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I o discurso de Hitler I
: o discurso que Hitler pronunciou, ontem, perante o

• seu «O Reichstag, não correspondeu á espetativa ansiosa

I com que tinha sendo aguardado, alimentada, aliás, pela
larga e ruidosa publicidade. E isso é facil de ser verifica

I do num confronto entre os comentarios pelo mesmo des-

:1 pertado, em todos os circulos internacionais. Quando todo

� mundo esperava que fossem declaradas formalmente as

reivindicações que o Reích ameaçava formular perentoria-

•1 mente, o que se viu foi uma nebulosidade, que está dan-

• do logar ás mais variadas in!erpretaçoes.
I **

: Não poderia um documento dessa natureza deixar de

• ser vasado naquele estilo que até aqui vinha convencendo
!L.- a bôa fé da humanidade, de que o judaismo e o comu

f nismo são os inimigos que o novo Reich quer exterminar.

i
isso poderá causar impressão a outro povo que não o

nosso, que sabe muito bem e póde dar lições a outros de

• modo eficiente por que se combate o comunismo. Mas,
:

-

partindo de um pais, onde o embaixador dos Soviets é

:�ratado preferencialmente pelo -Fuehrer», durante a re

I cepção de ano novo, e que se esquece de que o foco do
comunismo está absolutamente intato, isso é coisa que não

impressiona mais.

-GAZETA
\ Diretor-Prop.rietario JAIRO (;ALLADO

I INUMERO
,�---FlcrianopoUs, Quinta-feira, 2 de Fevereiro de 1939 1360VI

--------_,:_----_.

ANO

Conflito entre na-,I(Q) RlE�TAlElElLlECI= , I Ministravam
I cionalislas e cO"i.MlENTCO> IIJ)A CO>N� 10 atemão no

I munislas no 'IFRANÇANA lElLD'R«1lfA distrito de

I. Mexico LONDRES, 1-0 sr. Neville ça mutua, multiplicada 'muitas Massaran-
Chamberlain assim terminou ho- vezes. Cada um de nós deve

d b" MEXICO, 1 _ O jornal «No ....

' [e na Câmara. dos Comuns o. olhar não com calma ape�as,

I
li a

I' tícías- Informa que o primeiro i seu �e.gunpo discursei-e- «A nos- mas favoravelmente, as ar�l1Za-
'derramamento de sanzue atri... sa visita a Roma reforçou, as- -des que o� outros fazem. Vimos

A"
.

dO tsnen-

I
buido á controvesia �ntre os si� o espero, o sen!imento de com a maior satisfação a con- açao enerf:uca u. u

nacionalistas e comunistas, ve-: �mlzade entre este pais e _a Ita- clusão da declaração entre a te Timoieo Moreira

rificou-se ôntem em Santiago.] lia. Ao mes�o tem��, nao en- França e a Alemanha.

.aldeia da provincia de Tiletepec. I fraqueeeu a8 nossas relações No distrito de Massaranduba,

lOS comunistas tentaram dissol-I com-a França. As 110_:;sa.s rela- -

municipio de Blumenau, o De-

� ver um meeting nacionalista,
I çõ�s com .a Fran_ça. sao talvez ,legado Regional de Policia, te-

: provocando um tremendo COI1- mais estreitas e Intimas do que O ' OS'V Id nente Ii.!ll,Qtea Braz Morejra,

: flito, do qual resultou varios e.1J1 qualquer tempo, estando. so- sr. a o I deparouAlberto Rahn minístran-

; mortos e numerosos feridos. I!damente baseadas em confian-

h t
do aulas de gramatica alemã a

.;II.'A�' t;
- Aran a es e_135crianças,menore�deI4anos

,

� � � ({)\ 'IT ii Tr· rJ1ff �,� _

e o pastor Hans Wlemer dando

.ir � r;WJ _,-\f!J � .Y. it.a Ji==H. LW} ve em Lobato aulas .de ditado alemão a 23
,

'

__
' -..

,

alunos tambem menores de 18
anos. Essas aulas eram minis
tradas nos templos evangelicos
a portas abertas. Aquele' Dele

gado determinou o 'fechainento
das aulas e instaurou rigoroso
inquerito apreendendo o mate
rial escolar encontrado. Alberto
Rahn e Hans Wierner ficaram
em sala especial á ordem da
Secretaria de Segurança até ulti

mação de todas as diligencias
esclarecedoras do fato.

'"
* '"

Mas, como dissemos, o discurso de Hitler deu mar-

gem aos mais variados comentarios.
, Causou imenso jubilo aos fascistas porque acreditam

que a declaração do «Fuehrer» dissuadirá a França de re

cusar concessões a Italia, e, ainda mais, porque o acham

suficientemente firme e claro, capaz de convencer aos mais
renitentes de que o eixo Roma-Berlim é feito tambem para '

a guerra.
'"
* *

Em Londres; acharam-se manso. O -New Chronicle=
disse: «O discurso correspondeu á espetativa quanto ao

tom. Prometeu que a Alemanha não fará a guerra a certas

e especificadas regiões, entre as quais a America do Sul

e a China». E concluiu: «A situação internacional não está

mais grave hoje, depois que Hitler falou, do que estava

ontem>
.•

llm brilhante su

cesso de Bidú
Saãe

i;'petroliteras
.

de Lobato i
:1 -

. i
I' RIO, l-Seguem, hoje,

-

para; !10� mesmo, relat.orio apresent.a- I

I
i Lobato, .vários qUitniCOi,; afin�' do l?elo sr. LUCla!lO de Morais,

I*"'* -de examínarem o gaz que esta: ao titular d� Agricultura, e a �

Em Paris, o discurso de Hitler CftOU a impressão de que ,se desprendendo da. sondagem I melhor poSs1V�I., .

ele está prevendo e preparando um novo MuniCh. O • petrolífera. I <Os poços, ao lado da hnh.a
«Fuehrer= , dizem os jornais franceses, anunciou de fórma : I O sr. Fernando Costa, de or-, terrea, distam apen_as �uatro .qu.I- !

clara a existeneia de uma aliança militar com a Italia. I
i dem do presidente Getulio Var-Ilometros ga estação ferroviaria

j'Entretanto, os observ adores franceses opinam que o I' gas, -está providenciando o �s-I de Calçada, no. �eco�cavo� sen-
,

-Fuehrer» fez essa dec.aração porque acreditara ser. sufi-, ,tudo. completo da regiã?, ..�ftJtl i do proxl�os. am a -
o aelOpo�=

ciente para induzir as potencias ocidentais a ceder as e-

I.
de ficar constatado, deftnll1va-1 to de T.atnhelros. Podemos �dl &

xigencias italianas, como o fizeram em relação á Tchecos- • mente, se é bolsa ou lençol. A an!ar, ainda, 9ue os engenheiros �
lova uià. &" localização da sondagem, segun-I Ghc.�n de Paiva e Ir�ac� Ama- b

.....J... � ti." !""t••••" l Ir�1 ja deram su.a missao por "'<'�
-::::.....='--_-'-�__-.-�,,___,-_.- findá devendo embarcar por es- *"

Caravana universi-ISOB O "TOgUE DO SI.. ;�::'!�����\1�a;:t�n�:�i�7�anh�1 CHANCELER OSVAL�O
to engenheiro <?[íCQ� de ��i-l . ARANHA

teria paalista . LENGO,t ,

. \' falan.dtt: aos .jornais, dISSe I
- �-'rt"���J..._

jc Pl'f..l a�r\a} ag� à um ra- f BAI'�,·' _ -���.,.�
, ,

_ _ pido periodo de, "fétias: férias Arnsterdan-f a<- . fJotãQ viQja WASHINÔ'(ON� i_"'�A b�t�.:<
.

RIO. 1 - Foi uma cerimonial ça da RepuJ;IICa, por' aeter!l}1ffcl- paf-�5 .t�cnLcos e também para� com destino ao,
�, â�of Un.�dos lhante .soprano brasileira, Bidú

profundamente tocante a do se- 1 ção da família do malogredo pi� � o poço. Depois proceder-se-Ia â 10-liJ.in-isfi'o Osvaldo Aranha, es� Salão, obteve, ôntem, seu mais

pultamento dos resto!! mortais do 1 loto, será trasladado para. os Es- localização do lençol, de a.co�do teve algum.as horas no p�rto retumbantl'! cucesso,num concêrto

aviador brasileiro tenente José tadOI Unielos da AmerIca do com o que aconJ.3elha a tecmca desta capital, o que permitiu realizado pela senhora Towsned'

Zippin Guispum,
•

uma da!! viti� Norte, onde será dado á sepllJ

I
moderna) afim de serem ab�rt�s que o chanceler brasi1�iro de-. na presença das 'figuras mais

mas do tragico desastre com o tura. outros poços. Ach�m es. �ecnt- sembarcasse e pudesse �r até a representativas da sociedade de

aparelho -«V--ultex., em Vila habel. cos que ,não conv�m insistIr em zona dê Lobato.
.

Washington.
° corpo do malogrado oficial, •.., .. • .......... I uma boca e evas�o porque as- O sr .. Osv.a1.�o Aranha mant-

procedente do Hospit.aI Central' . ",',' i sim escaparia. a pressão natu- festou a cunoslqade de c?nh�-
do Exercito, chegou ao cemiterio

'I t
,.

, ·

d· I ral do depuslto petromero, ?e-: I ce� aquele trecho do. te.rntono
de São Francisco Xavier cêrca rage· Ia ter!11in�ndo o emprego de m.elOs: �alano, onde p �Ia pnI1!e r l ve�,
das 10 hora., acompanhad9 por ,

mecamcos; o que encarecena o ]�rrou petroleo _no Brasil: O 1TI1-

varios companheiros de arma
' produto. ' mstro do Extenor seguIU para

representações de diferentes de: chi-lena
o Labato em companhia do in-

pendencias do Mil'listerio da Guer- ��I! ",,"�§j'''r� terve�ltot La�d.ulfo �I.ves e de

ra e da AeroDautica Militar. pa- •

autondades CIVIS e mllttares, �-
rl'ntes e amigos. I FOI um português gne en- I�m dos membros pa sua COITII-

. N? cemiterio de São Francisco SANTIAGO DO CHILE, 1 - 'Irou prisioDairtl em Bar- tlva
..� sr. Osvaldo. Aranh� �eve

S. PAULO, 1 -:-. Acerca
da

\ XaVier, no Ir'omeoto em que o Vitoriano Covarrubia, correspon-I celona ',o.caslao
de .const�tal. a eXlsl�l1-

situ�Ção do .sr. Pltmo Salgadq, I corpo do tenente Zippin deeci8 dente da United Press, que a-f,
- c�a do precIOso Itqutdo nas ]a-

ouvimos o mterventor Adernar, sepultura, um pelotão do Exer- caba de re ressar da região as-I _

.., zl�as agora descobertas. Em se-

de Barros, que d�clarou que. o cite, Ilob o comando do tenente olada' el; terremoto e ue em . LISB�A, 1. - O primeiro ml-! gutda voltou ,para bo�do, sem-
.......... _ ... _ • .., ...... ... ._.

'ex-chefe da Ação Integraltsta Alongo de Olivllira Filho deu a. �ua via'�m empregou �omoqmeios IIt<lr nacIOnalista espan�ol qu: i pt:e acompanha.do do mterventor

não interessa a S..Paul?, . pelo três salvas de estilo, e uma Cor- de loc�moção caminhões, loco-'
entrou e� Barce��na, fOI .0_ por ! feder�1 e demaiS autorIdades es

'que êle se acha á disposição do neta da A.ronautica encheu OI motivas carros de mão auto- i tugllê�, Vitor FIlipe, cfPI��o �o taduals.

do Tribunal de Segurança Na- ares com um toque lento e c6m@'moveis'e aviões confirm�u que
1 «!derdclOd»' TOtrnodu-�e d� calae a

'. I d '1' 'f" d
'

. - á Cl a e uran e OIS las.
ClOna. vente e CSI enclO", verlleaD o, pouco a �ouco a sltu�çao �st I _.

_

então, canas profundamente emo· se normahzando na dita região. I
'

tins, por parte d03 presentes e Ao chegar a Cauquenes, en-

b
Cachorro. mulher e ma- RIO, 1 - Responsalizado pe-

sr. amigos do inditoso piloto brasi' controu brigadas sa,nitarias en- Decreto-lei so re rido I Í,Js lamentaveis acontecimentos

leiro. tregues á tarefa de vacinar os ir,h campo do «Vasco», por oca�

-0- sobreviventes contra Q tifo. Esta
as cl\memoraco-os PARIS, 1 - George Dunois, I sião da disputa da «�?P3. �o-

° corpo do aviador norte·ame· medida preventiva foi tomada �J � L mordido ferozmente por um cão

I
calO, o tenente da Poltcla Mllf--

ricano C. E. PQwell que se en- em toda a extensa zona afetada pertencente ao seu visinho, De- tar, Marino Ferreira da Silva.

contra ••po,to em <v.lorium. na pelo fenameno sismico.

Acredi-I
"""" ....

