
(;;;::':���;��""''''''''''''''''IID ec I ração
.

de M i aj a
luta,

Sobre a Espanha, depois, do sucesso' decisivo das
forças nacionalistas, conquistando Barcelona e indo muito

"1°
além, na limpesa da' Catalunha, tem aparecido nesses ulti-

mos a mortemos dias comentarios bem interessantes.
Ainda agora, temos em mão despachos da United

,. Press, que refletem algumas das opiniões em voga.
I

I
I

.f.BLlOTHEOA POaLlOÀ

RIO, 4 - O sr. Fernando
Costa forneceu, ôntem, a seguin-

- te nota á imprensa:
'

«O Laboratério Central da

Produçãó Minehl, do Ministé
rio da Agricultura já terminou
as análises -da �rimeira amostra
de petróleo 'baiano, que foram
efetuadas pelos químicos Agêo
Freire e Fabio Leal.
Em resumo, as caraterísticas

da petróleo em questío são as

seguintes:
,Oleo da base parafinica, mui

, fluido e puro, densidade 0;81,
omeçando a destilar á tempe
ratura de 60°C., com ausência
prática de enxofre e com 11%
de parafina.

'

Produtos de destilação fracio-
nada:

'

Gasofina-20% (com
eter

_
de petroleo).

Querosene-l0%.
Oleo Diesel-20%.
Oleos lubrificantes-25%.
Oleo,s pesados e

Graxa parafinica-,-20%.

Entran&. � I � I
Sabida. I,----1

19n..
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RESPONSAVEL .__._. .__ , _ ................•_ .. _ _.

A espanhola

VALENCIA, 4-Em entrevista

I 10
direitô dos homens.

,concedida á United Press, o ge- aumentar sua produção na zona

Ilhe
os meios necessários á sua A humanidade e a justiça não

Um deles adianta informes colhidos em circulos bas- ,neral Miaja declarou que no
I central, onde os industrias be- defesa, após o que frizou: [conhecem fronteiras, e os ho-

tante chegados ás autoridades nacionalistas de Burgos'·1 momento a Espanha republicana! licos trabalham incessantemente, «A Espanha não espera que: mens livres não podem fechar
dizendo que o general Franco, provavelmente, não estará

I
com,?ate sozinha ante os países dia e noite, produzindo material; ninguem venha remediar a sua 03 olhos ás injustiças só porque

habilitado a desencadear a ofensiva contra a Espanha totahtarios. que a invadem, e sa-] para alimentar as frentes e do-: situação atual; razão porque ace-I estão sendo cometidas longe do
Central, senão dentro de 2 meses e meio, de vez que o be que assim tem de continue r tar as novas unidades que se- lera os seus meios de produção, seu territorio, pois com isso dão
r�ido avanço das suas tropas pela conquista da Catalu- .Iançando mão de seus proprios , rlo. .creadas com os recem-mo-I! suprindo c om heroismo a falta vigôr aos que definitivamente
nha vem creando novos e graves o problemas.

I.
recursos, porque os países que i bilizados. de, material, mas se alguma vez serão os seus mais encarniçados
os possuem não se decidem a I Proseguindo, disse ser triste i

confiou em que a reintegram nos inimigos.
O mais importante-e sério desses problemas é o da conceder à Republíca o auxilio para.o povo espanhol vêr como' seus direitos de aquisição de De nossa parte, só. diremos

alimentação, que se condensou, por força das circunstan- que merece. los países democraticos assistem' material de guerra, foi da Ame- que temos fé em nossa resisten-
cias, que a guerra creou. A par desse, muitos outros da I Esta circunstancia, acrescentou ao espetaculo de destruição da

I

rica, onde resplandece esplendi- cia, porque odiamos a escravidão

�ma natureza estão dando que fazer ao general Franco. I
o general, levou a Republica a i Es�in,ha sem

_ _!.��tarem facilitar-
I
damente o culto da liberdade e ,_e a est�preferimos a morte«._Isso quanto ao lado nacionalista, que todo o.mundo, ide acordo com a realidade, tem forçosamente de admitir:l

A'
'

I como sendo o vitorioso final na tremenda luta que tem a- :

:
.iquilado a Espanha. I

! Da parte dos republicanos, porém, ainda se manifes- I
• tá a crença de que a vitoria será defendida até a morte

il�I- completa de todos os soldados.
O chefe do Gabinete, dr. Juan Negrin, informou que

II
visitou as tropas, nos seus postos de combate e verificou

\l.que elas estão muito bem organizadas e dispostas em Ii-
"'i

nhas perfeitamente traçadas. Seu animo combativo continúa
o mesmo, com ardor verdadeiramente. diabolico.

.

III ANOJá se fala em paz.
E Negrin se referindo ás condições em que os repu- IIR O TA R Y C L U E \ C I G tlim IA· d

·

blicanos a aceitariam, fixou em numero de tres as garan-
: -

/

.

e en III !. 111 ii o crime do
tias e��f���O�e!Oin��;:���n�faP�b�C��t�gridade da Espa- 1::1 . . '.. "

"

I
f.ea· I.ca- olA

I

Restauran' te fhinêsnha. Segundo: a liberdade em relação a todas as influen-
_ ,V

cias estranjeiras e vida livre para o povo espanhol. Ter- I' Sohclta-nos O ilustre' dla, de h!lje, em frente S. PAULO, 4 - Falando ao

ceiro: nenhuma perseguição civil e abstenção de represa- coronel Gentil Falcão, Of-! ao "Café Subi", afím de \ l!-0 que so�os informad.os, s7- correspondente dos <Diarios As-
lias. : ganlzador do Rotary .clu .. l seluirem I!')t:orporados pa- guírá na próxima t.erça-feua, .vla sociados>, o promotor Rafael Pi-

! be de t 't I
. ,

€i. d S •

T· I terrestre, para o RIO de Janeiro,
.

rajâ declarou que apelou para o

· Negrin, porém, não acredita que tais garantias pos-:; � .s a cap. a, que CI- ra a se e � ...�ra. '. e_!1IS! o ilustre oíc'aí. do Exército Na- tribunal sobre o interpelação no

sam ser obtidas. 4) ,�nbilquemos todos quan' Ciuba, onde se realizara o cional, sr. coronel Gentil Falcão, cago Arias de Oliveira porque

: Daí o termino

.da guerra se ter de dar pelas armas, I to.
s já aderiram ao mesmo.,· ahnÔçiJ. Inaugural da re- que vem de deixar.o comando acha um verdadeiro contrasenso

: antes que por um acordo pacifico. a comparecerem ao. meio ferida agremiação. da Guarnição Federal, por ter a sentença que absolveu o autor

•
.

..H .__. .

UA 'Gaz�ta" em sido chamado á Capital Federal, do quadruplo crime do Hestau-

�O-"·f·"'ÕL-E L O B A T I p!"Gxhna ediçã�, dará ��: emoc���lh��::n�;i1�a�:á cS�r:i��I_ j�:��:r��::�r�g�; ;�)i:�8to�ar�u?or�:�
.

. 1:50 conta do que fã:;, passa.. i tura e cuja intel.igência. fazem tecer o prccesso, que foi feito la-
. do, CO';-110 ainda de alguns I dele uma das mais eruditas ex- lhamentes oor motivo das provai

_,.

�e'hiil)$ prestados '.' pór I pressões ínteleêtuais contérnpo- fomec.idas pela policia. Terminoa

20 -I_ d' 'e:''It'" 'g.'asollna 10 -I de" qu�erosen'e-· 'ta.. '��d<f:�inmtlitÇãó-"-á�li�.1i��'��r�n�������t;O;Ua: dS:S�� dor/IJ���}j;;tl�t� d�1I6ii�ee�:�
II, _. �Oã1nun.. pedidas. ,

sera condenado.

2·O -I d· I D· I· ·��"ê��t::1.:�:·G�r::·� Ao coronel Gentil Falcão a- d--d--'--e _ e o eo lese 5
B ." - etc ': presentamos, com os. protestos N'ovi a as. : ronqui lI.e�,. • ,do nosso mais alto aprêço, os

. . .,': I votos que fazemos por uma boa
Cocke e perdas-5%. 1 sr, ministro da Agricultura pelu,,, 15 viajem e fartas prosperidades. ,---- ------

Os produtos de distilaçã.o são.] dire.tor do, .L. C.�. M.,. en�e: I; :, '. .

'I Inotavelmedte puros e muito es- nheiro Mano da .SlIva, Pinto. e 1

..

i ' PASTII..H. "'. S
' : A �'}sposa de Roo

* Cristovão Colombo vai
taveis. O teor de gasolinas po- um trabalho mmuncioso, que,: I 8II01HÇ1'fl�t$ tJi � u" ser canonizado, Chegou a .

derá ser, no minimo, triplicado praticamente, já esgotou a ques-! : ... �

._
.. � .� .... _ .. __ ... __� it

- �

B -fi
vez da Arnerica i rá Eterna

na industria pelo processo de tão. ' I,..·· sevei vira ao rdShr Oficina e tirar o Colombo
s crackings .

. Aguardam-se novas amostras.Eloglla�O. vice·alntl- •
de Tá. Para pô-lo no altar,

O .a!u�l óleo con�ery� alg�ns mais representativas, e !las qUàiS'f laBute TaiilCl"edo WASHINGTON· 4 _ Soube-se
* Conflito armado> entre

carahnshco� dos primitivos pro- s.e espera enco�trar maior quan-} d� Gomensoro que a sra. Ro'osevelt recebeu forças sovieticas e jà'po-
dutos extral�os do po�o do sr. hdade de gasohna.

, I '

.

. '.
um convite para assistir a uma nêsas, no Rio Argun. Su·

Oscar CordeirO, e, anahzados e?1, O petro!eo da Bala, u�el�f:r�� I RIO, 4-0 ministra da Guerra conferência no Rio de Janeiro, biu, segundo os telegramas,

�;���I��Oe D�5N��� �����a��tli� �:�r:�a�:n��i�elâ�fi�uldades á, elogiou o vice almirante �rancre. m�s nenh�m� comunicação pu-
. frís��n���os d�ipboa��ca�s. ��

d t
.

h d t 'f' a'
-

e serão altamente sa
'do de Gomensol'o que fOI trans' bhcada fOI feita até agora nes- I

lt r'b' ,,"'. A

gos pro u os provln am o pe ro- re m çao, -I
{ 'd R N I fd a a as.l alxas: Japoneses.

'd ·tl·sfato '0
'

no caso de Lobato! en o para a eserva &va e se sen I o. * Nada b""rato o crl'meleo agora aparecI o, mas era ri ,
c i . d l. I' E b a p I'

.

d a a- LI

destituido de suas frações leves 't)nStituir campo comercial, gu�;
se tornou �ncrece ot (les.se {'OglO, m o:a r melra am ,.n. o nos EE. DU. Apenas 15

( I· u r ene). a industria dos carburantes no' pelos seus mumeros servlç.os pres',' tenha feito nenhum comentan?, bilhões de dolares, Anual-gapsodlna e q e os
Ih t 'ál 's c ece por um problema

I tados durante o largo penodo em 'loS observadores de suas obrt-
o e-se asseme ar o ma ert pai om i. M' h d G õ

. .

'd d' mente.
t I d P 'I' d s m is simrl"s na espécie"

I que servIu a flflO a e uerra gaç es sociais consl eram u VI- * D'
.

d' P Iao pe rOUeo'd e ensbl vama ntos o a.. .

na sua fiempre ativa e brilhante:1 doso que ela possa aceitar o
OIS In lOS, e ayo e

Estados m os, em ora es. es earreira oficial da .\rmada. convite. .Nato, comeram um menino,
apresentem um teor de gasohna GIM •••+1' .... p" 95t#M ii!J!jwm em Tartagal. Assado. A

5% de, mais elevado. i jSV
' •

d· policia argentina conseguiu
Foram feitas perto de 100 de- Uma a�sinatura mensal, .

arlos casos e va-I prender Pelayo que é an

terminações no petróleo no cur- de A .GAZETA ousta I �l
tropófago nato. Nato fugiu.

to, espaç? de 5 dias tendo sido apenas 5'000 I ã 5' 'i t-':rr:;a=is j' 3.'; " '. ""'= =
. � * Modifica.da a situação

o relatóno completo 'entregue ao •

I C"';
dos republicanos espa-

.. �••••••••••�•••�•••..--.
.,!

rl.o a em anlvar'
.

nhóis. Da noite pr'o dia.

O 13O· an,versarlo
.

da
. � __

,

__� _.
!! ���iZ:��� fâ�te �����ea��

PolíciaMilitar do Distrito
.- i pruwm**'i d'5Wíbi 5Wêliílfií 'ffi#H5? ..

