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Estavãmos o capitão Lauro Moutinho" e eu junto a

8 uma pilha de barrotes de aço, desses que entram na Fa
(1)'
., brica, em estado bruto e se transformam em projetis de WASHINGTON, 2 _ Coníe- ';SalJ.é o presidente Roosevelt con- ° presidente Roosevelt abriu I

no Congresso que exigirão tal-,3 'artilharia. renciando com a comissão mi-I siderava- estti transação corno um largo debate sôbre a situa- vez um largo debate sobre a si-,I . � ,E' o aço do Brasil! - dizia-me orgulhosamente o ! litar do -Senadó, 0_ presidente!, assunto de /pouca importancia. cão mundial e o papel que ca- tuação dos Estados Unidos com

': [ovem oficial.
! Roosevelt declarou que os Es-} .'

' bia aos Estados Unidos na luta relação às outras nações.
:

- Então temos aço nacional, aço em condições de t tados Unidos devem colaborar I
:.

Q presidente Roosevelt teria c�ntra o totalitarismo. A irnpres- Muito notavel no progr�ma,e entrar numa fabrica como esta?
com a França e a Grã-Bretanha, I p.�â:tdo aos membros da cornis- sao gerar caus�da pelas pala- de rearmamento, e de uma Im-! falou-me, então, do espirito de brasilidade do te- afim de opor-se á realização dos: são: para "qne se guardasse re- vr�s do. presidente .Roosevelt portancia vital nas relações ex-

.�' nente-coronel
Silvio Raulino de. Oliveira, quando, desde a

I' objetiyos do eixo. Berlim-Roma-,'.-st:TV'a.,:, ,sôbre os as�.untos debati- fOI resumida. p�.r alguns .mem- teriores, .São a.s projetadas. def�-, origem l:1a. Fabrica, se batia pelo aproveitamento do aço Toquio e recomendou a elabe-] dos durante a entrevista mas bros da cormssao, os quais de- sas continentais do hemisferio'

,

.

brasileiro, como unico capaz de interessar 'nossa industria o ração i�ediata de uma legisla- j

sÓU-.'�.':.f>e-se·' que. ele· não fez' men- c1araram
_
qu� .parecía-lhe q�e a II ocidental e as fortificações em: belica. De que valeria uma fabrica nacional, num momen-

1-' ção de emergencia para a defe-' Çã:.O
..�de. uma carta que, e. le,

ao I �u�r�a nao podena ser adiada certos pontos. estrategi,cos e "São.:. to de guerra, se tivéssemos de importar a materia prima sa nacional. .

, I qll-�' se diz teria enviado ao De- 1111ft�ldamente e que nes!a even-I considerados verdadeiros desa-.. do estranjeiro? E viu-se, de repente, um verdadeiro mila- "
'

'

p�r:tamênto da Guerra, recomen-I tua�ldade os Estados Unidos p�- i fios_ pela Alemanha, a Italia. e oI', gre. ° aço ,de nossa terra, proveniente <ias usinas de
.

Sa-

i i, A reu.nião da comissão do Se- i daú.:.�o_que se facil
.

.it�ss�� a� ?e- I
denam ser arrastados com a Gra-IJapao, n.o.tada_mente. as projeta-, .baré e das Neves, começou a chegar em caminhões á Fa-

'nado na Casa, Brancà, tinha por g0clà'çoes com, a rmssao mlhtar Bretanha e a França. das fortificações na ilha deGrarn,t�rica. Era um aço insuficiente, que os técnicos rejeitavam - fim indagar, do presidente, qua: hanc�sa.e -autorizando a venda' Acredita-.se em consequencial: graças as quais, a� relações ena em longa proporção, mas, com o correr do tempo, as usi- • podiam .

ser ás possíveis rer-r- .. �í'� ,:wiões militares no val?r to- que o presidente �e�á que .en- I tI': os �stados .Umdos e o Ja,". nas nacionais, orientadas pelas exigencias, do estabeleci- I, cussões dà"Venda de 600 aviões -tat ,!de sessenta e cinco milhões Lentar uma oposiçao energica.: pao estao quasi prestes '!. serem': mento e estimuladas pela aquisição, acabaram produzindo I, a,o govêrQ.o, ffincfsr ao' que sei de1t4olares. "

'

',: por parte dos grupos pacifistas rompidas.': aço de que necessitava o Exército. E o Brasil tem hoje • '

' ,

I o seuaço, da mesma têmpera de que a dos filhos que o de- II'. fendem ..
'"

1'1I, R confortador constatarmos que, utilizando-se toda a.

I capacidade de prsdução da Fabrica, o país economiza, a-' e
••I nual.rr�ênt�, cerca de oito mil co�tos de r�i�. Mas o diretor

,Itécníco.. sentado á mesa, em cuja superfície a • desordem
'. ".i,d·

reinante é .o mais vivo atestado da ordem em que se de- e -, v. .

I'. senrola, a atividade- do sau estabelecimento, 'deve estar vo- I > >
_

.

,�j;b« I" '!f� P!I'J! Tr\\� m>�,«."""'" '

i tado a novas preocupações patri,pticas, porque me diz que

ii
..��� W �ii.; JJ.II� .Lr� W �,

é sobre os nossos ombros de militares que pésa a gran- , "- ....

. 1 de respórrsabilidade da defesa nacional. Não devemos es- :DiÍ'etor-Proprietario dAIRO. f:;ALLADO
+ar núnea tranquilos com o que temos, porque sempre e _

.

.__, �.�_� _

, 'j precisamos �de mais. E, "acentuando o principio de. 9ue I! ANO V I �ii",�1tÓpoHs, Sexta-feira, lide Fevereit·o de 19�9 . INUMERO . 1361
..

I o. Exército é a Nação, fala-me do problema da. mobiliza-
a: I '<

-_..�--- - ,--------'--"--'---------------.,-

,.' i • ção Industrial do pais, para ,con�lujr .

que o
.

gráo atingido .

_ ,: :

�

��';_",.-�. ,',.' •
. '

:' 'pela industria de um povo e hOJe, l11contestavelmente, o,.'

O '16'3':" LobalIo
I As primeira& ·naturallza- Absolvido o· acusado no

..
1

, ve:dàdeiro:'i?dice de sna civilizaç_ão.. : poro '.
.,

,c",'" .e- _

I
ções de �cordo:com a "crime d� r.!!��aurante,I '.

_

..
- Walte..- Prestes I ! 'I., _ ";.�r 'J,( . , no Ia lei ch_ot:s

_

'�I e•..:.. _��� " NI!VII' 'e'":nlra'r-'�'
,-."

:'I'el!"rlê s' 'R!Ü,.? :- No Ministerio dai _,S,. PAU�O� 2-::-Foi. �bsolvido
... .

- .'
-

.

.

-
•

-

",:' . c I Jushça. realizou-se solenemente' Abd1as -Ohvelra, acusado 'como

POSTO EM EXECUÇÃO or Y·-t·
'.

d
'

, _. ._�" '," .'_, _'/
..

'

,
, .' "a entrega doS,... pr!meiros d,ec!��! autor. do, �ssassinato do çhinês,

,"

,

' I Ima e grave " ,
_

" t �;....' '. A'�' dos de naturahzaça? das ��sso.as ,'propnetano _de, um restaurante,'PLANO D� ªEGURANCA •
' _' BAI.ç\, 2 -:-' C:0f!10. adeanta-l�o;;'Çte m�,�os meca11l�OS, o que I q.ue. requereram a cldada)Wl bra-I:enconírado mono o al?o passado.

HUMERO 'UM'! ,
,'"c'dente O sr ,Joao mos em no�sos UItI"?OS .�esl?�� I en;flre-C�fla ·0 produtQ.

, _ � _:_� I stlelra, de aCOl'do C_2ill a.
'nova

I'.' A, certa,altura ?O Julgamento,, '., . di.
.'. chos, do ponto de' v�sta teC11lCO

I' . 1.f;.m-" "�!!\n.3A ,ÃelUiclo alii ,11ei. t ','

_. I ... '_
. A.b�Ias caIU de. joelho.s perante

. ,

A'b ·t-
'nada maiS ha reve.tar. no q!1e:, M',.�u iI"�. .I. i,;: .

.

"

.

- "7- 'os JlIrados� gntando que seuPARISi2 - ° "Paris Midi»'" ,_,o
.

ri er O çoncerne no p050 pe�rOlifer?,çI�j'. �;!." :cruze.l.lO:" ''''.' ::N,.o\..,'.,n �". rn.m
.. �. '.!:lI. n.lr....��I

..l,t.,I) ..

I�ju'g...a.Elor ;.�a Deus .�ifue juravareterihdo-s,e. \Í viajem do Í11.inis::.
.

...: Lob;lto. ,

.

-, \ &1 ' .,_ . -: ,_,.. ,- . '.
,

' 4,D,��-'M·... �I:JU�, ,';p_'Et :p�{anJe ele estar ll1oct:nte.tro -acf·liitei'lõr, :AlberfSariaiit,; e:.::. _ ,'� :-O's �:hgenhei!.os "."G!�çon�'.��; �R\!:ZEfRO;" �2 ,� '.Açe� "" ;"1J..' -:;" ..��-:".,.� :;:,;:/ 'é�� "�f';', :
,', " .'

,

'. 'do ·tntnisttp � de Sª,ude:, '.
R--aoal'l .

-

, ,p,'aiv'â: :�};�na.eK. :A�ir�1'1't'dénu�:, bm 'leI :ser' ilssinad,f) nesta em�tne :i��-Ô� ::Jlf�.t!tg..-d.o·'iC!dlgo, . ..:para:"-.inspêci(9h.àf�m os acamp�- g'Ué! m]ssao, por. fmda,. ' deve�do "'� .' "

> .' >' .'
_ ",,�. \ ._,.'

_

....��, .. I:till�JaI- ........."'"mentos estabé-Iecldos na frontel- embarcar por ,estes dias, prl'lVa- Gmade;, .!! con�lato rP.a�a -, "d' a' : I-ra '"
,
".' �

,
� ���

ra franco-espanhola, diz' que as velm�nte
. amanhã, de re�r�sso CO�S.tfu,çac do e(hfICIC�;; r., � '. .. -

_ ...... ,", RIO,.- f_:_Enco.l�tra-:se .e!l1 !mão 7' <-

medidas tomadas pelo gove'rno ao ,RIO. , : }:', de,'bnaJ.lo ªo Banco In.. ,"- ""
. ..' .. , ,dó ministro da Justiça o projeto ''!

.

francês para restabelecer a se- ° en�enheir? 'ulycon d(Pai- du�tria::>i: ê �"Camef'cio d;8 { .. RIO,. 2' _::_
..:EmpQ$se>u-�e no: do novo Codigo CivU e Comer- .

gurança definjtivá da fronteira, va ex.phcou. a reportagem , q�e-: Santa 'Cafári!àti; com ,0 r cargb de- diretõ:r .' ô.Ó Arsen�:f de leial, que sofreu rigorosa revisão, -verificaram-se par ter entrado se pro�edena, ag�ra, a��m Japl- i comnetente _ e"1,genhêiro! Marinha ',do :�i·oi'o com�.nrl�nte I feita pelos j��zes.. �e�son Hun-
.- em vigor o Plano Numero Uni. do penodo de fénas: fenas para, "":"'Y, -,

•.
- Juvenal Egrel'11algh. Q,. ço�-

. gria e Estelita. O nll11lstro Fran- /'Segundo êsse pianO serão pos\- os técni�a e: tamljem pára 6 pó- tlV'II' dr� �vo Canduro Pi... tra-alrilirante ,Mario Dlivetra: éisco de' Campos mandará pil- .,f'tos á disposição das autorida- ço .. Depois proceder-se-ia áA 10- ,com.,:
.. _ ,�l Sampa,!o s�':, emp.9SS""ãr� no co· i blica-I� para receber criticasy

,

des de ordem publica 50.000 cahzaçao do lençol, de acordo I A nova _construçao ,sera mando em" 'chefe da esquadra,� sorfer maior debate.
. . �

."'"

homens do .Exercito ativo. ° com 'o que .aconselha a t�cnica'executada" nó prazo de! brasileira' afi!alÍhã. - '. I
'

.<: ,,'chete do 16° corpo do Exercito, moderna afim de serem abertos.... . l' t

general Fagalde. estabelecerá .no ' outros p�ços.'
'

, '��...
'

� -j(tr�l?� !!a�i!�_, _.1iá :TOl'à' J!l_fÇ�Uül�l,.dº: ." �'.'C ,.
/ ' �.

,castelo Aubery, nas cercamas Nao cónvem-ad.earí.tou. aqu�- .edlfie�.rO'2�a�.f�.r.O'\'d.O 'E'Siol'. '.'�' �vro�esf;o,� .r'" .' a ouros<de Ceret, o qUilrtel-general dos le conhe�ido ge?logo -,- ll1Slsh� f
tado. �

..

'

.'�;;$'. . -"" RIO, 2' -.E@treo.s,;-ex-:":df.."':s.erviços de fronteira. As autori-
. apenas em uma

.

boca de �áS I· .' �

__�'. �
,

• I duidos da' del;iUn.cia· a- em eS IIeIdades deram ord.ens estritas pa- sao, �orque assim esca1?ana a 10' 17 .1·'anIVerSarlO presentada pelo, proeura ... ,
..

�._, ',,'
,

:ra serem repelidas todas as MINISTRO JOÃO ALBERTO
, pressao natural do depOSito pe-I· I .

.

.
' . . �.

_

'''-:.._
lpessoas uteis ao serviço m;!itar I 1 trol\fero, determinando .0' empre-

'

d
_

d I dor Mac Dowell no. pro" RI�, 2-A pa!.hr de. �I��d.eentre 18 e 50 anos que tentarem
I RIO 2 - A Legação do Bra ...

