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A fábrica de projetis IO Vati ano

de artilbaria 1--- _

: .

II I O discurso de Hitler' é fortelDente
: (Reportagem distribuida pela : "O��.cfS'tvatoreI Agencia Nacional) i �i:II�A •

: II press���nfeO�s�s te:r�;:��r'd�o��, d�::b�V��: ������� i:Jé !
I a saí�a, através de todas as ofícínas. Revejo-os, todavia ;;
.. na.s dl�ersas fases da sua evolução, corno se fossem dó� :
: ceis crianças que, de repente, se transformassem em vigo- :
·1 rosos homens. Lembro-me de que muito me comovi. nu--:
,.. �a oficina �e g�andes e ru�idoras prensas hi.dro-pn�uma- ••

e

!4J tícas, em cujo s�lo ne�ro de c ão, constantemente rega-

•...
1 do com agua fria, via correrem, a todo instante como i... meteoros, cilindros incandescentes saidos dos fór�os. Lá
: ao fundo, num recanto isolado, um humilde brasileiro

I• com seu uniforme de operario, trabalhava junto á um�
; mesa onde se alinhavam centenas de projetis de artilharia.

I.' Ele �omava. entre os dedos um � um esses projetis •

i e, por meio de Instrumentos de controle, punha-se a exa- Iminai-os minuciosamente. .

•
i

e Ve.rificava, como de resto.ee verifiéa em cada oficina, II se as dimensões das peças correspondiam ás que devem o

: ter realmente. E, talvez pensando no prejuizo que sofre á :
a Nação se um daqueles pedaços de aço seguir imperfeito :

para' a fase seguinte de fabricação, punha um cuidado re- 5

i Iigioso na sua tarefa, sem medir, porque não dispunha de I. AN'O V 1 F!trlanopdis, Sabado 4 de Fevereiro de 1939
: instrumento apropriado, a extensão do seu verdadeiro. va- e ------�--.------. --------.- --

• lor, no conjunto do trabalho, Detenho-me propositadamen- I

II
te junto ao o.breiro, que parece considerar-se O' mais obs- : �""m��� W:;:�\h' fi5')«»�GfA'DOD Ai. � �'ft!!I U· b

III III

c�ro. d� F��)f1ca, para exalta:, n�quela .
igurJl, de aparencia 11-\w>��Q)}\w� �lf'f� J.1� l Ji.'W�.! .l"lt.�..LJI� m· rasllel-tao insignificante, a extraordinaria admiração que a Patria ij I I

.

;! devóta, aos prole.ta_rios que, como aquele, ignorados no :
f

a indignação contra. o üiscu:r�o d� R@@;J8VeU OU O ro AC"Itr�;. fundo de uma oficina amoldam no aço que castigará ine-�. v iii !II �

I fe��:�elmente, quem quer que tente aviltar a patria brasi-: 'R_OMA, 3-A onda dê _indig- na:n sensível «crescendo- entre soldadosI W I P : I naçao
contra as declaraçoes do os círculos autorizados desta ca- do ci!al Borges d� �

• II t.ér restes : sr. Roosevelt vae aumentando pítal, á proporção em que os Medeiros gttlves� o••�<!'l �3•••Q••Q�.:I .. _ . ......l._._.c .. ; Xi c!!Jl:',!!"� deispac!tos.procedentes .de Was-

O
ti �

.

c
(&

t I·
h ngton tendem a confirmar as

esl ,;� s:I'ml ri" a I" primeiras noticias.
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• _�. b���r ��U�ir�aRo;�:�!ft .ar�:t��l;�n�: i
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-,ii-"--- afirmado que a fronteira da de- que q) corre§pi}n�hmte da

O- que disse a."A Gazeta", sobre o Im .. ;��:S�l:��r��asn�o�no oRG��s:���� �:t:�:et��ti�$re ��C:����
portar te ""': e sue In: t-'ft o' dr" edelra NA'iUA� "de viol�llt� campanha da in�- e li Espanha, nesta loca-

o li >li {{:. � ,
�
I E: 'lJ., • u - 'G' " � -bP prensa italiana contra o presi- Hàé'lde� ftigi.ai'am 88 Batino ..

....
.

. dente dus Estados Unidós, apon-:
til b t d d I iJíJ'Hlrkanos ��e a���ardüm

N 'd d' O 'f f t 8 ff
_ d' 6 lu:) como «sa· o a or os e"- '1l -

"

o sentt o e avenguarmos soo t).o apresenta certa pre e- corren e, no Ilcaçoes, sen o b,''''s· o: "F'c d C> t d' t �� i . au.ft4)fização r»ara ��efletrarde >:,,/-estado sanitariu da nossa renda pela estação quent-e e, positivadas, apenas 1 residente.,,, \J ,,' �,,-. li os os �s 3 IS a"

I·'';' I d'
r _ ·t I O D t t d

...urvp_us. twt� tenitúrio francês.
capHa, nesta qua ra ao a.lO, em I agora, que estamos no verao, na capl a. epar amen o ê O sr "r-V.;i,·r:T Ga da '", I � .

'que, principalmente o tih en-;espoucam em todo o -Estado, Saude toma conhecimento 'de I (l'�;'" �"g\;� r
y G�c.a,a'i OCrupo éhd:egrado por

contra
..gr�ndes fa�i_li.dad 3

.. �e.i �mo:.: em J0cla a pa!te.
,.

Feliz .. '; tod·C)·s •

.os· casos que '8: r�g},S_!r� f�J�..

·

Jl:�[�;�:!r ��l�» aque� !SSO I ,10 \ eubaã1os, �5 ar.geir�'tinoi,
dissimInaçao, procura:nBS ouvir l 'I11c<nte.,<4-'e!'l'L"':lm:Ss.a �caplt<rl, 05-' ca-' ríà ctdade, pelas nohftcaCllf).� "I . t.. (1. r )� 11; -

f· t' Id,alJa-.-..fda i 14' "lTn.-�,,,,,. 1 ..""· !!."""'·s�z�n ... ,.

• •
\". _. ...
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I •• ." eVdilem'3 sua ron eIra e e-: ... ...........
, ...... Ii MO_ v

sobre o assunto o Ilustre tacul- sôs sao pouco 'numerosos; No. u1.. : obnga-tonamente . feitas ,pelos f 's�': a'ç. o (> � I d P .' I 11 b§)'hrano, 1 na ..au·· .. E· ....
.

t
A

d j
., t' .

'

..

t t"dó r d d -;. l� �alla o anama. I li" • c""''''' ....

táhvo. con erraneo r. Uqtuln; i 'imo aJ:16,o2'1 qUb�' re�ls rou umS f
0- I med.ldcos, ·IPra ICI�� o,

t qduan o AigllliS drculos politicos insi-I .

. ,! e 1. brasgieiro� sEmdo queMadeira Neves, presentem �n e a i tal de o ItoS, apenas o\" pe 1 os pe os c !nICOS, o as as
11lI"'lTI G"'� orl.-'; 11a e'

,

D t d S di t' d f b 'f' d I b t
. 'u. {LI'" P u\.:la V I cone-' . �::;ts ce cha;na' Nicolautesta. do epartam�n o e au e ram mo Iva os po� e re Í1 01- p.rov�s e a ora on<;, n�cessa7, xã:} entre a muclaúça de politi- i DR. BORGES DE MEDEIROS: :

.

Púbhca, na ausencla do d,', Bar-, de,. e, mesmo aSSIm, ape.nas 1 r1.as a c?mpleta elucldaçao do, ca do sr. RoC'seveit e a recente i Sn1J!rtenvry.
ca Pell.on. ., ..

resIdente, de fato, na CIdade. dlagnóshc?, .
_

j visita do sr. Antony Eden aos i RIO) 3 - Nesta capital, co-·

Oenhlme�te recebIdos, ,mclOU Os res!antes foram �e. pesso.as -. QuaIs as medIdas? ple�, Estádos Unidos. I mo em Porto Alegre, as pessoas
..-'-------

o dr: MadeIra �eves as suas: prov�n.lentes de mUl11ClplOS clr- venhvas a serem tomadas. �! Conquanto a maio. i.l dos ob-) das relações do casal Borges de I �.

conslder�ções, dlzendo-nof.:. I c��v1Z1nh?s, que proc�raram au- :-. O De�artamento de Saud", setvadores italianos admita que
I Medeiros mandarão realizar'T·y'"ftn�.

-O tifo, � .uma doença Infec-
I �Iho medICO no HospItal de Ca-· CUIda de eyltar �ovos casos pe- as noticias d� Washingtonc ons-

I
missas comemorativas das bo-

.§.. V �

cI?sa .especlftca! causad� pelo ndade.
, . . .

lo uso.obngatono a todos os
titlliram uma ver d a d e i r a

I
das de (lUrO dos venerandos p"mlcroblO denominado bacllo. de -Qua.ls o� �untClplOS do Es- co�umcantes de �nfermos ,de sUrpíeZ<l, declaram eles unani-! vultos da sociedade brasileira

. o'W'er
Eberth, em homenagem a<;, clen- t�do mais atingIdos pela moles- vacI�aç.ão preventiva, me�lda niemerlte, que isso não conse-I Nesta capital, haverá mi�sa:;;: ,,, •

tista al�mão, seu �escobndor. ' ha? I profllahca que tambem prattca- gulrá abalar o eixo Roma-Ber- na igreja da Candelaria, c�m a!
nt;30 podera maus cantar

De �mtomatologla prefere�te I -Em Blumenau faleceram, o mos em larga escala �m. to��s lim. Declaram que tal mudança j presença da colonia gaúcha e
I HOLLYWOOD, 3 - Tyrone

abdominal, ataca o �omem 10- i
ano passado, 14 pessoas; �m os pontos de grande tndlce t,IÍI- na politica do sr. Roosevelt outros elementos da sociedade: POW€l' re.cebe.u ordens de seus

vem e adulto, detenmna!1do ca-I Brusqy;, 2; H�m?ma, 7: Indalal, co do �stado. Dentre,. po.rem, apenas demunstra a fraqueza do: carióca. I erx:prez8floB cmemalograflCos (para
. sos quasi graves, por vezes fa-, 4; Halal, 8; jOlnvlle, 6; Lages, 6, as medIdas aconselhavels para bloco d"l11oc�ati�o da Euro a I --_.- '--- :d?lXar de trabalhaI' em radie-
tais. Enfermidad�' de evo!ução em obituari?s mu.itissim? meno- evita.r o tifo enumeraremos as. forçado "a pedi� assistencía Pá; Eh,lg!ada �ma iniciativa. d�fuS0r8� •. devido ao .fatl? dos ex!.
demorada, subtraindo o paCIente, r�s do que o regl.s.trado na C�- seguintes:, ..

i America. .

i da mdustrul parana®nse
bldures cmematogra�ICos. se quel-

numerosas semanas, a toda a pltal, dando, pOIS, percentuais Usar so água ferVida e flltra-: .

I
. • xarrID d� que as IrradIações de

atividade economico- produtiva. muito mais altos. E' o aprovei- da; não comer frutas e legumes· f Mt � I RIO 3 _ Os es e t' 'Hollywood 6litão afastando o pú-
-Qual o veiculo da enfermi-I' t��ento da agua .dos carsos flu- P!ovenientes �

. tes desconhe�
, Or a g a �ie � alude�, em telegram:s &u�I\��: ,b!i�o de suas casos: Ent_:etanto

dade?-perguntamos. . VlalS, tomada l?U1tas vez�s sem cldas �em �a . "por agua
..

