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dVezes a fio já se propalou ao Mundo que a Impren- I as pre ur·aço'es par'a a c'onslruçao o poe sa, desde o seu primórdio, tem, �ido semp�e o fator decisi-
"

,

' ' -

I ��:a��I��!�!:�?:�i;�:;E:���i�t���!{:�n��lec:��;·1·1Ç'O arles�·an'.,,:�,�,··,'.:.", ".d'� hos'pl·I,al, fOl8 eO.Conlra'doI brasileira, ou, ainda, «O Abolicionista» na Desterro quieta � 'li
: epequenina.'

I{'t A' Imprensa tambem atribuem os seus panegiristas a' ouro em 'p acas ale um' cenllme'lr'o: grande fôrç-a de aproximação dos povos, como a excelsa.' ,

I
virtude de' ter colocado a sabedoria ao alcance do vulgo. :

' :' '
'-

, • "

Por sua vez, o historiador fixa no invento de Gu- d d· Itenberg o primeiro marco. da Era Moderna: é que, orga- e lame ro'I nizada em corrente, a opinião pública, desde então, come-

• çou a operar prodigioso
• .. Os seus detratores - e a Imprensa os tem entre os

r vermes QO Iodo e a águia dos alcantis - difamam-na,
porque não pódem comprá-Ia; destratam-na, porque não

I pódem entendê-la. .

;; O ditador tem corno primeiro cuidado amordaçá-Ia, jungi-Ia ao

'I seu capricho e aos seus interesses, porque - ó poder
• diabólico! - ele, a teme e se convenceu de que ela é uma

I'� 'força espiritual mais poderosa do que toda a força em

• que ele se apoia.
I No entanto, o que é a Imprensa? Que maravilhoso e

; que sobrehumano poder é. esse, que atemoriza o forte e

I ao fraco arma com a funda de Daví? Que ente extraordi-

I-
nariamente poderoso a manejou tempos em fóra? Porven
tura, o filósofo, o historiador, o sábio? Acaso o escritor, o
literato, o erudito?

.

Entretanto, o, sábio, o filósofo, o escritor, o tribuno,
jámais conseguiram, antes de Gutenberg, o hodierno mi

lagre da idéia propagada pela Imprensa; rápida e ampla-

I mente, nos milhares e até nos milhões de' exemplares de
cada edição quotidiana. As. suas doutrinas, as suas idéias,

I os seus sistemas mal ultrapassaram, então, após anos sô
bre anos de obstinado esforço, o reduzido círculo de seus

díscípulos e -dum ou outro erudito que se aventurou á

complicada leitura de táboas, papiros e pergaminhos.
Ora, si justamente o poder da Imprensa consiste na

universalidade e na fulminancia que o processo mecânico
emprestou á disseminação da idéia, não cabe, por certo,
ao jornalista, nem ao escritor ou ao sábio, a maior gloria
nesta luta' de cinco séculos, mas ao artista gráfico, ao ti

pógrafo.

I
I
I

Diretor-Proprietario
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I'um sub�titu-I�_: anaus�-� petrole�il! A,I to. da . agua .. de Lobato fOI verificada: i
i

'11, to. �-����IenO' M'4't�,�l����da _d�."heUp�" • II!I de, têcüíco do MlDlsteflO da'� t"
:... ... � ��,.., .;

" ,
'

gr�c?lturà" apreseatcu, hoje, .•� .
� ��, ' 6-Db i�at1!rio .

é pare-'I_' ..'
- li

I
ministro Fernando Cesta uma. cer sôbre os exames feitos das I Jamostra de oleo essencial ,extraí-I am�stras do petroleo d� Lob�to, iA a-A"ZETA- .

do no Inhame, e que pôde SH. eryviadas p�lo sr,
. Ma;lO..:. Silva I

I Cãe uma gota d'água. O

considerado valioso sucedsrreo da Pinto ao la'ioratorlo 00 Depar-I' ,I vento leva-a. aonde quer.

alua-raz. tamento de Produção Mineral, I .'" •
.