-1
bon, procurou este para ser in-, Prêso por 15 dias.

capela de Santa Terezinhe. pra ta-se que a vacinação em mas- I l denizar das despesas com os .

sa surtirá o melhor result�do. RIO, 1 - Foi assinado
_ curativos. Uma surpreza o

aguar-,
,,-----------'---

O abastecimento da região de I' decreto-lei pelo Presidente

I'
dava. Sua esposa, em trajes me- ,

Cauquenes nada deixa a dese- da Republica dispondo so- noresl- encontrava-se em casa;O av;·oAles do lo,· '"jar, e pensa-se em ordenar q�e I'
bre as comemorações do do dono do animal bem como

I S
os generos alimenticios rem.eh,: primeiro centenario do nas- três filhos menores.' E o Dubon, I ddos para aquela cidade selam I

cimento de Joaquim Maria «faché pour de bon», botou mu- �
�

Aero.·8oliviano
enviados para outras regiões. ,Machado de Assis, pela .

lher e filhos na rua. ,!
v

Até domingo distribuiam-se qual o Govêrno Federal � Alao' no 'Acre
entre as vitimas raçOes cruas, comemorará, no corrente oescer
mas de segunda-feira em diante

I
ano, de modo condigno, o

todos os g�neros foram entre-. primeiro centenario do seu R6los _ de jornais como RIO, l-O ministro da Guer-

gues já cozinhados. nascimento: para cujo plano arma ra comunioou ae d-a Viação que
das comemorações, o Mi- nno haverá inconveniente em ater·

nistro da Educação desig- . R S Grosso su- risa.gem dos aviões da Companhia
nará uma comissão de cin- ' LOND E , 1 -'

1.; ] A d B r
.

c
, co membros A referida rúrú se registrou em frente-á" 'Ol�e ';_IO .8. o l��rri��rio a�
comissão poderá sug_erir'ao

Camara dos Comuns. Emquan.to
I �o

e apurJ, no

Oovêrno Federal que co- Chamberlain falava,mulheres fas- cre.
, _

memorações dessa mesma cistas empenharam-se 'em I�ta I Entrou no dique o
iiAlmi..

natureza sejam, no corren� com as asso�iações d�. refugta- rante Sa.ldanha
te ano; realizadas em ho- dos espanhols e a p�ltcla. ,Du�

j menagem a outros grandes rante .? «rolo» '. as -fa.sclstas «usa-
>

I ultos da historia· patria'll ram rolos de Jorn..s como ar-
_

RIO, 1 - Ja se encontra no
v

,

'

mas». O diabo sempre arma ca-I dique. para ser reparado, o na-

FiiE ':..... ,_

,

> da �ma.... _' �
. vi? escola «Almirante Saldanha» i'

S. PAULO, 1 - Os estudan
tes paulistas; que vão ao nor

deste, a convite dos govêrnos
da Paraíba

-

e Rio Grande do

Norte promoveram um chá de

despedida durante o qual ho

menagearam as pessôas que
contribuiram para o exito da

iniciativa.

RIO,:1 -Foi descoberto pela
policia de Itaocara que quem
roubou os seis contos do viga
rio da paroquia local, padre A
nanias Camara, foi seu ex-sacrí
tão Reis Maia. Levou tambem
100 apolices.

----_.__ . __.'---

Plinio 'Salgado es

. tá á 'disposição
do TSN.

o sacristão
-

.. rouh6u o

gario

Ro.sponsabilizado pelos a
contecimenlos no campo

do "Vasco"

Declarações do
Sousa Costa

MONTEVIDÉO, 1 - O
Ministro Sousa Costa de
clarou aos jornais: - «A

vistei-me, hoje, pela ma

nhã, com o ilustre coiega
sr. Charlone, com quem e

xaminei as assuntos que
mais interessam os nos

sos paises. Devo dizer que
dessa conversa saí satisfei
tissimo. Espero que, sexta
feira, a Conferencia adota
rá resoluções definitivas.
Os resultados beneficos da
Conferencia constituirão no

v'os élos da cadeia, já tão

solida, que liga os povos
americanos. Serão o exem

plo e o estimulo para que
todos os homens do con

tinente melhor se enten
dam e resolvam,

-

com boa

vontade, problemas que ii

todos interessam.
_,

"
O general Reguera
'mandou abrir in

querito
-

RIO, 1 - O general Reguera
diretor da Diretoria de Aviação
do Exército, designou 'uma co

.

missão composta de um coro

nel e capitães para apurar as

causas do desastre de avião de

ôntem.

II Embora não estejam positiva
das as causas presume se que
o desastre originou-se com in

cendio no motor.
A comissão tomará, hoje as

declarações das testemunhas e

dos oficiais responsaveis pelo
.

__ 'm1\t�rial de vôo. ,.

Nada sobre o in

querito ' divulg�do
RIO, l-O chefe de publil}i

dadé da CJndor declarou que
nada sabe a respeit.o de um in

querito que e8taria sendo feito

para -apurar sabot�ien8 na com-

p,��!�!

vi-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G·AZETA'
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Tribunal lia
Apelaçã.

.Julgamentos'
da ultirn.
sessão

Recurso de habeas 'corpus da
comarca de Orleans, em que é

recorrente o ). suplente do Juiz
Substituto e recorridos [ecé An
tonio Uliana e outros Relator o!
�r. �es. �RESIDENT�.

- FOI conhrmada a sentença
que concedeu li ordem de habeas
corpus que be� apreciou a pro'
va constante dos autos. I

Apelação crime o' 6.036 da
I

comarca de Laguna, em que é

apelante Fernando Manl!lel da'

Silveira e apelada a Justiça. Re-j
lator o sr. des. URBANO SA-ILES. .

i

O Tribunal confirmou à sen-!
tença que foi imposta ao ape=

!

lante de 1 ano de prisão ulular,
grau minimo' do art. 267 da

Consolidação das Leis PenaIs.
Agravo n' 1,009 de floria

nopolis, agravante o Adjll�to do
I' Promotor Publico e situada
Frei Modestino Oscheerinl' Re
lator o sr. des. HENRIQUE
FONTES..
O Tribunal não conheceu do

agravo, por ter sido minutado
fqra do prazo legal. Vencidos
os srs. des. Guilherme Abri e

Alfredo Trompcwsky.
. Apelação de der quite n' 217

. da cumarca de Campos Novos,
em que é apelanle o dr. Juiz
de Direiro e 8pelado& Stbastião
dos Santos..Relatol o sr. des.
URBANO SALES.

Confirmada a se.nt�n§. qu

homologou o desquite.
Apela,çao qime n' 6.0"4 da

comarca de Caçador, em que' é
8p�lante a Justiça e apelide Se
bastião HOrizonte Paes. Rela
tor o sr. des. U9BANO SA·
LES.

Decidiu o Tribuna' nle co

nhecer da apelação, por ter .sido
� apelação interposta por parta
ilegitima.

Agra\'o n' 1.008 da comarca

de Tijucas, em que �ão agra·
vantes Henrique Boiteux e agra·
vado o expólio de Hipolito Boi
teux. Relator o sr. de.. '\L
FREDO TROMPOWSKY.

Convertido o julgament. f'm

diligemia, para que ·08 autos

sejam instruidos com uma cép'a
do 'contrato social da firma.

Apelação civel n' 1.93.2 da
coma�cl de Floriallopoli., em

que é apelante Ernesto Stôdie
rke Junior e apelado Rui Sehorr.
Relator o sr. des, UR8ANO..

SALLES.
Negado provimento á apela

ção, para confitmdr a sent.ça a

pelada que consultou o clireito e

a prova dos autos.

:ULS=' crime n' 3.211 da
co 1,

.

·:·�anos. em que
é recc.rrente o �z Sú'bstitutq
e recorrido João Manoel Antu�
nes·. Relator o sr. dei. ALFRE
DO TROMPOWSKY.

Negado prôvimento ao recur

so. para confirmar a .entença
recorrida, que muito bem apre

ciou a prova dos aute,s. Vencido
o sr. de!. Alfredo Trompewsky.

Agravo n' 1.0 t9, da e,marca
de Florianopolis, em que i 'a�

gravante JOb Carioni e �gra
vada a Matropole cCia. Nado
nal de Seguros de Acidlate do

Trabalho•• Relator o Ir. dei.
TAVARES SOBRINHO.

Foi confirmada a scntC!ll�,1 a

grav.da. que comultou a prova
dGS autos.

Uma assinatura mensal
. ·de A GAZETA .!tf� ,

ape�as .'0'"

Foram norneadosz,

,Remo�ões

Foram r.emovidos:

- -Bogrtana Anguhka, do Gru
po Escolar de Orleans, para o I

de Tubar�,o;
-Ataliba Cabral Neve!', do

Grupo Escolar de Rlumensu, pâ
ra a escola da Penitenciaria da
Pedra Grande.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

.
.. FlorianopoJis,.-1939

A sciencia demonstra que não pode haver saúde 't "�o

desde que os pés accusem qualquer dôr. O menor '}

soffrimento nos pés causa disturbios na saúde geÍal, Jt

diminue a efficiencia no trabalho, produz nervosismo, >,

irritabilidade e desanimo e póde, mesmo., determL."1ar ,�� '.

consequencias mais serias se não fôr atalhado a

tempo. Cuide de seus pés 1 O Pedigrapho, ..

Dr. Scholl revela immediatamente o es- """';.. �Hitf '

todo em que se encontram os seus pés. t{::::· ':"'�
. {i>.- :.1'f

DEMONSTRAÇÕES ESPECIAES GRATIS�/ -��. Jl'
De- 28 de .laaelro a 4 de :''.�:. .�I

. I

F.ver.lre
'

.

I,
,

Visite-nos e sem custo ou qualquer com:r,o ,

promisso de sua parte, lhe demonstrare-' :X�

mos como se pode alllviar e supprimir' 1íc�
!apidamente os soffrimentos ou qualqueJ:l�i
Ulcommodo de seus pés, ib·

.

P�E·R R O N E

17 � florianopolis
CASA.

Rua Conselheiro Mafra,

C��T=:S 11·�oVER��I.· ATÊ!::�INDr
,I D o I VALPARAIZO, 1 In-

PROGRAMAS DE HOJE:' I ESTAD0_j
formam de .Coquimbo que,

,

.

1
.

ontem, á noite, ás 23 horas

ODEON, ás 5, 7 e 8.30'
--

e 15 minutos, verificou se

horas: I Exonera�ão
forte .tremor que alarmou a

I
população da - referida cída-

CHARLIE CHAN NA Foram exonerados:
i te, tendo os assistentes de

BROADWAY I
um teat�o saiao para;�a rua

-Hugo Alves Garcia do em palllco. Hoje amanheceu

REX, 3S 5, 7 e 8.:30 horas: I
cargo de Delegado Especial de relampejando. Em virtude da

DEVOçÃO DE P.AI I Policia no municipio de Canoi- catastrofe. do dia 24, a po-
.

I nhas; pu'ação VIve em constante

IMPERIAl \ 7 30 h .

----Artur Bussoio, da Delegado {tensão nervosa. Em diversas
, �,as, oras. d P I" d templos f das mi

.

ESCOLA DE CADETES
e o ICla. e Orlee.ns:

v, I S oram reza as rms-

r-.------
,

-CJOVI� Pjres Gama, de pro- ,sas por alma dos mortos do

Setenta e quatr.omil I

Iessor da Penitenciaria da Pedia terremoto no sul do pais,

.

eaSBli des.truldas ,. Grande; U ""'r�aj�assinatura
.

mensal

SANTIAGO DO CHILE, 31- i NOlOea�õeJj
de A GAZETA, cnsta

Calcula-se terem sido destruídas
apenas 5$000

pelo terremoto 73.868 casas ou

sejam 421)(0 da região sulina afe
tada.

,

Essa região tem uma superfi- -Plinio Benicio 'da Silva pa-

ABerturf �omt VOZES ;NOVAS. elementos ele de 62.000 qullometros qua-, ra o cargo de Ddegado d 'I"J -

es reum es no 1'0010. drados e 'I
-

d
. .

e o

I
uma popu açao e, .. licia de Orlean�'

.

M's hora� certce, 'ornqis fala009 com no ::�]�j�..� almas.
_ T . '!. Itlclas em primeira mãe, fornecidas r.�' L��,-�::.�r.�':&·oor:íi*""��J I

- Américo Franzoni para o

g!I���OaE. sob o patrocínio! t. ' Viuva Gertrudes ii I cargo de Fiscal de Obras Publi- 1

I�. • 'ii' I
caso

R's 21.30 t'RHCAo 00 OIFl _ _ Escrita! � ,
Belh Muller b'

li: InterprdaOa per Lamarflne Babo I �� . .
� .

uma oferta 00 casa Oe louças "Ó! t. part�clpa aos seus parentes e ij Dispensas
DRAGÃO_

-

. � ,pessoas de suas relações � i I

"
�� (y contrato de casamento de �"l F

.

FI's 22,O� _ T�a.tro a Retalho" •• renas � sua filha HELENITA com � 1 oram dispensados: lUtUL com:&.FôACa...' i:::<t�

.

rapluos UlUIOas por' mesquit.nha I � RI
Il�

.
"- J "'�. �'..... .

Violeta E'err.az e mdnoel (7li!ra� , ,.�,'? sr, A RAMOS CAS·M. ,,' - .'

5 R " t ".
.

.

l�' fRO. � -Mano Roberto Bou de A Combinação Feliz" nas

peQ ers oe S UuIO: OOuualOo t'ozzi e' � r.� f
..

'E 1'· I

P
f

•

é t

Celso 6ulmarães. i �� FI ..
. " � I

pro essor intenno (la sco a Nor- I errumanas ar e que não

. ,� orianopolis, ",7-1-1939, i mal Primaria da capital' encontrará sirnlle. As Iorrnu-

AlOanha'"
I � ea,g:'�S" ,.""'''''r. "'_

��
R AI

.' I ,I

: ! � rt
:tL�...�'

.

� ---E
osa ves Neves, do gru �s uos. Tres Elementos

Ernanl ile Ba�ros. Rose LRI!: Irmãos I � . � Ad
II � r:o ,scolar �Pr.ofess(\r Joatl'uim plrmordtalS da 3eleza são

. Tapajó5, Emillnha Borba I � _. ",,,,ij e � � Santiago» I Jomvlle; fru�os da "Adoraeão"

A's 22,00-0 TEATl'tO EM CASA- I "'��'�Ar.� r��� -Adolfo Soethe do G

.. 1 MI Helen'ta If.
. , IUpO

�
I

�
_
Esco}ac «Orestes Gui naIP.f't'ol'.