• -,.!
��ta��j�niáoM��:ranz�c�r���

'As (arteiras para Federal . Nota oficiosa do Depar.. :���n�����is!: ordem é:

· · I t t d S' d
* Titulo num vespertino:

estranJelfOS pa- . . .. . ., atnen O e au e «Os paulistas entregarão
Do ilustre coronel Edgar Facó, I pohclal mlhtar br�sllelr� atravez os pontos se o match com

gam seAlo comandante Geral -da Policia das lut�s desportivas, este �o-
I

os cariócas fôr no cam-

Militar do Distrito Federal, re- mando Julgou que o seu bnlho Recebemos do Departamento de Saúde Publica o seguin-' po do Vasco". Se não fôr,
cebeu «A GAZETA,., a seguinte nã�. poderia. ser co!,?pleto semo te comunicado: os paulístas ficarão. com

comunicação: apol? da brll�ante ,Imprensa do «Havendo o vespertino «Diario da Tarde», em seu nume- , os «PQntos» e na ponta, e

---I Este Comando tem a honra BraSil, em cUJa primeira
.
plana 1'0 de ôntem, publicado uma nota intitulada «Vários casos de I os cariocas entregarão as

RIO, 4 O ministro de participar á direção dêsse brilh�nte esta es,�e grande Jornal. varíola em Capivari», na qual se dizia existirem variolosos na-: I «virgulas».
.

da Fazenda, ·tendo em vis- conceituado orgão da Imprensa Dai, fazer-vos a remessa de quela localidade e se faziam referencias a medidas tomadas pelas: * O sr. Benes, ex-presl-
ta um oficio da Diretoria Brasileira que a Policia Militar um exemplar do programa das autoridades sanitárias, deve o Departaminto de Saúde esclarecer I dente da Checoslovaquia,
Geral do Expediente e Con- do Distrito Federal realizará, festividades e solicitar o vosso o seguinte: vai fazer conferencias nos

1abilidade da Policia Civil, por ocasião da. passagem do apoio para essa comemo�ação 1°. de acordo com os elementos epidemioló�icos cC'l.hidos I EE. UU.
fazendo uma consulta so- seu 1300. aniversário" a 13 de patriótica e de carater naclOn�1 por seus funcionários, os casos de doença eruptiva existentes em, * Segundo a »Folha da
bre a incidencia do im· maio próximo, sob o patrocinio que a Policia Militar �o Distn- Capivarí são de varicéla, doença benigna vulgarmente chamada I Tard:», .de Porto Alegre, a
posto do sêlo nas carteiras do exmo sr. dr. Ministro da to Federal levará a· efeito quan- catapóra;. . .

" ! «Jardmelra» faz parte du-

�e identidade para estran- f � Ne ocios Interiores do do seu próximo natalicio.
.

2 .

_

não se incumbiu o p�ofessor Evaldo Kuhl �o serviço i ma coletanea de musicas

Jeiros, decidiu que, tendo Jus Iça
de c;mpetição a qu� Este Comando aproveita a de vacmaç,lO; apenas a seu pedido e após a necessana. apren- i organizada pelo padre Fre-

as carteiras em causa va- �mao���u de «Jogos Desporti- oportunidade para apresentar- dizagem técnica,no Cen!ro de Saúde, I�e foram .forn�cld�s al- i

I
derico Mathe. E' por isso

lor de carteira de identi- I
en

de Con raçamento das Cor- vos protestos de estima e con- guns tubos de h�fa vac:nal p�ra, que f!zesse a lI11umzaça� de! que ela anda 1,ão triste, e

dade ordinaria, estão su-
vos

ôes p�liciaiS Militares». sideração e antecipadamente os

Iseus alun.os!. ,pra.hca o,?ngat�ma a �atncula no .cor�ente a.noÓ _, I
não por causa da camelia

I. j:itas
ao pagamento do

I
poraç

d - de um empreen- seus agradecimentos. (a) Coro- -3. Ja fOI prOVidenciada a Ida para .Caplvan de dOiS �ar I que caiu do galho... Iselo de 10$000.' I di�����n c�j:�inalidade precipua nel Edgar Facó, Comandante das Sanitario,s os quais farão todas as vacmações que se flze-I,
_ _______j é a çonfraternizaçllo da familia Geral.

. rem necessanas», ..-

/
D i,fi'stor-Proprietario .JAIRO �ALLADO

INUMERO 1363VI �iOi'ian(}poiis, Domingo 5 de Fevereiro de 1939
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REX. às 2 h€lras:

BATALHA ErA SEGREDO

TESTEMUNHA INE5PE
RADA.

Faculdade de'Curso Antonieta de Barros
Direito d� San ... l' EXTERNATO FIJNDADO EM 1922
ta Catrlna !

! ' ALFABETIZA e prepara para os exames de admissão aos
cursos secundários.

:.._..:.-
�"
..

�..:;

A'S 4,30.6,30 e 8,30 HORo\S: Reconhecida pelo Governo
Feder.J, na forma do �ecre- .Prefesserass ANTONIETA e LEONOR DE BARROS IPARf'�ELL, o REI SEM to n: 509. de 22 de Junho

CARTAZES COROA de 1938 ., MATHICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás 10' !!'8!!B_IIIIII_BII_I!IaI"--
,

horas. Defesa comum das Costas

DO DIA IMPERIAL, às:2 horas: E D I T A L I REABERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, ás 8 horas. no Pacifico

PIlOGRAMAS DE HOJ�, DEVOÇÃO DE PAI Abre inscrição ao Fernando Machado, 32 Fone 1516 OTAWA, 2 - Os Estados

�'S 2 HORAS '

• I
Maiores do Canadá e Estados

concurso para pro- U
.

d I b

, Vesperal Llder
_

-A S 4,30, 6,30 e 8,30 horas: lessores catedráli-' N. 45 is-i I d��S�s c��u�a�asumCtslt��O 3�
1) Couses do Brasil D. l-naco ORA PONCIANOI cos de Direito Rou 'r)��oo�:x�; �;:.��l::-�����.:l

'A Z' Pacifico. Nesses planos está

D.F.B.
_

manO, Direito In-'��, Repa t'IÇO-es
�. li: rança previsto que a frota dos Esta-

2) Leite é dinheiro-desenho. U dustrial e Legisla-�,r �, dos Unidos tomará sobre si a

1u;....
ma assinatura mensal -

d T b' Ih Mp" b J
• 'i quer arl1las defesa das costas canadenses,

3) "-ivalidades-desenho.. ç�o. O r� a o, _� U i Cas �� I
ao passo que as tropas cana-

4) Pequena Picneira-Revueuc de A GAZETA, cnsta Dare.to Admm,istra, �� �, I deuses se ilimitarão á proteção
colorida em 2 partes. ção e Ciencias das, �<"�1if<'$' r=l.............

_!, PARIS, 3-0 chefe do governo,
I
das fortificações das fronteiras

5) Por uns olhos negros-co. apenas 5$000 Finanças. sem pr,:;·
,-.', "'_""" '" dJ.�����, sr. Deladier, convocou os minis- 'e pontos esfrategicos.

media muricada 'com Do. BANC:::O DE t:::REDI- J' Juizo dos candida-! IlIlte's'vcnfori-
'

tros Paul Reyoaud, Guy La I E�tá tambem prevista a cons-

'.... •
I ....

.

Cbambre e Georges Bonnet, para truçao de uma estrada estrate-
lares Del Rio, Pat O'Brien TO POPlTLAR E i tos Ja anterlormen-. : uma reunião DO Ministério da gica que urie os Estados Unidos

Preço: I $COO AGRlt:::OLA DE SAN-I te Inscritos para as
I Manoel Arte nio c'os Santos -

;

Guerra, durante a qual lei discu- com Alaka e que atravessará o

TA (;ATARINA I
duas ultimas ca-' Sim. ; da a compra de aeroplanos no Canadá.

-A'S 6,,30 e 83-0 HORAS: deiras I Edea!tin3 da Silva Quintadi-' estranieiro, • principalmente nos I ,

Sessões Elegante AIJs8mbléa deral ,!ha--S' ; �stad�s Umdos,. e examm.ada a .-- .....-- .....---- ............ "'.---- ..

81 r T.:\ d d h o I' "": .

situação das finançàs afim de I D P d d M F,Don Ameche,
.

o galã queri« ordiuurla
, .

..,e �r e.m o sen 0; es. t
_ Fral:mco de P"ula Dias-, verificar a possibilidade de serem I

r. e ro e oura'
_

erro

'dissimo e Alice Faye
.

na pri- , .. i Diretor .

mtenno, faço PU?IlCO q�e S 11.
,

' i f�ita� D?VaS enco�enda8. Não f?i; Ad_vogado
morosa comedia musicada da (

O Conselho de Adl�IlQJstra-15e ,acba aberta. n� S.e:retfHlP � 0Jolfo Jachoviel--Ins"Lva.se.! distribuido 90.':lUDJCados a resper- i Rua Trajano 1, (sob.)
Fox. çã.o do Banco de Credito PO-j desta -Faculdade, a IDWlçaO 5e5, Lrnprez a Auto-VIação Cata-l �o..�!!t.!'_�e22!�0.:•• .._r.; 1

_

AI' VEM O AMOR - pular e Agricola de Santa Ca- concursos para provi II n i dos rin- nse S.A,-Idem', id::m. D I
com PhiUis Brooks,' Tony Mar- tarina, de acordo com;J. art. I' cargos de, p�ofessores c,te�ré�i- - Germ, D } BHmd s Junior- oze

_ peS- i

VENDE - - SE
tini os Irmãos Ritz, RubinoH e 23 de seus Estatutos, convida os cos de Direito Remano, Dllelto ,Idem idem. , "

.

'
L

-

J 3 d M'
seu violino magico e os notáveis srs, acremstas deste Banco para Industrial e Legislação do ,Tra� L;onardo A!ltonio Lnb'lta_lisoas morre .. uma9casa

no

d arAgo. He 8)!0
S d A bl b Ih O·· "d"

. n, perto a . vertida ercuro
excentricos Tip, Top aod Toe. a • essão e ssem éa Geral 8 o, ireito l'l mrmstranvo e, Tendo o J'uiz de indaiai ahrma- Ch" L -

"

O dinari I' C·
.

d F' f'
. I ram em I uz para tratar na mesma.

_ Abrirão as sessões: r lO.anll a re� Izar-se em sua lencl� as l�anças, na orn:a do ter e stado e m exercicio du-] -

. 1l11li, N 47
.

5 VI
Cine Cruzeiro D. 20 n"c. DFB séde a Rua 1 rajano numero 16, do edital publicado no «Dlanc {',lOte todo o mês de dezembro I_FOX AIRPLAN ás �4 horas do dia ,15 de Fe- �fi�ial do E�tad07i, de 23 dé ao requ-r-nte somente cabem as cago . I INE\VS N. 21116, vereiro do corrente. ano, afim Janeiro p. passad.o' .

,#i�riéls rt.!erenti:s ao l'tU t:X '(ci.! .

NOVA YORK, 2-A vaga de, AULAS
contendQ éS scgumte� repOllagem;: de tratar-se do segumte:. O prazo .da mscnção corre de t:io cln I aj"í. I

fno e a tempe�tade de neve
i DE CONTABILIDADE

TURQUIA: A Turquia chora a) aprovllção do Relatone e I de fevereIro corrente a 30 de J causafam em ChIcago . a morte,: MERCANTIL E BAN-
P d C Ih

. .

, s . pelo menos, de doze pessõas. \

,
seu heroi nacional. �recer o onse o maio proxlmo. _- eguraneu Pnbhea Todos os Estados do Canadá á

J CARlA

EUROPA: \.) rei Carol, viaja Fls�:I; ,

.

Os concursos serão feitos de
, .

�lorida e do Kansas ao Atian- 'I IliIortuguês - Cor-

pela Europa Ocidental. b) elelçao do Conselho fu- a�aJdJ com a legislação fedeu}l I. tte. ].)RC Cados Veloso -- hco, sofreram abundantes que-I respondênels co-

EE. UU:: O povoroso in,-endlO cal e seul! Suplentes. VI ,ente:
.

.. ,A' F",rça Publica. das de neve e um frio rigoroso. I, mereial Iraneusa
,

do ,centro industrial,' da ci- Os mt�ressados deverão dm-" Seme Mattal- S,m. _

Em �ova Yo.rk, a !emper�tura e iuglêsa«31·itme-
," drar,r};:j""v..

'

a'-:'n'sa-s', ' '.:<" ;-_ ,Fhriar.opolis, 30· de jáneiro gir-se para mais- ihfõrôlâl'Ões·,-,})'· '��" _,-

�..
.

I CI � 'd nao. baIXOU. mtiltü, mas, aInda., tiea e pTatiea ,;u-
:H _ h d 1939

•
"

- :. ,

,�
eJl,. tv.l\noe em ..nte e asslm, O fno e a neve embara- :I

EE, UU: Ç�lrt!a' de. .

ndtaç�o
e . Secreta�la da .Faculdade. / ::"louza-Ao Tesouro. çaram a circulação e causaram ridieo-eomercial.

reahzam bnlhantes exercl- N·. 33 5V.-I Flonanopalts. I de fevereIro Manoel Antonio dos Santos- acidentes no Estado. Aulas po.·a cou-

cios na Cahfornia.
' de 1939. A' cünsider_�çi\n do t':xmo. sr. cursos.

Preços-2$500 e 2$000 Osvaldo BalcãoViana de. Intelvwtc'r FeJeral. Rua General Blttencou:t, J22
Para amanhã o «liderlll km em Ditet.çr i!lterino da Secretó.ria Preços razoaveís

rarta,z a �xtraordinaria produçio Visto P.·eleitura rtluoicipal
da Warner ccrn JAmes Cagney: Erleo Enn�s. Torres I
G. MEN--tONTRA O IM, Diretor mtennn Nestor Mürtira-Satisfaça sua

PERIO DO CRIME 4-1 Jivida com a FúZfnda Munici
Preço: I $000 paI e volte quw:ndC'.

_ó' Lão Rali�til Senda-Como
CHACARA

_"' �
!'equfr.

