
Com 3, queda de Barcelona e possivel vitoria de
FranCp deê�pc_am-se todos os que desejavam vivamente o

'restab_elecimerrt-o do equilibrio europeu pelW implantação de
uma pai firma:_9 no respeito ao direito de soberania dos
povos.

"

...

O egoísmo dominou, porem, 'mais uma vez na solu
ção dos casos politicos, que se vêm sucedendo no v-elho
continente. E não estará havendo. surpresa na serie desses
aC(lfltecimet1t�

Em sua ôbra «Mein Karnpf- , escrita em 1924 no

presidio militat. ':de Landsburg, Adolf Hitler teve a clara
previsão d9 que'1938 haveria de proporcionar ao mundo
politiCtft Nó . XIII, dedicado á «politica de aliança da

1. Álem�Uha 'ª a .guerrf:l», distribue Hitler o papel de cada
. y�ma 'das qa potencias, que tomaram a si a

-

preponde-

I rancia e hegemonia .mundial, e nesse objetivo jogam todos
os dias a sua carta$a. diplomatica, que tiros de canhão
não têm conseguI&> interromper. �O desejo da Inglaterra,
diz ele, é e será sempre,' impedir a formação de \ uma
�rande potencia contínentat com uma exagerada impor-
4ancia politica universal, para assim manter o equilibrio
europeu,

- condição .indispensavel á hegemonia britanica
no mundo».

.

I "O deselo da ptâÍ1� é e será sempre impedir a

I; formação de am poder sondo na Alemanha, conservando

I um sistema de pequenos Estados com forf,ts equilibra
das e sem. urna. direção uniforme, com a +'.ocupaç[o da
margem esquerda, do Reno, para assegurar a sua hege-
monia na Europa». E continúa:

«O objetivo final da diplomada francesa será eter
namente contrario, ao da diplomacia britanica, assim co

mo a Inglaterra não deseja uma França, cujo poder. mi
litar, não controlado pelo resto da Eurgpa, disponha das
'condições essencíais para umâ"posição ameaçadora. Por
outro lado, a ltalia não póde desejar o aumento da pre
ponderancia francesa na Europa, cujo futuro dependerá
de sua expansão na «bacia do Mediterraneo»,: Entra em

seguida em detalhes sobre os processos adotados pela In
-glaterra para a manutenção de seus planes de politica
mundial, mantendo ás rivalidades entre as"diferentes for
'ças da Europa». Hist-oria a situação politica e economica
da Alemanha, após a guerra de 14, para concluir: com .as
seguintes expressivas palavras:

'

.

«Para nós alemães, o perigo fránc�s nes i:P1põ� o

dever, com o abandono, de todos os motivos sentimentais,
de estender a mão áquele que sob as mesmas ameaças
não estiver disposto a apoiar e

'

permitir os desejos de
dominação da França».

'

,

-Na Europa só dois aliados são possíveis á Ale-
manha: A Inglaterra ,e a Italia-. A politica entre Roma- e: dos pela imprensa germaníca

O eixo Roma-Berlim, a vergonhosa, paz de 'Munich, '

Berlim ' 1JHlra celebrar a obra do chance-
o recente acordo anglo-italiano sobre o M�ditetraneo e o

' I ler Hitler e as realizações do

consequente massacre da população espanhola pára a se:' ,.

I terceiro Reich neste período de Igurança do isolamento da França demonstram, á eviden- L�NI?�ES, �1-0 conespon:., seis anos. O Fuehrer neste aní-
cia, a claresa a precisão com que Hitler. :a��ewrt ':Q,ooça- �Den_� dl�'O��!�CO em �o�a ,?OO vêrsario é él,('l;llil�.j � li,'j,., SÔ (V- i
deamentô pplj.tic9 J�Il-rQoeU, pa.r;!, � c��� I

ai Y �fa comu.mca: "'t4� o redentor 'I I 1�01 0!1, *11 1 i
,

,que-lhe�st3"o :selld'e a$s�uradp.s 11,es� iHtftnil '7iêrteode' 'a:" conde �ia_10' não estará. preses- do, inu JJ. inteiro
'

jcohtecim�nt6s, Q destino d� põvos não depende, porém,
te ao dlscutso do FueJ]r�r no I O • W'cside1.ltscher Beobaclj- ' :

deste ou daquele ,est'adista; {)I)edece anIes a uma lei na:" �ekhsta� �. _que- se esta �s- \ í�c" çscl'..:ve.....O sr� Hitler é I 'J!cU'd Ue bunC3çuo FBIca, Q.tyL..
tural 'do aperfeiç6àmento geral-a lei da evolução, que a 8�ndo. �1Il céida extroemtd� ?tJi uma ;aparição unica na historia ,oi:wdecem 3 segura odentaçãtf"1'tio

......_1l'II

inteligencia humana, si não lhe descobriu ainda os princi-
eiXO nao parece al�da mUlto do mbl1do, por isso que, de Sr. A.ioir Quçiroz de Araujo.

pios, já lhe vislumbra os insofismaveis efeitos..' clar?, mas o ,que nao ofere�e acord(\ com sua concepçãe do Estiveram pl'esentes, alem d�
Na organização politica dos povos, é certo que já atin- �uvlda é que ex.istem certas çh-; universo e suas ações,' jnaugu-I sr. ar: Nerêà Ramos, !ijterventor

gimos com a Democracia a formula mais perfeita de ad- f!c.uldaçles, ta.tve�, de ,ordem po--: tou uma nova era entre os 'povos. Federal: os srs ""dr Iven de
ministração publica.

hhca ou pessoal , i O "Neueste Nachrichten" de tanjo; Secr�tário-da Segurança
Seus erros, proprios de um regimen incipiente, estão I BT;lnswick �ecla�a: «O� estran'" 'é.

• ., ' Públi('a, prefeito<Mauro Ramos,
sendo apontados e corrigidos nos novos sistemas totalita- "JI.deníor do mundo in- 'gelros �evenam mntar as nossas '._ • alem de vát:ios médicos 61 profes-
rios, de preponderancia transitoria, a perturbarem momen-

"'> r_lia..," "as
suas graças ",-ào Fuehrer. Os DR. OSVALDO ARANHA Bores da KE.F.

taneamente a paz mundial, mas em salutar holocausto á ' alemães, de Viei1a e dos Sudetes ' As turmas, quer de moças,quer
final confraternização da humanidade. BI!RUM, 31-Todos os su- 'reingr�ssaram no seio dO-,Reich. WASHINOiON, 31-De acôr-

de moços, revelaram um aprovei-

Callade II
perlativos de louvor de que dis- Com ISS@,�. o� ,focos peng:Bsos do com o programa ainda não

tarnento digno dos maiores eucÔ·

� II põe a lDígua a1emã são utiliza- para a tr.anq.U!hdade do munâo I oficial para a visita do sr. Os- mio�. .

0"'"''' __ .:. ;· _faram d�st��idos e a paz, apesar i valdo Aranha,. o presidente Roo- , �mda, !lob a ?r�entação de
_

"", l'd�s ternvel:s �meaças de guerra, sev,elt pretende ricebel-o na Ca-I �an�s !ilunos da efICiente escola,

ragulamentaça Ifoi salvagu�rdada». Isa Branca ao meio-dia de 13,fIzelam ginásti�& 80 crianças.
<? «Angnff» acentua: «Nada de fevereirp. Os circulos oficiais I '

,_

, I serlamos sem o
A
Fuhrer._,�,Nada e diplomaticos estão elaborando i Uma assinatura mensal

d t b Ih
'

I �ramos antes dele. Co� êle é
um meticuloso programa para a de A GAZETA t

.

ra a 'o nas em- i q�e. c01_l1e�a a, ver-dadeir;l era viSita
...
d<? ministiro, ?as . �elações 'apenas 5_0'::5 a

.

I
g�mamca. � " Extenores do Brasil, ViSita que,

'fi'

presa-S J.Dr'na'II-s'U'
•

caS�I· .

Da,ladiet ,8 �onet
.

confe- ����d�af��si::i��a,�&�et;adi�: I 0. Matadouro Pu-
.

_

renclam na�s rel�çoes amistosas entre os I �'
.. . PARIS, 11-0s srs. Daladierldois paisls, bem como o fecho, bl

·

dRIO, 31 - TeI1do sido publi- descriminativo' do horario de e Geo�ies Bonnet confMencia.- d?s recen!es acontecimen!�s que I .

iCO prec.sa e
cado no eDiade> Oficial», de 3 ca.da empregado, que ?ever.á �r longamente, acreditando-se Qlle Visara!". cimentar a pohhca de, •

it d'
.

de dezembro ultimo, o decreto- 8:fixado em todos os )0&&18. do alllbos tenha� discutido as f11- boa vlZlnhança..,.e, de mo?o ge- uma VIS' a as au-
lei n°. 910 de 30 de novembro hvro de ponto do pessoal e do formações publicadas em Lon- ral, os laços com a Áme,ri a-

-',

de 1938, que dispõe sobre a livro de registro em que serão dres, segundo fS quaii o minis- tina.
, , . tore,da.;les stJln4tar.eaduração e condições de trahalho anotados os dados r�ferentes I

tro francês de Eltrangeiros, em
•

�

U u, S
em �mpresas jornalisti�as, en- aos empre�ados, re!ahva..aent:. declahrçõe� feitas 'los rep!ese�-I WASl;IIN.OTO�'t" �l�Durante

,

trara. o m:smo efu . I�or fie.. á .sua idenh?ade, regt�tr<? e car_ tantes da"Hppr�nsa. fra�cesa h-
I
a entrevista cQr:tedkl� aos re- ·Insistentemente, muitos mora-

proximo dia 3 de fevereiro, c�n- t�ira prpfisslonal, adml�sao, co� n�a!U t;t0Sfra-d.o. s,lmpatla pelas prese�tante& dé!. imprensa, o se-
i dores do vizinho distrito do Es

soante o que se estabelece em dições -de trab�lho, fena�, .obn- relVlndicações .lÍ�hanas na Cor : cretano de Esta,do,. Cordel HuH

I
treito vêm trazendo ao nosso,

seu artigo 22. gações das leiS de aCiden�e�, -sega e na Tumsia. I declaroo· Gue tecmcos do De- conhecimento que é simplesmen-
O ministro do Trabalho, 8e-! nac!onalização e seguros soclatS í �-----_••_--------------"'" • partamento d� Estado estãó. fa- I te intQ.le�avel o mau fétido, qua

nhor Waldemar Falcão, expediu (art. 10, letras «a", eb». e .«c».). O I=STAD'O Os:' z�ndo um� mi�uta dos tOpICOS' si sufocante, nas imediações do
já as necessarias instruções para Esses modelos 8e!ã� ?i�trtbuI- L L /

a serem discuhdos com o sr. I Matadouro' Publico daquela lo-
que, naquela data, seja instala- dos á.s empr.esas JornahShc�s �o Osvald? Aranha. Acres�e�tou calidade e onde, como se sabe,
do o Registo da Profissão Jor- prOpfl? .Reglstro da Proflssao SAUOEOE HITLER ter haVido uma, troca prehminar é abatido todos os dias o gado.
nalistica, a qual funcionará no jornahshca.

,
.

.. de pontos de �ista com o go- para consumo d.a 'população da
Serviço de Identificação Profis- .Nos Esta,dos o reg�stro será LONDRES, 31 - O cor-I

verno do_Brasil,. mas que os capital.
sional, no .andar terreo do pala- feito, na forf!la da le!, �erante respondente do "Daily planos nao hav1am chegado a Adiantam-nos êsses informan-
cio do Trabalho, sob a dire- as Inspetonas RegiOnaiS do

Ma"." B r i ponto de poderem ser comenta- tes que tal se verifica em vista
ção do jornalista Antonio Bento Traba.lho.. _

.

I em er 1m comun - dos detalhadamente. da pouca higiene que se nota
de Araujo Lima. A. !Iscahzaç�o do� n�vos dis- ca que o estado de saude naquele estabelecimento.
Os jornalistas que se encon- POSIÍlVOS legaiS se.ra feita pelo do chanceler estã causan- A ter fundamento a reclama-

tram no exercicio da profissão Depar�ento Na�iOnal d? Tr.a- do de novo inquietações. ção, não ha como negar a gra-
terão o prazo de 120 dias para balho e Inspetonas RegiOnaiS, E' provave' - acrescenta Novo terremoto no vidade do fáto, principalmente
requererem o seu registo (arto. por seu� orgãos. c0!llpetentes, O' corres ondente _ U

nesta época ele verão.

,18), sem o que não poderão ser �e� a��tm pelos smdicatos pro- - aP q e
- (hei «A <!azeta»; levando o fatoao

admitidos ao serviço de nenhu- fisslonals, na for!"a?o decrejo o F�ehr;,,� tenha de sofr.!r I e - conheCimento das altas autori-
ma empresa jornalistica (arto. 22.300, de 4 de Janeiro de 1933. mUito breve novaoperaçao dades sanitarias do Estado, sem-

12). na garganta. Parece que SA�TIAGq po CHILÉ, 31- pre prontas e�n at:nder os ape-
Para cumprimento do artO, 10 O chapcel.r tem as cordas � A�uncia-se oftcla�l1:1ente de Con- los que ,lhe sao feitos e a zelar

do decreto-lei de 30 de noyem- , vocais' fatigadas devido ao: pClOn que venflcou-se novo pela saude da p.opulação, tem

bro, o Departamento NaCional UMA ASSINATURA MENSAL -f
...

ti _ d I_I terremoto. .

certeza de que, amda desta vez,
do Trabalho já exlediu 01 n� DE �'A GAZETA" CUT�A e: orço con nuo os Ui. Todos os pred!os da Cidade t�do será imediatamente reme�

cessarios afodelos lo 'luadro ����� �$O�O tlmos anos. ' de Coronel foram arrazados. dtado.

r�-�A:���
4il a

! Hitler, prevtu os

I

. ;g

acontétimenlos

Ir �.- IJ _

[
_pedro

Beruard Ii."w voe

A.adrisar a hisl�ia
LONDRES, 31 - Bernard

Shaw, com a idade de oitenta
e dois, anos, está escrevendo
uma nova peça sobre a Historia
como ela devia ter sido. O co

nhecido· escritor descreve uma

entrevista entre Carlos II, sir
Isoac Newton e Oeorge Eox, o

fundador da seita dos -,Quakers,
a cujo proposito declarou:
«Naturalmente essa reunião ja
mais se realizou, o que ela de
via ,ter se efetuado».