·e
.,.

' I. a coroaçao e I cesso em torno da "fuga" fevereiro,: � RadIO TUPI, trla�laráatravessar a)ronteira.:_ , " sil em' �e\na, '. Sui�a, info�ma Medalha de Ou'ro .

.
.

'

de Belmiro Va�verd�, os-: aos dom:�g�a%ada�;2 a�ar�u�o�-Segundo esse or&ao, a n�lte I que (;) mlOlstro Joao. Alberto, '.
• PIO . XI 'I t.io um guarda, seu' cu-I ��� �. gire�ão .de Ari B<\rrQSo:��f�:�:s f�rea�í���:���.s T;::��'� 16��u s�;:�c���� e�ua���r"pç�t�= ao coronel· Cor del- . .nhado e ,irmã e Lia T�rá.l'e chamar-�se-á,. d:�oravanie, «Ca-

to� deles, que consegulraf!1 atra- ,cava esportes de inverno. Seu
.

:. •
. 'RIO,.2 - Um télegrama do '

. -. .

d d R I
.louros em desfIle .

vessar a fronteira aproveltando- estado inspira ·cuidados. /ro de fanas Vaticano informa que a emisso'- Em .lntenção o r. a,u
se dá noite. pelo porto de Pra.ts,

'

-

rll dali irradiará; no dia 12 do I ' Leite ..

foram desarmados e recambla- O sr. :Lima Cavai- çor�ente, a missa pOl1tifi��I, que I '.. . ": N

. dos para Espanha. ea'oti vai aSliiDlDir a . RIO, 2 - ° Supremo Tribu- s�ra
. celebrada na Ba&1hca de i . RIO, 2 -. FOI re.zada, onte.m, i OS HO'M I=NS SERAOembaixada de nal Militar( concedeu passadeira Sao Pedro, em comemoração do na Candelana, a missa em tn- L

, Bogotá _

de platina ao general Boanerges l�·. an�versario da· coroação de! tenção do dr. Raul. l..êite. s> "-'Of'NHEC·lhOS PORI
Lopes de Souza e medalha de PIO XL templo achava-se cheIO de anl1- L· IJ

P·
.,

.

-

ouro ao coronel Osvaldo Cor;..
gos e pessoas da familias.

L 'E AS MUans nomeara re- .. RIO, 2-9 s�. 'Lima Cavalcan- deiro de Farias, interventor fe- -"0 b' d h ISRAI=.

.. 1 ti embarcara d1a 18 para Bogo- deral no Rio. Grande dó Sul. 38 arrlcas e .. ,erva- Estimulando a. cultura pn- L'-,-', -

nre ta'nte J·unto a' tá via Buenos Aires, afim de Concedeu, tambem, medalha de mate apreendidas pular. no Estado do Rio i

,LH ":;·R&:S D,·OR'
.--.

; 'l'.._ sen ,: a;s�mir s.eu posto de embai- ouro a doís tenente-coroneis, a' L L _ I'='7

fra,nco' 7.' xador. , um major e a um capitão; me- P<?RT<? ALEG�E, 2. - Por
RIO, '2.� ° secretprio da E- SA'RAN' dalha de �rata .a um .tenente: funcI?nanos da qlretona de In= docação fluminense. informou,coronel, tres ma)o!es, CinCO ca

I d.ustna
e Co�ercto, da S�creta , visando estimular' a cultura po- .

_ A,
.

_ 't.\..,....,.__,,__ -----"..,' .

I· Uãis três primeirOS tenentes, na dos Negoclos· da Agncultu- -. BERLIM, 2
.. .meta nOI e

rt.

PARIS 2 _ O semana'" I,CUidado com· a ap 1- �m s�gundo 'tenente e três sub- i �a, foi �preend,ida ônfem, por ��laRioqu�r�ar�ove���tr�O ��taud� I d: o�tem, �1 de J�nelrXie����!' 1, .'.., , oficiais' medalha de bronze a Impropna ao concur§o e pre- A •• '. o" nao ananos a.no ,,�andlde" �i1� poder

I 'ç-ao das estam . 'sa�gentos.. . judicial á saúde públiéa, vulto- mes, t>lbhotec�s clrc�lal1tes, com i passa'ram a. adotar o nome de
anunciar a proxIma n�- . ca· - seIS

sa partida' de erva-mate vinda um total. de Cl11CO mi} volum�s. Israel para os homens e de Sarah
meação' do ministro plem- .

.

-I d d E t d d' P
.'

pa a' a
Essas bibliotecas exte.nder-se-ao para· as mulheres.'

I

·Ih I 1C'U"'1 a o u'tn o s a o 0 arana . r . .

d E t d
.

.

'

potenciaria .francê� ju.nto pi aSl. II: M .', fi.rma, Mauro Vanze'lotí, daqui.
'- t�mbrm no' 111tenor

,

.. o s a o.
�stes nomes, deverão ter sido

.-: : ao. govêrno �acIonah�ta.
1 d . Tr.ata-se de 3.80 barricas des.-_ Pagamentos de ,;contas a-I

r�glstrados. dentro do prazo,
.

a-
,espanhól. Esse Jornal aflr- espeCU, a. or se prodúto -com elevadissima d d f °I a

cima mencionado, nos cartonos
ma que tanto Daladier RIO, 2 -.,_; Como 'se sabe,. � ercenta em de goma (pó),·' traza as � pre el ur do registro civil e na polici�,.

'. r com�, Bonnet estariam con� houve prorrogação de prazo pa-
.' _ �uando, gde acôrdo c'om:.as de- carioca·

, ..
' I se�do �olocados ant_:s ou depOIS

ve�clâos d� que essa é a ,ra �plicação das estampilhas do SANTIAGO DO CHILE, terminações' legais em vigor, ' ..':' do !.éanhgo sobrenom"... '

�l1lca maneira �e sa�var os, bienio 1936-1938. Esse prazo 2- Em' Concepcion foi" aquela' não deve' exceder de RIO,.2 -:- A Prefe1tura pa&a:-:- �s placas
. com,e�crals, e �Inter�sses franceses na Es- terminou ôntem; não havendo

f
'

". d um marchant� 40010' A mercadoria em referen- ·rá, na qUlrtta e na s�xta-fefra C?IreSpOn�encla ofiCiaI � comer

panha Naci�nálist�. Para ' 'nova' prorrogação. . Quer dizer: Lizl a O
,

'

_ chi., cuja agre,ensão foi t�ita com dá proxima semana! mil contos, clal dever�o faze� mensao .des-esse cargo Cita o jornhl o I a partir de h'oje não. mais 'será que fazia especulaçao
o concurso do Departamento referentes a, fornecI111:entos que I tes n<:mes, os Iecem-naSCI?OS,

1 n?me-do general Catroux, permitida "a aplicação dos se- com'8 carne.
. _" Regional do Mate neste Estado,· diversas firmas lhe hzeram em 1 de�erao tambem ser denomm��L1a�tey ef!1 Marroco-s e

, los· daquele blenio, já terido a Outro especu lador fOI deverá ser .teem,parcada para o 119�8, mas que só. agora foram I dos Sarah e Israel, ou en,tao

'1
amIgo partIcular do gene- I

Casa da Moeda providenciadO 'castigado com vinte e porto de ,ori)WB!i ainda esta se-I regIStradas no Tnbunal de Con- escol!ter os nomes numa hst.
ral Franco. -

para o suprimento, em todo o
" .

"t mana provavelmente tas. ofiCialmente autOriZada.
� .,

.
.. ,país, das nova� estampilhas: CinCO aço. es. "

.

,';11'

I
_

(Reportagem distribuida
Agencia, Nacional)

Entrada' I .2

�é4hida I J

pela

A--�0_Aiii-DE ROOSEVELT
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....".
.

,
'
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IEm',caso: d� guerra generalizada, as fron
·Ieiras dàsEsladosUnidos ficarãonaFrança

E
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta
_____�.: florianopolis, 3"..,.2,--...1939

p��""'!.""�!'li\.*�rãllaii=:�[i!C���I:l!IJ., Não ha peri-i
C ··1 d tri A· Iltura i go de urna

I� n us na. e :::� epidê;:;�1 no

RIO. 2-0 lnstituto Osvaldo
Cruz está .preparaado com .finco
diversas naturezas de sêros p,na
serem enviadas ao Chile.
O diretor do Instituto Mar,

guinhos declarou que ha impossi
bilidade de se alastrar pelo Bra
sil ,uma epidemia, em consequen
cia do terremoto no Chile, prin
cipalmente diante das medidae
acauteladoras que as autoridades
chilenas estão tomando.

'

A cultura do trl•• recente circula, d. Fiscalização
Bancaria:

Os colonos riograndenses, que
. 'Tendo sido acordado eotre

se entregam ao cultivo do trigo o' govêrno brasileiro e o alemlo
promt'tem intensificar a produção a prorrogação do Imodus viveo·
desse cereal de maneira que, dil com a Alemanha e atenden
dentro de três anos no maximo, do ao que ficou resolvido pelo
ela �tinja a meio milhão de sa- eXlDO. sr.ministro d. Fazenda, esta
coso Esse entusiasmo merece re- Fiscalizaçãa Bancaria, a partir
'«fstro. No que se relere á cultu-I desta. permitirá o registro de
ra da presente safra, jà foi rei= '

novas vendai de quaisquer bra
niciada, no. interior do Sul, a! sileiros para a Alemanha, nas

compra a 36$ o saco. Como se! condições regulamentares em vi
vê, no espaço de mais alguns I gor até segunda ordem.
iho., o, Brasil poderá dispôr de', Salientamos, entretanto que ao

trigo bastante para todo o seu serem registradas as 'ditas decla-
consumo.

.

.
\ rações, fazemos observar rigoro

, ! samente o prazo de 5 dias para
A BegalaDleutae40

.

as negociações do cambio resul
das Industri.. de i tante, mediante credito aberto.

,

Tecidos Afim de evitar dedaraçõe!
'. provisoriss deverão OI senhores

Tendo alguns jornais cariocas I exportadores, fazer constar dos
noticiado como já aprovado pelo! mesmos o numero dá licença
Cons�lho Tétnico de Economia! c('rre�pondeote.. fornecid� pelas
e . Fmanças o parecer do sr.: autondades alemAs'.
Conselheiro Aluizio Lima Cam-j
pos sobre a Regulamentação da! ----------

Íudustris s de Tecidos, te'( na-se

necessario esclarecer que o as

sünto ainda continúa sendo ob

jéto de estudo e discussão pOI

parle do Conselho.

C••erelo coDi a Alo
manha

.

o Exéroito estimula.
a crlaeão eavalar e

moar no pai.

RIO. 2 - Com o intuito dt
estimular melhor a criação muar

e cavalar, o Serviço Veterioaric
de Remonta do ExércitQ está,

pondo á dispceipão - dos criado'
res reprodutores machos de alte
classe para o padreamento de
eguas,

Para obtenção desses reprodu
tores, ba-ta os criadores auxilia
rem a Remonta: aceitando e exe

cutando medidas. que assegurem.
a conservação e' a higiene "dos
ieprodutores cedidos. Os fazeo

Reconheti�a pelo \.0· deiros deve.rlo pos�uir, de outrlJ

vemo F('deral, nos termos lado, um rebanho d�, pelo me

do decreto Q. 509. de 22 nos, quarenta �gua5 de talha.
de junho de 1938. Nas sécles dos eztabeJecimen-
EDITAL tos serAo atendidas a. egua. nas

De ordem do EXm_Oi Sr. De&. condições exigidas.
,Diretor interino desta' ;'Faculdade,
faço publico, para conhecimen-:-
to dos interessad0s, que a� pro
vas do CONCURSO. de HA-
BIll t J-\çÃO, realizaNe·ão nos

ditas e horas abãixo menciona-
dos: PROVAS ESCRITAS:
Historia da tilosofía-dia

10. de feve�e.iro, às 8 horaa da
manhã.
Sociologia-dia 2 de feve·

J-eiro, ás 8 horas da 'manhã.
Literatura - dia 3 de feve-

reir•• , ás 8 hora ti da manhã. atrazo.
. ,

Latim-dia 4 de fevereiro, Aproposito, lembra·se que

ás 8 horas da manhã. essa é • primeira vez que o Su-

Geogrêgía-dia 6 de feve' prema Tribunal Federal encerra

teiro, ás 8 horas da manhã. suas atividades tendo os proces·
sos ,cm dia.

Higiene-dia 7 de fevereiro, Foram 1�lucionadas cerca de
ás 8 horas da manhã.

900 causas, O pre&idente infor-
Os candidtltos . deverão vir

h' d···d
munidos de canetas-tilJteiros para mMou I��e d� d

�vla ingl
ada

85 respectivas provas.
.

'usso 101 pe 10 o os vo umes a

AS PRo.VAS ORAIS d I!Dciclopedia italiana, �ue' fllham

materias i\cima, serão, realizada:: na biblioteca do Tribunal.

pela orde(D exposta, nos dias 8,
9, 10, 11, 13 e 14 de fe"e
reiro, ás 8 horas da manhã.
E para que chegue ao co·

nhecimento de todos os interessa
. dos, fez-se o p[esent� edital que
lerá publicado na fórma da le:,

�.

IÍ') «biario Oficial do Estado" I

�
t: em diarias de grande circulação,

..b nesta capital.
Secrétaria da Faculdade de

Direito de Santa Catarina" em

Florianopolis, 30 de janf:iro de
1939. A" Combinação Feliz" nas

Francisco de Salles dos perfumarias;-é. arte que não,

Reis Diretor da Secretaría. encontrará slmlle. As formu�
VISTO Erico Ennes Tor- Ias dos

_

Tres Elementos

res D· t
.

t
.