I dos em destaque, ás noticias!
dIVsrsüs outros studIOS estao pro-

-Pensam muitos ser a agua qualquer medida de hmpeza, I fe�ven.le mel?t$.', o (Q
.

sabor nrovas ., dr !
daí procedentes e se 'undo as: c�lfa.nd? d('sen.\'olv:r-:ao euvez de

O unico veiculador da doença. que origina nas regiões em que o I nao fica pre}ti. o); evitar as fll1 . •
.

quais foi instalada
g
t

.

,:_ i dlmmuIr-ss uradwç'oes por con-

E' um conceito erroneo As mos- tifo é endemico por .exemplo a moscas e pnnclpalm_entequeelas Plillln·IO Salg-a Ital a p'
.

f b'·
nes a �dapl Itratados seus. Com a proíbi,.§o.

.. ,
'

.
.

I' , nmeIra a nca movI a aI' I d'd
"

cas, o leite, os legumes são tam- ! baCIa do I!alal, o maIOr numero tpossatm contamInar os _a Iml�n-I'
. I!!I

I' gazogenio brasileiro. I·�l!'na fi II .1 ;11, Tyrone Power t@-
. bem agentes responsaveis pela: de contammações. Com os ser- os; razer sempre as maos Im-, d � Em comenta' d

{
.
r�\ um prC]UlZO semanal de cinco

.
.

I
.. b t d f

.

õ .' O eAra nnS
1 ! no, um ess.es ·'1 d II d -

transmIssão ou processo mfetuo- VIÇOS de abasteCImento e .trata- pas so re u o para a:, re elç ��" .. ��

.

rvu "vespertinos diz que êsse fáto é
mi .0 ares e ;em.uner&çuo que.

"EM -C'OR'A' II'!EM'· T·"<-·E·M'-�'�ARÂ mento de agua a serem. In�ta- n? ·faso da toença ��o �ermltlr I
t' ;'1'b I o inicio de uma nova éra para r�:b!,: dQS radIO' dlfusQras .

. .n g i:. ·Iados em breve nos maIs lm- VI�I a ao en ermo, CUI ar e suas·

I O � Ifl'"i1l II
.

e;.e,,_· o Brasil urgindo que os àpmais
. -

DECIDIR portantes centros, pelo atual go- d�Jeções que deyem s�frer a a- .,...,,!ii G li íJ i estabele�imentos fabris naci��als ! , '"
.

verno do Estado, tal aspeto en- çao d;e substanCIas desl?fetantes .....!lI d i sigam o exemplo dessa fabr.i·'::; i T�es estrelas
1·_-- ----I

demico, estou certo, desapare-I(creohna, agua de cal, lIsol, etc.) ua e· I paranaense que tão béla ".: .. : .... ,
.• di&

cerá em grande parte. antes de serem lançadas á rede
. I de patriotismo oferece ao Pi.,· �;:�

..

: t:.:j'.j ft t�dO �OPERPIONAN, 3 O -Não ha, então razão para de esgoto, ou, á falta desta, en-

I "'SF'tí'fM�.. 5.liV .l.AU U

I
sr. Largo Caballero, presi- alarme? terr�das profundamente. SAO PAULO 3 - A De-

. �
,

.

dente da Generalidad CÍ'\- I - No atinente ao tifo nenhu- �IS, em resumo, o que s�bre ·Iegacia de Ord�m PcUtica· .. sol
talã, chegou esta tarde a ma' ratno existe-declarou-nos o Importante assunto nos disse

IS' I
-

t
' Conuuldante sovle�

.

)1 Cerbere, em companhía de perentoriamente o dr. Madeira o �balizado facultativo dr. M�- e oela naQ encon rou"
. I

duas filhas, de' uma nora Neves.
. I delra Neves, com a alta auton- prova alguma em torno t· f·d· -1---- -----,e do embaixador Araquis- - Quantos casos positivados I dade do seu saber profissional I das atividades revolucio· ICO en O em .

tan. Interpelado sobre se- se registraram? . I e do elevad� ca!:go que desem-I narias do sr. Piinio Salga- b _ vo��Odo3 meioA �ra�de�tr��
�s planos, o sr. Cabalero :- No mês de dezembro tive-; genhaí da �lredasas�J're;abli�ao do. com éite I sentou hoje aspéto fóra do
eclarou· aos jornalistas: mos 6 notificações de casos de epar amen o e u eu.

O ex-chefe da e t" t :' comum, vendo-se em to-
«que posso dizer-Ibe? de tifo, sendo 4 positivados, dos _

.

X In.a :! rl

nada sei, não soube nada quais 2, de residentes na cida- .:_ A�ao .lntegranS� Brasa-l AMOSC9U.. 3-Novos �etal!::�s i! ;��� ��i��::" c�c:noce���o su:de novo, nem sei para on- de; no mês de janeiro do ano lelra ���Iarou nao se res-I
sobre o tncldent� russo-lapoues,; I

b:lrbios, grandes grupos,de vou: Perpignan ou Pa- ponsablhzar pelos ultlmos revelam qu� sublU a. sete o nu-I que, de olhos para o céu,ris? Nem t h'
.

._. �xecu('aNo por- cr·lme "" t· t & I mero de baIxas sofndas pelos 'I. en o coragem

L I·d d d L �
. ac ....n aCimen os P9!h,OS em japonêses, e.ntre m,ortos e feri-I

apreciavam o «pisca-p.isca»
pa�. dRe.ciEdls·rt'e'· sr. Largo Ca- oca I a es que e-

d It. t ., N p.ratica pelos seus partida- dos.
.

...

d.e tbrês grandes estrelas,
b I • e·a a ral ('ao rIOs.

.

O comandante SOViético rece- I q�e rilhavam ao redór do

te�i��ro. c�:t;aUelaes quperl.·.�õroes- Sejam ter nomes � o Secretario da 'Segu- beu ferimentos na ,batalha �rI-11 SN°1. .

d O
I ran a P - � . tem travada no Rio Argun, '1)8·1 .as esqumas a ,rua do u-

eV�das a ,efeito pelas au-

·t I- BERLIM, 3 - Foi executado ç ubhca soliCitou embocadura do rio Gauran 'Seu',

I
vldor, Assemblea e na Oa-

iondades· brasileiras, q�_lan- I a lanos I Heinrich Schaffner condenado do sr. fHnio 5.algado um tributario.
'

f leria Cruzeiro, as aglume-doo do movimento. COInU-
.

por crime de alta
'

traíção. reBatorio circunstanciado, Segundo a versão .ctivul�ada' rações chegaram. a inter-
nista· organizado põr Luiz ROMA, 3-Trinta localidades Sthaffner refugiou-se no eS-1 contendo toda a sua ati .. 'I

em comunicado, 18 praças ja-Ir romp�r o tranSito, tal a

Ca�os Prestes. do vale de Aosta que têm no- trangeiro para fugir á condena- vidade desde 8 gO!p0 de ponêsas e mandchús haviam se; I quanhdade de curiosos

clan�_O corajoso então, de- mes francêses, pediram ao go- ção, tendo sido pr�so na Ale-110 de novembro sendo ue' apossado da ilha, abrindo fogo II que .se agrupavam para a-

I
se presentemente sem

I vêrno que substitua esses no- I manha quando de uma de suaS,
t d q I contra o. destacamento soviét.iCO I!

precIar o espetaculo invul-

\Coragem nenhuma. mes por outros de origem ita-j viagens ,a serviço de potencia l,·ap'!_s a en rega � mesmo, I de cinco homens, sob o coman- I' gar.
.

-,__
__ '\!an�. estrangeira,. .

fera posto em liberdade. do de um segundo tenente. _---- �

lUB

atacado pelo

.,

I

Roxnano"
VATICANO, 3 - medito"", . I mento ainda e contraria á san-

rial, o -Osservator Romano" : perdeu toda a significação nos c�ntemente, não molestou um,' tidade cristã desse áto. O seti-
atacou fortemente as-. alusões..

: terrenos eclesiastico e .eligioso, Simples sacerdote, mas faz o mo-A Cruz de Deus foi aboli
contidas no discurso do sr. I-Ii-! no Terceiro Reích-. possivel para esvasiar as igre- ! da e a imprensa católica redu
tler, as�ev�rando e:ci.stir atualJ. AíLl�ii1do, _em seguida a anun- jas e tornar os sacerdotes su- j zida ao mais profundo silencio.
mente hberdade relígisa na Ale- i cinda intenção do Fuehrer de perfluos-. Entre os dez motivos: O decimo-vOs campos de con

ma�ha .. 10 editorial, um dOOS I separar a igreja do Estado, tal de queixa contra o hltlerisrno : centração e mesmo, os presidios,
mais VlO ento hlicacl�s eS-1 COr;lO em �rança e nos Est�dos apresentandos pelo orgão do: estão ocupados por todos aque-
de a CO?sttt, do eixo RO-l Unidos, afirma: «A perseguição Vaticano, destacam-se: O quinto Iles que ousam lutar em apôio·
�a.-§.erhm, c!,: «A Iiber?a��.��f_�chou os templos e, at�_re- -A legislação sobre o casa- da igreja..
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Gazeta florianopolis, 4,....,2, ......1939
-

Lira Tenis Clube Fforianopolis
CARL ZEISS

Instrumentos aceedésieolll e topog�áfieos
Niveis-Teodolitos-Miras--Telerretros

InstrumentO(!iJ eientffieos

Micro�copios-Hefractometros- Apa relhos
,

ophtallmolcgicos

6m9
ZEISS-IKON

Camaras fotograficas de alta perfeição e máxima eíiciencía
CONTÂX-SUPERIKONTA- IKONTA-NETTAR, etc.

Ampliadore. ACESSORIOS '}10TOGRAFICOS e Filmes

APARELHOS ,CINEMATOGRAFICOS e seus acessorios

Peça informações e ,p�ospetos ao Hepresentante
.

'ne,ste Estado

Godofredo Entres
Caixa Postal, 59 -:- Flodanopclis - RUA TRAJANO, 4

Sanalorio "Santa Catarina"

,Dr., André Kiralyhegy
Em nome da Diretoria, convido os Srs. Socios

Exmas. Farnilias para as seguintes festas:
DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 horas-

SOIRE'E CARNAVALESCA

Orlando FernDndo.
'Secretário

DIRETOR PBOPBIETABIO

PERDIZ'S - Vila 'Vitoria - Estado
de �anta ,Catarina .

Estaçlo
�----.._

LOTERIA FEDERALo melhor estaBelecimento, perfeitamente I aparelhado ,

para o tratamento conservatívo e �ipurgico de
.
doenças pul:

monares (pneumotorax, frenicotomla, toracot01;llla). Este. San�
torio encontra-se localisado na Estação Pe�dizes - VIla VI

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo � RlO Grande, 800

metros sabre nível, possuindo uz eletríca, !lgua enoasada e

estradas de automóvel, com clima saluberríme.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos m?-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Cnrtas e Laboratono

para exames de escarro, 'BazaJ 'an�O'8Betc.

Seção separada para convalescent�s de doenç�8 graves,

estado postoperative, Impaludísmo cromoo (malaria), esgota
mento, etc.

Dia 4 de 'fevereiro '

MIL CONTOS

SALÃ.O PROGRESSO
Bua Felipe Sehmldt N· 5

N. 31 5--3

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Expedientel
Reda�ão e Ofieinogf
R.' Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis-S.Catarina

Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

Colaboração
o conoeito expresso em artigo

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

Assinaturas

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
Mês 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.

,..

�

- . \
------�----_..----�---_._.

o SR.: -MANOEL
DUARTE NO TRI
BUNAL DE

.

