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PARTIDA DO DR. OA ALDO.ARANHA r� �ov�
o chanceler brasileiro será portador de um

vite da A.B.I. aos jornalistas
.

A nova lei do' Serviço Militar---'disse-o, ha pouco,' 'á
Imprensa do país, esse grande soldado e disciplinador que,
na pasta da Guerra, vem coordenando fatores para a or

ganização de um Exército á altura do Brasil-potencia-trará
radicais transformações na maneira de ser efetuado o re

.

crutamento e assegurará ao Exército uma reserva mais e
I ficiente. O sorteio, propriamente, desaparecerá e o modo
de incorporação será outro. Apresentados, ao chamamento
da Patria, todos os jovens da classe convocada, ao Exér
cito compete, depois desse contato com os brasileiros em

idade de servir, estabelecer, por sorte, quais os que não
devam prestar serviço. Os reservistas, em consequencia
dessa lei, estarão em maior ligação com o Exército, e,
portanto, mais imbuidos de seus rigorosos deveres com a

Patria.
Dentro das possibilidades financeiras do país, sem

alarde, quasi silenciosamente, o Exército, mal se emergira
dum largo e tumu1tuario período da vida nacional, em que
das campanhas politicas, quasi sem transição, se passára
para a fase aguda dos embates extremistas, o Exército,
desencantado dessas lutas perigosas para sua unidade e

sua disciplina, soube reagir e vem, com fervor patriotico,
construindo os alicerces da futura grandeza mi1itar do
Brasil, É um trabalho paciente e obstinado' de' colmeia,
um gigantesco trabalho de organização, para estruturar um

I plano de defesa, tambem gigantesco, porque tudo deve ser

imenso neste país-gigante.
i Novas unidades foram creadas, nas diversas armas.

I'
As fabricas, os arsenais, as oficinas trabalham ativarnenta,
no fabrico de material que até aqui era' importado, com

muito maior dispendio para a União. O aço brasileiro já
'sai das usinas de Sabará e das Neves para a Fábrica de

Projetis de Artilharia olJ para a Fabricação ôe Canos e

Diret4lr-Proprietarhi .JAiRO t::ALL.t\DO I Sabres de Itajubá. A 'Escola
.

Técnica do Exército, na

,_.__ ,__�__ " . , ._,
. . ._.__ ,. , __._._"

.
,__.,-_.-- .. ,_,__ .... i Praia V�rmelha, e a Escola Militar, em Rezende, terão
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ma, tudo se transforma e se engrandece. E é nesse clima

,

cálido de coopgração coletiva,. de ardor patriótico, que se

i I ERlAM D.uIXi\DO, elaborou a novâ-Ie! do Serviço Militar, a qual, por isso

i A �S H;".l..N'Ut\ I mesmo, traz a marca de mais Un13 conquista do jovem
i " I

Exército, mais um passo para o serviço militar obrigato-

'I �.[l;;:�i::iJ"":"!A�I, '0, _ ee_.
rio, porque é preciso que todos os brasileiros, sem dis-

,_ ..... "Uil'li .--..:1 _o �.. tinções nem sorteío, sirvam o Brasil. É que, servindo-o

O P;·
'

II SI!'d
AI' ! 'i'\'i-H'Hh Mrn' rumor ainda! com o holocausto da propria vicia, por certo hão de todos

sr II umo amga 0, .por sua oraçae l�ã� c�niir,,"3�?� circulan.: I
amá-lo mais profundamente.

,.'-. I'
t· t' ta La d - I te na, fronteira, os Sr!.! .' ,

ro e ora, mne o corpo e�rca o e! �=:f'go_�abeue=-o< -� l\Ij�rti:ill Jal·ba_s Plta�g('tty. ,Q��;raSe9_SBCeUOs II"clrcelado nelas armas de Sao Jorge !05 ...z,Bdirriqsde1�aramaEs 1':'�2 -"" ui ==-. ",,;�""'......- nc====�
Ui I"" f;;:I

-
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' ' í panh», 'presumlndc-se que

'O I
.

Ji
'.

. rt�nh;ui1- seguldo par» Pa- - O S I'�re w" SS. PAULO, .28 Dentro! me falarã-o. Terão pés e I rão. Todo aquele que an-: rts, '

' .I lU
da carteira OI de 4) sr.lnãu me alcançarão. Terão dar com esta oraçãG flca�II�;vê·;St-:Te:S�G��SK� --,.-, __u':_-:-..... nu.....

PUnio Salgado gu;�rd$va
I
mãos e não me ofende-I rá livre de perigos." .I:' ,_" r •

�

-, ".,.: .
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seus at�l.o�, as ar.Üorh.fa .. ,;.oIl'till>MG.e�eeH......q;�•••••�e•••••,,""•••$084:a �! Brcnqlutê.�, ,etc. . 110 3ftronOI.D.,-O argentinodes pOHCHUS @§1cemt{'ãfrf!m A repercusao no Paran.a,":�. � ��f��-'. fi.! "
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'ase:uhi;tecf�çã�·�r(õte .. q." d l�--lD'. t ):"�C��\"���.,·lí]'", 8!�' .artlD Glidef!l�roU''Jlletera. \, I' ,,�ese .. o�.;�...ena o,; . �I �:""'�AsmHAs'-- l.r �' ,.., -, ReI

"Juus da mea paz e ." �''''-,-- '. 'o'
.

.

,'."
\ !I,,�IIt,,;ROr."CHfAtS. ,,�� � ..Ja� .alia Se- fartaQ

gula,encomenda-mea. Barbosa: ;.,-.- .:-;;':-.._ .•��.
DeliS e ã VirgemMaria., IA mls.�a.a aeronautiç.a..bra ,', e� �1"9fi:�etnteAft
MI h 2: 12 &' I

. , i' sliarra em Berlim- '" . .{ii. OÇA j2l.A ......,
un 3. m'!,c, apos�o es, A brilhante tése, com que o Com a grande responsabili- :

,tr<h -I 'I> 11>

�EUS armaos andarei este nosso ilustre conterraneo dr.! dade de seu nome i1�stre, es-I BERLIM, 27 _ A missão�' 1. e, podendo se 'Verl!l-
dia e nGlte eu e .�eu cor- Renato Barbo�a,:- nome que creveu o p�ofes,so� Enéas- Mar- i aéronautica brasileira chegou a � 6

po ,�ercado e clrculadG se impôz, vltor.lO�amente,.á q�es, respeito a tese ?O conhe-.
esta capital, devendo amanhã I car nOlltra' reO"lão

CGm 85 armas de s. Jorge. at�al geração bras!le�ra� - plei-
\

cido advogado catannense dr.
iniciar as visitas as .Iábricas de i /

-

a

o meu corpo não será, tela. a cated�a de D!relt9 In�er- Renato Barbosa: faviões de acõrdo com o progra-I S .- � � � N1' � � '9 . .

, • naCIOnal Pnvado fOI recebIda, I na elaborado pêlo Marêcha 1 I t,'5I IUH!, .!!lI. � !lA) ..

prêso nem ferido nem .nos circulo� juridicos do país, Contlnúa na 3a. página: Ooering. '" BUENOS AIRES, 28 - O pecialmeníe do grau maximo
meu sangue derramado. com o,s mais francos e expon- ii

, ... ----.:.----.-. astronomo moteorologisra e in_I para o 'ninimo co d
Andarei tão_livre como o· taneos elogios,. pela originalida-! Almoço ao sr.. Edmun o, EXAMES DE MADUREZA, teletual argentino de fama mun-' rer entr� 193'9' a 1 g��» .eve ocor-

de Jesus Cristo, 9 mêses d: f gel? td.l1.ura�el c�nho pes: I da Luz Pmlo I EM CURiTIBA I dial Martin Gil, escrevendo e-m I Martin Gil finaliza com uma

nG ventre da Virgem Ma- soa e 1� ellgencla e e prepa. ',' «LA NACION» a respeito das advertencia ironica:

da. Amen. Meus inlmi-:
ro especializado, em que fOI

. BUEl'�OS AI��S, 27 ,- O i CURITIBA, 28 _ �s escolas. possiveis causas do terremoto I {<O mundo deve se preparar
. i' h I

vasada.
.

,. S!. Canhlo, �lmstro do Exte- j secundarias desta capital, devi-: no Chile, prevê uma repetição I para suportar este bombardeio
,gos ter .o .oI os.e não me, Ontem, era o depOlmento do nor oferecera amanhã um al-:

d t t·· d b
. . 'provavel do fenomeno sismico: esppci;11 de bai .'.

'verãG. Terão bGca e não ilustrado e eminente internacio- moço em honra do d�utor Ed-; �m_en et�u3�11�a .as, � nram Ins-
! em grau «fraco ou forte» entre

I
em -di;�ÇãO inve�s� d��l � c�m�,

........ • nalista sr. Rodrigo Otavio, Mi- mundo da Luz Pinto, chegado' tcnçao a e e dJanelrod corren-
[ os periodos de 7 e 8 e 20- e: doios a"reos e falho poOrmtanat1o-.

t d S T 'b I F' C
. f

.. e, para exames e ma ureza. i '�""
nIS ro o ul?remo n una e- ante-ontem do hlle e .q�e O! I --- - ! 21 de fevereiro. J de qualquer intento criminoso».

V deral, que vInha· consag�ar o um dos delegados bra�llelros a. U t I Disse que os dois novos a-I .---�.-----,;-�
... ----- ..

eneza par� !ra?alho no�avel dess� Jovem Conferencia Pan-A�e.ncana 'de: m mor (} e balos {<não se farão sentir ne- O'crlme ce um menor

F
' )un.sta catarInense;. �oje, ent�e: Lima. O s�. Luz. PInto se&ue •

.

cessariamente no Chile, podendo i �ORUMB,'.', 28-Na fazenda

Ia rança, vdanas qOUuetracso OPplrnalÕees rl.eecebls-!ambanhdã'dParCaAopRAloRCdoeNJAanelrol 16 feridos ·se verific�r noutra região' SiSmi-jTrIUJnfo.neste.muniCiPio, o me-

as � ,m z r, r mo
j a or o o

'"7 ai .

1 ca», explIcando: "Os verdadei-' nor ase Maxlmo, de 14 anos,

pu?hcando� se eleva, no sul do. I\';liliiil ll2 ...s n liffIIí."à'

I ros tremores de terra, são devi-I prqstou,. COI11 um tire de espin-
PARIS, 27-No momento em paIS, atraves �a� colu!,!!s de «O IPraO'a e PORTO ALEGRE, 28 - Ao, dos a disturbios nos planetas garda, seu padrasto Candido

que che,ou aqui a noticia de que DIA,., o preSh�I?SO o.rgão pa-., fazer 'uma curva fechada em
I sol e, em menor grau, lua, cu-I Marques.,

-

os rebeldes espanhois tinham oeu- ranaense, a cnhca� feita a essa .

Bur-os grand� velocidade, na cida�e �e jas descargas eletronicas "se �rêso e rerri.etido par� a ca-

pado Barcelona um grupo de el- excelente monografIa, pelo pre-· . ., Antol11o Prado, um camInha0 sobrepõem como se fosse em I dela dlsta capltal, Maxlmo de-
tudantes realizou uina demonstra- claro �r. d�. En�as Marques, ro- '

repleto de passageiros capotou, desquga normal da terra». c1arou ter assim procediclo por-
ção anti· fascista em frente á Em- busta mtehgenc1él, c(}� larga e

I PRAGA, 28 - O govêrno resultando ficarêm feridas� 16 Acrescentou que embora não i que o seu padrasto, em estado
baixada da Italia.

.

brilhan!e folha d� s�rvI�os pres: chequé resolveu reconhecer "de

I
pessoas, algumas das q�ais gra- tivesse observado recentemente I

de embriaguês,
_ preten.dêra es-

Os manifestantes �ri�l!Ivam. "Ve· tados a.�lta adml.n�stração e a jure» o govêrno do general vemente, tendo morte lllstanta- a fotosfera do sol, esfava «se-I
borâoar sua mae, Mana Isabel,

gez.a para � ,França , parodla';ldo alta pohh�a do v1Z1nho Estad,o I Franco. O delegado cheque jun- nea.o trabalhador Ernesto BaI- guro de que nos ultimos dias depois de a ter subíugado.
�18un os ��Itos com que

. �s Ita-. �o Parana, � professor. catedra- i to ao govêrno nacionalista e o I sam. verificaram-se disturbios no sol, 'I
---,-----

-}
hanos expn�e� euas !elvmdlCa-! h�o .na preshgl?�a Faculdade de' representante nacionalista em

_
quer visiveis ou invisiveis pelo Atr�cções de terrItoflo frances. Duelto de Cunhba. Praga foram informados da de- telescopio». l' u O li =se

A policia di!lpereo';! us manüe�- Antigo se�retárl? de E.st,,:do, cisão do govêrno central. O primeiro bichei'" Marti� Gil, assim sintetizou a IIJ

tRotei, prendendo tres ct.. mais parlamentar, lornahsta e Jurtsta sua teona: «O fenomeno resufta I COm 'O COm IS-
exalt�do., de nomeada,. pertence o dr. Viveres pa- ro c-on.denado de violenta intensificqção o.ui l'iI

O "NORMANDIE" VEM AO Eneas Marques a essa geração sobre-carga das correntes efetr,o- . sarlo
que, em São Paulo, na tradi-

C ti' magneticas .

- ou eletricas se I'·'RIO clonaI escola se afirmou p�la ra a a a u ...

�-,
""'"

I
preferirem - que circulam com RIO, 27-Foi recolhido ao •• -

mais pura tradição de inteligen'- I O" M I d A I regularidade dentro do globo e i
drês dQ 27' distrito polici!ll o in-

.