! Se a deixa sobre a terra,
O ministro recomendou o es- peças essas que serviram de ba-I Em ho.mtU1agem ao Dia, I esta logo a-absorve. Se á

tudo das possibilidades do flOVO se a nota oficial ôntem forneci-. do Grafu=:o" não haverá I luz solar, cão tarda a eva

produto tanto mais que o Brasil da a imprensa pelo Ministerio! trabalho, hoje, em nos. I porar-se.

dispende grande soma com a im- da, Agricultura, é i�teressan�e I sas oficinas, deixando, per i E' a unidade isolada, a

Jilortac§o de agua raz, artigo in- destacar .as o?servaçoes �elah- isso, "A Gazeta" de dr- 'II fraqueza fragmentária.
díspemavel em diversas indústrias. vas a existencia do =Helium», I 'h- I

Se, porém, logra unir-se

que, como sucede' nos Estados CU ar aman 8. i a outra água, muda-se-Ihe
\

Unidos ali se ha de localizar o destino: Fórma a poça,

S
. -'

nas proximidades da massa de II'f1iiFY'F
MO "as, I 'íitiii&D o fio, o rio, a cascata, o

eguro
rochas graniticas sub-jacentes. -, mar, a vastidão dos ocea-

Esses trechos do relatorio e i O ENVIADO ESPECIAL no nos. Torna-se a fôrça. in-

_

aos pareceres são extensos e,: GOVERNO FRANCEZ COM- vencível, que assalta e des-
�5m".e�t�'�t�_.���,�.t�i�1�'���t�'�'1&'�f�1�.��������������������� wm rn�es de _o�em �cni�,:FERENCroU COM O GEN. �óe o obs�rulo. Urra na

rob�stecem ,a �rença da

eXls-1 JORDANA E:'6 BURGOS
cachoeira, brame nas ondas,

U
'.

do pa I· t e outroa�arl"ftca tencia do «Helium», ., .iVI rebrame nas marés. Rom-

ana aVia ra U IS a ... v ' Sugere que se enviem amos- pe represas, espatífa cáes.

.

I
·

d' ,tra� do oleo de Lobato para a I BURGOS! 6-0 sen�dor Leon I A gotinha indistinta tornou

tODlario ".:_arte no sensaClona rei b:! Universal Oi! Produtos Compa-I B;rard, enviado especlal.do go- I se o átomo de uma poten-
lt!" ny, de Chicago, visto come não 'I

verno francês, conferenciou du- cia, a célula de uma ener-

.

'

. dispomos ainda de especialistas, rante duas horas com o general
'J

gia formidavel. 'O homem

RIO, 6 - Tambern a .nulher ! país" - disse-nos apoiada pela siasmo em todos os
. f:ltos re- aproveitando-se, para todas es- Jordana, titular da pasta das Re- pede-lhe auxilio. Ela, acio-

,'brasileira está empolgada com o; senhora Florípes ' Prado a srta. velad.ores de senso CIVICO, não sas iniciativas, o ensejo da es-Ilações Exteriores do govêrno de.
,; I na maquinismos, move moi

'reide a Porto Seguro. Di-lo, de Ada Rogate. faltarta dessa feita. Teremos tada do minIstro Osvaldo Ara-II Burgos. ! ,: nhos, leva os navios atra-

maneira clara, o apóio agora «Demais - continuou - o pois, no reide a Porto Seguro. ·nha nos. Estados Unidos. Ao terminar a conferencia, Co! � I vés dos mares. Anulando-

trazido á comiss-ão organizadora carater patriotico desse empre- a repre�e.ntante do nosso mun-I
' sr. Leon Berard recusou-se a b-I];· se, incorporando-se, dissol-da revoada de maio pelas avia-I endimento, reforçado pela sim- do feminino». A V�IS·lta d

..
zer declarações ao correspiJj1- I �, vendo-Se na massa coletiva,

. doras Ada Rogate e Floripes do, patia que lhe dará o aspeto do Quando á senhora Floripes. :.. O mln IS- ! dente da United Press. 1&: d;!sapareceu na insignifi-
Prado. ! U30 brasileiro, de que se reves- do Prado disse-nos ela:·

O I A I O sr. Berard limitou-se a cx-

'1·
�; cancia para resurgir na gran-

Aquela pertence ao Aéro Clu- tirá, torna-o �m feito capaz de Vou .além; acredi.to que a mu- tro sva do ranha ,pressar a sua satisfação pela· deza, sumiu-se na vassala-

be de São Paulo e tomou parte seduzir a quantos, no Brasil, lher triunfará deVidamente na I cortezia do acolhimento que lhe gem para resuscitar na ma-

na semana da arte, colocando- jámais esquecem a amizade dos historia da aviação.. .. aos Estados Un·,dos I
fôra feito pelo general Jordana, gestade, obedeceu para fa-

se em destaque na disputa
.

do

I·
nossos-irmãos portuguezes. Rep entado o Brastl femlm-

I
e pela consideração com a qual zer-se obedecida, humilhou-

circuito do Distrito Federal. E' preciso tambem. que se no neste reide, que é uma de- . êle foi cercado desde a sua che-
'

se para exaltar-se, desindi-
A ultima pertence á aviação saiba que a mulher brasileira, monstração de dever civico, tudo ; gada á Espanha nacionalista. vidualizou-se Qe fraqueza