Tt'od<.ro G,un,t J -Habi'i-

..... ,"

_.....��.f;"

VENDE·se uma, dispondo de
te SF, ampla e confortavel residência,

lWgucl Koscn(.5,-Como r<.- otima praia de banhos,- grandes
quer. I

terrenos planos, ajardinado'iJ e
-

arborizados, etc. Para melhores

Proteção ás mercadorias inf?rm�ções trat�r com o propr�e.
amilüceas nacionais tano, a rua RUI Barbosa, n. 49

, -Tdefone n. 1.035.
N. 42

.

II D 8,. P E �_ H :11
, CATALA.O
Rea8Slimiu ,a sua c1inica
medico cirurgica das moles·
lias da Çabeça e Pescoço

E$pt.:iali5t11 em'

Olhos, Nariz, Gargan
ta e Ouvidos

Cümultoric: Rua Trajano 18
DIAidA:'v\ENTE

das 1 O ás 12 e dJS 16 áli
18 horas

·f

San ato rio "S a n t a C a t a r i na"

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

,

,����������-'

MOVEIS N· 3'3 P.)

Só na C�SA SILASjll1 GRATIS' ,IIServiço 6t;mo e p.{eços' I
· ·

animadores. -

_

Tanto se fabrica como �ll' Qu�r receber, bõa, sur'
importa. Vinde e verificaelll �! :�re�a �ue lhe faTa ft:It,z, e

nosso stock sem com:) 1 ' : t dte sera de grand:: ulJhda-
• r' ,

'II
' S 1\11

misso. 1 . ('e. escreva a . �Vlarcos,

Pontualidade, perfeição e .1 C�lxa �o�t�l. 1476-_

rapidez é o nosso lema. RIO ,de l'ineuo.,

.

Rua Conselheiro Mafra,72:(L,lo P"· r",p"'. �I
TELEFNE 780 iN'. 1.6 15 V'4\

12-3.
,

Estação PERDIZ'S - Vila Vitoria - Estado
de !:.élnta Catarina

, ,

ii: .�. '.;.: .
"\

�"-�Atü-
A" Combinação, Feliz" na�

perfumarias é arte que não
encontrará símile. As formu
Ias dos _ Tres Elementos
pirmordiais da Beleza são
frutos da "Adoraeão"

LpiáÂtEli.1ú{ 'Piügoflvo:Y·'
ptJRl�âiOflllE'-'
à���:_saboI,' Ação sigrirú'

'LJ!..BORA'Í'óruos HAUL LEITE

RIO, 2-0 ministro Valdemar
Falcão nomeou uma comissão
especial par� proceder, com a
brevidade possivel aos estudos
necessarios para ã adoção de
um reajustamento tarifario pro
tetor da exportação de mercado
rias amilaceas de produção na-
cional:

'

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monare.s (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se loéalisado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindõ uz eletrica, agua encaRada e

.

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O S;matorio encontra�8e instalado com aparelhos mo-

dernos de Raia X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, 'sazaJ 'eníhlBsetc.
Seção separada para convalescentes de doenças graves,

estado postoperativo, impa'udis�o cronico (malaria), esgota
mento. etc.

OCEON, olider dos cinelD-as""'HOJE� A's 6112 e 8112 horas""_ "OJ�
DON AMECHE, o ,aiA queridis8t_o e ALICE FAVE encantadora e iusiDunl!(:e� são os princi
pais respousaveis pelo seguro .][Ito do Inexeedlval a8pe'aculo" que é

A I' VEM o AMO·R
-

eom Louise Uaviek -Tony Martin -PhlllifJ Brooks-O. Irmãos Bitz -Roblno" e seo violino magico -t:::üarlesWiDiD�ier - TIP�
.Bd TOE em numeros inerivels, sobre.saindo-se a dausa "Selassié'�--Tyler Brooks e .eo Jazz-e 1001 �IRLS - E' uma

- .

comedia musicada COlO nOBleros de revista!

No Progra'm�__'�lon; Cruzeiro /n. 20-D. F. B. - IlOportaute::,Só ter�o ingresso gratui p · 2$500 2$0\11.....- .. .- Alrplan Now. D. 21128 -Atualidades ....-t. as pessoa� que apreJentarem perma""" reços.�
_

e 00
nentes expedidas pela Empreza.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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«t:=----------------------------------------------A GAZETA Retalhos...
nir�tor - Proprietario JAIRO CALLA.DO

Florianopolis, 5 de Fevereiro de 1939

EXP -e diente
Bedaeão e Ofieinas

R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis-S.Catarina

Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

Colaboração
Ú conceito expresso em artigo

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Heda
tão.

Assinaturas

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
�ês 5$000

A correspondência, bem como

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

IlEC'-(Q-�-E I
I_�OTA�

Um IRai nunca

S e,undo recente estatístíca divul·
gada pelo D. E. P. no munic1pio
de Blumenau, foram, em 1137,

feitas 968 transmissões de Imóveis,
no valor de 3.551:631$530s, contra
1.212, no ano anterior no ,alor de
3.057:627$650. Do munícípíc de Joln·
vllé foram feitas, no ane de 1937,
1.005, no valor d� 3.406:779$862, CGn
tr. 824, no ano :.anterior, no valor
de 5.543:133$04�.

x x x X, I

f
oram criadas, no 'governo do
exmo. Ir. dr. Nerêu Ramos, In
terventor Federal, 297 escolas iso

ladas,6 Grupos Escolares e 10 Esco·
las Normais Primarias.

x x x x
, Raptada o menor homem

do mundo 'I �

D•
um circo Indlês desllparecca

�a dias o menor homem do'

Imundo. Trata·se de 11m anão
que mede apcnas 45 centimetros de
altura e que llsa o pomposo titulo
de prlncip,e Donsin. C08t.mava exi
bir se em companhia de um iUdante
!I:a.landês, que .ede 2m.,4S,Quando
se deu pela falta do princlpe houve
drande emoção. A Policia paz-se em

campo mal nada descobriu. Final·
mente, durante a noite, uma se
nhor. loura depoz o anão á porta
do c1réo, lablu para um automovd

.,., "'.__ � _ "'a ..

• delapareceu. InterrolJade, Don8in
só pode dizer que

_ dtlpois do espetá·
culo 11m. desconhecida o tomou nOI Sêde amigos de vossas roupas,braços, levou-o para :ma casa, deu- dando preferência álhe chá e bolol e quandO êle Nme-

'ou a ter lono velu pol·o á porta
•• dreo e de�ap;re�eu� Ti n tu ra r i a Seléta
Enganou os ratos

veU! só•••

Conheci um sujelto,
,hà pouco desencarnado,
cujo' espirlto a estas ho
ras decerto anda ás cos-

'

tas de muita gente.
Conto-lhe a hisõria,

leitor!
Rico e avarento, o

homem resolvera não
mais sair á rua. Para
distrair se fizera insta
lar no quarto ( scuro em

que dormia um velho
aparelho de radio, ao

lado do qual se via um

telefone autornatlco e

abaixo dêste uma 10r
neira enferrujada.
Tudo á mãe.
Certo dia (e era pre

cisamente rm ia dia ... )
o homem adoeceu. Mal
subíto
Com' grande dificuld ...

de encaminha S� ao 'te
lefone.
Era preciso chamar o

medico. Levou o fone
ao ouvido, esperou o

zumbido, deu VOlt1 ao

disco e a ligação não
se Iez...

Suando' frio, talvez
alucinado, ligou o radio
como que para

-

satisfa
zer seu ultimo desejo.
O homem era radioma-
nlaco...
Mos não havia luz, e

o coitado não ouviu na

da ...
. Velo-lhe então à sê-
J

fk�
J,.

Horrível I
Fói a tomdra. ahriu-?

mas a água não correu ...
O homem rico enlou-

quecêrar
_

Quiz vQltar á cama,
mas G' ,coração baqu,ea-

Esfinge eterna que sempre te� feito o desespero
dos homens, misteriosa como Isís, atraente como um

abismo .devorador que se engal_anasse de flores lindas e

perfumadas, a M'1hcr vem atravess�D<I. seculos de,n�ro
de uma impenetrabilidade verdadeIramente

.

hermêtica
sem que a sua intima maneira de ser, de agir, de que
rer de amar, seja bem definida ou, pelo menos, de

qualquer maneira comprehendida.. ..
'

.

Desde a creatura mais I!!enslblhzada, de qualidades
morais mais apuradas, rafinées, á de instintos -n;tàill groi- ,

seiros menos burilados ha uma gama toda 'Ideal de.relice�cias e paradoxo� incompreensiveis para nôs ho
mens, pois que a nossa filosofia � lamentavelmente f�
lba, a ciencii mentirosa e a arte Impotente em suas di
vinas expressões, para dizer o que é �ealmente esse a

coravel animal caprichoso; anjo, .demenío, veneno, flor,
perfume. inferno, paraiso: a Mulher!

M rnda a sabedoria, entrttanto,-que é a arte de er

rar o lDeIlOS possível, - que não devemos buscar. com
prehendê-la porque ficariamos decepcionados a acelt�-!a,
dadiva preciosa, com todo o acervo de um fatalismo
biok.gico que se plasmou no tempo e 1)0 espaço, á re-

velia da nossa vontade... Mulher! '

Equação complicada, cuja incognita se desconhece,
problema sem selução....... -Múlher!

.

Caixinha de Beiredos, dentro da qual existem o

deslumbrante resplendor de todas as auroras, a beleza
comovente de todos OI erepuseulos e o horror de tofl.1
as trevas!

Mulher é sempre mulher, disse um l?o�a, uma

vês que não existe em idioma nenhum, adjetivo ade

quado que possa bem definir, em síntese, o que. ela
realmente é: alvorada luminosa para uns, ocaso cheio de
sombras para outros, .isterio para todos.i. �

,

Quem, pode, acasó-definír a mulher: c0!lh�cê·la no

imo, escalpelar-lhe as fibras morais,. len!l-l� intímamen

te, percebê- la .m sua maneira maia recôndita de ler �

Niugueml
Nem mesmo ai mulheres que se sintonizam pelo

mesmo diapasão ...
Catulo Cearense, o fino, emotivo, mavioso e ins

pirado cantor d. nessa gente, o psicólogo maximo das
mulheres, diz bem, diz muito, diz tudo na sua formosa
poesia «A Lagôa :tlobre as deliciosas deaceadentes da
mãe Eva:

.

Daquela baixa.v. acolá �
Ola, clí.'é,a na rêbera
Espia ... que tu Virá
a cara da tua cara

La no fundo a, te espiá!

ra ...

E, pesadamente fJi
ao chão. deu dois SUi-

piros.e ctepois morreu ...

Que nem a. carne-lia,
quando' c�u do' ga
lho ...

FILM�NDO
,
,

No melo da luz crepuseul r 'ila t&r;fe de ontem, os per.�
tts que se esboçavam na "Puerta deI Sol", apresentavam
um aspecto bizarro. Nas ãleas do "Oliveira Belo�', sílhue
tas encantadoras cismavam. E' que a tarde de ontem tra-
zia, em suas dobras; a alegria dos dias de sol.' ,

n n '

ti
Recordar é viver... A snperlosidade do homem se re

vela, perene, no reviver sõmente o que deseje e no afundar,
para sempre, nas trevas do passado, o 'que uma vez o fez
sofrer. E' precise que tenhamos uma tal força de vonta
de, que dominemos' o passado, dobrando.o á nossa vontade
e ao nosso arbitrio, ditando lhe obeãtencía e da·ndo.lhe
vida, tão só nos trechos que o nosso capricho es(olha.

"11ft
Censura-se ás mulheres a sua alarmante bílbllhetíce,

E não se lhes poupam comentarias asperos, quando a'!)a
nhadas em flagrante. Muitas gloriar, porém, e quantas
descobertas se devem exclusivamente ao espíríto J11etediço
de alguns homens que. 80 depois; se tornaram celebresj'
Ai' a gqmde propriedade dn conselho de Eça: "Amigo
meu: não despresa a bisbllhotice. Ela, � um impulso hu
mano, de latitude In:finita, que, como todos, vat do íntímo
ao sublime. Por um lado, lev� a escutar ás portas, e, r;:}pelo outro, a descobrir. Amerlea". "

o Brasil é um país ma
ravilhoso. Isso já, o diziam,
os primeiros colonizadores
em famosas cartas para
EI-Rey, entre os quais Pe
ro Vaz Caminha. A terra r...

é bôa. Dá tudo. A ques
tão e plantar. 13so, a'nda
diz hoje o matuto do Nor
deste. Dotado de climas
diversos, o .8 asil podê
produzir tudo. Apenas fal':'
tou até agora, a boa van
tade e o patriotismo dos,,;!
homens. No proprio Nor-j
deste, êm meio dó' clima i

.<I.u.ente, ha regiões que se

,equiparam as do sul do I
país. E' um paraiso esté
pedaço do solo americano.
A cultura do trigo' 50·

freu as maiores campanha�.
Nao, era possivel dar trigo

J no BrasiL Impossivel. E'
- as .iniciativas foram des
truidérS. Mas um dia

I

vei
um govêrno que quiz plan-
tar o trígo e o trigo nas
ceu.