HAVRE, 28-0 transatlantico cia, e da qual, entre outros, fi- oha- .
JUIZ a.n?e

d �a pau- que, quando detidas ou resisti-, dividuo João Pinheiro, por ter

� '«Normandle!O, partirá amanhã zeram parte Nerêu Ramos, Ce- J jO,. em e:ce:clclO a . re-, das por certas interrupções de: fcito desordens.
,

: . :par� Nova York
-

onde deverá sar' Vergueiro e Diniz Junior; e LISBOA, 28 - O comandante I !ona �nm:n:l, pe�'\l sen-\_ continuidade existentes a alguma I A's 24 horas de ôntem, apare-

';.
-

'<:hegar no dia 2- de fevereiro. o COPYRIGHT para «O DIA,., em chefe da Legião Portuguêsa, \ ença e on em, ��n enou

I profundidade sob as cadei.as de: c�u o marinbeil'O Petko P�n�o da

,
,São passageiíOs do «Normandie» de 20 do corrente, é um dos genera1 Casemlro Telles, ace-

a um ano de pnsao e ao
. montanhas, explodem" agItando. SIlva, que gerve na guarmçao do

'os artistas de cinema Jean Kie- maiores estimulos que poderia dendo ao p,edido Qa
.

delegação pagamento de cincoenta I furiosamente a terra. Essa in-, DESTROYEi1 SERGIPE e exi-

, :pura e .sua esposa sra. Madha ter, quando vai tentar a catedra do Auxilio Social Português, ���!�� �� ��I!�a�oconJ'�ga� I tensificaçl!.o de correntes interio-: gi�J a }iberd_ade �o prêl!o ao
�

co-

" Eggerth, sra. Madeleíne Carrol' de ensino superior, um antigo decidiu que a 'Legião colabore ! res é causada por descargas e- lDI5sarlO .lOBO Elias. Como a au-

,
�
e o ex-campeão mundial de box aluno seu que, pela projeçã� de ativamente na obra iniciada pe- �� Sá�i��ras����:la J�:i� \ ietronica� de certos disturbios toridade \lão o atend�s�e, o naval

: Max SchriIelling.· .

-. cultur.a e de estudo, assumida, lo Auxilio Social, no sentido �e meira vez aplicada a pena-
I
solares. : atrB,:oll"se com o policIai, sendo

� No dia 4 de fevereiro o «Nor- destemorosamente, na vida pú- enviar uma caravana d.e caml: I lidade imposta pelo recente 1 «Quando o sol começa a mu-, COlõltldo, a CUf'to, per soldaJos;

mandie» partirá de No�a York blica de su� terra, não desme- nhões carrega?o� d� vIveres a

II decreto sobre as loterias. I i d.ar de condições --:- de um pe-) Autoado, foi êle, em seguida,
para um cruzeiro até o Rio de receu das hçOes de um dos seus Catalunha, prinCipalmente a Bar- .

" i nodo a outro - é que come- mandado apresentar, escoltado ii
Janeiro, maiores metres. celona, . ,-

' I çam os fénomenos sismicos, es-1 autoridades da Marinha.
,.,

COD

nceee-ameescanoe
RIO� 28-Esteve õntem no ton, e lembrando-me da sua sem- na sua nova séde ser-lhe-á pos,:,: princlpalmente a da consciencia

Itamaratí, onde entregou a men- pre atenta boa vontade em re- sivel desenvolver melhor os seus I dos proprlos povos americanos,
sagem que abaixo transcreve- lação á Associação Brasileira de esforços e serviços de aproxi- tão eloquentemente interpretada
mos, o presidente da Associa- Imprensa, ocorreu-me logo a mação cultural entre os jorua- pelos seus orgãos de opinião.

�.ç.ão Brasileira de Imprensa. idéa de pedir-lhe para conceder listas do Brasil e os seus con- 1 Convencido de que o amigo
'. O ministro das Relações Ex- alguns minutos de sua perma-' frades do estrangeiro em, pro-. certo da A.B.L não recasará a

teriores recebeu desvanecido a riencia nos Estados Unidos á vento da obra de paz e da ci ..
I
esta missão extra __oficial, envio

incumbencia que lhe foi solici- prestação de um novo e grande vilízação, inherente á função so-. lhe desde já os agradecimentos
tada pelos jornalistas, e prome- serviço á Casa de Jornalista e, cial da imprensa. I de todos nós com os votos mais

teu ao interprete dos, desejos mais que isto, ao proprio país. Assim, pleiteamos a honra de, sinceros pelo êxito completo da

da classe que tudo faria para I
. E que a A.B.1. teria numeroso que seja o eminente amigo o, sua viagem e subscrevo-me com

que o desempenho de tão grata prazer se, entre outros jornalis- port�dcr deste desejo. e �este, o abraço Ifluito �fetuoso.--'Her-
�issão saísse a contento de 10- tas continentais e extra-conti- convite em que o [ornalismo i bert Mos$, presldenk».·
dos. E' esta a mensagem em .nentais, não faltasse um grupo brasileiro traduz a sua coopera-I O ministro Osvaldo Aranha

apreço: de jornalistas norte-americanos ção sincera á politica da bôa embarcará amanhã, a bordo do

-«Ao saber da noticia de ás festas ou' inaugusação do ,seu vizinhança, que não é apenas a I «Nicaw Arnsterdam», para oS

sua próxima viagem a Washing- novo �dificio, tanto ,mais q1m�bra dos bons estadistas, mas
I Estados U:nidos, ás· l���

zA

I-i
�

ao iara

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Vesperal Llder

E D I TAL Depois
moto,

REX. às 2 hClr*.:

Matln6e das Moças
MELODIAS DA PRIMAVE

RA - 6lme musical com

Lanny Rosa e A MAL FALADA com Virai.
nia Weidler e Lew Ayre_s

MULHERES E HOMENS
_ �iiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiii���iiiiiiiiiiiiãii--=r--iiiiiii

com Claudette Colbert e PRINCEZA POR UM MEZ
L· T· (I b fi· I·Herbert Marshall. com Sylyia Sidneye Cary Ira

. enls· u e onanopo IS

P 1$000
GIlllt. :w éé-NVIT.8reço:-, Preço: 18000

tA'S 430,6,30 e 8,30 HOR.c\S: - Em nome da DiretorÍir, convido os-Srs. Socios

•
-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 horas: Exmas. Familias para as seguintes festas:

ó'Em sOlr6el
I � DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao meio· la- .

Em 50 rees COCKTAIL.PARTYO DIVORCIO DE L�DY X
D E FEVEREIRO-ás 21 horas-

-produçlD colorida com INTRIGA E AMOR coml IA 4 D
SOIFE'E CARNAVALESCA

\Aerl. OberQn e LaurcDce Werner KraulI e loaeborl �,
, ,

Olinr. Theekl. Orlando F80au4e.
cf Secretáriá

Pres�a-�s.e� c �'O�O! Pr�SOi.,;-l ,,500.

do terre-'URGfNTf ���i:��:q�:fA tése do dr. Tribuna' de
a tempes- s.aiba cortar CO!!) perfei�ão e agi. Denato Bar Ape laçãDI!dade, -para cortar roupinhas para &'r -

,

tade, .

meninas e meninos, calçae e CUé.' bosa J 'u Iga rnen toscaso Na secção de roupas, na

fab,::c'l Catarin?lJse, de gravatas. I ..'
da u Itima

SANTIAGO, 27-As a u- DlrlJa·.se com condição detall a (fjoutlnna�ao da Ia. sessão
torldades acreditam que as da li pagina)
mortes em Chiíean possam F b Habeas,corpus da. comarca de
alcançar o total de 10 mil, � rica Catarinenso ·Em estilo brilhante, sem sa- Florionopolis, em que {; impetrao-sendo a população de 40

" .. de Gravatas crificio a técnica ou a linguagem te o dr. Osvaldo Bulcão Viana
I. t;on.r�8So N'aelo. mil. Out�os calculos. feit?,S do Sül,'��st; E3tado; jurídica, apresenta a tése do dr... paciente Vald'emar Per-.=ira
ual dos �EmpreJCado. pelos av!adores q�e Já esu- Renato Medeiros Barbosa, em Cardoso. He!ator o H. des, PRE.1) Complemento Nacional DFB no Comercio Slndl- veram dizem 5 mil, 42. lOV9 seu limiar, a expoeição sintética SIDENTE'.

, ealizado. A falta de agua, de luz e da atualidade social, resultante O Tribunal tomando conheci-2) UM MI HAO POR UM de outros requisitos vem sen] Posto de salvamento dos contrastes dos países euro- ment-i do pedido converteu oMARIDO - gosadissima Havend 1 S' di ato rec
- do complicada pela violenta peus, a b{6.ços. na luta, geo.rr.c?trí- julgamento em 'diligencia parad' Cl' Toes

e In IC . e-
. RIO 27 F'

.

t I d
...

come la com arce r�- bi d de' . O
.

d tempestade em vartos lugares '
- 01 ins a a °é cO,m,

"
ca ou territorial, aritmética on pedir informaçôes ao sr. dr.1\A' h I W'h '

\ o a omi são rgamsa ora
d

.. .

I todas as exigencias da t cruca das po }. -

'd J' de Direi , •vor e IV.lIC .<H� won, do I. CongressG Nacional de as provtnctas mais a carJ- moderna, um posto de serviço II .. �u açoes, economlca., ou e urz e ireito soore a nemora

E�pregados no Comerc�o Sindi- çadas pelos tremores de ter- I de salvamento na Praia Verme- equilíbrio da ordem socIal, das da Iormação da culpa.3) O CANCIONEIRO !\IA- calizedos, honroso co.wite para
ra. ha, nquesas, tendo como apoio a Recurso crime n. 3.262 daVAL -um fílm que di••

representar o nosso Estado na-
í técnica da força, na combustão comarca -Je Br usque, em que é

p�nsa corcentarics com Dick quele conclave a realizar.le no fr\ n E 8
do direito privado para o impe- '.corrente o dr. Juiz de DireitoPowell e Doris WestoD e Rio de Janeiro, no dia 20 de � "",�. •

. rio absolutista da maquina tutali1o. e recorrido João Daniel Pires •aioda Hugh Herbert. abril do corrente ano, resolveu Q O O ",llOcre ios 'I
teria. Relator o sr. des. � HENRI-

esta Diretoria proceder entre os Encarando, a seguir, as con- QUE FONTES.
Preço-I $000. ISloci�do. diste Sindicato, um r:; 1-\ D I o : q,uistas d� direito �t Qrd�m, so- Foi confirmada a sentença re-

concurso de seloct'io. afim de . , cial ernencana, o uustre junsta, I corrid I que inpronunciou ore--A'S 6;30 e 8,30 HORAS: de&i�cjar o mais c�paz para nos [n�cIOn�1: não esquecendo a lição de· corrido.
representar 'no eludido Congresso. .,

� C:0"?te. grupou, ,em s.i�tesl", o . P pelação crime n, 6,062 da
O concurso constará de teses : Cuf.tt7u2.s.�t:i h,,)J�: dJt�'�o, a �conomla

. pl),htlca e a comarca de São Joaquim, em

escritas as quais serão aptesen- \
....
\.., \., \ It

;'l -., . O' �.. politica, deixando, .

aSSIm, a so- que .é andante Alexandre VaI-Um filmp., que é ume festa

I
tadas á Diretoria, impreterível- \ • Progranu diurno' ciologia corn.o .denomi�a�or co- mo! T.;idberg e apelada a Jüs-

para os seutidos!
mente até o dia quinze (15 de li, t \ : I

,
,

mum das crencras SOCiaIS. tica. Relator o SiJ des, HEN.DICK POWELL entra! as j f-evereiro prosimo em envelope \�\.\�\"l\,"i
De 9 00 63 18,OJ horua Desdobrando R importante tése, RlQUE FONTES.

encantadoras it'mis ROSEMA-l fechado e verla�lo Ilobré o sc;- ,\.. Programa noturno 6xalta seu autor a «Solução do D.:õcidiu o Tribunal dar pro'�Y e P�ISCILLA LANE e I guinte: . D� 18,0 J 65 23,0 ) hor.ls Direito Brasileiro, na iuta e!1lre vimellto á apelação para julgarainda FRED.WARING � seus a) estabilidade no emprego �"f' Ida melo·
os principios de nacionalidade e !l ação pena!. intentada contra oPENSILVANIANS, o tnalf> ce- b) horarl'o de trabalho e Jt\f'·,· releste Aiôa de domicilio», em lucida expo· paciente, n)s tCf'TlOS do art. J.I b

.

'I A
lua e:rnani de Barros '

" 'd .

� re conjunto musIca c!1t me·! fi. ILzaçio 'I f,",', #, Regional O? [) lOte Senlara s�çG'o em que aponta o «1 éa· Jú qecreto n 22.494.
uca em '

I � Romeu 6tlip3man com a Orque5�I'a Oi? lismo continental», afirroalldo «a ,- __

.

APRENDA A SORHII-< '; c) le� d: fer.ias e sua ap icação I ! f 'QI fonrertos igualdad.! das soberanias, desde A m,·ssaNo m'lstarU fi f't
.

d
'

, i d) leI de aCIdentes no trabalho
R's horas certas. '0;:noI9 falados com no 0& primórdIOs do seculo pas�ado», I I

, 'A
m

II me,
el o e mUlre" i f') aposentadoria e pensões tirios .em IiIrlfTIp.rra mao, fornecidas. .

b.,
.amor e a egna. : f) C&rtetr8 profissional

'

pela A HOITE, sob o patrocinlo para vIr a ser ré�ra vitorioSl na .

rasl eira,I L à'a CASA K conferencia de H iia, graças �s"g) jlJt>tlç.a do traualho
d b Ih A's lltOO-Tarde dansllntl} do "SABO' inspirdções do grande Rui, fumi· _

.i h) nacwnalização o tra a o .

NETE TABARRA". ooso interprete da ideqHd:n!e- M��j\:O: .27-A �Is�ão Ae�o.
C I '

I í)'''B I i) I\iil,hshaç�.o , ' .

B 'J' ;,Q� oautre�t�\ILB.rasIleIra, chcfls-
omp emC!'nL l\a ..una L f' }: ')' : h' Ih ..� II mulher I no co

I

',_. .