çarioca e tem dado a sua cola- habituada a formar com entu- faremos para que as nossas pa- WASHINGTON, 6- Fa- 1 Consta que o sr. Leon Berard· para individualizar-se na

boração ás provas aviatorias que
. -,_._ .. -- t�icias mais �em entus�asmo lando á imprensa,·' o se- I permanecerá alguns dias em ii I fôrça.

se têm realizado nO Rio, nestes J.UIZ APOSENTADO ainda pelas cOisas da. a�lação, cretario de Estado, sr. Cor- Burgos e conferenciará nova-: Este é/o poder de dis-

ultiinos tempQs.' aguardem então a vltóna do delI HulI, declarou que vi- mente com o
.

general Jordana i i ciplina. Sem ela o homem

O «Diario da Noite» esteve Pt::LO 177
meu ponto-de-vista». sitas como a do sr. Osval- amanhã. 'I�! livre nasceu vencido. Com

na. residencia da aviadora Flo- L Estamos satisfeitos. do A., geralmente envolvem d
N

-'I!I$
ela, O· homem livre fez-se

ripes do Prado, onde se acha apreciaveis discussões a res- Pesca e camarao em escravo para se tornar se-

hospedada a sua colega paulis- R t·f·
"""

d rio peito das -relações econo- Imarui nhor..
ta. . �

e I Icaçao o micas e comerciais, e que prd' t
José Ferreira deSouza

Resolvendo ingressar no vô,o' Foi aposentado nos certam t s t
ara ava lar-se a Impor an-,T bara"""o

en e e ses aspe os cia da pesca do camarão em .�__iiiiiiiiiiiiiiii__iiliiãiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiii":
de maio, estudavam juntas o termos do artigo U seriammeticulosamentecon- Imarui bastarà recordar que no Exonerado o comandante do
mapa do litoral brasileiro. Es- 177 da Constituição siderados nas proximas pretérito dia 29, se encontrava:m "Almirante Saldanha"

,cusavam-se, porém, delicada- Federal, revigorado C
' conversaçOes: O secretario

. ali pescando 840 canôas, cada RIO, 6-Por ato de ontem na
mente de falar do raide, obser- hegou a Tubarão uma gran- Hull recusou-se a fornecer !

d I t d t pela Lei Constitucio- de draga, tipo Tank, afim de I' t I I" uma com d.ois homens, tendo pasta da Marinha foi exonerado
van o que, ne e oman o par e,

serem iniciadas as obras de re-
uma IS a comp eta das. : colhido, em média, cada canôa o cap. de Fragata Washington

geixarão patente o intuito da nal N,; 2 de 18 de maio
. T b questões que serão trata- ! 45. quilos.. Pi'res de Almel'da do comando

su I b d 1938 J i d di tificação do leito do no u. a- d Ia 'co a oração. e, o U z • .

rão, o qual, como é sabido,
as nas conversações com Todo o camaÍfãd; foi vendido do navio escola «Alm.-Salda-

«Não p�deriamos, como avia- reito dr. Antonio Can- d
o ministro das Relações para os secadores de Tubarão 'nha, sendo nomeado para subs-

dotas" brasileiras. deixar de to- tendo-se desviado o seu curso Exteriores do Brasil.
. mar parte neste raide que será dido Sales. normal. deixou privadas de. a- e �aguna,. ao preç�' de 1-$500 tituí-Io o capitão de fragata San4

a maior prova já realizada no gua cêrca de 3.000 pes�oas. reiS o qUilo. tiago Dantas.

I
:
I
I
i
I· Hoje é o Dia dos Gráficos, das abelhas-operarias

que construem o pensamento humano, transformando-o,
.1 pelo milagre da multiplicação e da propagação, na força
:1 mais poderosamente civilizadora a serviço do Hômem.

I'.

I '

iã·-reViãiiã····ã·-jiorlo

...