Esp-era-se que a. nova peça
logre o mesmo e,xito de «Gene
bra», em ,que Bernard Shaw a

presenta uma conferencia entre
'os ditadores chamados «Batler"
l(J!itler� dfómóardone» (Musso-
Jibit) e general «Franco Bague-

�court», ,

>

A posse do lDinlstro
lnteriBo das Rela
ções Exterior••

RIO. 31 - Realizou-se ontem,
n9 gabinete do minis1ro da Jus
tiça, perante' o respetivo titular,

�a cerimonia da ,posse do sr.

Cyro de Freitas Vale, no car�o
de ministro interino das Rela
ções Exteriores.

O ato foi simples, tendo tido
a assistencia de funcionarios do
gabinete do ministro da justiça
e de auxiliares do titular efetivo.
Apos a assinatura do respe

tivo termo foi o sr. Cyro de
Freitas Vale abraçado pelo mi
nistro Francisco Campgt e di
versas pessoas presentes.

EDIA
-

� t _

- . % ',_ _ i -, - ., ..
. �-

'O !'Vl.lltee!9 ,�feSpenhou-s� l1lorJ'endo OS 'tripulan--
tes e ocasio_an4o f,!ridlentos em varias pessoas

AE'REA

., . , .,

RIO, 31 - Vive1l, a avíação' passava sobre a Praça Saenz de. Um quasi multidãó acornpà- f asas, enterrando-se no chão,
militar brasileira, m�!1hã deo'�{'ena, algo de anormal ocorreu ríhava, emocionada, oi}uela der- emquanto a hélice ficava numa'

ontem, mais uma hora imensa- .nc .seu motor. Ouviram-se, en- radeira manobra do tenente Zip- das dependencias de uma das
mente tragica, vendo interrom-I�ci;- alguns estam idos, carate- pino casas da vila.
pido o seu labor diario em be-

I
tisticos da maquina que falhava. Os esforços dos tripulantes f

nefi!fo da patria, por um pu,p-,' O tenente Zippin, que (j co- do possante aparelho de fabri- Varias pessoas residentes
gente capitulo de dor e de luto: mandava, percebeu.j, então, que cação americana resultaram, in- na vila ficaram feridas

,

E' este, aliás, nesses ultimos :-as condições do aparelho era ' elizmente, inúteis.
dias, o se�ut1do desastr: de tão: precarias, Era preciso at.errisar Pa�ando o motor, o. passaro já dissemos que � çorpos
lamenta,�:is .co�seq,uencia� - RPr " qu�nto antes.

, . �etahc(i desceu demasiado ra- dos tripulantes do «Vultée» fo-
que .se '{Te atingida pe�é;l mao�da L A esse tempo, descia o avião pido, para cair, violentamente, I ram atirados á distancia despe
fataligade a nossa quinta arma. � um tanto de lado e nuvens de. sobre o pequeno campo, depois I daçados.Pilotado pelo 1° tenente JOSé',lj.umaça saia da sua parte tra-l de bater em três casas de uma

I
Tiveram ambos uma morte

Zippin Grinspuen e pelo, avia- zeira,

1
vila da rua VisclJhde de Abae- horrível.

dor civil americano, Cle.1I Powel, ,<:
'

té, �s de nOs A2, 4 e 6.. .! Os membros dos aviadore s

r:presentant� da fabrica de a-

-.
,

Um campo FI?� da rede 'eletrlca ter!�m! foras projetados -a grande dis ..
víões -Vultée-. o possante apa-: ,,,- _ ',.

. precipitado a queda do aVia0.] tanci� encontrando-se pedaços
relho levantara do S:ampo dos" Tud.o iSSO se passavaem pou- ,Chocando-se eom o solo, o a- nos pateos �.s_ casas nOS 2, 4, .

Afonsos. pela. ma,nha, para um I-COS minutos. Um campo de fo- parelho foi presa das chamas, 6, 8 e 10 dt'loUela rua.
vôo de expenencla.,

.

otball, existente na rua de V. A_- e em 'pedaços ficaram os .corpos I ReWli,dos êsses despojos, to-
f'
O aparelho sobrevoou toda a I,b.aeté, apa.receu aos olhos dos Pi- dos seus malogrados tripulan- ram rnandados rem.over para o

Cidade, provocando a. s�a pas- �.oto� como um taboa de sal- teso
, Hospital Central 'do Exército.

sag�m. intenso movimento de' vaçao. , Do aparelho restavam apenas Antes, o padre José, vigario
cunos!dade, tal a beleza �as;l" O pouso foi tentado: O ruido os destroços sobre a� casas e da igre;a Nossa Senhora de
suas l�nhas. jiQ aparelho, em descida, pro- no campo. O motor carra a uma Lourdes, fez a encorrrendação
Subíto, quando o «�ultée» ,�ocara, então, maior curiosiqa- 'distancia de trinta metros das dos despojos.

-�-
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jnc�::!: =::õ:�õ:: do- O sistema do dr. Scholl;Home'nagea- �����[#llf&l��ra.��������oo���,
no tratamento dos pés! do o minis- i Comercio,· Industria e Agricultura I
Está em Florlanopolis DIO especialista da I tro Souza H���:-.��� ������oo

grande orlanizaeão .
Norte AlDoi-icunR Cos·ta Pe.hor Mereantll que terá por fim. não só es

.
tudo do vinho, como servirá

O Ministro da Fazenda. também para curso de es•

MONTEVIDE'U, 30-A Câ- remeteu um oficio ao da ]:15- pe ilalízação de agrónomos
,mara, d,e Comercio Uruguaio- tlç sob O f'

. . -

I Brasileira deu recepção no Ctu-
a, re processo re e- e quirmcos, os quaes irao

I b� �rasileiro, em homenagem ao
rente á sugestão apresen- ocupar suas funções nas di

· ministro da Fazenda do Brasil tada pelo Banco do Brasil, versas repartições desse ge

I sr, Souza Costa, á qual estive� 110 sentido de ser expedido nero, que o I\linisterio da

! rarn presentes, entre outras- pes- um decreto lei regulando o Agricultura mantem e crea-

I
sôas, o embaixador Batista Lu- penhor mercantil ce maoui- ra em vari s Estados.
zardo, funcionarios da Embaixa-

'1

I d�, � .

membros da delegação
nas e aparelhos Industriats A lei em apreço visa dar

· brasileira. e solicitando a audiencia cio assistencia c defesa á nrodu-
Ao champagne, fez uso da pa- Mlnlstei ia da Justiça sobre ção vir.cola do Pais, ê cria,

lavra o presidente da Câmara, O aSSU!1to. para isso Ires estações de
sr, Aristides de Almeida, que I enologia, urra em � ão Paulo,
f�;��ri:m ���t������nci�m�e i��=,' O pioho brasileiro outra no Rio Grande do Sul

cursai do Banco do Brasil. e a terceira em Min=s Ge-

O sr: Charlone, ministro da I
O Sr. Fernando Costa, Mi raes. Mais trez � sub estações

.

Fazenda ?o l}ruguaí, reafirmou nistro da Agricultura, está de enologia serão instaladas

I
a �,oI1Venlen�la d: se pr0I1!0ver empenhado em padronizar o 110S Estados de Rio Grande
maror aproxtrr.açao comercial. '

h .1 S S.

O sr, Souza 'Costa, usando da W)SfO, pIO O.
,

uo ui, Paraná anta Cata-
· palavra, assegurou que da con- CUritiba, é, hoje. conslde- rina, São. Paulo, Goiaz, Mi-
tirmcla surgirão resultados po- rada a capital do pinho, ccn nas Geracs e Espirlto Santo,

i
eitivos. tralizandose, na capital pa Serão também creados doze

O 1 patrões foram obriga- ranae�se, todos os. estu9�s laboratorios de analises e

! eDj ii reintegrar o em- e cogitações de lOd�strlals controle no Pará, Pernam

'IU'agado nas suas primiti- e Guyerno er;t relação á:- buco, Bahia, Espirita Santo,'
vas funções madeiras do �ul. Esta-to do Rit1 e em todos

Cresce o Interesse dos os estados sulinos.

rais do Individuo, sendo causa" RIO, 30-0 ministro do Tra- mercados estrangeiros pelo Foi designado peli Minis-
mesmo de muitos males. I bal�o, em face das diligencias pinho do Brasil. tro da Agricultura para orien

O rtferido técnico tira gratui- i realizadas após um seu despa- A nossa, exportação foi, I tar os traba.hos acima alu-

tamente a di f' d i cho, reformou-o para dar ganho em t 937, de 206 mil tone- didcs, o sr. Mendes da Fon-
• pe igre Ia as p.essoa�, ,

de causa ao reclamante, Ari Va-
�pr�5entanao.lhes os d�féltos e

i lerio dos Santos, que havia so- ladas, no valor de 51 mil seca. assistente chefe do Ser-

indicandcelhes os remé.dlos, i fri90 rebaixamento de. categoria, contos, ço de Fruticultura, que é o

Tambem fomos informsdos : deixando as funções de 'balcão Em 10 meses, em 38. ex- unico agronomo brasileiro

que o interesse despertado em I pa�a f�z�r serviço de ?perario portámos 160 mil toneladas especía 'ízado nesse assunto.
O especialista do dr. Scholl, Flcrienopolis t'd I nas dlcm,as de Bernardino _0.0- I d 46'1 t E tecni f

.

enviado pela Casa Central de em II o enorme,
i mes e Cia,

no va or e mi con os, esse ecmco, que 01 quem
Conversando com r p t f I C

Nossos rnercados princi- e.aborou os ante ...projetos a-

Rio de Janeiro, está atendendo,
. a e ar er a- - om essa decisão a firma

d lou ainda o que representa no· fJi. obrigada a. reinteg'rar o re- pais são: gora transformados na refe-
diariamente, centenas e pessoas,

t
.

t d
.

• d mundo 'a conhecida instituirão 'I' clamante nas suas antigas fun- Alemanha, Inglaterra, Ar- ri la lei dirigirá tambern o

rmms IBn o 80S interessa os o d
'.

::t

ções ti U
.

E t d d 't' I
a sua prole!'! t d gen ma, ruguai e s a os curso e CI ncu tura e. eno-

corretivo aeceesaric em todos 0$. ;II o
.

em o os os
.

CllS05 de pés deleitsosos.« ,�aJSes e do ,c:ºnce,lt� r�m que",é' �tcit_·.� �.l< ":..". '0 _._'_' .t:nidJs." ,
logia,

.. Rar�, capecializa_çãQ_
. ., tIda nos

.

mela:; clent,hcos que \ .

dos agronomos 'e quimkós
Está definitivamente provado hoje atestam a verdade dos AS I[OR(;AS REPIJ- Para o desenvolvi- do Ministerio da Agricuitura.

que os pés exercem
- influencia principios em que sef unda o pro- BLICANAS DA EX lDento· da cultura Sêde amigos de vossas roupas,

extraoedloatia nas condiçõel ge- cuso do dr. Schojl. TllEMADiJR& VAO vinicola dando preferência á

'R-fi(;UAB

WASHINGTON, 28 - O pre

idente Roosevelt solicitou on

em que o Congresso aprove
m crédito de cincoenta milhões

e dolhares para compra de

viões.

. �
- _._--_._.

ASMANDOU ABRIR
PRISÕES

BÃ1'tCELONA; 28 - Noticia

e qne após a acupação da ci

ade, o general Franco mandou,

brir as prisões, libertando, cêr
a de.t_500 prêsos politlcos.

Queriam praticar
depredações

ROMA, 28 - Algumas cen

enas de estudantes, autorízados
a deixar as aulas, celebraram iruidosamente a conquista de

I
Barcelona .pelas tropas nacíona-]
listas, desfilando pelas principais 1
ruas de Roma, e, de quando em i
quando, proferindo em. altos
brados um série de insultos á

França.
Em alguns pontos, os demons

trantes ameaçaram de quebrar
vitrines de eitabelecimentos em

que não fôra arvorada a ban
deira nacional ou que tinham
nomes não italianos, mas os e

mentos mais graduados do par
o fascista, vestidos á paisana,

dissuadiram os rapazes do in

tento de praticar depredações.
O entusiasmo dos demonstran

tes esfriou depois das 11 horas,
quando começou a chover tor

rencialmente.

Uma demonl1u·aeão feita pelo repre
sentante do dr. Seholl

Encontra�$e nesta capital um

técnico do dr. Scholl que está
realizando demonstraçõee gratis
para o publico. dos inumeros

aparelhos e medicamentos do

ortopedista americano, na Casa
Perrone.

MOVEIS

Só na CASA SitAS
Serviço 6Hrr.o e preços

animadores.
Tanto se fabrica como se

importa: Vinde e verificae o

nosso stock. sem compro
misso.

. Pontualidade. perfeição e

rapidez é o nosso lema.

ua Conselheiro Mafra,72

TELEFONE 780

Combale â horda
de Silvino Jaques

A.manhã:

OltLANDO SILVA, NUNO ROLAND, MAURO
DE OLIVEIRA, NENA ROBLEDO,
DORIVAL GAYMMI, IDA 1\rULO

"'I Z'z.OO - "Teatro a Retalho" •• rimai

raplOas uiulOae por: mesqultlllhG.
VlolRta rerra� E manael eira.

o Ministro Fernando Crs- Ti n tu ra r i a Seléta
ta recebeu ontem eli11 despa· de JOÃO JOSE' COS
ctío O sr. Carlos de Souza '

TA.

) t d' t I d' D
-Rua Tuadente, 7-TelefoDe-

I ual: e, Ire ar gera o e- 1.213.

partamento Nacional da Pro· A cTintúraria Seléta» não é a

dução Vegetal, ao qual au maiJI:, mas indiscutivelmente é ft

torizcu tumar as necessaria� melhor. Para isso, tem operário.

Providencias, no sentido de competentes e á altura de sua

fama. - A tende com a maior

s�r posta em execução, ime-. rapidez.-Entrega a domicilio.
. dlatamente, a !ei n' 549, mo· N. 29 P.
dificada pelo decreto lei

n'l826. que r.egulamento o fi.· I]
.'

.

calização da produção, cir-

culação e distribuição do GRATIS
vinho e seus derivad9s, em

toáo o territorio nacional.
Para esse fim, S. Excia.

determinou que seja instala'
do. fmediatamente, nesta Ca

pital, o Laboratorio Central
de Enologia, IaboratJrio esse

.--;�
• •

Quer reCEber bôa suc

preEa que lhe fará feliz e

lhe será de grand! ulili da-

I
de escreva a S. Marcos,
Caixa Postal, 1476-
Rio de (aneiro.

�élO para resposta

IN'. 26

I
_J
15 V.