,

rasl eira.
. ','C� da *p�lo"'corollet-:. euJe .9- n.I J U8 â, o _1\ e -

R a 2Q.qq:,p�t)ncurso MU$ICal Ralo K..Um Oe A expos,rão clara e m�to,.jlca .... l...' •

f l.. '

l"

, merClO ' 2oolttono, Um ··dé 100$000" ,2. ae I ::r.... ,.:,.,J ralS, VlSltoU uGJe, a .. Ill:lflca
, FOX AIRPLAN i. '

. Ih dos mennres A 50$;";00 e 5' ÔIZ 2u$ooo; liã� os. "d'ií'.tesé, vé(sa'("J�t:ena., ate(l1a lÍ� viões Ca��ni Q a de motor

,
NE.W..S N,.• 21.,1,18.. '. ·1

k) tmraebrc81'oo ... no co·
pr-'tr'!l�os�q-.ue �AIC?, K,'Ofe�r.cz aos. oórmas de Kant� nf';o abri;a.!ls fejllta-FraiêllifÜ.

-

' , ·oulilntes, que IOen1lfll::ar as_. ·mu!Skos
.,
., ,- .'

,
�

conten<:fo as s(:gumtes reporlageO&: 'I) Ilalano minimo.· irradiadas neste programa. metafiSIcas do 'dogm�hsmo é do
I

'

1

ceptic!smo, prefére a arguCflenta-

::::1�;;;�,;,:�::;9;;' f�;t�:�i��f��:f���'. K�\rrl :::k::0
-

:::�:::::����� :�j�:���::�E��F�����
exibidos nos E:;tado� ce do expositor . citações e cc.-trabalhos.
UDldCls A Diretoria convidará uma AIlm-,nha-..

menta rios eruditos, á luz de
� .. grande& mestres e na analis'! in-

ALE·MANHA A f
ComiuAo composta de treis mem-

t I' t dI' d f
'

.

f"\. - S novas Ofle bros alheios ao Sindicato para
e Igen e e eIs e e cori eren-

tific8ções aleC:lr;s no
julgamentn das téses e proda _ Nabor Dias, Nuno Roland, Oriándo cias internam�ricanlS. Nem falta

R(·oo, Sih a 80 notavel trab31ho o justo cu.ml'lçêes do candidato que 1.\ me, ��e!!!!!!!l!!!�!!!l!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!��������������rl A" Cu-nlb;naça-o J::'<'liz" nas:' ' mentario aos ideais humanos d J' • '"

lho I teSe apresent,r, o qual será .

.

1903·
., perfumarias é arte que não

o lepresentante do�· EOlIpreg8dos S·" S t C t
· "I rmnantes em , quando Zf;.-

cncontrélrá simile� As formu-
no CO""'u'''.rcl'o d... Sta. Catarina. a n a to r I o a n. a a a r I n a balos postulava, como principias '

lA, "

basicos do Direito InternKÍ;mal Ias dos Tres Elementos
A Diretoria fornecerá outra.

PdM oirnlordia:s da 3eleza sãoriva o, a ORAL e a JUS-Preçoâ-2$500 e' 2$000. !lÍformaçõ�1 que p�rventura dele·

D A·d" K· I h Y lIÇA, com excluse:o absoluta' ffUtoS da ·"Adol·aeão"
larem o� mteressa' O" r. n re .1ra y eg das doutrinas utilit.ari�s, elimilla- I Ih b IFlorianopolis, 28 de jane�ro . ação aos fI, 'JS de rasí eir,)S,Pata amanhll o «Iider:. tem
,de 1.939. DIBWJlTOR PBOPllllETABIO

das influencias de interes�es po· nascidos no e3transj�i;o. Temõs,
r.m cartaz a interessante comedia - o Liticos da nacion�lidade, com I pois, o que pcderiamos chamar
eom KAY FRANCIS fi GE·

CARLOS GASSENFERTH Estaçlo PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado soluções gerdis, inspiradas tão �óro sisteml mixto de nacionali-
ORGE BRENT r NETO P 'd t de !.ai1ta'Catarina : na necessidade de prG�eger di-I dad<}s."

.

. - relI en e I, •

d ,
N 23 10VI: reltos pnva os. Merecem especial atenção do

O PRIME IRO BEIJO .

O melhor estabelecimentõ, perfeitamente apar�lhado I Que bons tempos aqueles, em tutor �s considerações de ordem
para o �ratameDto conservativo e cirurgico de doenças· pul-

I q�e ? 5emei� de tais principias! pratica e os. ��tivo ,histori.cos emmonares (pneumotol'ax: frenicotomia,_toracoto�ia). Este.San�-_ I nao era utopIa. mas sIm 8 e:.- torno dos cnteflos deter mlOantes
torio encontra-se locahsado na Estaçao Perdizes' - Vlla VI-

tDria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 ,pectativa magnifica Jas colheitas! di iJ8cionfilidade: o JUS Sl\N-
metr�8 sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encamada e j O· lJireito Internacional Pei': GUINIS ou a aqu:5i�ão da na-

estradas de automovel, com clima saluberrimo. vado Brasileiro, regulado pelos. donalid.ade
.

dos paes e o JUS
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?- artigos 8'; a 21 da Introdução i SOUS ou a mcion�lidéJ-de do

dernos de Raio X Heliod,or.On�as., Curtas e Laboratemo do Codigo �;ivil e pelo" Codigo : Estado onde o recemraócido veiu
para exames de escarrá. s�zaJ iHitlUssetc.

. . B
'

Seção separada I!ara con.vale�:!enl�s de doeDç�s graves, u�tamante, p.laborado'· pata vi-' á luz.
eetado postoperativo, Impa'udismo croOlCO (malarla), esgota- gorar entre as naç�e2 � da Ame-I Desdobra·se o trabalho em

mento, etc. rica, conduzem a tése du dr. 'I· 98 pagina$, contendo a ultima
Renato Barbosa !lO amago da parte as modificações decorren
apreciação da ·Iéi pessôal no I tes do regime creado. no Brasil,
exame dos vinc.Jl'os d;,. n3.cio:1a-! pela Carla de IOde N')vembro
lida_de e do domicilio, para .con., de 1937, e pel.as le�s p"dtçriores,
duir afirmando: 'No Brasll. o quanto a nac onahJa&� e lias

JUS SOU é o principio que direitos dos estranjeiros em nosso
e confére a nacioDêlidade aos fi- país.

Iho� de estranjeiros,
.

nascidos em E' assim uma disseitação de
nosso territorio. originalidade, fruto de robu�to

Pelo principio claro da lei talento, dedicado ao estudo de
civil, adotamol tambem, r�strita- importente malé:ia, tal a aplica
mellte embora, o priócipio do I ção das leis no espaço, que·
JUS SANO�INI�, �ra esta-, mere�e s�r examinada, com ia"
I bel�cer a naaoll..!'ladade!' oql' �e-, ltlre_&e e com cafinbo.»

CARTAZES
DO DIA

A'S 2 HORAS

"Sindicato dos
Empregados
no Comercio
oe Floriano-

polis"

ODEON, • lider de.
,

.eineDlas

PROGRAMAS DE H·OJE,

•

Sessões Elegante

Abrlrio as sessões.:

/

EE. UU. Sc;r'Í" Henie, nUmE!

eXlbiçáa em HollY.
wood.

Matlnée Infantil

Preço� 1 �OOO� Dr. Pedro de Moura Ferro
t::INES t::OBOAD05 ' Advogado

Rua Trajano 1. .(sob.)

IMPERIAL, às 2 horas:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A: GAZETA I c-�r�'nava"-lfCa�'rl Felrtd�, asabreo=-------._
.

.
.

.

. I
". •

-

I pe o �acum·
-:

NOS S A V I D A
DJrflltor - Proprietario JAIRO CALLADO 1 naval!_l...._j .

beiro"
Florianopolis,- 29 de Janeiro de 1939 RIO, 25 - No Hospital ele

E'cos G!oCa sorlo da Prontc Socorro, Ónde se achava
"'Turma daPobreza"! internado desde o dia 23 do

corrente, com grave Ierrimento

I
Após a «cerimonia» ern-

00 abdomen, prcduzido par um

O jornalista GlIyda escre- polgantc O «noivo» -Iarnbu-
golpe de sabre, faleceu. ontem,

vendo no "Giornale ({'Italia", zou as -Iaces da noiva». dcomentando as negociações do I »b'" �ó d
-'

o operário Eugenio Paulino �

sr, Ciano em Beldrado, decla- com erjos bac 5:)S, ançan-. c L' d 37e

I
oe oouza una, e 'a!IOfi,

rou que a Iugoslavia é amiga do O «distinto» ,par um mi-
residente !

rua Henrique �/le�.e virtual aliada da Italia, es- Q'Vl -

t-ndo inclinada a por-se ao nueto j()CÔ�O, quita n' 20.
����r�o �:�, :��:��a�eou�r� A «f,alação» �o juiz .ao. Conforme noticiamos, o autor
Gayda escreveu. "A Europa pr,>nUl1Clar J -conjugo-vobís- d

.

f
.

'

b
.

,- ,. ao cnme OI o «macum erro»
deve ponderar sobre êsse novo, fOI extraord inariamente apre- N'I G X I ra osestado das relações Italo-Iu- .

t I bl" 10 uerra, que e p o

goslavas, .
destinadas a contt- Cléll � pe O bg,�osso

. pu ICf? incautos em uma casa da rua -I inuar com evidêcnia sempre porque o pu ICO «grau I-
M

.

lIA' P dcrescente da sua influência , -

t d
. aree H. gUIlH, no - e regue

íntemaeíenal". na» na) gos a a -arraia
Ih

o jornalisfa disse, ainda, meuda- e só de longe mos- oE', .

t � id abandoque a Iugoslovia manifestou-
tra a dentuça, quasl sempre d

ugerno, enco tS\
o

l�lt
. "'de-se a favor da ltaUa, em re- S vrana

lação á questão do Mediter· post.çat OLa °dPor ,sua ab�ant.� I' d f
'

raneo, ã gueua civil espanhõ- S b
'

d
. our es, iacum lU i 'iI O e azer I

la e â atítude italiana sobre a emos. al[ld� qdue'Ot «jO'
um «trabalhe> que resultasse na 'I

o comunismo. vem par», em .Ias es a se-
'd

"

N- dIIUn mana, fará um passeio pela voM,ta di
a ��partgh' d

ao Ee..x a

Um relatorío do C(.lulado
cidade, desfrontando a «lua- «. anf !.nga'

resu at
o

ed Nu,gle.nerte.amerícane de Hambur·
d 1 mo OI ao cncon ro elO,

110 informa que a Alemanha e 'me» . di .

.

d â H land carne con .. travando ucussãc em m '10 aven eu �O a 'Vsnas associações "espor-
.. ,,0 �

gelada importada da ArgenU-
,

< � ,. 'd' qual 6)' «macumbeuo», com um
�na. sabe-se que o atual acor- ti v OS. reei cati vas, ansantes,

b ii
- f "d t �---- �

do comercial entre a Alema- '" " d' 5a re Ve la, er�u e mer e o '-------.,

i t b 1 f!lantroJICaS, aCd e m I c o s, .

d' d 'dnha e a Argent na es a e ece .'
,'f' t á eh oparano, eva m o·se em seguI a,

que o segundo paiz deve for' guerreIros, pacI IS as am",
A "d d d 160 d' _

Á..:NIVERflJAUIOS Para BLUMENAU: Clovis
necer 50.000 toneladas metri- berlain e outres, recepciona- .

5 auton, á es c, ',IS ma João M t "I
-

Ihcas de carne congelada á Ale-
_

b b t tf1to em CUJa dehgacla e3tá lltS' CEL. LEONATIDO CAMPOS .' .'
a os, ':1 ex �i e

manha, podenrio esta reexpor- rao OS gal )S08 «nu cn es«
d'" JUNIOR

tem, Jahr' Varela, Artur Sochl
tar parte. dessa qualttidade. em ple!la Preca 15.; Vae ser

taura ,� mq?ento a respeito, es-
.

ten e Recheilar Sochleiten.
Recentemente, por exemplo, �

t- di d a captura
a Alemanha celebrou um uma coif.a lóuca! 'dao Ilge,nclan o para J A efeméride de' boje regista Q

--

acordo com a Holanda, pelo o assassmo. aniversario natalicio do JJOSSO Passageiros chegados pelo cC
qual foi trocada carne conse- .-- --_ _ __ ilustre contenaneo, coronel Leo- Hoepcke»:
lada por prOdl'i:OS ·agrtcolas BF<INcA' QUEM perDE Uma assinatura mensal nardo Campos JuoI'or, tabell'aNo Dialtina Duarte, Maria B.I'l\olandêses, entre os quais A t' d t' d A G'AZET II. t h d
porcos vivos. O relatorio in" O con rarlo O que n0 1- e '" cus a nei! tã capital. ,c a o, Walda Duarte, C�li
forma, ahída, que Alemanha, ciámos, O vaIlH�oso BRIN- apenas :;'000 O aniversariante goza de geral Duarte,. Osmar Duarte, EIsa Du
disP01 de bons esto:Jues de C,A QUEM PO'DE está ain, estima pela fidalguia' de seu tra t.e, JUClrema Machado Eula
carne congelada, �mportada m6:nto para outro R d

.

M' A
'

Rprincipalmente da Ar�entlna da ensaiando com entusias, \ . to e pelo seu carater. o f1gues, afia' urea od
e do Uruguai. A turma desta vez é só A GAZETA abraça-o' afetuo, gues, Aurea Machado, Dalce

n " mo a sua buliçosa gente. t d"
.