.

'pirmordiaíS da Beleza são
, Ire or 10 ermo.

f d"Ad _6"
3-:-=3 _

rutos a.� orav-o

tear 'seguinte,E' do una

'Faculdade
de Direito

" de., S.anta.;�.�,,:
",

Catarina

Um fato IDedlto .om

a lDai. alta {;(trte de
Justl�a

RIO,' 2 - O Supremo Tri
bual Federal realiLou ontem, sua

ultima sessão antes das férias. o.
presidente Bentó de Farias leu
o relatorio do acardo com o qual
não ha' nenhum julgamento em

I 'Uma familia inteira Os isr�elitas tive- f
carregada pelas ram licença pat�

aguas fabricar pão de
trigo puroRIO., 2 - Informações de

Conservatoria dizem quê as,
enchentes continuam assus- RIO, 2-06 israehtas, de
tadoramente naquela região acordo com a sua religião, du
do Estado di) Rio, tendo as rante a Pascoa não podem usar

aguas inundado vastas areas, pão com qualquer mistura. A�
levando casa� e causando sim, o rabino Tsikinovisky reque
incalculaveis danos ás popu' reu á comissão organizadora da
lações. farinhll de trigo, permissão para
Confirma-se em telegrama I conlecionar pães que eles deno

recebido á tarde que un.a n-inam clvíariLU., sem misturas.
familia inteira foi carregada Em vista di, so, a firma Bei
pelas aguas, sendo encontra- ckmann requereu em juizo uma

do até agora apenas o cor- ação de preceito cominatório

po de uma das vitimas, contra o rabino e lambem ron-

Um casal de velhinhos foi tra o Moinho inglês, contratado
também levado pela correu- �:Ma ena fabricação, por�não .ter
teza.. sido a proporção fOlta' elecida
A cêna mais tragica fios' respeitada. A reposição estebele

efeitos das inundações em
I
ce U'Da multa de cincoenta cor,«

Conservatoria, porém, foi 'a
I
tos.

pransmltida á ultima hora e --M--O�V-E'--I-S--'. segundo. a qual uma senho- �I ra foi arrastada pela correu-

\ teza, depois de despertada
.110 proprio leito em que se Só na CASA SI LAS
'encontrava com uma filhi-
nha, sendo ambas levadas

Serviço ót'rno c' s
pelas águas. Os corpos ío- preço

t d I 'e animadores.
ral� encon r�_ os ogo e- Tanto se fabrica como se
pOIS, abraça os,. . importa. Vinde e verlfieae.o

. Cênas_ �utra.:s de. Jndt:SC�l- nosso stock sem <WtiiPro..tivel emoçao tem Sido regui· .

C'

•

t dr r- I' I1ljS,�O.

.� as em \"'onserva,orI8,
fcu: Pontualidade, perfeição

la população passa ne ste
rapidez é o nosso lema.

momento por uma das fases '

mais angustiosas que te m
Rua Conseiheiro i\'afra,72i sido dado atravessar a uma

TELEF N E 180
i cidade brasileira,

'1 A localidade continua. sub
i mersa, tendo o goverr.o do

_ i Estado enviado para lá os
. I devidos socorros.

f Os dario$_.m�teriais causa

: dos pela 'lfttÍbdaçã"à são�'X'
,

traordinarios.

JAULAS·
DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA

Portoguês - Cor
respondência eo

,mereial francesa·
e inglêsa-aritme
tlca e pratica lu
ridieo-eomercial.
Aulas para con-

cursos. ,..
Rua General Bittencou:t, 122

Preços razoaveis

o A R L -:Z'E, ISS
Instrumentos geodésicos e t.,pog...ãfieos

Niveis--Teodolitos--Miras--TeJen:etros
Instrumentos eienti'icos

Micro�copios- Refractornetros-é A parelhos
ophtallmok glcos ,

ZEISS-IKON
Camaras fotog: aficas de alta perfeição e maxima eficiencia

<t::ONTAX-SUPERIKONTA- IKONTA-NETTt\.R, etc.

Ampliadore8 ACESSOIUOS FOTOGRAFIC03.e Filmes'

APARELIIQS CINEMATOGRAFICOS � seus acessorios

Peça iníormações e prospetos ao Representante
neste 'Estado

,Godofr-edo Er"'\tres
Caixa Postal, 59 - Florlanepotls -:-:- RUA TRAJANO, 4,

N. 31 5--3

'lt�jT���lr'·
r'�,,']""·.

"Jif���:*;;���
A COMPANHIA QUE,c h,WrO�Cl;:)t-.jÁU,Anm:,

.

MAIORES' qu ..{í:.m.A.$. ��AGA oi4
__�__=---....,..,.�.oo<","�,...-"�.,..-"",,,,-_,,;;;�

.
�

ComhinB<,óes Sorteada.
Em 31 d6 Janeiro

Plano .1AI) _

,

.

Plario "B"
Do l' ao 6.'

o crinte de
lDarechal

':''''"'�;R'
-._, :".., .

- eranes

-- __---------------

P L V v. $" li G o 14 l. H 3�1 H A 5

P N Mi R I) v' Q U_!_� L 16 F A 25

_ Do �1.· ao 12.'

PSG SAS, GT12Y N61B A2

U O VIMY ti.; O Mi3 S H 3s1H Y35

PRODIGIO, significa MILAGRE-r' .

�'IO 2 C
.

,
. MILAGRE significa ,

- OIltfbua
) �DARLAlJTH mistl.llio em torno do alSalmuo

Marechirl Hermes, dó elt

dar.te Cezar Wagner, sendo
_"'_�,,,,.. e,forçes da policia.

usando o creme

rlnformações e Prospectos
�ACBADl1 .. Cla. t . �. ,

Rua Joio Pmto n· 5-:. Florianopolis

�DARLAUTD
�-�.-.--._--_-.�-----�.._-,

dirá logo sorrindo: que produto J' ..�.

maravilhoso'
M· t

A
----- ..-------QQ...------- ... -.. a IS �e
Incendios crimi o"lm
soS', no estado' o.

Rio S. PAULO., 2---Na fazenda
. de Santa Maria, no municipio dl3

'. I São JoãO da Boa Vista, nasce-

HIo., 2-A policia f1uminen-1 ram três geme'JS, cn ótimo esla

'se descobriu �rês focos crimi.noft I do e pesando tlm quilo seisce,n
sos de incendlo. Os bombeHos ; tas e sesser.ta gramas, um qUilo
dominaram o fogo, sendo' aberto J quatrocentas e quarenta gramas e

rigoroso inquerito, aguardando-,:e l um quilo quatrocentas gramas,
os rp.sultadQs do exame pericial. lespetivamente.

Sanalorio "Sa_ílta Catarina"
Sul A,marica Capitalização

Dr. André Kiralyhegy

.ti aals Importante Co...panhia de �a-'
pltallzaea\o.da AlDel-lea do Sul

Amortlzaçies de JaneirQ de 1939

No sorteio de amortizações realizado em 31
de Janeiro de 1939 foram sorteadas as seRuintes
combinações:

QYQ DYS VGT
-

BNQ' 'VPO HPQ

DIRETOR PROPBIETARIO

Estaçio PERDIZ" - Vila Vitoria - Estado
de !.o.nta Catarina

Todos os titulos em vigor, portadores de uma

das comhinações supra, ser�o imediatamente amor

tizados pelo capital garanUao a que tem direito na

Séde Social: Rio de Janeiro ou

com o Sub Agente Adolfo
Boetteher, FiorianopC)Iis, Rua
Felipe Schmidt 11

O próximo sorteio de amortização será reali
zado no dia 28 de Fevereiro de 1939.

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças. pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio rencontra·se localiílado na Estação Perdizes - Vila·Vi
toria, na Estrada de Ferro S., Paulo - Rio Grande, 800
metros 80bre nivel, pOl!lsuindo uz eletrica, agua encallada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio.

para exames de escarro, 'sazaJ 'anílU8S�tc. .

Seção separada para convalescentes de doenças grayes.·
estado postoperativo. impa'udismo cronico (malaria), esgota-

.

mento, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Expediente
Redaeão e Oficinas

R. Conselheiro Mafra, 51

.Florianópolis-S.Catarina

o conceito expresso em artigo
.

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

ção.

Assinat....as

Ano
S�mestre
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.

'

Cidade agradecida

RIO. 2-.o ministro _da Via·

çio prorrogou até tI ês de março

proximo o r�cebimen,to das pro

posta. para a construção da fa
brica de aviões de Lagoa Santa.

Matou dais
•

..

. A

Japone,ses
.

ti19�JlS

RIO, 2-lnformam de Pro

missãe, Estado d� S. Paulo,
que devido a uma querela com

�eus fIlhos, 'o sirio José Fuadi
malou a liros os japonê�es Mi
tú'zo Kooda e Se'keso MizOáuti,
ambos residentes ha longo tempo
naquela cidade.

GAZETAr�� �=i�C::��:�iI
_

_ � Publicas I
'

DI"�tor - Proprietorio JAIRO CALLtlDO)� li
.

.

�-:�'*.,� ���J RIO, 2 - Em decreto. ft:-
lFlorianopolis, 3 de Fevereiro de i93? ...,.,..." �-,..

'"
,

'

cente, na pasta da Educação ü

Interveut�ria presidente da Republica creou

Iuma comissão para elaborar o
'

Francisco Lu.nmertz Junior- plano de construção da Cidade

(:'. Univelsitaria.·
oim, (

d
. A�fredo Albigaus-Sim. _'

Essa comissão everâ com-

Emprê!l\ Força e Luz Santa por-se de tres membros, sendo

Catarina s:�. _ .. Concede as ter- um deles o proprio reitor -da l

ras pedidas. Universidade e os outros dois

Hoje, dia .3, festa de São Augusto Heyde-s-Sim.
.

da livre escolha do govêrno.
. Agentes-correspondentes em to- Braz e primeira sexté:"; ira de Cid l. oures l<íblls-inscrév&-se Por ato de ontem, o prendeu

I

das as localidades do Estado. [evereiro, dura ate li missa das 7 a importsncia d J 156$700. te da Republi::a nomeou os dois I

hores haverá comunhão geral do membros que devem completar !
C

.

O I a b o r a I' ii o Apostolado da Oreçõe. Depois Interiur e Justlea e&sa Comissão, recaindo a escoo I� da missa s�lá dada a benção de lhd nos nomes dos professores

São Braz contra os males da C�;) � Ly�nd�ckor--Paguc::_se Ernesto de Sousa Campos e Igarganta. a quantia de 390$300. ,/' lnacio Azevedo do Amaral.

A's 17 horas, reunião das Pesqual vle J�sus Lopés-s-Ps· Os srs. Sousa Campos e Aze- I
zeladoras da Propagação da Fé. gue-se a quantia de 6?O$500. vedo do Amaral vêm cooperan- "I
A's 19 horas. devoção em Leopoldo Kraemer--p.ague:se dQ com o ministro de Edu.:ação; II

honra do Sligrado Coração de :'\ quantia dI' H. 288$300. -. ha muito tempo, na elaboração IJesus e benção com o Santisrimo Miguel Mshy-c-Pague-se, 8 dos 'estudos preliminares do pia-
Sacramento. quantia de Ó I $8DO. ' no da Cidade Universitsria.

Amsnhã o primeiro sabado do Carlos Leyenderker-Pail,le:se
':1 ���Ir?��

mês de fevereiro, é o sabado dos
a Quantia d! I: 160$600. O sr. Afra.lo Peixoto .

•
sacerdotes. Lembrem-se, pois, to- João Abraham-'Pa�ue se, a doutor Donoris Cau- e--------

dos d� oferecer
.. s�as oraçõe.s, I quantia de 1:920$000.

;
_

sa pel,!- Faeuld,!de de
ANIVEllSA lUOS

trabalhas e sacrilicios deste dia Almicar Lsurindo Rlba�- Medicina de (:oimltrd.
.

pelo aumento e eantiíicaçãe do Pague-se a qasntia de 250$O'ÓO. CAP. EUCLIDES CASTRO

Clere. Quanto ao transporte da et- COIMBRA, 2 .- Com O
I O di d boi

.

I
d V 1

..
.

dos at S
Ia e oje assma a a pas-

tação de Ber aI á e o ta cerimonial propno o::; '" O
sagem do aniversario natalício do

Ben�ão de São B.eaz Grande. r.a h'lha da estrada de desta natureza, realizou-se sr. Euclides de Castro. capitão
ferro S. Paulo Rio Grande;_de- na Sala dos Capelos da nni- reformado, quo relevantes servi

O glorioso santo, cuja festa ve o requerente declarar qual o versidade a solenidade da ços prestou a nossa Força PÓ·

hoje celebraeios, foi bispo _

de
preço dl\ respetiva passage�, de imposição dàs

.
ins�gnias de blica..