Nasceu e está, produzin
do. No, Brasil não havia·
petroleo. Impossível. . .Mas
velu um govêrno patriota
e o petroleo aí está jor
rando. E', espantoso, o

Brasíl é assim. E vae pa
ra deante, de cabeça er

guida, confiante em, sh
mesmo. Agora, um telegr�
ma de Alegréte, no Ri
Grande do Sul, 'nos diz
isto: cO sr. Asterio do

BERNA, 3 - Apláúlos .de en· ,Santos, tesoureiro da pre·
tusiasmo int.err�mper·alÍl 'eoo'staó- feitura, plantou, em peque-temente o discurlo que o ar. na extensão de. terra, dois
Minger, chefe do Dep�rtàmento sacos de linho. Apesar. deMilitar, pronunciou hoje na Ca- ter feito a trilha á pata de
mara dos Deputados. O sr. Min- cavalo, o resultado foi
ger declarou que o pais ie a'cha- excelente: os dois sac�
va preparado para resistir a quál. deram mais de sessen1a!
quer invasão arruada, .

caso esta Maravilhoso! Tinha rar
se verifrcasse. Afirmo que o e-, zão Pero Vaz Caminha. O
xél'Clto da Suissa havia sido éon· Brasil dá tudo. A questãO:sideravelmente reforçado

nestes,
_ é plantar. Então

Plantem,
9$1

ultimos 'anos. c Se o pais for ata- .tudo e vamos para a fr��I"cado por uma grande potencia - te sem medo. O .Brasl f
asseverou o sr.'Minger - defen- um dia, ainda dominará o
der'.o,-em08 at6. ultima gota II ,mundo. ,',_'de sangue. Antes a morte do que
a e8cr,avidão��

I
II
.-,�-===--.
lN ITEns.! lHOS

D. LAURA CALLADO CAL
DEIRA

Deflue na data de hoje o ani
versario natalício da exma. sra.

d. Laura Callado Caldeira, di
gnissima consorte do nosso dis
tinto conterraneo sr. dr. Alcine
Caldeira, integro juiz de Direito
de Porto União.
A GAZETA apresenta since

ras Iehcitações.

Enquanto tu tá oiando
Ela tá sempre 8 te oiâ
Mas quando tu te arretir•...
Gorogetó... Nem ainá!

Transcorre, hoje, o aniversario
natalicio da encantadora senhorio
ta Gloria Cerreia.: gentil filha do
sr. João José Correia, deligsnte
funcionario federal.

Passa hoje o aniversario do
n08SO conterraneo, sr. Henrique
Loureiro Filho, agente postal-te
legrafico em Imbituha.
Muito estimado na sociedade

de Imbituha, será o aniversarian
te alvo de expressivas homena
gens.
A GAZETA associa-se prazei

rosamente, enviando-lhe felicitai.
çõ'es. \

Opê

O m!.�W9r/que fez contigo
Faz��'outro que vi?hé.
APÓIS, �!a, ellla Ia,o.
1...."6 cotação da muié! Fazem anos hoje:

o sr. Nelson Pacheco;
o jovt'm Danubio, filho do

nosso contlirraneo, sr. Luiz Melo:
o academico, Domingos, filho

io sr. prof. Luiz.' Trindade;
.

a senhorinha Manoela Man·
celos.

A mulher é incompreensivel dentro de !lua conie:x:tura
moral deJicadissima.· E !lunca poderemos saber as razões
ultimas e derradeiras dOI!! 8el,lS impulsos, de IllUas prefe
rencias, de suas predileçÇíes.

Embora não a possalllos ainda compreender, se

jamos contudo como o ,sandalo da motal budísta, que
perfuma 'o machado que o abate...

� Sala_bê
.................................................... '

.

UMA ASSINATURA MENSALI DE "A GAZETA" CUSTA

sem direi.- APENAS 5$000

PELOS CLUBES
Re3lizar�se·á, hoje, no visinho

distrito dQ João Pe3sôa, no con

cd làdo CI ube «6 da Janeiro »,1
uma animada soirée radiofonica,
infantil carna valesca, oferta do
Radio_ Pilot, dos quai� são repre.

Situação financeira �entantes os srs. Gerkeu���

de Canoirihas Nomeação- de pro-
�'fessora municipal

Predios
to a

• fIItI

Isençao
Pelo prefeito Mauro Ramos"foi

publicado o' seguinte decreto-'lei;
Art. l' -- Os prediol adquiri-!

dos ou edificado!! com o fim de
constituirem renda não t.erlo di
reito á ise!lsão constante d� art.
9' da resolução n. 49, de 28,ele

de JOÃO JO�E' COSTA. dezembro de 1935,
-

d hit' Art. 2' - Não serãa atin,idasRoyal c. $teadlllan, ese).t s a e -Rua Tiradente 7-Telefonepintor •• Mlnlsterlo da Ar!Jen. "

por este ,=decreto a. cala: que nes-
tina, em Washindton, é notatel 1.213.

ta data estiverem !la -lO,. daq,ue-"elo carat.r realista de seus qua- A._j «Tinturaria Séléta» não é a..

t tã 1· ...

I " I. isenção. ,c- ,.drol. Ha pouco pln ou um o rea, maur, mas m.dlscuf.JVe mente e. a Art,. 3' _ Este decreto-Iei ,�,D.que- enganou até OS próprios rat�I.. Ih P t perárlOs r
O (fliadre conltltllia a reprl!se,ntáçao me 'or. ara I!!SO, em o "

tr.ará em vigor no ato de sua I!,u'de ..... m�.çl partida em do13. Pol-o competentes e á altura de s.ua bl'
� revogadas aa dispoliCp••nlllll,canto p.r. secar e dias depoll fama. - Atende com a maIOr ,caça0,. ' ,

'

,lu q•• e quaclro fltav. no chão • rapidez.-Entrega a domicilio. I ('fi contrarIo.que.1 r.te. o roiam. Tod' vi. elte. N. 29 P.r••deres tinham um dosto multo ��� :..:. �_-::---__--_-----.::-_,.rtlcular.Ha,lam deixado a":frut."
e comido só a. "sementell':'-.
• �__ a _

Umfilho com

duas 'mães
BUCAREST, 3 - As au

torldatles policiais consi
deraram de dificil solu
ção o seguinte caso,: le
vado hoje ao sel� conhe
cimento: a v.uva Ana Tra�
chescu, de 42 anos de ida
de, e sua filha Judite, d.
18, 5o.teira, afirmam am·

bas ser mãe da mesma

criança.
A Joven acusa sua mae

de ter sequestrado 0- seu

filho, quando ainda tinha
a mêses' de- idade.

'

�,,,..,,.........,..,_,.

de H. O. LIGOCKI
Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-�

,

bric':l de r.ari·�bJs de b'}rracha

Artigos para escrítóri)- Livros em branc�s_""Arti
gos �scolares-Artigos para presentes -BrInquedos
Aceitam ·se encomendas de «clichés», chance.las.
sinetes e carimbos de datar, de metal, para InU-

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

Florianop'olis Sta, Catari'na,

P.41

A $uissa pre
parada para,
resistir a

qu�lquer in-
-

vasao,·-,

Pelo prefeito Mauro Ramos,
foi Romeada Edite da Cunha Luz
para exercer o carro de professo
ra da eseola da sede do Distrito
de Ra,tones. com os ven.cimentos
marcados em lei, ficando dispen-

-

sada a substituta Ana Vitorina
Cuimarães.

Schutdt
O Ir. dr. Nereu Ramo!, Inter

vetltor F�der.l no Estado, rece
beu o segu�nte telegrama: ;

Cao9inhas, 3. Tenho a maxima
satisfação de participar a v. ex
da que o exercicio financeiro dt!
1938 foi encerrado éom o se,uil1:
te resultado.: Receita -442�728$150,
sendo arreca�ada' 393:012$850 e

por arrecadar 49.715$300. Des
pesa paga 368:108$115 e por pa
gar 1:745$100. A receita prev.is
ta foi de 310:000$000. Os saldol!
no .banco, cofre' e intendencias
atil1gem o total de 66:525$095.
A diyida passiva flutuante foi
extinta. Saudáções. Atinar CÔrte,
Preféito.

'
.

-

Prefeito Alinor Côrte

DUQUE

Ninguem ha que possa quebrar 8
"Combinação Feliz". Sempre uni.
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

tr;aí:ma�
. ravilhoso·
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A GAZE
Alfredo P. de Arauj;l

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervtJs

��.:� impaludismo e molestias da pele
Tratamento do empaludismo e das mslestias da pe

le e nervosas pela .Jlutohemotherapia
Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro. '3

Telefone, 1.584

j._5e�n!!!!su!!!llt!!!!a!!s:�·_ �D�a���_��à�S�I�I�e�d�aS���14�àS�����h�o�ra�s_i.ii!.T Calxa Postal, 110.

or,

RInnl, ' •

DOENÇAS DE SENHORAS-PAftTQS1
CONSULTORIO-RUA TRAJAN. 17 i0B.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

.IiESIDENCIA A RUA José Vllla 18&

I Atende Cham:d!Oa�:al:::'9hora dia e noite

MadeiràDr. Joaquim Neves
'MEDICO--OCULISTA

,

1
Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de do Rio de Janeire
'

Tratarnente clinico e cirurgico de todas as meles-
tias dos olhos -

Curso de aperleiçoam .nto na especialidade, com' o dr. Pau·
lEoFilh�, no Serviço do Prof. Davíd Sa.uson. no Hos}Jital

ela Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para asua dtspecialidall,

Eletrecldade' MécUca, Cllnica Geral
Consultas uiariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO kUf:I }.ãe j' roto 7 �"b. Telefone 1456
RISIDENCIA: Rua Tenente Silveir;:,. 57 Telef. 1621

! '

!

I

I
J'

r:
n ....

'

'._."'_."--_
••

-�'-��iiiiillF'iii!i' _. '� , --

I O r_ �·l4. ugusto
r·

I-'p�'�tei;;� Enfermelr� ..

116 Paula D. Flora Muller
-:�C�?:-�f

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO

RAS;_P.l\RTOS
Operações

Rua Tiradlntl!h 44
Fone 1181

p '5' j.,ftf. (d m
,

�.dro d. Mour. ;::1.

Ccn6ultcl)fiq� Rua Vicor
Meireles 26·

ft. 's 10,30 e das 2 as 4 hs.

R@sidencia: Rua Visconde
de Ooro prde, 42-

'."1 C."lult.ri., 1405
Pc..: R••idenci., 1155

Aflvngado
Rua Trajano, ifl' t sobrallo

I Telephone n' 1548
-- --

Banco. doo Brasil
la,lIal 111.000:000$0.'

'.u.d. 118 r...rva "258.748:1.0$•••

RICUTA TO.AS AS OPERAÇOES BANCARIAS

""R;CIA! I CO.RESPONDENTES EM TODO. PAII
illW(�U LeCAL

.

nUA TRAJAN., N. IS

Aliena. em conta corr.nte,· OI ••,úintel jurol:
"'.... J.r" (COltrnJtCIAL SEM ,LIMITE)

.

. 2%. al� .

,.; "ftai,,' (limite de �O:OOO$)'
_.

,

. 3� ,ala
IIP. ,.,.lar. ·(14(. 4e 10:000$).

,

"% ala
..,.•, aTIi. ,rtTi. (Ile. vuisqucr quantias, com (retiradas tam-,

�em ele 4uaisquu importancias).
.

F aviso prt.vio ele 30 dias i,5% ala
11m de 68 dias "% ala
tfI'bl ele '0 diu 4,S% ala

D.WP.IITOS APRAZO-FIXO:'.

pt , .lItI �" �aper Jl .b.. ,.
Ga. r.lla mensal ��� &la

LftllAI A P1\EMIOS '1Itr , abca
-

4% a.

a.O.l,. 11 ..... 5% Co ..•

Sgfc1te ao stle proPOrcfOJ;lal.. .....p.dlente: Cf.1 10 'I 12 • lIas.14 ,. 11 horaliJAGI labaGos: dai 10 ás 11,30 tiro.,... li
Endereço tel.,rafico: SA'IE.l.Lli'FE

TELEFONE lU,;-

ter.. 4e atlvegacia

n, 70. - Phenet

Omar Ribeiro-
Engenheiro 6Civil

Pal•• io d. O_lxa

1- Andar Apartamento

CaiX8fPostal,. 784

A Eletrtco

•

P�r�6r�.

.
.

CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDOES.
BONETS, LUVA51 etc.

Artigos para seleiros i sapateiros
Fabrica de Calçades .... BARREIROS
DI!"05ITO. RU.� CON�ELHEIRO MAFRA.3.

A. LHiEUPtEUX'··

;.

(ur�o de Maquinas e Pilgt$GJ
.-

. .íí:'S % E r
tt 1

Is...h.f. ... eliDi.. d. Helpi
tal de NarBIt.... (Pa·.ren«__iiliiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiíi------I--'--II!.' Iad6rg Burkhardt e Prof.ser

.

Erwin Kreut..)
I.p•••alll".. ,Irlrlla

I.ral
alta cirur,ia, ti.....1..8. ("0-
Rçai ..oh.ra.) • partel,
arurlia .ill.a "TeM f4

.per.fIeI ... ,laati_

PA�A INSTALAÇOES OE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE FtADLO, CONSERTOS E AUMSN·

TOS.. p�.�1.wREMA EL ,:��ICA.
TEM SEMPRE E\1 STO<-1c .e: A' VENDA, P{.'R
PREÇOS SEM COMPE.TIDORES N \ f"RAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LO"TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTE.S E MODERNOS

���I���F:I��I5�:��
-

A Elétrica
ACABA DE RECI:..BER uM FINISSIMO SORT'"
MENTO Dl CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI�
DADENO RAMO-AR fIGO ':':'ARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz e força, por
preços modico. só na Ce.sã A ELE'TRICA

.0 i�"'lIl'il:j·_t
·!�·W$.4;;#==!It· rnt..�

IO.!i r. AI•• reto:' � '. ·1I � tt D(. Aderbal R.IfIiiP'O .m.r-.��
IlI·a Si vaJ

J\dvogado
P. 1 s de Novemhro, J SQb.
Fo� 1631 e 1%90

... :�CAI
�, .', "'t-lQ
'sCRÓ��Ü, t_:fg

S-y�"rí<.fl1(�
···íf_�"",.�
"�!�. ..,._

�?;." pa�;.. ê

fili'AYARla\;�
.... Mtí�*. �r;, f"

..