: �� noivos
I de São Bento: ,

:�
-�--��-��-�-�����������P���.r=��.-;�i�=�W�;.�����__al �Ge�� Cc�a� � Grupo

I Escolar «Henrique Lage» I La-

jiUna;,-Helena Ana de Souza do
Qu,::r recebe{' hôa suc-

IG�yp_0J!,S,ço!�r tI!.An�,"O;)ndjn», Irhre�� �ue lhe fará fd�z, e

ttaguna: .., /".
}' .-�

. "'1
.

c _!'lera de grand-e utthda-

I A· B"
.

C' f
de escreva a S. Marcos

- menca llte-ncourt orrêa, C' P - J t 476
•

d G E I H '1' L
alxa o�ta ,j -

o rupo sco ar a: erc! le uZ», R' - d..J
.

Tubarão'
. 10 e ,ane!H,,..

L:d'· G d d lb::SéIOpara respo�ta
__ .1'- I Ia ran emagne, a

, E�cola t Normal Primaria de La-, ---"�--iiiiiiiii--iiiõii-":...
'guna: N'. 26 -15 V.2
I --Vtlfredo E�enio Cunlio,
da Escola Primaria de Itajaí;

PRE·8

.., II
• •

9 Ô O I(ILOCY( lOS

.,.

RADIO'

·><;':;1 n�CIOnaL�
"1"':: ,·,'.hgj\��S�� 4e:
�,\ I Programa diu�110
�,\ I De .... i. 17.30 horas

"�,\:\.�.lfJ.. '·I��'1
A's 12,30 • HORA BOLAS - Programa rico de

"�. �
humor, a cargo de Sllvlno Nelo e sua

.

troupe.

/l,l.,[ O'lon.o :.:::::a..::::7°
.

Huno RoIQnI�

I
I ' mauro õe CJliultlra

Hlma RobleOo
Ooriual t'oymml
lelu melo
Orque5tra Oe Gansas
RQOames e a RII 5tars
EOuarOo E"atan� e sua Tlplca t'orrle,lt2s
Romeu 6hlpsman com a Orqu2sh'a O'",

Concertos

AULAS
DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA

Português - Cor
respondência

.

co

merciai '.·ane.8a
e inglêsa-aritme
tleR e pratica Ju
ridico-eomercial.
Aulas para con-

cursos.

Rua General B1ttencou:'t, 122

Preços razoaveis

_
.• _·i ....

,.
.

.

CARL.. ZEISS
Instrumente. geodésicos e topográfieo!i1

.

Niveis-Teodolitos-Mi ras--Telen:etros

InstrulOentos cientUieos

Micro�copios-Rcfractometros- A parelhos
ophtallmologicos

�
z: E ISS _. I. K. €) N

Camaras fotogfaficas de alt;perfeição e maxima eficiencia

�ONTAX-SUPERIKONTA- IKONTA-NETTAR, etc.

A,mpliadores ACEISORIOS' FOTOGRAFICOS e Filmes

APARELHOS lCINEMATOGRAFICOS e seus acessorios

Pe!ta informações e prospetos ao Representante
neste Estado

Go.ddit.f;edo Entres
Caixa PoetaI; 59 -:,�16rianopclis - RUA TRAJANO, 4.

_ ;Ji m&

�rrlli

•

sa�e
. ...... t .. ..'�

cpme,a·
·nos és

.��
"

.)' �

FAÇA. UMA PEDIGRAPHIA GRATIS DE SEUS PÉS

;
::-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA I Carnavál! Ca;-I
I naval!.' J
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-UMA ASSINATURA MENSAL 0=-
_

'DE "A GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000

Dlr�tor - Proprietario JAIRO CALLADO

Florianopolis, 2 de Fevereito de .1939

A
Grande hanho á fan

tasia!!

l----;:-ingUem hesitará, por 1
certo, em atribuir ao Correio
a responsabilidade de sua

demora.
Poucas péssôas, no en-

to' receber uma .....��:�••l!t
ê- o e cenferlr

a data do cabeçalho co. a
da agencia onde foi po�'
tada, o que evidenciaria'

talvez, q.ue o remetente ou

portador, conservou-:-a dias
em colocar no Corr-eio.
Esse julgamento ligeiro

é bem humano, e ao formu

la-Io,esquecemo-nos deque
está sendo comprometido o

nome. de uma repartição
que possúe empregados
honestos, que tudo fazem

para bem servir.
As condições de trafego

nas estradas, as interru

pções das linhas telegrafi
cas motivadas por têmpo
rais, a paralização do mo

vimento d,os trens ou va

pores que' conduzem as

malas, etc., incidentes ine-
vitaveis num país imenso
como o nosso, não. entram
em linha de conta.
Nota-se apenas que a'

carta, ou o telegrama, che
gou atrasado, e sem inque
rir da legitima causa, con

dena-se prontamente o Te

legrafo ou o Correio.
.

Observem os srs. missi
vistas as condições acima
ditas e verificarão que
em mais de 80 '1. dos ca

sos, o atraso não compete
a nenhuma· daquelas di
visões l do Departamento
dos Correios e Telegrafos.

l__ ALA�_'I

RIO. 1 - Ueu, ôotem, ao

I encerrar'se o expedie!!te, um fá
to devéraJ lamen'avel, no Pala
cio éa Justiça.

O caso passou-se óo I'. ofi
cio do cartorio da 3a. Vara
Civel. Por' questões, de sel\ iços,
dos oficiais de jus�iça, após vio
lenta discussão, ch�garam a vias
de fáto, tendo o ele nome Gui
Iherlle agr�dido o co!ega Brllga.
sendo repelidó por este.

O fáto, como' ti natin�l mor

mt'nte em se tratando de um
ambiente judiciario, onde deve
haver o maximo respeito e cl)m

postura, ca�sou escandaJo.
'Recresce, no emtanto, que,

pelos 1D0dos, tuelo ficará impune,
por isflO que houve o cuidado
d'e ocultàr a cena lamentavel ao

RIO, I-O chefe de Policia conhecimento do Presidente do

assinou portaria dlspensaódo com Tribunal, que' certamente teria

louvor da chefia interina� que vi-
tomada medidas moralizadoras a

nha
_

exercendo na Secção de Se- respeito.

gurança Politica, o baeharp.1 AI- O-n-i-h-u-Il--p-.-r-a--C-a-Id-.-sl
var� Gurlel de Alen�ar Filho, de-IlDperatrlz.
desIgnando para 5ub.stull-o o de- rodos QS domingos haverá óDi.
tetive José Cri.tovAo Machado bus 1')ara Caldas de Imperatriz,
Lima, antigo p,!licial que já exer. partindo- do Largo da Alf,ndega

.' ; c�u durante lario temp6 a che- hás. 8,80 horas, regressando. ás 15
.

t d . I
.

d
oras.

,la a��e e Im�ortante setor a Ida e volta - 5$000
,�eleiiCla Especial. SELL & PR0BTS

ExpecJiente
RedR4:ão e Ofieinag

R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis':._S. Catarina

Agentes-correspondentes em to-Idas as localidades do Estado.

Colaboração
o conceito expresso em artigo

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou eadôsso por parte da Reda

ção.

Assinut.,ras

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.

�---._-.._---------_.�_.-.

Porque chegam a

trasadas as cartas?

TEM NOVO t;UEFE
A SEGURANÇA
.liaLICA

Florionopolls
diverte-se ao 801

Florianopolis quebra, en
fim, li rotina e começa a

viver" vida saudavel e bôa
ao ar-livre.

Antigamente, n�,SS05 pais,
nossos avós,- nós fi smos

em nossa inlancia, possui
amos qualquer coisa mais de

circunspeto, de grave, que

ao homem, ao adulto, em'

prestava sempre um que de
solene tristeza e à criança

. um ar inquieto e espanta
diço de temor ao jugo pa
terno.

D:I-;;e-á que, assim, a

humanidade era I melhor.
Talvez sim, talvez não..
Oiltwra. como hoje, tam

bem assietiamos ás mesmas

misérias dos homem. Ta!
vez hoje sejamcs u 'n pou
cochinho menos cruéis, para
aturarmos a fereza e a teu

culencia dum senhor de-en

gnhc,
Dum ou doutro g.ito,

entretanto, t loriauopolis que
brou a rotina. �;este nosso

veranico, e�!re /dois frigidos
sôpros do vento sul,'o ilhéu,
ás ce..tenas, quási aos mi
lhares, corre a coalhar, a'

legre e feslivélmenle,
'

pelas
vivas cõres dos <mailots> as

nossll� 'lindas p.aias, Duran'
te o dia todo, revezam se

os banhistes, pelss amore

nadas ao sol, músculos que
se enrijam no quotidiano

raça que doutras
f te' e

ill fl�
�a

'escllldam..e,
11:10 cf'o&rto estonteante de'
luz e de beleza das n05sas

baías, faz tanto bem á alma
<la gent.e, que viv..e ntodoadlJ
e aflita, entre ameaças. e

choques tremendos, corltor

cendo-se nas praias duma
vida postiÇ3J. .

'DO:A CASMURRO

Cena de
gileto no

lecio da' ,:lus-
",

tiça!

«DESACATO», não !Ó aos

que irão à Iormidavel soiré de

sabado no clube 15 de outubro.

Domingo, a campeã e �t1eti- como tambem á «MOCIDADE»

ca turma do «,{IACHUELO» Lord Eduardo, n�1) poupa es

vae promover ',um sensacional íorços na organização de seu blo

"BANHO A' FANTASIAI, na co, que será, por certo, muitis-]

1 lonta do Leal! simo admirado, quer pelas Ianta-

Com a exib'ção aquatica, �s sias, com que se apresentarão

foliôes riachuelincs, em seu IIBA- quer pela ordem e harmonia que

NBO A' FANTASIAI, de Do. remam.

mingo, arrebatarão de vez a pou- As evoluções são admira'veis,

ce tristeza que ainda circula por
a marchinha «Ámeri<:Ana» é do

I'estes rincões] baralho, vejam só a letra: l

A turma é francamente do
"barulho" e vae dispesta a en-

Americana

cher o mar rom um diluvie de Americana

Fantasias n Tnolesasl! Eu quero ser o teu galã
lo-agiaem os leitores, a «mar- A praia do Leblon

m&nja-3a* riachuelina fantllsiada Faz lemb;ar Honolulú

de "TIROLESAS", caindo n'a- Americana I Iove you

gua e molhando. com gritinhoe
d b I d No cinema
e susto, as ca e \I as pernas ..•
n IVleu Deus"l Que onda! Não Quando ven o jantar

ernpvrre lI�eun Waldir, que eu
Tem champagne caviar

me afogo!!1
Porém p'ra nó! dois

Neptuno estalá Domingó '�de· Já tratei na pensão

olho arregalado para vêr o .«fa- Um prato de arroz

. uancho> riachueliuo em seus da- Com tutú de feijão.
minicel

Eles que andem direitinhos} DESAf3ATO A MO-

porque sinão Neptuno 8}_�da CIDADE

.um "cardume" de Isereiasll p'ra . , .

praia e era u-na vez um banho 1 À senhorinha Ascendina San

a Iantasia.v.
' 'tos,. ninha do querido Clube

�::r
da Praça 15, ccadjuvada pelo

Muita g�nte não "se g(1�tar ,"0..- folião Manoel 8arbos!l, e senho-

Da vê assim tanta agua
rinha Edite Rosa,_ estão, como

IIAgna do mar!
nos anos anteriores, organizando

Anda si fosse "agua o seu Bloco, que deverá apare=

Q
.

h 'béb I cer, sabado proximo, na formi-
ue pas" ano o não e •••

daye). soiré carnavalesca, promo-
vida pelo Clube do L')ft! Emi
dio.,
O bloco, de�uminado «D.:.:sa

calo á Mocid:ide», jà ba l:rê3
1 anos, vem. alcançando grande

Hor&..õ'stti 't ,uces�! mUito tem, 03 seus !r.
ga.nízadOtes, trabalhado, plitaF�lt,e
çontinlle com a tàça e litu10 de

campeão do Clube 15 de outu·

br@. _

A «hibu. está medonha! E'
de meter medo -á'i creanças m�

nores de st:tenta anos!
O «Caciqu,=:' Solqn,\ pint�do

coIÍ) côces berrantes, dava ordens
carnavalescas a «bugr�dJ» I ;
U «Pllgé» Gerinho' recomen

dl\\ a gritaria infer�all
E o"Feitic�irol

.
ConcéiçAo

b f· Somos st'riamente g�atos a pO'�
preparaVd a '-'macum a» e aZia Deflue na data· de heje Q ani.

�faró:» no meio de sua gente! pulllção de nossa amada -é -(iú:- versario natalicio do nosso dis-

Etá «bugradalO bôa!. F}' nha cidade pela acolbida estu- tinte c0aterraneo farmaeeutico
Sêde amigos de vossas roupH,

Aí vrm êI..sfl -penda que vêm tendo esla des- João di Beraardi, proprietario da
dando preferência á

Soltem os cachorro.! E fécRem colorida sec�ão carnavalesca! . acreditada Farmacia da F'é. T in t u r ii r I· a' Sele�ta
d5 portlld

Lord Tubal'ão, com o valioso '

Aí eu.vou! Aí-eu voul
e acêso auxiliO dos companheiros

PELOS CLUBES de JOÃO JOSE' COSTA.

Aí-eu-vóu! Aí eu-vou! d'''A qAZETA", tem procu- Re8Iiza.�e domin,o proximo,
-Rua Tiradente, 7-Telefo1l8

x x x x
radl) ammar a folía carnavalescã" nOI amplos slllões do c 'i:lubo 6 1.2f3;T' .