" '3amente, Conceição, Iraci---Ribel'ro, Mau compos a e mumanlüS ,

Segundo declarações do sr. me tivo porque não apareceu t
A 11 t " ldalina Martins, - José Ernesl

Josue'Seroa da Mota; diretor n')8 ruas da cidade, na noi- gcn e porem que pega cer o DR. JOÃO DE ARAUJO, Cardoso, Arnaldo Avila do S·
, da Casa da Moede, dentro de te de ontem. e não larga com nduas con-, mas, Doralecio Soares, Ma
6 dias entrarão em circulação

d versas"' Regisla-sf1 hoie a data natali- Mario. Portela, Juergen Puls
JOSé Dino das Neves, bra as novas estampilhas de.... -o «bRI\lCA» fstá--r.eavan O

_,
cia do abalisado clinioo" sr. dr, linio Barbosa Cabral, Itala'20$000 {) no dia 31 serão lnn- f' f' t

� • lo Jsileiro, casado, comerciante çadas'as moedas de 400 réis elO c ar e, c saoemo-
A r' d' .

t oão de Araujo, competente me, bral, Francelina de Araujo J
ambulante, residente na�Pon- de cuproniquel, que têm as disposto a conquistar a van, po leI,,! an ava na piS a,_ dico do Departamento de Saude Batista Laus Schmidt, Jull� N
ta das, Canas, dirigiu um'a mesmas cnrateristIcas das de guarda da tu"ma do baru para descobrir de quem os, Publica. gele,. Hidegard Naegela, Ar

Petirão ao Delegado da

ca,-,
!��t:s a:! ��:�Ul����a:,e:�: lho! " �restos humanos» enccntra- O aniversatlante que é muito Paulmo dt' Souza, Alfredo

,. trazem no verso�a'efigie do h '8
. I dos na Ponta do Leal! relacionado nesta capital, quer Trompowsky, Cecilia Von Tr

pital, no sentido ,de �erem, 'sr. Getulio Vargas;
-

Declarou Que ven a o �« rl:Qça»,: A�âescbôHta' foi facit, pelo' seu trato quer pelos seus powsky,' Maria Goulart Sa
tumadas providencias:,. con· aluda o Rr. Seroa da Mota

.

Venha sa(.Tl� lr
'

/':�" A óf fI
. cOÍlstantes _atos de filantropia, Nicolau Gravato e Otaviano

t
" ..

),. que as estampilhas de 100$ Con.. sua trme,a �'."
- n!r()p ,agos ; eJ11, o�\a' será, por certo, muit,_ó cumpri- !!olino da Silva.

.

ra as ameaças e vw el�çlaS, da �ltlm.a emi'ssãQ já ue- en", � >' >< ,. nopf)11s? Só porllam ser Os {
_

d f.�1
� 1 1

- , �1. arrrl':-a'rl.�'\! _,,�,>" ;.�.�'";,":; ,'� " 'r.,' ",' \J'! / f mimta.dos 1'613 qUf\.i.s A' GAZETA, \ 'P,ela Empreza' A'uto VJ'açaNooe que vem .seu O .v,I�L4ma - (Dn in em c :rcu aç!ao. - t '-11. CI_ "
- ',1 BOR'Q'RO'SI "

!

'r ,.:_ 'o' Está em ativos: eiJs�ios,. -.' : ,

i assocla'se prazelrosamente. tarmense seguiram ôntem:

!;e��de�t�'�: ��r���'l C�bgr:,�� tambem, uma turma 'que pro- �echem _as casas!
Fazem anos hoje:

Para ITAJAI': Manoel Mo

mete «fincar 0- pé» Áã GlBrod"" Comprem munição de ra, Egli Burgardt, Abdon F'
o qual, ainda ha poucos dias, A I I t bocal o nosso distinto conterraneo,

Gilda Sehey, Augustinho Mart
arqutl'tetou lima '('ntrl'ga come' , ng a erra W,.. y»' e s_ó la"nnr o «fandan-

"

., Olivio Caprilone e Marl'a Gugl'7
"

a
.

go; quando 0'-' «sol raiar no �rmem-se .. ,. de,_ dmhelr�, sr. Otavio Silveira Filho, fiscal Para JARAGUA'.: Vitor Rspletal}1erJte c:lestitaida d� fun' BORO RO i.;. em aI federal do ensino;
'f arma se horl''7,onte'» I. que ,os.

.

-.J. v. Irmã Borja e João Serra.damento, que o ez passaJ
'

-
,

--0-
Cambalescos!

.

Ternvels! Me- o sr. Euclides Vieira Mafra, Para JOINVILE: Diversa.
pela vergonha de ser preso. funci@nario da Alfondega; -

d C
Declara' o suplicante e'n

'

LONDRES 27-Foi ordenada Já se puv:u a «b�ucada»· donhos! a professora Maria Luiz! Soo ���r Tr:J:!�de, Maria Cort�1
, ,

d t d TIRA A MÃO mer, educacionista contet:ranea; iii
,sua petição, ser um homem a construção de 7 courjlçados, 211 no re u o ,o,

,

_. Não. temos noticia dJS a exma. sra. d. Adelaide Ra. Para BLUMENAU:ElsQ EkcIJ
honradol I) qne atestá CO!il cruzadores, ,28 destroyers e 771 Eles vêm a rua dum mo'

FILHOS DÀ LUAI mos; ,Alice Verner, Carmen Glaus

a indicação de varias P"s' submarinos. o sr. Carlos Sena Pereira: mann e Alexandre Seizel.

soas de re$peitiibilidade, pe- . I Será que a valorosa gente (') sr. Gumercindo Gonçalves.
á d"

campeã de passados folgue..: a gentil senhodnha Alba Li- MISSAS
lo que não pode continuar, L!8

e

S h' ',."
'

'tO d
.

f
mercê dos caprichos dessé f''V � "ia' ria

.

CU'
os' não quer repettr a aça, vralQento, aplicada aluna do gru' Rea!i;6a,-ile amanhNa, ás 7 l.oraii �

'. nha? po Escolar de São José. •

seu fl'gac:lal I'nl'ml'go R
. t. ' na Igreja cie Nossa Senh')ra do

.

'

, Est� ano vale a penal A
�'_ egíS"ta-se, amanaS, o anI-

versario natalicio da exma. sra. Rosario, missa de 70. dia;
coisa, vai ser a�lu-ci-nan-tel d. Hiida Waltrit:k Camargo Cos- alma do saudoso Raul Lei
Caramuru ú ú.

-

ta, digna esposa do sr. tenente
wandada celebrar, pejos auxir

Oliverio José de Carvalho Costa, rei dOi Laboratoriol Raul' Lei
s. �. Filho., de Mi- da Força Púhlica do Estado, SIA,' servindo nesta capital.

'OOEON, olider dos cinetnas�HOJE� A's 6,l"1'2':e 8;'112 horas,� HOJf
_.:==--___:.�=---------------_;.._.�-"---

- - -,
"

� - � '" '

A WARNER' apresenta ,a figura q�erida' d_e CIOK .POWELL 9utre-·.as eDe�ntadoras IrDlãs PRIS
C'ILL"íl> e R:OSEM_ARV ·�.AN"E e-ainda F�EQ W·A,R·IN:G .. eoa,- os seus'PENSILVit
NI�NS o mais .eelebre conjunto musical da �merica'!l' na Inter...ssantissimu producão

VERDURAS •••

E' sabido que a' carne,
ou qualquer produto

.

de
origem animal. não se ser

ve ás mesas dos senhores
vegetarianos.
E é natural, assim, pa

guem êles preços especiars
por um pé de couve, ?f.f
um tomate, ou mesmo por,
um chuchú...

Essa gente, porém, corn-'
parada aos carnívoros, cons
titue um grupo bastânte
reduzido.
Pois bem I
Os quitandeiros do nosso

Mercado estão convencidos
de que os amantes ,da car

ne aderiram ao vegetaris-'
mo, e não há como dissua
di-los dessa criminosa pre-
suação.
Já não se p6de comprar

um repôlho, uma cenoura,
mesmo daquelas raquiticas,
sem vitamina, condenadas
pela' Saúde Pública... tais
os preços absurdos dos qui
tandeiros !

Será que não haverá por
ai alguma autoridade do
bl6co dos carnivoros � ...

Opê

Notas policiais'

�omercla.te perse
guido

'

: Os gemeos' come-
•

propnosram os

nomes

HARWICH, 27-As autorida'
des locais, ao receberem urna tur-

" ma de eriaoças refuiiadas da A-'
le<m'anha, verificaram que todos
traziam peli{uenas chapai penden
tes ao pescoço, onde esta vam es

crit"s os seus ncmes. Todos, m.e

nos Peter e EUzabetb, um par d� ,

"emeo! de dois atlas de idade.
Estes tinham comido as cha

pinhas.

I ECOS E NOTAS

de H. o. LIGOCKI

, -nervu

Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação � Fà-
bric'l de cari' b�s de b')rracha J

1

Artigos para escritóriJ- Livros em branco3-�rti-
60S escolares-Artigos ,para presentes -Brinqqedos
Aceitam'se encomendas de- «clichés», chancelas,
-sinetes e carimbos d:� d:}téH, de metal, para. inu·

tilizar e"tampilhas .-

Hua Felipe SchmidtT 27 I
Florianopolis Sta Catar,ina, I

Segundo' ouy_imos, a dire
toria da S. C. «FIlhos, de
Minerva» vai reunir-se na

�roxima semana para tratar
da aquisição, de um terrer.o_
para a sua caverna afim- de
que apresen'te' em 1940 o

seu prestito.

LORD TUBARÃO'
41 P.

A.PRENO·A
,eom TED DEALY�\VALTER CATTLtiT-JODNY DAVIS-LEE DIXON, �te� - Sete e��eões alaeinaut-e.'-Bailad8ti - Sapa

,

,

'
,teados-O .' "Swing"--(;m .i�me f.ito de alelr�a e de �u�lea.!, '_' ,

N P
. \ Complemento' Naclonal'":'""D. F� B. ..

-

'�_' ! Imp�rtaDte: ,Só teri,o ingresso gratl.u- , p" '.'. 2$500O rograma"""'FQ;1I(-Airplan News 11,. 21118 -Atualidades '�to as p.ss�as.que apreséntarêm perma�'_' re�Qs."'" "

e
"

., �

.
"

,

nentes exp�didas peJà 'E�preza.
�

,
.

..._

FILMANDO

Domingo. Dia da eleganeía, ou, melhor, da parada
encantadora dos formosos perfis. "La Puertll deI Sol", a
prestigiosa artéria da cidade, é o palco do desfile magnifico
das nossas "entis conterraneas.

.
As' missas das 9, em, São 'Francisco da Penitencia, e .a

das�10, na de NOl'sa Senhora do Rosario, terão, como sem
pre, o esplendor estonteante das -Iíndas criaturas do nosso
"set"

A' tarde e á noite, o espetaeulo maravllheso da ele,an
ela, terá o encanto sedutor das "toilettes" graciosas.

"on
'

'e
A' saída do "Clne Rex":
..Que tal. meu bem 7 Como ela é linda! Que võz,

que corpo alínhado ! ' Aposto que não te agradou 1
Era sorriu, e. brejeiramente:
·-O'! Si gosiei! Que beijo; não 1
--Como �la sabe beijar, não é, querida J
E ela, Víngando se, deliciosamente:
• Ela não: el� r Ela foi beijada. Quem beiJou foi ele ...<, E o doutorzmho perdeu o pulo.,. e o passo•••

IInu '

Na !raça Quinze. Um grupo gártulo de Jovens norma'Iístas, Riem e... tesouram.
··Quem é aquela, pi:i'ando em corações '1
--E' "miss" ! " __

,

- ,/" -

··E aquela,; tão �lzonha, que ali vem, toda de roseo 1..-Tambem e "mlss"!
Pelo que vejo. elas são muito devotas !•••
·.Devotas, as "miss"1
Sim, de Esculapio, o deus da Medicina, compreende 1

DUQUE

VIAJANTES,

Clube dos
Funcionario

DRA. JOSEFINA SCHWEI�
DSON

Regressou, pelo avião da Pa
neir, a �halisad6 medica, dra. Jo
sefina Schweidson, que reiniciou
sua clinica.· Reuniu-se, ontem, de tarM,
Seguiram pela Empreza Viação Conselho Direiar do Clube.

Atarino:
-

Funcionarios PUBlicas' de S
'Para ITAJAI': Durvalina Sou.. Catarina, que discutiu e d4'

2a. rElU sobre 'a assistencià met
h09pitalar' aos SOGios�

; -] •• .i- ;, _ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(

A_.,..----l'-�_- �IrE TI�2í56vA���LQ4&�o
Dr� AlfreMdoE' DPI·,' ",.doe AraUJO I A.ccacio MO.- �,�,CáICUIO de qualquer Ptanta.execução.fte- �,

. � estrutura em con- cauzação e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escnr- � ereto armado de ob, as �tmpaludismo e molestias da pele' .

d i á
� e ferro Aparelhamento .com �

tório e advogac a rua· � �1 ratarnent« do -rnpaludismo e das molestias da pe- �"" pleto para constr-u- �
le e nervosas, pela .Jlutohemotherapia Visconde de Ouro preto!. &1.

J ções da pentes em �
�

� concreto armado �Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro. 13
o. 70. _ PhoJ1E!� 1277.-'

*

�Telefone, 1.584
.

.

. �Consullas:-Das�s II e das'l4às 16 horas ):'i�3 �ostal, llO. _I � Oma, Carneiro ibeiro m
OR. P I N�I-IO fUXiR Df N06Ufru � �
-�"-""-3 � .. ·7YSFGPWMiiiíIiiI r5=1I�· I � Engenheiro �CivH �
MJl.DI€:O OPERADOR

'$'���AI) �
�

�
cc���f��IgER��N�I?n��l?t-:�" = ��:<':g

.

Pai_cio da Caixa Eccnomic'ii'-"�""= �;aIDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
�é'HAa �·'WI [��l

HESIDENCIA A RUA José Veiga 186 �O$

II FONE U99 �=��� � "1' Andar • Apartamento I
Atende chamados a qualquer hora dia e noite SCROPH� ;..;; [1g �

.'