CON
TAS 'DO ESTADO

. DO RIO
RIO, 2 - Por ato de ontem,

o comandante Emani do Ama
ral Peixoto, interventor .federal
no Estado do Rio, nomeou p<\.r
procurador da Fazenda junto ao

Tribunal de Contas daquela uni
dade federativa, o sr. Manoel
Duarte.

,

Ex-presidente do Estado, ho
mem de conhecida e notoria
moderação, o sr. Manoel Duar
te esteve, até ha pouco afastado
das atividades publicas. Reto
ma-as, agora, na qualidade de
procurador dã Fazenda, integra
do, como se acha, na nova or

dem de coisas reinântes em sua
terra.

'\ •__ .,.. �.- .... -IIiI.

SMe amigos de vos�as roupas,
dando preferência á

A hora chilena ...
A traged.a do Chile,

cuja extensão o noti
clario da imprensa nos dá
a conhecer em seus de
talhes impressionantes,
é desses aconteclm ntos
que de ló�o ganham a

atenção do Mundo e re-

. clamam, pela tristeza dos
'seus efeitos, a mais de
cidida solidaridade de

quantos possam com

preender e sentir a des
graça alheia.

E. compreendendo .

e

sentindo a dolorosa si
tuação do povo chileno,
nesta hora de angustia,
é que o Brasil também
lhe foi e m auxilio.
Providências já estão

sendo executados por
determinação do sr.

Presidente da Republi
ca; e em alguns Esta
dos se iniciaram subs
criçõcs publicas que vão

logrando generosa aw

lhida.
Talvez coubesse, a

qui, identica iniciatival
E, mais alto que este'

apê.o, hão de falar
r

ao

coração catarineuse os
.

sentimentos de piedade
cristã que lhe são tra
ço carateristico ...

O pê.

A! GAZETA \ CarnaVál!l�a;-JIDlrflltor • Proprietario dAIRO �ALLADO \ nava.
Florianopolis, 4 de Fevereiro de 193) \----

Tira a mão!

I
a exma, sra. d. Jandíra Diniz,

esposa do nosso conterraneo, sr.
VVA. ALICE DA COSTA VAZ Frederico Diniz; �

R· - h' d I
o sr, Arnoldo S. Cuneo, habil

.
egísta-se 01e a ata �ata i- dentista nesta capital; ,lia da exma

',
sra. d. Alice da, a galante menina Carmen, fiCosta Vaz, viuva do nos�o sau- lha do sr. dr. José MoelImann.doso conterraneo sr. Joao Vaz

Tr� a mão daí Darão «Carga ou não daria? Sobrinho.
ENLACES

Seu cara de bôbo
A aniversariante pela lhaneza

de seu trato e elevados senti- Healizou-se ôotem, na sala 'deSeu focinho de sBglJfI --l Gente danada, mentes cristãos, conquistou ele· audiencias do Juizo, o enlace
x x x X

::'-, Gente Iuzarqueira, vado numero de amizades, moti- matrimonial do 'Sr. Modest'): Rol-
Ai vem a Marlnh. Carnaval este ano: vo porque será hoje, por certo, dão dos Santos' e . srita.. Edite

Mas que grossa brincadeirel muito homenageada. Souza.

Ccnlorme noticia-nhs o Lira-
A GAZETA, cumprimenta-a Serviram de testemunhas; p.ar

C
mui respeitosamente. parte do noivo, o sr. Abraão.Ro-Tenis está acolhendo em

.

&e.�5
. aramurú Ú Ú d

.

Ca
.

A' .

V h ' D PROF.. ALTINO FLORES ngues tão e lvina 'de Souza
safões, par.l ensaios, ,la . «�ltti'-� ae cegar n outro omingo! Catãc e,- por parte da "noiva,

-;-",li�R�---"'-------"�_!!t'!'i nheirada> mais é'âmaràda ,'e.:ao· O nosso filho do trovão Decorre hoje a data natalícia Gentil Ferreira e Isabel Ferreira•

'. •
-' ./ -'! m�smo tempo 'lla�-'«f:l!d.'[q' i.Jeif'alt.� \(�.�.m aI ,�.e' avião! -

d Alt' FIA I t
- 0-

, �- _'" 'l:.X t. o sr. IDQ ores, en e, apo- NASCIMENTOSHoin.Da,�iD ,·ao "e .. ·cfesté mundo. ", ("!' t ," :r.i-' " sentado �a Escola Normal e,��l- . .

' � } ;'

leg:ulo brasileiro á .,' :1Amerieana Y love' retor do 10rnal «O Estado,. -'Acha.se2em festils o lar do' sr.
feira de alllostril8 de Ai vem a Mar.lnlta,

i,

You MAJOR EDUARDO HORN I Arí Higino da Silva, é sua exma.

Nova Yorll. '-

/ . esposa, d. Maria Alexandrina .da'
(orno nos anos 8oteri&rel irá E' finalmente hQje, a tão es- A data de hoje assina-Ia· a pas· Silva, pelo n�scimenl;o de uma

NOVA YORK. ·3 A desacatar! pelada soirée carnavalesca, pro- sagElm úo aniversario nátalicio robusta memna, que recebeu-o
do nosso distinto contei'raneo ca-' nome de Maria Alexandrina da.

«American Brazilian Asso- movida Relo clube da Praça 1,5, pitaIista maiôr Eduardo Horn, Silva.
ciation" uft.:l'cceu ontem um Quem não gosta da farda� que estac:os,certos &erá do barulho. acatado comerciante e figura mui- ;;
almo;o em homenagem ao Um bonito «marinheiroll � Do barulho setã tambem a to estimadà '. nesta capital. PELOS CLUBES
sr. Armando Vidal, cornis Esta, gente dá marinha " ,apresentação do formidavel bloco·
sario do Brasil na Feira Açamharca o mundo inteiro! \ do Lord Edu.ardo, que se acha A, dàta de hoje aS9inala a pas-

sagem do aniversario natalicio da
Mundial de Nova York. x· x x x

- em estado de causar inveja lIOS graciosa senhorinha Celia RiJa,
Essa festa foi presidida "As tiroIeza.4J' mais orgtnizados blocos, um dos ornamento do «set,. fIo'

pelo sr. Berente 'Friele,. pre- ' «Am.ericana»-fazes lembrar rianopolitano.
sidente da referida Associa- Amanha no formidave:1 han�e as ricas praias, não !Ó do le-j Fazem anos hoje:
ção, que deu as boas vin� "riàchuelinolt onde IIS .:TIRO- blon como tambem de Honolulú--
das ao sr. Vi. tal. LEZAS», exibirão �UIS «mai4r- Y love you. o major Leopoldo Diniz, nosso

Fez uso da palavra o sr. 5as» e «o.biçadau plasticas, io 'Americ8na"-.Tua fantasia, estimado conterraneo;

James S.- Carson, vice-presi- povo aquatico e folião destes ar· feita ,á capricho e com o mais
dente da «Elefric Bond & raiais terá �casião de se diverdr.se apurado gosto, f�zes leooorar, o
Share», que, depois de dis- um bem pedaço! , teu porte no cinema, saboreando

• ,'. . "correr sobre a personalidade '- O � a" vai : er pequeno par� uma fina taça de champagne.
T ln tu r a r I a Seleta do festejado, referiu-se á re· conter .�fonDidavel avalan�he de Vai causar um verdadeiro su-

d. JQÃO J.O�E' COSTA. ,'dce"Znetell'.OC?'nferencia de �Ima, «póroslt e «penas,lt que"hio - de cesso e rstamos certos, marcará

R T T I f· u comparecer! epoca, a apreaentação dos Ame-
- ua Iradente, 7- _eeone E

-

.

h . .

'.
.

'

,

1.213. « m mm a oplmão, os ricanos, pois que, ensaiados co-

A «Tinturaria Seléta» nãG é a tres mais destacados dele- Que banho! mo estio, é formado, pelos mais
maÍJr, mas in�iscutjvelmeote é. a gados áquela Conterencia, Que ioucural

-

,.Ientes foliões da.lerra. A turma
melhor. Para ISSO, ::tem operâr108. foram os srs. Melo Franco, Que dial é francamente do barulho.
�::;.etentelte�d� a��:a :em��� Carlo� Concha e Cordéll f Verem�s' portanto hoje, os

rapidez.-Entrega a 'domicilio. HuI},.. Boião! Boião! ' nossos pseudos americanos, che�
N. 29 P. fiados pelo Lorà Eduardo, ama-

O, Carlinhos Luz, o DOS�G nhecendo ao som da marchinha,
«BoIlo» das LÔas «pi.das lt. fo- que é um sucesso, Americana
lião jovp.m, mas já com um Iat- Y lov.e you.

go acervo no -fandangolt, pro
mete organizar -um' -numerolio D8SACATO A•••

«blóco» psra- as lides carnava- MOCIDADE'
lesess!

O ..blóco:t ue ser o.

Liv� aria Schuldt
de H� O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tlpográfia, Encadernação e Fà-
bric:l de cari '!'bos de borrac ha

Artigos para escritórii)� Livros em braneOS-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas •.

,

sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu·'
til!zar estampilhas'

Hua Felipe S;chmidt, 27
Flori�nopolis -- ' ·Sta, Càtarina
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O «Lira Teilis Clube' abrir.,
hoje, á noite, novamente, os seus

apraziveis salões para uma ele
gante C'8oirée:t á fantasia.
A caleular pela magnifica' fe,t.

carnavalesca que o vitorioso Clube
da colina realizou ha quinze diag
atraz, a reunião de hoje nada fli

L d B b d cará a dever, em anima ...ão e eu"or ar 05a- ao 1\ preocu- "

padi�simo, paSSa noites, soollm-' tusia�mo, á passada. Os divers�
blócos que concorrem para o

bulando, cantando, e invocando maior brilhantismo da festa des'
a "Castd Suzana", e Edite Ro- ta noit.e acham·se perfeitamente
sa, coadjuvando com_ està a S.M. em ferma e bem ensaiado$, de

Ascendinl\ I. diz a todo transe: sorte ql}.e- itodos aguardam uaJII

"S.!rà qUe eles ganham?" e S.M.,
noitada carnavalesca que marque
'poca nos anais daquele brilhl!nt.calmamente resp�mde: «Cala-te, clube.

sou rainha e cooo prestigia. nos-

so bloco é o oficial I r •
Lã estaremos hojé, quietinhos

em nossa mêsa-, apr'eciando e es

perando o resultado, para depoi"
",oltarmos, comentando tudo.

Conforme Mra ampla�entf1 !lO<
ticiado, realiza-se hoie. a tão es·

perada '.' soir6e-carna valesca, pro'
mo-vida pelo «Clube 15 'de Od'
·tubro».

"CONJIf-NTO AJUDA Reina grande animação. '.

� FAZHR O CORO"
LIMOENSE ESPORTE cuiaJt

Estreou onteio no Salão da
Confeitaria Chiquinho; o - bem

Aparecerá hoje _ tambem, o organizado conjunto dé.· cordas,
"bloco da rainha". do clube 15 ... I\ju�a a fazer o côro», qu�

&;aloiros
.
d. Folia de outubro, que pretendem desa- obedece i\

.
sábia. orientação do

catar, nio.6 à mocidàde. ' folião Narciso Lima.
-

aliás de uQ]a S. M. Ascendina, cujo nome, O formi�avel conjunto agradou
ela IImade in jà ascendeu" ha muito, ao trono sobremaneira, aos que tiveram

-

do clube J 5, nio tem p5>upado é�sejo de 'assistir.
esforçoll pau v8r seu bloco, com E· mais um� organi'18ção que

I
o titulo de . todos-: Inos,-cam� vem, com o seu bJilhantismo;

.

pe!o-e
- desacàlar também: õã com suas no�idades carnavales·

desta colo.:' Americanos. .-
..