..._-_._...--.. -
....---......-. Sebaste, na Armenia. LJepois de id& e volta, para dela ser mde- Doutor «Honons Causa», da Fazem anos hoje:

uma tormentosa vida de peniten· nizado. _,
Faculdade de Medicina, ao

cias no mtio de a�imais feroze�. Almicer Laurindo Rlbas.-de- sr. Afranio Peixoto. a �xma. sra. d. Emilia Jorge
,

d 1\1 A
-

f
...

d Ribeiro, proprietaria da·.« Sopa-
em uma cavernd o h· onte 1- vera' _

o requerente p.dir a inscri, A cerimon. ia oi IUiCla a
, taria Samaritana»;

(Seu, foi supliciado e degolad" ção ç.ara, o pllg3mento da qUlli· com um discurso do sr. Fer- o 9r. Constantino Tzeliks, fun-
no ano de 316, sob O lZoverno lia de 60.$70(1. nanrjô de Almeida Ribeiro, cionario aposentado do TesJuro

de Licin:lOo. Gra�de. taumantur-
f

João ,Carlos 8eckauser-In- professor -d� Médidna Le- do Estado; ........a_iII.ali-illB-_a _
go, São Braz restitula a saude o.rme Q ,sr. 1. oficial. ., gal. _. a exma, sra. d. Hermengarda

d d I 'h (;unha, esposa do sr. João AI,

I tanto 'o, corpo_ como a a ru�',
-

Hort;m::io Alves RQd(igu�s- Se&_uiu·se "na _tn U1�a p sr.
cantara da Cunha, diretor regio' O TEM':P'Otornand,,-,e a"Slm uro santo mUI' ldém.·

-

_ -[\ lartinho Correl.a�< 'que fez o nal dos Correios e Telegrafos de

O !'.o�����t�cít:�::�= ,�:�:�u�a����r;:l.�ç:e�':;<:t';::' ��:�i.o. Td" (de, S�'f";" %l�gjA'�jr��t'����t,.!��; São. �au1t· '=-'--/ li I •

pe,!�::�:::u::te�:::���:o,r�;',a, moner ls�focad�, cem �ma e���, :,:Jf(::dro Teixeira dei M�Q- ,çtd Br'a�Hr _�ri -.r,a�jo�1Qrge. HABILITAÇÕES

.llr�dGs.-ttab. te daft iioa -pmha naIga�gar.ta, com '.lla :Ha Idem , ,tReal1zou-se, dep,ols um, N C t
. dR' t ""'1

JiOMle'� Marlnhdro". t "," -Id' --, f!"d I R'.
,o ar ,O�I? .

o f'gls ro ""'IVl,

:r.� I r lembrado que o prm; .çIQ 8 salYI'\U �m nte G:r ano Schader em. banquete e e. �CI o pe a • el estão-se babIlltando pal'a !;lasar o

cipal í)rOd=Odazona de CrlstalCl'ly peb que a IgreJa" o €1c(.- tvleyer � Cia.- .1 á Por- totia ao embat:xa.dor do Brél' sr. Julio Campos Gonçalves, ati-
110 os, espInafres. nhF:ce como romo or contra ia,. por não se achace$ juntos sil" no qual tOITl?ram parte vo r�pre�entante .

com_ereia},
. � a

todas"li feçôes da Rargaot... ;d tos a' ude (), todas as personalidades da �entIl snta. So�ala -�orge, dIleta

Poi ai motivo é que a I-greja .....to'
-

"

'" issão icientifica paulista. filha d? sr. Joao NIColau Jorge,
.

reque-nmclI .
, \ ' comerCIante nesta ,praça.

1tAlUIII. 2••Nnln. conferencia rea· cem \las .vel()s benta; costUIn& eilard Pe e' mes- _

_

- -

,,'iii cidade de Nancy. apôs a iar a benç1lo de SãPJ. Braz 'por V It á P ti. que
....

/seJ.a������������
VIAJANTES

a,e� pela Amerlc;_a do Sul, o '. "+:':1,.1 o e OI ar. .,.
-

: 'ii !iAI

ICritor�e Lyautey nio�conde.1 oca�ia e sua ��, 'p�QlDu9. a lado de. ac() ar�igo �, Viuva Gertrudes ��
·"'.od��2ra��';alt��tu

.. B "CP mter�lSão. d� 4. da le�Al. 69, e _!j9!"'". M Belti Muller I. Chegon ontem a esta capital o
de le Iro. .

,- . Slia !1!- "- ,blepo e Olarhr, sela��. II � sr. Fulvio Ferreira, talentoso pro.
seguei€) o ....conferendstr. *,iil'llf� ..los liv[e..

.

d s mares da ga,- , , I p,articipa aos seus parentes e I:� fessor em São J,oaqnim.,
e lma.tn�D.ela mais maraVJ· �.

d .J _

essôas de suas relações i
Irada ela "arra ela gant e e IOeJos os oulros �a �

"

o contrato- de casamento de � .

-.0-
.

Bai'a e '. 1ft _ sua filba HELENITA com � Passageiros, que segUiram. ô_n.
ad=�:::: o:=�::Pel.l:f:�:��io -� _ � o sr. ARI RAMOS CASo � tem pela Em_prezll . Auto Vlaçao

t�o cGnjunto do mar e dasmon-
.--------- ..------.- .. -.........

'.' p' h TRO. _ � Catarinense: ' "J;
ianhu que se ,isluplbrp na entrada ,Ho.berto de.OJn.fÓlfa- a���_. �

.
'" - _

'8\ Para. BLUMENAU: Mart.a
, da Capital brasileira.'

-

Sêde amigos de- vossas roupas, se, a lI�portancla de. 2: t 50$OpO. �� Florianopolis, 27_:_1-1939. ,.�� GrosswCIler, Elsa Stram
..
er, :t!enrl-

O sr. Pierre Lyautey discorreu -

A P
'M _jl h S II R h d

' lónflamente sobre a- extensão e rI- dando preferência á Carlos Hoep(b S. .- a- '�_
-IA ""...... "'....� ,

ol:t C tramer e !la alUC ar t.

, q1ieza c1ogrande,paPs- su1-americano gue-lIe' a impottsncia de • ;.i . I IF'��' H Para JA.f\�GUA': Macio Cor-

. lal1entandC) que, melhor que ne-

T I� n tu r a'.r I· a Sele�ta 744$900
.

.
f:� L8

; � Arl I � hum e :ProtaslO Leal e �en�ora,
nhum outro, o Brasil pode ser con- .,) .

:
� , �., . S!

_

i1 João Neves, Pedro de OlIveIra e

sideradocomo um paralso tem!stre. S.A. Caba Moellmann...,...ea- � ���
e ��� Andr� Kowalski., .' Um

de JOÃOJO�E'COSTA. gue�,se 1:.12',7$100. ,� lD
� Helenita @f Para IT�JAI.: Gum,ercm.do

rOm.lnCe

-Rua Tiradente, 7-Telefone 'S.A. Casa Moellmalin-Pa- '

,IH Roc�a, Damel SIlva e Ludevlco passou ...

A canstru• 1.2A13;TI·n,turarl;a S�'l'e'ta» na-o I.·a gue-se-a impollancia de. -. ·no�vos_. ' .c M�lco'TIJUCAS' A t
•

T S6
.

t
'

t:

')', J 64dt,'90'0. "'" ����. muCraáf.,a.
. n ODIrO or�

,

um presen e

- d
'

f
maiJr, mas indiscutivelmente é a {? n esse h E hu

çaO· a 8" Ih P' á
. P d X' & Cia.__:ra- P JOINVILR C W h

son o .• , nen

. ,

• -me oro ara ISSO', tem oper rIos
-

e r3°0$680vOler ConstruçÕes' S.A. «Oeoora»-,
e SI.8Ivral'O A ....aral·..:' urt ec

pr�sente melhor. do que u�

b
.' d

competentes e á altura de sua gue-se .

'.0..:

f f
.

U

rica e fama, 7 Atende com a maior T�rtschitsch e Cio.-pague·se Sim. Pfer umeh, um per.ume Bq
- - d L

'

rapidez.-Entrega a domicilio. d 033$000- Meyer e Cia.-Paoue,-se. 8 'Seg�l'ram o"'ntem pela Empreza az Sên ar como NOIte de
- a importancia e I: �.' .

,d 1 334<JtÔOO v·
-

-

A
. . d d IaVloes e a- N�._29 P.

Companhia Geral de OOlas e lmPC,ortalnclaH,'e, k: STP
•

P
laç.ao

.

termo os segumtes pas- aü'por ejxt,t'mp O.

!
.'

a. 5.ota
ar os oepc e . A.-· a- s8geUQS. .' 1_ I: O U Imo poema

9 oue-se à 'impoltanda 'de. • . . Pa�a POR}'O .B�L<?: Carlota Schneider &: Cía. éscrev

tol 2'44$40'0 '

SIlveIra e Tltma SIlveIra.. .. .

:
-

"

•
, Para ITAPEMA: Otaciano S:l- com a magIa mlstenos

. Angelo Piccolli p. p. Ivo A. veira.
'

•

suas essencias raras. N
Cat:lduro Piccolli--restitua-8e. Para ITAJAI': Zoi Aterino, de Bagdad é como uma

Companhia Geral de· Obras e Kyranna Cyriaeo, lsalílel �am- fonia, na qual tresca:Jat1�
Construções S.A. cGeobra» - buris, Constantino Cyriaco, Pe� tas, frescas· e

'

a.rd�ntC$,
S·

€Iro M. de Borba, ,Amapdia C. t te 'N 't d Bda,Im. de 2orba, João F'abene e Laura ernamen • 01 'e"t t\.

Ricardo Taruhn-Séle devi- Fabene. faz sonhar. i. lembra tom

damentc. çes' e _ sugere- poesia•• ;'
presente apropriado,' pOI t

para as mulh�res que ant
faz recordar os romances
sados.

Notas Ca�

_'_�01i�as_1

Liv�;aria Schu'dt
de. H. O. LIGOCKI

livrarIa, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
bric� de cari11Tbos de bJrrac ha

Artigos para escritóriJ- Livrus em braneos-Arti

gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos'
" �.

Aceitam·se encomendas de «clichés», chancelás,
sinetes.e carimbos de datar, de metal, para inu·

tilizar, estampilhas
.

Hua Felipe Schmidt, 27
, Florianopolis --� Sf_a I C�tarina

41 P.

. 1

/

0-
------------- --O

1
I N O' S S A V I �D 'A

FILM-"'NDO

,

InsInuante, "racH, esgu.ia, e leu formos. perfil Iem
bra o .de uma santa, tio delicado, tie fine e perfeito ele ê,
Ela veíu do norte e trouxe no cora,18,' envolto em saudade,
um punhado de lendas da AmalÍonia'misteriosa. Na "puer
ta' ãel 1501" esptenãe a simplicidade da sua elegancill, au

mentando I) encanto e e seducãe da mais atraente artéria
fia cidade luminosa.

.

,

Mlle. MlnervIna ama as' acaeias e as m8�nollll.,
-

to.

.
manâo-Jhes o oiro e o branco para as suas delicadas "toítettes'.

_ Quando ela pOII.a, sonhando' com os JaniJadeiros, o
olhar distante, vivido de recordações,- esperando volver ã ter

ra bemamada, vem li lembrança aquelas palavras tentas de

Mantegazza, o mais feliz dos homens que ameu e foi amado:

"A esperança é a poesia da dor, é a promessa eternamente

suspensa diante dos olhes que choram e do coração que

padece".
n n
u

Mlle. Z., é multo leviana. Liberdade excessiva é pe
rIgosa. Lamennais, mIle., ensina que a "liberdade Dle �
um cartaz, que se lê 11.a esquina' de qualquer rua". Viver
ã ameríeana é sõ nos filmes. Fita é fita... Não julgue
que o cinema é a expressão da verda'de. Nos lUmes que a

America nos envia, todo o manso traldo acaba por per. .'

doar á esposa aãultera, ·Conosco" mlle., muda de figura
.

e termina _ romance á beira de um tu'mulo. ,

Tome cuidado, mlle, r Os ,asseios de auto, â noite.
sem outra companhia, a não ser a do Tenorto ao volante,
cstá dando que falar.

Já se murmura eerta coisa desafjudavel, lá para os

lados do Continentç, novla "casinha pequenína«, mas sem

coqueiro do lado...
'

DUQUE

DR. HUGO RAMOS

Via drea, vindo do Rio
Janeiro, cbegou a esta cidade
nosso ilustre eoestadeano sr, d
Hugo Ramos, cuja demora en

nés será de pouco dias.
O nosso distinto patrício,

pela suas excepcienaís qualidad
de caráter e dedicação pelo
tado que lbe serviu de bêrço,
za das mais ju�tas e solidfls si
patias, tem sido largamente vi
tado pelas pessôas de maior de
taque !locial.
«A Gazeta» cumprimenta-jl

IPuito afetuosamente.

i
O.partamento de
ronautiea Civil

Boletim 'diario da
,,_

Esta.
ção Aéro-climatológlCâ
Previsões para o periodo üt

12 boras de ôntem ás 18 hom
de hoj@:

-

TEMPO - Instavel" colo
'

chuvas e trovoadas,
TEMPERATURA - Estavet
VENTOS- Variaveis, a 8ujêii

tos a rajadalll fre�cas.
As temperaturas extremas ,.

ontem, foram: maxima 29.6.
oiroa 23.9 registradas respliti
mente ás 12.00 e 4.00 horas;

UMA ASSINATURA MENS�
DE "A GAZETA" CUSTA

APENAS, 5$000

Quand� 80 quer
,

recordar

Prefeitura Mu.ielpal .

Estão hospedadas no. Gloria

Salomé Francisco Pereira-Sim. :EJotel, chegad.!lB no dia 1. 'do: cox:_-

José dos Santos-Sim. rente, as seguintes pessÔas: Car
los Dichl, de Porto Alegre; Ota.

Manoel Carlos Luz-Sim. viEl Ventura, Rudi Got.tschier e

Guilherme Avila-Como ce- :Ca.rlos Zanotta, de Blumenau;
quer.

dr. Of!v�ldoJ
Bastos Menezes, 'An-

, Alex.and,rin,a G d'E tonio Balieh e Alfredo Tiede� do
ama

_

ça- RiQ d�. J�neiro;_Humberto Con-
como reguer., :60 __�" B�Dhal',d ;Teich!er, de São

Horacio Sii�·a-SilD. Paulo;' Luie, de Laguna;' e Fra-

JoãO Macedo d, Silva-Sim. cis�o Caogione, de Haiaí.