IMPRENSA E
GRA'FICO

Ha muitos anos - ainda nos recordamos bem-um

I'
beletrista conterrâneo figurou os caixotins por que o típõ

. grafo ia agilmente distribuindo a composição, como os fa-

•
vos duma colmeia em que a abelha-operaria fôsse depositar

• o seu mel.
Longe está, contudo, a semelhança. Si a arte gráfica

como a definiu Luís XII - é mais divina do que hu

mana, não é certamente quando distribúe a composição,
demolindo o pensamento; que o tipógrafo, como artista,
mais se assemelha á abelha-operaria.' Ao contrário, ele se

agiganta e se alcandora em sua arte, quando vai letra por
letra alinhando no; con.ponedor, ou ágil batendo as teclas
do Iinótipo, construindo o pensamento .do jornalista, do

filósofo, ou do sábio, para" que, daí a nada, ele passe em

granéis para a página e ae páginas em bolandeiras para
o prelo, que logo inicia a infernal ciranda da impressão
nas bobinas de

.

papel-sem-íím das grandes tiragens ou na

fôlha avulsa das modestas edições provincianas. Um ins
tante mais e os pequeninos pregoeiros da idéia volante en

cherão a cidade de' vida e de agitação.

o ean BluDlenau,_(
Ã h

Na terceira perfuração feita I Ao passo que se aprofundava I atingida a profundidade de 60' lhos, até uma profundidade de
em Blumena� para a p��c�ra ;'a per!uraç�o, cada vez maior era I metros, com:çaram surgindo ca-Iso metros.
de agua, on.entada e .dmglda I

a resístencía encontrada. As

ca-,'
madas de cristal rosa e preto, Pedras arenosas e cristaliza

pelo' engenheiro Hoh, fOI encon-: madas de pedra arenosa, achan- em grande quantidade. Tais ca- I das continuavam aparecendo em
Irado o precioso liquido a uma: do-se cristalizadas, determina- madas, apresentavam grande' camadas alternadas contendo

I profun�idade de 80. metros, vin-; ram que apenas 4 centímetros,
I
quantidade de ouro, que foi en-! grande quantidade de quartzo,

.

do assim desmentir completa -

p�td,es�em ser perfurados no ��- i contrado,
nas aber-turas das pe

I constatando-se a existencia de
I mente os pareceres do� geo: j- 'p';,Ç) de _uma. hora. Sendo uhl.l- dras, em pequenas placas, algu-! ouro em muito maior quantida-

I gos, que declaravam nao pOCi':1' zado o dinamite, não se conseguiu mas délas com um centimetro i de, que a que havia sido en-
ser encontrada agua em Blurnenau. ! partir tais camadas, pelo que o de diametro. I contrada a 60 metros.

I Duran�e os trabalhos realiza-I trabalho p�s:',�ou a aer ex�cuta� 1 Agua, porém, não apareceu. Surgindo a' agua da profundi..
• dos, registraram-se. certos por-. do por mero de brocas, nao so Uma. carga de 16 quilos de di-] dade de 80 metros de acôrdo
I I?enores dignos de no!a. Assim I p�ra adiantar o serviço, como

I namite, feita explodir, a uma; com os planos do 'dr. Hoh, foi
e que a uma profundidade de

I
ainda p�ra. �oder ser verificada

'I'
profu�didade de 69 metros, na- montada uma bomba, que eleva

1-2 metros foraI? encontradas a conshtUlç�O d.as camadas. da adiantou.. lo precioso liquido, que é crís-"
[camadas de areia e barro, Pedras cristalizadas e pedras Não desanimou, entretanto, a talino e livre de baterias, para os
i par� �assare� a ser de pedra I arenosas passaram a ser alter- '; Diretoria dos Hospital, ordenan-

'

deposites, o maior dos quais t-m
! duríssima, alem de 49 metros. nadamente encontradas, sendo que do o prosseguimento dos traba- a capacidade de 16 metros cut: JS �

- - .?"---- �. •
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DISCIPLINA
.
«Ao ilustre cel,
GENTIL F A L
CAD, alta ex

.pressão do glo
rioso E x ér c i to
Nacional, respei
tosamente- .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I� Públicas 'I� �r.a"I' �I i..��� ��... ,
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!
Interior e JlIstif.'a I
Sebastião Calomeno- Devem

I OFICIAIS AMEBI
ser reconhecidas as filmas' dos. t:::ANOS NA ORDEM '

atp.stados. DO ME'RITO NAVAL
Edgar f'unha-- Encaminhe-se

80 Teso\7'
Lidio Dias 8atista- Idem.
A lfredo Pedro de BOI ba -

Idem.
José Vale--Idem
Franci!co de Oliveira Cercai

--:A' consideração do exmo. sr.

dr. Secretario do Interior e' Jus-

'

..

RAél'ulIISiô;:?JRAQÍJEZA;' '(�mIMEHTo·

lõ'nitó.; !r.ifantil
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tiça.