'

, _

_ -O _

deste ano. de Jan�ir9 », no visinho distrito _. mtu��rI? Se�eta:t nao � II

C f
Nlo nQS falta bôa vontade d� J0�0 P�!lIiÔa3,. uma iioirée ra' :eBI1hJor'r mpaaSraIn�hscuttJvellllente, e. i

00 orme anu.,ciamos, reali-
d

dlOfoDIca InfantIl carnavalesca
. lSBO, em operarl�1Ii

zou le ôntem mf.is um ensaio do par.a qu� 'dtud o ,corr� dientro da
da.s 16 ás 20 boral,· oferta d� �C)mpetente� e l altura IPe s}la

«aloco dos Ame-r:canoslt, c nossa
maior atlVl a e pos8lve. Radio Pilot de que sãC) rtfpresen.' a�a. -

.

ten e com 'I maior

reportagem lá etlava firme afim Esperamos no entanto que o tante nesta' praça os srs. Gerken ra�de�9Eotrega a do�icilio�

de epor aos foJ;õ�s, tud� que p�bli�� cainaval�sco entre certo e Cia.
. p�_.

se passo�.
i' P ro ,fan�ango", qu� .

a cOisa BODAS DE PRATA.
O COLE�IOMILITAR

ApreCiamos, com surpre�a,;- a
V8e1 sr.r f> r� lá de boal A data de ôntem assinalou a

TBRA, -NOVO CO-

formidavel entrada do bloco,
Thank Yon! passagem das bodãs de prata do �IAND.

cantando a marchinha «Ameri- C�ramurú ú ú sr. Daví Silva e sua exma. es-'

posa. Cidadão ha longos anos ra· I>IO 1 T (I
.

\ ,
- erl:l ugar. U8 Ca-

dicado eatre n6s, muito estima- I
.

M I
do.pelai suas excepcionais qua-

eglo i irar, a cerimonia da pOso

lidades de .cari}er e de coraçlo,
�,e �o ceI., Oscar de Araujo F00-

a _data festIva ontem transcorrida seca, no co'mando daquela casa

deu-Ul.8 margem a receber aa ele ensino militar, em substitui
mais firmes oroviS do justo aprê- ção ao ceI. José Silverlo de M�.:
ço em �ue é tido. I h

•

O d A GAZBTA
o que a muito vinha exer:cendo>

.

s ,e , que têm ,
no ar. Davi Silva um dos seus

o a to carg6.

fn?lhores amigos, 8l!so0iam-se pra- _

-�,--::----------

zeuosamente ás ioumeral felicita.
ções recebidas pelo diiltinto casal.

x x x x

Oo!f:m à .t ,J de,
'

tivemos oca
.

sião de espiar p�lo' "bur-aco "da
fechadura" um animado ensaio
dos teneb:óso5.

�C?sta ,Suzana» é 1\ niarchi·
oha com qu:!' prometem' fazer
barulho.

'

A.radeeilD8Qto

cana» que irá, por certo, ser íum : "

Lord T�.ha�;i.
r

-

Livá aria Schu,ldt
de H. Q .. ·LIGOCKI

Livraria, rPapelaria" Tipografia, Encadernação e Fà
bric'l de carj�os de borracha

f-

Artigos para escritóriJj:-,Livrús em braneoS-Arti-
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

�ceitam-se encomendas de
_

«clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de 'dátar, de' rnetal, para inu-

tilizar' estampilhas
Hua Felipe ·Schmidt, 27

Florianopolis __ . _Sta, Catarina
41 P.

.... '

NOSSA V I D.A
FILM�NDO

Naquele recanto dls.cf,ete do "Oliveira :Selo", á sombra

macia' da ubougainvm�" em flor, Ele e Ela éonversavam,

unídínhos, esquecídos das horas, da vida, d.e tude... Quem

ama, apaíxonadamente, .ê assim mesmo. Para o homem o

. mundo está ali, bem junto do seu coração, diante dos seus

_ olhos ençaátaãos. é o palminho de cara d.o seu amor,

C�mpoamQr, e suave poeta do "Como oram as rapa.

rigas", escreveu esses versos lindes:

"Em amor, tudo, tudo, -- tude é triste;
mas, triste e tudo, eis o melhor que existe".

E eles, unídos, esquecidos de tude, construlam, com

promessas de um futuro bom, florido, o eterno castelo, de

altas torres, brancas, como braços humanos, seguidos para

o céu, ímplorando felicidade... essa

"Felir.ltlade, . que amamos !

Sempre estás ne que perdemos,
E sempre no que buscames,
Nunca estás no que encontramos,
Nunca, nunca no que temos!"

I
II

Assim coutou Bartrlna. E o amor, esse tudo que é o

melhor que existe, e essa' felicidade que nunca temos, que

"é como um éco: responde, mas nunca se aproxima", como
a definiu Carmen 8yl'8, desaparecem, morrem, amortalha

dos pela saudade, -esl!a saudade que Granjo disse que

"E' dormir sem saber onde

Ch.orar sem saber porquê,
Chamar quem nos não responde,
Abraçar quem nos não vê".

E dois" urüdes, esquecídos das b.oras nem se aperce
beram do crepuscuto.utãs que descia, envolvendo, na poa
lha de luz amortecida e triste, os morros, omar, a terra
toda, tudo, tudo, atê o amor delel••.

E na .stntema do anoitecer, aquele par rçmantíco,
prometendo amor, amor eterno, lá ficou, esquecíãe da vida,
á sombra da "bougalnvllle" em flor•••

I I

DUQUE'
G----'---G

\.NIVERS.ARIOS

JOSE' CANDIDO DA SILVA

FUNERAL

Antonio Manoel e . Irmão Ma.
noel.

'

Para ITAJAI': Rute Pereira,
Oto Nimeser, Braulio Lopes Ju
lio Gonçalves, Germano H�.cke
e Oto Walter.
Para TIJUCAS: 'JO!!' Brâsil
Para LAGUNA: Luzia da Ro:

sa, Wanda Wieke, Jor,e Naffah
Wilma Wielk, Neesesis de Olivei:
ra, Azuleeia de Oliveira, habel
Cabral, Silvia Guedes, MartiQ\
Machad�, Híran Costa e Severi
no Pragzen.
Para IMBITU2A: Adelioa

Flôr. Pedro NascímentQ, Nelma
Monteoftgrr. e João Monteiro.
,-

Regista-se hoje o aniversario
natalício do nosso distinto con

terraneo e prezado amigo sr, José
Candido da Silva, ativo fiscal do
consumo.

Muito estimado nesta capital
pelo seu espirito ca 'ralheiresco,
goza o aniversariaute de l'lrgo
conceito. 'Daí as iuumeras de
menstrações de apreço e de esti
ma que lh� serã0 tributadas hOle,
pela passa�m d6ssa auspiciosa
data. ,1

r -
,

A GAZ1(rA'!, felicita-o.
I l

CARLOS MORITZ

A data de h�je assinala a pas' O.om gran�e aco�pafihalllento,
d

. .

I'
.

realIzou-se ontem as 8 hora. da
sagem o anLversano, nata ICIO do -' ,

sr. Carlos P. Moritz, ativo fun-
manha, ? funera� da exma. sra.

cionbrio do Banco Nacional do,
d. �sanhna Delalte, .esposa dQ sr.

Comercio 6 figura destacada dO âap!!ao.�omeu Delalte, ,Delegado
des )otto catarinÊmse .

a \iliaplti:11. Sobre o féretra foram
,

. depositadas grande numero de

JOÃO DI BEHNARDI corÔas, tendo comparecido grano
de numer�. de e.l�maotoa tanto �.
D088a polICia mdltar C,) I mcivi(

�ngano
.tralícOjVUJA�TES

Passageiros que seguiram ôn-
tem pela Empreza Auto Viação DELEM
Cat&rinetlse:'

, l-Domiciano Mal·

l' -LUM
cher, morador de Rio M,'aJ'urá,

ara D ENAU: Freira Gru- e d "-

ger, Celso Mafra Caldeira JuIJ'..
r gres8�n o a sua casa á noiti"

L R
' tA nha, VIU na e8curidãC9, um vulto

uz, icardo Kuntz, Irmã Caro-· me

.lina, H. Dariu.s, Rosalino Fistarol,
.xer·.e perto de uma goillbeír�

M t F O
e ll!lgando tratar-S6 de caso -a"

ar a erran e to Haunemann. b d
lU

Para JOI�VILE: Oto Dreer e

ca ,ro, ispl:lrou dua9 vezes aua

Ernesto M�ura.
esplsgarda. Em seguida viu esO'
tarrecida cair seu" f'lh M I

P�ra JARAG�A': dr,. NiC;l()lau que foi, hos
_ .

1 o ano.,

ql�YaB! �� º�I!,���,_l!�� > t�!�lí ��'-!�º�
pltllbzado ira!���Dt!
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DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS!
CONSULTOR lO-RUA TRAJANQ 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
. nESIDENCIA A RUA )osé Veiga 186

,-.,-.z;."=�'..L'",.�.'<,� .���

FONE 1199If
II

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

. Dr. Joaquim Madeira; Neves
J MEDICO--OCULISTA

II Fermado pela Faculdade de Medici�a da Uníver.
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e círurgíco de todas 'as moles
tias dos olhos

Curse de aperfeiçoamento
-

na especialidade, com o dr. p�u·
le Filho, no Serviço do Prof. David Saoson. no Hosp�tal

da Fundação GaHrée-Guiple do Rio de Janeiro
Cempleta aparelhagem para a sua especialidade .• r

Eletrecldade Médica, CJh;1ica G,ral : I
Consultas diariamente das 15 ás 18 : !

CONSULTORíO Rua .I, ao' Pmto 7 sob.· TeléLne 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

.

Banco ·,do .Brasil
lapltal 10G.OOO:OOO$OIO

"ullde II. rllerva "2&9.746:11108000
8XECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

,
.

AGENCIAS E CORRESP01SDENTÉS EM-TE>DOO PAIZ
A&BNCIA LOCAL ':RUA .

TRAJANO, Nó 13
J

Aliena. em' conta c errente. os seiúintes,.juros:
J>tp. ce. Jurts (CelWEltClAL SI:.M LIMITE) 2% ala
Iki. líatttados (limite de 50:0(\0$) 3% ala.
lep. pe,ularés (idem de 10:OO·{)$) -

. 4% ala
f)ep. de aviso prévio (de qua_isqukr quantias, com retíraclas tam-

bem de quaisquer importa ncia.s).
.

com aviso prévio de 30 dias
J4em de 60 dias

.

l4lm de 99 dias -

,

»J!II8'UTOS APltAZO- ....FIXO:
1'0 6.mbes

'

{IOr J2 mêses
e&m reBela mensal

3,5� ala �
4% 'Ia :-

45% ala't,

�I';;I
LETllA.! A PREMIOS

.

11'per 6 mêses . 4� a. a.

por J2 mães ' 5% c .

,

Sufeitó ao' sêlo p'op oreionat.
Ixpadlente: das 10 ãs 12' e das 14 ,,' 15 horas
Aos sabaáos: das 10 ás 11,30 horas, �.

Ende�::ra"CiOl SATEl��� .,_I

.

- .. ,-- _ ..

'Florianopolis-1938_

ICA
-

. MlPavAYd�
"PJanta,execução_fiS- I
cal ização e direção Ide ob.as �Aparelhamentotcom �
pleto para constru- �
ções de pontes em �
concreto armado �

�.
I
I
�

Ribeiro
Engenheiro aCivíl

PlÍlaclo da
.

.

1- Andar

Caixa
- ...�"" •. -

.• ,-�.•. ..,.- .- .. ,>::'f't�::"'�1!!':thi»�

Econamica

Apartamento

Caixa��osta.I" 784-
•

°1

.'_ .......• -i..':. •• ::,,-,,,

A G A z: � T·.��-
Dr. Alfredo P. de Araujo I I ACCCilCio Mo-I � Cálculo de qualquer

MEDICO. .'. 'IJ estrutura em con ..

. fspeci�!isla em.molestias de '�reanças, nervos re I ra tem seu e_-scnr· �� ereto armado
l"i1'i' . Impaludismo e molestias da pele

tA. I d d
.

á
. e ferro�

,-
. .

uro ·e a vegacla rua � ..

Tratamento do ernpaludísmo e das molestias da pe- ,
'

, .�
. le e nervosas pela .Jluloheniolherapia

.

Visconde de Ouro pretoj_Consultoria e residenci,a-Praça 15 de Novembro, i3 I. n, 70• ...: Pho,,�� J277.-- Sl,
.

Telefone, 1.584 I
.

� -;

�$u/tas:�Das �!.�_!.!__�_�as:.I� às .,1.6 horas
__ Caixl P<?stal, 110.

. .t � t

.

t�
"

·Omar Carne.iroeu

..

X....'J1. Df 14.0.6tEJ.U I'lI:mpr.If.>ClO_��_-_.... " i
.. m�leatt'àc�ÍII .. ."..'
·�.u."""1 ' """..

� nal
} "

, <VD.t'l

··t.' ��I��
i 'olFruI .

�1ia:
'

.

Oit�":� .

'. liJ ,�':fCAI t.�:��t!,Mf.J::�Q ;t,
·�R�fi:';;�· ,

...
,

,.

.
.•�CII!"",

.�,�,
.-.;.;.. -

�� iiA-VA 111.\ • �
o_ �di ....'" r-

.

• NV��:I�Hl�& �tP.-n. iI._ �
----R-a-d-ic--s-- � Cu r itíba

. �.

Para seu concerto, procu- �
I rai a Casa Musical, que coo- �

,

I
ta com a oficina melhtr}:i::
mentada na ca�ital.

.

i��
, RU;l JOã0 .PlnÍ(!), .2

A Eletrlco

ceNSVLTOI\I.·;..Rua Tra
ano N. 18 dai 18 ás 12 e

da f 5 ál 16 112 bOf�l.
TELEF. 1.2B;

RESIDENCIA- Rua Iste-

I·
ves Junior ,N•.26 . I_�L.lA��

,

t
..

