rei e imperatriz propostas da necessariamente a ter, .na f'a- visita, fazendo votos para que o Desde quasi o inicio da guerra I dessa maneira que o primeiro
de nomeações para :o Sena- se da adolencia, não deve nem ilustre educaeionista consiga, en- as democracias deram provas de 'ministro traiu tanto a paz, como

do de candítados que con- pode ser intensa e estreitamente tre nós, levar a cabo' sua patrio- uma fraquesa moral, uma falta I a democracia, quer na Espanha,
tem menos de 60 anos de VOCACIONAL, mas extensa e Iica reunião. de fé e coragem que devem ter: quer na Grã Bretanhal>.
idade.

M largamente CULTURAL_... concorrido para que os srs. MUS-'"
.

.' 2 - Oue o CURRICULUM Uma assinatura m_enSiU solini e Hitler se sentissem senho-
.. ------- .. ---.,.� ..... - ...... ., .. --"'"

I" escolar d�ve con,iltar tambem; a- de A GAZETA, cnsta" res de toda a Europa.Não houve
I VE

.

. lém do Dez�nhó' inten�ivo, de li-
� apenas 5$000 ' �enhum <

gesto quando o Duce
II=X'curs""ao de Anto'" ,ções de Trabalhos Manuais e mtliili!RFlIl'!Pt1R AA2'W'·Íí!:

' .

- NIii!!WI!* � ,

L ,
.. i nas oficinas onde se manipulem A9 pD A t'A'

. H, AVILA declara ao comérciQ e
I

uma bem afregusza-'
&

D· Aldo
as múterias primas fundamentais.

.

�S&�. a seus cliéntes que �lldOLJ o seu es- da casa de imporia-
010 ,IaS e· da industria e da Arle 'model'lla9,

.

" cút-orio cGmerciàl, PROVISORIA- ção. l.ucro anual de
3 -- QQe, além Ile se procu- MENTE, para a rua Joinvile, -n° .48, sua residencia particular. 50 a SO contos.BIo'lck rar estabelecer a mais estreita ·'Outrosim, declara ainda qlJe em breve se instalará no lilairro

{" ,eo-relação indispensavel para nm ·iXlmercial, afim de melhor 'àtender o público, continuando a tra- PrecisamQse de 120
� .

bom conjunto de formação cul- balhar com o me:5mo ramo de seu eomércio.
.

. contes para acquisi-
Seguira� para o norte d.o tural,de todas' as malerias entre I. Toda correspondencià-.�everá ser dirigida para a Caixa Poatal ção de s.tock rJe ruer-

Estado, afim de conterem mOh-1 elas - estas devem entrosar-!3e ln 140. . . '.. , cadorias.
vos para ,novos trabalhos de I

com o
_ Dezerí'ho! os Trá?�lhos I Florianopolis, 19-1-39. _. I f'

,..,

t
pintura, os nossos distintos con-� ManuaIS e o eDSmo'.D�s oflcma'!.,

.
'._ :n� AVILA n onnaçoes nes are-

terraneos Antonio Dias e Aldo 4 -- Ql1e, nas ohcmas,� taro-!� -SR jii'f A j�iii� dação. '

Beck.· I bem, c.;omo nos trabalhol MaulJai�, O
,"

JO'S,':DJdINA SCHWI=IDSON'
c N" 12 14�4

Vão êles com o proposito_de
I
a pa�t� técnica deve :oIlstar dp. .

_ '.' ra.. ,' ..

LITJíI . .. L . I
-'--�_� _

passarem 'pa�a à téla os pano-I exercl�los das opera�ae8 fun.da. tispeeialist}i 'êid:" -doene;as de Senhol.,as
r�mas maIs I�teressantes da re- i �ent.alS tanto q�Janto p08s1�el '

e creaunos)
.

"
'

.1' Ne'goc'o .,.J� Ocas;a""oglão que vaI de Blumenau a : lm::dlata"?�nte aplIcados .

a obJ�- .

_

v

II Ut:: I
Rio Negrinho, onde a natureza, I tos d.e �tIhdade blímtlO9 e m�ll- (;qNSULTORIO
por vezes, apresenta aspetos I to prmcJpalmenLe de construçoes ftJ .':' S h ·d 39
que sufocam pela grandiosidade (,m que apart'çam demonstrados íildl8 Fe Ipe C mi t,
e pela. �elez�.. .' le aproveitados em util�dad�� cor- HORARIO: das lÓ 112 is 12 e das 2.is 5 horas
A vIajem e feIta a expensas. rentes, OB falos das Clenclas, da ---�---''--';.... _

suas, denunciando, assIm, a· MatematiCa, da História. da E- I
. ansia qae. os domina de darem' ducação Moral e Civica do en

largas ao seu génio artistico, na sino Religioso e até da Lingua-,Iconquista de novos triunfos. gemo _ .