,:,-1 I t.

SchnelVl�8c Cia

BLU'E�AU

NOITE DE DA.

NODveall Íte....
e fu_e-Lld:e de
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Dr. Alfredo P. de Araujo I IAccaclo Mo�1
MEDICO .

·

. IEspecialista em molestias de creanças, nervos re I ra tem seu escnr-]
:::'.#ê impaludismo e molestias da pele

MIliDlfjO OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS i
CONSULTORIO-RUA TRAJAN@ 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

,HESIDENCIA A
.
RUA José Veiga 186

r��·�·.':'_ _. _',' _' _ , ..........,_._..... .._.
.

.. .5.- .....�.'-.. _.;,-z-•.-��"'�.,..�.J..;:._r::r-

FONE 1199 .

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

cd' -'V' -

'Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

I'j Fermado pela Faculdade de Medicina da Uníver
sidade de do Rio de Janeiro

Residencia: Rua Vis-onde
de Oure Preto" 42-,

FODe: Censulterio, 1405
Foae: Rtlsi.lencia, n55

Advogado
Rua Trajano, rr 1 SObra..10,'I, Telephone ,11' - 1548

lanco do Brasil
8apltal

FIado de r.serva

10G.OOO:OOO$OOO
"259.746:100$000

bJ:!CU'rA TODAS AS, OPERAÇÕES BANCARIAS

Â.@INCIA5 )I CORREf.\PONDENTES EM TODO o PAI�
AGftNCIA LocAL

.

'RUA TRAJANO, No 13

AII.na em" canta corrente. os segúintes Juros:
!tP•... J.r.� (CelVlEltClAL', SEM- LIMITE)" 2� ala
,.. �ttai8S (li.Ue 4e 50:000$) 3% ala
.... ,.p.larea (idem de 10:000$)' 4% ala
teP. de aviso prévie (de -quaisquer quantias.

_

com !etíradas tam-
bem de quaisquer Importancías),

r.om aviso prévio de 30 dias 3,5% ala
tét�m, de 60 dias ' 4% ala
idem de 90 dias, 4,5% ala

"DJlPIIITOS -. APRAZO-FIXO:
�

po , mêses
pr 12 mêses
tem rcada mensal

LETRAS A PREMIOS,
por 6 mêses

.

por 12 miscs
Sujetto ao sêlo ::proporcional.

IIxpedlente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10' :ás 11,30' horas

Endereço 1eleuraifico: SÁTELLITE
TELEFONE, 114

i;

4% a. a.'"
5% ,c �

�

Florianopolir.-1938 ::::::

Ptanta.execuçãc, fis
calização e direção
de ob.as

J�pareJ hamentocom
preto para ccnstru ..

ções de pentes em

concr-eto armado

<':lh
�'

fíl .",. -

i
" elro

í EngeF�heiro �Civjl

Apartamento

!.��; ,�:,.'''';
�....:> * '} s;

Caixa
�_.Postal, 784,

. ".�' �3PS?Wi'i�� �.�1f2
_ ....- �l1'_

Radies

Tira
"

IV Ara CAUDURO PICCOL_I,
Enge�)he-irD Oil/ll

Profl€:isionais hak>ilitacd�s par-a
os ra;l'l®s cJe engenharicl

Administração. construção e reforma
N

de
�

pagamentos em prestaço9S

todos

CLINICA Gf.RAL
Vias Urinarias

,Projétos er� g,er'al
Escritorio centra' : Rua. 7 de Seterobro, 47

- [P O r t ti) _U n i i o
\...-'"

1ratamento moderno das
mousttas do Pulmão

Consult.-R. joão Pinta, f 3
1 eleíone, 1595

Reli. Hotel Gloria-Fone 1333

I
Cons_u_lf_as_.�_as _l������[s:._ �Il.;... fu
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A GAZETA, ,19'39 FlorianopoUs

V i �GZf!::;;-�R:�[.-�Mi���ii�'�'iM
_'M,"

=, rs;;;-��i-:h-�Mj�-;;MI
Dirigido pelo soeio�JOSE MAXIMO : no distrito do Estreito :'
TKANSPôRfEm1rEPA-�={rÊtRÕS=�E-�-"CA-R\1Ã�5 I r.

ENTRE ARARANGUA' E FLORIANO�OLIS

I
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciu.na, Cocal. metros. Bem sêca e de otima qualídade.
Urussanga, Orleans, S. Ludzero.Breço do Norte e Capivar ,

DUAS VIAGENS SEMAN t.\.IS em combinação comas! ti DISQUE PARA O N.3 ESTREITO
linhas de ónibus Araran�uá-Po!to Alegre

. I
SAI'DAS de Fiolianoptlis is terças-le iras e sebados Hfi @ H ..

ás 5 horas' da manhã
SAI'DAS de Arerangué ás quintas-feiras e drm,ir,go5.

�5 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em

-

Araranguá ás
quartas-feiras e sabadcs e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-felras .

AGENTES-- ;raranguá: B�rlldrdilli) MJximo- Forqu:·
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho-
Cocal: ZderillO Burigo & lrmãos-c-Urussauga: RÓba:1J
Oamiani & Cia. -Orl�al1s; Irmãos Pizzolatti--Braço do Nort-; adliAlex'íõdri! Snin

AGENTE EM FLORIANOPOLIS

jOAO .NEVES
Ilna Trajano. 2-Fone� 1655

HOTEL DOS VIAJAN'I'_ti§ -- pocllrrm para se hospedar em

'. ,..._�_').Prorietario �J�O�'J�Ii�!�M�A1i.il:xmy.IMIi1IiiiIl8iUiiii__P.�����iiI!,iI!��
·VEN?�-.SE um, terreno ne 1�'rCHARLAUTH,�ar Barrdros, corn duas casas

1

é I
.

J A V A Je tijolos novas, um bom pasto.] °d crell'I,e que, levo

UC1IO?OU o
,

h' bô l i mun ° ve ho, e, ora revo uciona a
CJ!l( eira. e .oa cnacara e agua I A •

d S II· d
-

b I rvmenca ou.
com uma ln é) praia para Ii-,
ohos, filzendo frente com ali CHA.RLA-UT_HE�trada Geral. que segue para

\.

.

BIgÜôSSÚ. A' tratar com o pro.:
p:ietario-Pedr? Sipriano Ja 'jSllva,- em BarreJros. I

_..- --. =Fi " la

.m:e::lIlr-, CHAR LAUTH Dorarios de saidas

H O T E L M O D E R N O '11 che exti.gui:à as sardas, pan�', DIARIAMENTE DE FLQRIANQPOLlii A BLl!MII-G R_,__A_.__N__D�_E_______ lcravos e espinhes, sem a rnrmzna NA6 A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA'
PHOPRIETARIO [irritsção .

deixando-lhe a cuti·,·· ÇÕ!:$ NO ES«RIT0-RIO DA EMPREZA, A' RUA CON-

J K r
.

f j' SELHElftO MAFl\A, 29.
.

oão uh n impa, macia c rasca.
.

"

�nroft�� -������ l�t._wnM�tC·.-Rm\.9EF·.-·g��i�T--����i·=I�N$i!i#i9i·U���···�4UIAI.�1Oi=i�ig�.p-�mi.iffi�_.tE!DI LEm prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e cxrnas. farnilias, com luz agua corrente I

em todos os quartos
.. 1'Tratamento de primeha3 ordem

Dlarias: 10'000-12$000-14'000 e 16'000 I

Araransuá

Erondino Cardoso 502
Otavio CardQso 503
Bernardino dos Passos 505
Numas P. Cardeso 514
\Valdemiro Vieira G18
Patrocinio Vieira &21

t_30:: =__"OW__':'::" w_

SãEi> todos carros merlemos e cenlortaveis dirigidos por
habeis volantes.

o
,. Jae ç ;. g ,- $. -c= 4;;; r=»4 .g,;4·%&@4;·*;;=422Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima

sorveteria, estando hahilltado a servir cs mais es-

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.
.

I

� EMPR�ZA VIAÇÃO ATHERINO
H não ê um creme comum

4 a" ._.
=rn

4 de 'Fevereiro 4 de Feve�ei,..o
SALAS' DE i AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Banhos quentes e frios a qualquer hora 6:600$000
Tudo porl$OOO

Fantastleo ..•

'<,

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte-aos, Correios 'e Telégrafos

Lagune- Santa

Muitos outros prémios menores ,

Catarina;-_.I..F.o.rm_i��_vel •••-
,

e

Inas
eH

llS "

atraI

CEPOSITAA,IOS BEM .'TA.

OE\PC'K
FLORIANOojfÓllS

OATAFI.NA.

S A.'

_ ..... - .CD -- GS_ CD .,311'10. 8.111..... 111......
.....!IIi. 1116. ee <iC.IBê bil!t.II"I� (2,' llllIIliI.)

hàm�ftaM dllir..IDI'l.....
• A

117C1f!ldSi CUil'i -iodSG .. __
IH!&IHIl'IJ fi!l1\ cae"fI)

Blumenau, Cruzeiro d. Sul,
Joln"ile, Lages, Laguna, Sã.•
'Francisca da Sul

j .......1. flarato, (111.1"6_ •
• ..Ik... •• DUlllilItE. Filiais,em..

... " ! ...
. '"

,
.

�\ I.! ,: . _. ','!.
i

.

,

�I
-:",>

'MOSTRUARIO ·.EM:
Tubarão . �

� .

--

<;�;'�:t��!�' ?,

._._:'.,:'��,A§I(���,:�, "

;P_ -O_a mie . e,
De "'.ma Mundial I

.

.--- (�1' • •.

.

.�
-, ,��-:) ••

� ��. _ .'/ •• , ••• ', ,,'_ .-�-� \. ,:' _.
--

- 'i-"" �-:::. "
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-A -'GAZETA Plor:ianopolis, 3,...2,,...,939

IA .� A Z ·E--,-T-·,____';A�-:--,_-0--E-S p o R T IVA
Direção de

o; mais escan- 'Beck d_eixará
da,lbsa :das in- futebol

justiças!I I Hubert Be.:k, o maior center- para surpreza de todos e sua, que Abalizando-se 10 luz serena da' queira tiré-Io), Haroldo e G.to.

�alf de Esta.d�, irá abandonar, as I
foi maior ainda, foi escalado �8ra verdade, diremos que o quadro A ala Belelé-Secura é bôa,

lides futebolisticas. ,eJlu na mela-esquerda, posrção das três eôres tem um team regu- Cunha deve ser o titular �o
O IdemôniQ louro" da nossa 10m que não havia treinado, e, Íar, comando -do ataque.

cidade, que em 1932 constituiu, mais ainda. e que todos estavam O seu trio 6na} é Iorte. Pela- Gatinha Dão está, ainda. na

com Calico,a melhor ala esquerda cientes que (> defensor do Cam- nha e Matos são já conhecidos. altura de arcar com esta respon-
do Esta:do, está cansado de sua peão do Estado não cumpria b8as Chinês, o novo zagueiro, ada- eabilidade.

longa atl,�idade. - pf.lformances.,hacassando por com- tando-se melhor, promete muito. Com a saida de Borbioha 6cou
0, futebol infantil veiu, viu e venceu! .Indo para S. Paulo. Íagres>0u,' Jeto�',"'

r E', sem dúvida, um elemento Se- um claro na meia esquerda.
Fói uma carreira vertiginosa e diabólica. no Estudante Paulista, qUI L'i I Hecli não lei culpado, ,

guro, Nu extrema,um pouco ajudado;
Vário� teams infantis foram Iundades. pouco meses se fundiu com oS' Fôi obediente pois, sendo esr A linha [Jlédia é c "X" do, Brito produzirá o suficiente.

Agora, porem, depois deetes leams estarem com a sua car-. Paulo F. C., ende jogou com calado, jogou. .

.

Atletico, O que fará o técnico do Atle-
reira vi�ori?sa, ditigentes, de dois cl�s mais aot!iOI clubes da cidade � grande desta que na extrema es- p�pois de sua �ifl(fa de c.uri.,1 Gato é o ú�ico indiscuti�el. tico»
e d. Llla quererá abolir os teams IDfant". E um absurdo! I querda, chegando, às vezes.formar Ilba.

_

o popular' Jogador nunca Porem, LUIz, é mUI t o O seu quadro, com a atual

, C? futebol, em primeiro lugar, deve ser incrementado em I ala tom o maier atacante paulista, jlllais treinou;, 1, simpático ao técnico do tricolor, é constituição, não está mau, porem,
todas 8S Idades. Luizinho. I Agora, entretanto, foi Beck Iraco demais. Sua missão é só " rigorosamente, não e.tá bom.

De 'H! haver futebol para infantis, juvenls e adultos,. exem- Chegando, de retêrno, à nossa I quem nos disse que, definitiva-I de ccrrer.v, atrás da esfera: não

pIo.
das grandes cid�des dQ Bras.il. ',' capital; um pouco .f�ra de forma, u. nte, ir,ia abolir o futebol ele; seus

I
tem o mencr

co.n�rô�e de jo�o'l Os pontos que devem ser rep�.
.