RIO, 4-0 presidente da Re
publica, na qualidade

-

de Grio
Mestre da Ordem do Mérito Na
val, assinou, em data ds ontem,
decreto nomeando para a mesma

Ordem, eom o grâo de comenda
dor, o capitão Stefen Booth Ma
kinney 6 com o gráo de oficial o

eomandante Edmond E. Brady,
ambos da Missão Naval Norte
Americana.

o Paraguai
acolherá imi
grantes
tchecos

Se.Dran�a Publica

Fenner Irmãos- Arquive-se.
Leopoldo Silveira de Souza-c

A' D. O. P. e Social, para 10-

'mar conhecimento e determinai
115 providencias. que o caso com'

portar. . .

Alvaro Maximiliano Mafra
, Ao Tescuro.

Leopoldo Ramos de Almeida
- A' Secção de Armas para
informar.

Henrique Gerken-- Sim.
Eme Wahher Wetzel- -Idem.
Otavio Carlos dd S. Schie

nu-Idem.
Dr. Joaquim Luiz Guedes

Pinto-Idem.
Ema Walther Wetzel- Sim.
José Martinez-Ao requeren

te, para que junte a conta.

Prefeitura j)lunicipal

Mayer & Cia.-,. A' Diretoiie
da Fazencia para dar bai�a ao

referido imposto, desde que' o

Tesouro de Estado' tenha fcitv
o mesmo.

M. A. S. Carvalho - Faça
se a transferencia de acordo com

as iníermações.

CHACARA
VENDE-se uma, dispondo de

ampla e .coníortavel reSidênCia,! MOVEISotima praia de banhos, grandes
terrenos planos, ajardinados e'" CASA 'SI LAS�i'borizad_oB, ete, Para, melho�e8 So na·
informações tratar com o propne- . . '

tario, á rua Rui Barbosa, n. 49. Serviço ótimo e preços
-Ttrlefone n. 1.035. animadores.
N. 42 12-4. Tanto se fabrica' como se

importa. Vinde e verificae o

I n�sso stock, sem compre
mneso.
I Pontualidade, perfeição e

I rapidez é o nosso lema.
I
Rua Conselheiro Mafra,72

TÊLEfONE 780

�
�

CARL ZEISS .

·Instru..entos geodésico. e topográficos
') Niveis--Teodolitos-Miras-:-Telémetros

Instrumentos elentilieolJ

Micro�copios-Refractometros-- Aparelhos
" ophtal1mologicos

ER9
�\ZEISS-.KON

Camaras fotograficas de alta perfeição e mafÕma eficiencia
�ONTAX-SUPBRIKONTA- IKONTA-NETTAR, etc.

Ampliadores ACESSORIOS FOTOGRAFICOS e Filmes

APARELHOS CINEMATOGRAFICOS e seus acessorios

PE�a
.

informações e prospetos ao Representante
neste Estado

Godofredo Entres
Caixa Posta], 5� - Florianopolis - RUA TRAJANO, ,4

,

N, 31 5-4

PETROPOLlS, 6-'O pre
sidente Oelulio Vargas realizou
ôntem, pelo centro da cidade,
um passeio d pé que durou 2
hcres. .

S. excia, se fez aconpanhar :
do comandante Americo Pi-nen- í
tel, chefe da Casa Militar da I
presiden�ia e do capitão Manoel ii PROGRAMAS DE HOJE:dos AnJOS, chefe da Segurança
dos palacios presidenciais. ! ODEON ás 7.30 horas:

Regressando ao Palacio Rio �
,

Negro, o sr. Getulio Vargas � AI' VEM O AfAOR
despachou com

.

o general Men-!
Rbertura com VOZES NOVAS, etementos donça Lima, ministro da Via-Iestreiantes no ruõlo,

f
.

Ição, com quem con erenciou on-
A's horas certas, 'ornais falaõos tom no !

tiriqs em priml!ira mãe, forneciOas gamente.
['('Ia A HOITE, sob o pctroctnlo Depois, recebeu em audiencia
Q,l rA5A K

o almirante Graça Aranha, di-
.

R's 21.:W rAHCf.lO DO OIR - - Escrita retor do LJoid Brasileiro; o dr.
I? in! rpretaàa por' Lamartine Babo,

J'
.

M' d S
.

urno oferta 00 rasa õe louças "O oão axrmo os sntos, presi-
DRAGÃO. dente do Instituto do Cancer; e,

5peal=ters Oe s!uôio: Oêuuclüo t'ozzl « Iinal.nente, o. engenheiro aviador
(e150 eulmarãlZs. francês Renee Cousiet,'

RIO, 4-0 Centro Carioca, em
reconhecimento ao ato governa
mental que denominou Rio Bran
co o ex-Forte de São Luiz, deli
herou inaugurar no referido forte I '

uma placa escultural, de. autoria,Protesto do Embal
do professor Amadeu Zani.A obra

�di. IHdá arte descansa sobre outra placa xa o .. amer caBO e

de marmore nacional, sendo a. ROlOa
inscrlção tambem em bronze.