-

'

cos, prestar o s�u valioso concur

falsos s&bre Lord Emídio lã· estarà firme, s�� aQI fo!güedos,' que' ora' se

caraanlcs· . julgando os blocos, para, no fi- aproxim...
·

, :"..
. nal� eatrelar a taça ao--- vjtorioao. Lord Toltarã.

Tira a mão!

A cQ1ra, é necessano que se

dig., não tem sido nossa, pois
nas baseamos em informes preso
tados diretamente por membros

componentes dos mesmo, "�l?
cos"l

Alguns logros porém não nos

devem causar desanimo, pois os

grandes dias hão vir. Disto
não tenham duvida os céticos e

os Rpéb-friosR da -terrinhe: senho
res da 'uruba" c componentes
da [egião genuinamente nacional
d� a não paga a pena"l

-

Continúa em estupendos
SaIO! o nosso valoroso

en-

da desteendaOs «bambas» x

E 05

x xx

,«tuClDa» vão trazer para a rua,

um vefdadeiro e autentico «ran

cho» que ha de embasbacar os

que duvidam cJe 1:05S0S viticiniosl
Quando o pessoal do

.orórQ.s1

Est�o ensaiando I

Tira a lDiio! E,o

diz que faz, faz m-êsmol" "; .rioea ',que..
'

'pód�?
E guasi sempre ultrapasta".o

-

prometido. . , .; Conlinúa" ,em
.

preparatiyos!
-:.. _ E ocTira, tira, tirEI, tira,

a mão dar!
Seu cara de féca
Seu [ocmho de $i>gufl

",
�Flêr da moelda�e?
-_

x x x x
- Está quasi pronto!

Pára os trê� dias glerioscs da Quando eles vierem, vae

folia 01 .

sei uma "blocarada", ../

de deixar a gente tonta!

Tira a DlAo-'
E

está organizando um

,;Zf: PEREIRA.,
«rancho» sensaciccell

formidavel
<avee> leu o. fllho8 de Miner�

va?

e lerá UKDposlo
'trinca�adan . toda
)Bo110"!

/ X X X ][

Rebate. fal•••!

Temos dadG aqui
na "alguns rebates·
a -saída de "blóeos"
cosI

e------------- --O

NOSSA VIDA
FILM",NDO

Nêsga de praia, multo alva, linda. A manhã espten
dia de pedrarias reluzentes. Uma vela, ao longe, fazia-se
ao mar tõra, para os lados da montanha do Cambirela. O
crepusculo da madrugada dílutra-se••• O sol, como uma resa

de eíro, espalhava cintilações de cristal.
Ele chegãra mais eêdo, para o banho. Esperou, an

sioso. A'qüela hora, ardente de luz. á sombra dos salguei.
ros, Ele sentiu a sua ausencía, Ela tardava. ,.

O sol aquecia de leve.
Ela apareceu, de "mailJol" verde, toda ofegante, ten-

tadora, maravilhosa.
Ele sorriu, ao vê-la vir, surpreendentemente bela.
-.Então, querida I
Ela estendeu- lhe a mão: •• Perd6a me, sim '1 O S6n.o

traíume.s,
.

De mãos dadas, atiraram-se a água, .• Uma onda se'

parou-os••• Ela nadou para tõra., a braçadas... Ele seguiu a,
pela esteira de espumas •••

Distante da praia, viam-se agora, lado a lado, duas
cabeças, quasí unidas .••

Ele e Ela.. e Amam-se muito, ha tanto tempo I E· um
amor de violetas, sob as folhas do segrêdo, São primos •••

R n
u

O "footinlJ" na �'Puerta deI Sol", ã noite esteve
magnifico. Lindos e encantadores perfis transformaram
aquela artéria numa vla-latea,

.

Mlle. M. L. C.,' toda de champanha, com debroados
marrcn, foi a figurinha mais graciosa da noite. Multo
melga, sorri sempre, exibind.o o colar que ilumina a papoi
la rubra da boea,

•

DUQUE -

n n
� o

"Filmando", dora avante, registará nomes, colhidos
á hora do ufootind" na "Puerta del Sol".

e----.
!.NIVERSARIOS

A SOIRE'E CARNAVALESCA
DE HOJE NO LIRA

15 DE OUTUB.RO

FinDado pelo sr. Joio M.> Fi'
lho, secretario do Limoense l�s'
porte Clube,' recebemos atenciosa
convit� para assistirmos o b�le
carnavale!lco, que realiza-se bOJe,
em Bua séde social, com' ioicip "
2Lhoras. _ ,.,

«A Ga�eta:t áir�d�ce � g�D�
leza do convite.. ..

FALECIMENTOS

:Em Boa residencia: DO largo 1$
de... maio, 53, falelJell ôntelÍl,'
exma. sra. d. Leovigilàa Natividl'
de de. Almeida, esposa 'do .f,

Antenor Xavier de Almeida.
A extiBta 'deixa "doi. fiJiGl

menores.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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tratamento do empaludísmo e das molcsttas da pe-
le e nervosas pela .f/.utohemotherapia

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, f 3
I.f. Telefone, 1.584
Consultas:-Das 8 às 11 � das: 14 às 16 h�ras

·4 W

M.bDICO .OPERAD8a

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIO-RUA TRAJANGl 17 Ii)QB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

DESIDENCIA A ·RUA José Veiga 18&

� Atende Chamad=-a�al::!9hora ., :.,
11 I I

I

IDr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO-"OCULISTA

•..!
Forma<:lo pela Faculdade de Medicina da untver-

.
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias d03 olhos

.

Curso '�e ap' l'f ..içnam n(' na especialidade, com o dr. Pau

:1 ,koF:ih'" nu :JeiVlçõ ;-Ív PluL David Sanson. no Hcspital
•

da Funclaçã» G!lHiée·Guinle do Rio .doe Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Cllnlea Geral
.

Consultas ctariarneute das 15 ás· I S
. CONSULTORto Ru?,· Joãu Ploto 7 sob._ Telefone 1456

,j
, RESIDENCIA: 11-Yi,J"�n:e��e S'lvel�� �� T�I�f. l62\

I::B!_S__-===- -�_.: ..
'

--

.

C>r. Augusto
âe Paula
MEDICO

OOENÇAS DE SENHO
RAS-P.l\RTOS
Operações

Censulterle: Rua Vi(or
Meirel€s 26

/l 's 10,30 e das 2 as, 4 h�.

Resídencia: Rua Vis-onde
de Our6 Preto. 42-.

Fe.. : C.oalllteri0. 1405
.

FOM: RliIsidencia, n55

Parteira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181
-ii .• Ê!d' -3"..

-=S'

�::-:;!__!IIo.ra Forro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraãe

1_Telephone rr 1548

Banco de Brasil
1I,ltal

FI�de �. reserva
18&.000:000$000
-259.746:1008000

.

DICUTA TOBAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

.A..�ClA5.1 COJlRESPONl\>ENTES EM�;T.DO. PAII
ACWNCIA L.CAL , RUA TRAJAN., Ne 13

AlDon... em' conta corrente. o. segúint•• juros:
ftIp.... J.ru (C'!ilE�ClAL SEM ·LIMITE) 2% ala

),. JeJ. lfIBitd" (lfilllte.te 50:000$), .
3� ala

tiPo p6p.lares (iiem ie 10:000$), "

4% ala
Jep. 4c avll& ,rtviG (de qu.1isquer quantias, COD1ltcttl'adas tam

bem cle quaisquer· importanciél is).
fIm aviso prévio de 30 dias 3,5% ala
.cm de 60 dias 4% ala
ilem de 90 dias 4,5% ala

•.,eSITOS APRAZO-FIXO::
po (; mães
ter 12 mêses
tom rcada mensal

LBTRAI A Pl\EMIOS
�OJ_ IIper (; mlsc.s "t PJ a. a.

, por 42 miscs .
5� c

Sujeito ao sll':. S'fóP6td0A1._'.l. ,

.'Idlente: elas 10 -6. 12 e da,' 14 's 16 horas,f'
A.a sab����_�_�s 10 ás 11.30

.

�oras f.
Endereço t••,rafico: SA1 ELLITE

ITELEFONE 114

_______,. .._-- .=--�IIIIiiIíi"

';�-.,-.
-- - �

F1orianopolis-1938 ==.

I
I

�� .�po"" .
_ ._

-

__ • _'. .� A,.__ .....
--

�
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-��..... l<lr'�""-'�- .... , ��

Omar, Carneiro , lhelro
Engenheira �Cjvil

Pal•• io da

1· Andar

Oaixa
- .. ,�. '-. -,--,- _" . -·"!·�:-·\;'f�,;:?!U.'l��

Econamic8

Apartamento

Cai'xa�P.os1al, 784
•

Curso de Maquinas e PilotlJem

A 9AZ'E
Dr. Alfredo P. de Arau�

MEDicO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e molestias da pele

A ei .trtco
PARA INSTALAÇOES QE LUZ, FôRÇA E AN·

'" �ENAS' DE '-R�li)IO, CQr'-�iT�S E. AUMEN·
.

, TOS PRGrctJRÉM
' '�',:

.

A ELE:7�rRiC/'"'\
TEM SEMPRE EVJ' STOCK., E A' VENDA. P"R
PREÇOS SEM COMPETiDOHES N:\ PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, �U�TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES �E MODERNOS
NOVIDADES I VISITLM �. �& -I."-tri�.Rua JoI. Pinte n. 14 .tJt.... � ....

ACABA'DE RECb.IER Ul\f FINISSIMO SOl\Tl-
MENTO Di CHUVEIROS' ELE'TRICuS, NOVIC
DADE NO RAMO- j\R nco GARANTILlO

Venda e installlção de contador de luz e força. por
preçes modlc•• só na Casa - A ELE'T_RICA

r5:�tt��:�:' I o- �d.:�al
.

R.

j,
c:Ja Silva].

!1·chs(e .I. eliDi.. tio He.api· :
.

J\dvogado
tal de Nflrn},erl,· (f\..reeem rc

- .

b
Ind6rg Burkhardt e _Professor �. 1 5 de Novembro, J 50 •

Erwin Kreuter)
,

t". Fones, 1631 e 1296,.
Especialista I" olrlrlla ..,

"ral
alta cirurlia, �na..e18ail. (d...
8Dças tia. seah.ru) e parte.,
cirurgia 4110 liial._ n«n.. �

ep.raç6ee Ele ,Iaatiça

Cf)NSVLTeRI4.·-ftua Tra
ane N. 18 dai 11 6.8 12 e

du 15 ás 16 112 hOFas.

TELEf. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Este--

I .

ves Junior N

..
26

I'lELEF. l.)tj
_____

fi �f "'&. �ie*r� ii:

-DI'":' ;:;11 .....81 _tiI

Boat:.eict
CLINICA GERAL

Vias Urjaarias

1ratamento mod,rno das I

mollltifls dQ- P.lmDo
Censult-R, joAG PiotG, 13

1 elefone. 1595
Rei. HetelOloria-Fone 1333
Comullas das 1 J is 16 brs.

de Tlra
e calçadqs de tOC\8S as qualidades
TAMANCOS mexicanos para -

Praia de 8811110
.

CINTOS, PULSOS. OLEADOS.· CORDOES, .

BONETS, LuVAs, etc.' .

"

Artigos para seleiros e sapateiros

Fabrica de Caiçad.s .... BARREIROS
Dl!JDOSITO. RU.� CON�ELt{EIRO MAFRA,a.