RIO. 30 - Notidas de Cam- O
po Urande informam que se ve·rft Itificou 11ntem, á noite, um vio·
Tento encontro entre., destaca-

-

lnento federal e as forças d� Si]·
- vino Jaques.. na fazenda cCa

linaueira» t proxinao á �ocalidade I. de Tabato, onde habitualmente
se refugiav.a o bando.
",Segundo eSlas informações,

Im4\eram doi!! bandoleiros, nio

!�o o destacamento feder41 soo

frido qualquer baixa.
A. "forças federai•. ,

continuam

.petseguir os btmdoleirol.
, lnformam de CampCt Grande

qule, na proxima segunda-feira, :;

t�o mandados de trem para o
' ..

RIO, afim de serem apresentados f
•

ao '!ftibunal de Segurança Na-
ciona1. varios prisioneiros, feitos
nos ultimo8 encontfos entre as

tro{,as federais e OI homens de
Sil'rino Jaques. .

.

l�Dhe ene5 prisioneiros figura
Argemlro Ab"{abio, lagar· tenente
de Silvino Jaques; 05 irmlos

Vieira. JuliiOl raredelc Patrocinio
A1�,. '
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.. I

RADIO;
:�t\naCIOna�l

·\��I�S�� 4",,1
\

..••>�:

pr�l�a�a �i:�110
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De 6.15 As 11.30 l\o�as
A's 12,30· HORA BOLAS· Programa rico de

humor. a cargo de Sllvlno Neto e SUD.

troupe.

Programa noturno

De 17.30 áI 23.08 horas

Ernanl all Barros
Rose LlZe
Irm2105 Tapaj6s
mario rlara
Emlllnha Borba
OrqUEstra 6e Cansas
RaOamis e a Ali 5tarr.
Regional Oe [lantl!! Santoro
EOuarOo l?atant e sua Tlplca rorrlentes
Romeu 6hlpsman com a Orquestra l1IR

roncertos

RbRrturã com -VOZES NOVAS, Illef1'llmtol
IZstrefantRs no.raalo.

R'8 horas certas. 'ornais falaOos com no

tidas em primeira mae, forneclaas
pela R HOITE, sob o patrocinlo
ila rASA K

R'8 :11.30 rAHcfl10 00 OlA •• Escrita
E InterprdaOa par Lamartlne Babo,
uma oferta ao casa Oe louças "O

DRAG10.
.

R's ZZ,oo ... Paginas Esquecidas .. l?ro·

grama Oe rRmlniscenclas, IltlZrarlo Il

musical, a cargo aR: reI50 l5ulma.
rêíes, Abigail mala, Ernanl Barro!!!
R 05 muslcos_ 00 passaao.

5pEakers Oe stuOlo: OOuualOo rozzl Ir

rlllso fiulmarãRs.

VALENGJA, 30 - Anuncill-se
�ue as. forças republicana!! da

.

�reQte da Exfremadura, receberam
(Ir lem de recuar pãra as posições
de onde sairam, quando da reeen

te ofemiva dos governamentais,
---_.,-.--------

Uma assinatura mensal
de ,A GAZETA custa

apenas 5'000

AULAS
DE CONTABILIDADE
MERCANTlL E BAN-

CARIA

Português - Cor
respondência co

mereial f.·aneêsa
e. ioglêsa-aritme ..

.

,
dC'a e pratica iu
ridico-eoRuereial.
Aulas para Cou""

e!iirSOS�

Rua General Bittencou:t, 122

. Preços razoaveis

OARL·ZEISS
InstrulDentes geodésico. 'e topográfleo.

Niveis-Teodolitos-Miras--Telemetros

Instrumentos eientlflcos

Micro�copio'3 -Refractometros- Apare lhos
ophtallmologicos

zEISs

ZEISS-IKGN
Camaras fotag' aficas de alta perfeição e maxima eficiencia
CONTAX-SUPERIKONTA- IKONTA-NETTAR, etc.

Ampliadore. ACESSORIOS FOTOGRAFICOS e Filmes

APARELHOS �CINEMATOGRAFICOS e seus acessorios

ri ia l;nfoJP.lJçõGS e prospetoJ ao Repre••ntante-
.'

neste Estado
, - ,

. Godofred.o Entre's
Caixa Po&tal. 59 ....... Florianopclis - RUA TRAJANO, 4

N. 31 5-1
�--------------._.__--�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FILM�NDO-

GAZETAl jGO��RNO \ COlisã:ol�:n:etro".-
Dir..,tor - Proprietario .JAIRO CALLADOIII_.ESTADO__I!Florianopolis, 1· de Fevereiro de 193�

,

UM Jurl, realmente, singular êsse -----_
que, ha dias, se realizf,)u na co-
marca de Bomf1m, eIl'\ MInas. ·Bri' e-tOs. p·n' to-.""Trata,Be do seiluintf: o lavrador An. �a... a.... I •. í"

tonlo Ferreira de Aguiar matou a
tiros o seu ,proplIio cavalt), que tei· Por se acharem empenhados
mava em dar cabo de uma cuIdada em luta córporal, em plena 'Ala
plantação de milho do seu genioso llIêda, - foram

.

presos por umadono, o qual, perdendo a cabeça,
prana da Forca Publiea e apre-cometeu o criDlle. '"

A justiça local, ao saber do ocorri· �entados na Policia. Central ao
do, instaurou Inquerito, processan, comissario Fulvio Silva, os_ pindo o réo, que, no ultimo sa_!Jàdo, tores Manoel Benjamin oatural
compareceu a juri sIngular. Nao f'a, d' E d '2'

.

dbemos qual tênbs sido a sentença este !'!ta o, com 1 anos e

d. juiz de Bomfim. Ao que parece, I idade, casado, reaidente nos Co'
dado o que houve, o matador do i queirae e Pedro Vaz, com 32 anos,
seu proprio cavalo, apezar da def�za I tambem casado morador em Bi-ter sustentado em leu favor a tese ,

,

da legitima defez!! da propriedade, guassu. ,

ser' con!Jenade, pois que está hlcur-
80 no art. 130. do decreto 26.645 (lei,

Ide proteçãoaol anlmall) e sujeite a T.e egra-llIaspena de 15 dias de prislio e multa
·de 200$ a 500$000. Eis 11m caso foren- •

dle Interessante. principalmente por retl ' OSser o primeiro que se registra. em-
pregando se aquel" lei. Ao démais,
ca,alo G roça pertenciam a um mes

. mo proprletarlo. O a'tlmal dan1f1ca
va a plantação que yalla material,
mente muito mais dG que o dan1l1-
cador. E '8 lavrador só viII um cami,
nho: passar fogo no seu "pangaré"...

Pelo preSidente da Repu!>lica fQI O A.nte-Pl'�jeto. doassinado decreto-lei autOrIzando a IEstatuto dOIi Fun'c.·oemissão de sêlos comemorativos da
.

•

Feira Mundial de Nova York, fican· lÍarios P..blloo.do o Minlsterlo da Viação autoriza-
do a providenciar, • Impressio de
uma série de vinte milhõ�s de sél6S
dOI Correios, dos valeres de $400,
$800, 1$200 t 1$600, sendo de cada
"alor emitidos cinco milhões e ven
didos no Brasil cemmil.

RIO, 31 - O Departalllento
Adminilitrativo do Serviço Publi
co remeteu , Comisslío Revi$ora
de Ante-Projetos de pecretQ!I
Leis, o aDte-:projeto do Estatú
to dos Funcionariol. PUblicas.

Esse aoté-proJeto que, de acor- Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-do com o recente decreto-lei do bric'i de Gari�bGs de borrach,a . Realiz;a-se'hoje, na 'residenda
presidente da Republica tem de dos' pais da 'nOlv.a, o enlace ma-
ser convenientémeate estudado Artigos para escritórjJ---Livrus em braneos-'Arti. trimonial da 'gentil .senhorinha
por aquela Comisão vem sendo gos escolares-Artigos -para presentes -Brinqu.e_dos Faní Wánd�cley, diléta filha doobjeto de var�as criticas dos in- provecto advogado, sr. dr. Afon.LONDRES, 31 - No correr teressados, de modo qtte a revi-, Aceitam·se encomendas de «clíchés», chancelas, so Wanderley Junior, e fino or-do dia correram rumores de são que lhe vai fazer agora a res· SInetes e carimbos de ifatar, de metal, para inu- , nomento da nossa sociedade, comque havia desaparecido na petiva Comissão é 8iuardada 110m -

'Ih'
.

(> sr. Humberto' Silveira Espiritoquarta-feira passada importante acentuado interesle nela cla886 tilizar e�tampl as
Santo, dedicado funcionario fede-documento secreto, depositado em geral.'

, •

Hua Felipe Schmidt, 27 ral e bacharelando em direito.nOi cofres da base aeronautica Faze,m p8�.té, da aludida Co- Florianopolis" �_, Sta, Catarina ' o bvem par, ap6s ás cerimo-de Hendon. missão; que �é presidida pelo sr' 'nias partirá, ,pelo avião da car- ,ruo, 31. - Esteve. ôntemAs autoridades da Royal AirJ FraQciséo ·Campos.· mini�'ro da
'P. reira, para a Capital Federal. gabinete do ministro da JustiForce e a policia abriram in- Just��a, oe ,srs. _Anibal rreire e 41

..}1.(� nÍilvel casal, A GAZETA o chefe de. Policia- do Di'stbuerito.
.

Fernando - Antunes.
- .

-.-_--

'

_._'
�--.__�-----, ,ap-r�sen-ta sinceras felicitações.

.

'Federal,

A

-

.

I

Expediente
Redaeão e Oficinas

R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis-5. Catarina

Agentes-correspondentes em to

das as localidades do Estado.

Colaboração
o conceito expresso em artigo

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
QU eadôsso por parte da Reda
ção.

Assinaturas.

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
�ês 5$000

A correspondência,' bem como

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

No porto de Laguna entraram, no
8no de 1938, 144 embarcações. com
24.364 toneladas de registro.
Desembarcaram naquêle porto 359

passageiros e embarcaram 422.
O numero de volumes desembar,

cades, atingiu a 91.241,_cóm • .'.

11�166.356 quilos; embarcGdos •

. 83.215 volume», cóm 4.601.928 qui·- __,...

l'es. .
.

Um iuri dupla
mente singular

Nova emissão de selos

,

Desapareceu im-
portante _ docun:aen

to secreto

Lanigeros e

p,.inos••.
ea-

o Departamento de
Estatistica e Publicidade
é, sem favôr, uma das
mais bem organizadas
repartições do Estado,
Publicou êle, sábado,

um demostrativo do ga
do abatido em Santa
Catarina, no ano de
1937, de onde se iníére
que o nosso municipio
foi o maior consumidor

·

de bovinos, devorando
6.004 cabeças.
Comeu-se U:J' pedaço

em 19371. ..
E a julgar pelo na

tural desenvolvimento
da cidade, o. consumo

hoje deve t: r aumenta
do.
De lanigero e caprino,

porém, é que não há ali
uma só cabeça, não obs
tante a conhecida pro
cura da carne de cabrl
to e de carneiro.
L' claro que não co

mêto a injustiça de atri
buir qualquer engano

· ao cuidadoso serviço do
D. E. p,; mas não me

o�orre llenhUn13 dúvid:l
quanto 30S propósitos

· dos magarefes em rt:la·
ção ao fisco •.•
COlitra isso é que os

carntiros e cabritos,
ainda não sacrificadt)s,
têem o din.ito de pro-
tesf::sr..•. - .. -!;>\-_. -'

,...,_'"

Opô

Notas - policiais

Encontram-a! na estação tele
grafica desta capital telegtamas
endereçados á!J. seguintes pessoas:
Kosmos, Aquilino Verner, Bla

yer; Bangalemao, João Goedert
Junior e 'Carlol Pinheiro.

NOSSA VIDA
CHICAGO, 31 - Em conse

-quencia de violenta colisão en

tre duas linhas do metropolita
no ficaram feridas vinte pes
sô�s, cinco das quais em estado
grave. ° desastre foi motivado
por uma tempestade .de neve.

A

-Hilda Teod�ro Vieira,' da
escola de Berreiros, para o Crú:
po Escolar "-Padre /l nchieta'',
desta capital;
-Helena CllminQa Borba,

da escola de Cacupé, para o

Orupo Escolar, «Padre Ancbie-
I

ta». desta capital;' , ,
�>-
- Olindir:a Coleta POVO!lS, I Ilda escola de Porto FraDc,?, para

'Ia escolha do Sindicato dos Tra-

f E éri O',. balhadores em Cqnstrução Civil,
-a pro eS60Pl m nta u-

d
' (.'Sil d ] d Rb' .desta capita , .

,arte I VE-, a e�co a Se Ijetr�, �Aurora Piazza 'Melo do
para a de Barreiros, �,O ose;

G E I' V'f M· I" II-Alda Salva Zerber da es- rupo GSco ar

cE
I 0lr erre es»

�

,

d para o rupo ICO I\r "Olivio'cola de I:.ncantada para a e
A ." T' cJ dR' d B b P B I monm", nn li e;

io I)S o os, orto e o; 'R bê!' d se· ê, d I d
- o Ia e ouza orr a,-Jose Pontes, a esco a e

d G E I "F r
-

Herval para o Grupo Escolar P� 11
rapo scGar

'

�lClato.«Roberto Trompow-ky», CIÕ: Oues, PdaraCo , rupoM fbCO
ar

, « uque 4!1 aXlas», ara;
zerrc;

M
'

Ar d S d' -Ootizilia Mafra Pereira do

-I danaI"
Ice e

oudzaT, ",ao' 'Orupo Escolar "Vitor Meireles»
esco a . e L' g to para a e . I es

1 d 'A id bR' h B' • ;. ,para li esco a e qUI a ao,
rac os, Iguas.ll, "

.: r d 'I' ,

-Adélia' Conceição, da esco=
n

IllaZ"ld S' DI' . d OI d V I' l d F
- I 11 a e PIZZO, o ruo G-------Ga e a Inn0S, para a e a- E' I "H ',' L "

zenda d R' d G I po sco ar ercmo UZ, parao ,10 as arças, ma-
I d Of T b - • "".VElJoS � DIOS'-

a esco a e lcmas, u ara0; u, J. � ,l> ..a..Q.ruí,
U' A

'

Ab
- -Irmã Florentina Suchla, do

SRA. MARIA DA CONCEIÇA-O-:Vlana nrorueta Teu, G E I liA
-

P
,

d I d V I . rupo sco ar rcipreste ar-
TI-ETZMANNa esco a e a sogana, para a

11 I d G dd N 'D bT- . va. rara a es o a e uar 11
e ova esco erto, ijucas; M" C irib .

E S 'd I or, unn anos,......c... ma . ,}mpalO, a escc a
Z " M I d G EI '::> I d

'

E I � oe e o, o fUpO S'
oe I omero{ d, para a e stn-l I "L M II II
d d P T' , , co ar auro u ('f, para l\
aos ameraDO!!, .lmtlO:

d NI
-

. ,-

.