'

A cerimonia da homenagem do ROMA, 4-A Embaixada dos
Centro Carioca ao Exército Bra- Estados Unidos em Roma pro-

·..,·------ ......_.... ..... - .. 4'

sileiro Gstá marcada para o pró- I testou junto ao Ministerio dos
Os ladrões agiam nu-

ximo dia lO, que assinala o 27' Ncgocios Estranjeiros contra a DIa festa religiosa
aniversârio da morte de Rio campanhia anti-americana movi- POHTü ALEGHE, 6-/\
Branco. da pela imprensa italiana. ! o'i �'a d� costumes desmascarou'

Os convidados serão conduzidos A nota entregue ao conde Cía- urna qual 'r lin de iad Õ:� que
ao forte em lanchas do Ministe- no, esta tarde. pelo embaixador 'roub�va O pnbhco durante a Ies- :

rio da Guerra, que partirão ás 9 William Phillips acentua que os

horas do Câis Faroux. recentes comentários dOI jornais t1:l dos naveaantl!s.
Falará, em nome do Centro italianos ofendiam pessoalmente ������������-._�,��:'��==�-���-������

Carioca, Q sr. Luiz Paula Freitas. o sr, Roosevelt.
O ministro da Gnerra eompa- De Cato, essa campanha contra

recerá pessoalmente á solenidade, o chefe de Estado norte-ameei
assim como o ministro interino Cano chegou a' nm ponto' culmi
das Relações Exteriores, o prefeito nante esta tarde quando o sr.

• alta patentes do Exército,tendo Virgilio Gayda, disse que os E,,-
o Centro Carioca assentado, com tados Unidos deviam recordar'se
o ,eneral Rego'Barros,o proirama I

da «historia das perse�'Jições nor"

da cerimonia, coordenando com o te-amE'ricanas antes de criticarem
major Afouso de Carvalho 8S os Es\ados totalital'ios».

Programa diurno
.

De 6.15 is 17.38 horas
-

A's 12.30 - HORA BOLAS· Pr�gram" rico de
humor, a cargo de SilviDO Neto e sua

trmpe.

Programa noturno

De 17.30 áll 23.00 horas

Heno Rc1;lleôo
'Derlual Caymmi
HUn'l 'Ro1anô
Sob Lazy
Orc;ue.lr.J õe Dansas .

Rmoamés e a Ali 5tor�
Regional d·7 Donle 5.onloro

�

EOuarôo Pctunê e sua Típica Corrlentl!s
Romeu 6hipsman. com o orqueatrc 02

t'onrertos

l�ERA'
REMODELA

DO O BAIRRO DE
(;OPACABANA

�
I RIO, 6-Falando sobre a re-

I modelação que sofrerá a cidade,
o sr. Edis( O Passos, secretario

:-------------- � da Viação da Municipalidade,
ND Pa Iac io ,i de.:larou que o bairro de Copa-

R
..

N
cabana ser à completamente re

I"
.
e9ro modelado, alem

'

das obras de
embelezamento que SE: farão em.

toda a zona sul da cidade.

Plisg.o' de. YentI:"" ?
"'/'�ENJERO li lL
':{.·T: ::Dlt;�ehii: za::.\ sabút·
LABóÊ}\r(j�j;:j:3'. Íumi..· LEITE

..
. :'':'

__..WIll'l;!IIWIf._..,�aa_I_=.... _::JIIi__

CARTAZES
DO DIA

REX, às 7,30 horas:

PARhELL, o REI SEM
COROA

Curso Antonieta de Barros
EXTERNATO FIJ,NDADO EM 1922

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

Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARROS

MATIlICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás 10

horas.

REABERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, ás 8 horas.

Fernando Machado� 32 Fone 1516

IMPERIAL, às 7,30 horas:

ORA. PONCIANOI

AULAS

San ato r i o "S a n t a C a t a r i n ii "

N.4S 15v2

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PBOPR.lETARIO

-._

Estação PERD.ZFS - Vila Vitoria
de !>anta Catarina

E;stado

o melhor estabelecimento; perfeitamente aparelhado
para o t,ratamento conservativo e cirurgico de dO,enças pul
monares (pneumotol'ax, freoicotomia, toracQtomia). Este Sána
torio encontra-se locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo., uz eletrica,. agua encaRada e

estradas de autpmovel, com i�Jima saluberrimo. '

O Sanatôcio encontra:"sé:'instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X·HeliodÓr.Ondas Curtas e Lahoratorio
para exames de' escarr�:'Bazaj 'iHllluBSetc.