U
__ :'-:5J� i Caixa-Postal, 784 I���'II D/ J

•. Madel·ra Neves t�AVARI' ..\'� �. �

I ��E:��--OCULISTA -;..;=="�. Curitíba Paraná �.I Forma�o pela Faculdade de Medicina da Univer. '.� �J sidade de do Rio de Janeiro Para seu concerto, procu- ·tit �_'pr
"..-'

1 rai a Casa Musical, que con- �� �Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- ta com a eflclna melhc r L>'. � .

tias do: olhos ;',.'" ,,�

: CU"jO de aperleiçoamento na especialidade, com o' dr, Pau'
montada na ca�ital. l @�'"�&�a.�"'q

1 r

S H' 1
Rua João Pinto, • 2�1 le Filho, no Serviço do Prol. Davíd aoeon, no ospita ,;.... i &; ir .• " 1 ,��<E&&'-:�::t€!i.J!3!!lii�e!!·!!!H_Il!BI_

� , tia Fundação Gaffrée-GlHGle do Rio �� Janeiro
J C.mpleta aparelhagel!' para a_s,!s especialidade
j

, Eletrêcidade Medita, Chnlca Geral
I Consunas ' c,' ii; \.laS 15 ás 18
l. CO.' -�UL 1 U

'

7 scb. Telefone 1456
i RESIDENCI;:.. Lu;' :'\ "2 S. .•eira 57 "lelef.1621!

, I

pn.EPiJiAM,S:� ALUNOS PARA E�ME:3 A 3.G.� _MA-
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇt\ E AN· QolN�1rAS. PRATI0ANTES DE MAQUINAS, �'iOTO-
TENAS DE RADIQ, CONSf..RTOS E t\UMEN. JUSTAS E A r.DO 1\-1 AI,S �tTE SE REFERE A:

TOS PROClmUr.M
. ., .

.._ . i\lIEGA�lGr\ }.iARlTIMA.
..

: A e::L�rrRICA .rs; � L <�. k , ;0., ;;Sü(Í)�,ij.EV1�i3$O DIRI@tIR-SETEM SEMPRE E\1 STOCK �.�E'A' VENDA. �QR· li' '�MI\.MPIQ Í'HlB H.EIS VA E.

PREÇOS- SEM COMPETIDQRES NA PRAÇA, U· LAROO 13 DE MAIO, 41

MATERIAIS ELETfuCOS. ÇU"TRES E. ABAT- II' .

' FLORIANOPOLIS

JOURS ELEGANTE.S q: �10DERNOS
�5TY "&' fiw'i�75iG7 r 5 ....:;;��I

���I���F�I��S�:E�� A Elétrica -

S d
.

IaACABA DE Rf.Ct.BEP!.
_

U\1 flNf5SIMO SORTI- an a Ia! de
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI!
DADE NO RAMO-AH nco GARANTI:DO

Venda e inst'a,lação de contador de luz e torça.per
preços modicos s6, na Cása A ,ELE'TRICA

r!2!;;tt��:�:.(I::·::�::·I�.I _-p

. •

i da Silvai

I, !J.-c:hefe da clima d. HespI' '. J\dvogado
ir

tal de' NUrDberl. (l\'OI'''or
.
F'. 15 �e Novembro, J sob."""__..._--IIIIIjIIt"'''J Z.r_IIUJ= aI!., Indórl Burkhardt .• Professor '�Fones 1631 e 1298 ;

Erwin Kreuter) ;;

� .

.

�\�i1i.f;Y:'"
.

'tis ·1nmt'·-=·.... '·'Y'e...��·�� ��-t-±

I D" t: Au);.,.i;', � • - t"',

,}. L.

Parteira e Enfermeira I
i D. flora Muller

Rua Tiradentes, 44
Fone 1181

J ,-:z;:

ME,,_., � ',J

DOE:�rA5 0;:' SENHO,
RAS-P.'\RTOS
Operações 'IConsultort«. R,,� Vil!>'" .,M il�,i, 6 I ,r" . ':: J �___.__�

_

�?tSltie!h.ia: h\.la VWOf;t'i<;
de Ouro Pi<"U" 4.2-

p(tne' Consultorio. t 405
Fonel: RtJIM;em:"f.t. I �55

,

ran n- 'I sr bra 1('I f 1J;:;"(,:, l. :;) .... !}

---------

Banco do Brasil
lapUSiJ

F'utai. de rsse;-v#
106.000:000$001
259.746:100$000'

'_

(urso- de Maquinas e Pilotagem1 A Elefrtcc

_-� _= - 'r -_ ...'� -.�"""'"'

-, ""�
•

1�'" .�-�: �-

-�-------

-

E'PICllllla. em ólrurg'a
.Ira'

Iii', ;4��_�l _.l..:- ... ii........·��-·��-
,

-

-

-,...., """", - �.,_ _ ... !<

e calçados de tOC\8S as qualidades
..

TAMANOC>5 mexicanos para
,

Praia d�1J R-anho -

1
i
alta cirurgia, linaec:oIggia , (do-
enças du senhoras) e partes,
cirurlia cIo sistema cervo.. fl

EXECUTA TaBAS AS OP�RAçOeS BANCARIAS � eperaç6el de ,Jalbcll
AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TÔDO O PAIZ'!'

'I
'.

CONSVLTORI�--Rua Tra-AGENCIA
.

LOCAL RUA TRAJANO. No 13;.
j 'and' N. 18 das 1.0 ás 12 e

Aban,. em conta correnter ; os segúintes Iuros." du ': 5 ás " 112 hora,.
Iep. COIl1 Iarss (CO!t'lE�ClAL. SEM LIMITE) 2% ala
Bcp. Usuta40s (limite .te ,50:000$). 3% ala l"'ELEF. 1.28'
Dep. populares (ldcm de .0:000$) 4%' ala

;r' �. de aviso prévio (de qpaisquer quantias. com retiradas tam- RESIDENCIA-l{ua Este-
lIcm de tuaisquer importandas). ves JUl'\Íor N. 26

Icom a.vlso prévio dt 30 dia.s 3,5% ala '1iíl.tDl de 68 dias 4% ala :
_.

TELEF. �.al�L_Mun ele 90 clias 4,5% ala -

8BPO$I'I'OS APRAZO-FIXO: ,i .

.. ·· ..

1;:r '.:::" :» �a :Dr. M·;���-.I
..

Com renda mensal 4.5� al& 'eoaD.I"d

IIL�S6Am!�EMIOS CLINICA GlERAL
'V& w... "'% a. a.
por 12 mesa 5% c Vias Urinarias

Sufdto ao s2Io propor( ;lonal.
_ 1rátamenl6 m,iderno i(l�

Ix,edlente: elas 10 ás 12 e das 14 'e 16 horas molestias do PlllmiJo
Ao. labado.: d�s 10 ás 111,30 horas Consult.-R. jol. PiutQ, 13

Endereço teleirafico� SATELLITE 1 elefone. 1595
.

TELEFONE 114 Ru. Hotel Gloria-Fone 1333

_________ -........------'
, Conaúlla....das 13 's 16�( 'r·�i""."·.-- - IiIIi_----"""'·.·'·••!!II&e!;;;�·"�,&�,,����:�"':,!!,!�r��W����

LI ..••
�

________-=------------c--��'�-�'�-------------------

(tem !toonornia
.ó nos Trabalhos do.
CGnsult.rio .Técnlco de

IV8 A. CAUDURO PICC()ll
Enge��h.ir. Civil

'tlfem,

CINTOS. ,PULSOS. OLE/\DOS, CORDÕES,
BONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seleirús e sapateiros
Fabrica de Calçados .... BARREIR.OS
DEPOSITO. RUA CONSELHEiRO MAFK.A, 3.

A. LHEURE:U"X

9 L,lh, .=' r

sleza

"

·todosPr.fi.slenais natsilitadQs par:a,
•• r-am.s ede engenharid

Administra,ão.· eonstrução e reforma de

pagamentos em pre.stações

P?rejétcs em geral

Escrit0rio centra' : Rua. 7 'de Seternbro, 47

�I'. rto Uni ã o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FlorianopoHs

..

kg 9 f

v. Exeia. pI·eeis8 de ama lilllousine?
.�. �:. :�.J2��:

.

-,,,:
i, n. O' .'2aO· de seu telefone e

para seus passeios, como tarnbern para
Distl'le

terá não só
viagens.

Slí9 todos canos modernos e conlorteveis dirigidos por
habeis volantes.

RUA GUSTAVO RICHARD
Defroi.te aos Correios' e T elegrafos

Laguna Santa Catarina

JVlliitos outros 'premlos menores I

Formidavel •••
I

•

".,
Tudo PO:1$OOO I

Fantastlco... ,
.... �......·l

-Z'eR 1 mliIi1

"1E"JIIKI5�NTANTES E

'O A.R L. O s
8 u i nas Matriz
• eH-

DEPOS'JTAAIOS EM .'TA.

t-t·O'E·PCK
�.

.

FLORIANOPOLIS

OATAiII.NA

S A.-

.. ". _i
"

-

� ... , :e ••Is 1I;a,.otas ....6••
....IIli•• d6 manll. .\

s

i·

- - "1111"1•••olila .....
_ 11111. 86. o��:eóllllle baterl. (1,1 --fi.)

III!!QutllGIJI cllilrdn.....
A

VllflilillQ em todas _ .....
lIooaa ." .....

Blumenllu, Cru'zalr. da Sul,

Joinvlle-,. Lall••, Laguna, SAD·
Francisca da &:ul

MOSTRUARIO EM:i

Tul.arão

De ....ro., "unc:tlal-I
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A GAZETA:
. Florianopolis, 2.9,..-1",.-939

====-,-----------�---------------�-

A·GAZETA_ DESPORTIVA
�

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

o Tamandaré, fazendorr...r""""'......,"':""�,_",!Ruju o barracão elDepartamento
sua reentrêe, irá corn-I� Hepàrtlções I morreram os seus

de Educação
. Iii

Públ icas II

ba'ter ,o Atlético,' vlce-,Lrgc�� ��J habitantes cone:rs:e::!:::esso
Ca rnp'eão da c idade I

I.nterior e Justl�a co!�;u�n����Z��;n�� 2�em�� O Departamento de Educa-

S ' 'd P 'I
.

r 1 J ral que desabou sobre esta ca- ção e!tá convocando os cand.«

, e ra urna pugna,' e re eitura ...:unic;pll de oin-
pital, ruiu Um barracão, onde dates que se habilitaram ao cen

,
vile -= Pague'se a quantia de moravam o eperario João Ciro CUISO de ingresse e reversão ao

grand'es IanceS l�: 1.40:).000.. ,

Pereira, sua' es�os�, Fra�d�ca de magistério prirnàrio, de acôrdo
, Alb<::rtó AraUJO & Cia. p. p. JesuI e a sua filhinha Silvia, de

com o' decreto-lei n' 235, de

O 1 d'· d bi I A
.

d' B,anco Nacional r'o Cornercio-l d9.is anos de idade. O operaEio 26 de novembro de 1938, PA-aman are, ln u itavet S eqUIPes esqua rão lera este: -

t O b
-

,

Vadico Pegue-se a quantia de 9:446$000 na? es ava em - casa, arraca�, .

O
mente, é um grémio dinâmico. I

"

T
ruíndoaoterrou a esposa e a f1- RA A ESC, LHA DAS

Seus departamentos de fu�ebol Atlétle. Fred Aquino: Eugcma Lemos. el�es
-

lhinha daquele, que Iorsm encon- CLASSES E ESCOLAS VA·

e de baeket-ball estão agindo. Pelanha
Carlos-Chocolr.te-Ouaríta I CLmf.iram-se ap fXlgdClllF. dI tradas abraçadas. GAS. I "-

Sua diretoria tem trabalhado Galeoo-Sapo-DaMata-Aca- par;cõ� d� dr. rccura or Is�a. Assim, de (ol'lfnrmdadr com
.

Matos Chinês t:I J � 1:1 P 1'0
t dêmico (Baiano')-Braulio. ,osE,!::� Ias - ague-se a Im- MINlSTERIO DA E. o edital publicado no «DIAR

mUI o,, 'Otávio-Luiz (Haroldo)-Gato I
.

d 61$300
HOJe.apresentar-se-á,em campo, B I lé S

.

'h Z
pcr anela e . DUCA(;AO E SAUDE OFICIAL», deverão compare-

I 6 h
" e e - ecura-datm o - a- O ,·u.- Cia .. Telelcnica �alarinense- ,crr, na séde do Departamento,

às s., com um tesm possante, I
'

h' B" IA
I I d t i I d

V di F I C I Ch •
c 1- rito. Ptllluê�51' a quantia de ...•. L eeu D as r a e de Educação, no 'dia I' DE

a ICO, rea, AlE os. ue. ',,; Serà, provavelmente, o sr, Car- 9 r: 3$700 S (;ti'
te,' Galego) Sapo; D� Mil!;; e Amda, hà r,l. liCfl'S'entar duas _) . anta a ar na FEVE�EIRO, AS 9 HO-

Brálllio integrarão S�d equipe. I novss aqurs.çõcs N.I equipe trico-
los Campos Ramos'. o arbitro n. .

Ar� Pere,ira, e
Ohveira- Pa- .

I RAS. os seguintes candidatc�:
[ncontestavelmente, são 'êles ele-llor na Imha de Irente, que sSo

1 dJ cidade. gue'se a quanua de 4QO$000. Edi te I
! I - Mama de Sena Perei-

,DH:;otO& de cartaz , i Zschr, da Palhoça. e Gatinho,
Leonardo' �chnlidt - ldem---I �. ra, Lamote. Maria l1Sé de Sou=

O fitletico que conta com um' irmão de Z<Achl.
A prelllDlnar, ,Idem, 72$9110.

., De,ordem do s�. Eng. CI- sa Alegre, Olivia Andrade, Nair
,

' u ld à à 1445 t B'O- Franeisco da Cunha Stlvena VII Diretor deste Liceu, tor- �,le.lo M,;rt,:ns Costa, Carmen
ar snde team, Irá \ streiar . IafO 0, i quP. ser s en re o .

I. .

e "CAJIUVA t
.'
f 't'l' .

t d" F.ihn-Jd.'Tl - Idem 48$200, no publico para conhecimen- M' l' L j M
'o glande corredor de nossa ,,1-: Tamaadaré- ,eam 10'101 invicroa' . .ssad d

Cacsar, I afia (e ouroes d·

darl�, no centro da línba média e; OOHa cidade. e o TIRADE�TES, !àt:rn:· , G I P' 'h' tIOS do� ltndteressa os

te �ucAes: d� .::Ilad,) Cardoso, Carmen Pereira
,

h ,. b k O d à I d h" é f I b "ranctsco onça ves in �lfO a .) ° corren U' \.. B' I A O' h l.J I
.