A. LHIEU�tl:UX

�I�:��·� ,�

IIIIIIa..flr1l,
• ••

I••

•• nas Tr,abaJhos do

C.nault.rio T6cnico de- .

"">;
'

IVO A. CAU8URO PICCOLI
Eng."halre Oivil

It_tlRtlo e

eoonomia

todos

I

Setembro, 47
PIII

ao

fDr0-AssiGnais �aDilitê.�s !par:a
_9 ratT-lee _a engenharld

Admlnlstraçãe, censtruçãe e referrna de.
.

pagamentes em prestações

PreJétos e'm geral
,

'

Esariterio central : R'ua 7 de

PO ree Uni
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502
:SOS
505
514
DIO
521
525

•

Florianopolís

São todos canos morleruos e cenlertaveis dirigidos por
hebeis volantes.

o

.. ,--�" �' __ ': ... -.'�..,.;r,.:..�-
-

-�,,: _�:.-�i:'�'·: - "f:�-: �i�� ��: � .�� �

UTUO

4 de Fevereiro
SALAS DE AMOSTRAS _ ASSEIO E PRONTIDÁO

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

Laguna Catarina

Muitos outros premies menores

Formidavel.ea
Tudo pori$OOO IFantastico ..• '

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telegrafes

Santa

.E�ME.ENTANTE. E

CARLOS
auzinas

.OSCH
Matriz

CEPO••TARtOS EM .TA. CATAIIII,NÂ
H O E PC-K' A ..

FLORIANOPOLIS

MOSTAUARIO, EM:
Tubarão

,
'

-:"_

�'

_',

;,

�--';
:�J''7.,

• t, ",..',;:."
r,

l f' ,;, ,,-,.
_'

..

- ..... - II. _••�_ •••;I�•••_ ...........
.- 11111.... " ..aom. beta (2,1 "iii.)

1 dar...d.....

Filiais em;

A

".!IId••• toda. _ ..._
•••aG iii.. p••_

Q til,.

, Blumeneu, .Cruzelra ai. "U�,
Jainvile, L_II.-, Laguna, 56.,
Francisca ri. Sul

.,.':.........",L.4 ....;:,& .. P'.�I,I., �uftttl.11 .
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GAZETA F·lorianop.olis, 4,....,2.�9·39

G- A Z E--T-A-.-O-ll-E-S P_O R T IVA
Direção de

brilhan.te' O-�vaí defende-
passagern r�, corn brio,

t'itulo
.Ámanhâ, em S. Francisco, jo-

Conforme temos noticiado am- levar a melhor. ga!ão o Attetico, campeão local,
plamente, irá, amanhã. à vizinha Não sabemos. de fonte segura, e o Caxias, vice-campeão do
cidade de Itajaí, o poderoso team qual será a en bsixe da do) Avai, Estado.

do Aval F. c., quP., indubitavel- nem qual s�rá o chefe da delega- Tudo leva a crêr que as [ran-
Aportando à nossa terra, cuidou o tte. Pergentino Guima- mente, é o melhor da cidade. ção. cisquenres vencerão,

s como�('sportista sincero e convicto que é, de se introduzir num Possuindo elementos da classe EntH tanto, reina muita fé e

io de futebol da nossa terra. apurada de Vilain, DiamsDl;nr'l, :�.rfiança nas hostes alvi-azuer ;
E, com efeito, sendo convidado pela duetoria do valoroso

que é o seu mais completo i 'g'" I ' Sf:'US plsyers estão certos de

gueirense, o tte. Pergentino, COIll toda a sua dedicação e fibra, dor, Arnaldo, Borba, Galev,o e I obter a -vitória. Varias remo-
me�ou a emprestar-lhe todo o seu concurso �dlioso.

. Nizeta, muito. por certo. há de se Oxalá que assim suceda. _

Porem, vivendo num ambiente em que tudo lhe era propi- esperar do alvi-azul. çoes no cor-
,olo soube ter trabalhado, apelar de lua esclarecida bôa venta- O Cip, realmente, possúe um Sli·'W& • .

quadro de classe, mas tudo leva
U

. - •

t mensal pO dipl.Oina-
a crêr que o Bglorioso" retomaré

ma 'asslna ura

ii nossa cidade com meio P8ssol de A GAZETA, cnsta tico
dado na conquista do titulo.

I

Será, de. fato, urna luta te I apenas 5$OOD
I

campeões.. que tudo farão r r,�i
w Wl!�_

'o tenente Pergentino Gui
.rnarêes pela díretoria do

.
� .Figueirense

-

Mas tudo, Da agitada existência dos homens como em todas

agremiações espalhadas na terra, tem os seus precalços.
Estando na diretoria quando o alvi·negro sofreu uma crise

que aillda hoje espalha os seus efeitos, soube, quasi sézinho, por
sim �izer, ser a mão de ferro e poder. então, mostrar todo o seu

leu acrsolado à agreml;jçaO alvi-negra.
Tcrnou- ..e, d��I(;lk. o prot- (OI eSI larec«'o. qli "'l�';;' G\r�'

Ibites de ódio e choque j gadus pdo'S ctubes urnaos ,}e luta.

Foi um homem que colaborou. vivem. nte, para vrtóna gf tal'

plêna do Figueirense, sem se interessar pela sua vaidade pessoal, •

ue nunca teve. i

Vind« do ;, io. ()r:Je, aí esar das drvergêncies e !utao clu-
(�!.� rr,[\\gn�fi, �';�s... .a, S s .. O{ harcou-se

n li' i!' v'oc,,;I IUf; b- I dl-\ no�,,;,

isticas, o' e.snh��,"· :+tinge ô ta as

llJto� I·�,tt'ile!l\ ',j, ",,,' 2!'f,

ade.
r

CODht,ceu. profundem. nt-. O ceuauo LO, que se Jgltam todos

S esportistaa de Florianópolis.
.

E. no meio destas rumas todas, no meio deste Ambiente
ostil e divergente, o tte, Perg. G�uimarãe5, alheio a todas as cir

un-tâncias, lutava pelo en,;;, a- d-c-meuto de um Figueirense digno
valoroso. que se avantsjasse dos 5 "US rrn.áos de luta.

SI nao coosegl>íu o S u bd� e i,ohle mtento nAo foi por

ulpa sua. .
_.- r • '_ ;. • r-,

.

0-. ',_":,,,,� �,

Faltaram-lhes o" meio! e o mais decidido ,ap8io de algu�s'
,

6lvi 'negros.
Encontrou, é verdade. na difetori& do campeão do E&tado,

auxiliares valorO!os, mas nem todos tinham a mesma dose de ener·

&18.
Aliemos 8 bôa vontade à energia e teremos tudo.

Uma é a ccmequência da ('UUa.

O digno técnico do Figueire:lse suportou sempre com

e!t�i�ismo admlI8vt'1 os tempos ruins. em que o seu grêmio atr�ves'
sou m�us periodos, mas, nem por isso, tambem, ãlgum dia, tentou:
dimlOuir o valor do 'ldver�ário vencido, porque sabia. com o sen

espirito esclarecido, q�e diminui. o vencido é diminuir o valor de '

5�la ,própriá vitória. i

A sua conduta foi inflexivel em relação aos leus ideail, por I
que procurou (I bem, foi reto e seguro em �eus ato••

Ampliou a !ua sensibilidade, à -proporção que se eln8ram
8 cOllhecimeDtos do ambiente do futebol de noesa terra.

Não 5� rendeu na primeira e!caramuça que lhe .rmaram,

porque logo se apoderou do obstáculo e do entrave.

E' sabido: a 'fé e a antitese do Janatismc.
Alimentando uru Ideal de reerguirnento do valoroso f i·

. gunrense. S.S., sem ser fanàtico. foi um honle� de fe, que creu,

firmemente, DOS de�linos do clube que dirigiu.Ultimamente, como

prova de seu incli>nteste prestigio, foj aclamado pt:esidente da Liga
IDfantil, onde vinhll se revelando um administrador c�paz.

O Ue. Pergentino deixou, na SUl) passagem, por esta terra,
lua diretoria do valoroso aivi�negro, um traço plofundo e pe�soal de
:sua admini;traçAo. . . .

O Figueirense, iodubitavelmeDte, lhe deve mestlmavels

:rerviço5
A Imprensl\ esportiva da DOlsa capital, que teve �êle um

�deiro e leal amigo, muito lente da lua retirada desta CIdade e

da diretoria do alvi-negro.
, A diretoria do Figutirense, com toda a certeza, lhe dà
um muito. obrigade pelo que fez pelas carel alvi· negras.

TIRADENTES .l BOCAIU'A,
que serÀ em revanche.

seu

Mo dernissimos
rJV iões JU 52

ligam com a

rnaxrna scgu
ança e pontua
rdade. .

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA

...

......,__CHTL1<:"'r- �'�.�'
BULIVIA
PERU'

.,#1
CORREIO

2. dias

Hélio Carlos Regis

PASSAGEIROS ern

Sindicato Condor Lida'
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

o

o Atlético, de
S. Francisco,

. ,.

Jogara, ama-
nhã, cor'n o

Caxias

Carla!' Campos Ramo�, o àr
bitro n, 1 da cidade. iierà o juiz
do grande jogo entre itejaienses e

floribnopolitanos.
E' um fator segure do sucesso

e da bôa harmonia daquele jogo,

Tunga,
o glande half direito brasileiro do
Patestra, de S. Paulo, voltou às
atividades e em Iilrande e brilhan
te fórma.

-

Mais um reforço do clube cam

peão de S. Paulo. que e um dos
melhores do Brasil.

�:t.i�-d:!.

.l�
'&0:

A COMPANHIA QUE.. PRG?ORC!ONALMENTE.
MAIORES QUANTIAS P/·.6A 8

�----=------�-�--�--=-------------

Combina('Ões Sorteadas
Em 31 d6 Janev.o

Plano "A" Plano "B"
Do 1.' ao 6.'

o juiz 'do jogo
Cip X Avai

------��-----------

Regulamento do
campeonato cata

. rinense
_" Chamamos a atenção doa
nõssas leitor. s para a publicação

RIO, 2 - Foi assinado de- elo �ffgul()rn:,nto do campeonato
ereto, hoje, na pasta' do Exte- cétarinen e de futebol.' que
rior, removendo o s�. Samuel publicaremos amanhã.
[Souza Leão da Legaçao de Bu- ,r3:��";��';::':E:������
dapest para a Legação ,de Es-;;

. .

'ii
tocolmo; o sr. Joaquim Eulalio W. Viuva Gerirl,ldes �INascimento, da Secretaria de �g Bem rl1uUer �
Estado para a Legação de Var-'� • . ;
sovia, onde exercerá as funções H }'art�clpa aos seus parent�s e �
de enviado exrraordinario e de :w pessoas de, suas relaçoes H
ministro plenipotenciario; o em- .;� o con�rato ue casamento de

�
baixador Mario Pimentel Bran- {� sua fIlha HELENITA com ��
dão de Washington; designando � o sr. ARI RAMOS CASo �
o ministro plenipotenciario sr. � TRO. -

!Paulo Coelho de Almeida para � ", �

Su?stituir o secr.etario. do Minis- � Florianopolis, 27--1-1939.
J

terio nos seus Impedimentos. � tr':::::�1:'"""��:::��� H
,� � Ari �

J"� 'ra! � •
. � �� �.