'ilnj"'*t� _;�'"
P_. t_G'Pr;:?". ._

�eales

__� __ .. �'U""'il.� .. :i'� '''','''��''':''':
(;. � ....�- .._,......,..-

de Tira
e calçados de todas as qualidades
TAMANOO__ mexicanos para

Praia de Banho

-,

"I'em., 't.tlJI�G . e IIIIIa
_e

-�I_".-..-.-·---�i[�,.Plo""',.--oo_"'t-�·,�·�o rn ia
•• nGS Trabalhos do

'o·

C.naulterio Técnico de .-r' _,"':

Ive A.' CAUDURO PICCOLI,
Enle��h.lr. Civil

,

flDrof1sS'.A.i. Aa.•ilitaae>s par:,a. todos
ee ...a�•• file angenharld

Administra,ie. oflnstruçlo e ref0rma de
pal_mentos em prestações

Prejétos em geral
\

Esariterio centra' : Rua 7 de' Seter"bro, 47

P O r tio ,tJ n i ã o.

I CONlULteftI.-f\ua Tra

I ano N. 18 .Ial t. 4s 12 e

,I . �u 15 ás 16 112 heraa.

TELl.F. 1.lR�
.

RL'IDENCIA- Rua Este-

.1
ve& Jumor N� 16,

I
_ ..��.J'·k}!.__ t*. ,

ID/"MI�'U'.;'1
••• "81.

CLINICA elftAL
Vias Uriaarias

7r"t.Rr�"" ••i,me tlu .;'

Ino-IM". d" P.lmlQ
CeRlult.":R. j.lo Piat., 13
(, 1.1ef.nc. 15'JS
'.

Rea. Met.1Clloria·fODe i 1333
Coruullá"las 13 'I 16 lU••

I.,
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Florianop o1i�

·1 rS;;;ri;�·s;�'·j�;;:
I
.11 Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

18 metros. Bem seca e de otima qualidade.

DISQUE PARA O .N. 3 E5TREtTO
I
.........................e .....

-
.�i!i « 4:; p "E �_

-'mo .

Vi ação Urussar:"'ga
SEGURANÇA -. RAPIDEZ -' COMODIDAOEg

Dirigido pelo soei.. JOSlf MAXIMO
TRANSPO'R'f"E l)EPA��Áê�t�IqÕSE-C-Ã1�tlAs
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Lud�ero,Bfaço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN l\IS em combinação comasí

linhas de onibus Araranbuá-Porto Alegre
SAI'Dl\S de Florianopolis ás terças-f. iras e "sabados

ás 5 horas' da manhã
SAl'D.AS de Araranguá ás quintas-feiras e dcn.ingos,

. ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre "chega em' Araranguá ás
quartas feiras e sanados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqu:
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fi\b.
Cocal: Zeferino' Burigo & lrmãos-Urussallia: ROi ano
Damiani & Cia. -Orleam; Irmãos Pizzeleui-e-Braço do Nortr; adri Alexendre Snin

A.GENTE EM FLORIA NOPOLIS

JOAO NEVES Erondino Cardoso
Otavic Cardosonua TraJauo. 2-Foue., 1655 Bemardine dos PassosHOTEL DOS' VIAJA:NTE� -- Focurem para se hospedar em�,�AraraDlfa� Numas P. Cardeso

pPrerietarlo dO 'I L' MA�IMO tia.. Waldctmiro Vieira

VENJ.)E.-.�E um terrena no lu-� CHARLAUTH·
I

Patrocinie Vieira
'lU BarreIrOS, cem' duas casaS. .

" ' Rubells

J A V A' J' .•

I b é o creme que revolucionou e
ee tijo 05 novas, um Oal pasto, ,.

"""\i,laDl!3l��!m�"__�Eiialili.la;iimSlIZIil'l!:iillllilliZ:ir:iZ3i'I'!!M1_a1
'

.

cocheira, e bôa checara e agua mAund? vedlho'Se'lora revoluciona a 1'M.'!&NNtt1í �9#e G% f6!·&*Wz4iGt·· WW'k&é01iiliK"'W&

com uma linda praia para bs-, meneá ° .u. iQ,Ú;Ú* w#J.Q#Ren·Wk,· $
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otirna
sorveteria. estando hahilitado a servir as mais es- nhos, fazendo frente CCqI a

C HAR L U TH

I
E$trada Grral, que sesue para' ·A .

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. t>

B!guassú. A' tratar com o pro·
G!O€r IIIIII�BlIIIm.l__Bl�Ba���=m�!?___ !, prl·elar.·"'-Pedr"" Sipriano de l não é um creme comum
tIIII WSSfiMHWH g!JKiM*·3§ã"§tbfW5*§ft�· .., g '""

I Silva, em Barreiros. ,

.

�;'; N- D E H O T ;'�h�a;;D·;4� �-;;4&1 :b. �:g:���A'�J:.Hpano
craves e espinhas, sem a mrmma

PROPRIETARIO 'irritação deixando-lhe a cuti-

João Ku h n limpa, macia e fresca. 1
�a� ' mffi��g;==�i3Fii'iti�llIl.11IQ1I·�I;II·I=�g.

no �istríto do Estreito

Sâe todos canos mcrlernos e cenlertsveis dirigidos pol°,.,
babeis volantes.

502
a03
505
514
518
521
S�&

A. b�""_'�\.�;' ..... _ .,�� "'l�. �� •• ..,....

�z �,,� �.;"� ��_::�::,-�:"� :..�.S{:':. �.... ,,��;;;:,-,.,�"'-J,: �....,,,: ����"""",r.f- �,_... ;:-;,.R_ 7:-"�' ;,._: _:_f: � �-

o CAF E'

rMPREZA VIAÇÃO
.,ARGA8 E PA••A9Elft8§

Dorarios de saídas
(

DIARIAMENTE DE FLO.RIANQPOLli A BL(l:U.�
NAn A'S 7 HORAS i>A MANHA. MAI5 INFQl'\MA
.ÇÕE$ NO ESCRITQrnÓ DA EMl'l\EZA, A' !'tUA CON
SELHEIRO MAFl\A, 29.

�AIXA P0STAL, 82 ENDEREÇO ,TELEGRAFICO:'
Grandhotel

CREDITOnovo, . dispõe de boas
com luz agua corrente> ,

� j;tt"

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente
acomodações para os srs víâjantes' e exrnas. Iarnillas,

". .... ej�l todos. os quartos
Tra.ame-nto· d"" .·primeira ordem

""
.

Dlarias: 10'000-12'000-14'000 e 18'000

�� �.

?�Clube. de sortêiõs eDl Meréadorial
"

.4 de Fevereiro . 4 de Feva�eiro
SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

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

Defror: te aos Correlos te T elegrafos

Laguna Sa·nta
.

Catarina

Tudo por1$OOO
Fantastico•.•

Muitos outros prémios menores

I. '., For�idavel •••
.............. .......

I
DEPfDO.ITAAIOS KM &lTA .. OATAPlINA

. H O E- ID CC K a: a A.
Matriz

..a: ..... .:.ENTANTE. E

CARL.OS
• u lna.

BOSCH
FLOR,IAN,Q:PO,:LIS· Velas _ Ma••

"

;': > '.-, h-.'

......_1. "3I'et., .

• ••Ih•• 11& �"I\".
, .

.\,

':-.'

� - e@•• " _ .

....- On.o_. bld I. (.tl )
'lIIftte_. d......., ...

'.

e..d••.., tod•• _ .....
ae... ii" ••••

r

aRum.nau, Cruzelra II. Sul,
Joi'nvil., Lati••, Laguna, Sã.�
Francisca lIe? Sul

.

��'-It .

���;.� ,

,;fo �.

�." ...

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

\.

De ...."'•. �uftdr.1 fstdiI!tn9$ 'ri - '\44 W
-
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GAZETA Plorianop�l�s,
---------------------------------------------------

("!iAZETA C"E'SPORTIVA
.

,
.,-

Regulemer�to do Campeo
-

neto Cê',tarinense de
Futebol

ART. l.-Para ê reelisaçlo do Campeonato Catarinense
bca o Estado dividido em- duas z�nas-NORTE e SUL.

.� ART. 2.-A zona NORTE compreeadetá as cidades de
oinvile e São Francisco. cujos quadros campeões, Caxias=ô» As

sociação Catsrinense de Desportos-e Clube Atletico São Fran
cisco-da Associação Esportiva de São Francisco, disputarão, em

5 de Fevereiro, em São Francisco, a semi-final; G mesmo se dará
lom a zona SUL, cujos campeões, o Avai F. C-da Liga Floria

nopolitana de Futeb01-e o Cip t-. C. -da Associação Esportiva
do Vale do ltajaf-àilSPutarão, com inicio na mesma data de. 5 de Gr.Dd�, banho aí
Fevereiro, a semi-6nal. '.81.

ART. 3.-Essa9 semi-finais serão disputadas NA MELHOR

DE TR�'5. tendo como local as sédes das ligas filiadas. No caso de
haver três partidas, a Federação marcará o local da terceira partida,
tendo em vista o criterio da renda e da facilidade de condução dos
clubee disputantes.

ART 4.-A part1a 6nal,entrf:' vencedores das dUllS lonas,
se�á disputada em J;\u'a""- ,I,s não havendo por eonseguinte.melhor
de três.

Realizar-se-á, hoje, em

Itaiaf,Ium
grande e eensscicne l choque

• U!j)_ W entre. as valorosas equipes do
Avtlz, campeã da L. F. F., e do

-

I' Cip, campeã
da A. S ,V. L

C -I' C 1 S rá, na reahdade, um jogo de
amava i . ar-· -\{} peões. dado o valor inconteste

1 naval:.' I dfJfO'advf'rs�,;r�.
Avai, que �)0SSUe bons ele-

____ �
mentes como Galego, Nizeta,
Borba, Diamantino, /\cn"l-do, Vi·

faa-� lain e Seul, tem CI edenciais suti·
I ci-ntes para obter uma brilhante

I v:tôria que todos nós esperamos.

Hoje, finalmente, o tão esoe- i .Venceud» hoje, o Avaf terá
rado "Banho á Fantasi'a",· (LdG meio passo à conquista do

promovido pela turma o.,riar.hu,,- '!"do.
lina>. I : O Cip, enlretanto,poderá fazer
As Tirolezas vão ' sair em bô� e brilhante figura.

mas5� dentro do !lOS80 muito I
"

apreciado mar-dzuI-celeste Oll i O Juiz
verde-garrafa. como queiram os I c , C I C

.

f'lh d
' oera ar os arnpos

-

5 N'
, rcmanncos I 0S estes brasis I I f t d bART. ,- os Jogos reali-ados Das duas zonas, a Federa- O "B h lô. f ti" d I·a.or �I'gu:o o om e

á d I P'd dl- "d h
an o. an as a -: d I d

, ção ser representa a pe o ren ente a', .lg5 em CUja se e ouver h
.

,p t d L I .t. 10
csenro ar a ! U,60a•

. _]' di' á d fi I 0Je, na ou a o ea, II s Io Jogo, ee�lgnan o aque e um tesoureiro que se encarregar Q S· h ! •

It t d'
"

-

'I' distrib
.

d d f' id R I I ,Jf8, VIU. rapassar o os os

I I ti'_'a iseção e rstn urção a ren a na orara estatui a neste' egu a- b h '1 ,_)
_.

h
.

I ONDR�rS d r" DS a ara0
.
an os iavraoa ou por aver nas . .; ','

- .

t ram '!r
mento.

ART. 6. --A F· d· d" d _]. I praias luminosas II ensolaradas ,r lndd Pe ndên- tf(.c8do� ttlegnmas entre o g,-- d (!tatot ençâo reserva-se o uelto e fleslgnar d tI!
• - ') �:

. /I C •

•

O 1li4eglfi I· d d h' I
es apagas c� I a x t .

a rn - nfla I ranco, o ('x-rei .'"\Iúns(· A

um seu represeutante para sca ls&r os Jogos, ao o con eClmento E t fi
.

d ' b I
. ,"-' XI!I'

.

J - d R
aoteci ado à'l Ligas interesmdas. I

X e'lsas I cma!! e 001 u<'. P I r, as
e o pn,nC:lpe oao e J0LH- si� Prot'li�«!ãoP super-lotados demandarão para o

I
bon. O :mtlgo mooarqua tAe- U_ &l.i:1ti:9

D J. Iloclil, onde o mar vai banhar .

R 1'- ' h
. r' arafou ao generalismo nos segu:n-IJ 16' t"os Dize. '

'1 ')'
ea l,ar'-se-có, C'}", nas ,,-,ampl' '"

orna 'iII1 S4"'a
I «ss mEmlDaS- tuo eSQs» ma:s m-' d' I d' tes term'�s: nMeUS parabcm en-, a ...

, . ..

6
' 'd d

' I
:ru um g ao e )"lgo en.le 05 CoIS

, • ..

' _

.

.'