��:�!". qu- Ira J' gilr de a t- ac

do jc��ap�loS:Ir. �;:;!:V:lo��� qfJSer::m:r�ra�de e�artiJa,ddd:: I-h�;nl -Ij_:m, 36$ldOOQ, liddem. rtfneiI'ro, estcauráRSaboerNtaoal {JuRa� f-\::ode fie��us::l Nii;:' B�:r:�:
P I b• M c. B I lé P d' I � I d d' I A,b�rto Entres- em- em, leu a no - S l�a, t\l;cc Ma:hacio de Faria.
e ao a, àtOS, .:JecUfl1 t: e, orem, tu' o eva a crer que o o \'a cr os OIS teams.

141 r.:; 7-' O 'd NO '(P i ario e Desenho) , '.... " , .

Gato e'Bnto, hão os seuselemen- ". 0$ () , i etT'.
• ,rm... . IEmael Zaqul, .t..mll,a CeleSh118

"tos de cartaz.
'

O banquete .fer.cido sex.. Oto Rernardt-ldeflJ- Idem,
I s�t:_sfe�tas as seguintes con- �');a:l,2'a, Car�osir:a A�l1aral. Ir�ã

'Na zaga. esquerda, irá jogar f.' ..

41 'Li 381 �5D0, - dlçoes.. .
.\hfl3 d,i C00ce;çâo Pi.S'"'' LI-

Chinês. que é uma verdadeira taa eira, a nu. e, no 1"8 Eriuardo,Sant03-ldoI,- Idem. �):-certI!Jcado que é opc'i!Y'r,;,t:r:a Puc:ni, Lecni?a Kruger,
re�ela.ç�o. T

a �I b
· id 1143�O{)O.

rarlo,
. . .! LUIZ Ar,!1andl1 O,,,,, Ivone Luz,

O viee-camp�ão da cidide, �nl. "" ue,: ve,a0 e. e�- Stb�lt & �!a.--Idem-Idenl, .b!-certlfIcado d� Idadt!ITeodcra'de Oliveira, João Ba-

como vemos, 1(3 se aéirf:;5�!1t(;r l,.,', 11 c*ar D quanto e estimado ll:lÚ2f6GO
Idlm.

I
mlnlma de� 16 anos,

'd- I'!
tista C"i7l1lnto:

CHlus H.;enlb S. A.-Idem c)-ates�ado de sanl au-, No dl'a 2 de fe"erp!'ro a's 14
'UUl team possante, t.d � mo ti p tlll... �'I

' - ,

novidade. 3 estrelas, U sr. 8. - ergen Ino
'

.' _, fdem. ?13$300. - ff�slca; , horA' .. os �êguintes: _
.

P.olS. pqr const'gl.iwk, L' p,êilO G '� I, -

-l o� E!tas, -,Idero
-» ��t �i).-àtesta:do de boa eOIl· . 2 -- Almira, Jacinto,.' ,

Ni �a
ser!! cuw e t!��I,oulaw; }'"'''' élS

U iim�raes �. 1 �oo\;�o, ". '_ rd��a, .
_ P. Spetk, Mana Bimelfcs, Li"

'duas
.,

�quípe5 se equlv.'l;,�,"'" em
-�,

'

,�--,' �- �,,,, -
, .. oe T

•• '\_ ,{ , ���l.u - .•�,; ,�ntere�s�d�. deY�"ra(_ �;11o ' Blasinh • ;A1llA(': _ -lhJi�a
,

I Conforma noticiamos 81ltem, sentante do Ir. FlaVIO �,�{rall.1 Juo. � f�� I�'üller-
, Q�n�lr·se á Sf!C,rctana (f.�te Dias, Hercili�d-;' Fàveri, Irene

",'ta oro
..;ahzou-se, sexta-feira. 00 Lira orador o6cial do Figueire�-e'I1iá -Ir -opur �ó. º"_ � L1C-ell, para n;als am?,l,as, ln. Soarrs, A,N;a !'il":lo, Desauda

�Hoje, à,,":; :_ii. , s. Tems Clube,�um banquete ofére· da Associação dos Cronis�as Des- jUlllo� p' los reqtl�rentes. ,brmaço:s e preeIlC�lliT,el1to. B05::0, Mffia' Baaet;') ,-Nunt'.s.

ha ve á u n 1 cido pela diretoria do alvi-negro porti'Vo�. 'Migud O�IT.tt;-Selado devl- dos pedidos de mat.ncula. CI ria Krugf'r, Emi!ia Araujo,
a-rana� jogo e por muitos amigos do tenente Ao 'DESSERTII falou o H. damenle, á cons�deraçà,o do cxmo.' �e�reta�ia do LIC:U ,-In. Clélia Rod�HQ, Liége Natividadd
.If!í:p Pergentioo Guimarães. H. Carlos Regia, resalta.ndeJ fi 'r. In�elventOl� dustnal e':l Santa Catanna, di C'.Jsta, Celestino Depiné. Aris·
.de basket no A' mesa, que estava em forma administ!ação proficua do home-, :\dão Miranda e: ou!ros-Para 7 de Janeiro' de 1939. tidê� Zampicri, I1za A.maraI. Ni-
estádio da .

I
'

de U, eDtre outras mUitas pess8as, nageado e, a� mesmo teinp�, ri:r sati,�eit3 a eXlgencla.., 1\1. GONÇALVES vea, Campos Cunha, ?oh.e Gri ..

Fôrç� Púb I iCa sentaram-se, alem do homenaflea- apresentando,em nome do campeao Estams\�u D,m,braw,kt- S�m. IV I s:-.rd, Hlln8 Ntves, ,4arm da

do, os srs. cap. Franklin Rocha, do Estado, votos de gratidão 'por Marli,! J056 F. da Silva-Sim. Escrit. uraça Campelo e Odete Curí.

Hoje, às 9 hs. no estadio ?a presidente do Figueirense; Ue. tude pelo....que fez pelo alvi-negro. Casa Lohner' S. A:a.-:-POague- que seja feita a clasificação do,: No' dia 2 de f.:.�vereiro, ás 9

F8rça Públic8,havetà doi! granoes Leovegildo do Amaral, $f. Carlos Ap6s, fa.lou o sr. Manoel Mo-! se a quantia de 2:440tjj) O. creditas. horas, os sçguintes candidato�:

jogol de basket-baU. E. Moritz, presidente da L.F.F.; rais. que, em nome da L. A. C., I I;mã Eduv;ges-Sim. João Francisco Gonça)vc::s -__ 3 - lrineu' Bénedito de

O primeiro jogo setà entre o
srs. Neomésio Mafra, Aldo J. da I apresentou votos de despedida. I Pedro Xiviet' &: Cia.- Pe-

S' Macedo, Ma,ia Castro, Maria

S. C. Florianópolis e o' Esta- Luz, Adalberto SabiDo. Renatl? I Após, terminado o banquete" gue-se 1J"""luantia de 893$000. ,mOtavio Pereira de Mar.edô - do Carmo Vieil a, Carmem Sil·

clante F. C. Pinto e Getúlio Zomer, diretores � todos, em companhia do Ue. p. ,I André Wal-Como requer. S' via Nunes de Abreu. Mafia Ca"

P
., d S A P � Im.

romete ser uma pãrtloa e do al:vi-négw; Irajá Gomide e i Guimaries, lumaram à Praça. ! Carlos Hoepcke . .-- f.- Alvim Schradec- -Idem. lado Flôtes Alda Paiva Quint,
gunde envergadura, dado o valor João D. Azevedo; 06ciais da E. : Assim,. eloquentemente, o digno' gue·se a quantia de 321 $000. Hei2. Schradcr-Idem. lIia Campelo, Ruté Carvalb.
inconteste ,das duas equipes. A.M.; oficiais da Base da Avia- homenageado, ao partir, recebeu i En:my GcHergé-Sim. Otilia Schrader-idem Z�lia Bessa da Veiga, Clarice

O 2' jogo serà entre &.5 du�s ção Nanl; Manoel Morais. pre· uma prova brilhante e_ ins06srua-', da SIlva, Alirio Luiz de Alme�"

maiores equipei do Estado:. a de sidente da Liga Atlética Catari· vel de que aqueles que trabalham Fazenda e Agrieul- Prefeitura Municipal del, D��a Kopig, Ioland:i Selva,
Tamamtart, camp_eJ. da cI�ade, nensel e H. Carlos Regia, rtpre- pelo. alvi-ne-cro sempre são alvos i 'tora Clotilde Costa, 'CClc5tt! Maria

e a, do Fi�ueire1Jse, que é vice-
(0- E t' d t" de distinções e "entilezas. Francisco Pereira e Oliveira Fainag",m,. Améb .Steudel .

A

cámpiA.
. 9 U an eS Evaldó Schaefer--Sele devi� Filho - Faça-.;e a (raosfereocia reão' SIlVia Antometa Braslllha

Esta partida, que suà efetuada i r� joga r r hoje � O· I.d
f'IIJ

\ damente requerida. Dias', Nair Guede��' lr�fle', Mon-
em carater d� revanche. deixarà à tarde, corr, ISSO vl.a a ,secçaoj � M�ri� :Hibeiro Ra�o5, Tito Asbelina Dias Mourão�-Si;n, teiro, Mari{;,ld31illaDrdex. Ex,-
o ,ú?lico hem impre�5ion.do (.o�· O L. i """l""l o,ense ·t I· d�,

"

t _ Carvalho e Alfredo Foes--S�lem Albertina Rodrigl1t!s-Sim. pedito Aires Monteiro.
'

I' eXibiçãO téollca das duas equl· I a lana O� ve e devidamente. -\niceto B. da Silva - S:m. ��o dia 2 de fevereiro. 'ás

P"'5. .....0 ESTUDANTE F. C., grêmio I ra O d
'1

a
_,

Lavin� Luz _- Como requer. 14 hort\s, os seguíutes:
A entrada é francs.

.

da i. célebre 'turma da pob!ezaR, n s a gu�rr SegDran�a Publica Afonso Zllii _ Como reqt1�r. _ 4 Julieta' PaVJfi Simões,
Por celto, para lá. aOuirá da 'praça 15, pratica diversas mo. Ana Saladini

. Leal _ Como Zaide Ferreirl'l Soare�, Celmíra-

grande público. d.lidadcl de esportes. ROMA. 27-A tecção italiana Augusto Sc,hlemper-.Sim. requer. Sapta�a Borba. lV\cacir Barhosa

Assim, e�te gremio. 'que pratica ela União Franco Italiana dos Ve- Emprezl.\ Au'o Viação Catar�- Iracema Neves dos Reis _' de Oliveira. Asd,ubal GUl!des
teranos d. Guerra� que foi reeen- A T 'C d S P' A

. I'
o esporte peJo e�porte, tem secrllo d' I 'd

neilse-- o ewur�. orno requer.·' e. _usa Jllto, ntomo �UIZ
:II teme.fe II1I1G VI a" aprovou por ,

-
" .

'

R
de volley-ball,' ba!ket-ball,llatação unanimidade este gesto lp.vado· a Elllpreza Auto V'8'sao Cata· AntoDlo LUCIO Duarte-- FBça· Dali Agual, Eslt fao) oncato,

e futebol. .feite por seu prelident... - rinense - Vo,lte ao Tesouro, para se a transfele�cia, requer�d�. D.nâ de Lima Veiga., Ida Go-

HGje, às 9 ru., irá, uma das ' 4 a �, Cados Jose DIAS--�Slm. mes' de Mendonç.a, Zulma Gon'"'"

suas lecç�es de esportes, joaar' ,
' -.. Francisco'Gaspar de Medei- çéllves Welington, Iolanda d' 1\..

basket·baU; à tarde, às 13 hs., LOT ER IA
-

F ED ER A L ros-Sim. lá;cio Camisão, Ndí Barreto.
_ saitá- dá 'Dossa cidade a delegaç,,, �....

---- João Bati,ta Berreta- Como Antonio de Lara, Ione Maria da

de futebol do ESTUDANTES,que reqliet.
" 'Costa, Jllcilia 'Veiga Magalhães,

irá 80 SacG dOI l.imões jogar Dia 4 de. :f,ev.ereiro Ahino Oliveira-,-Como requer._ Maria �ulamita Dutra. Benjamim

com o LlMOENSE F. C. Msyer &, Cil·-Certifiq,L1e-.(' 'Pigato. Guiomar MapEia LemLos,
A delegaçlo será cbe6adapelo MIL CONY'OS o Ejue constar.

:
.

;'.' Maria -de Lcurdcs ragcso;' í·

esporti!ta Jo&o De Maria CavaI. . Jo�o O. Avila-Idem. g�a Frust, c Edí Basto">.

Idzi. . ,.,., S. A. Casa Mcellman.-Idém.
-

�a enuipe do ESTUDANTES SALAO PROGRESSO The West�rnTeleg�âph-CÓín- RIO 2�owelnt�emN I f
•

., L' 't d--C mo 're uer ,- e alga ava 01

ha bons players tais como Celio, pany lm� e ? q-:, .

prestada,grande homenagem ao

" Seul, JObOSOD. Milton, f)ecio.alem Rua Felipe SeJlluldt N· :; JOiO das I)assos .Marhas -lalmiránte'Julio Cesar de Noro ...

do muitos outros de valor�
'; r Faça"!'".;e â traJlsfet'encu�. ,I nha:

.,

Direção de HéHo Carlos Regis

AULAS
DE CONTABILIDADE

.

MERCANTIL E'BAN
CARIA

Portog"ias - Cor
respond(tnela co-

'merclal fraReiasa
e lu·gIésa"'arltlBe
tlea;e praticá Ju
rldieo-eomereial.
AliJas para eon-

eor.os.

Rua. General Bittencou:t. 122
,

, Preços razoaveis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-r.