J I' R' S' d
'

I e avegantes, taJal;- U léI eIS IITIaS a esco a

de Fundo de Três Barras, para
a de Ribanceira�, Tjjucas� DispenSá.
-Natelciil Balista" da esc1· F d' d

SRA. HILDA LEHMKUHL
Ia de Rio das Alltas, pará, a � ,

oram Ispensa as:

A
.

I ,J t d h "e li) ani. ...

G d FI' I' -� . sama a a u3 a e 01 -

5aco mo e, onanopo ts,: ''1 _ l E I' C '
.

.

R'b' d versa rio nat.alicio da exma. Ira., ,

A·' l b' d Gl'1ffij ,',,- uma otla, 1 el., o, ',.. ••.' - ntoOla -4 I, .
o

. -} .-.,. G'" E i I IIOf" A
r

, d. HIIda N, Lehmkuhl, 91gmljSl-Escolar «PrO�t lor Jeão 'Jorge
.

� f�POT ' �d�;r. ,1VJO �o\ ma esposa dd nOlis�'( i1ust:re ion-
de Ca�p05», par.a o Gru.p6 Ea\. [10);, rln � F, terr.ane.o sr. Anto�1O Lehmkuhl,
I «G I O

. j C ,--Antometa Braga, da Esco- capltahsta e conceItuado comer-CO ar enera �OrIO» ae ,a- -

, .

..
.

•

, 'I. •
-

,
! : Ia Normal Prlmana de' Blumc- mante nesta praça.

.l.oumas, I, Dotada de excelsas vIrtudes e-

RtP' d ' f O u nau;
I d·

. -

E -I
. u

ep 'fcrt:HIi'j _ éOAI
r

pOI' _ Maria Heloisia Bachm8nn eáeva {li! sentimentos .cflstao.s se-
sco ar« lO eõSDr OS rantes»

d G E I li? f
r ,- por certo, a 8Dlversaflante'.

O E I '''Abd o fUpO
.

seo ar ro.er.sor '. I .J
-para o fUpO �co ar .

.

00'
" • •

rouhO lOmena.geaua.
B (. t" d J!' : Germano Ttmmll• jOIDVIIt'; A GAZETA cumprimen ta-aa IS a, � aragu�, M

.

L d O' ·t· t· .
.

�

M
'

I b I B h I F'
--- aua l1uer, o rupo respeI o8amen e.:

_

,'.
.-- ana 'sa e UC e e el-,

.

na.ndes, do GI�pO E&��18r «Le- �s�h��r lPDuque dd Caxlasn,
bon HégÍs», para o Grupo Es-

.

'

colar «Paulo ZimmerllÍann», Rio
do Sul;

, No_ea�ell
.-Maria Madaléna Vilela

Piazza, do Grupo tscolar «1'i
bu!cio. Freitas», para -a escola

C J -Catarina Coelho, para om;xta Je aéupé, Florisnop,) is;
-Omã Mendonça,' do,- Grupo Grupo Escolar nOlívio Amorim",

R
,. Ttindade;Escolar « aulirw Ho!n�. para a-Rodolfo, Oerlachj' para odo Sindicato dcs Trabalhos em

Arrnaz"'ns T' h d t Orupo Escolar RLuís Delfino", 'N'OIVADOS.. e ra.p:c
,

es. es a

capital; Blumenau;'"
__j "llle .

Bichara, do Gr!Jpo --Marcllia de Oliveira, para
Escolar nprofessor 'AveliÍia Re- o Grupo Escolar "Lauro Muller".
gisll.. p�ra 0-' Orupo

'.

E-scoiar Itajaí;
'«Profess-or Gerroana Timm. ;-10- WlI

-

ã'invile, .DIOnera9 O
.

,
-

_.Haidéa Gómes da Silva,
do Grupo Esc.olar "Abdon Ba
tista,' para o Grupo Escolar .AI
mit ante 8arroso", de Cl\noinhas;

Consoante o decreto n. 684,
foram incorporadas ao GTUpO
Escolar «auro Muller,. desta
capital, as 4a. e 5a. escolas mix
tas e a escola feminina, das ruas

Mijar Costa e Lages, regidas
respetivarnente pelas prolessoras
'Oen�sia Ferreira Ourioues, AI
cide de Lima Veiga e Maria
da Gloria Sl.butel.

A' noite njl "Plfert. deI Sol". Rua cheia, com as fi·
dll�as simJ)il.ti�as e mais representativas do nosso "set". Num
grupo' distinto, a jovem senhora X., com aquela sua g�rru..
lice tão de encantar, conversava com duas formesas amigui
nhas, Seu esposo, retirando, com displicenda, um cigarro,
acendeu-° volutuosamente, e disse:

-."0 cigarro é a mulher. Envolvido no seu estojo d.
papel, apresenta a araca delicada das loiras ou ° sabor ter
te das morenas. O cigarro inglês tem um perfume h·ibri
dt! d'e chá e ág na de colonta, Torna·nas infantis, c.onl
evocações de claras e frias' "ladiefl"... O cigarro brasíleíre,
sobretudoo de palha. tem o sensuaHsmo dos tropíces, E'

•

leal e forte. Esquecido um minuto, extingue-se. Reacen·
dido torna 'Ii viver todo o esplendor primitivo.,

"O cigarro. como a mulher, é 11m pretexto. Quando
se fuma, sonha-se. E' assim quando se ama. DepoiS de
saboreado, nada mais resta que uma silhueta de fumo e
um pouco de cinza•••". \

\

RII"
A insinuante senhorinha C. O" depoís que passou

a veranear na Ponta do Leal, numa (asinha pitoresca, es
tá muito mais bonita e graciosa. Ficam-lhe muito melhor·
agora, depois que o sol bronzeou a, sua tez, aquelas tran
ças de cigana. Mesmo porque a senhorinha C. O.. tan ...

. to tem de brasileiras, como de índíana, com o seu perlil
acentuado, forte, daquele povo errante e sonh!ldor, que

, tem na alma a alegria amarga dos musíces e no olhar a
saudade rebelde da terra perdida.,

11
II O

Madame Z., já vóvó, não deixa de ser uma escrava
da moda. Acompanha,' a rigor, os figurInos. Tem fllhas
moças e tal é sua garridice, que com elas se confunde. Mas
o Tempo,. esse velho máu e inimi''l das ,mulheres, não
poupa madame Z., marcando na ampulheta as multas
primaveras que lhe estio debítadas,

Onte-m, quando madame descia a Praça Quinz�, va

garosa e, despreocupada, alg",ein segredou.me ao ouvido,
maldosamente.

-·Lá vem madame "ó! que saudades que eu tenho!•••",

Remo�ões

Foram removidas:

DUQUE

N l\.SCIMENTOS

Acha-se em festas o. lar du
Timoteo Alves e exma. espo
d, lima G. Alves, pelo nas
mento de uma robusta meni
que recebeu o nome de MarIe
Dalva.

Deflue na data de hoje o ani
versarie natalicio da flxma. sra,

d. Maria' da Conceição Tietz·
mann, digna consorte do nosso

estimad<il conterraneo,' !!r. Egon
Ti.tzmano, diligentt1 Coletor em

Brusque.

VIAJANTES

Seguiram ôntem pela Empr
Auto Viação �atarinense os

guinte:,l passageiros:
Para JARAGUA': João MaU

Ceci Moreira, Acimar Silve'
Polidorio,F'ernandes e Padre A
brozio. j ,

Para' é'AMB{)RlU':
Moellniimn.
Para ITAJAI': Fulgencio Ia

ges e José Maene.
Para TUBARÃO:

Varela Carlos Braz
Siroa.
Para :JOINVILE: dr.

Bastos, Amauri Madureira, AI
Costa, Marcos Nissensohn e J
Vaz .

Com a gentil senhorinha, He
lenita Muel�r, dileta filha da
vva. Gertrud,t's Belli Mueler,
ajustou núpcias,_ o .�. Ad Ra·
mos Castro. , ,

A 'GAZETA, felicita'.

. Regista se -hoje' c: aniversario
natalicio da, gentil

.

senhorinha
Maria Sulami(â Dutra, orofessQ·
ra normalista,' e filhá da vva.

Edwiges Meireles Dutra.

-0- ,

LIGA OPERARIA
Firmado pelo sr. João eh

co Lopes, lo. secretario da
Operaria Beneficente e Recre
va de Florianopolis, recebem
atencioso con vite para assistirllÍ
a sess§o de posse da direto'tia
realizar·se hoje, ás 20 heras e

sua eéde social.
Agradecendo a gentílel8 d

convite, «A -Gazet.a:. far-se·4'
presentar.

'

Foram nomciada�: Fazem ano� hoje:

o sr. Renab' Conti Lemos;
o sr. João Teodoro dos Santt>s;
o er. José Freitall, habil volan

te.

FALECDIENTOS
D. BRAULINA DE.LAIT
Ap6s prolongados sofrimen

faleceu,· ôntem, em sua reBi
�ia. á Avenida Hercilio L
exma. lira. d. Braulina D
'esposa do sr. capitão Ro
Delaite, Delegado da Ca,pital.

O enterramento da bond
No- Cartorio d_o Registro Civil, senhora, terá lugar, hoje, '!

estão se habilitao,do 'pata çasa-_ horas da man.hã, pat'a ° ce

rem, os srs.
�

�49-
.

�Injeida eNa- rio dê Itacorobí.
terda Silva, árnhós funcionariol ,A' familia .enlutada, com e

bancarios. cialidade ao sr. capitão Rc
Delaite, envia A GAZETA
tidas condolencias.

lIABILI�AÇõESFoi exonerado; a pedi.�9,:Ra
nulfo Josél de Sóuza . Sobrinho,
do cargo de - Comissario de Me
n9f�s, ne&ta capital ..

LivJdaria
'Fa"le.:eu
-liaan Bual

ENLACES·
_

WANDERLEY..:..ESPIRITO
BANTO_

de H. O. 'LIGOCKI
..

CÀP MARTIN, 31- Fale
ôntel]1, nesta localidade, IOf
anos de idade, o famoso p.
irlandês Wiliam Butler.

O. chefe de· Polic
·tlo Monroe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DOENÇAS DE SENHORAS-PARTQS 1
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 80B.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS S

IlES�DENCIA A RUA José Veiga 186

J ::��'"Cha�ad!Oa�!al!::'9hora ., e noite

-Dr.
-

Joaquim Madeira ; Neves
'-

ME'DICO--OCULISTA
Formarlo pela Faculdade de Medici�a da Univer.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

C I!SO de aperleiçoamento na especialidade, com o dr. p�u·
le Filho, no Serviço do - Prol. David Sau,son. no Hosp�tal

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua.especialidade

EletreCidade Médica, 'Ctinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 'sob .. Telefone. 1456
RISIDENCIA: Rua, Tenente Silveira 57 Telef. 1621

[)r. Augusto
à& Paula

Parte ira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

�c,-,

MEDICO
l'JeENçAS DE SENHO

RAS-P.�RTOS
Operações

Consultoria: Ru.!l Vilor
Meireles 26

.

fl. 's I e,30 e das 2 as 4 h"

Resicdencia: Rua Vis" onde
�e OurCll P,�tO, 42-'

P.ne: C:.osu'torio. 1405
foae: RdilAencia, t 155

I Dr. ,Padro de Moura Ferre
. -

Advogado,>
Rua Trajano, rr 1 sobrallo

I Telephone n' 1548

Banco do' Bras��1
lapltal 10G.OOO:�OO$O.,'

'..IId. d. r'l�rYa "259.7'.6:110$00l'
IXICUTA TODAS AS"OPERAÇ9;ES' BANCARIAS

'i .

".aNeIA! t: CORRESPONDENTES') EM'TODO 6 <�A.IZ
...-selA LOCAL R��A TRAJANO, No 13

. !
AII.n ... em: conta, eorrente. os se;uintes juros:

..,.... J.r" (CO!VIE'RClAL' SEM LIlYP1TE) 2% aJI_. Hlittt.cl.. (limite �e
. 50:000$) / 3% ala

�. ,.p.lares (idem ,de JO:OQO$) [ . '4% aJa�. de avise ,révie (de quaisquer �:uantias, com -retiradas tam-:

bem de quaisquer importan�'�).
.

'Em
avia0 prévio de 30. dias "

3,5� alaele '0 clias • 4«g aI'ele ,. 4ias 4,5% ala
".IIT8S APRAZ�FIXO:

. �",t , IIlbes

I ala
"

ter 12 mêses '

.

c .

I&m raela mensal ", ali
.

I

LBTBAS A PREMIOS �
pôr 6 mêses 4% a. a,
per 12 milca : S% c ISujdto ao sêlo. Fopordonar_

.

IIxp.dlente: das 10 ás 12 • das 14 ,. 15 horas
Aos .aba"•• : das 10 ã. 11,30 horas--

Enaeraço tele.rafico: SATELLITE

I'TI!LEFONE· 114
'. _. .. _

..

;
---------------.1 \

.'....'=.. " -
•�'�l ...
_ .....') "

;;IiAVA 1I1.'·�
- Mnharee di ..... f"'

•

'r'�"'n&' n�fJUU_".
• 'b

-

ih�tr' .'. . - ri&1h

f'!adi0s

,

_-==--- --,
- �

F1ori.DQPolia� I,�8.
'

Omar

Ptanta.execuçãe, tis
ca I ização e d i ração
de ob.as
Aparelhamento .com
pleto para constru
ções de pentes em
concreto armado

Carneiro Ribeiro
Enger.he�ro téivil

Pal.cia da

1· Andar

Caixa

Apartamento
Caixa Postal, 784', .....

.@ »'4,11

A. Eletrtr o
PARA INSTALAçOES �E� lUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO. C��SERTOS E AUMEN·

- - ---- " TOS�PR�RE.M . - ;.-. ., .'

.

IA.. �LET',RjCA
TEM SEMPRE EVI STOÇK - E A' VENDA, p"'l(
PREÇOS SEM COMPE'tlDORES N A PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT

JOURS ELEGANTÊ.S.E MODERNOS

���I���F�i�i:,.s�:El� A Elétrica
ACABA DE RECl!ER UM FINl5SIMO SORTI
MENTO Df CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI�
DADE NO RAMO_.AR rIGO ��ARANTIOO

Vanda • instalação de contador de luz e força. por
-preços modico. s6 na Ca� A ELE'TR"ICA'

I-Ór�!�i����'�I'I::"''''&A 'ta g

iGottSrYl.�:':-I_, e. Ader�al R.
Ela Silva)
I\dvogado

;:
P. 1,) de Novembre, J sob.