Em nossa cldad� 59 o h?hamos para os �cJuItOi; hOJe temos� co�eçóu a se exibir nó mtirnV!' ,�rtes,., . ,

Haroldo, � helí-direito, esl�clcll ,ra?os devem s;r. os de half dl-
os IDfaplls; não temos, amdlt, e� .luvenk Falta, pOIS, �ma. classe so" alvi-negro.de onde se sagrou cam! ::-'e serr , e verdade, ,deixara; bem e dara conta desta posrção, I reito, centro-médio e half esquer-

Agora, querem os dirigentes do futebol citadino cortar,. peão do Estado em ):)32. .pr o- Ui.·-a grande lacuna ro futebol da! porem. dará melhor conta da po- do. '

desde cêdo, as asas do futebol ,infantil. '.! duzindo aos poucos firmes atua [\os�a c,i�ade. :' rr�is. ainda, para! sição de centro-médi�. < ,I ?btenda b('�ns ,t;tu!ar�s· n:stas
Convem, por todos OI t·tulos, acentuar que 011 teams

Ithntlllções.
J strnpsuco Figueirense F,C. I (Afi;ma-se que Ze Macaco na posições, o Atletico brilhara,

não dão deapola de um tostão siquer à Ligai
-

Porem, sem dúvida, a maia �
Deixando de militar no nosso: jogar no jlf/eUco,' pois, neste Que fará o técnico? O esqua-

E' verdade que o campo da f .C.D. e por demais grande partida que fez, depois de sua fut boi, sbandcnando os- nossos: caso. o veterano passaria pata drão ficará assim? Os diretores

para os infantis, .

pois. e sabido que campos relulamtntares são no- velta à nossa terra, foi na meia: campos.perderemos o maior ccnter- i half.)' ,

.

do Atietico estão cogitando de

civos aos organismoA em fOimaçlo',sendo contrários a todo e qualquer esquerda do selecionado da nOSSl .

h�Jf do Estado, I A linha média do Atletico arranjar bom elementos? "

.seuso espertivo.
.

. I cidade, quo jegou contra o da A.!
_ \ ,I deve ficar: Zé, Haroldo Gato

Mas, tudo na vida e relativo e proporc!,mall I C,D. 'Neste jogo, venCemos os do I .____ _ f_ftu L�iz (!e é que o técn�co não Ver:'ffi_o_;,_,, _

Os adulto�, em campos regulaml\'iltares, JOlflm 90 m.

I
corte pelo s('ore de 4x2. :O'

,

-�------. .'

.,�. ---.

A-�-Üma o assinatu.ra --;;�
Os infantis, entretônto, jogam 25m, cada meio tempu� com

,

Sua atuaçllo, ,nesse jego, foi; _ II rn Ite rn ax 1- de A-GAZETA, cnsta
o descanso de 10m, I

. _
' ,I m�p�e�n5Ive�. bnlhante d�sJe. 01 \

.

apenas 5$000
Antes de estarem com afetaçoes em CUIdar do- or�amsmo ; prmclplo ate o fim da partIda. ; r""'"o dos v·a

tores @??'T'PSM lS-;��-:;lIII"_1If81i1--

das crianças, devem QS dirigentes malldltr fazer UIP exame medico i Depois, cate'le em um pel'iod-J', ,-I I . I,.,
em cada jogador.

, .

I de longa inatividaJ�, jogando, por! -

_ b't d Casa do
Realmente, ha playels ell) nos&a CIdade, que vão aluar do. li faltar óutro, Da pOSIção de center·

lnos O Ie os e
,entes.

_ "

half de Figueirense, po�to �m: "

-,

- ,_,' dre n io
f'eve·se. ter eco' mí,"ii,.'Bntes de' fu{jo; o-incre��o do futebol:-quªk-ijhQ�"'_'�_4 '�;'Z:;'''''�''-_'- ""'""_�:) .�' .'." .. ','QO r:",resppn-- .

lU, ,todo030s i�:�:�s en�:o;�:i��ic�m -os trein,os dos grandes dubes.1 pri�;i:�n�::i::06�:!f�n::q:�:1:r1�
� .:' denõ iã-�- :_. �.

� de Janell�o
I!f t1ila !IlU!sm& forma, não os preJudIcam nos Jogos. l-nAe 'maIs se adatou,mosba/ndo- !_ -

-

,

A verdade e esta: dia de jugo dos infãntis, o campo 6ca, se f!ilho e moroso. 1-
� RIO. 2 - Sob aspetQapr�

fUpt 'r-lotada de rapazes pequenos, que não pagam. I Chegando a. época, dos treinos' -RIO. 2 - O presidente da i�ldicam a natureza d sses' (bje- missor, encontra.�e em anda·

" E ê, por Inte ponto, que muitos se batem. \ do acratb, Beck, éOffiO leserV3, Républ ca M.sinru um decreto lei. tos. _

-
'(' 10 p-têt:19J:hlV-lm-ento des-

'. A gurizada 'fulaa Gomo se costuma dizer, Alas a realidade! atuou de cenler-half,
.

lque allé a os nts' 2 e - 3 d.) São as qu� sc�ue� as altera tinad? a obter recurso_s que

e que _Vão há Uh, policiantento severo.
,

f! se houve eom invulgar de�'larligo 13 da It'i
,\
n' 537, de çêes feitas: permItam a eonstruçao da

��e houvesse mais cuidado, êles não furava::n. ta1ue e briibo, porem, como da" I f clt,) outubro de 1937, e de- N' 2 _ O prem�o de segUlo
Casa do Padre.

):;:,,' oeste ponto que há muila divergência. esperado, foi preterid9. lcreto�Jei n' 919. de I de de· �erá cobrado do seguinte medo: Não oferece duvida que

, 1\.\"&' lambem, por isso nlo há motivo para se acabar com Assiin 'mesmo, seguiu, como
I zelTib,o' dI! 1938. que limitam o - $200 per 20$. ou fração dentro 'em breve be GOnverta

os team s in\tanlls. I reserva, ps_ra CulÍtiba. ' ! �àximo dos valeres declarados dessa importanc�a até o maximo em rea:ieade o sonho que é

_

E' .s��"D\pre, e se'mp.re, a tal histor.ia,: o lob� mata o c_ordeiro; I Lá cheaand(), ine.petadame:l�e,.! c.os 0_b_jetos de correspondencia e!
I':!e 1 :000$, tente para as car- ergufr um tét? sob o qual.

:I. d d f h Ih I d f t t t d com ceíto cenforto, os sa-
oe a persegUlçãe os po erosos aos racos, e a uml aç o os or os - ,. ; CÊ

_
_

.

i'ss"",'15?'! as quar o para as encomen as, 1 'f
áqueles que. lhe' 1l!Zem sombra.

SER'y': I C O' 'A E E O C'� N D I com excepção dos objttos PI s o
cerclÜ tes ] i atigados e no

'Esta hietõcia' não e so comum no fUlebol, e em todas IlS 11 'li O A I
dos �e tesouraria, ii, tescura_,ia fim da da sua mh:são pos·
d "d d O R sam enconf ar u,ma acolhida

t t 'l1dddes huruallas.
,

� I a.s se �S as
_

uetollas
_ eglf.)�

Mas, um dia os,�u�IJhados serão oa .qu-e se exaltam.
I nal� �ue po�erao ser dceltas ale para a velhice. Dan{j.) aso a

Os vitoriosos ,.dê hOJe ,serão os venCIdos de amanhA; • o o lImite maxlmo de 100:000$ que ie r<?alize e�sa constru,.

CUIMO, Q,átutal da vida
'.

J! do aêneru humano. I rela remessa dos quais serão co' çã0, a -sociedade n tribuirá

Cada' coi'sa tem, a SUá epoca. depois desaparece. i
bradas os seguintes premicf: 1 '!. u:n po,uco a 'abneg�ção sem

Sempre foi, e c \�erà anHO por todos os saculos e g�r.çOes. atlo 50:000$ a 112 ·t. de mal�
fim que é a vida do padre

O turso e o rum,l da humlllidade aio invuiaveis,tendo as de 50:000$ até 100:000$. e dotrá algum amparo prec:.
Moderníssimos

N 3 ( )' , ) A d samente á unira das classes
Suas maturais alternativa,. aviões JU 52 '" mea

_._

�oe a

Agora. entretante, os iobo�, que slo os dirige�tes de deis ligam com a corrente, os titulos ,ao p�itador, que não desfruta as vanta..

dubes -e os dir�'ttor.s da Liga, qGerlm matar os cordeirOS que alo maxima segu-
e 05 selos e estamPIlhas ('e qual- gens permitidas aemais aos

()� teama infant}!, ança e pontua I quer especie, ain�a ?ffi vig<1f e ��us mcmbr�s, p��js ela n�?
R. .

rdade: que Dão t"nham SIdo mutili�ad() I o.le ser b"m:fl\..lada C01l1

r.petlmos:' '. I .

'
"

.

ÕJ� c' ,','

E'
.' :- \ 1 - d' "u t'1�•• 1 - - -

'

,-' deverão ser rt'glstrados cc.m valor u. eanlzaç �.S ."nCllcalS e CQm
"

.• 1'1 maIs �,ellna1\ ou as 1-0) 5 "t ." , "d .� t d.r
"

.............H\,...................................... . BRASIL ,declarado correspondente ao s,u,
caIxas e apos .. n a ..,nas e

URUGUAI valor nom'nal ou fac-aI. FIcam' pensões. _

ARGENTINA ,i exduidós da declaração do \a I Se o mundo cntülico. não
C�f��IVIA lor as esta.mpi1h�s aderidas ás: fcssectpropensod, co'no e de

PERU' duplicatas de cLbrança com, rcial i seu ever. a �r. aos sace!
devidamente preenchidas e que: dot.es O qu� ,merecem, nao

�� des,tinam ao aceite dos dts'l �cna. l))SS,v�l" rneJh�far as

I tmatancs _ devedores» ..ondlçç>E'S de�s ... s servos de
__________

.

__ �: Cristo. Mas, felizrnente, o
i s:�liti'11ento de solidariedade

........................... � aprofunda-se ser11pre e por

I Ulceras varicosas - Feridas I·isso c.mtemplamos,· agora,
atonicas - _Fistulas �rôoicas l

essa lição edificante q�e é

I -Inflamaçoes crômcas em I O zelo com que os catoltcos
I eenhoras, etc. F.ão curadas procuram erigir a Casa do
I

.com fl INFRAZON TERA· Padre
PIA, (Raios Ultra Violeta _.
frias de onda ultra-curta I

Entretanto não é só no

e pa�a aplicação local.)
,

Rhl que ha sacerdotes. e

Procurem o consultorio do

I
-portanto é de esperar que o

Agentes: ,Ça.r'9.S .1;t;Qepcke SI.,A dr" �urelioRotolo exemplo desta cidade se ir-

�Y.A.:{CONSFi�iRO �_MAF��, 3.� - FJ�rianopo1is 111. Rua Felipe &;bmidt, 18. I ����e C�llft��Sil c":s�: b:���
_________------------.., _ aquela.

Qirigentes ej esportistas
sem noção 9uerem abo

lir o futebpl infantil!
i

'D. (;arl08 8ft.is

lEDITAI;

Novo. ehoqu•• �Dtre
nipões.e r...... d. �lubRecrea-,-

norte
- '-í

MQ\COU. 2 _ o goverL'O
tivo 6' de la-

i.nforJ!l?u -'-oflrialmente que_ �e -!ra.... l . neiro
'Vou Vlolc>ntol combate entre- tro-

pas sovieti( ta. e niponicas em
�

.

,�
1"'" lorno da po �se da ilha llumero

2 7�, qu� �<: ,tence aOI Soviets.
Houve, no c, 1mbate, . lIett! japo
n��PS mor'o�,

: $&indo U[l' oficial
ruS�(;) fendo.
O governo cleu :.instruçãa ao

embaixador 10' rietico p.m Tokio
para. fo�mular I ._ vidento pro·
testo'Junto ao �I-over� ni.).nico,
.dv.rtib�o.o dê �. jpostrveis conse'

quenclas do seI '�If�Q, ptrmitin-do o alaque d, ;.s ltf.O,pal russas,
por fOrç-'1I nipo �s. N. 25

De ordem do ar. Presidente,
fica aberta a concurrencia para

o sérviço de "BUFFEr". deste.
Club, até aos 10 dias do mês

de Fe',ereiro, Informaçõ.es c.om o

secretário.

GUALBERTO SENA
1. Secretario'

3 V 2

o

Hélio Carlos Regis

O esquadrão
do �tlético

Pa--

Brasil

Europa
CORREIO

2 diasP/\SSAGEIROS
ern

Sindicato Co�dor Lida
-'"' _" ._ �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�S�d�C!t�dO�I:�� :::!:�::_:' �:�� i!iii:(. ��K'�C��Empregados l1uvenal de Toledo Ramos, dele- -: �;,-"h�.,,,< ,<I'�" � A D 10
no Comercio ';�:�:nt: j:'��I���a:iad:i��: r�: ':":'���:trç'!�jN�\)l�i�})nACIOnaly
de F Ior ian0- i ;�!��:",:.;:�,!nua: ·�r.:�:�::

�'2:) '"i:���5�14 4"; co!��rsdecriC;uz:'iro����ued:pol is" I mente, como si não heuvesse !

l�' 'recorrente o dr. Juiz de Direito,i
uma lei que proibis-e o denemi-

" ":",. \,,');1,'.,,111 prDoel:.al�� ld7.��rhnOroal Substituto e recorrido ManoelI. Congresso Nacio- nado 'jogo dos bichos". Assim
.