OOi�:SI'::=:at�:das Apunhalado pelas ODEON, :o�i���
,

tasl nemas . DICK POWELL,
Todos os domingos. haverá oni- (OS as. as encantadoras irmãs

bus nara Caldas de Imperatriz,
partindo do Largo da Alfandega ROSEMARY E PRISCIL-
ás 8,80 horas, regressando ás 15 Rio, 17. 27 _. O mecaní- LA LANE e FRED WA..

I horas. - co Flortano Alves Teixeira, RING com os seus PEN..

o
/ -Ida e volta - 5$000 do quadro da Escola de A- SRLVANIANS em

SELL & PRQBTS viação Militar, casou-se, ha
quinze anos, com Zulmira Apr�Dda a Sorrir
Principe Teixeira. Constituiu
Iamilia e vív.a feliz. 0$ fi- G�rotas «ddquele geitos , mu

lhos que vieram só davam sices que logo convidam a dansar,
maior beleza á união rnatri- gente alegre,' ruidosa e cheia de
monial. «sabedoria», formada por uma

: � 'Itirnarnente, porém, o (Universídade que entre (,utral
.

"", , 'meoaníco notou que Zulmira outras materias indispensaveis -n-
Liceu Industrial de saía muito e alegrava ir ao sina a gente moça a rir. cantar

Santa �atarlDa ci.rerna. e a amar!
Ontem, quando regressou Eis � que estarà, a espera de

á sua residencla, do Campo 'I· você,
Ian

. am,igQ, hoi� no «Iider.
dos Afonsus, á rua Recite com o prrmerro grande musical
n. 77, no Realengo, não a da Wa! ner Bros.. , que é, tam
encontrou. Perguntou aos fi- bem, f.) primeiro trabalho d.
lhos e estes disseram que a querido Dek Powell, em 1939.
mamãe deixara a -casa ha Mas se Dick Pcwell é •

muito tempo. primeira hgura do imenso «C8sb
O mecanlco saiu, já nor-: desse filme ruidoso ·e bonito,

te, e, mais adiante, viu a es- oferecido pela Warner, a seu

pOha.· Ao aproximar-se dela, lado surge outro nome querido
íôra apunhalado duas vezes 'entre os que dansam e gostam
pelas costas, an te os olhos de Ioxs malucos. E' Fred W il

da proprla mulher! ring, o imperador dos blue.
A seguir, Zulmira e o ef!· amolecedores (i que se apresenta

minoso fugiram. pela vez primeira, num filme,
A vitima, levada para o dirigindo � sua famosa orques'r

Hospital Carlos Chagas, foi conhecida por The Pendllvaniansl
ali internada. . Ele e sua jaz! executaras
° comissarlo [oãs Elias, nada menos de sete inesqueci

do 27' distrito, sabendo do veia melodias, foxs canções beIis'
fato, apurou que o agressor simos, que logo se espalharãe
foi jaime r lves da SIlveira, pelos quatro cantos da cidade,
restdente á' TU? Olinda, n. alegrando' o coração e dando
li, que é amante de Zulrní- mais agilidadl;1 ás pernas agei

. ra. Os dois naviarn eombina- dos que vivem dansando .

lI-PARA SER. MATRI· . do matar Floriano. Mas ainda não' é só, Bmb
CÚLADO A policia está em diligen- Berkeley teve, em <Aprenda

cias para, capturar o casal Sorrir» o concurso de, um
.

'pu
a) no I' ano provocacional�. de amantes. nhado de gente querida e ent

Provas de ádmissão do pro- _"", '"!�.._ : Q, grandes nomes do elen
gram� do 3' ano dos Cru· O C a r, II I 'a I podemos ainda destacar os

.

pos c.scolares; .
. Walter CatleU Ted Heal

b) no 2' ano prevo�ac:onal brasileiro Ie- �ter1.ng. HolJow�y, comicos.
- Provas de admissão do

.

timadissimos pelos faos.

P!ograma .

do 4' ano dos gado' papal enleitaudo o filme todo com �5

Grupos Escolares;
I
beleza sua mocidade

c) no I' ano pr�fssional -I VATICANO, 27-Ó Cardial d. bajlad�s e suas canções,' as

Provas de a?mmãO do

�'Ife')astião Leme. foi foi- nomeado famosas Ros.:mary e Princlil La
ano prevocacional ou cern- legado papal ao primeiro Conselho

.

ficado de matricula em Eí- Plenarío do Brasil, a realizar-se -.----- .. -----.----� ..

cQla Normal Prl'marl'a' no Rio de Janeiro, em maio via- UMA ASSINATURA M ENSA
, I d DE "A GAZETA" CUTlo!ld) 2· 3' 4' f" I"

ouro.
.

uI:'P
no , e pro ISSlona ' ._- "" -.. APENAS .Ir�OOO

C 'c'dI""- erhllca o de aprova'j .•

ção (Guia de T�lMlsferencia) SulC Id IO de
do anoimed._ I> "'!710eilllferior � U rn sSipe te i ro
de outra Escl. __ . �'.,mple· ; . .

mentar Tecni�a, �Q m�s�o I R!O, 28 -

i
O sapateiro ALVARO Ma .LE\1 o

genero e, em Idenhco oficIo. Henrique Jasé dos Santos era 3fLVEIRA advogado sindico
.\-."

Os candidatos de\'erão compa- casado, tinha 45 anos e residia I da falencia 'de' H. FÉTT ..

recer á portaria deste Licêu a- á rua Calmon Cabral n. 25,' CIA., comunica aos interessad
, compan�lidos d�s pa!s ou res- 'em Irajá .. De ha muito que, êl,; que se acba diariamente, das 1 .

pODsavelS nos ,dias Citados, de 8' andava tnste, sem, no entanto, à" 11 112 horas e das 15
ás 11.30 horas e de 13 ás 16 revelar o seu estado a ninguem. 16 1(2 heras, fiO escritorio da
horas, com os docum�ntos exigido�, ; .Ontem, entrou êle n.o bote- m.a falida, sita em Coqueiros, di
para serem �reenchldos .os pedl- i qUlm n. 3QO da. (ua Enaenho tflto i!� João Pessôa,' comarca

A• Recebe-5c carga;; e encomendas até a vespera das' sardas dus .paque,tes dos de matncula. i de Dentro e pedm uma ,c�rveja. S. Jose, onde prestará as i.VISO e emite-se passageJs, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do "

a. .-:'s provas d� admissão serão (A seguir, adicionou formicida jÍ mações relativas à massa e rece."

testado de vacina. se:ado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá $er reahsa.das nos dias I, 2 e 3 de; bebida, ingerindo a mistura. �erá as habilitações de crédito,
. entr�gue, _no� 'Armazells da Companhia, na vespera das saídas ate as.�; 16 horas, fevereIro. i

.. Quando o GARÇON voltou, Outrosim, as p.lblicações que se

para ser conduzida. �ratuitamente para bórdo em embarcações e8peciais. " .
.

. ,!enc?ntrau,um cadaver na cadei- prender�m à falencia !serão feital
� ESCRITORIO-PRJ\ÇA 1.. DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250) SecretdIla �o Liceu Industl111J, !ra Jnnto, a mesa. ne DIARlO OFlCIAt DO ESTr\"
''''\ ARMAZENS-CAIS BAD .\RÓ �. '3.--(FONc·1666) -END. TEl:EG., C .)STElRA em 7 de laneuo de 1939. ! �o�un�ca�o" fáto á policia! D? e na A GAZETA, ambOl

\ Para mais .Informações .com. ó Agente M. GONÇALVES IdO
27 dlst�lto,. compar�ceu a.oíedlt�dos em Florianopolís. E cO'

J. SANTOS CARDOSO
� local o comlssa.no �ranpe, q.ue I mU?lca que seu endereç� é:

,

r._______
,. -. . Escrit. tomou as pro� ld,encras ,necessana. ! Caixa Postal 94--FlonanopQ:

o ME�DOR DA PR"L\f].Â
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS' tJARA VIA-'

JANTES E EXMAS. FAMP)A,S
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO·'

ZINHA BRASILEIRA E,rrALIANA

I
Anexo: Armazem de '

secos e

14- Batalhão molhados

d C d Del·val . Santa f:::atarioa De ordem do Sr. Eng. Civil.

e aça o reS diretor deste Licêu, torno publi-
:.i'iiiiiiiiiii;;;;;;;;;iiiíiiiiii;';;;;;'-iliiiiiiiiiãiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;:;o,�__iãiõiii "iiiiiiii_�iiiiiiii___ co pa ra conhecimento dos inte-

ressados que, de 15 a 3 I do
corrente mês de Janeiro estará
aberta a matricula deste estabe
lecimento' de ensino para pieen=
chímento das vagas existentes nas

diversas secções de oficio, de
vendo os candidatos satislazerem
as seguintes condições de matri
'cuia:
I -PARA PEDIR MA·
TRICULA

.

·Rua Co.nselheiro ,Ma,fra esquina da Trajano
A CAp··1 TAL

: \ ,

A GAZETA,
MOVEIS

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

QEUMATI5MO .

NEUQALG.IA
- (ÕRTES,CiOLPEl,I:'JOI'iTADAS
�ERIDM ReCENTE),
PICADA� DE: IN:;ÉTO�

Só na CASA SI LAS
Serviço ótimo e preços

animadores.
Tanto se fabrica como se

importa. Vinde r verificae o

�����. stock, sem compro-
������������!��������!I!=tr:!I!!J..!!I4!!!1-4!!14&f1!!f1

Pontualidade, perfeição e

rapidez é o nosso lema,

. .

'·HOTEL ANDRETTA
Rua Conselheiro Mafra,72

TELEFONE 780

I

HASTA

Veada de animais

HOTEL A V E N I D A -.
- De ordem do SI. Ten.

CeI. Comandante do 14' Bata
lhA0 de Caçadóres 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 pertencentes a �ste�Corpo
e julgados inserviveis para o

serviço de Exército.
II - A Secretaria dêste Corpo

prestará aos interessadosx os

Iesclarecimentos uecesaários.

FRITZ soppPropr.:

. O ponto mais central para hospedar�se. em

joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã I

só no'

Hotel ·Avenida

Quartel em Estrtito (São
'Qsé). 23 de, janeiro de, 1939.

Rua do Prínctpe, 353

.JOINVILE

Alyaro Veiga Lima �:;;'iiiiiiiiiiii""�.. � jjii-__iiiiiiiiiiiiiilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil;;;;a;_iiiili.iiiiii__õiiiiiiiiil'IiiSijiii,fij,_.s.IIiiiiiiii·.1

Capitão Ajudante -Secretário

..

,..
..

� -

y �1f;.x
. .;, .

Companhia �'�acional de Navega ..

çã\) Costeira
•

Movimento MaritimoaoP'ort" Flarianapalts
Serviços de P.sssageiros e de Cargas

Fretes. de
•

cargueiro:
Para o Ncrte Para ·0 Sul

Q Paquete IIAGIBA sairá a 29 �o
corrente para:'

paranagllà, Antonina
Santos, Rio de. Ja neiro,
Vitória, Baía, fvlaceió,
Recife e CabeJelo

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

o Paquete ITAQUATIA' sairà a r de
fevereiro p(lra:

]

, ltribituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

V·I ITEM

Florianop�Jis"'"1939 ; ,
...__

.-_ ;; .. _-_'_._ .. __1 .. __ ._._, �s..g; t c
__.�.�

- .... ,. "'$:"';� .- - -" .• ti.#! .. ,.141,- ......9!g;ê:_�.::;s;:;

Mir,isterio
da Educação
e Saúde

EDITAL

a) prova de idade mínima
de 10 anos e máxima de 16;

b) atestado medico de não
St frerem de molestía infeto
contagiosa e não terem de
feito fisico;

c) atestado de vacine,

Edital
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ARTE"il GOVERNOII
Redator "oã.o Barbosa: I D O I

Marcos Nissensohn, _violinista! I ESTADO Ipatrício, realizou sexta-feira Últi'j __

ma o seu concerto. «Precedido de
-------

Os auxiliares dos Laboratórios Raul Leite SrA. nesta capital,
grande fama, com as mais elogio. I Por decreto- lei n. 289, de 25 do cmvidam os senh» es medicas, farmaceuticos e o publico em geral,
sas referencias da crítica gaúcha corrente, foi determinado que, "para assistirem a missa de 7' dia, que mandam rezar, por alma ?e
e .carioca, depositario dos lauréis I

anualmente, até o dia 28 de fe-' seu saudoso chr-le, Raul Leite; segunda-feira, ás 7 horas. na Igreja
do Instituto Nacional de Música I

vereiro, ou quando forem exone- i de Nossa Senhora. do Rosario.
,

do Rio de Janeiro (dizem os no· 1 rados, os prefeitos prestarão con-I A todos que comparecerem a este ato de fe, confessam-se su-

ticieristas dá terra)» despertou na

I'
tas de sua gestão ao Interventor mamente �fUtOS. '

g�nte uma vonlade louca de ou- Federal, por interm.é�iG d2 De-II . N' �4 l-v.

vI-lo.. . . partamento de Administração Mu- .

, •

,------

ft'LICASAssim é,
.
que uma assistencia nicipal.

I
��OTAS CATurseléta e distinta lá estava no _Q_ I� "

pardieiro da Praça Pereira e ou- De acôrdo com o decreto n.

f t d
.