FODes 1631 e 1196

!1-chefe da .lini.1 eI. H••pi·
tal ti. NUrnJ.erc. (f\oteuor
Iodórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter) ---;�_
Esp••lalllla ... alrurgla ?..,,� I

�"1iI

r ,Iral

'1'
alta cirurgia, tioaeceI·ai·, (41..
ençal elas senheras) • part..,
cirurcia 410 sisl..ua'R.Voe. ..

I operaç6u 41. ,Iasti,.

,. CeNIULTGRItt·-Rua
Tra...

aoo N. II das 1. is 12 e

, das 15 ás l' t 12 hora,. �

�

I TEUF. 1.28;

I.( tl�ESIDENCIA- Rua Este-
.

.

ves Ju�.�r
N. 26

I1_, �"fj!1 .'I. !!",-

�

•

iDr. �;;:";-I
lBo.lb,.iGl

•

Maquinas e Pilotaf�
--------------------

Curso de

P'ij��.}J,vl.SS AL�OS PARA 'E�S A Sv. M4,-' -

QtmJPt'AS� PRATI&ANTltS DE 9ÃQliINAS, MOTO-'
RISTAS E A T.De MAIS �UE SE REFERE A'

.' : ' ., ... ;. M_NI<iA MARN'IMA. .'
.

,

�
.

!
J

,

0;:, !.r;:ü....iE�aü.S Jin',;v.JiI8ÃQ I}IR1.�ll\-l;)E AO

I' -, ,�:NtlPlti .... REIS VALE
.

hAl\M 13 �m M!I0, 41

� FLORIANOPOLIS

JL-
= 2l I ]L t.Ôftrdrt pt

-

.:..:\-..
• ." � ����" _':/!<':' •• '

_,-,,�:_ "".. _ ..... II'-'

, ,
,

".,...,

Sandalias: de Tira

. .

A· GAZ .. ETfH&a.
Dr. Alfredo P. de Araujo I I Accacio Mo-I � Cálculo de qualquer

MED I CO • � estrutura em 'con-
Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escríp- � ereto armado
tmpaludismo e moléstias da pele � e ferro"t6rio de advegacla á rua �

Tratamento do empaludismo e das melestias da pe-
'

�
le e nervosas pela .Jlutohemot/rerapia Visconde de Ouro pretol.'�Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro. '3 n, 70. _ Phon� 1277._ .�'

.

Telefone, 1.584
.

�nSliltas:.=-.?__a�_8àS II �14 às 16 horas

T Caix! ���. 110. ...,-1.1,I ' A�
-

EUl�R DE NOSi,EIU'� ��1
.=r=��61�= I'...............•

�> ;.�R�" �-
--, �.�

", l\\t1

�
�
�1

I
iI .Curitíba�� .

.. Para seu eencerte, procu- �rai a Casa Musical, que con ..

�'
.

ta com a sficlna melhor �mentaéa na capital. .. _,Rua [oãe Pinte • 2�

e calçados de todas as qualtdades
TAMANCOfS_ 'mexicanos para

Praia lIe R81lha ,

-,..
.

CINTOS, PULSOS, OLEADOS,' CORDÕES,
BONETS. LUVAS, etc.

Artigos para seleíros e sapateiros
Fabrica d. Calçad.s -- BARREIROS
DEPOSITO, RU.-\. CON�EL1iEIRO MAFR,A, :8.

A. LHEU�e:UX

...1111"0 e .,Ieza
�oonorniai8111

•• nos Trabalhos do

C.naulterio T6cnico de
-

. ,

IVO A. CAUDURO PICC�LI
E.ng.�"helr. Oivil

..r.fi•• I ...... is lqalDllitadQs Pe:"r:B" to'cios
•• rames ..& engenharld

Administra".. construção e reforma de '

pagamentos em prestaçõ�s

Prejétos e�. ger,él"

"

Escriterio centra' : Rua 7. de �eternbro, 47
�p O r t 8 Uni ã o .

. -:" � .. !.

CLINICA (.VJl.AL
Vias Urinar, '-

1r.tflmenlt# ",.d'l ..,.,
molali., do PuLo�

Consult.-R. joli. Pioto \" 13
h l.lefooe. 15C95 •

·Ra. HoteIOloria-Fo_.e I::' '33

"� COIll"lItJ1 daa 13 ál 16 h. � .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'A GAZETA, 1939 Florianopolis,
������'���������"'�������������ii_lii!ii!ii�ii_i!i!i_il__4i,iwi;t�,�J""''''•••••••••'''''•••••••••••••••.

�
.

I i Serraria .'São JÓ�Q'
I ---�,---------------------------

i no dist'ríto do Estreito

I Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

:
metros. Bem s�ca e de otima qualldade.-

, I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

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

M�::!.·:�,·.:

Vi a-ção. Urussa�ga
,f�� iD"SEGURANÇA,-- RAPIDEZ _' CO,MODIDA�E

Dírigido delo soeio.-JOSE MAXIMO
TRANSPORTEDE"-PAmTR6s�ECAI�"('jAs �.:

...... ,"

ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS
.

escalando por Forquilhinhe, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal.
Urussanga, Orleans, S. Lud�r.ro,Br.aço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMA�AIS em combinação comasl

linhas de onibus Ararao{)uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados

. ás 5 horas da manhã
Si\I'DAS de Araranguá ás quintas-Ieiras e domingos,

á$ 5 horas da manhã
A linha de' p'orto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras .

e sabadcs e parte para Porto
, Alegre aos domingos e quartas-feiras

AGENTES-L\raranguá: Beraardino Maximo- Forqui
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Farsce Filho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: ROllalno

;'::::«"

Damiani & Cia. -Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do Nmt�; Alexs odre Sadrinin'
AGENTE EM FLORfANOPOLlS

JOAO NEVES
Ilua Trajano. 2-Fone, 1655

HOTEL DOS VIAJANTES -- lúocurem para se hospedar em Arar_8goá\;.
pProrietario '- dOTE' -M AXIMO .

I· 4e VENDE·,SE '; t�rr:�!t ne JU�lCHARLAUTH Igar Barreiros, com duas casos
.

'. - ,

J. A V A de tijolos novas, um bom pasto,.
é o

crero:: que, revoluclO?OU 0'1cocheira, e bôa chac�ra, e agua Ãund? velo, e, ora revoluciona a �=:.=;m;:I:ZD�_lIIIIt.E!I_�_IZi'Ii__"__
com urna linda pr,ala para' ba- .

meneá do Sul. I �1��������!!!I'F!'!!_·!!!i!Q!!!!i2!!!.!!!.L!I!4.!!!";!!!!,ª!!!U.;;I!;'�,,!!I!!;:!!I.'!!t·*l!I!i!!!!!l. B!l!__

I E��:�d:�Õ��al, q�:nteseg�:mpar: . CHARLAUTH I:! �MPR�ZA VIACÃO ATHERINO
Biguassú, A tralar CQm o pro' . I

----

1iII IIIlIIB!EIl__IIiIII_____ prietaric-e-Pedre Sipriano da�... não ê um creme comum' tfARGA5 . E PASSA4iEIBeS
Silva, em Barreiros.

.

. I_,.L ...iiYW CHARLAUTH
IIG R A:�N,I) .�_ H O T E L. M O D E R.N·O� Iche extinguiràhas sardas. pano. i I

____'._

" . cravos e espio as, !fjm a IDlnlma

PREPRIETARIO .

irritação 'déixando-lhe a cuti-

João Ku h n limpa, 'macia e fresca,

ENDEREÇO ,TELEGftAFICO:' r---------
. -, Grandhot.1

Em prédio proprlo, de" quatro andares, e inteíramente novo, dispõe de: boas ,.,,'. .
. CRED IT·O

.

MU'JUO p
.

'ED IAL
acomodações para os srs vfÇljan�!?� c_ exmas, farnilias, com luz· 'aguá éorren�e �i -',� .' _ -+r-,.�. "

_"�__,-.."....._..,.,__...._�__

em todos os quartos·, "
.:. '. !: I b d'

'* �

.

." '

M
.'

d
'*

TratalDento! . de pri.eira ôr-d..,m .
..

.

. ,. :1 .' C u
_

e e Sorteios em "ertâ' orJ:as
Di",rias: 1-0'000-12'000-14'000.:., 18'000 lI'

.4 de Fevereiro' 4 de Fev3:eiro
SALAS DE AMOSTRAS ASSEio E 'PRONTIDÃ�: .' t.

.

Banhos quentes e frios a' cjuàlquc'r hora. " . ,6:600.$Q·OO .'
_

V. fixeia. preeisD II. uma limeusine? I

:'''��,�, f1��'i.���ii:�;��
Disq,:t"é 'a' 'n."'''', a-a (:)Ó' de seu teleíone e

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

Sã., todos carros modernos e conlertaveis dirigidos por
babeis volantes.

"'i'

. Erondino Cardoso
Otavio CardesQ
Bernardino . dos Passos
Numas P. Card�so
Waldemiro Vieira
Patrocínio Vieira
Rubens

$02.
S.3
50.
514 -

51.
521
&.25

� �'"'III!!Cf!i --w. "':---r:�f ���:. �
...

. .............� ax��'

, ". -.
r ,��::.,-tt:: f?."rl,;;."'�d-:" ..��".;-�:::J� ......-�__ �q�;;.;......;...�:.:.:.- �

o
Avis(-á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando hahilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

lIorarios de saída�

DIARIAMENTE DE FLORIANQPOLli A BLUMB·
NA" A'S 7 RORAS DA MANHA. MAIS INFQl"tMA"

ÇÕES NO ESeRITQlUO DA EMPIUEZA, A' l\UA CON·
5ELH1tIl"tO MAFRA, 29.

€AIXA PQSTAL, 82
s c- __ ��_�.....� _ ,.,_-_' .... ',l.o.'f<'·/�l.,.,_.,e:;,,;c.'���

'.� - :�,1._·_-:7:..::-���-�i����

',' ./i ..

RUA' GUSTAVO RICHARD
"Defroi: te aos Correios

.

e 1elegrafos
:

' .-' t
, J ivltiitos outros premios menores"." .���.�i;;.:�;':;:, Tudo po-rf$OOO

Formldavel.; Fantastico .••Laguna ; ISanta Catarina

,:.--: ;.�� .' "_- ��.. - ..... -

",:" .

-

.. ;�" -.'. -_

IRIE ..JlllIEISENTANTESI E

CARL.OS,
auzin,as

.eSCH
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A GAZETA Flor,ianopolis, 1,...,2,,...,939
----------------��---------------------------------------------------------------------- --�-�

GAZETA CESp·ORTIVA
Direção de Hélio Carlos Regis

á carta doia Avaí vai a �ta- , '.

presidente do S. C. jai, domingo, Anuncla"'se

F I que Madrid
orteriocoue jogar com o Cip ern disputa terla propos-do· titulo' de campeeo

EiBrreyjde à ca�ta do sr.Paulo S. S. e foi tão somente, êle que A nossa sinceridade, felizmenle do Estado to a rendiçãocheid'!mantel, publicada em um agiu vilmente, Iludindo e burlando bem compreendida por alguns !Ó-
os nossos números anteriores, re- Afeto aos jovens que se colocaram cios do seu clube que nos procu- DOriliogc" s,/á um dia de g.ala uma campanha brilhante, digna sem, cond i-
ebemos uma do sr, Tcm Wildi, debaixo de sua falha e discutivel raram propondo que nas compe- para o� fans Oe futebol de ItaJaí. dos maiores encomies, tem um

ue é a seguinte: Clril1laçlio esportiva, para depois tições' externas os dois clubes con- �. que irá áquela vi�in�a �i- esquadrão possante capaz de trazer çõescf�RIANO'POLlS, 28 de vir a público dar essa tremenda servar-se-iam unidos prevalecendo .dade o valoroso Aval, rnvtto à nossa cidade uma vitória, que é

neiro de 1939. rata que �ignifica a sua Íamentá- a denominação do S. C. f., é, campeão da nossa cidade, delron- um meio passo dado ao titulo de

limo. Sr• Carlos Regis. vel carta. d rar-se com o não menos valoroso campeão do Estado.
gran e.

C:
.

dAS V-I O C" d rfNESTA Para terminar, queremos dizer Bem vê Sr RedalOl a enorme Ip, campeão a .. •. IP, po enco surpreender
Quando ap6s a publicação nes- ao Sr.Scheidemantel que tomamos bravata, para �AO dizer gargante Será um prélio de verdadeiros o seu adverai io, é capez.ta-nberr-,

e conceituado jornal, na Secção Dota da sua interessante frase: do formidável atleta que tlinto se
cenpeões. de dar es'te passo.

Esportiva. ria data de 17 dQ cor- "Não teme, em terreno algum, a tem medalhado a CU5to do nosso
O alvi-az«], qu : des Ie ha dois Por isso, a pugna de domingo,

d "!'t t d '1
.

"Q d d' d' anos até e-ta data vetn cumprindo em haJ'aí, será grandiosa.rente mês, 8 1080 I a cal a o sr, nove agremllçào. ueremos a - apren iza o esportivo.
Paulo Scheidemantel, êste foi in- mitir que a educação esportiva Agradecendo a publicação des
terpelado sôbre certos termos ej deJ criticado presidente não quiz ta, sem aludir à lei de imprensa
prinçipalmente, na pai te em que aludir a uma competição fora dos como fez o Sr. Paulo Scheide
se refere à "má educação esperti- campos esportivos mesmo porque mantel, 80U de V.S.
va", o sr. Scheidemantd negou, seria apenas um caso de policia, Cre. Obgdo,
terminantemente. de ler empregado si não fosse da alçada do Juizado .;

O as�e�to do pavilhão da. F.

tais termos, bem como prometeu de Menore1... Tem'Wlldi dor." '<Di está revoltante e ineuperta-
de mandar retificar os me-mos .;_

vJ..

termos agre&Si�os e, malcriado!., A CO�Pet Içao
Atualmente, com este calor

Nio tendo sido [eito até a pre-
� I II' ceusticante, com razão, niúguem_

sente data esta retificação e,tend,o de nataça-o
H4 assistir jogus. "

P I Sh-Pois basta isto: o tore ,d'Jr da
desta forma. o .sr, au o c et- ..

emaotel faltado à promessa Ior- ,�(:ral paga I $000; o torcedor do

.81 feita,lorna-se necessária esta (OSIIlO.r Cnoha) npa\,iih�on-Pàgil 2$000.
,

Mas, ambos ficam expostos IlO

cl\r�� esporte, como em tudo, a Prosaeguem com o maior entu- crição de 5 meninas e duas mo' sol. Não há vantagem.

educação é ainda o traço que siasmo os preparativos pau 115 ças, destacende-se entre as pri-j Crêmos que a nova diretoria r.li;1����;�����)

melhor distingue 85 pessôas, é o grandiosas l.des natatorias entre o meiras: Robertina Cu valho, a da F�C" D" urgentemente, porque � Viuva G:�trudes
-

JI
Sr. Paulo Seheldemantel. pela FiGUEIRA NATAÇÃO CLUBE popular 'Carioca" e Teresinha é mister, irá maniar fazer DOVO !� 'Bem Muller __ H

. tr que deu na missiva que e o PAULA RAMOS S. C.
,
Maciel, bem assim como a elegan- pavilhão. ::!I III

ames. a
.