' U OI iii" .,., Assunção. Relator o sr. des.nal dos EiDprel(ados é que, com �U8S portas Ilbertas,
A'I 12,30. HORA BOLAS _ Pr('lllrama rico de HENRIQUE FQNTES.no Comercio Siodi- I eram os nlhl1ldsft fr..qu:ntados \,,-,' -, .1.," t humor, a car,() de Silvlno Neto e sua

Negado provimento "ao recur-

'Icalizados I pela sua numerosaTreguezia e ' ,�, troupe.
so, para confirmar a sentença II funcionando como qualquer hones-

'

,i f Programa noturno recorrida.Havendo este Sindicato rece> ta casa comercial.
_ � J

f R
De 17.30 6.8 23.00 hera. Recurso crime n' 3.271 dabido da Comissão Ürgsnisadore i A zelosa autoridade, ônt em, l ��' f f. '

comarca de Cruzeiro, em que édo I. Congreesc Nacional de' acompenhada por varias euxi- . \)'.1 ft li'. ���:n�IZ�« Barros
recorrente o dr. Juiz de DireitoEmpregados no Comercio Sindi-; lieres, encetou uma rigorosa ba. I �ft i :

t
Emlllnha Borba

e recorrido Otavio �/1ora. Rela-d .,

d d d 'd I' Irmeio!l TapaJ6s
JERMI:'

caliza os, honroso convite para: ti a em to o o centro a ct a.,
',' c:

OrquIZ5tra a. OansCls tOJ o sr. d-s .. GUILh • 6representar o nosso Estado na- � de, e varias arrabaldes, encen-
, . "",. " R.Oamis e a fUI 5tClrs ABRI.

fu�edecJ:�:�:.anore·�::"2Ô :i:: :::�; "'::b:�::di��." m�."'!:�:� �: ;í;,;�ll!" �=��'Jh����:t ;��:���'g,�,::";;���".. de2d:�lid�:��r�0 ;:�e:çadir�i�:abril Ddo co, rente ano, resolveu: do fOI notada a presença dda �-\
t f�W�iÚ{d};(�� ,<,�t' "",:',�. j'

Com:«rtQ!I
e II prova dos autos.esta - iretoria proceder entre os

I hcia, o alarma foi gran e. • f�'�::;;\M�::>�''''''';,:j:,;t:� BbR!�t��::;'II:���te:�!�:cl�?VAS, elernentcs
Apelsção crime n' 6.048 da

I Foram rejeitados os embargessociados deste Sindceto, um' gune proprietários de ",h3Iés", rt:""" 't I •

f 10"'0'" "cm nc comarca de Concordia, em que para conlirmat o
- acordâo ed I f· d d

' I ,':', R's horas cer as. ornais ou .. �.

li •.

'1 b d
concurso e se ecção, a rm e que se recusaram a eixar va-j'" .. tidas em primeira mão, forneci.aas. é apelante rúallClclo Somavi a e arga o.desi"IJar o mais capaz para nos rejar as suas casas, t;veram as I ��I��5�0trE, sob o patrocmlo apelada a Justi�. Relator o sr. Recurso crime n' 3.256representar no aludido Congresso. armações partidas, porque a po- i ....

\

E It des. TAVAf?t.S SOBRINHO. comarca de Jaraguà, em queO concurso constatá de teses licia entrou violentamente. Foram
'

"'5 21.::10 CAtiGnO DO DIA • - ser a

O T b I .. t
.

t d J' d O'
... .,

li! InterprdaOa par Lamartlne Ba�.o, .

rI una nao ornou cc= recorren e o r. UIZ. e Irescritas as quais serão apresen- arrecadadas centena�' de uJidu'
I uma oflZrto 00 casa OIZ louçae O nhecimento d. apelação, por ter e recorrido Eurice Piolroski. Rtadas á Diretoria, impreterivel- de jugo e efetuadas algumas,' DMGÃO. .

sido interposta fIlIa do prazo lator' o s. des, T,",VAReS Smente até o dia quinze (15 de prisões' I . "'II 22,00-0 TEATKO .IM CASA- legal. 'B?INHO.fevereiro proximo, em envelope t

SpeQlurs a� stuOio: Oêúualôo Coui e Agravo n' 1.029 da comarca O Tribunal negou prov;me�fechado e versarão sobre o

se-I
•

-II (elso 6uimariilZs. de Florianopt')lis, em que é, a' ao recurso, para confirmarguintc: I > Ama.hã: gravantes Isidoro Alão e agra' sentença reccnida que está bla) estabili�ade no emprego GRATIS! ! vada a Cia. Íntemacional de fundamentada. Vencido os iib) horário de trabalho e sua -'ORLANDO SILVA, NUA ROBL'EDO, Segu'ws. Relator o sr, des ME. d s, Medeiros Filho.MAl1RO DE OLIVEIRO, BOB LAZi', _

j
fiscalização NABOK DIAS OEIROS I' ILHO. Recurso crime n', 3,2641 Qu-:r receber bôa sue-c) lei de ferias e ,sua ap iba��o pwa que lhe fará fc:liz e "'II 22,00 _ "Teatro a Retalho" •• :�2na5 O-:-cidiu o Tribunal não to- comarca de São José, em que;d) lei de acidentes no tra a o

lhe será de grand� u1,1·1.;da. i "

' rapiOas cuiulOas Pmor: mle�qUraltlOha. mar conhecimento do agravo. recurrente o dr. Ju:z de Direi)
• .

-
.

,Violeta L erraz e li anoe � 2 •

d 1 O d U 1\1 '-
e aposenta<1ona e pensoes

11
-, / Conflito de J'uris ição D. .0 5 e recórri \) !vnato 1'1 eneses a..c'

de escreva a S. Marcos,f) cõrteira profissional' Caixa Postal, 1476 ; . da, comarca de Bom Retiro, em I roos. Relator o sr. des. TAVA.g) ju&tíça do' trahalho "

Rio de l'lneiro. i, J que é siscitante o dr. Pr:.;mctor IRES SOBR.INHO.h.) li.laci.ona.lizaçãó do trabalho

'I S I II'
Uma assinatura mensal Dr. Pedro de Moura Ferro! Publico da comarca e Euscitado Confirmada a s��tença recOJl) dlê o para resposta

d dI Slil Ica l7.açlio
.

i de A GAZETA, custa A yoga o 'os drs. Juizes dt! Direito de Bom rida ,pelos seus juridicos fU1d�j) trabalho dãs mulheres no co-
'

--. apenas -5$000 Rua Trajano 1. (sob.) Retiro, e Curitibanos. Relator o mentos.rpercio 'N·. 26 15 V.2 ' ,

sr. des. SILVEIRA, NUNES. Recurso crime o' 3.255k) trabalho dos menores noco·. .

.

I' d N O Tribunal julgou rompetente comarca de ,Florianopo,lis, emmerclo
,

" ,Com,-p'"�n,-hll!!il�, N_�c'lilOn_a\ e." av.__.eg"a- o J�izo.c!lê'4Djreito (jJ� 'Cop:;arca 'que é recorrente o dr. JUIZ l" I) salario 'mini'mó. -,
>"

Q
. � ,.'" de Bom Rdico, p'ara proc�sar

I Díteito e recorridos, ArmaD�Os concorrente� dcvelão Sé

C t'"
,

' o inventario. Fernandes Guedes e outros. Re-apres€ntar no dia (18) de fe-

ça"'" �� OS eira Embargos civeis n' 1.904 da lator o sr. des. GUILHERMEvereiro proximo, ás --vinte horas, ,U

,comarca
de Lages, em que é ABRI.em nossa séde sOÇla�-á ruaCon-' •

'

M·araCtlmO'"pfi"'filrto'
,

F·lorianopalis embargante Ruf��o Fig�ei:�dl) e
.

Decidiu o Tribunal negar pr�selheiro Mafra, n. 35 sobrado, MOV Imen to "u

lemb�rgo
Manclho Flgut!uedo. vlmento ao {eCUISO, para CODpara precederem á leitura

dOSr
. Se rv iQos -d e Passage j ço E?

-

e de Ca rga S_:_ (2 vol.) Relator o sr. des TA- i fir�a� � sentença recorrida qIrabalhos. I

.

•
' VARES SOBRINHO. é lUrJdlca.A Diretoria convidará uma

F t d
' ,

e I ro·.ComiSSãO,composta d� t,reis mem-I re as,' e c8'rgU '. Lira Tenis Clube' fJorianopolisbros alheiOS ao Smdlcato para (
.

_julgamento das téses e proda-,
I

'éONVÍTE
_

mações do candidato que a me· Para o Norte Para o Sul
Ihor tese apresentar, o qual será I Em nome da Diretoria, éonvido os Srs. Socios
o reprere�an� d� Empregad� ���������������;���I��·���������������IExmas. Famllias para as 8eguin�s f�tas:
no Come.rcio .de Sta. Catariila. C\ Paquete ITAPURA sairá a 6 dO "O PaÃuete ITAQUERA' sairà a do 'I DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 2 t, horas-A D f á V:;I �

SOIRE'E CARNAVAL.ESCA. _uetona OIDecer ou�ra�. corrente para: corrente para:�oformaçQ:s que porventura d" se·
paranaguà, Antonina)arem ,?S mter�ssados, .. Santos, :Rio de Janeiro,Flonanopol!!;, 28 de lanelro Vitória, Baía, Mac,eió.de 1939.

. Recife' e CabeJeloCARLOS GASS�NFERTH Cargas e passageiros Rara os demais por- �" 'v.

N. 23NETO-Preslde�tô· V 41 tos sujeitos a baldeação 110 Rio de Janeiro. .��,' fIA · . Rece�e·&c carga� e encomend�s até a �e.��era das saídas do� paquetes
------.-----! VISO e emite-se passageils, nos 'dias das. saIôas\ dos mesmGS, � VIsta do a·
Onlbu8 para Caldas' testado de vacina. selado com Rs. 1 $200 FederaIs. A bagage?1 de porao deverá ser,de Imperatriz '! entr�gue, nos Armazens da Companhia. na vespera

� �as �saldas �t� as 16 horas, I

Todos QS domingos haverá o?i. i para ser. conduzida, gratuitammte para bordu em embarcaçoes especiaIS.bus. 'lara Caldas de Imperatflz,' ESCFUrc.RIO-PRJ\ÇA 1�; DE NOVEMBRO, 22 .SGB. (FONE 1250)!lartmdo do Largo da Alfandega
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·J666} -END. TELEO. COSTEIRAas 8,80 horas, regressando ás 15

p
.

f" Agenteh.nas. I ara mais In ormacoes com o Rua Felipe Sehmidt N· ã

F1a�I�:EiaL�t.v���Ita�p�R�0��������I J�.���;����lr�()��:��'�������;'�[)�()����·�()�· �;;iiiiii;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;�iI

, .'

Flor.·ianopolis,...,1939.A GAZETA
Triblun'.i de 'CA'RTÀZE
ApelaçãD DO DIA

sessão ODEON, á. 7,30 horas:
CHARLIE CHAN NA

BROADWAY

REX, às 7,30 horas:

DEVOÇÃO DE PAI

IMPERIAL, às 7,30, hor

ESCOLA DE CADET
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LOTERIA FEDERAL

, Imbituba
,

,Rio Grande
Pelotas e

Porto Alegre,

Orlando F@rnande.
, Secretário

,Dia 4 de fevereiro
CONTOSMIL

, ,_,

SALAO PROGRESSO

"

V I S"lTE M
a A CAPITA

o malar stock de roupas para
•

meninas e ·gar6tàs

esquina da Trajano
A C A-P I T A L..

Rua COllselheiro Mafra

rACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Encontra-se nesta capital, vin
do de Porto Alegre, o sr. Anto
nio José Borges, que vem epôr
um quadro do joveru pintor gsu
cho José Francêsco, a que o seu

autor deu o titulo de «A ultima
visão de Anita Garibaldi. AGRADECIMENTO E I SUGERINDO UM Me'nsagem

o probeerna da imigra- Esteve na Policia Central apr<L'A téla, que tem dois metros de AJl"ISSA

',PATO
AUGENTINO- ção examinado em Mon- d'

...

comprimento por um, de largo,
1\'1 sentan o queixa ao comi88�rio

apresenta, em seu conjunto, uma
. _ .' BRASILIUIlO-AME- do general

tevldêu Oscar Pereira, o bolíeiro Wilson
perfeita harmonia, revelando o O Capl},a� Romeu Delaite, vem RICANO '

,

Rodrigues Garcia, com 31 anos

genio artistico do seu autor. tornar público tJ seu eterno re-I M.
. '" E RIO, a - O Departamento Na de idade, casado, residente á �

Ao sr. Antonio José Bo�g�i!, ic?nheciinento aos ilustres faculta-j •

BUENOS AIRES, 2 .: Con- laJa ao ' a!I cional. de Povoamento recebe li d.e Bocaiuvaqueixando-se contra{)�
agradecemos penhorados a visita ii

tívos s:::1I• d�Et•.,Auftusto de Paula_ 'lliDua a. campanha da Impr.ensá I •

S
seu diretor geral, sr.. Dulfe PI metrio Serratine e um empregatto

que nos fez. ia Bulc�) �Hmll, pela sua gener� rno sentido do governo solucionar venlng tan- nheiro, que foi a Montevidêu deste, de n0rt;Ie José NapolCilãopor

I'
sa dedicação durante a

,
eníermi-] as dificuldades ,c3'!lbiais com os

.como asessor tecnico do ministro 'terem-lhe aplicado uma violenta
__________ dade �e sua esp�sa, tU',1I

h.aven-I Estados "Unidos e remover OI! J
- dard' da Fazenda, o seguinte telegra- ��r�a de �hicote, provocaudo.g,

I do feIto. uo sentido �e �vltar ° ohstaculos q.ue imped.em o afluxo' ", ma: vanaa equrmoses.

"'A. N' t"
· "i desenl��e fatal que Infelizmente de mercadorias amencanas, nece-

- «Sigo para Buenos Aires.
.

No queixoso Ioí feito o respe;

O leia i
se venflCO? .