!i'::�"1[�i!J e .H���
Expo.i�ão Feira 'iii Helenita 5i '. -

Agro-Peeuaria U i
( de Lages . � noivos �

c �-:!;",-_j·-t�';t�.��: --:-,o:.�'�:2..;.:- -�';��-��'�-Pt �" ... ,�. -�--�r3l�.lr����
Do opt'r'oso'préflO'ito dõ nU'i'Jj- , �. '.

cípiu de Lages, sr� dr. lnddecio Uma ad,"'erteneia ao

Arruda, rto·bemos o H gu nl sr. {;hamberlaiD
I oficio, pelo qual nos (cnfeSSi\ff.oS BERLIM, 3 - Ata-:ando

gratíssimos: o radio 'e a imprensa mundial,
.:Devendo realisar-se. De la que induzi{Hl as Plincípais na

cidade, n05 dias 18, 19' e 20 " õ s eS'ranjeiras a e�perat algo
do proximo mêll de Março, uma de semacjrnal no di�curs() do sr.

exposição-feira �gro'pecuario f Hitler, a RCorrespondencia Poli

produtos derivados. prolrovida fica e Diplomatica" fxpressa a

pela Prefeilura de Lages, á qual, sua satisfação por ter o sr. Ctlam
porem, podem concOlrer não sI) berlain coiocadG no pelourinho
os c.riadore! e agricultores locais,- os falsus profetas.
mas tambem os do E�tadà e do O mesmo jornal acrescenta

País e mesmo os do estranjeiw, qUtl "se o H. Chamberlain dese
teremos muita sati:lfa�ão (li ni:ste ja progr !dir no caminho f:ia com�

certame figurarem animais e pro, preensão internacional, baseada
dutos da zona que, (uja na coof;ança reciprocil, precisa
opInião publica V. S. tão tornar neta daquilo que se está

critlilriosarnente orienta com o seu passando continuadamente, .isto
(lrgAo de imprensa. é. o envenevamtnto m ral das

Aproveitamos a oportunidadt': massas". E aco�st'lha·lo que reaja
para convi�at V. S. afim' de cClQlra este.; semeadores de noti

assistir á noua magna festa Je. cias alarmantes. .

tI abalho, certos de qU"l DOS hon' O jom'll termina dizendo qu�
fará com sua presença. Saudaçõ.> fo 13!�gação, segundo 8 qual o..

cordiais (a) Indaiecio Aml".: i'e& democraticos sAo limitados
Comissario Geral. I! li $ua ação repressiva, pela I

suas Constituições, eleve ser con
....----- .. --------------- .. - sid,radQ como u.na confissãQ de

-

que êles não têm poJer sufieien-
A volta do ex-pre.i- t� de, decisão para alcançar um

dento 4:;ale. verdadeiro exito na soluç;io des-
te problema.

P L Y V 5 Ij G O 14 L H 35 H A 5

PN MJ R D V Q U 5 K L16 F A 25
Do 1.' aO 12:

P S G 5 A 5 G T 12 Y ,N 61' B A 2

U O Y IM Y Hj O M 13 5 H 35 H Y 35

In'or�ações e Prospectos
MA�BADO & Cla. � ,

Rua Joio_Pinto n· 5- Florianopolis

.

MEXICO, 3 - «Nada im
pede que o ex-presidente Cales Medida. eontra a

aproveite, cemo qualquer. outr" I eb"enla�ão "o notl-
cidadão mexicano, a ani�tia I o . . elas falsaM
litica e regresso ao pai:!», dtcl,1' ASSUÇÃQ, 3 - O mi-
rou aos representantes da imo nlstro . do Interior coronel
prensa o pre�jd�nte da Republicl', Morinido. deu a conhecer
general Gáldenas, que acrescer.- um comunicado em que o

tou: gúverno provisJrio adota
«Tal como o proprio genetal meaidas energ1cas para re

Calts, declarou numa revista me- primir a circulação de boa·
Xlcana, penso que o «�eli5mo» tos alarmantes. Acresctnta
est' morto». o (:omunicado�que O gover·

E' 8 primeira vez que se di-no póde prÓvdt que as no�
vulg a quo o aDtigo presidenteticias falsas têm sua origem"
p6da voltar ao Mexico. Até agoraem determinados grupos in.'
dominava a impresslo de que talteressados em ctear um esta-
oio lhe seria facultado. dQ de intranquilidade,

"
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A GAZETA Flor.iano,polis�193,9

���P�R�E�.�8�����C�I�u'�b���e�c�reea�-�·V�i�'d�à�'.···�M�·�ijitarrum juiz e" um ad ..

9801{IlOCYCLOS tivo 6 de Ja- RIO,3-Estiveram em visita vogado centraban-
• ás construções da base de (om-I •

, nelrO bustiveis da Marinha, situada na l distas
Ilha dó Governador, o almirante I LI"BOA 3 _ O D·

.

.

istid G 'Ih
' ,

d �, « lanoAristi es UI em, rmmstro a
de Li boa a

. . -

Marinh!l, general Gaspar Dutra II de 'Js.
» nuncia a pnstao. ,

d G I G'
a gumas pessoas, en remrmstro a .tuerra, genera oes

S qual
.,

S b f-lV\onteiro, chefe do Estado Maior
I aR.b·, IS O JUIZ de as Idaod E é' I' C I erro, e um a voga o

o x rcito, 8 mirante astro e

I' lt h cíd á .

sr . h f d E do M' mu O con e I o, s quais1 va, .: e e o sta o aior ,j. ibuí t f d di
'

da Armada, e o diretor da En-I'
se ati ura � ra. ego de ra-

genharia do Exacito gd. Lu- í ra� ed -e, A.�POIS o de con.

cio Esteves. Os visitantes per· I ra an o·.á 'f gumas t.te�dsasb pessoas J oram res I UI .�
GUALBERTO SENA correram as o ras que, estão em

á lib 'd d.

d b I et a e.
1 S

. Vias e aca amento.
O '1

.

De 17.30 ál!�. 23.00 hora.
N. 28

. eCletar30 V 3
.

- Efetuou-ae no Colégio Mí-
ue l���� �����u; sg�:ndoOrlando Silua litar a passagem do cargo de q ,

.'.
O

Heno RoblEdo

MOV''EIS di t d I Otavi d
assunto um dcs investigado.

OI "ui' rre or O corone avio eou o oe iVC'lra
, . �

, res este respondera. _

Bob Lozy " AraUJO r onseca recentemente no- 'N d d.
.e..

Hobor Dias S' CASA SI LAS d f ã A
_

c a a posso a Jantar.

O na'
mea o para essa unç o. o

NT- t t d t b d'OrquE5tra Õ�Dansa!!!" ao se ra a {; con ra an o
Raóamés e a Ali Star!ã . ato compareceram o general Pe,· d t'

CI

dREgional
ô

z Dante Santo,r� dro Ca alcanti, inspetor geral do � armarnen �s e ,nem e
Eôuardo Palanê e sua Ttptco rorrlrmtn Serviço ótimo e preços E' d E" it diamantes. E o que
Romeu 6hip,mon com a Orquestra

a21
.

' • nsino o _xercl o, o represen- di "

Cuncertos .animadores. tante do ministro da Guerra. .z".r».

f�berlura com VOZES NOVAS, elementea
•

Tanto se fabrica C?�O se Tcansmitindo � cargo o coronel -p'-a-d-r-o-n-,.-s-a-I'-a--o·--d-o-estreionles no raôlc, importa. Vinde e verlficae o i Íosé Silvestre de Melo que foi I �
A's hélras"certas, 'ornais falaOas com no nosso stock, sem compro· nomeado para comandar oRe· pl.nh.otlclas Em primeira mão, fornecidas misso.. . _

zimento dos Dtagõ>!s da Inde-pela A HOITE, sob o pntroclnlo '"

ôa CASA K '. Pontualidade, . perfeição e pendencia pronunciou uma alo- RIO, 3-0 diretor do S.er.
A's 21:30 TAHCÃO DO DIA • - Escrita rapidez é o nosso' lema. cÚÇãO. viço de Economia Rural, sr.

e interpretada por Lamartlne Babo, Em seguida. (alou o novo di- Artur '1 Qrres FilhJ) comuní.uma o.!erta õc casa de louças. ·
..·0 Rua Conselheiro Mafra 72 ret.r que fez sentir a satisfação CQU ao ministro da Agricul.DRAGA0,' . TELEF NE 780' que: experimentava como ex-alu- tura que o técnico EvaristoA's 22.CO - "Teatro a Retalho" •. renas I ��!!!����������.

rapidos ulvtôns por: mesquitinha 11'1---'" --II
no e ex·h�t&l do Colcgio i\thll- de Campos concruiu a mís-

Víoleta ferre z; e manoel Pera.
-

tar em transpor agOia pela ter. são recebida juntamente conf
5p;!aRfZrS Oe ·.stuài.,?: Oàuvalâo rozzl'. e GDA·TIS" ceira vez os humbrais daquele os representantes da produ-Celso 6Ulmaraes. ._' � • •

�_,? estabelecimento. ção e da indu� tria madeirei-
,

, _.O sr. Wash:nltoil Vaz de ra do Rio Grande do Sul,'
.

Que� . receber bôa suco
�

A' Tarde - root-Ball • SpeoRer:- oauualôo 'presa que lhe fará feliz e
Melo, Procurador Geral da Jus- Pe.rarlá e Santa Catarina

Cozzi
..

t:ça Militar, entrou em para estabelecer as bases de
.

lhe será de grand'! utilida-
A' Noite. lae 01,,10', rell2ste AiOa. Ernan!

I
de escreva a S !\1arcos gôso de férias, tendo aS$umido padronisação do pinhG des.

ae Barres.
_

.�� Caixa Postal,
.

1476 _. essas funçôes o wb-plOcurador tinado à exportação. As reu.
A's Z1.00. PRE-8 Em Busca de Talentos. R· d/·

sr. \Valdemiro Gomes Ferreira. niões fl)ram realisadas em

ffM!
Um progralT'a para rolouros., '1

�IO
e aneuo.

I
-Sob a presidencia do m:- f

Curitiba tendo sido exami.
Dr.. Pedro d� Wr�ur: Ferro U�a ::�i;'atura me.nia. . Sêlo para r.esposta [nislfO da ,Guwa reuniu-se o

j
nados entre outros pontus

Advogado d� A GAZ�TA cus!�;· _--.. .
.

-,- C��selho da Ordem do Merito I os segui�tes: caractériz3çã�
Rua Trajano 1. (sob:) \ apenas �_,OQO 1 N·. 26· 15 V3 Militar. I dos tres tipOS fuudamentais

,
, '--=:.. , " - i,..:...,;.. , --O i'Pinislro da Guerra. jul. i dos pfidrõ,'s; especificação

COmpanh 1115 � '. N°.
�

ac ,18 o''n''-''a''.·.·."1· ....JI'.e N.a·-veg a· .. gand') procedentes as alegações' das toleranclas; bitoJagem �
a '

.
_,

apresentadas, por Nelson' Alvedl fiscalisação portuaria.
Ia' ,I" ,l

.

da Trin.:lade, alistado e sorteado ,I Quanto á industria flores.

ça-- �� Costeira' para o lSer�iço militar, ,Pelo mu-1taI �o pinho o ministro· da
U, :',)) -.:l� _::;. !Oi1 d.el ReY'I�grJcultur� res01veu incum.