�

ão é {') oadrão de O FIGUEIRA, promotor da· te �antinha Santos. .
-- O E,�tádio do Gúvêroo, ade-

Ali C b'
_ _

F l' "
ii1 participa aos seus parentes e li!

�,

vos envieu, I;' '. tl -

,

. ., d d
J

E d _

I' fi' d
-

h om lI1açao e lZ nas t,� pessôas, de suas relações -"
'

I A' d' bo�as mane"l'rIlS Que rompetlção,tem Ja na· a menos e ntre as moças esta"am(15 íDalS, cara pronto aqUI a uns
f

.

é t 'ã
'

�� o contrato de casamento_d-e Ln'e egancla e e
.
'. . ,

-

k"" �,<",
'

ner umanas ' ar e {lue r: o '" .

"

-

I' �"-- " '

_, .. d : ,.35 nad' dores Insentos sendo c�r- Solange Maurl1 IS e- A('!oI1'I8"ta- WfS"T.1.!I'iJ:l"Os ,-

"iJ'""
- ,""', ,,.J:f �,- __ ' .••�-,'�. 'I'l'""-''''�'' '_' ,- J� "S4u"'a" '--fl"lha'

-

H' p.'F,�.. <r''A com Ia (unção a que ...êe sergultl ou.
. a

•

"

, _

"' --'. encontrará�Slmlle; As fonnu- ,,� �ú�-"'1 II

,�
..

d to o comparecimento de mlllS de Gama O Eça. "Oll clubes,,�muora apres:,ntando 'I
!

d T E"I t Jt o sr.. ARI RAMOS ÇAS. �
esul eXlgm o.

11:0'
'

.

_j f d "fi ' as os·· res . eman os r.� TRO
",

ii
F

. 'in Íes conversa que
iJ' • O PAULA RAMOS apreseQ- O PAULA RAMOS, por sua bons quaaros. azen G sacr; CIOS,. d' d -3 I �ã litJ ' -

-

V ;1 lum.
SI P

vosso jornal tará outros tantos, o que nos dará vez, conta com Tugne e Pupa scrão,se e�tl'! e�tado continullr ,eler- p:rn�or �1� _•.tt.d -

e eza_ ,;,
o � .. �

• . e��� pcifa. f lmar e talvez uma média de 5 concurrentes à Busch, bem assim como Dtjandira namenle prejudíca1cs.
ru os ,a . ora�ao � Flonanopohs,

27-1_1939'jH
.'

no ptOPOSl o e 10 o

d
'

O I b t t P
.

t t '11' V
.

d
f.! tl;;_:u,�,:���.

h
.' �'tuacão que 50' ca a prova. e am er e ou ra8. Ol�, por ef. as e ou ras mu I'

ence _-oras 'Itl.:" ,,!,
annODl5ar, uma .1 .

I

1" '.

d
., A' 1 d f

.

r."1
'{ti A i -l'li:

��t
. d

-

"r Paulo J�m vista e tais ClfcunslanClas p a� r�zõe�, eve ser elto novo li �ioI r �"

Smcelnletl�deamanetleml�15mlaped�u"
�

� mesmo Moea�8 e menioos é de se esperar um iovu,lgar inte 1,' as te'ses bra'"
� � �

�

.... ��� e M��.z
afirmou em assembléia não permi- Dois dos páreos de maior inte- rêsse nelsas pr018S. � Helenita H
·tir a criação do Cata0 de Dnetorlresse !ão sem dúvida osdcmoç�s Domeoll IIB�NCO DE �REDI·

,- sileiras � �
. Esportivo assim como nio se dei- e menmos.

.

• ,TO POPULAR, E ' � noivos �
xaria dirigir por quem quer que O FIGUEIRA J'à obteve a IDS- O pàreo dI! 100 metros livc< AGR,.l(;OLA DE SAN- , ����OO·

,

b d
' RIO, 30 .)..;.. Regressou ôntem a

seja, caso contrário a ali onana
'__ _ indicarà o mdhor e mais veloz: TA CATARINA deleO'ação bresilei,ra ao Primeiro!,'

500
..

.. Um� assinatura mensal
o Clube"

DESPERTE -A BILIS da cidade, ao passo que os Congresso Sul-Americano de En-I de A GAZETA, cnstaOs dissidentes do S.c.P. nun- metros apcn'arà o mais resistente. 'ASséwbléa geral genharia, realizado em Santiago
h I d eh'l apenas 5$000

'

ca deixaral'J'l de' recon ece'r o va or DO SEU FIGADO São cotados entre 0& melliole!: ordiooria OE I e.,
d h' F

d' h I'ro, porémoMS b' e I Tte I ntrevlsta G, o engen elfO e-
e seUS compao e, , Sem Calomelanos-E Saltará da Cama auro, a IDO, .:lO on c .

• '.
. _llipe Reis, técnico patricio que

que sempre causou estranhes., e Disposto Para Tudo Eduardo.· I
O Conselho de A��lObtra I participou do aludido congresso,

merecido a CeD&Ura de seus asso-
Seu figado deve derramar, diariamente;. ção do Banco de Credito Po-' declarou que as téses brasileiras

Cl', "os" é a ID"Deira como organi- no estomago, um litro de bili•• Se a bilisnilo . i.'pular e Agricola de Santa CaD apresentadas naquele certame fo-1].., corre livremente, os alimen,tos, nilo são
ib Iff"" Id I

.ou as comp":tl'çõea intemas coro digeridos e 9.p<,>drecem. o. gazes incham o On OS ,para ,.....a a.s tllf!na, de acordo com cl alt. ram todas vencedorali e ?s traba-
• ,. estomago, Sobrevem a prisão de ventre.

I t i I Ih d b '1' I T d
prt>ml'os e medlllhas para os pri- voc@sente--""abatidoecomoqueenveneDll-demp.era r �

.
2,3""de seus Estatutos, convida' os os os raSI enos c assl lca (IS

c do, Tudo é amargo e a vida (, um martyrio. T d d h á como oriainai!l.
mel'roa lugares e, no dia das pro- Uma simples evacuação não tocarli • O OS gs. oml�gos. aver

O�I'I sr�. aciolli�tas deste B&-nco para
..

causa. Nada ha como as ramosas Pillul... bus I)ara Caldas de Imperatriz. S'
-'

d A bl G I
vali, lá aparece êle, e técnico, o ��!:rE��z,:i':x,�!:gli'!';�':::';,..u::..afi�� partindo �o Largo <lã Alfandega! Oa

�.J�S!ã? e I�sem éa era

juiz, o treinador e presidente a �e1i�i:';':a�°"j=�od�:!: �"!:�'!l� ás 8 8Ó horas, regressando ás 15
.

relDam 8 rea Izar�se em sua S6 um presen,te' realizará-

. d' t são maravilhosas para fazer a bilis correr h' séde á Ru -r
'

ro 16 "pcompetir com os emal. e, na U- livremente. Peça as PillullIR CARTERS . oras. a 1'8}llnO nume •

ura espe esse sonho, .. E nenhum
ralmente, càrrega os prêmios e me- �%� °3$����do. Não acceite imitações. Ida e volta - 5$000 ás 14 he'ras do dia 15 de Fe- ,

•

presente melhor do que um
dalhas para ,a iua coleçAosinha. SE_!--L & Pft(j)�TS ·dvereno do corrente &no, afim cul.a�ão" perfume. u� perfume que
Tem-se a I'mpresslio .que o S. C. e t atar-se do seguinte: 'S f I N 't d B>

')
• az son lar como 01 e e agF. nã� foi fundado sinâo para " S C l

· " .-
a aprovllção do Relatario e

.

d d
uso. S aDalo r i o a n ta· a' a r (n a ':

- Parecer do Ccnselhó ROMA, 30 - A propósito das
I

a por exemplo;
.

_ FI'scal,' declarações do redator diplomAti- E' O ultimo poema que
Pelos mesmos motivoe- que . IS h 'd & C'

d 6])) eleição do Ccmf'lho fit- co do DAIL MAIL, legundo as ,c nel er Ia. escreveu,
obrig'lram a afastar-me' a ••Cle- quais o Ir. Mussolini convocará com a magia misteriosa de
dade" Gutros sócios também o fi- Dr André Kiralyhe'gy ; cal e seur Suplentes. tal conferência de lIuatro pot.ên' suas essencias raras. 'Noite
l«ram. O Sr. Paulo Scheideman· -

FI' I 30 d J
' cias, depois que o ceneral Franco de B:lgdad é como"umã sin.'A d d � I' ouan(,po is, e :melro

I'conquistar
Barcelona, um

dO.
s maiste

Ii esprezou to OI eSSeS va 10&05 DIRETOR
- PBOPRIE-TARIO "_de 1 Q39. proeminentes m�mbros do partido fonia, na qual trescalam no-

e ementos unicamente porque Dlo
, fascista classificou aquelas .. decla- tas frêscas e ardentes, aI.

le ren,diam incondicionalmente: li Estaçlo PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado- 'N·. 33 5V.-I. rações de "pura especulaç�o". ternamente. Noite de Bdgdad
lU" ditatoriais determinações.Com de !..nta Catarina fé,lz sonhar..' .. lel11bra foman.

-
o Sr. Lothar Doubraw8,'scrDmte res e sugere poesiá... Um
porque 'não· quiz faltar. à Compa- O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado 'I LOT E R I' A-' F ,ED ER A L presente apropriado, pois,
h· d Q d 6. h para o tratamento conservativo e CI.'r-nrgico de .doenças pul-_ Ihn la e ua cos.onde �te sen or

) E t S par,a as ,n,lU eres que amam,
d monares (pneumotorax, frenicotoIDla, toracoto';Illa. s e. an��tá tirando a sua Clldtrlle�a e

torio encontra-se localisado na Estação Pe�dlzes - VIla VI- faz recordar os romances pas-
reservi.ta, � ,Sr. Scheidemantel toria, na Estrada de Ferro S. Paulo :- RIO Grande, 8.00. Dia 4 de fevereiro sados.
Rmeaçou do pô-lo de lado. metros sobre nivel, possuindo uz eletnca; !lgua encaRa·da e

Em todo o caso, convinha que estradas de automovel, com clima saluberrlmo. ,

MIL CONTOS-I S p' I O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?-o r. aula Scheidemante usasse
dernos de Raio X Heliodor,Qndas Cu.rtas e Laboratono

certa$' expressÕes portuguesas com
para exames de escarro, 'saza.j ·an8nusetc.

.

f 'SAL
,.",

O PR.OGRESSOmais cautela, pois,parecem ter iido Seção separada para convalescent�s de doenç�s graves. ,- A ..:
.

escrita diante de um espêlho, tiG, estado postoperativo, impatudismo cronIco . (ma,larla). esgota·
bem elas le ajustam '. sua· pessôa. mento, etc.
A ftIta d. educaçAo esportiva , ,_

DiD"ué� �emoDltrou melhor que 11.·iii-ii-'�''i"iIi.._'i'iiiiii"iiií"'liiliiliiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiíiiiiiiiiiL"-iiiJii-__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.""iIiiii

revide

RIO, 30 - Um telegrama de
Lisbôa diz que corre com iasis
tência a noticia de que Madfid,
em consequência da queda de
Barcelona, propês a ,Franco a

rendição, sem condições.

Os c.ub'ea serão
cados!

preju ii i til! o sr. Ing!es de Souza re
.

clama avultada soma do
Banco do Brasil

'

pavilhão.
Será um abii» de consi 'Jeração

ao público e aos clubes,

,

RIO, 30 - O juiz Mendonça
de Vásconcelos, da 2'a. Vara Cí
vel, despachou favoravelmente

I
um pedido de penhora contra o

. Banco do Brasil, formulado pelo
..

�
sr. Ingles d e Sousa, ex-presi-�""'_M1

.

-. dente do estabelecimento,
- ,I O sr, Ingles de Sousa recla-

ma o pagamento de 1.068:0000$.
Foi clentificado do despacho

o sr, Marques dos Reis, atua}
presidente do Banco do Brasil.

Q�ndo se quer re-
, cordar

romJ.nca

passou.
Um

NOI],'E DE BAGDAD

NODveau pele.
e fumeLide de

SchneM &: ela

BLUENAU
nua Felipe Sehmidt N· ã
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VAO SER REGULA- O ministro da Educação' CARTAZES l0
Va1icano congra- E D I T A L "AMENTADOS os e o chefe de policia cem-. -

,_
tura..se pela queda

ESPORTES ferenciaram com o ml- DO DIA d B '
. e arceiona ",.... di t dosnistro da Guerra ..... �nica O

RIO, 30 - Realizou-se, na
'-'" I

C. B. D., a reunião que o sr ,

RIO, 30 - Na manhã de PROGRAMAS DE. HOJE: I �OMA, 30 - O orgão do Em p regados FIGUEIRAS, 30 - O dr.
Luís Aranha marcára entre os ontem, 'o mmrstro Gafpar I Vaticano «Osservatore Romanos Juan Negrin, chefe do gabinete,
cronistas esportivos desta capital Uutra rfJ('e�eu. além de .�uasi ODEON ás 7 30 horas:

tomou hoje posição a proposito no Comercio ouvido pelos jornalistas na séde
e 05 "speackt:rs" de radio. todos Os diretores de SfrV!çOS,.

" da queda de Barcelona. com o i.