' [Il!!!ltM'" .'_1iDr. MJ,,�.,
.

SeaDela
CLlNICA gERAL

Vial Urinarias

1ratamtnto mlld,rn9 das
mol,sli., dD PlllmQo

Consult.-R. joAe Pinto, ,13
1 elefone. 1595

ReI. Hotel Oloria-Fone 1333
Conaullaa à. 13 'S 16 br,.

Aderbal R.
da Silva)
Advogado

P. 15 ,de Novembro, J sob.

lo ,_ Fo�� t 631. :-
J 190

-PÁ����-.�'_
.;;:z'_-_«" - • • --

Carse dr. Maquinas e PilotaA'em

.==;y

Tir,a

P6��A:M<S�� AL�O$ PARA E:KAMNS A 3c,. MA-
PARA INSTALAÇOES DE LUZ. FêRÇà. E AN· QUlli:L.WAS, PRATI(iANTES DE _QUINAS, MOro-.

-

_TENAS DE. ,RADIO, CONSEftTOS E AUMEN· RISTAS E A TlfD" MAIS �nK SE REFERE A' .

;··��D�·�·�À�·�:��-·���:·�����o�����-�'�������I.�'�� I'·������.� .. :. L.�����SB AO
'i r. ugu Parteira e Enfermeira PREÇOS SEM COMPETiDQí�ES NA PRAÇA, q .' 't�,Rm. 13.))� MÃl0, '41 .

'd& Paula D'� flora Muller MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ASAT·

��. '�'O, ,=·., fLORIANOPOLIS
��

d t 44 JOURS ELEGANTES 'E. MODERNOS
_. =c-- _,�MEorco . Rua Tira en es, NOVIDADES! VISITEM A lE'le'trl-lI"a .2 Mm!!?'f

'.

%$

IDOENÇAS DE SENHO� Fone 1181·
- Rua Joio Pinto n. 14 • ..

S" d I
ii

deRAS-P.!\RTOS ACABA DE RECE;IER 0.\1 FINI5SIMO SORTJ-
. ana. Ias eQ'peraçôes MENTO Dl CHUVEtRO}, EJ_.E'TRICuS, NOVI�

.

IDADE NO RAMO--AR rIGO .._�ARANTIDOCensultorle- Roa ViLor
Dr. Padro dI Moura Ferro Vsnda e instalação de cont�dor de luz é força, por

- Meireles 26 PJeços,modicos só na C::sa. A__ ELE'TRICA' .

,
-

.;

p. 's 10,30 e das 2 as 4 h;,. Advogado '!( it.T;!:rttti 1 :!!-'i'!!!:W
Resídencla: 'Rua VisroncJe I"· 10.'. r. R'i-ardo I42 RUd Trajano, n' 1 sobraão

I
..,

de Oure Preto, -

I Gottarn.n�.Fone: Consultoria, 1405
'.

Telephone rr 1548
f"ODe: Residencia I 1 �55 Ex-chefe da clinicl do Hespi

tal de NOrnb.rgt (f\'dte!'õ�i-ii"ii'....' ·i·.. ·.-iiiiiiii-iiiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiii ....a--e.. Ind6rg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

E.plel.n... Im olrurgla
garal

alta' cirurgia, cinaecologia, (d.,.
eoças das se,nhoral) • partol,
cirurpa .lo .isl.ma nerTO.. "

operaç6cs de ,lastiea

e calçados de todas as' qualidades
..

TAMANC C.;) fi. mexicanos para
.

Praia de Banho
. . \ .

-

CiNTOS,-,- . PULSOS, OLEADOS, CORDÕES,
BONETS. LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Fabrica,de CaJçad.s -- BARREIROS
DEPOSITO, RU.� CON5ELHEIRO MAFRA.3.

A. LHIi:U�e:UX

1••111"0 e I.,.ta
-í![ôonornia
nos Trabalhos do

iam·'
••
C-en5ulterio Técnico de

..

IVO A� CAUDURO PICCOL,I
_Enge"heiro Oivil'

.,

".i_,

Profissio'naie AslDilitaalc>s par,a ;:todoa
8S rarnes cd. engenharld

Administraçãe. construção e· reforma
...

de
pagamentos em prestaço,es

� '-

Pr0jétoa em geral

Escritorio central: ,Rua 7 de Seterf1bro. 47

f'P,. r t o U D i a o
t '

,
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••" .

v: açao�� Urussanga li serrana 'São Jo�a'
Dirigido p�,!�.!i;��o��NL�il��IDEZ _" COMODIDf>.DE

I-no distríto' do Estreito
TRANSPO"RTE DE PÂSSA(�ÉTROSE--CAi7GAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

escalando por Forquilhinha, Mãi l uzia, Cresciuraa, Coe·aI. II metros. Bem sêca e de otima qualidade.
Urussanga, Orleans, S. Ludgerc.Breço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN t\IS em combinação comasí DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

linhas de onibus Araranbuá-Porto Alegre :
SArDAS de Florianopclis ás terças-feiras e sabados ...

ás 5 horas tia manhã
-SAI'DAS de Ar aranguá ás quintas-feiras e dou.ingos,

�s 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-felras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES- Araranguá: SerodrdlllO Maximo- Forqu
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: -Hosalno
Damiani & Cia. -Orleal1S; Irmãos Pizzoleui=-Breço dg Norte; a lri Alexandre Snin

AGENTE EM FLORI A NOPOLlS

JOAO NEVES
Rua Trajano, 2-Fone, 1855

nOTEL DOS VIAJANTES -- r rocurcm para se hospedar em AraraQ8u8'
pProrietario dOTE' M AXIMO ,

'

. f
VENDE-,SE um terrena no lu-j HARLAUTH !

Igar Barreiros, com duas cases I .,.' .

de tijolos novas, um bolO pasto, 'I
é. o creme que, revoluclO?ou 0,@B@i&H4eiFvW±Btbikf3RiSEMUcocheira, e bôa checara e agua mund? velho, e, ora revoluciona a

i
_!BllIi\Zi,';B'I.limllj�i:Gll=ra"I!!mEli'!_:a_B'lz=IZI3 11Bi

com uma linda praia para b4-' A_menca do Sul. .: 1 ���������- 11M!!!·,!!Içç�...!!,!!wmg!!!,,�·!��!!,,!!!!I!.. t!!,@!!'l$I!'!!!!!!§i!!!i!l!§I!l-4�'".!'.'!'!>-

nhos, fazendo frente com a
.

I
E.,lrada

-

OaB!, que segue para I . CHAR l-AUTH
Brguessú. A' tratar com o' pro-I

ii- .5S1b_mE__==*'_,_iiiIil'&I-:m:'UIi_J:i5i11·'__i!!iIDIl* • prietario-Pedro Sipriano tia' � não é um creme comum

Silva, em Barreiras .

•�I!I!I!!!!I!!!!I!!!!III!!!I!!!II!'!���������- ;- CHARLAUTH Dorarios de saídas

G- R A':'N'DE· H-O T ·E L M O D E R' N O ':_Iic�, extiDgui:à •• s.�rdas. pano,
i DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIi A BLllMB-

_________

.,....
• '.' I ,_ '. _.' t cravos e espmbas, sem a rmmma

. NA6 A'S 7 HORÁS:DA MANHA. MAIS INFORMA"
PROPRIETARIO ! irritação deixando-lhe a cuti- � ÇÕEri NO ES€RITORIO DA EMPftEZA, A' RUA CON-

João' K\u h n : I limpa, .

macia e fresca. ;1' SELHEIftO MAFI\A, 29.

GAIXA 'PQSTAL, 82 ; ENDEREÇO TELEGRAFICO: I t ,;;:* ;me" 1'111

Em prédio próprio. d� quatro andares. e inteiramente nov:r:::�o::lboas ' I > CREDITO MUTUO P EDIAl
acomodações para os srs vjajantes e exmas. familias, CO�, luz agua cor�ente�..:"T! I lo:

>

• i: .

' �:,,"'�"'" . .:-"-.' _

.... '_.. . : .v__

:-
_

.
,

�./"'.- -.;em todos , €>s quartos ,

'

: "1

ltll" 'C'lu'be'" de ..'
'SArte,-os . e"". Me fI4" 013 aI-or-1a-s"

.;»

TrataDlenJo de ,:,�primeira ordem .

I

.

tU' �••a .......u
Miarias: IO'O�O_-12'OOO-14'OOO. e 18$000

I 4 de Fe_vere.i,ro 4 de Fevareir-o

_.�_ ,,",,��..;:;.o _ .... J-r..

-
.. �.- ._-.- .....-:. ..... J_,��<:...,.,_.;�_...'.��.. _

...�;:,,;::��-: _"_ �t·.;;·;.;...�,<,....,.;::·:--;-,

o CAF E' JAVA
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando

-

hahilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

SALAS DE AMOSTRAS ASSE[O E PRONTIDÃO

Banhos quentes e: frios a qualquer hora

'-1,
! :

,.l ,<

....

FlorianopoUs

72 AA •

V. Exeia. precisa de .Dla� limousine?
i::#'i'.'�,�.·.�Ait!"�;"",:f,�II'" ,.."
j�. :�:.·l· ...... ·:l!.'�tfi�,'�t{l��_ ..

_. �.� �'-"-.··r:··l:J �

Disque o n. -1.22OO de seu telefone e
terá não só para seus passeio? corno também para
viagens.

..'

Sã8 todos carros modernos e conlorteveis dirigidos por
habeis volantes.

502
503
505
514
518
521
525_

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bemardino d05 Passos.
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

VIACÃO
... ,ATHfRINO

t6ARGA5 E PASSAGEIROS.

• .� _ .... -_... _Jrl.� ...... - ... ",,.-":L.'·-�

• :;_� ��-- ,-- J
• -:::;-_ ••

� �, •
'. ...

.

6:600$0,00
T UdQ por1$OOO

Fantastico .••
,i,. &

DEPOSI'TAAI'OS EM aTA. OATARINA
H O It P·CC.K E' S·· A..

.
.

Matriz FLORIANOPOllS

.IEIDJillIESENTANTES E

'CARL-OS
auzinas
•050H-

.......Ia �ar.I .
• _elh

,

_ - •... a�_ . '"..�jt .....
..............On.o... �� I. (1,1 _ )

F)liai-s 81n:
Blumenau, Cruzelra d. Sul,
Jalnvile, L-II••, L_lIuna,_ 5"ã.
Francisca da Sul

1.......... d....:..IItr.I.....
A

'"aad.
,

•• lod•• _ .....
118.81. II......

.....

-

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
I

.._�
�•.
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GAZ'ETA . .

DESPORTIVA,
'""'-"-_

o sr. Alarico Maciel �erá re

eleito presidente da AssocIação de
Futebol do Ria _de Jal!eiro.

Valido.
'

conforme se Df.llciou,
não seguiu para Buenos Aires,
permanecendo, por conseguinte, no
flamengo.

Carlos Carvalho Leite e José Po;oto, que pertencia ao Vas-
Procópio recebdam uma propo$ta' co està em alta� negociações com

do Botafogo Gle 12:500$ de lu- o Botafogo e o Corinlians.
va5,800$ mensals,lCO$ pGr jogo Acredjta-se qne Q referido
ganho e 50$ por empatado. player eslà mais propenso a ir

_- para o club. de S. Paulo.

Direção de Hélio Carlos Regis.

á r i a 5 fNota oficial da
fÃ;;.1Gazeta ,n?S muni.

'.

F. C. D. I Públicas I� ClplOS
o campeonato nolurno,

qUer
o Pluminense anda cBlltan A D'

.

d F d - C b)' E 1·" ( S 1)· � ij
ia �er realizado. breve, na Ar· do de contratar. Afonsinho. do S iretona a e eraçao a- - m ta)al. zona- � . , � De Boitenxbnrdo'. f devid I Cristovão t d d h tsnnenee �e Desportos, reumda a' AVAf F.C. X CIP F.C.. ���oo �!iF... •

ent�D.a, racaduou� �VII,!) a Il o

di t d
' es an o as emarc es

129 do corrente, resolveu: 5 ) - Remeter às Ligas filiadas (TiJncas)
artlcln�lo os uraSI erros. a ran a as.

I I be dos 'E"t:l

I E
.

I f . ,. e ao, cu es Interessa 05 no cam-
\

- spera o tneo or azer a se- I ')-ComuDlcar ali fil,adas, por t C t
'

d F t bõl Foram despachados os segum- Desde 29 do c. mês, queO 'sr. Luiz Aranha, que se., guinte linha intermediária: Bioré, I meio deste boletim, a posse dos peo�a I a

tnobil:e deu
e � tes requerimentos: transcorre, nesta Vila, con-

uiu, domingo, para os Estados ISantamãria e AfoDsinho. ,'membros da diretoria, realisada a °d' regu,amen
o al�a da por es a

corridissima, a SANTA MIS.
d b f iretona para o cita o campeo-nidos, antes e em arcar o ere- -- '15 do corrente mês, 6, que, ficou <, SÃO pregada pelo grande

eu, u�!llm8ço aos cronistas es- Niginho receberá t 5:000$000 I' a�sim constituida: oat6:)_As Delegaçõt!s dos clubes Interventorla feiCeral orador sacro P. Emili0 Duf-
rtivos. pela renovação do contrato com Dr. Aderbal Ramos da Silva I d ner S. J" do G í m n a-que se ocomoverem, para a is-

o Vasco da Gama.

I presidente;
Flordoaldo Nobrega, \Juta do ca-rpeoneto catarinense, Emprell Auto-Viação Cata- sio Catarin .nse, de

..Floriano-
Brandão reno�ou o contratol -.