.

Seção- sepa·rada mtra convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota-
mento, etc.

'

• <

•

-

"
_ •• -r' ;

-<
•

� �_'" ,.;..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



·l..JO louvavel propósito
de melhorar a nossa

capita', atacando a um
'só tempo serviços que'
constitu 10 já obras de Formidavel!
grande significação, o Excepcional!
sr, 'Mauro Ramos, está, Piramidavell
agora, remodelando a Mas que banho, «seu» Hen-
rua Felipe Schmídt, '._ ,_

�

riquinho]
'.

-

Dentro em pouco ve-
.

. As tirolesas-erjachuelinas, che
remos Ir stalados, ali�- __ garam á

_

Praia do 'L.�al debai
em prédr s modernos, xo de retumbantes orações da

novos cst belecirnentos- ;VoIellsa «massa divina>, retifico
COlT creias, a empresta-' massa' humana, que enchia lite-
re." á nos:� capitalas- ralmente aquelas cercanias. i

pécto de ci, ade que se
.

A' chegada das Rmuchllchitas'
I
i

va lu.pondo ás exigên- o mar faceiro, espalhou-se todo I'elas do progresso. e veiu rendilhar a praia com

Vê se, assim, que a lindos erabe cos de espuma!
iniciativa particular, cer- Dir-se-ia que estavemos

'

em

respondendo aos esfõr- Capacabana tal � imen�íd,ãO pe
ços do ilustre Prefeito, «povos» que se compnmla par I
não se desinteressou alil Afinal as «Tirolesas» cài� II.peli ernbelesarnento da ram n'água e fQi um : turbilhão .'-------��rua Felipe Schmidt. dealegliall.' ..

Màs a destoar de tão A "marmanjada queria' vêr as
• _ _.... A.NIVERSAJUOS

oportunas iniciativas ali «boàu riachuelinas e muito
estão alguns. prédios barbado foi na onda, �ol)jaildó tocia!

cujo aspécto, principal: as <patcles>, ,Eta carnaval bom mesmol

mente à noite: decerto O mar daquela zona.: nunca'

concorrerão para dimi·, viu tamacha balburdia, tamanho
nuir C s bélos efeitos das assanhamento, tanto' assim que
novas construções.,. prevendo novas reuniões em seu

Tinha'1los anunciado a

Não há de faltar, "1>'0;' bojo, encapelou-se 'para' a farde, da- 'triunfal do)

rém, a bôa vontade de roncando bravio! Tira a inão

seus
.

proprtctarlos no,' Por tudo isso, c banho- pró- 'la «quadra da fo�ja» domingo
sentido de que. em har- movido pelo clube Nautico «Ria- a noite, mas, mais uma vez k-

1) Dias de JF]lJM COM mania com o "plano _re-' chuelo» mandando suas «Tiro. mos vitima de um impertinente
ABSTINENCIA de carne: b t f Imodelador do atilado lesas» para dentro d'àgua, teve «re a e a 50» •

Quarta-íeira de cinzas; Preíelto da capital, en- a merecida acolhida dos foliões E as outros nossos valerosos
todas as sexta feiras da «bI' » d t-)" centrem urna solução a·, aquaticcs, barbados ou barbadas ocos on _ e es ao .

Quaresma. eon-í.zer com os ínte-
-

cá deste Desterrol «Bota o Pag� na roda DR. AQUILES GALLGT'rÍ
2) Dias de jEjUi\t SEM \ L H ã b t ,

ABSTINENC'fA de carne:
rêsses da cida1e. �-,

Pãrabem ao :>rd enrigui- C
n � ,0 :.» ,

)

Regista-se hOJ'!!! a dlf
L_. ....p' .Ao h "b 11 I b aramulu-u-u

- passagem 1!f,�

As, qualtas.feirds da Qu�.
.. ., n o e suas oas pe as « oas» �niver:jario natalicio do n0980

resma', _.

. .

. «b�as)} da rr.anhã
-

de domingo! ilustre conterraneo sr. dr. Aq
. Neg'OCI·O· de "Oras- -1·aNO Lord Tubarão �5teve presen-

A SOBRE'E DO CLUBE l�s Gallotti, abalisado clinico, sei
Quinta-feira da semana

,

.

'. -,' ."
\:i .

.

ta li festiva "lavaçãoD riac.hueiina!
15 DE OUTUBRO CON:-I vmdo n•• t� capita':

.

-s-ant �
_

� -_

.

-

7
.

"

,
. '... ,'. " TITUIU UM SUCESSO A GAZbTA, felICIta-o.

ASSA, hoje, � a�il,ersarIO da
Sexta-feira das temporas Vende-se uma-hás: ca,.a.. receu.