N' S d P tveira, que ironicamente, denomi- I 678, foi transferida para o logar 1 es a e . . o ar o
nam Teatro Aivaro de Carvalho,! Santa Luzia, no municipio de i
para ouvir o VIRTUOSE. 'Jaraguá, e convertida em mixta, I

O programa foi bom. O artista a escola masculina que
I

está aue

procurou demonstrar a sua têcni- xa ao Grupo Escolar <Abdon Ba
ea que é, sem favor. perfeito:' tista -, da mesma cidade.
arcada magistral e segura de lima I -0-

limpeza incontestavel, mormente
I Nomeação:nos golpes de STACATO LIGA-

DO que praticou de ns.ineira a I Ftli nomeado Josê Luci.mo N li

causar invêia a qualquer mestre. nes para o cargo de coletor pro-
do "instrumento diabolico". 'visório de Camboriú,

'IExecução clara e precisa, com
,

ohediencia aos mais rigorosos pre- Remoção: .- Iceitos da arte de tocar o violino. I
Tinha' se a impressão de nos qua- Foi removida a profr asora Eu 1

tro dedos da "sinistra" estar lnlia Dutra Benevr-nuti, da esco-!
vendo quatro celerêpes inquietos Ia masculina de .LHUgUÓ, pura ]
por sobre o braço da rabêca, a mrxta de Santo Luz!a, IIl) 11lP'"\-

I

brincando nas quatro cordas. Foi l'Í10 municipio.
o que eu vi. Designaçã�:
Agora o que eu ouvi. Atacando Foi designada Odete Prado para

o "Tempo de Minueto", sentí substituir a p-oíessora Apolinâria
como estilete em hraza . Ierinrlo- Abraham, na regcncia da e ..;cola
me as trompas de Eustachio. A mixta de Bombas, no rnunicipio
desafinação estava fóra de comen- de Porto Bêlo.
tario. E de tal fórma, durante -o--

toda a primeira parte do prógra- Requ.erimentos despa-
ma se conduzia o violinista Nis- chados
sensohn.

Quem Ioi ouvir volino não Sei
si aguentou até o fim.

"DE

RAUL 'LEITE

Lavínia Ataide Biuencou-r+
Pague-se 11 impor tancis de 18$000

;..' Dr. ltenaLc:,' Barbosa-vluscre
Não posso deixar sem reparo.a: Vil-se ríara op'�rtullo pagatn'!oto.

atua.ção brilhantissima do prpf, C. Ttlefônil'1\ �Catal'inense___:In-
�

'-- Aléeu Bocchino pela preci8ão dos deferido, por -não 'ter sirio' a re

acompanhamentos, que foram ir> querente autórcizada 3. fazer 3 ins
repreensivei3, tendo se r"velado tal ção. "I

-

um inteiro artista do teclado. Cid Leures Rúchà-- Pdgne-&e. I

1
-

--IAinda o caso da Intoxi..- I
cação alimentar em

Imarui Os devotos de Nossa Senhora do Parto, a milagrosa imagem
que Fe venera na matriz do Purissimo Coração de Maria, á rua

Conselheiro Mafra, festejam, hoje, o seu dia, promovendo imponen
Recebemos do comercianle ff. ria acima, parte estava deteriora-

I

tes mAnifestações reli,giosas.. N'

.l f
.

e rave A's 9 horas, sera celp.brada missa solene, com sermao ao E-David da Si!ya Gonçalves, a Cilr-!:la ez com que calSS ,m g <
•

'd d b I d d
Ja que segue e da qual nOR 60- m�nte enfermsl'! nada ménos de yan_!elho-, dlev�ndo compare;er, rel.v�stl os e a adn raus,

. to. os. os
38 t da . .,. 'nal'" de Irmaos, mc USlve congregaçoes re IglOsas, ostentan o suas mSli:maa.licita a publicação: peSS08S, o S COlll SI

"I '3 h h ' b
N

S S S t fSr. Diretor da cA GAZETA ». envenenamento, das quais 2 vie- As 19. O �ras, INera
_

ençao com o . . acr.amen o, a-

Florianopolis. Solicito de V. S. o ram a falecer. A mer4!adoria em zendo-se, em segll!!;l.a, a .coroaçao de Nossa Senhora, CllJ.O �to, em

especial obséquio de fazer pelo questão, era por mim vendida I polgante de magmfIcencla. receberá todo o esplendor mlstlCO.
VOSiO conoeituado jornal, umn de- ao preço de 7$000 a lata, e no

claraçio que é a seguinte: - Eu, varejo a 3$000 o quilo, confor·
, cDavid da Silva Conçalv�s», co- me posso provar. Assim é. que

merciante, estabelecido em Ta- houve engano na informação da
quaraBsutubr+, Municipio de lma- da a esse jornal, que publicou em

ruí, comprei do Frigorific-o Na- sua edição de 22 do corrente um

cioDal Sul Brasileira, da Tubarão, artigo, dizen�io que eu vendia a

100 latas de corned-pork, a 6$000 referida carne, a titulo de pro
a ·lata, conforme preço habitual, I paganda, a 5$000 a lata, o que
o que posso provar com a nota não é verdade. Talluarassutuha,
n' 191, fornecida por' aquele Fri· 24 de Janeiro de 1939. (a) DA·
gorifico datada de 13 de dezem· VID DA SILVA GOVÇALVES.
bro de 1938 e, como a mercado-

IV· Do�niDgo depois da Epifania

,
,

o evangelho deste domingo é Hma perícope do de São Ma
teus. O evangelista quer c.t.emonstrar fi dominio de Cristo sobre todos
os reinos da nalureza. -

Jesus tomou uma barca em companhia de seus dicipulos.
Desencadeiam-se, púrem. os elementos; o vento ruge nas 'enxârcias,
o mar investe a barca am'êaçando submergi-la. E Jesus dorme; es

tá cansado. « Senhor, salvai-nos que perecemos» - bradam-lhe an

gustiados os discipulos.
«Porque temeis; h3meDs de pouca fé � «Diz·lhes o Mestre. Oro

dena aos ventos e ao 'mar e logo segue uma grande bonança.
d Não é díficil ver nessa barca a figura da Igr�ja. Desde: seus
a primórdios qlle contra ela se atiram Oli! ventos infernàis, erguenclo

os vagalhõe'!l d0 mar tumultu0so dãs paixões e da maldade hnma-.
nas. Ela, porem, continua- impavida o seu roteiro. As vezes pareceRIO, 27 - Assumiu o Co- submergir, mas, logo adiante, surge ainda mais brilhante e forte quemando da 3a• Região Militar, o dantes_ E' que Je3us. parecendo dormir, sstava á espera de que os

. general José Marcelino Ferreira homens o chamassem em auxilio. «Senhor, salvai.nos».
A imprensa �iv�lgou Ôntem

I
e Silva, em consequencia, �e ter Recorrer a Jesus, eis o meio infalivel de passar ine61ume a-

q?e a Empresa SmdlCa},O Condor I entrado em ,goso de fenas, o través as mil dificllUades del'lta vida.
irIa suspender o seu tr&fego aéreo

I
general Jose Joaqu!m de

An-,
'. .

no Brasil. Estamos autorizados a drade. I. .

desmentir tal noticia. -Entre os decretos levados, DA;" Tavares' Ouvidos, nariZ,O que ha é apenas isto: a con-I ontem, á assinatura do sr. Pre-' r. rmsniO -

garganta
tar do dia 27, ônlem portanto, a sidente da Republica pelo

titU-1
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA. Assistente do prof. SansonCondor modificou o seu hora rio lar da Pasta da Guerra, encon- Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-Joã0 Pinto,7seb-Tel, 1456

de viagens, que passou a ser o tram-se o que transfere para a

seguinte� 'reserva o Coronel Damasceno, ;.••HeH.". e. .
PARA O NORTE:-2as. feiras, Marques Dias e o que manda ,8

E IN'A S(HW�EIDSON4a8. _feiras .(escala fa�ultativa em agre�ar o corane! Manoel :n- Dra� JOS PHFlorJanopoh�), 5a. feira (Lufthan- burclO Cavalcanít, por ter Sido
" "

88) e sábados (linha terrestre por nomeado Diretor da E. F. do I3:speeialista em .roell:eas de Senhoras
Curitiba e São Paulo). Paraná.. e ereaneas)
PARA O SUL�-domiDgo8 (Lu- . :-Já ,está instalado no antigo I ' �

fthansa), 3as. feiras (escala facul- Quartel 'do Regimento Mixto,ern I j' (:ONSU"'l'ORI� _

tativa em Florianopolis), 4as. fei- Campo Grande, no Estado de Ir ��o FeUpe Sehmidt, 39
ras e 6a8. feiras (linha terrestre Mato:Grosso, o Grupo de. Inde-I --

-.-
,

. ,.. .
" "

'\yia Curi.iba e Srlo rau}o)� pendente ·de Artilharia deCotf;O. �ORARIO: das 10112 as �2 e das 2 as 5 ho�as

.

I Noticias do Ministerío
A �ONDOR ,�O.NTI· . Guerra
NU'A EM TRA'FEGO

NO BRASIL

Recepção ao Telegrama de Hi�
sr, ,Souza tler a franco
Costa BERLIM, 28 - A imprensa

anuncia que o Fuehrer dirigiu ao
general Franco o seguinte tele.
grama: «Desejo exprimir minhas
felicitações as mais cordiais pelo
brilhante sucesso obtido pelo exer,
cito nacionalista da E(,I{3anha
sob vosso comando, por ocasiã.
da tomada de Barcelona. ConfIO
em que o fim proximo e vitorioso
da guerra trará a paz para o

povo hespanhol e inaugurará tam,
bem uma nova era de felieidade
e progresso para a nação hespa,
nhela>.

Palaclo do
Govern

-Esteve na Base da Aviaçã
Naval o capitão Asteróide Aran_
tes, que foi apresentar cumpri�
mentes, (>00 nome do sr, Inter
ventor Federal, ao capitão-tenent
sr, Franklin Rocha, ilustre ime
diato da referida Base, pela paa
sagem do seu ani versario natal"
cio.
-Estiyeram no Palacio d

Governo, em visita ao Intel'Ve
tor dr. Nerêu ltvmo9, os. sr
Bartolomeu Lisandro, president
da Associação Comercial de Ca
pos, dr. Samuel Duarte, R8imu
do Moura Filho, Waluemiro Pr
do e Alberto Marques Martin

Dr. S�:m.za.'" Cos�a

MONTEVIDE'U, 27- A bor
do do «Cop Arcona «, chegou
ontem a esta capital o ministro
da Fazenda do Brasil, sr. Artur
de Souza Costa, acompanhados
dos seus secretários e técnicos
srs. Orlando Bandeira Vilela,
Ovido Paulo de Menezes Gil.
Carlos de Oliveira Viana, Arno
Konder, Olivier � Luz Teixeira,
Mario Liberato. e Dulfe Pinhei
ro Machado.

O ministro e seus companhei
ros foram recebidos por elevado
numero de pessoas, entre as

quais se viam representantes 0-
.

SI •

ficiais,.o 'embaixacior do Brasil,:O assasssm
sr. Batista Luzardo, e membros
da embaixada, o embaixador da dn Jl8nr'n�d;stArgentina, pessoal dos consula- uV U II! !ii fUi I fi "-

dos do Brasil e outros países
V Sd

'

americanos e a n�aíoria d�s a I emer
membros da delegação uruguaia
á Conferencia Economica Bra- Rino IIsil-Argentina-Uruguai-Paraguaí. � ii ii
Ao desembarcar, o ministro

Souza Costa declarou «que tem PORTO ALEGRE, 27-P
.ilena confiança nos resultados segue'o processo 'crime em tô
la reunião para os quartos pai- do assassinato do jornalista V
ses que nela tomarão parte, a- domar Ripoll. Nas dcclerações
cres�entando qu.e a p.olitica eco- prestou hoje, o sr. Felix Horn
normca �o Brasil esta enquadr.a- guera Hodrigues declarou que
da no ptegram.a. S.a c?nf<:_rencI�'1 diligencias para o esclarecim
"Na mllfha OplntaO, disse o ml- do bárbaro crime foram manda
1istro, haverá unanimida?e nos

I sustar pelo sr. João C3rlos
parecer�3 tanto a respeito. da cbado f(uando OCllpOU intet
:epressao do contrabando como mente n interventoria do Est
da inte.nsificação do intercambio I afim de "vitar que o sr. Fr�
.cQmerc�al.» co Flôres da Cunha fosse pre-

CONfirmou o �r. Souza Cos�a i segundo um telegrama cifrado
que permanecera em Montevl-! o mnmo sr. João Carlos Ma
:jéu até 4 Ele fev�reiro proximo.' do dirigiu ao então cbefe d
regressando ao RlO pelo <,Aus- lieia, sr. Dario Cre!"po. O de
tus».

, . mento do sr. Homaniuera Rud
Passara, porél�, as proxlmas gues causou sensjlção_

terça e quarta.-felras em Buenos
Aires, a convite do seu colega N

·

dO·do governo argentino, o minis- egoc!o e casl
tro Groppo.

Vende-se uma bôa oasa rece
ten1ente construida, tendo bôa
gua, privada, uma outra casa n

va para despejos, e com terren

proprio para outra construção.
Vêr e tratar com o . Sor. J

Cardosô, em João Pessôa, pert
do Balneario.
13

uma bem afregueza
da casa de importa
ção. lucro anual d
50 a 60 contos.
Precisam-se de 120

contos para acquisi
ção de stock de mer
cadorias•.
Informações nesta re"

dação.
N·U

Ninguem ha que posaa quebrar 8

"Combinação Feliz". �mpre uni.-
dos caminham 08 impreedindiveis
companheiros da Mulher Rrasilei
ra:-PO' DE A:R.ROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

..e o ..
I I
I Ulceras varlcosas - Feridas :
.. atoaicas - Fistulas crônicas· :
I -InflamaçÕes" crônicas em -

eenhoras, etc. pão cUI'adas I

i
com a INFRAZON TERA·
PIA, (Raios Ultra Violeta

Ifrios, de onda ultra-curta,
e para aplicação local.)

I i d:::O�l:;e�::n;:;:I:
18 IRua Felipe Schmidt. 18.

••••••••eeee ..

MISSA

Precisa-se de uma senhora que
!le enc31'régue da venda de ma

quinas de costura e outros arti
! gos do mesmo ramo. Informa�
I ções nesta redação.
N� 14

Maria José Espezl
Maria da Silveira EspelÍ

Clotilde Espezim Vieira, Gentil
ta Espezim Miranda, Franci
Muta .Espezim, Manoel Se"
Vieira, José da Costa Miranda
netolil, agradecem .aB "expressões

Ve-nde'dor .

pezar á�ueles- qUQ a aCODlU oharam. ti 6ltima morada, con

dando, ao mesmo tempo, a to

parentes e vessôas amigas, P
assistirem a missa de 70. d
que será rezada na Igreja do
nhor dos Passos, terça-feira, á8

10-4, boras, dia 31 de Qorrente.
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