-

. vice-pr�sidente; �ald;r Grizard. íi-arão à cargo das Ligas Il que
rinense (2 requerimentos]: -Im- polis. j_':'

om n Cortntiens, recebendo i O Huracan Jogará, hoje, com I

secretane; Antcnio Salum, lesou- creva-se. O encerramento terá logarO 000$000
. TT os mesmas pertencerem.

UfaS de 3 : .

10
vasco.

'

reiro,· cap. José do Ribamar Cam- ) d Receres da Costa Mate.is - com pompas invulgares. no7' - Ciumar a atenção as
,

'---

'

pos Maciel. técnico. filiadas. para que regularisem os
Sim. p. Domingo 5 de Fevereiro.

Os jogadores cariocas, que CI" Florindo, segundo OI jornan, 2') - Deixar consignado em
=us débitos para com esta Fede', Ubaldo Ricardo de Silva - Ct)1J1 uma grande concentra.'

ao disputando Q eampeenatc bra·' foi a 6gura mais impressionante ata. um vóto de louvor aos srs. Idem. ção de todos os paroquia.
M \T açACI. I f dileiro, estio segurados em : do jogo CarjQcas x ineiros. Flerdoaldo Nobrega, Solan . ieira. José Julia Dicgo+- nd, eri o, nos das 12 .capelas da Pa-

0:000$000 por cada player, ,. .
Euclides Fernandee e Manoel de Sec�ttaría da Federação Cata- Jardelinó �laciel-Sim. rochla de Boiteuxburgo, cons-

, Rameq foi a maior 6gura da Morais, membros da diretoria ao unr nse de Desportos, em Floria- José Troio de Oliveira-c-Alas- tando dessa' concentração
Picabéa, médio direito do S.! ofensiva dOI Cariocas �a pugna terior, pelos bOJlI serviços presta- ,.,ópolis. 31 de J�neiro de 1939. te=se o requerente da atividade, gigante, uma parte civica,
ristovão, seguiu, segunda-íeira.] cantra fAinas, sendo bem secun- dos a' esta Federação, durante a VAlDtR GRIZARD n03 termos do Estatuto dos fur· com um grande - desfile a ca-
lira Buenos Ailes. dado por Valdemar. lestão que findou. Secretario, dona rios publicos. valo, prestando uma horne-
Consta que. o referido médio '

. _ / 3')-Em vista da Liga Espor, Emane Matei-Sim. nagem á Bandeira Naciorial,
lo voltará mais.

.

O S, Cristovão, que, ,pres-:�· tiva Catarinense (Ml\fra), não ter usando da palavra di versos
--

. I te�ente. ,é o campe�o"".da anar- regularisado, apezar dos insistentes Interior e Justl�a oradores.
Armando Coelho d� Freltas,: qUla, terll nova ... duetor,II'. pedidos desta Entidade,a situação'O Avaí tean I O entusiasmo reinante f�z

do Ftamengosez 1'028 dos 100 Ao que parece, Domingo Vaso dos amadores do TR�S BARRAS Alberto �ut[ts _' Pague-se -a que com que se antecipe a
metros livres. salo Caruzo, o Jlres,idente ...renun- F. C.. deixa esta l'ed�tação dt ";treinado quantia de 390$000. grandiosidade dos festejos

ciente, irá ... voltai. reconhecer êsse quadro.corno csm R b-rto Müler-Idem .•.. e a grande :nassa de povo
peão daquela lona. impossibilitando ,O alvj'azul, pesando bem .sua 542$000. que c0111pareterá, Os convi

Domingo, o Uruguai venceU o a,sim, ao TR�S BARRAS F, C. grande responsabilid"de de do- Osoi da G�ma Lob� d'Eça t S ás autoridades teem cor-
Chile por 3x2 e o Perú venceu de tomar parte no Campeonato min;;u, póxlmo, tcm treinadj com -SJiJ!, mediank traslado. res�ondido ao previsto, Relo
o Paraguai por 3xO. Catarinense de Futeból. afinco. apôlo que as mesmas veem

, O América só irá à
\ Baía Ao que tedo indica, o Perú 4')-Dar inicio aê Campeona' Todc:s cs !CUS players estão

r
SegDl·an�a Pnblica dispens�ndo ao,s organisa

depois do Carnaval. setà o tuturo campeão do conll- to Catarinense de Futeból dêsi- ':!It óúcr:o estado Qe Ireinamento,
,

I dores Oo')S festeJOs, o que
nente. .

gnando a data de 5 de Fe�ereiro COI fiH,d:). toch,s" na vitória. Aurelio Rotulo........Sim.

[maiS
um� vez vem �emo.s.O Flamengo não cont, atou {)

. -:-- próximo (doOJingo), para os se-�, .Classe, em verdad�, não falta "Eroa Laura Mertens F.xel - trar, O sll,l�er<:>
. desejO pos

treinador:, uruguaIo, f5jcar�(, D��� J0aqulI:1I .f:>t'I���O v.eu.�eu 0. cam-, guint.es encontra,s., p.u�ÂJ�fj�;;;d;" . .íl,i4�.é�!.,.��.,,_�. A�l!{. ;.,:' o�'_ .1 §�. '''-,.." .�,� ._ ,_."' '�. _" �os��s . d!�lgcl1�e� . e� .tu,Jç>
para dirigir Il�a equipe. peonato canoca de cIclismo., melh.ol. �as três: '. S;�-:cResa, que � f�hda, e seu C,o�a .fiusaa�� BíiurrigaílF!i -��\_c.ontnbU1r. para melhb! "l.r!C�

--- a)-Em São Francisco: (le,na\. ataque, q'li' é ràpldo, __hão de. I CerhÍlq'!e O Inshtutc) de IdentJI.- tlr no colonQ o esplrhu} oe
Os paulist•• venceram os para- Norte): CAXIAS F.C. x CLUBE I natu'r!!lrn nte, �viJêociar;em ltajaí, I cação Medico Legal,' -Q >Cguc' �brasilidade: de�tro do pr.....o_.·...'

_O:,':
en�es por 910. ATLÉTICO S. FRANCISCO; :nas brilhan"s ql! lidacles. constar., I grama !1aclOna!�sador do no·
Estio OI bandeirantes em ponto •••••••••••••••••••••••"....."..................... ,Carlos WeíOer- (>agut:-se fl vo regime, orientado pelo

de bala. quantia de 750$000. grande brasileiro Dr. Getulio
Miguel Aterino- Pague-se a Vargas.

quantia de 800$QOO. • O PROCRAMA de encer-
Dcnario Vieila Lopes - Pa- rai11ento, constará do seguin

gu(.-.;� a quantia de 400$000. t;;-: -,4 OE FEV. (SABA.
ErvlDo Beschtel-- DO) Pr' TARDE: - Grânde
Elcá Ema A. R. Gonzaga prociEsão, com velas, uma

,-Sim. corrsagração solene a Nosso
Alice 'Ema Probst Weriler- Senhor,

Sim. 5 DE FEVERE!RO (00-
Llliz Reis e Virgílio VIeira. MINGO) PELA l\IANHÃ: -
Heraclíces Pereira Guerios - Missa solene e enccrramen·

Sim. to da �janta Mis�ão com im-
EJvino Beschtel - Pagut.-se 8 ponente procissão.
quanlia de 230$000. A' TARDE: "- Grande

manifestação patriotica dos
TelJouro tio, Estado coriccnh ados, com mages{uso

desfile á cavalo, em trium·
Arnaldo Moprele e outros -1 fante cortfjo em homenagem

Iodefe,i.lo em face da! infúupa-I á bandeira Nacional. Dis·
''sões. I

curSI)$ de a:.1torid�des t,Sco'
Abdall� J. Tbomé - C {! (1 <'.les. O sr. Va1eno Gomes.

requer. 'I i 'rdeito Municipal, estará
Irmãs da Divina Providenc'a" presen te 3C(lmpanhado de,

--Como requerem. .' grande ,comitiva de autori·
Evaldo Schutz-Como requer. 'I! daâes do Municipio.
Franc;sco Sashoski - Como, -

TEMPOrequer., '. 10 :

Alexandre -Zachoecper - Ir..
"

deferido.
I Departamento d@ Aé.

Cia. S�U1a' Cruz-�odeferido.l ron,Botiea Civil
Fugantl, Fontana Cla.- - A.u-', '

torize-se ao Inspetor Pedro Oli Bo��tlm dlari.. da Esta..

veira 8, vi�ar as fafuras, I-çao Aéro-chmatol61lca
f'.Telson Walter -Ind�le,rido.

.

Previsões'�ara o periodo dai
Ernpreza Sul BraSIleira de '18 horas de Ôntem á3 18 hora.

Eletricidade S. A.- Indderido. I tle hoje:
Matias Saturnioo Schmidt -! TEMPO -- Perturbado, com

f d f
.

d
; chuvas e trovoadas,

n

Re erll Co,. .

C. f' ,\ TEMPERATURA- Em decli-
ea IrCUltO lremalr ...gra;- 01·0

I
•

co �tda.-Indeferido n\lS termos i VENTOS- D� nordeste a su-

das mf()rmaçOes e ,parecer do sr. 'doeste, com rajada!! bastantel:l
dr. Procurador Fiscal.,

'

frescas.
.

E' S w' L: I d 'd I As temperaturas extremai d.rVIDo waco <� - .1 crl o.,
f

.

1 J 'D' I d 'ontem, oram: maxlma 33.0 e mi.Pau o uDqueJ[� oml(- n {-; nima 24.8 registradas relpetiva-ferido. 'men�e âfl 14.00 e 2.00 horas,

-_ Vilell81 e Carreiro. do S.Crls-
.' Quintanilha o veterano e e6- tavão, estio em adiantadal nego-
ci�Bte fot�ard' do S. Cr!sfov(1o. ciaçõel tom /0 Vasco.

.

:per estlr d"eDte. récebe, apellas. "A6rma-se que o .Vasco Irà

113, de !leu ordenado. e•. por ilIO, I contratar GanduIla. mela�esquerda �;;;���!!!!!!!!!!!!!!�I!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������
'O re(e(l"rido playtr queIxou-se à reierva do scrath argentino.

Liaa ,Carioca de Futebol. Sempre o Vascol

Ao que tudo leva a crer. do

A renda da última luta do mingo, não ha verà jog'3.
,

J L' (. lIup"rl'or a E' mais uma prova concludente
negre oe OUIS OI .,

'II I bt00.000 dol.tell, sendo epta a de que, s�m pavl. Jao, os c u e�
t 'o campeão do I 010 se aDlmam a Jogar, temendo

1uar. vez .que . . .�......�........__�......�..__..i........��1
mundo uItrapasll esta cifra. um arande preJUJZo. Iii

---

o (;alDp.oaato Br.
lill.lro

Juvenal, zagueira do America,
de Minas. 'nlo irá assi:lar contra·
\0, conforme se no_ticiou, com o

otafogo., de 1939 começarà. impreterivel·
me�te, no dia 26 de novembro.

'o fluminense concedeu,como
de costume,' I mês de firias aos

seus jogadores.
O Racing, de Buenol Aires,

enviou um oficio· à C. B. D., co
municand. que o dr. Castelo
Branco nlo foi culpado da fra
cassada excursão do S� Cristo
vão.

CavaçOes)

A diretoria da Liga Carioca
'de Basket-bllll. que tem como

,pr�sidente Q. sr. Ger�al Boscoli,
pediu demi$s�o.

Fernendo GiudiceIli ,erà preso·
Assim se acabam OI trapaceiros

() maior �enj&t. da Am�rica
d� Sul, o brllsileilo Alcides Pro·

�cópio� ccn�eluiu, mais. uml vez,
abater o titulo 'de campelo do

U(Uluai.
.

_--

o Fluminense, aproveitando
d5m da temporada. mandou arar

'todo o seu campo, revoh/Endo·o
completamente, fazendo a replao
-laÇa0 da arama.

Não haverá
jogo?

A COMPANHIA QUE. Pf<OPORÓONAU.�ENTE.
MAIORES QUA�TIAS PAGA

CODlltina\,óes Sorteada.
�Ei11 31 de Janeiro
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'Informaçijes e, Prospectos
MA(;BABD &'a•. �, �

Rua Joio Pinto n° 5- Florianopolis

LOTERIA F'EDERAL

Dia 4 de fevereiro
CO,NTOSMIL

,."
.

SALAO PROGRESSO
Roa Felipe Schmidt N· ii

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta

EDITAL
"Sindicato dos
Empregados
no Comercio
de, Floriano-

polis"

Havendo este Sindicato rece

bido da Comi são Ürganisnd. ra
do I. Cougresso Nacional de
Empregados no Comerei» Sindi -

.

calizados, hO!H0S0 co .vite para
representar ·0" 110550 Estddo na

quele conclave a realizar- e no

Rio, de Janeiro, no dia 20 de
abril do co rente ano, resolveu
esta Diretoria preceder enti e 05

associados deste Sindicato, um

concurso de: selecção,' afim de
desiar.ar o mais capaz para nos

representar no aludido Congresso.
O concurso" constará de teses

escritas as quais serão apr esen
tadas á Diretoria, impreteri 'lel
mente até o dia quinze (15 de
fevereiro proximo, em

. envelope
fechado e versarão sobre o se-

�DABLAUTD
"

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso'

florianopolis, 2r�2��1939

,.

VISITEM

if���t%;�;�

-�:o�:::'::t:ar:a�r�:IDral11a de ulDa fal11ili'éI
P•• lo-Parana

, brasileira no Chile
RIO, 31-Foi assinado decreto- �

lei, pelo pres�de�te da Republica':1 SANTIAGO DO CHILE, 31 braços de sua mãe, Maria Leoo
c�n�edendo a vompa�hla �e�ro:. - O cidadão brasileiro Douglas Palma, a qual, depois de passar
VIana S. Paulo-Paraná peVIrhOgI: Stewart, ha mutio tempo resi- algumas heras- sob os escombres
porl�O anos, li contar da data da

i dente em Santiago e cuja familia {«ii retirada com graves ferimen�
publ!cação deste ato, para a

cone-, estava veraneando em Chilan, tos.
truçao, uso e g0Z0 do prolonga- perdeu tres filhos no terremoto ....... _ .... ...__ ..__ .. _ .. ."