FI· provisoria do ministerio da Dele-
Iniciando sua palestra. o' sr'lc�e�e! de repartições militares, o UMA ASSOMBROSA SESSÃO seguinte' titulo. cA aurora da ele . orlano- sa,proxima a esta cidade.. declarou

-

Luis Aranha teve oportunidade I
nnmstro GlJ8lav.o ('epanems, com DUPLA: ressurreição», Tres anos esteve

pO I is" textualmente:
f I Barcelona sob o dominio dos N

'

de relatar a todos os presentes quem con .... renciou ongarnente t. ESFARRAPANDO DES- « ão se verificou uma tre-

os projétos da entidad� nacio-' o caditão Felinto Mülb, chefe CUU.:lAS
. I vera;el�os, Barce!qna é O simbol,�ll. (:ongress'o Nacio- gua na Espanha. A Republica

nal para o primeiro 'semestre I de policia. i,d.a temvel luta co.ntra o catol!; nal dos EmpreJ(ados não S6 renderá; cennnuaremos a

deste ano. Aproveitando ainda a Ia: • .'d- �-d
- e - I Cismo, onde �e uniram os parti-I, DO Comercio Sindi- lutar.

ocasião, o sr. Luís Aranha apre-j Lntrou em atlvl a e o PRI V\EI:�O B�IJO. I dos. espanhois v�r�el�o:l para I coUzados

sentou as suas. d .spedidas a03! I"" li.
' extJrp}rem o cnsnamsmo. ( O

I .

---------

jornaJ;stas c locutores esportivos, I; O vu cao alma REX, 3� 7,30 horas: ' I «05serv�tore» continua dizendo, Havendo este Sindicah> rece= Vago-,e's para a ReAde
I II d d � que podiam ser comparados os bido da Comi são. Organisadura

pe.o �!lt.o F.: ter e se-! () D'\lO">
....10 DE LADY X" �-' ., d I'

I ',,- '"

S CIUlr amanhã para os Estados I SANTIAGO DO CHILE
I. .\.c rmartulOs - os cato ICOS com os: do I. Congresso l\{aciooal de Paranâ- anta a-

U id d "
' dos primeiros cristâos das cata=

'

Empregados no Comercio Sindi-
m os, on e permanecera um 30 - Urgente - O corres' IMPERIAL, às 1 e 8,30 b I 1d' •

mês para tratamento da _saúde.:, pondente especial da «A.gencia cU��, as. I ca iza os, honroso coivrte para tanna
A d I b - d horas: representar o nosso Estado na-

o gra, eceu a. s co a or.aço.es e
I Transocean» em Chillan acaba N GlS fe' r' I' ms o T S·'

C I N T d
' -�. Q

" I: quele conclave a realizar=se no
anos i aSCI.mento, eixera e,:de informar Que à� 12.45 horas ESCOLA DE CADETES M Julgara os pro RIO 28 O tl't lar d V;

L FI C C I
• • -: Rio de Janeiro, no dia 20 de '

- u a la-
emos, ano osta, ar os, entrou em atividade o vulcão d,. Dr. Pedro de Mourà Ferro cessas urgentes II abril _

do co rente ano, resolveu ção, general Mendonça Uma,
Martins da Rocha e lrinêu

'

L1aima. dirigiu avisos á Inspetoria Fede-
('h p

._ d I' I - Advogado ,
esta Diretoria preceder entre os ral das Estradas, declarando a-•• aves. or ocasrao a rea iza- I Agrava se rm virtude di 1" 1 ( b)i dos j d nc R n I " , 15'0, Rua rajano . so. RIO, 30 - EntranrJõ os mi- associados deste' Sindicato, um provar os contratos relativos á

ç o os Jogos a.. opa OPi. ; a situação. .

Censurou o gesto de Carlos 6M ri !=i"MRT@"�JQJt4i'5'ftEj_ rnstn I do Supremo Tnbuu.I Mi- ,:concurso d::: selecção, ahm de (tr�ns!erencia, 'para a Rêde. d�
. Monteiro, de não querer, atuar o, S ERV I C O A E n E O CO N D O' R

Jjt�r, coLtivam:nte �m gozo dI! I desigr.er o mais capaz para nos ��ai:ê� :::g�s����f�fon�:t��ln2ci
segundo jogo, deixanr'o transpa-] li

'

.,
.

féria:, no proxime dia 1 de fe-, representr r no eludido Congresso. toneladas e de nOS. 4.828 a 4.830,
recer qUI! a C. B. D. tinha in-] \\\\ � vereiro, na sessão 'de segunda- O concurso constará de teses transferencia essa feita pela fir-

teresse de ganhar o jogo de i � \
"" '\ feira serão julgados os ultimos! escritas as quais serão aptesen- ma Wensel Kahlhofer, já tendo

qualquer maneira, deixando, ain-Í <,-,g'f' processos.' I tadas á Diret,'ri:i, impreteri vel- sido os ditos vagões incorpora-

d
., I I S d

.
,

, d'
.

(15 d dos áquela Estrada por Damaso
a, uma pesnma

. Impre�são. na i
'

elguCu
o

cOdnsfgul�O$ apurar, I rente. ate o. 18 qUinze
'I

e
Reinhordt; idem, idem, COm re-

lua atuação nesse jogo. 1 ermmou aque a orte e J./shça, entretan� evereITO rr(:'ilmo, em enve ope lação a três vagões do me�mo
dizendo que govêmo pensa no! to, de accldQ com 4 proposta fechado e versarão so�re o se� típo, de rt'. 4.805,4.806 e 4.807,
mo01énto, em vez dn de oficiali-' Moderníssimos (do seu pre8identc, general An- guintc: pelo firma Ludgero Bergos; idem,

'" d t
' I I dr!l.de Nevei, !'l.ã) passarà os I a) estabi.lidade !lO elT'prego idem, .de nO'. �.955, 4.956. e. 4.957,zaçao os espor es, a regu amen- i aviões JU 52

I
I f J Z tt t d

tação desr ortiva do país. i dOIS mêses de Mrlas, pois nesse b) horano de trabalho e sua p.eda uma <:ao .a ar, Ja den àOII'"

I ligam com a .

d d _

"

f' l'
.

-
SI o os vagoes Incorpora 05

maxima segu:" peno o everao ser reahzadf)s I�(a.lzaça? .
Estrada por Emitio B. Gomes &

·_-_ .. __ .. _ .._-_.. __ ... _ .. _ ......

--·1 rança e pontua al�umas sessões ex.traordinarias c) lei. de fer,las e sua BJ)llcação Filho; idem, idem, do: cinco va-

idade: ; dos processos de maior urgcllcia. d) lei de aCld"ntes no trabalhD gões-coberto�, de _n. 2.262 a

Morta a machadadas: I e) apos("ntadoria e i ensões 2.26� e de um vagao�plataforma;
enor::.em b:.�e�o aç:::cida

\

BRASIL ,j Ec! ;1& I ,0) �&rteira _rrofiss}on1hal �:n�i� �7���ii�.la firma Com-

URUGUAI, II qm g Justiça (,lo traiJa o

ARGENTINA � _ h) nacionali18ção do trZlbalho

C��iiVI A " ALVARO MILLEN DA i) siudicalí7.aç'io
PERU' SfLVEIRA, advogado, sindico j) traba!ho' das mulheres no co-

dl1falençÍa de H. FETT & memo

·ClA., .comun�ca aos interessados k) trabalho d�s meUNes no co-

qut se acha diariamente-' das 1 O merc�o
,

I) I'
..

à .. 11 1,2 horas e das 1 5 às S8.artO mlDimo.
,

16d 12 h'oras, [,'Ó escritorio da fir- Os concorrentes d"verão r.e

m,a- falida, sita em Coqueiros, dis- J apre.seu'lar �o'- <:Ii� (1�) de fe- Reconheci�a pelo (�o-

Euro p� ; tflto d� João Pessôa, comarca de I vere:ro proxHI,lo, as vlOte horas, vemo Federal. nos termos

iS.j;"sé, onde prestará as

infor-jem �ossa séde social á rua Con- do dçcr�to n. 509, de 22

e rn 2 d iasim.ações relativas à massa e recc:- �elh�J[o Mafra, n.
,

35
.

sobrado, de junho de 1938.
� be�á as habilitações de crédito; para procederem a, leitura dos EDITA.L

i O�trosjm. as p'lblicações q ue se 1 trabalho�.. .',

' De ordem do Exmo. Sr. Des. '

General Italiano promo-
' Sind i'cato Con IIor Ltda I prenderc::m à falencia serão feitas I A Olretotli:\ convIdara uma Dire�or interino desta FaculdQde,

vldo por Mussolini I .

,
'

. no·DIARIO OFICIAL DO ESTA- Comissão composta ,de treis mem- faço publico, para conhecimeo-

Agentes· C I H k S -A �DO e na A G\ZET4, ambos l?ros alheios ao �ind;cato para-to dos intere:ssad0s, que .,I:IS pro·

ROMA, 30 A[end�ndo 1l0S I '.
· a r o5 oePC. e

.

I. . mdi .idos em Florianopolis. E CO" )ulg,amento das, t.!ses e pro�Ia _ vas do CONCU R�O Ge H1\·

'excepcionais serviçosn prestados RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 _ Florianúpolis I eunica que 5 eu endereço é: I mações do candidato que a 'me· B.IUl t-\çÃO, re�llzaNe.ã� nos

na Espanha, o chefe do gOVêl-! Caixa Postal 94--Floriaoopolis.1 !hor tese apresentar, o qual será dias e horas abaiXO men��ona-'
no italiano, sr. Benito Mussolini. ,. � ,., o representante

-

dos Empreg�dos dos: PROVAS ESCRll AS:
promoveu a general de divisãO; no Com�rcio dé Sta. Cata'fi118. Historia da filosofia-dia
o general de brigada Ganbarra,

C
'

h. N'
'- A Diretoria fornecerá [outra'! 10. de fevereiro, às 8 hora! da

comandante dos voluntalioll ifó.- ompan I'a "acl"onal de Na'vega informações que porventura dese· manhã.
l;uos incorparados ao exercito

'

.

'

;.
-

.

.

..

jarem os interessados. Sociologia-dia 2 de feve-
do g�ner81 Franco.

'

C
." Florianopolis, :28 de janeiro reiro! ás 8 horas da manhã.

ça'" ...� ostelra< de 1939. LIteratura - dia 3 de feve-
U, _ '., CARLOS GASSENFERTH reir�" ás 8 hora!! da manhã.

Movimento Maritimo ..Parto Flarianapalis N. 23NETO-:"Presldeo1tô V 3 ás �a�:a-s�: �a�hã.fevereiri>,
Serviços de Passageiros é de Cargas PRODIGIO, significa MILAGRE Geogrl?gia-dia 6 de feve'

MILA,GRE s,ignüic,a
reiro, ás 8 horas da manhã.

\ Higiene-dia 1 de fevereiro.
ás 8 horas da manhã.

Os candidrltos deverão' vir
munidos de canetas-tinteiros para
as respectiVIS provas.

,

AS PROVAS ORAlS' das·

, .. -', ....

Republica
se renderá

A GAZETA FloriaDopolis�1939
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Faculdade
de Direito
de Santa

Catarina

BE�EM, 30 -No rio Ma- i
lamatásmha, afluente do Aruma, I

apa�eceu enorme baleia" medindu I'1 I metros de comprimento, por
6 de diamttro, o que, caUlo é',nal,ural despertou grande curio-

i,sidade.
IO celaceo foi atac8do por di-,

versas pessôas, sendo morlo fi- JlJalmente, a machado pelo lavra-
dor Gabriel Lafite. I CORR-CHO

PASSAGEIROS

Faculdade de
Catarina, em

de janeiro de

Fretes de
•

ca�guelro:

Um apelo ao povo
brasi ieiro

Para o Norte Para o Sul

. \

CDARLAfJTB\
RIO. 30 - A Associação

Brasileira d. ImpreD!a r.::cebeu
uma mensagem de «La Nadon».
do Chile; apelando ao povo
brasileiro para que colabore afim
de minorAr os sofrimentos das íiiiiiiiiiiiiiíi_iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiii .iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii_jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii_,'Iiiii·iíiii'··iiii·-iiíí..__iifiIij_iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vitimas da grande catastrofe.

usand.o o creme
. '

CHARLAUTD

r
-'

dir�' logo sorrindo: que p-roduto materias ê\cima, serão realizadas,
do ",' ma: av:lhoso' - pela' ordem exposta, nos dias 8.

g, 10, 11, 13 e 14 de feie"
reiro, ás 8 horas da manhã.
\'

E para que chegue ao to·
nhecimento Ue ledos os interessa
dos, fez-se o· presente edital que'
será publicado na fórmil da Jé"
n? oDiario Oficial do' Estado» r

t: em diarios .de gr8i1de drculação,BERLIM, 30 - A missão nesta capital.
aeronBulica brasileira foi rece:bidá Secrétaría' da
hoje \ pe,lo mll.rec:hal Goering, a Direito de Santa
quem fez ,entrega de u'a men- Flori'anopolis, 30
sagem especial dos Ministral da 1939. '

Guma e da Marin�a do Brasil. Francisco de ·sanes, dos
O mare��dl Goermg

.

agrade- Rei$ Diretor da- Secretaria.
ceu a VISita e' desejOU "�' VISTO Erico Enries Tor-
membros da missão uma felaz res, Diretor interino.

'

estada na Alemanha. 3-2

o Paquete ITAQUATIA' sairà a

corrente para:
@ Paquete ITAPURA rairá a 1 dO

corrente para:
. paranagllà, Antonina.

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por�
COLONIA, 30 - Na altu- tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

'ra da cidade de' Knappsack "I

proximo a Colonia, um avião da Aviso Recebe-5c carga� e encomendas até a vespera das saí�as 9108 paquetes
lí.� Paris da Airfrance cho- t t d d

e e�ite-sel �assage;J,s, nos di�s das. saídas dos mesmGS,
,

á vista do a-

,codpse com uma chaminé' vindo � a o e va�na. se a 0d coC' Rs. I �200 Federais. A ba�age!" de p<;uão deverá ser

a e�ir"ao solo, re&ulta�do 8 e� r�gue, nosd �ldnazens t 'ta omtpanhla'b na vespera das saldas �t� as 16 horas.
,

......ci d,' p ra ser con UZI a, gra UI amen e para . ordo em embarcaçõe,s espelZlals.
":qI,8-,,,I" e to 03. Q� ocupante�, ESCRITeRIO-PRAÇA 15: DE, NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)

,

sendo �uatro tripulantes e dOIS ARMAZENS-·CAIS BADARÓ N.'3--{FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA
passageIrOs.

I P' . .

f A
, O .acidente de�-se em conse- .,:" �l�f.;;.ara ,maiS ln orma�ues com o Agente
quencla do nevoeiro.