ART. 7.-A :.bCi�I_hB do� J?I�eS par� 8S, partidas seml- nals! da3" maís_, Se __uto_ras. _�s!e ���nd: .

"l.l!�� Ck_��,.S_� �':{l:�'Q�tfh -1'}.,;. �I.as,���";:;._'�c��,, ��lS. _ t:���n�,�':s.�I, _ RI�, 3-Ins�al!.se hOjf\ ? �e-
.elá feita de comum acordo pela:; Llga� dll'putantes. r Banlto·aí Fanta.ia -c, .

t :-;r�� h7
- . - -'=

ao g1oTloSO ex�rcl!O 5015 o roman- �glsto da Prohssao JornahstICa,

ART
..
S,-Não J,avendo acôrdo entre as Ligas, ler'; este com as sedutoras'

;,rôsan e e ren ,. o,

po de V. Ex., e meus 'agradt>·'l·
creado pelo decretl)-lei n. 910,· d.e

d' d I F'-
I

"Ti I "
- .

--

l '1- R
' 30 de novemhro da 1938. A dr

eSlgna o

RPrT3 9caeNraçao. 'd .. L' h H'

.

rop ezasd An t Ô i� i ,-:, Sa lu;-y-) clment, shco�do e1pan 10: h�eltero"-l reção da n0va secção do Minis-
A .'

- ã" é permitI c as 19as escol elero JUIzes re- oJe na «onta . \) Leãh>,
d .,.' r '103 mto II a esão e mm. a c,m- tel'io do Trabalho está a cargo

!ide.ntes fóra do Estado ou qUf' pertenç?m a Ligas d� fóra do ES-tvai desacatar lolenementd �.
emitiu-se. fiança no resurgilnento da Espa· do j_'IDaiista profissional, sr. An-

tado. .

,

.

, _". I Que nen�um ilhéu �molo�dt', f' I
-" . nha. Viva ii Espanha". O �e- t�nio �ento d� .t\rauio Uma. �

Af�T. 10 '-Ao J �IZ. na fórm;; das. leu e':portwas,c '1 umca i cueca, pelu3o, sem pelo, velhn• eu .ro i ada, o lé�. �m oficIO, neral Fil.nco f'!.pondeu: llMmto, �lfetofla �o .SmdICato dos Jo�na
autoriJade nr) gla:olido, d,�, eudo SU1S deci�õe5 ser respeitadas pelos! moçG, maneta, perneta, etc. etc., na �.C.D. d? $f. Antoolo Salum, I grato peJos vossos parabens. ex-l

h�tl1s PhroflsslOnal temt °d��xlmt�,
- .

I
.

d' d
1

d' d
.

( dlO-lo cI [T,ls�ào do caroo de· -

b empen o em que o a o a IHS a

dub�s di�outantes, cabend� ao que se lU gar preJu Ica o recursG I elxe e �pI;l5�ar para o contl'
, ��. ,u;, (',.. � �.t) ,.

tenslvos ao e'Xer �1!O c LaIT.

e"Illlação do aludido Registo se re.

para a Federação. nente», dlspo�to a gozai' do!! ,ê.ou,e.,o. qu,-, fGJ1. hce.,tement., pela VCfSA adesão e fé no resur- vista de solenidade, pois vem as-

ART_ 11.--EsEe reCUf!O, que DEVERA SER INTERPOS· rl1omentos mais deliciosos de 5U" � ... itltO., gim.:nto do nos�o pal;, Meus i sinalar um fato de grandtt signi·
TO Ne> PRAZO IMPRORi{OOAVEL OE 24 HeRA:', será apresen- j

vida! I, -:&�ta, ?otaite, Vf'gO (J cargo. mais sincercs ,:umpriment.)�R. -- i fica�ã� na historia ,da imp�ensa
tado ct'm o li IImento prt:vio d't 200$000. «Seu» Waldir, EJue COi38 boa I c1e n�onhoiadúr dl:S cobreb".. Berga foi acupada pelo corpo de I bra�li�Jra� no que dIZ re�pelt�.'

p g .

A co Ih « é» Qt1êm reõà o riOVO tesoureuc? _.

d U I O
. -

j : orgamzaçao da classe dos lagltJ·
g",nte mo ar os p •

.

E I' d
exercito e rge . Imm.go

I
mos trabalhadore,; proIissionaia

Da reada_ Mas que banho mais gost?W' �

A6!ma-ae qUé OH
••.

UC I es bateu p.m retirada para o norh·. do jornalismo, a seleção dos ele-
Viva a Momo! Vival Olél feu.andell é o "(lme maIs cotado. O -exercito Maestrazgo conquis-. mentos que a cl)mpõem e a de·

tou as aldeias de Laradel e' fesa de suás prerogativas. Paru
I ,.

d
.

1-Sev9 pro�egui!1do no avanç'.
- aSslstire.m ao ato

_

a
_

lD3ta aç�o
',_ .', '. do RegIsto da Proflssao JQrnahs·

A mllls�o naclo?ahstil conhr:nou tica são convidados todos 011 jor
a conqUlsl.a da Cidade de V Ilh, nalistas prufissionais. O sindicato

informaô'8o ser cOllsidetave! C) da classe, quI' estar6. representa

pHlgresso feito pelas ttopas do do tambem pela sua diretoria e

I F ',; do comi!lsões executiva, fiscal e de
gerera canco, na reg!aq

E
"

I sindicancias, log.:> após o ato da
Alto Scgre, ate Andorra. �tll instalação do novo Serviço do
iminente !l quéda d"! Seo de Ministerio do Trabalho darâ en

Urgel.-A ocup�çll) de Vich trada· em cerca d@ 300 processos

e de Berga significa que IH tro ,d,e pedid?s de inscrição no ref.�

f
' d' TIdo Regltlto.

pas ranq�ustasl omdmamp�s
!.'.

Ainda a diret<>ria do Sindicato
giõt's mal! altas. os. .

m1;. �_ d.;·; Jornalistas pediu ao sr. mi.
controlando os pnnclpa's n:I';( � liistre Waldemar Falcão presti
de comunicação nas montanhas giar com o seu compareei�ento.
que (armam a barreira mais, im- o ato d� �nauguraç�o .do j\egisto
portante tOS planaltes de Rlvell, '!.!l�!I���:�;:;�t!��!C%;g '?

onde se encontram agora os na - :, * eeu

�ionalist8s. : Ulceras varicosas - Feridas I
I atoHicas - Fistulas crônicas :

BERLIM AGIJARDA. -Inflamações crônicas em I
':;OM ANSIEDADE O : i'enheras, etc. pão. curadas

_

DIS .....U-RSO DE MIIS,.: I com a INFRAZON T�RA· I..., '� PIA, (Raios Ultra VIoleta ISOLIN'I I e f, ias, de onda ultra-cUl'ta,
II e para aplicação local.)

BERLIM; 3-08 circulas ofi-: Procurem o consultorio do :
ciais aguardam, com ánsiedade, o, 81 •

d!lIcurso do sr. Mllssolini no pro- O
dr. "urelio 80tolo I

xlmo I'a�ado,. esperando que o: Rua Felipe Schmidt, 18. I
meamo nao seja apenas de exlre- : i
ma importancia quanto 'deda- e .....

Roberto Muller, Jorge Daux e ração da politica relativa ao Me-:
Celso Silveira de Souza. diterraneo, IDas ainda qUàntQ ao dores trate das propaladas de-

valioso reforço que dará 8,0 dis- clarações do sr, Roosevelt na co

curso do sr. Hitler ao Reichstag. missão militar do Senado ame

na parte relativa â solidariedade

'I
ficano. Embora a Alemanha sinta

de propositos do eixo. que é o alvo pdncipal dos cpw.
Além disso será a prim�ir8/OPf}r·1 vocadores· de guerra », a Italia

tunidade para q�Q um dQI dita-. tambem se aoha envolvida.

ART. 1·4.- Os jogos terão inicio às 16 horas, perdendo
os pontos o clube qU-:l n!o �� Il\pre,entar em campg a essa hora.

ART. 15,-0 club;:: disputante que se retirar do gramado,
nac pr('SSt.'2uindo Da disput:1, será multado em 250$0001 alem de

(>utras pellalidades a que "_"ler sujeito.
.

ART. 16.'-05 pgos terlo a doraçlo de noventa minuto.,. 'Uomingo que ·vem teremos o

divididos em dois kmpos com o mtervalo de quinze minutol. «C.ramurú. em pessoa na Pon
III do Leal.

ASllardem!Da•••h.tltule•••
ART.-17.-Serão permitidas três substilyiçõel dutante o

j�o, incluido nesse número o KEEPEN.
'. § UNICO--Com exdusio do keeper, &S l'lbltitu�ções só

ser.o permitidas até dez minutos antes do termIDO �a, peleJa. I
O n.no valoroso

_

ART. 18.-Devt ser entendido comQ substItUição qualquer Tira a Dlaé.

...'da do gramado de um jogaJor quando lubstituido por outro e a . estará hoje na nosso «brc,.d�ay»
'JIlIbsequente volta ao campo. com um {ormidavel «Zél[ll�ere1fa».

, Vai seI uma uma COisa louca,
e6tupenda !
O\, -Disposieóe• geral. . . .

.

ART. 19.-0 cronometrista, bem como OI auxlllare_,alslm
chamadol os "juizes' de linha", serao es('olhidos pelo Juiz da pUloa. Tira a .ão

, ART. 7.0.-Só poderio tomar parte nos jog�. de �ampeo- com todos oa «f(» • \'Cu»

. nato as Aasociáçõei que estiverem com .eus compromissos fllorosa-. pragmatica I

:mente em di.: Hoje, Da I>roadway» o

ART. 21.-0s qúadros disputarlo o campeonato com os Tira, a mão'

;amadores que e!tiY�rem com seul reaistIos e inscriçõel heraoloaadal Foliões, a pOltosl
por esta Federáção.' Caramuru-ú-ú

ART. 22.-0s caso. omillo. nelte Relula.meato lerlo re·l'olvidol pela Federa�lo. '

Ca
tar,inense:. de
Desportos

Feder·ação

Da dlreeão do. Jog08

ART. 12.-00 liquido da receita veri6cada nOI jogol serÁ
ilad8 à Federação quarenta por ctnto; trinta por cento a cllda Ligtl
que, por sua vez, darão, ôe sua parte 50'1. para Oi. dubelS dispu�
tantes.

ART. 13'-A Federação arbitrará l impoulncia a ser

paga ae clube qu� .e lucomover de lua séde. I!ata a dísputa dos

jogos; essa imporllncia será deduzida da renda bruta dos JOIo,.

Do. J••••

o·

Direção de

gl9ande jogo de .1,�je
em Itaj�í·

RegisCarlos

Vida Militar' I.A função jernaüs-
- Atendendo ao grande nu-

1

t· - b d dmero de oficiais, capitãis e pi- I ICd ii or O OS
meiros-tenentes, desviados dos •

Corpos de Tropa, pala cursa- nav lOS
rem Es!::olas, Centros e Cursos,
no corrente ano, o que vem RIO, 3-Atendendo a uma re-

agravar 11 situação jà existente, presentação do Sindicato dos Jor='
o g enera] Eurico Gaspar Dutra, nalistas 'Profissionais, no sentido

de ser facilitado o ingresso a bor
ministro da Guerra, resolveu do das embarcações da Policia
que este ano não funcione o Marítima, da Saude do Porto,
Curso Especializado Sobre Apa- Guarda Maria e de outras repar

relhsgem e Direção de Tiro, tiçõelj 6'jue conduzam autoridades

-.-0 al.nirente Henrique Aris- fiscais aos navios que aportem ao

d h'· Rio de Janeiro, tambem aos jor-ti es Guil em, oficiou ao diretor nalistas militantes, incumbidos de
elo Pt:ssoal da Armada, cornu reportagem marítima, o Gabinete
nicando, para conhecimento da do sr. mimstro da Justiça acaba

�

Marinha o elogio que fez' ao de informal' ao aludido Sindicato

capitão de corveta Americo la-] da classe ter sido�satisfeito o seu

_ pedido
ques Ma:carenhas d�. SilvclfB, I Os jornalistas, no

-

exereício de
pela dedicação, cepacidade. leal- sua função publica, a bordo dos
dade e receiher ida inteligencia navios, para- regularidade também
com que se houve nas [unções do serviço de fiscalização oficial,
de oficial de Gabinete do minis- 1 �everãó representar um para cada

d M 'h O d ' jornal.
Iro a ano a. '- coman ante A diretoria do Sindicato dos
'Mascarenhas deixou as referidas Jorna listaa Profiseionais respon

[unções porque leve que rnatri- deu, imediatamente ao sr, minis

cular-se na Escola de GU("Hll tro Franciscc Campos agradeceu-
N, I do a solução iusta que deu , re-
ava •

t ã d
-

f'
.

I dpresen aç o o orgao o icia a

classe dos trabalhadoresjía ,ena.

Avei, oarnpeão da L. F. �. x
Cipr oampeão da A $. V. I.,
em disputa do título de
c9r-iJpeão cro Estado

Ramos,
ncrmal Afouso XIII

.

e Fran-
co trocam Teleg.'o

mas

A nova dire
toria do Ria';

chuelo

A lurma riachuelina
86 composta de «meníoas»)
Tio lindas nunca VI,
As mais lin�a$ \'CTirolesas:'
Itlllianinhas ou francêsas, ......