I
. Aos nossos jovens, conterra- 5 - Que, eomo pratica efi-I

. neos, verdadeiras expressões do cientisssima de redação que a"gênio artistico catarinense, alternação tornaria semanal do
desejamos uma feliz viajem e ensino de linguas, inclusive a por-
'fazemos votos, os mais sinceros, tUgueza, não pode comportar, to

porque sejam coroados os seus das as realizações de oficina e

esforços e o seu amor ao tra- Trabalhos Manuaiq, dev.em ser

balho. acompanhadas de relatorfos des- .

critivos sobre a técnica da eom

trucão, o &entido .cientifico e a

utilização dos objetos confecio-

Vendedor
. I

���s�s, com 8S passivais i1ustrti-

6 - Que é altamente reco

mendavel e sÓ ainda não foi feí.
to aqui, em vista da verdadeira
indigencia de recurlos materiais
em que tem vivido a Escola

iO-4 Sou!a Aguiar manter uma pe·
quena tipografia em que> os aluo

____ nos redijam, reveiam e imprimarn

C f
'

• uma revista ou jornal como sa,

on erencla lutar pratica ex!ra-elasse de lin
guagem portugueza ou estrangei-

sintomatica ra.

. 7 - Que, com tal formaç�o o

I\ .

.

aluno sae da Escola para o mais,
i

LONDRES, 27 - AnunCia-se larg0 ambito de possiõilidades
que o sr. Ribbentrop, teve em I economieas, levando para a vida
Varsovia, ôntem,_ úma demorada civil o espirita .no mais perfeito
conferencia com os diplomatas re- i equilibrio entre o pensamento e a

p.reseBtaates das naçõ�:3, qu� aS-j ação, o espirito. a as cousas, co,?
smaram o pa�to anh-KomItern., uma alta' eapaCidade de «executl-

sr,

Admissão
.

às escolas
eunéarías

Salvo os engenhei
ros J,rasUeirus

Rio, 27 - Noticias
eabadas de receber nes

I
capital peio M. inisterio'dR. E.xteriores, informa
que a carav.ana de eng
n'heiros patricios que
eLcontra presentemen
no Chile, assistiu a to

I
da catastrofe, achand
se poréi11 tod�s os se

componentes. saBvos,
tando em preparativos
ra regressare'm ao Bras

Au,togel.o
?

Ma:a-ia José Espez
Maria da Silveira ESPQ'

CIQtilde EspeziQ] Vieira, Qenf
ta Espezim Miranda, Franc'
Mota E8pezim, Manoel B
Vieira, José da Costa Mirand

I netos, agr�decem as �xpressõei
Vende-se uma bôa casa receR- pezar áqueles qúc a aco

I
temente ponstruid'a, tendo bôa a- nharam á última mor�da,�)
gua, privada, uma outra casa no- dando, ao m,esmQ tempo, 8 to
va para despejos, e com terreno parentes e'pess&as amigas, pti

I proprio para outra construção. assistirem a missa de 70 •

- Vêr e tratar com o Snr. José qne será rezada na Igreja de
r Cardoso, em João Pessôa, perto nhor dos Passos, 'terça-feira, á

II d� Balneario. horas, dia 31 d@corrt>llte .

13 15-4 2-
.

..o••Geo.eo••OG eee.oc.o�••

CLUBE DOZE DE AGOST

MISSA

Pra.iaa-Ie de 8Jr1a senhora que
se encarr6gue da venda de ma�

'Juinas de costura e outros arti
gos do mesmo ramo. Informa
ções nesta redação.
"N' 14

NOVIDADE

�ONVITE
•

GRANDE

Convidam-se 0S senhores s6Cios e- exmas. familias, para
SOIRE'E CARNAVALESCA que este Clube levará a efeito
uoite de sabado pr6ximo, 28 do corrente, com inicio ás 22. hora

Oscar Abraham
10. SECREEARIO

21 2-1

"A MO D E L A R"

ANTONIETA ti l..EfI'
NOR DE BARROSAi est'ão 08 nessos brindes:

á 1:250$000
Salas de jan�ar de Imbúia

comunicam ás pessôas de . suai
relàções que transferiram sua l'6'
sidência para a rua FERNANJ)O
MACHADO, 32; qnde .aguardillll
ordens. -

.

á 1:450$000
quartos de Imbúia cODlitletos
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O trem caiu déntro do

- O S�bio ,

"VirgelD�:Especíalidade9'
. �.r§ � -,
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de' WETZEL &' Ci:a. - Jo'�inville' MARCA' REGISTRADA

recomenda"se tanto' para roupa· figa COI11� para roupa comum.

S. PAULO, 27-Um telegt1
ma acabado de receber de ><6a
to Hipolito, informa que �
trem de lastro saidó daquela
tação, ás ,primeiras horas.
manhã, ·tendo déscarrilado,.
cair dentro do Rio Pardo.

á 500$000
�lobilia8 de sala visita, estofadas clnno gobelin

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