' J, SANTOS O,ARDOSO

Desastre com um

avião da Air france
Imbituba

Rio Grande'
Pelotas e

Portq Alegre

/ Goering _ recebe ,�
missão aeronautica

brasileira

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o que tambem nos impres- sua grande capacidade de tra
sionou agradavelmente, é o in- balho e de trabalho e de sua

teresse dispensado á instrução competencia, um zeloso uncio
primaria, por quem de direito. nario.
Prestigiando a ação benefica do O Orupo Escolar e as esco

Ooverno do Estado, tendo á las estaduais melhoraram consi
frente da Inspetoria Escolar da deravelrnente com a (i .entação
7a. Circunscrição com séde em que vem sendo impressa e as

Cruzeiro, o distinto e talentoso reuniões presididas pela inspe
professor Antonio Lucio, tem toria.
sido um incansavel organisador l!Ci7 'Ptr'io'lt·· 73J!Sfi.ii'W Sfflrir

e orientador de tão importante Ardel1l as I�·.- � 5- t'!l e lUramo da administração nessa LVA � Ao
. zona, prestigiado pelos seus su-

......atas de piS ""
.

.a�o ..de gra-periores e pela Prefeito Muni- a.. a U
cipal.
Nô orçamento municipal acha- riapolís �asse consignada verba para 50 !J Que venha o

escolas municipais. José Augusto �le Faria, senho-
O inspetor Lucio elaborou um PIRIAPOLIS, 3i-Ai matas ra e filhos, convidam ás pessoas

excelente regulamento para estas do Pan de Azucar estão ardendo, I de sua amizade, e parentes, para
escolas, aprovado pelo Prefeito ameaçando os ediíicios da praia. I assistirem á missa que, em acão
e post� em exec�ção. Determi-I entre os quais varies boteis e i de gr�ças pelo r:-stabelecimento
nou sejam submetidos a exames residencias de ve.ão. I de saúde de seu filho Fernando,
os professores provisorios, no Os trabalhadores que residem

I'
mandam rezar na Igreja do Se

sentido de melhorar o corpo do- nas encostas daquele morro já nhor dos Passos, no dia 2 de
cente. ..' abandonaram suas casas, por me- Fevereiro proximo (5a. feirà) ás
Exerceu uma severa, mas cri-. dida de precaução, ao p'lSSO que 17 horas, da manhã, expressando Aí vem êlesl

teriosa fiscalização sobre as es- as autoridades observam a mar- a sua gratidão a todos que com- Garbôsos, com um "aplomb"colas particulares, obrigandc-as I cha dos acontecimentos, afim de! pareceram. de cansar "agua" a "tout le
ao cumprimento ·de nossas leis I

apurarem se haverá necessidade I Fpolis., 30-1-939. , monde" I
e nacionalizando os nossos pe-I de evacuar os hotéis, '

-------
� Ha-ta-plan, ra-ta-plan, ra-ta-

quenos patricios que eram edu-
I

Os bombeiros de Montevidêo

I VE...-JDE"SE plan, ra-ta-planlcados alheio á terra em que
I
e os soldados das guarnições pro- �,

nasceram. ximas combatem energicamente
Os seus serviços á frente da' as chamas,

Inspetoria Escolar, teern sido I� i!IWII!& i?S! - .
ma uma bem afregueza-

louvados por todos, r�con�ecen-I Peza r do Brasil da casa de importa-_" do no professor LUClO alem de

I
. ção, Lucro anual de

�M LÔ8'ÀÍÕ ô·· pelo luto do Chile separ::is����:· de 120', RIO, 31-Expressando o pezar

SIGILO E' AR d N '1' I contos para aequlsl-.
_

a ação b�asl.eira p� a catas-
trofe que atingiu o Chile na se' ção de stock de mer- CADETES

S O l U T O mana finda, o presidente Getulio cadorlas, Hoje á noite, estarão êles dea-
. Vargas endereçou ao sr. Pedro Informações nesta re- filando pelas ruas da cidadel 'I

.
Aguirre Cerdá o seguinte tele- dação. .

Vai ser um sucesso extraordi- �

.

grama: I
nario.

BAIA, 31 - Existe o «Em nome do meu Governo e I N· 12 14-6 Aguardemos a "parada" ao

mal$ rigoroso silencio 50- no meu próprio, peço a v, excia. .

----.-
,. 'l"� .

"clair de Ia lune",
bre -os detalhes técnicos aaeithi' as expressões de profu.ndo '8••••••_til�O H•••••O a.& �.

------.,_-

que elrcunéam a desce pezar pela catastroíe que ora en- Dra JOS·EPHINA SCHWEIDSON
b ... t o lota a Nação chilena. Todos no ti
erta �O pe reree na zona

Brasil acompanham o. povo irmão IHspeeia lista em doen..,as de Senhoras-do Lobato. nesla hora de sofrimento. Aten- e erean..,as)Mesmo assim a repor- ciosas saudações. - (a). Gelulio
tagem insiste em pesqui- Vargas:>. CONSULTORIO
zar minucias relacionadas Em resposta, o presidente Aguir- (lua Felipe Sehmidt, 39
com o assunto. Entretan- re Cerdá enviou ao presidente -

Getulio VI;lrga3 o seguinte tele- HORARIO: das 10 ii2 ás 12 e das 2 ás 5 horasto, todos os que trabalham grama:

1'__
' ,

---

nesses serviços, desde os «Agladeçc vivamente as expres- ,II Iii
engenheiros até os ope-I sões de pezar do Governo do O Arminió Tavares Ouvidos, nariz,
rarios receberam ordem I Brasil e de v. excia. nestes dias I r· -

garganta
te ..mi�ante de não forne,.1 de l,uto para o, Chile.-;-(a) Pedre

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA A.ssÍBtent.e do prof. SanBon

.

I. I Agmrre Cerda, presIdente do
I Consultas das 10 ás 12 é das 16 úa 18-Joãe Pinto,7sob-Tel, 1456

cer qualsq�er esc areClu Chile). '

.

Imentos, nao adeant;�r ..".� .. a ..__ .. ........_". ·' I

informação alguma, nem ,.:C luberevelar qualquer angulo r.-#_L �. _ �...:.

do problema. �

'Dia e Noite' '- .,' , CCom uma feição moderna e II [Carnaváll ar ..
atraente, redatoriado com esme-

I'ro e larga matéria de interesse I nava .

geral, circulou, ontem, em pu-
blicação diaria, o nosso confra- ---- -----

de «Dia e Noite», brilhantemen
te dirigido pelo nosso distinto
colega Menezes Filho.
Ao novo diario fazemos vo

tos por um largo futuro e far

t� prosperidades.

-I Negocio de Ocasião I Notas Ca.

1_._�oli�as
Vende-se uma bôa casa recen

temente construída, tendo bôa a

gua, privada, uma outra casa no

va para despejos, e com terreno

proprio rara outra construção.
Vêr e tratar com o Snr. José

Cardoso, em João Pessôa, perto
do Balneario.
13

Missas de hoje na a
dral Provisõrla:
A's 7 horas no altar lli

15-6 missa de anive rsário do
lecirnento do sr. Ama
Camara e mandada ceie

Eutl.evistoudo n João pelo sr. Alvaro Tolenf
Na altar de Nossa SeLopes postal

ra: missa em honra de S
Ontem á noite, casualmente, Espiridião encornendad

"esbarrei" com o Lopes numa sra. Nagib Massad.·
esquina qualquer. Ele logo ao me A' 15 16 hse •.lraS,avistar "deu de língua". ..,

"SaL€s? Hoje pela manhã indo Paço Arquiepiscopat reun

tomar o meu café no "Rio Bran- da Liga Fem'na e da
co", encontrei numa mesa, agru- ventude F.. minina da À
pados, o Eduardo Dias, o Oscar Cató'lca.
Schmidt, o Haul Marcel!nO,quan-1 Amanhã, festa da Pu
do e�troll o Cclo.mbo PIfes num

C ção de Nossa Se hformidavel assobio, O Colombo a
.

.... n

foi logo dizendo: "Vocês sabem? antes da missa das 7 ho
O Brito vai conseguir o "conto haverá a piedosa' cerimo
de reis" dos "Minervas" e com da benção das velas.
êle nÓ3 vamos fazer o diabo neste Batisados:
Carnaval! O' 30 I P 'ItO Edmundo não conseguiu o" la .1 --: "Iam}, on

moto-contínuo em bronze, mas nasc, hUJe-fllho oe Osva
eu vou mostrar ao público que I

Moreira da Silva e Elsa
conseguirei um em madeira. Aí I nhares. -

vocês vão �êr ��ue q.uem não P?de I Padrinhos: Rafael da
tamb_em brinca . FOI o. que disse I' cha Unhares e Emilia
o Joao Lopes postal, Indo toda. .

esta. arrenga por conta dêlel retra da Silva.
(;asal1Deutos:
Dia )'12-Em casa ria n

va- Umbcrto do E�p'
Santo' t! Faní Belo Wan
íey,

Os Ineseímaveís serviços
que vem prestando á
·Ins,trução Publica o ins

petor escolar sr. Antonio
Lucio

GAZET
FLORIANOPOLIS, Qu;u·ta-Feira, I de Fevereiro de 1939

Flôr da Mocidade
O titulo ê sugestivo e queremos

erêr tambem que o novel "blóco"
em ativos ensaios, lá para as ban
das do Largo "13 de maio"," vai
fazer furôr nos arraiais da folia!
Aguardamos com ansiedade no

ticias a respeito desta valorosa
turma. E aqui, esta coluna, está
ao inteiro dispôr de todos os fo
liões de nossa terra I

FLOR DA MOCIDADE
porque nós precisamos é mesmo

de "mocidade em Ilôr", De ve

lharias, carcassos e queja ndos, já
andamos francamente saturados.
Para velho basta o autor destas
linhas ...

P6rte marcial,
Farda reluzente,
Vem bolindo a gente
Neste carnaval I

Aí vem os

CADETES

Aí vem os

Será que os 4: Minervas> vêm
mesmo á rua?
Têm a palavra os ilustres Io

liões!

Segundo o Pagé dos
Pl·imeiro coneilio
Dario hrasil�iro
Sob a presidência de

Ernu.encia o sr. Cardeal
Sebast'ão Leme Arceb
do Rio de janeiro, e re

Distrito João Pessôa te�ent� n�me.�o Lerà�•

O n08:0 tenente Albano Sou- iS. ",antlda e PIO. Xl JU
za estA no firme lroposito de; ao . mesmo� reUnlr-s�_'�
arrastar '03 foliões daquelas ban-I malO prÓXimO, no KIO g
das para grande qoda do farl-IJaneir�. O Pri.m�iro _

ConclÜ
dango» I

. Plenáno Rra<;lh�lro.
? Clube «� de JaneIro» é quem A essa ·grande e imtllll

vaI dar o gnto de guerra para. h
.

�l<
os grandes di\ls... tante. as·semdéa Ctlt?1
Entram na �rGd.a» coadjuvando comp�re::eià bdo O epls

o ��sso tenente Albano Souza, o; pado nacional para tra
AhplO. Castro � o Plllt? Postal, dos magnos interesses
que �)lando, pland.o, vaI cavando IgreJ'a em nossa Pátria
o geIto para· a folIa. • .

BORQ'RO'S
a destemida turma invadirá li

«zona da pandenga � domingo a

no' te, depois que () <;01 se 89con
ler no poente».

COITem boatos muito reserva- �ma Galgaoi li

dos que o nosso valoroso clube canonizada
da Colina está formando um for- -

midavel e avassalf;Jdor «blóco�,
C(i)m bases «marítimas».

O nome?
Não sei ao certo I
Segundo nos-«Aí Vem a Ma- ontem de conceder audie,

I
rinha», Segundo outros cA

Mari-, cias, presidindJ apenas
lo. Secretario nha Chegou:>:. ,

sessão reali�ada na Sala
__N_,3_6 ------.-----3,---I----C-a-r!l-m-u-r-ú-u--__;�,-. Trono da Congreg�ção 4

-

Ritos.
A essa reunião assistira

seis cardeais, além do pr
feito e do secretario da Con
gregêição.Foram ex�minad
dois milagres para a cano
nação da freira francisca
Gemmd Galgani, da Ord
de Santa Cruz, falecida
1903 e beatificada por
XI em 1933. Acredita-se
a freira Galgani será c!l!
nizada pela Pascoa da RI
surreição.

Naulico Riachuelo
CODvecaeão

Precisa-se de uma senhora que'
se encarrêgue da venda de ma

quinas de costura e outros arti
gos do mesmo ramo. Informa
ções nesta redação.
N' 14 10-6

_

Wff.(L CfJ-mCt.Â_.Q('_.áof��
i'iiiã-õii8rãriã--Üêiie� I Ninguem ha que--pOsda quebrar a

fieente de Floria- "Combir!ação Feliz:'. SemJ?re .lln�.
I•

' dos cammham os ImprescmdlveI5DOpO IS companheiros da Mulher Brasilei-
r,,:-PO' DE ARROZ, BATON I.

E ROUGE "Adoração'�

De ordem da sr. Presidente convido a todos os -Rocios do
Clubê Naut.ico Riachuelo a comparecerem, no dia 3 do corrente,
ás 20 ,horas, na séde do C;:l!lbe Avaí, para se proceder á eleiç;ão da·
nova Diretoria.· _ ..

De Roma informam q'
contraria rnen te ao habitQ,
S'.lmo Pontifice absteve-

Vendedor

Vitor F. da Silva

na "A M O O E L A R"

Ai estão os nesses brindes:

Conv{te
_ .-' 1:450$000
quartos de 'Imbúia eompletos

De ordem do Sr. Presidente,
convido fi todos os associados e

-

suas exmiS,· familias para aSt!is
tirem a reuI;lião de Assembleia
geral que se re&liZl, hoje ás 20
horas, em sua séde f O ·ial á rua

Tiradentes n' 20 afim dt} dar pos
se á sua nova diret.oria.

JOAO CLIMACO LOPES
l° Secretario

NEGADO" HABEAS
�ORPUS A PATRI

.elA GALVAO
RIO, 31-Pelo Tribunal de Se-

I

gurança Nadonal foi maís uma
Vf'Z negado o haheas-corpul im
petrado pela escritora Patricia
GaIvão, mais conhecida pelo p!Seu
dônimo de "Pagú','.

á 1:250$000
SEios d� jantar de linbúia

á 500$000 .

Mobilia. de sala visita, estofadas cafio.. gobelio

I
f)�9���:RCtAt
EspECIAlIDAOE

o S�bão

"Virgent Especíalidade" liJ�t'�
de WETZEL & Cia. -�õinville MAIlCA REGlST�DA .. '-�/4";recomênda-se tanto para rOlipa fina' como para roupa comum.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