Suzaninbas ou Fifi I·� I Foi deita, ôDtem) a nova dire-

I
toá& do veterano RIACHUELO,

Waldir I ca!TIp�ào do remo do Ethdo, que
'é

-

D'água,
' li lI.gu,nh':

Presidente: Emidio Cardoso
X x X x X X X X Jo'; l' vice�dit{):Alfredo Muller;
Cara.DIurú-ú-ú 2' v;cc-.-Jitu: Manoel G. Vieir,,;

I' �,ecrelario: Vitor Ferr�iríl da
SIlva; 2' dIto: Adolfo H,.wfchel;
l' tesoureiro: Carlos Edgar Mo·
rilz; 2' dito: Luiz E. l.3�rão; di
rdor de regatas: Orlando Cunha;
diretúr de gal�ão: Henriqu� Mo
ritl Jat,; Orador� Vêh:or Wen
d!lausen; diretor de esportes ter

restres: Va!dir Grisard.

Que banho, «S<>U'b

Tira o, 6cuIos e cal

barbado!

Tlraa.ão

COMISSÃO FISCAL:

Valter Lange, Alberto M,:>ritz
c Narbal V:egas AfiJ(')rim.

da

COMISSÃO DE SINI3ICAN
elA:

A' nova diretoria do RIA
CHUELO, A GAZE rA, afetuo'
samente, envia o seu cordial pa
lóbeD$,'Lord Taltarã.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Am&lohã:
Nabor Dias, Emilinha Borba, Orlando 11 In.lgnla .tOS avl6.

Silva milital-es do "Relch"
n.s Z135 .. FUCALOL •• opresentc Lcrncr"

ti'ni Bobo, com a "yIDA MUSICAL E BERLIM 3 - A cruPITORESCA" õe mcre um compositor •
'

1'\2 ritmos populúres, em ca�eio c�m gamada, sobre fundo branço,
a PR6-Z, Reõlo Tupy õe Soo IPaUlo.11 s�rá a ��ica insiFnii:l dos a.

"T + a Retalho" .

renas viões militates alemães, dos
A's ZZ 00 - eatro • "

I' á t' d b d', r�piCloS; uiuiClos por: mesquitlnha quais <er re Ira, a a an �I
15menl.) õoa �antos e monoel Pera'

ra nací .inal.

l�o�;���:-�-!-�-�-�����������=o='-�i����*���z�����a'I
Todos QS domingos haverá O�l- NIO� !�TAJD)O�: bus nara Caldas de Imperatnz,

I partindo do Largo da Alfandega
I ás, 8.80 horas, regressando ás 15 TtlJNnJD)(Q)�'RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Flotianopolls \ horas·Id· I' 5�000. "

t', a e vo ta -

'"

k) merbclolh d ,. ..E !iA t!&6TR -8€ " SELL & PJ:lQBT� . NOVA YORK, 2-As grandestra a o os "menores nu cu= . .

.. tempestades de neve que come-

I) �!�::=::�:.�s d"ve.'o se Companhia Nacional de Navega .. �:����:'E:d����;J�:�������
d· (18) d f

. _'

saram numerosas
-

mortes e per-apresentar no la e e-

ça�,-� Costel ra turbaram grandemente todas asvereirc proxime, ás viote horas, U W atividades.
em nossa séde social á ruaCon-'I'" '_ Ha muitos anos que o povo
s elheiro Mafra, n. ,35 .sobrado, Movimento MaritimoRPorta Flori.nanalis ame:icano nã_o � visitado por

d I l d ',' r I um Inverno tao ngoroso. •fr:baal����e erem a enura os

Serviços ,d e Passageiros- e cJe Cargas O trafego de Chicago foipara-I .

------- Iisado os transportes em Mis-I WASHINGTON, 3-A Cernis-A Diretoria convidará uma

F
· souri 'lIlionois e Indiana fica-] são Maritima Federal anunciaComissão composta de treis mem- retae d e' ca rg,ue,1 r.o: ram �ompletamente perturbados." que o cargueiro «Popsone Coun-

bros alheios ao Sindicato para Vt\J
: a simultaneamente os elementos ty» avistou, a 900 quílometros

julgamento das téses e procla - -
�

,

. '. i
em furia se desencandearam sô- dos Açores, na direção sudoeste,

macões do candidato que a me bre Nova York e Nova Ingla- a carcassa do navio-tanque no-
� Para o Norte Para o Sul terra. tueguês «Jaguar», que, a 1� d!Jhor tese apresentar, o qual seta

A Bolsa de Chicago foi obri- Janeiro, fôra supreendido pJro representante dos Empregados r
gada a adiar por tres vezes o violen!a tempestade no meio do

no Comercio de Sta. Catarina. I ! inicio dos negocios de trigo, Atlantico.
A Diretoria fornecerá outras €) Paquete IIAPURA sairá a 6 dO O Paquete' ITAQUERA' sairá a do � porque o rnáu tempo impediu A comissão declara que a

informações que porventura dese- corrente para: corrente para: I que os coretores e compradores c�rcass� do navio constit�e sé"
• '.1 Paranaguà, Antonina,

'

chegassem á hora regulamentar. no perigo para a navegaçao na-Jarem 0$ mteressados.

"
Devido á pouca visibilidade e que las paragens.Florianopolis, 28 de janeiro Santos, Rio de Janeiro, lrnbituba

á neve que se acumulou sobrede 1939.
'

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
'os trilhos, verificou-se uma vio-

CARLOS GASSENFERTH Recife e CabeJelo Pelotas e le nta colisão entre dois trens O GENERAL PINTO
NETO-Presidente Cargas e passageiros {Jara os demais por-

-

Porto Alegre do elevado, resultando �a mor- i DESPEDE-SB DOS
N. 23 10 V 5 tos sujeitos a b�lIdeação no Rio de Janeiro. ,

te de duas pessoas e fenmentos
JOHNfl.LISTASem quatorze. 1- . .

NOVA YORK, .2-Espera-se' RIO: 3 -- ,O ,�IJlstre general
que o máu tempo se faça sen- Fra�lclscO �o.se PInto, che!e �o
tir com particular violencia na gabmete �lhtar �a Presldencll

parte norte da costa Atlantica. da Repubh�a, .f!UblD�O .ontem pa:.
Ontem á noite foi expedid 00 ra Petropohs, teve m&IS um ge9

"

t d
.

d '1 II!sinal de perigo á navegação en- o e req�lDta, � gentI eza. par.
tre a foz do rio Delaware e East- �om os Jornahstas acreditados:
port Estado do Maine.' : Junto ao Catete, teudo, pes90al�

D� Nova Inglaterra foi rece-' mente, êompareci?o á sala
.

di
bido o seguinte aviso: I Imprensa, des�edmdo.se do!! Jor-

,

, nahiltal!l que- ah, trabalham .

A GAZE,TA
r

Havendo este Sindicatú recc

bido da Comi1são Organisadcra 1
do I. Congresso Nacional de I
Empregados no Comercio Sindi - ;

calizados, honroso co wite para I
representar o nosso Estado na-I
quele conclave 'a realizar=,e no:
Rio de Janeiro, no dia 20 de!
abril do co' rente ano, resolveu!
esta Diretoria proceder enn e os Iassociados deste

-

Sindicato. IJm

concurso de selecção, ahm de
desi�rlar o mais capaz para nos

representar no aludido Congresw.
O concurso constaiá de teses

-eecritas as quais serão aprcsen
tadas á Diretoria, impreterivel-,
mente até o dia quinze (15 de
fevereiro proximo, em envelope
fechado e versarão sobre o se

guinte:
a) estabilidade no emprego
b) horario de trabalho' e sua

fiscalização
c) l�i de ferias e sua aplicação
d) lei de acidentes no trabalho
e)' aposentadoria e ,:ensões
f) certeira profissional
s) justiça do trabalho
h) nacionalização do trabalho
i) sindicalização
j) traba�ho das

-

mulheres no co:

-- -,' --------

F!,ODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
�DARLAUTB

usando o creme

�DARI.llUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' ,

Floriano olis�1939
ODEON, o lid

dos cinemas
Dou Ameche e Ali
Faye., hoje uo Ode.
em "AI' VEM AMOR'

Dom, Ameche, o galã simp
tice, que toda a cidade g08t
de ver, estará hoje na téla d
lider, cantando para Alice Fay
a estrela bonita e insinuante
admirevel comedia cantada
musicada e cheia de um hUfD6
riamo sadio, denominada

Programa noturno

De 18,00 ás Z3,OO horas
vem se Amôr ••.

Nessa sensacional
teremos oportunidade de ver ®
celebro maestro Rubinoff, inter
pretendo em seu violino magi.

ih
co as mais lindes partidura(
Irmãos Ritz em, números
grande comicidade e, 05 no!avef
excentricos Tip, Top and To
na dansa humoristica nSelassié�

No elenco ainda estão Arth
Treacher, Charles Winningetí
� 'hillis Broc ks, Tony Martin
mais de urna centena ce «girls
alueinantes.

Ida melo
releste AiCla
Ernanl Oe Barros
Regional Oe Dante 5antora
Romeu 6hipsmon com a Orquesh<a

Concerto!!!M odernlsslmos
av:ões JU 52
ligam com' â

.

ma xima segu
rança e pontua
Idade: -

BIlASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHiLE
BULIVIA
PERU'

R's horas certes, 'ornais fo�àD9 com no

ti cios em primeira mco, fornrzcldae
pela A HOITE, sob o patrocinio
õa r"'SA K

A's 18.00-Tarde dansante do "SADO·
, NETE TABARRA".

s:« 20.30 � A PRR-8 EM BUSCA DE
TALENTOS -- lJm progra
ma para calouros.

Speaker - Celso Guimarães.

Europa
PASSAQEIROS ern 2 dies

Sindicato CDndol� Llda-'
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A

«Preparem-se para a

violenta tempestade de
deste inverno» I

Avistada a carcassi
do - navio norue·

guês "Jaguar"

A'v;'.·50 Recebe-5C carga:;; e encomendas é1.té a vespera das saídas dos paq uetes
e emite-se passageils, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

testado de vacina. S€lado com Rs. J $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entr�gue, nos Armazens da Companhia. na vespera �as saídas ate as 16, horas,
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embar;cações e�peciais.
ESCRITORIO--PRJ\ÇA 1 '; DE NOVEMBRO, 22 ,SGB� (FONE; ,,1250)

,

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEQ. COSTEIRA
, Para rnais informacões com -o, Agente

.J SANTO=; CARDOSO
.,_

, -.".
I"

� -. •

,
... -

,
-.. '.

� ._ -

-

-
•• _.:. 1;;: I " '

V I-S I T,E M
a A CAPITAL. I
menina. e garitas.

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano,�
,

.
,

A CAPITA"L"," -

l.i
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



f>recii!a-se de uma sebhora que, por '2 horas o Club

I
.

se encarrégue da venda de ma- dos Fenianos
-

IJesus, porem, não encon-
qUlnas de costura e outros arti-. Dr Arml·n·,o lavare Ouvidos, nariz,

trou entre os iudf'lIs grande gos do mesmo ramo. Informa- RIO, 4 - O capitgo Felinto I • S - garganta
fidelidaJe; convldados a en- ções nesta redação. Muller,. por portaria de ôntem

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

trar no «reino dos céus» que N' 14 10-10 determinou o fechamento, �or Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto 7 - b-T I 1456
72 horas, do Club dos Fenta- �

, ,S0 e ,

15vl0 é a fgreja já eles se (bsti- nos. Motivou o áto do chefe de -'.
,

------

�:;�� qeu� ��ap�����ra, cp�� Novo consu.1 do Brasil em �é�!c�a�q��aCO;��\��a�Ceorr���n�� Dra. � JOSfPHINA SCHWEIDSON
Duas prisões rarios da 'ultima hora,' rece- Vlenna ' valesc�, .durante o baile de sá- Especialista em doeneas de Senhoras

I beram lugares escolhidos. f bado ulÍlmo.
.

.

)
,

•

t., t ' BERLIM, 4 - O orgão oU· Na mesma portaria fo censu-
e creaneas

llDpor ao es
_ ..

cial do Reich anuncia que n0 rado o comissarío João Oton CONSUI.TORIO

B
Sao Greg�rto dIZ:, «A ma., dia 24 de janeiro findo foi con- que, apezar de estar escalado Rua Felipe. Schmidt, 39ean arce- nhã do mundo é a época pas-, cedido hen�placito á .nomeação/· para pre.sidir a f�sta do Club

sada de Adão a Noé; a ter, I
do sr. MoreIra. da SII.va para dos. Fentanos, alt não compa- HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

lona ceira hora de Noé a Abraão; I
consul do BrasIl em VIena. receu. _"I&D__lillll!iIiI__IIIIl_�"__IIIII �

a sexta hora de Abraão a Continuam avan
MoiséS; a nona de Moisés á Aí estão 08 nossos brindes:

BARCELONA, 4-Duas novas d
..

prisões importantes tinham de vinda do �alvad(,r, e a undé çan O OS naCIODa-
ser feitas em Barcelona. A pri- cima hora da vinda do Sal· á 1:450$000
meira foi a do sr. Elola, procu- vador at� O fim do mundo;,. Quartos de Imbúia completos listasrador �eral da Republica, respon- 'Todos os homens são l:ha
sueI direto por .todas as execn- rrados a trabalhar para a
ções que se pratICaram na Bspa-. _

.
_

nha republicana, e a segunda foi' g�orJa de Deus e. rect'?er
a do comandante Frederico Be- como paga o denárlo da vIda'
rengt1er, nrt'sidente de Conselho eterna. Esforcemo nos pc r
de Guerra maritimo que será res- tanto tambem nós para que
p�n�a.bilizado p�las .xe_�ucões de

possamos receber na outra
cflçlal8 de marInha presos pelas ..