.'

sarias á industria argentina. LONDRES, . 2 _ O general regressando quinta-feira de avião tive exame de corpo de delito
.
Outrcssim, aproveita a oportu "L" Prensa> publica um arti_ OI! trabalhos da comissão de imi- co.mo base para o inquéritQ.,�Il�
d d d

.. J M18ja,. comandante em chefe dos - b d
.

t b fOI aberto. '!'
m a e para convi ar os seus pa- go de Luiz Flores elemento (\0-

•

bli V I graçao asea os no prole ora·

A�im de InIC1a.r no proximo rentel.e pessôas de s�as relações nhecido II�S 'cirCl;los comerciais, e�ercI�s �e�u iCa?OS em «���� sil�iro foram i�iciados CO.fi feli.z
domingo a sua tiragem na gran- de amizade para a missa do 7<). america 110" afirmando uando 0'8

c�a e I ndai ,envIou
ao

di exito, tanto havido perfeita um- Eutreda d d
d 't ti I' d

.

'Id' f
.

d
o. ��, q. ning Stan ar puma mensagem I-If nid d d

.

B
f9

e ro � .iva u tlm.amente a qUlr�- la, que em 8U ragro
.

e sua 8?U- tratados bi-laterais são dificilimos, do: <Ni uem deve 8U OI' ue ?rllll a e
.

e vistas entr� o ra
. da, deIXOU de circular a partir dosa e�posa, d. Brauh.na'Deleite, como tem sido visto pelos esíor-

zen o. �� t r
.p q

só [sil, Argentina e Paraguai, Foi entregue ao sr. Aristides
de ontem, a nossa presada con- se realizará na pr .xima

. sexta- -

f' 1 EdU
a luerra elil a para

.

e minar de Oliveira, a bicicleta n.55!l1Jo<'22
f' A Notící ® T' '1 I

f
. ,

7 h I h- ços vaos eltol· pe 08 ,ta@8·porqueBarcelonacaIU.Tal como m1Q��iB!!i'm:eEllI'aII_IllIII__.7 marca "M,iele", que ha t:po,'- r�Olra" d
o teia »,

ti
,.omvI e, i Ielra: ads R

oras. «a

C mdaD 18p' na nidos. N.esse case, é aconselhavel sustamos o avanço. do inimigo
_",'\!:íill\ii@!\t*�"

A

gran e vesper 100, maugu-j grela o osano ate ra ro- .

I
.

lui d . lhe fora furtada, a qual foi apre:
d '1 . bli I' ía) teci d

,um pato triangu ar, me um o o em Madri havemos de lhe Ia- did I D
raáu o o seu novo p�e o, pu lOa; vI8�rI8,. an ecipan o Rf'US agra- iBrasil' I zer frente' na Fspanha central.: Estola de Comercio de en 1 a pe o el@gadodePolicia
r um n"umero especlfll, qlle e�tit�.declmentos a todos �ue com�ar.::·, O articuli�'t!l diz que o Brasil I

Desbaratamos 08 itali&nos em Santa Catarina I!le Itajaí, onde o larapio a hav'
,sendo aouardado com grande m- rem nesse jlto de pIedade CrIsta.

8"e como mercado compeDi�.dor C di' 1937'
- vendidv. ,

teresse. N. 41 Iv. ."
. .

,ua a alara em, ,nao nos

em vIsta do que, a Argentma po- preocupamoi com a força atual 80nforme edital publicado no
deli! servir-se da favoravel b.· de que dispõe o general Franco, Diario Oficial, acham-se abertas,
lança do intercambio arcentino- e, se não continuarmos na luta, na Secretaria da Escola de Co-

OS brasileir? paI a c Jbrir a balança o �aís .!lerá entregue a. potenc!ü.s,) mer�io, todos os di�s � t�is, das

i d�sfavolavel com OI Estados U· cUlOS lDteresses constituem sena 117 as 19 horas, as lDscnçoas aos
nIdos. ameaça á França e á Inglaterra. I exames de admissão, bem como

Mas, lutaremos, e, t�mos' tlerteza. as matriculas aos cursoS! de Ad-
a vitoria será da democracia >. misão, Prôpedeutico Perito-Con-

.

.' tador.

FLORI tlNOPOLIS, Sexta-Feira, :1 de Fevereiro de 1939

policiais
"A. Ultima vlsao &0

_ Anita Gariba8c:i" A A Z E T A_N�_.tas
Chicoteado brutal..

mente

Precisa·se de uma senhora que
se encarrégue dá venda de ma

quinas de costura e- outros arti·
gos do mesmo ramo.' Informa:
ções nesta redação.
N' 14 10-8

Ato de honratlez

Lei sobre
solteiros

RIO, 2 - o «Diario da Noi
te» informa que a lei sobre os

solteiros continúa sendo

demO-I'radamente estudada no Conse
lho Nacional de Serviço Social,

RIO, 2 - Ha tempo'!, faleceu sob a presidencia' do sr. Ataul-
fo Paiva. As reu'níões têm sidoem-Nova York o sr. KylQ Ca-
assistidas pelo minIstro Gusta- Iphell, proprietario das maiores

Icasa, de peles da }i;uropa, dei- v_o,_C_a_p_a_n_e_m_a_. _

xando Heis milhões de esterlinos.
Capbell começou'. sua vida diri- {:
gindo uma experlição ao Alaska', r

para a caça de- raposas.
Agora. um vespel'tino dC�C9-.

briu uma senhora, resideate á
rua Ana· Teles n. 79, em Jacare
paguá, de nome Laura Capbell,
á qual diz ser parente do milio
nario Kylo, adiantando .eitar dis-
posta a provar o seu parentesco. , .

,-
.

"

Acrescentou 'que uma sua irmã , ," VENDE ile uma, dIspondoo;-:,de
residente no Pará, pOS3ue docu:' �,c

. � ,{'_I'" lampla e confortavel r'ésidêllcia,
� -

meóiõs, atestant� esse fato. Disse,'�� ��.fCU/� lotima pniia de ban.hos,. 'grandes
mais' que tem muitos irmãos.��ngue?J 9� _que

. P,9Sii� quebrar .a i te�re�os planos, a JardlOa_do\l e

. aqui. 08 quais iniciarãg uma ação I combI�açao FelIz.;' Sempre .un�-
I ?rnonz��os, etc. Para m,elho�eiI

judicial rigorosa. I dOi! caml�h�m oso-Impresc!ndI�e�8 mf?rmaçoes trat�r com o propne-

Capbell ao falecer não deixou compan�eftos da Mulber Brasllel- tarIO, á tua RUI Barbosa, n. 49

herdeiro!!. Ira:-po ,.DE ARROZ, BATON -Tdefone n. 1.035.
E ROUGE :'Adoração" N. 42 12-1.

A �2. quilo- ii! Dr. A�minio Tavares _OD�;::;�:::iz,l1letrol_ de I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA As§istent,e do prof. Sanson

G
.

Consultas das 10 áS? 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sob-Tel. 145�:

erooa I

-

".

'

BILBA'O, 2-Depoil de ocu-
�Clube Nautico ·Riachuelo

par as localidades d. Tordera e

Forjas de Tordera., as tropas na

cionalistas se encontram a trinta
e dois quilometrol em ,liBha reta
de Gerona. Em Tordara foram
feitos numerosos prisioneiros, en

tre eles uma companhia inteira
das milicias. Oi nacionalistas con·

tinuam, em seguias, o seu avan

ço, encontrando-se, ao cair da
noite, a dez quilcmetroli da cida-
de de Santa Coloma de Farnes.
Tambem grande parte da divisão
do geBeral Modesto, fi)'ue' fez aos

nacionalilitas tenaz resistencia, foi
,feita prisioneira n€l dia de ôntem:

Herdeiros
de UDla for
tuna fabu

losa
VENDE--SE

Pelo sr.. Stamatis Ducas, 'rói:
ontregue lll;l Policia Central, a i..
p.ortancia. de 60$00?,. que hn�aldo perdIda por HIgmo Alves
Brito, residente em Canasvieir

-I 3

Ven.dedor
uma bem afregueza
da casa de importa
ção. Lucro' ánual d'e
50 a 60 contos.
Precisam-se de 120 '

contos para a'cquisi-
. ção de stock 1e mer

cadorias.
Informações nesta re

daç'ão.
"

"'"ll

El11pregada
PRECISA-SE A' RUA BOCAIU
VA N. 153 ..
N.43

(;ésta de prata
furtada

Por intermédio do sr. Ca
de Campos Hemos, apret\ent
qusixa na Polidl Central'o
macêutico sr. José Aug'usto
Faria, de terem flutado de sli
residência, á rua Padre Migue '.
nho, uma cêsta de J,3rata, co
alça moveI do mesmo metal.

Negocio de _Ocasião

14-8

Vende-se uma bôa casa recen- Empresa Construtora

I temente cODstruidá, tendo bôa a- Universal Ltd�.
gUl, privada, uma outra casa no- �Iordido por um ei.
va para despejos, e com terreno Rua Felipe St:hmidt 2, sobd.- Por d. Marra Santana, mora.

proprio' para outra construção. sala-l..:: dora á rIJa Crispim Mira,foi apre-
Vêr e tratar com o Snr.• José Precisa de corre tores sentado na PQlicta Central o me.

Cardoso, em João Pessôa, perto Albano de'_Souza Lueio,':,
"

nor Galdino Elllilio de Sousa, pot
do cI�alneal'io. ,--'

,_ Isnpetor
. -

haver o mesmo sido IDQrdido por
13' ,15-8 N.3.8 ' 3�:2 um cachôrro pertencente a Au>
-_.._._....�

I
gosto Manoel p,.zeres,emp"gadp

D ec Ia
-

::M: :ol:� DOftOrpa
Compareceu na Policia Central

Maria Francisca Tavares,' cosi
O abaixo assinado, declara ao comt'rcio de�ta praça e do país, aheira do "Café Rio Branco"

qUB, por motivl) de molestia, tramferiu o seu estabelecimento co- resi?entde ·no Môrro do MOl'otó:
mercial, para o nome de sua mulhM, gerente do mesmo ha 14 anos. qUeIxan o-se contra o seu amasio

A Dova firma, M. A. S. Carval_ho, registrada nesta dáta na Modesto Saibro, vulgo "Moril.z".
M. M. Junta Comercial do Estad;), aS'3umiu o ativo e passivo da. o qual depois de haver ateado
firma ora extinta, e espera merecer a mesma Gonfiança que lhe tem fêgo �m toda a rOl,Jpa da seR

sitIo dispenS'llda: mo; alOda a ameaçou.' de morte.

FIorianopolís, 28 de Janeiro de 1939.
Jcsé de Oliveira Carvalho. Encontradas as bolas
De acôrdo:

I
A policia 'fez o ,;ecolhimento de

M. A. S. Carvalho. um jogo de bojas de bilhar, sem
N. 37 2v,2 I dito de dominio, uma campainha..................................................... e algumas carteiras, qUEl foram

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON encontradas nos 'fundo8 da C8S<
..

. é' N. 19 A, da rua João Pinto.'
tispeeia.lista em doeoC;Bs de Senhoras - EstéS ?bjetos, conforme quêix8l'

e erea�eas) que havia sido feita á policis
foram flirt'adps da séde do Sindi-

CONSULTORIO, cato do� Garçons.
Bua 'Felipe Sebmidt, 39 -----

. HORARIO: das 10112 ás 12' e das 2 ás 5 horas GOVERNO \

DO
fSTADQ

._---_.----

CHACARA�j

lo. Secretario

CODvoeaeão'

._---_.--�---.-.. -�._.__..

)

De ordem do sr. Presidente convido á todos 0S socios do
Clube Nautico Riachuelo a comparecerem, no dia 3 do corrente,
ás 20 horás, na séde do Clube Avaí, para se proceder á eleição da
nova Diretoria.

Vitor F. da Silva

'�
. :-

Comissão Brasileira
Socorros no Chile

de ,Pelo decreto-lei n' 294, foi a
Fazenda do Estado autorizada I
Goar a Pref�itura' Municipal deS. JoaqUIm um t('orrenQ sito a rua
Coronel il�bastião Furtado da-

'

queIa cida,de. '

'

N.36 3-

Aí estão os nossos brindes:

.

. aí 1:450$000 '

Quartos de Imbúia eODipletos

na
(

"A MO D E L A R"

RIO, ,2-Hoje, ás' 13 horas,
instalou-se a Comissão Brasilei
ra de Socorros ás vitimas do
Terremoto no Chile, nomeada
pelo govêrno, sob a presidencia
do ministro Gustavo Capanema
e integrada por representantes
do Exército, da Cruz Vermelha
e da Imprensa.
As primeiras subscrições po

pulares atingiram a 90 contos
de réis .

Pede-se I li 1:250$000
SElas de jantar de Imbuia

I
-, . -"� - -

.,.,
. �'

, .. �-,

,ERDEU--SE
a caderneta da C'aixl Economi-.
ca n·. 17.812, pert�ncente aosr
Olavo Schmidt. ..

-'\

Solicita-se ª q-uem ,'achou (J

obsequio de entregq.-lo nesta re�

dação..' :. kf

a pessôa que encontrou um

molho de chaves, perdido ante
ôntem á noite em um dos ban
cos do Jardim Oliveira Belo', o

obsequio de entrega-lo nesta re

dação.

,á 500$000 '.
�Iobilias de sala visita, estofadas elfino gobelin

•

_0 S�bão

"Vírgem �specíalídade" ���_j
�--------"- _._. _ .. �

'.

fr- .;��I'��\.",�

de WETZEL & Cia. ..;... Joinville MARf;A REGISTRADA I��.:..
recomenda"se tanto para roupa fina como para, roupa comum.

'. ....�

".;:-

'� --
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