.menta da estrada de ferro São verificado naquela região. A Diretoria de Esta..

Paul.o-Paraná, de Rolandia, até SANTIACO DO CHILE, 30 tistiea agradece a 00 ..

Guaíra, p.:-ssando por Levat, C�m- - Em Fundo de Los Pinos, pro- labora�ão prestada
po Mo�ra� e �orto Piquíry. Ess.a ximidades de Concepcion, morre- pela Sub-diretoria d.concessao ficará .sem nenhum ef�I- ram Wilie, Douglas e Margarida,
t�, ae ? respectwo contra lo .nao filhos do sr. Douglas Stewart Estatistiea e Diva
for assinado no praza de trinta Leon corretor da Bolsa de Co- gaãeo
dias, a contar da !lua publicação, mercio e membro destacado da

. �.}f'tl.�"':.J
-

; colonia brasileira, o qual seguiu O .

sr. Diretor do Departa-
O d f

J de Santiago para Fundo, onde t I Ed ã h
Processo e u- i verificou � horrível desgraça.

men O (e :" ucaç o rece eu

, Margarida estava morta nos
do sr. Yeix<-j'a de Frei�fi

ga do sr. Belm,·.. ii
Diretor de Estatística do-N1i·
nisterio da -

Educação, o se.
.

V I d I guínte te'egrama:ro a ver· e : '7ai partir para o Rio «RIO, 27 - Apraz-me a.
í GraDd� o general presentar-vos agradecirnen,

RIO, 31 � Conforme tive-l Cl"isto,yão Bareelos tos remessa cor.trlbuição ca
mos ocasião de noticiar, o

,pre-, tarinense a Estattstica na.
sid�nte do Tribunal Esp.eci�t1 R lO, 31-0 general Cristovão' I

- . .

19designou o procurador �ecclOnal de Castro Barcelos foi designado
crona ensino prunano 37

para apresentar, denunSla contra para proceder a um inquerito po-
e congratular me convosco

os acusa?os na !uga d.o chefe Iieial militar na 3a. Região Mili- pt:la feliz conclusão trabalho.
do movimento integralísta de tar no Rio Grande do Sul. Volume em apreço justamen,
maio último, o sr. Belmiro Val- Ó general Cristovão Barcelos, te apreciado quer.pelo exceverde. afim de dar desempenho a essa lente - aspéto exterior que

,

o

° proce�so! gue, que tem o comissão e ter de seguir imedía-
n. 697, fOI,. �lstnbU1do ao cor?- lamente para aquele Estado, pelos progressos revela

nelACosta N.eto e ao carton.o apresentou-se, ôntem, ao general respetívos resultados deu en
Anor Magando, conforme nctí- Valentim Benicio do Silva secre- sejo a 'que esta Diretoria soo

....
c' �. -

. ciámos ha dias. tarío geral da Guerra.' licitasse ao senhor Ministro
IM

: O representante do Ministerio
guintc: -# lfjl;ma :;i;, E Público amanhã denunciará Lia Ct L R

louvores Governo Federa
a) estabilidade no emprego U rg,l;la" Torá e seus companheiros na "U'IU' ecrea- para todos quanto se empe
b) horario de 'trabalho e' sua fuga do chefe. do movimento

t. 'd, J
nh-ram aplicação referid

fiscalização"-.._ e r"n 2 dias integralísta.

I
IVO u Ue a- estatística. Fazendo votos

c) lei de ferias e sua aplicação Em sua denuncia, o sr. Mac· - interesse sempre crescente)
d) lei de acidentes no trabalho Dow�1l pedirá. exclusão da de- Dajil40 desse Departamento sentid

I S· II
..

t 11' -I L td
nuncia de vanos acusados, de- � .&

e) aposentadoria e rensões I·n ICa o uonUa Ir a, vido á deficlencia de provas.
tornar ano a ano mais perfei

f) carteira profissional No processo será o impor- EDITAL ta aplicação plano conveníd
g) justiça do trabalho Agentes: Ca r los H oepc ke S I.A tante feito julgado na primeira e statistico

�

dezembro 1931.
h) nacionalização do trabalho

. instancia.
De ordem do sr. Presidente, Estão, pois, os que traba-

i) sindicalização RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis Aá Pdrinfci��á acus�da, Ldia To�á, fica aberta a concurrencia para
lharn na Sub-diretoria de Es-

J') .trabalho das mulheres no c'o-'
.

i ser e en I a pe o a voga o
. t t' ti D' . I -

d
-

... , , 'Moesias Rollim o serviço de "BUFFET" deste a IS rca e,' IVU g'çao o

mercio � ,,; ., -_-_.:...:., ,I:',li ',._?'( é- .�:. • .; .

- .
-/

Club, �lé "il,óS 'ro dia� do mês Departamento de Edu�aç�o
k) ::�:,i�o .do.S ,menores no co-' Co"m"pa'nh 18 � N a:c',.I� o'n a-� -1- ',�·d·.e' N avega' .. de Fe'/erei':� Inforinações com o que_ é f�rmado por fun:CiO"

a
_.. .'. .secretallo. 1 nanas ...elosos e cumpndo-

I) salano mJOIffiO. �..
.

. .

res de seus deveres.

, �s concorren�e� d\Overao
.

fie'

çaAJ ...'" Co'ste,l· r8� GUALBERTO SENA E' chefe d�ssa sessã,\ o

aprell€ntar no dla (18) de fe- U . _.
,

. 1. Secletario tal€�toso prof�sior João A�-
::e��ss�r����o�o:�al v!()t;u:C:��1 Mc�virnento rJlariti·�o�P.Drt�. 'f-Ia�ianopol,is NfOilIi'11Iii28����_!Q!'§l3Ii:1i1i1jV!tíf.ilii2 �:�Sl�OU��d�II�:for��� ;e�:
l!elbelfo Mafra, n., 35.sobrado, Servi4"'os de P-as,à-:;g"ei.·rbs�-e· (,:h:::;· Gàrgas " MOVE.IS como seus auxiliares, deve:-
para procederem a lelt-ura dc:>s v

.'
""',

- �. ';;,.,.. '-,' _ '� tem, aJiualmeute, realizado

:!:��;:;;OSl:Od:i�:�: :e:� Freies ode'; cargueiro: .

. .;
Só na CASA SitAS ;í���E��:�a�u�fir{i��:�

bros alheios ao Sindicato para _----_ Estatística do Minísterio de
julgamento das téses e procla- Para o Norte ". Para o Sul Serviço ót1mo e preços Rducação.
mações do candidato que a me- animadores. -- - � -------......

!hor tese apresentar, o qual será Tanto se fabrica como se Massacrados
ó representante dOli Empregados I importa. Vinde e verificae o

SfIANGHAI, 31 _ Notl'cl'as
no Comercio de Sta. Catarina. 0t Paquete lTAPURA fairá a 7;.!l0 O P�quet€ ITAQUATIA' sairà a 1 do

nosso stock. sem compro- ,transmitidas- a esta cidade coo.
A Diretoria' fOIDecerá �outra1 corren e para: corrente para: missa. firmam que o padre belga Da·

informações que porventura dese· Paranagllà. Antonina. Pontualidade, perfeição e greau e os chins cristãos de Sim

jarem os interessado&. Santos, Rio de Janeiro, Imbituba rapidez é o nosso lema. Cheng foram massacrados a l�

FJorianopolis, 28 de janeiro Vitória, Daía, Maceió, Rio Grande do corrente. Trata'se de uma re-

de J 939. Recife e CabeJelo Pelotas e R C Ih· M f 72 gião que se encontra «teorica·
C

.

d' P t AI
ua onse elro a ra, mente ocupada pelas forças ni-

CARLOS GASSENFERTH arga� � passagdelros_ para �s emals por- ar o .egre TELEF NE 780 ponic3s:t.
.

NETO-Presidente tos sUjeitos a bal eaçao no RIO de Janeiro. • .- ,rld
N. 23 10 V 4

A'. Recebe-5C carga<; e encomendas até a vespera das saídas' dos paquetes Lira Tenis Clube- florianopolis . P'

PRODIGIO, significa MILAGRE VI50 e emite-se passage;}3-, nos dias das .saldas dos mesm<;'Js, á vista do a· _

P

MILAGRE significa testado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão devera ser �ONv.TE
�DABLAlJTB entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera <;Ias saidas ate as ) 6 horas,

usando o creme para ser conduzida. gratuitam:-nte para b.ordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-'PRJ\ÇA 1:; DE NOVEMBRO,· 228GB. (fONE ,1250)

-

ARMAZENS-CAI8 BADARÓ N. '3 --(FQNE'1666) -END. rTELEO. COSTEIRA
Para mais informações cor;n o Agente

I ;.

J SANTOS CA\RDOSO,

!
·.aBBmal......�....�a....4ms��QaE�)..en.�����ª���-Sfi��,���*.........
i

I. �ol.gresso Nacio-
nai dos Empre�ados
no (;omereio Shadi-

calizados
.

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
:rERU'

se

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

msxirna segu-:
rança, e pontua;
dade:

Em nome da -Diretoria, convidQ os Srs. Sodos e
Exmas. Familias para as seguintes festas:
DIA 4 DE FEVEREIRO-ás' 2 J hor.as-

SOIRE'E CARNAVALESCA

d

Orlando Fernandes
Secretário -

.

tI

� ..
, ...

1
,

/
a'

.

. A CAPITAL
o maior stack de rDupas para

"

,
.

meninas e garãtos

Rua Conselheiro M,fra esquina da Trajano '

�
. .

·.A CA·PI·TAL.
Dl

1
'1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZET
FLORIANOPOLIS, quinta-Feira, 2de Feve-reiro de 1939pais, chegou, ontem, ás 14,20 hO'1

funções de almoxariíe e Secreta
ras, ae porto desta capital, tra- rio dos comercies.
senâo a seu bordo todos os alu- -Foram considerados em con

nos e um irupo de aprendizes 1 diçõe« de prestarem concurso de
marinheiros, sob a direção do ca-I admissão á E. E. Maior os ma

pitão corveta Har�1 Coxo o va-
I [ores Jacob Manoel G,lfgOSO e

por do _Lloyd Brasileiro «Pedro Almendra, Frederico Buys e o

II », do
_

corsando do capitão Flo- capitã» Emílio Galois Filho.
qnet, -Entrou, ontem, em gozo de

Pelas informaçães colhidas pe- I férias, ° tenente coronel gradua-
la nossa reportag.em, q�ando?a I do Aristarcho L?pell de Oliveira
chegada do referido navio, a

via-I Ramos,
secretario do H. C. E. RIO l-O P id t d Re

. gem peles portos dos Estados do -O i: tenente José Ribamar bl"' . r��H e� e a ""
norto foi excelente, pelo grande: foi designado escrivão d) inque- tPU dllJaEaslSlllO� ec ..e (13, dna pas-

it
. I· d'

a a ,,( ucaçao, nomean o para
aprovei amento que tiveram os! fito e que e encarregado o ge- b d C

- li d PI
I d· I"

mem ros a omrssao o ano
a unos e os apren rzes, não ten- neral Almerio de Moura. d U' d ri d B '1
doltavidonenhumacidenteabordo -Foram desiguados para ser- fa 'oIverslt aj et. o rdaslt-°IsI3r?-

F
.

di d I J" D
. essores ca .� ra IC'J! r. nacio

- 01 rspensa o pe o a mi- I vir na . M. B., o cap de Arti- M I AdI A I d
rante Henrique Aristides _GlIi-llharia Heitor Almeida Herrera, E anfe ].\f

z�Ye f (1° Emara 'h .a
lhem, das fli�ções de encarrega- atualmente servindo no Grupo I d scoU"" :1�idoDda d( e B n�eln adrla
d d ilhari d d R'

. a mversi a e o rasi e r.
Q a arti ana o cruza or c 10

I
Escola e para instrutor do C. 1. li' -I d S C d F

-

G d d i I ' .

d T R d M
. - :.t ne s o e ouza ampos, a a-

d.r�n_ e dO II ·d·' capltane� _

a
I n'

. ad 3aL·. R. ., o capítão t culdade de Medicina .da Univtlr-
rvisao e cruza ores, o caPItao-, ayrnun o ms de Vasconcelos, 'I id d d S- PI' d
t t E

.

G F' . I (
SI a e e. ao IlI.I o, e nomean o

enents ugemo ames erraz pertencente ao 1119 R Pro- f
. .

.

di ibilid d
tendo por esta razão entrado em posta).

.."

� uJnclt�lIarIEol �!tn IlsAPotOl � 1 ad e

gozo de férias o ilustre oficial, -O general Newton C&valcan- S<l I

lia �ça 'h elNr,a n 0010 os

que deverá exercer importante ti, ao desligar da D. P A. o ca-] �n .odi'!
....oe: '(tl e�o para a car-

. _

tI" -' .

.