Iequipageos revoltadas durante os vIda o premIo de nossas boas

,rimeiros dias da revolução. obras. .

,,500$000
, Mobilias de sala visita, esto�adas cl!ino gobelin

A G ZETA
FLORIANOPOLIS, Domingol li fie Fevereiro de 1939

--------------------------

A· d
· I --:"'-"-I/! l'lSSOCIA('AO RENE- O DIA 00 PR�SIln a o mO�lmen- I Notas Ca- I

I FI,Ct�NTE �os CAR·
.

.

,

-

to comunista I . #I r I ROCEIROS D�NTE EM PETRO -

d 1-935 I tollcas II Rcalizou�se, a.nte-Ôntem, a posse 'POLISe '

, , _ I
da no.va diretoria da �ssocIacão .

-

Beneficente dos Carroceiros.

R10, 4-0 juiz Lemos Bastos Hojt', na Catedral Provi- Co�emorou ela o IP-U 9' ani- PETROPOLIS, 4 - Depois
[ulgou, ôntsm, mais um processo sória haverá missas às 6 versáno.. . do alrnôço, o sr. Getúlio Vargas

-
, Sua diretoria passada, sob a . h' dreferent.• '

ao movimento comunis- 8 e 10 horas. Durante a '?' I H' Tt Perei saiu em compan Ia o cornan-

ta de aovembro de 1935. '.' 6 h. � .,
gestão (O sr

.. " IpO.1 o ereira, se
dante Americo Pimentel, sub-

Ó processo, que tomou o nu
m �sa nas

.

uras cornu houve co� brilho invulgar,
. .. chefe de sua casa militar, e do

mero 94, tem como principal aeu-
nhão geral (lI) Apostolado A sessao solene, que te.veIDIclO. capitão Manoel dos Anjos, chefe

sado o chefe politico de São Luiz de homens. ás 1.8 hs., ('s,leve concorrida.
do serviço de segurança. dos

do Maranhão Euclides Carneiro Depois da missa das 10 . JFlzera?, ud�o tda. palavrado pre- palacios presidenciais. O chefe
• � SI( ente ua Ice orla paU8 a, o sr.

d N
- �

I'
.

Neiva. horas far-se-a a exposiçao H' 'l't P O ld a açao rea IZOU um passeio
O

. .

J . IpO I o ereira, o sr. sva o
d ais de duas horas percor-.

juis, em sua onga sentença, do Santlssimo Sacramento Silveira. representante da Liga
e dm .

t h s d' cidaeoàclue pela a»1!olviç1ío dos acu- f á á j ã do" f d B
. ren o vanos rec o a -

I

sados, em virtude de já terem qu� Icar ac oraç O "iS per ana: a p�o essora . eatrís
de.

.

lidQ condenados em outros pro-
fieis até às 19 horas, quan- de Souza Br!ta, em nome _da De regresso ao palácio Rio

eessos ao daquele Estado. do se fi1rá o encerramento Cruzada Nacional de Educação, Negro, o presidente passou a

Recorl'o o juiz ria sentença pa- com bençãi, Em' segu.da, '�ia�����sentantes de outras asso-

despach�r eorn � �eneral M�n-
ra. o Tribunal pleno. reunião � 'h Liga de São Pe- O 1\/1 t. 1" S donça LIma, ministro da Vía-

,

I . s�. on �o rciano ouza, que ão com quem manteve demo-
dro.

.

.

fOI eleito presld�nte,. pronunciou ;ad� conferencia.
Na cap; Ia de Nossa Se 'I eloq�e�te alocuçao,afIrma.ndo seus Em audiencia foram recebidos

nhora do M'Jnk Serrat, 2S propositos de trabalhar, mcessan- ê almirante Graça Aranha, di-
.

d
temente pela U.B.C.F. t d Loid B � 'I

.

7 30 horas missa e comu- A" f "d I t

tre
or o OI e rasi erro, e o

,
. � , pos, OI servi a uma au a

h i f
A

R
'

C
.

t
nhão g"r'l Em s ....zuida .r"'u- d f' dô b b'd engen e ro rances ene ousinet.

.

. \.. '1. 1.. \. b ,I. mesa e IDOS oces e . e I as aos
.

.

nião do Apostolado. . presentes.
. A ex-rainha d. Amelia e

As 8 horas haverá missa A_ GAZ�TA, prazcírosamente, o Duplo Canlenario
RIO, 4-]'oram assinados de- na capela do Saco dos Li- pI_lVla �ell sincero parabens á nova
.

id R Õ I
diretoria. P

.

eretos pelo presi ente da . epu m es. -. LISBOA, 4-A United ress

blica, na pasta da Guerra, reíor- A
·

tend acaba de apurar em fonte digna Imando, no interesse do serviço DOlDinoo Ira S..ptua- SSIS encla aos de credito que o governo de

publico, nos termos do artigo 177 8 .

Portugal decidiu autorizar a vin- I

da Constituição e da lei con.ti-·' géslma Lazaros, da a Lisboa, da ex-rainha d.]
tucional n. 2, de 16 de maie de' Amélia, para assistir ás grandes II1938, sem preiuizo da ação pe- O evangelho deste do

.

festas do Duplo Centenario.
nal que no caso couber, o lo. mingo é tirado do evaí,ge·l. Regressaram das Cidades 3U- Até o momento, porém, não
tenente de infantaria Durval da lista �à, Mateus' !\'arra-nos linas de LaguAna e Tubarão �s foi possivel obter-se uma con

�i1va Sayão, acusado de irregu-�.
.

. , j senhoras Nereu Ramos, Altaml- firmação oficial para esta' n@ti
lar conduta civil, que o torna � parabol� do paI de faml- ro Guimarães, Ivo de Aquino, cia.
incompativel com o serviço ativo !la que saiu a c\/ntratar Ope· Heitor Blum, Fernando AviJa, d. ,-------
do Exercito; e no interesse do :-árk,s para a sua vinha. Carmem Colonia e professora UMA REFORMAserviço, publico .e no da discipl!- Tendo sàído cedo, et'c.Jnírou Madalena Moura Ferro, que ali I
na, n� conforml�a�e das �efeCl-1 uns operarios que contratou foram com a missão filantropica NA MARINHAdas leIS, lem prelUlZO da açao pe- _ . de organizar as diretorias locais
nal que no caso couber, o 20., á. raza� de. um dedáno por da Sociedade de Assistencia aos

tenente de engenharia Luit Pe· i dia. Sam alJ1da outras Ve?;fS Lazaros.
reira Lima, acusarlo e confesso' no de�orrer do dia e sem- Obra pit:dosa é essa, que vem RIO, 4 - O presidente da

�e irregular conduta civil e mi-: pre encontrou gente des'J- sendo desenvolvida pelas il4S- Republica assinou decreto, na

1It.... tres damas, caraterizando a su- pasta da Marinha, reformando,
"'l.

'I cupada a qUf'm mandou Ad'blimidade que orna a coração por conveniencia o regIme, o

I trabalhar tm sua vinha. A' da mulher catari-nense. Daí 'as capitão tenente do Corpo de Ofi-
: tarde, na hora do paga. homenagens que lhes foram ciais da Armada Q. M., Otávio

VENDE"SE I mcmo, recebeu cada um o tributadas, principalmente em Palhares de Pinho, na confor-

salário convencionado de Tubarão, onde foram cercadas midade do att. 177 da Consti-

da admiração a que fazem jús tuição Fe�eral e lei constitucio-
um dinàrin. Aqueles, porem, nal n' 2

que ti·'harr. começ3do o tra· �����s.suas excelsas virtudes

EI' 'd'Ê Ê" 1L5b* íriS-balho pela manhã não rece· Em Tubarão a reunião reves-
. sper� O em IS oa o a-

i bendo maif do que os con- tiu-se de excepcional imponeti- rao de Saavedra
. tratados pt: la tarde começa- cia, tendo comparecido na Pre- -

I feitura Municipal, onde a mes- LISBOA, 4 - O barão de
ram a murmurar. Disse lhes

ma se rlalizou, todo o elemento' Saavedra é esperado nesta ca-

.,
então· o pai de familia: Aca -

feminino de maior destaque so- pital, procedente da França,
.

na

�o não vos aju�tei por um cial, numa manifestação de so- proxima segunda-feira, de onde

I denári,? Porque então estais lidariedade á alta missão que vem com o objetivo de entregar
a reclamar? Sou livre de dar ali as levára.

�

ao presidente da Republica por- ,

'tambem a estes últimos o
Além de outras homenagens, tuguesa, general Oscar Car-

14 10 visitaram as nobres catarinenses, mona, uma mensagem relativa,-

mesmo que a ,vós. E� aCres- a convite do operoso prefeito ao raid aéreo a Porto Seguro.'
------------ cent.a Jesus:

--

AssifTl os ulti· sr. Marcolino Cabral, as termas

mos serão 03 pr:meiros e os da Guarda, onde lhes foi ofere- .-- ....---- .........------ ...---.

primeiros serã 1 os ultimas; c_i_do�u_m_a_lm_o_ç_o__. _

porque mUltos são os cha
mados e poucos os escolhi
dos.

-'rregulaf
conduta

uma bem afregueza
da casa de importa
ção. Lucro anual de

I' 50 a 60 contos.

I
. Precisam-se de 120
contos para acquisi
ção de stock 1e mer

cadorias.
Informações nesta re

dação.
N·12-

Vende-se uma bôa casa recen

temente construida, tendo bôa a

gua,- privada, uma outra casa no

va para despejos, e com terreno

prop,rio para outra construção.
Vêr e tratar com o Snr. José

Cardoso, em João Pessôa, perto
dQ Balneario.
13

Vendedor FECHADONegocio de IOcasião

á 1:2!50$OOC)
SElas de jantar de Imbúia

na "A MO D E L A R"

Credito Mutuo Predial

--------,�------------------------------------�

FUNDADO NO ANO DE 1914

o Maior e mais acreditado t�lube de
Sorteios do Brasil

FLOI1IANOPOI..IS

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13
Resultado do 341" sorteio realizado

no dia 4 ,de Fevereiro de 1939

CADERNETA No.17.546

Premies em mercadorias no valor de 6:000$000
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no

valor de seis contos de rêís (1:;:000$000), a caderneta n. 17.546,
pertencente ao prestamista Alberto Heins, residente em Hansa.

Premlos em mercadorias no valor de Rs. 30$00
9197-João Luiz de Souza. Camboriú
3440-Alfredo Jantsch, Hansa
19760-Balbina dos Passos, São Francisco
13379-Jacob Jordão Cachoeira, Tubarão
9124-AICina Galotti, Tijucas
16310-João e Marta Aenishanlin, Joinvile
1l024-Maria Inocencia Martins, Imbituba
5564-Ewaldo dos Santos, Laguna
16722-Jurandi Dominoni, Joinvile
2471-Augustinhg Roca, ponta Grossa.

Premios em mercadorias no valor de rs, 20$000
2927-Dulcenéa Costa, Itajaí
15460-Dr. B. Bernardes de Oliveira, Bandeirantes
2093-0to Logamer, Hansa
6667-Fermina Medeiros, Laguna
0491-João Dacorezio Heuigo, Grão Pará
16318-Luiz Rottivez, Mafra
0511-Carolina Rodrigues, Itajaí
12362-Alice Leite, Florianópolis
2438-Babriel Zimmermann, Brusque
8276-Cabral Sociedade Irmãos, Laguna
Premias em mercadorias no valor de

Massa
Laguna

17302-Léa Vírmar Jung, Valões
14191-Davi� Acarí, Rio Bonito
9000-Dulce Alba Guedes, João Pessêa
12866,-Manoel Vaz Branco, Tubarão
7571-Na�ir Maria Luz, Palhoça
0149-José Gabriel Lopes, Tijucas
15465-Maria do Carmo Maria Lourdes Melquiades

'zinho,
14794-Dalva A. Castro, Florianópolis
18861-Vadi:llau Pacoki, Hansa
19761-Joflé M. Coelho, .!_oinvile
Isenções de pagamento por cinco sorteios

0566-Leodegario Gomes Patriota, Londrina
17818-Lamberto Schesbaner, Passa Três
7659-João Allgustinho Rutter, Tijuco PrE;to
11821-Afonso Klemeyer, Mafra
'1904l-Monica CoteJaek, Itaiópolis
19941--Valderniro Degmann, Joinvile
9912-0"mar Cristienze, Joinvile
9619-Arnaldo Souza e Senhorinha Ramos, São José
14322-CJnstancio de Carvalho, Florianópolis
8806-Celia Andrade, Itaiaí

.Florianopolis,4 de Fevereiro de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA li CIA.

18 '_ Fevereiro 18 - F'eve.·eiro
6:600$000

.

Total dos prêmios. Tudo pOte 1'000
rs. al,enas

Formidavel••• Fantástloo•••

EXIJAM O SABAO "VIRGEM ESPECIALIDA
DE" DE WETZEL Bc CIA.-JOINVILE

BURGOS, 4 - Continua
avanço en todos os sectores d81
Catalunha. A rapidez da march
e a grande distancia alcançad
dificultam as comunicações co

as vanguardas. Sabe-se que
nacion'alistas dominam San
Coloma de Fernes e LlàgQstet1
estando as tropas apenas a 1

quilometros de Oerona ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