M" M·
"

Pt' '�FI;; I'" I crJ:�d_·.J li:!!l�U pdld,l pelo, blr o serviço florestdI das
C-VImenta 8rlt:1mo.. ar a arlanapo IS mesmo sOlteado, por ser religioso! providencias neces�a:-ias pára
Serviços de P'§'ssageiros e de Cargas professo da Ordem dos Padces acautelar o patrimonio re·

Passionistas, no municipio de prrsentado por essa riqueza;
Osasco, em S. Paulo. II'

.....'- . .1 .•.•:-;

!!rll-Solicitou tramferencia para DR. P ti D .R O
a reserva o coronel de artilharia (; A T A L A O
lbanez Cardoso. Reassumiu a sua c1ioica

, medico cirurgica das moles
tias da Cabeça e Pescoço

Especialista em

Olhes, Nariz, Gargan"
·

ta e Ouvidos
Consultoria: Rua Trajano 18

DIARIAMENTE
das I O ás 12 e das 16\á�

18 horas

RADIO
EDITAL

I. Congresso Nacio
.al dos Emprel(ado8
DO Comercio Sindi

calizados

EDITAL

De ordem do sr. Presidente,
fica aberta a concurrencia para
o serviço de "BUFFEI", deste
Club, até 80S 10 dias do mês
de Fevereiro. Informações com o

A's 12,30 - HORA BOLAS· Prc,:jrama rico de
humor, a carllo de Silvino Neto e lua secretario.
troupe,

De 6.15 ãs 17.38 horas

Havendo este Sindicato rece

bido da Comi,são Organisadora
do I. CongressQ Nacional de
Empregados no Comercio Sindi
calizados' honroso convite para
representar o nesso Estado na

quele conclave a realizar».e no

Rio de Janeiro, no dia 20 de
abril do corrente ano, resolveu
esta Diretoria preceder entre os

associados deste Sind;cáto. um

concurso de selecção, ahm deJ
desiSCI•ar o mais capaz para D)51
representar no aludido Congresso.

O concurso constará de teses

escritas as quais . serão apresen
tadas á Diretoria. impreteri vel
mente até o dia quinze (I 5 de
fevereiro proximo, em envelope
fechado e versarão sobre o se

guinte:
, a) estabilidade no emprego
b) horario de trabalbo e sua

fiscalização
c) lei dé ferias e sua aplicação
d) lei de acidentes no trabalho
e) aposentadoria e I-'ensões
f) carteira profissional
g) justíça do trabalho
h) nacionalilação do trabalho
i) siildicali?ação
j) trabalho das mulheres no co

mercIo

k) traba.lho dos menore� no cc-

Programa noturno

merclo

1) salario minimo.
Os concorrentes d�verão se

lIpres€ntar no dia (18) de fe
vereiro proximo, ás vinte horas,
em nossa séde scclal á rua Con·
,elheiro Mafra, n. 35 sobrado,
para procederem á leitura dos
lrabalhos.
A Diretoria convidará' uma

Comissão composta de treis' �em·
bros alheios ao Sindicato para
julgamento das, téses e procla
mações do candidato que a me'

lhor tese apresentar I . o qual seri
Q representante dos Empregados
no Comercio de Sta. Catarina. /{,'\ P t ITAp.URA sairá a 6A Diretoria fornecerá outra'l

ljJ jique e dO

informações que porventura dese-
corrente para:

jarem os interessados. I
Paran�gl1à, Antonina.

F Santos, Rio de }aneim,Jorianopolis, ,28 de janeiro Vitória, Baia; Maceió,de J 939.
. Recife e CabeJeJoCARLOS GASS�NFER IH Cargas e passageiros para os demais por.NETO-:-Presldente. tos sUJ·eitos a baldeação no RÍo de JaneiroN. 23 10 V 4 .

.

.

AmaDhã:_

• de
•

cargueiro: .

Para o Norte Para o Sul

.

o Paquete ITAQUERA' sairà a do' i oni�:sl'::=:at��ldas
corrente para: ,

.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

Todos os domingos haverá oni·
bus '1ara Caldas de Imperatriz,
partindfl do Largo da Alfandega
ás 8.80 horas, regressando ás 15
horas.

Ida e volta - 5$000
SELL & PR0BTS

.

.

. A
'. Recebe-&c carga" e encomendas· até a- ve�pera das saíd�as "dos paquetes

FRODIGIO, signific� ��LAGRE l' VISO e e!11ite-se passageils, nos dias das. s�ídfs 'dos mesm"s, � vista dQ a·
MILAGRE slgmflCa testado de vaCIna. selado com Rs. 1$200. FederaIs. ,A· bagagem de porao deverá s'er
CHARLAUTB entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera

; das saídas ate as 16 horas,
usando o creme para ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

ESCRITORIO-PRJ\ÇA 1;; DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250)
CDARLAUTD ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com O Agente
dirá logo sorrindo: que produto t

'

maravilhoso' _J ·SANTOS CARDOSO

D {PEITOORES DO DENTE
OUViDO

�EUMATISMO
. fiEUAALCUA .

tôRTES,�lPE�, PoMTADA�J'l'fRêDiU RECENTE;').
PiCADA� DE 1l15ÉTO;;
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VISITEM
a 'A -CAPITAL

"

o maior stack 'de 'roupas 'para m.n�lnas e garitos

Rua COllselheiro Ma'r.a esquina d·a' Trajano .,'
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.

:-:."... �

A C A P I T Ac ,I.-
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o 48- aniversário da Liga
Operária Beneficente de

Floriallópolis
GA

FtORIANOPOLIS, Sabad. 4 de -Fevereiro de 1939

Realizou-se, quarta- feira, o 4S·, 1 ciação, visto ter mostrado um

anivaruário da veterana e hene- r empenho realmente not.avel para -. Os cirios serão colocados 50- Iméritll Liga Operária., com a Liga, Irizando que, até IA' 20 h h
-

J b SE' d I � t C
-

bre uma mesa perto do tronoII s. ouve sessao 80 ene, I em pouco tempo, . XCIB oara
I �O as aestando a casa repleta. á casa. 1:000$000 para a biblio- I

- - pontifica], sendo mais tarde. ben-
Tomaram assento á mesa o sr, téca. I" tos por Pio Xl, e depois disui-

cepo Asteroide Arantes, represen- Assim que o sr. Pedro Boeco I to ICaS buidos ás igreja; mais pobres de _

tante do sr. Interventor Federal; apresentou este projét.o, a assem- Roma. Terminada a apresenta-o sr. dr. Ivens de Araujo, secre- blêia saudou com uma longa salva
----

--- Publicamos, ontem, uma note
târío dà Segurança Pública; ° sr, de palmas a feliz idéia. !f0l',.,

ção, os fiéis, doadores, ajoelhar- relativa a uma queixa apresenta-
Hipólito Pereira, presidente da L, Depois, falaram vários repte- pnrreu o nb,do do se-ão afim de receber a benção ela na Policia Central, ao comis
Operaria; o sr. João Clímaco Lo- sentantes de Associaçõ», Maço- mês. é o dia ÜOl sacerdctes. papal. A velha irmã do papa sario Oscar Pereira, pelo bolieiro
pes, secretário; e o sr. Clementino narias el. A', 7 horas, r_lÍua pelas aI- d. Camilia Ratl, de 70 anos Wilson Rodrigues Garcia, de ha
Brite, o assoe..ado mais antigo Terminada a sessão, foi oíere- mas do purgatório encomendada ' ver Bielo agredido a chicotadasestará entre os que apresentarematualm.ente. cida. uma mesa de finos dôces e pela seccão ri,e fUrra'zios da Con- pejo sr. Demétrio Serratine e um

E V I b b d :r" os cirios, bem como varies mern- d d J ' Nstíveram presentes os srs. a - e I as aos presentes. I dl- I d -- ' seu emprega ° � nome ose 3-

mor Wendhausen, representaate A GAZETA, praaeírosamente, g�egf1çlto li. rnacu a a Coacei= bros do corpo diplr/ma!ico, acre- poleão.
.

do DIARIO OFICIAL; H. Carlos cumprimenta, afetuosamente, II çao. ditados junto à Santa Sé. Hoje, é o' sr. Demetrio Serra-
I\.gil, representante deste jornal; nova diretoria da Liga Operária. A', 19 horas, devoção em Logo no começo da manhã, tine, que ae queixou contra não
representantes da Maçonaria, e Ai'lII !i�g:i' &7 C

QlIIiIU [� hcnr a de Noua Senhora e ben- Pio Xl receberá um cirio do 86 contra ° referido bolieiro como
de váriaa �s�o:iaçõe!l. . .

ssoc açao .ultural LUIS .:!,) com o SSmo. Sacremento. também contra Waldemar de tal,
O Ir. Hipólito Pereira, em brí- DelfIno 's

j\ I C d I P
<

_

mordomo leigo da Casa Pontifi
por haverem estes, armados de

lhante oração frisou a sua ad- ' manhê, na .ate ra rovi cal. sr, Pio Manzih. o qual d: cacête, penetrado na sua proprie-
ministração passadlt, mostrando, I Realizar-se-á, hoje, às 19,30, I !oli3, haverá misses ás 6, -� e conformidade com li tradição tem dade dispostos 8 agredil-o, o que
com cifras claras e precisas, o a 14a• reunião semanal da Vi-II O hCI3S. direito de! apresenter um todos não levaram a efeito por a isso
quanto foi benéfica a sus oriea- toriosa associação icima e qu: Durante Q missa das 6 horAS

os anos. Esse cirio constitue um
se ter oposto o seu empregado

taçAo.
.

será em memoria do seu ilustre comunhão gerl'l do A 08toli'do Jcsê Napoleão.
O presidente passou a pala vra patrono. ,

P «v�rdadejro objeto de arte» .ccm O caso de toda esta contenda,
80 sr. Pedro Bosco.orador oficial, Falarão varios socios. +� hom?us,. " ,-:-" decorações pintadas a oleo e é pelo que foi apurado na Policia,
Clue, em comovida alocução, disse A entrada é franca. D,::pol� ua ml�s;t das 10 ex- destinado 80 uso pessoal do resulta de haver Waldemar de tal,' Firmado pelo sr. conde
que era a última vez que falava

-

pos!çá<l do Santissim;' Sacra-
pape. Pio Xl guardô--o cuida-I

sido encarregado pelo sr. Demétrio Belli de Leonardi, Regente
naq�ela �asa, fazendo o �eu der-

VENDE SE
rnento que ficará exposto á ade- d d _' . Serratíne de uma cobrança de vice-consulado da Italia

d. d te "" osamente no seu orroitono,
40$000 t d di h

. capital, recebemos atenciosar� erro iscurso, que,propnamen , raçA;) d<.f5 fi�is' t;té ás 19 horas d h ri' d ' g-as an o ° 10 eiro em
nao era uma oração, mas um ,

-' on e se ac aro enol elfa os ao
seu prGveit(l. cio anexando' varios e int

adeuI aos 8uociados.
' �uando _�e far.a o encerramento lonio da parede,

-

diretamente santes folhetos do Mini
Terminando, !I.S. propôs que 09 uma bem afregueza- com bençlio, defronte ao leito-um para cada Att.opelantento Italiano do Trabalho e do «

presentes, de pé, saudassem o sr.. da casa de importa- AmanhA. na c<lpclll do Sac� ano do seu pontificado. _

Pelo 3' sargento da Força Pu- Mazionale Industrie Turisti
dr. Ivenl de Araujo com uma ção. lucro armai de dos Limõ�'s haw:rlÍ missa d�' co- Com u que lhé! eerà ap!eser.- blica, Vital' l\hnoel Machado. foi ��:�!�_s. -..;,;salva de p�lmall, o que foi feito.

50 a 60 contos. munhão gdal 6.s 8 horas.' Antes tado .sm"nh-ã, o n,umpr() d", cl-r'los apresentado na PoliGia Central.Em le,mda, o dr. Ivenl de
-,

-

, .. - �

'd IdI.
ArauJ·o em brl·lhante l·mprovl·so Precis4:im-se de 121\ da mISSa ha��ra um �a- J ,por ter �l o atrope a o re o 001-

NAUG
N

, , v

I d f· correspon:Jeotes aos anos em Etue bus que faz a lillba de Saco dOs"
,

.