,r('lJ·a e etlcrJ urarlO.
(;OWISsaG em erra, ogo assim pitão medico sr, Ser�1O Fontes I

4Iue termine o prazo das referi- Junior, louvou-o pelo zelo, capa-
das férias. cidade de trabalho e grande de- Emprasa C anstrutera
-O ministro declarou ao dire- dicação ao serviço sempre, rle· Uniyersal Ltda.

tor do Pessoal ter resol vido man- monstrados na sua esfera de ação
ter matricula no curso de Espe- durante o largo período de tem

cialízação e Aperfeiçoamento de po em que serviu no Gabinete
Oíiciaes, no corrente ano, oficiaes Medico desta D. P. A., qualida-Iabaixo mencionados, no curso de des esta!! que se completam, com
armamento, 08 capitães tenentes lIua aprimorada educa�lo ciyjJ e IP'rederice Guilherme Huet de 0- militar.
liveira Sampai0 (ouvinte), Mauri- .

cio Dant�8 Torres, José IFrancili'l _. .;;
QO da Silva; OI primeiros tenen- Ulce�as vanc?sus

- Fer�das :
tes Paulo Abrantes da Silva Pin- at081cas - FIstulas crôOlcas •

to, George Cales de Oliveira, • -Inflamações �rônicas em :
Carlos Natividade, Wiliam Cruz I i!enhoras, etc. !'ao curadas I
de Vasconcelos, Panlo Tavares: com u I�FRAZON T�RA· .1
Dias Pessoa, Antonio Cunha de _ P�A, (Ralqs Ultra VIOleta -IAndrade, Aristides Pereira C'lm· i. fnos, de �nda_ ultra-curta, I
pos Filho, O�waJdo Macedo Cor- e

e para aphcaçao local.)
. : i

tes, Hernani:Jaime de Lima, A-: Procurem o consultorIo do • I

lendrino Ramos de Alencar, Raul : dr. \nrelio Rotolo : IILeonardo d. Rego Barros e Do. • '7: Iminlos Rodriglle� Fanpa; no cur-: Rua Felipe Schmidt, 18. : I
de comunicações, os capitães te- : , I
nentes Isaac Lui� da Cunha Jui�r, � HQ I(o�vínte); Anlomo Borges da �d- No Instltuto dosveua Lobo, tambem como OUVID- ,

te; Amarilio Alves Teixeira, Ar- C··tur Orlando de' GUlmão, José omerCtanOs •

Paulo de Albuquerque Guilobel,
.'

Antonio Mendes Braia $ilva;.'
Afranio de Fàrias Jaime Carnei
ro Campos EsposeI, José Goos
sens Marques, Olivar da Silva
Sardinha e Silvio Mario Guima
rães Barreto.

Alienado detida

Comissão doO e"laral"a"""O I
plan? unlver- .

..... '!" I
Notas

sltarlo o abaixo assinado, declara ao comercio desta praça e do país,
---

que, por motivo de moléstia, transferiu o seu estab�lec�mentQ co- Prelio em

mercial, para o nome de sua mulher, gerente do mesm i ha 14 anos.

A nova firma, M. A. S. Carvalho, 'regiatrada nesta -dâta na
t Foi preso em flagra

M. M. Junta Comercial do Estado, assumiu o ativo e passivo da pelo cabo da Força
firma ora extinta, e espera merecer a mesma eonfinnça que lhe tem

sido dispensada.
Eloi José da Silva, qua

Florianopolis, 28 de Janeiro de 1939. furtava ferro f meta'
Jcsê de Oliveira Carvalho. estaleiro da firma Hoe
De acôrdo: S. A_, O individuo
M. A. S. Carvalho. le Melo, que foi apreN. 37 av.

dá'......................................_ \ o ao comíss no de 's

Conversações entre Lon-
.

na Policia Central. ..r-�
dres e Berlim

1---
--

N C
Nem as bóias escapa

BERLIM, 1 - Foi fornecida oras a- , .

li seguinte informação aos re- I Esteve na Policia Cer
presentantes da imprensa: "Sa-

I tolicas I ,a�res.e�tando, ��eixa ao
be-se que as projetadas con- I mrssano : Patric!o Borb
versações entre os representan- ---- -----1 sr. Alfredo Vieira, na
tes das industria alemã e inglêsa
começarão no dia 28 de teve- Hoje, antes da missa das 7 deste Estado,. casado,
reiro em Dusseldorf e que gi- horas, haverá piedosa cerimónia 34 anos de idade, e

rarão principalmente em torno da benção diJt- velas. gado no Hotel Clcrla,
de questões de preço, particu- fato d'� haverem s'dA missa das 7 horas no aI. '-... I O
larmente do carvão e de maqui- d d S d d G
nismos.» tdr mór s rá celebrada por alma os O I� leatJ as

.

(1

da slíta. Irene Silva.
- . estabelecido à rua Tlr

Hoj!. á; 15 horas, reunião tes fl. 3�, dois jog�s ?e:
lo Ap )�tolado de Nossa Senho- I�� de bilhar, um t!n!elr
ra do Parto. alpaca e uma catnpaulh

A'� 19 horas haverá o p!e- meza.

1050 exercício da Hora Santa

Rua Felipe Sehmidt 2, sobd.
sala= I.

Precisa de corre tores
Albano de Souza Lucia

Isnpetor

Instituto
Historico

Reunem-se hoje, ás 20 horas,
os socios do Instituto Historico"lD d.:sagravo das ofensas ao

e Oeografico. I Sll.cn tis5imo ,Coração de Je5us
A reunião de hoje é a pri- Antes da Hflra SalIta, durante Por apresentar indicí

I?eira, após as férias de Janeiro a mesml '= depois haverà oca- aJ�ênaçãu mental, foi

I I:.�do. aião para 05 fi�is .se confAssarem,
I
l�ido ao ��kO. da P

'PEDDEU" SE A:anhã, rpnrn�lra sexte.�ei�3' Cent�al, FI anclsco Cus!
I Etb do mes de reverelro, havel4 mlS- bra�,-o, casad?, com 4?

l'a de comunhão geral para o
de Idade, residente a

a caderneta da Caixa Economi- ,\postolado da· Oração. Dtpois Xapeco, sem numero.

ca n·. 17.812, pertencente ao sr. doi santa missa dal-õe-á a ben·
Olavo Schmidt. ção de São Braz contra os males
Solicita-se a quem achou O· ,

obsequio de entrega-lo nesta re-
da gllrganla.

dação.

N.38 3v.

Beneão das,velalii

Sátiro e vagabun

RIO, 1 - Informa-sc que os

ctlmerciario!l. de�emprtgado.. po
dem continuar a negar 8S suas

qU0tas. A falta do pagamento
durante seis mêseil importará no

caJacela'llento da inscrição. !!l"m

A med Ih "..., d rlir�eito á restituição dai con\ri-
,a a ,-,OD e It lições pagas.

Porto Aleg.·o" I
� .. "' "' .., - "' ..

RIO. l-Ao mâiór de

'

artilha-I Negocio de Ocasião
ria Joio Pinto Paca foi concedida

Ia medalha de ouro «Conde Pórto Vende-se uma bôa casa recen-

Alegre». . temente construida, tendo bôa a

Kua, privada, uma outra casa no

va par� despejos, e com terreno

proprio para' outra construção.
Vêr e tratar com o Snr. José

Cardoso, em João PessÔa, perto
do Balneario.
13
N.30

o sr. Osvaldo Hab�r
comerciante, apresentoll
Pulicia Centrar o indiv

Celebri\nd("�5(l hoje a festa da Nelson João dos Santos,
Purifica�ão de Nossa Senhora, cÔr parda, sem 'modo d

,

dia em que a SSma. Virgem da' nem domicilio certo,

h· tI" ter este, ontem, de manh I

frecisa:se de uma sen ora que

I
a pessôa que eneon.rou um p:"'p�ese'1tou no temp_o :;eu UIVlno

se encarregue da venda de ma- molho �e c�aves, perd1do ante-I F ilho a quem o santo velho Si- passar pela su::t resíden.i

quinas de costura e outros arti-I ôntem a no�te em. uI? dos ban-
I
meão tomandQ nos braços apre- agarrado su� empregad

gos do mesmo ramo. Informa-I' cos do Jard1m Ohve1ra Belo, ()
t f t" com o. prOposlto de vi

ções nesta redação. . obsequio de entrega-lo nesta re_ll�en
ou pro e lcament@ como.6 tal,

N' 14 10-6 dação. L..Ul do mundo. a santa Igreja a.
.

ee............oo.................................... benze nesta dia as vélas dt:: cera,

I
.

Aos grl�os da moçJ, a

. Dral' JOS�PH'INA SCHW�IDSON simbolo de Cristo e tambe;m cia reu O queixoso 9ue se.
, fé em sua Divj�dade. Por uma n.o raitro do reierido ln

fispeeia.lista em doeoAas de S@nhoraslvlduoparaGf:nldv das orações que o sacerdote· , , ft I a_, pren •

- e creanea8) resa ua ocasiã\) da benção das n. Mercado _Publico..
�ONSULTORIO veh,$ vemos a finalidade que a .Nelson. Joao dos San

Rua Felipe Schmidt, 39 IgHja empresta a essas velas fOI recolhIdo ao xadre:r;.

ben a'.
HORARIO: das 10112 _ás 12 e das 2 ás 5 horas

Ferias cassadas

15-6
3_:'1

De ordem 'do ministro da Guer·
ra e por necessidade do sf!rviço,
foram cassadas 8S ferias, em cuio
gozo se achava, do Maior Luiz
Simas Enéas, do 2' R. C. I.

Para a escola do es
tado maior

'VENDE--SE
uma bem afregueza
da casa de importa
ção. Lucro anual de
50 a 60 contos.,
Precisam-se de 120

contos para acquisi
ção de �tock "'Je .,.er-
cadorias.

.

.

Informações nesta re

dação.
N·12

• .aft •__�·.··

Pede-se

14-6�
, �

ICobelin

Prisão preventka,

Vendedor

Gatuno audaciosO

�

&U1f.(L �--4Ç40/e&F_
Ninguem ha queposila quebrar a

"Combi�ação Feliz". Sempre uni.
dos camlI�ham os imprescindiveis
companhelfos da Mulher Brl\silei
ra:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE ffAdoração"

«Salhor Jesus C�i5tQ, luz ver

Jadeira que ilurninais a todo
homem que Vfm a �ste mundo,
derramai vossa benção sobre es

tas velas e santifiaai·1J.8 com a

luz de vossa graçlJ, e· concedei
por vossa bondade, qu�, com

estes luminares, brilhando com

luz visivd, dissipam as . trevas
da noit@, assim os nOSSOd cora

ções, ilumin"dos por fogo invisí
vel, istc. é, CQm (\ esple!ldor do
Espirita Santo,iejarn libertados da
cegueira de toclos os V1CIOS, 'e

que, purificado o olhar de n05sa

alma, possamos ver as coisas
que são agradaveis e utei j á
110ssa salvação e as�im, RpÓS as

tre�as perigosas deste século,
merecermo!:, chegar á luz indefe-
tiveI. Pelo dr. Mileto Tavar

.

' Juiz de Direito da 23.
N. li. LO" Navegante8 desta capital, foi decret

a prisão preventiva c

.Realiza.se, hoje, na cidade de João Rodrigues Moura,
Ita)aí, a tradicional festividadl'! de profissão licita nem dol11'
Nossa S�nhofa dos Navegantes, lio certo, autor dó furtá
padroeira dos maritimos. uma vela de lanchão �

Desta capital, para abrilhantar cabo de manilha de ct'm l1l
tlS .fe.tejos. fe�uiu a banda de tros e uma espia de 20 III
musica da Sociedade «Amor à tros, furto este avaliado
Arte- • cêrca de 1.300$000.

! .-

na "A MO D E L A Rt,

LuizCoutinho de Azevê
solteiro, residente á Aveo'
Rio' Branco n. 184, comU
CDU na PoHcia Central,
ontem, de manhã, cêréa d
5,30 horas, um individ
que trajava calça azul e c

miFa da mesma cÔr, pen
trou em sua residencia. a

derand<?-se de dois chap
Sendo presentido. o

rido indiv:duo fugiu,
guido por varias, pe
não sendo todavia posm
capturaI·o.

Ai estão os nossos "rindes;
.

ú 1:450$000
quartos de Imbúia completos

ú 1:250$000
SRlas de jantar de Imbúia

.

-�

�

ú- 500$0'00'
Mobilias de sala,visita, estofadas elUno

Foram transferidos:' <lo Q. O.
(9' R. I.) para o Q. S.. o cap.
Milpa para onde I!egue Il(t proxi-
mo ciia 8, pasEando, on1. n,

8Iche-,1fia do gabinete de chefe do E.
M. E. ao majer José Alve!! Ma-

Igalhães.
-Foi eancelada a

inscrição-deicapitão Carlos Buck Junior nG

concurso de admissão á ElIcola
de Estado Maior por ter. !!olici- ��_�iiiiíiiii_iíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iíiiiiiiii_iiiiiiiiiiiBiiii_;;;;;;__;;;;;_iiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiii�

��:do���. transferencia para o ano Clube Nautico Riachuelo
-Comunicando que o capitão

José AnabelG Cabral de Vascon
celos deixou o comando da Poli-
oia Militar da Paraiba, o inter- De ordem do sr. Presidente convido a todos 0S socios do
veater federal nesse Estado sali- Clube Nautico Riachuelo a comparecerem; no dia 3 do corrente
entou os excelentes serviços por ás �O horas, na iéde do Clube Avaí, para se proceder á eleição d�
ele prestados naquela corporação, nova Diretoria.
serviços qile mereciam .Ier aver-
badC91 em sua fé de oficio.
:-0 l' tenente Januario João

Foram designados os majores
Artur Carnallba e Luiz Au�usto
da Silveira para exercerem as

funções de instrutores da' Escola
do Elttado Maior, sendo tambem
exonerlldo o maior Iná Siqueira
das funções que exercia.

TraDsfereocia8

_ .. � .

Dr Arminio Tavares _
OBvidos, nariz,

.,..;
.

gargant.
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 áe 12 El das 16 ás 18-Joã0 Pinto,7sob-TeI, 1456

ConYoca�ão

N.36

Vitor F. da Silvá
lo. Secretario
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