URAÇ AOarrebatando toda a aS8Íitêncill, cz»ni!:os para acqulsa- cpdott:; p>lrrl at J,l er as c"o 16- Pio XI o:up. o trono papal Limões, guiado pejo chaufeur Ar- f\
falou, claramente, do apôio eo�ial çio de stock Je mar- 'ões dos fiéi�. atiogità o numero de 17. chimino, mais conhecido por ,Mi, ROTATiVA, Dque o ,odrno do dr. Getulio cadorias. Am3nhã, �� 7,,0 horàs, mi�- mo, o ancião Manoel Quintino IVarias tem dado ao op6l'ário, n s -

t sa d� comunhãq nC;:íal, na c\ipéli
'

Vieira, com 60 anos de idade, yiu- "nndo, no finl'lI, como os seu!! doi, .rhormaçoes IlUS' a re- \; O eard�al -ti. Sebas- A NOTICIA"d
� de Nos I Senhora, do Monte I vo, residente no- José Mendes, o 11 i8ntecedente�, fartameute aplaudi- ' açao. tião Leme no eone.. qual sofreu contusões generalisa-do. N" 12 14'-8 Se.rat. Em Hguid. haveili reu- 110 d. episeopad. das, pelo que teve de ser pellsa-

Do nosso dinamico colega
O sr. Clementino Fausto Bar-, -

- , nião do 'Apostolado dá Or.&çlo. bra.ileiro do no Hospital de Caridade. nalisttl Amino Soare", direto
celos de Brito, relembrando os �

N
·

d PO .,.., Sf'gunda-:eira, �� 7 horas, no A imprensa d R d -d ,grande dia rio «A Noticia'
nI.tos da fUl�.dação da �iga ORe- / egoclo e; caslao altar mar o:! �'&tdral Proviso-

o ,i ION' e,V! a-

Matos; o c.mehorro _

! bam?s de receber um. 'pIO�ráfia, prodUZIU uma homta e lU- 'I e , • medte infomada pela uncletura
_ . conVIdando nos a aSSIStIr á

diciola oração, lembrando a todos na, missa pqr aLna de ��i);JlS Apostolica, no Brasil, divulgou Pelo tene.nte da Força Publica:: guração da sua rotatíva, ce
." .

d
-

I I V ' b" , Bc"u1io- D�I- y'e· , , ..

1- sr. Nafbal Barbosa de Souza fui - .

á )a convemenCUl e aao serem o- enae-se uma oa casa recen- u ,-.. � , ,

I
I noticia gratlsmn'} para m ca�(.1 t- d. P i.. : ma que ter ugar, amanh

vidlldol os vultos do passaGo, I temente construida, tendo bôa a- Segunda-lei!, lAs 7 .10ft.. , hll-I b .. 'I 'r"'�. S S.ntl'(J'ad", c I apresenta a qU�I�ah na o Ihcla! 11 horas.
d á I d·d f· I·' " .'

d - " 1:6 -r ...Silel ,,_. . -'" '- i contra um seu vlsm o por a- ,

GBen o as!! s ap au 1 o, ao ma

1-, gua, pnva a, �Ima outra casa

nO-I' yei
à miS!8 iU c"j.'�!t, po SaçÇ> p- p', Xl .. -li _ I, � -

I �atos Bomos, pela gentllel
.lar. va p.nra despeJOs, e Com terreno d L· ,apa lQ nom.ou o t u"tre

I
ver e:.te morto, num p.ateo 9ue conVIte, aproveItando o e

Ap6s, foi empoleada a n"va proprio para outra construção.
0$ 11l'1Ões. -'..' card.::al arccb:spo do' RI'> de I pertence

a ambos, um. lOofenslvo l para augurar ao nosSlo iiust
diretoria

.. ,. -. . .1 ,Vêr e �rat�r :om o "Snr., :osél.. ,r;;', Japdro, d
.. ��bastíão Lem�, _seuicac��rro de sua propnedade.

_

I lega A�rino Soares, as m
O .S1. �lpohto Perelfa, ,!ue fOl

i Cardoao, e� Joao Pessoa, p�rto

I
O dia dus clrlo, p. le�ad() pontJflclo para presldlr a I

N I
I prospendades em a. nova f,

reeleIto, Jurou, em um, dlscurlo

j
do Balne3rIo. -

_

Vaticano

'�.�",p�c", oroxima reuni!o do Epi�copad() OVO CO a- I ���J!,:.n..d,_e.. � conceituado jo
llftstante eloquente, que, perantft 13 15-8

, "

.
_ ,'_.

-
.... - ..----- ••••

() altar de sua conciência, iria fa- VA1 TCANO, 3 - Os ci- naCIOnal, �o RIO .de laneno, t'm

b d ! Com t
iii

zer tod�s OI!! eeforç08 P?SSiVeifll' ,r:l)S bentos por oc&s;iod�à f�s- '.1. de mal? pr�xirno, em Con- ora ar en ar.
p�ra maiOr progresso e bnlho da Vendedor tividndes d. purificaçlo cfe: N�s- Clho Pl�nano

•...
_

-

o dl·s� tI;
LI�a. P d B

-

ô á i "8 Senb- ra e do «dit4 dos ci-
- Esta alta d!�tlçao bem leveIs «A Gazeta» inICIará, amanhã, a ",ur.

sr., e ro �sco prop!
i •

" -

I
-

t

-

o alto conceito e a e�!ilUl! pes- o que se repetirá nos domingos

I d li -ti6:Sla que o dr. Nereu Ramos fosse I PreCIsa-se de uma senhora que rios�, �erão so enemen e_._ -apre'
, 1 d subsequentes, uma interessante e III erproclamado o sócio n.l da As'!o-' se encarrégue da venda de ma- senh:d'H ,80 idoso 'pontifice, a- s�a. com que o santo ps re fij

;,.-iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii ._ quinas de costura e outros arti- 'manhã pela menhá. Essa c�rí- d,stm�ue o pr�c1uo e
.

amado colabo�ação de �Ima. ?as mais, S. PAULO, 3 - Na ses

A defeza das FI ... I' g_os do mesmO _ramo. Informa- m'onia, qu". 5.,. o' r;.o;.oll num- ve� arcebiSpo do RlO de Jan�lCo. nota�els penas, patnclas, que i realizada na Sociedade R
-

t d
,. I> ... u�ara o pseudommo de «salam-j Brasileira, o sr. Figuel·ra de,çoes nes a re açao. Ih d'

, ,-'. -

b-

I'
· N· 14 10-8 '1 tra, lção elos P! ImenOI tem- O"., lo comentou o discurso do

IplnaS
I
po� crislãe,s, será realizada na Festa de Navegantes Tra!a-se de um� honrosa de- I

Adolfo Hitler, especialmenteEmpresa Construtora S- I d C "t' R-" - Rea'ium·se ho)·�, em Bjgua�sú ferenCla para este Jornal, que se trêcho em que o chanceler
.

d
a a o oom NIC., epreseo refletirá em n )SSOS leitores que

WASHINGTON, 3-0s peri-
Universal Lt a. �'dntes de todos os capitulo! da! 8S novenas em louvor a N. S, assim terão oportunidade d� de-

mão declarou que "por bem.

tos navais norte-americanos con- Rua Felipe Schmidt 2, sobd.- 'I'dluatro dmaiordes b;Hilic�lhS �omanade, hdos �aveglantes. ,'�a�hã. à\ tardp., J dica�-�e ál.t leit�ra de verdadei- ��rrã:a�i��dr���:�a�onds�d�:tinuam a estudar -com a maior tlala-I. e or em os cava em��_ e avera so ene procmaO. ras JOlas I erartas. estar o Brasil atingido ne
atençãO o plano de defeza das Precisa de corre tores Malta. dü� comunidade$-, congra-II afirmação do «fuehrer».

;!�iP��:'f���edec��i���n:�P;�=11 Albano de Souza Lucio ga�õ�s, sf.mineriQI e. cclegi�s re"1 Dr Arm·ln-Io Tavar'es ..
Onvidos,na.·iz,

Novos a·-b-a-'�rém velozes embarcações deno- Isnpetor llglosos, oesfIlarão dIante do tro- I., ga.-gauta ..

minadas cmosquitos».
N.38 3v.2

no em qUe! o Papa- (ratarÁ' sen-I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assi5tent,e do prof. Sanson

2M _' • I uima I tado, apresentandl-!he 05' ,c;rios I Consultas das 10 á!! 12 e das 16 fis IS-João Pinto,7sob-Tel, 1456 los no ChiA rampan,ha rontra' UMA ASSINATURA MENSAL 8ftÍsticamer:te decorados. ---

SANTIAGO, 3 _ Fora'ln S... ... DE "A GAZETA" CD::;TA -+-----------,-----

tidos, hoje, mais dois violento!
O cr&lme nos .......�:���.:=......

,

'abalos sismicos ao norte do

I
.,

-Aí estão 08 ROSSOS brindes:
Chíle, porto de FaltaI. ' Toda I

EI= U-U Ulceras var.lcosas - F,eridas I população tomada de panico lu'
L.. atoaicas - Fistula!'! crônicas I f

' á 1:;4 !5O$OOO
'

giu. Não houve desastres.
-Inflamações crônicas em -I �' quartos _

de Imbúia eompletos
MEMPHIS, 3-0 sr. W.H.D. I eenhoras, etc. pão curadas :,

Lestes,- agente do Departamento I com a INFRAZON TERA -

II á I:25O$OOO
Federal de Investigações, revelou • P�A, (Raios Ultra Violeta : S I d· t d I bóia
que o crime custa aos EE. VU., : fr10s, de onda ultra-curta, .1 o.; R as e JaD ar, em'

anualmente, a vultuosa soma de I. e para aplicaQão local.) : i

15.0000.000.000d,e dolares, acres-! I Procurem o consultorio do : licentando: «Faça uma pequena II Idivisão e verá que �ada .

cidadão : dr. 'orelio 80tolo ,

paga !20 dolares anuaIs para-: Rua Felipe Schmidt, 18. : I
i�anclar a campanha contra o I I,f
nme». a.e••@

c aA .a BR '

Temos observado que
dias de chuva, grande num�lí
pessoas procura se obria8r

•
ti

fi «marquise» do Edificio
Correios e Telégrafos. Muit
tão ali não s6 se abrigando
mentaneamente da chuva
também a espera do onib�
cular, que infelizmente,_t�6
parada defronte a Prefeitura
nicipal ou defronte á Telet
Catarinense».
Não seria pessivel a los

ria de Veiculos mandar pio
<Iacha-brancas de pardd�
no poste existente defronte
dificio dos Correios e Tel
obrigando os onibus a esta
<parada», que convem muito
o publico nos dias chuvosos
Vae aqui este pedido.

Um pedid
Notas policiais

á 500$000
Mobilias de sala visita, estofadas clnno gubelin

Crédi�o para as vi
timas do Chil

na "A MO D E L A R"

RIO: 3 - Pelo preside
Getulio Vargas ,foi aberto
crédito de mil contos de r

para atender aos trabalhos
socorros ás vítimas da catá
trofe chilena.

� ���s __

SI>.SÃ��:RGt,.,
EspECIÀlIDADE

-- Joinvillede WETZEL & >Cia., MARCA 8EGlSTR-ADA

recomenda"se. tanto para roupa fina como para roupa comum.
.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