-. x. .-, x_ ,x ' � .� ,-

-
,

P morte de Lu1z'�J>elfjno, o' do Advenw.· '. temente',constrliida;.:te�" 6a' a�4
Caramurá �em.�o, Os "Americanos" des.... DeI!ue na �a.ta de hoje o all�

. corrida ,em 3í de janeieo de 3) Di� _ de ABSTINEN- ,ua .. pri�alkin'orq" o.ul
"

_- �\'. �, .', .

_,,'
,_ ,o _ 'cataram'" versarIa uatallClO d� galante 81!

a19..10Is'tone!!alSc3í14P,itnaal.eNnaJa!Coid.?'daad.2e5 !-a�{CIA' Dr:'. Cj.!l....r{NC'_ S.�EM_.;.JJE. �a 'Ps.ra;
"

.�
.

�,.-ç"
.' 'oruÍngô-\ vin�lUr<1,. 'm'dma- � , '

- n�ó.riD�a Zuh:ria Vieira' Lu:t. fi�
--..

.

D
..,.. �:]""... prtfJ,>nq .r� o 'a lacl\iJ�l�oa J:a.t ;J��pCiOlla1, C·o"'n" .;;'� d :J' •

ornament_o da nossa .' sociedade
tarinens� do e_�!erto� I.) poeta dUM: ..

_ . .'� . , V"
'

é tr �
"', 1

f < - W >
•

h..OlU um ver aoelrq $1:- Iitha �o nosso saudoso conterra
transferiu resiclencla pará o RIo, e .._ .

'I' d""
., to', rc_�_;.r' � ,', ;,nossa. h,istor1có i

_

_

'. - , , I' �. Pomp'.I'II'O LIIZ F'I'lh·o·.
'

aqui exercia' a niedictna, tendo np. "'yS-'Vigll'a'S- o_r:.s-ptntoí."Oan;' �'M1 C 1.u l.. . S!)1- a SOHI.!e carnava esca� TO' ".

merosa clien�ela, o �ue, n,o entan· to da Assunção de Nosqa '1e. do- B,àJti�ariô.,,- :�f:z.:='·' �l
.. �

..

, '(._ f Tar��.. _" �.,.:: Ft�r.-O" do-
mOVI, ã:�pt:.o siinpatico dube 1)' 'Fazem anos h"'Je.to, não impedia que ele fosse,o

' :' 2 31-,
,,- �-" .' ,'H-5vlO' rOV1Jlf,{'< ,>"

_ d O·
-

b
' "'.

mais fecundo dos po�tar. brasileiros nhora. de Todos os Santos
..

-
" .'. j'

-I' "C--:�·", , " h I
e utu ra.

de, tod2S OI tempos. Quan�o fale· C- de Natal. T'
'.

"

"

0'- ;
. aramuru c egará na O entu

'

a �harmonia e
a eima. sra. d, Celeste

ceu, nao deixou nenhum lIvro. mas
.

erre.... o·-.tAí � «Ponta do Leal «, entre atas de SlaS'lH',
tes Ribas;

deixou eS'parsos, em jornais e reviso "
AlUI U

b f
a ordem, foram, CGmO é habí- ,

tas, centenas de sonetos e avultado Not. I' E-
'

,

d; ...

; em arcaçõ�s .que ormarão em tual, dignos dos maiores . enco-
li) sr, Ad'olfo Reis,

numeres de outras prOduções ,pOé., no ,'ua :or grau�Je percurso para o grand� ,
nesta capital.

ti�as. tidas no maIs alto conceito i '
- -

_ momento'
mlos. I -

lIterarlo. Pelos critlcoo Sylvio lto· Nos dias de J'eJ'um sem QUITO, 4 - Em Esmer.aldas,
•

H
' .

O primeiro bloco a entrar, foi ENLACES
mero e Osorio Duque Estrada, era '. , , Lord enrlqUlnho o m"'u
Lúiz Delflno apontado como ° abstinêncIa, os que Jejuam as chuvas torrenciais càúsarain· . , , '-

o «Uesachto á Mocidade», de
maior poeta do Brasil. Itea�mente, po'dem usar carne só ao J'; 11- a inundação da cidade e a' des-I muito amado colt"ga. está d�sde S. M .. Asc€ndin8, I. Aue aàra- Realiza·se, hoje, civii e. r"ligi.-
eD1. fantasia, vigor e mOVImento, , .

- trição da ponte -Bolivar, ,na es- já DcavandoD o diabo a quatco
' e- samente, o �n!,ce mat ...imonial df

ainda hoje ele é insuperavel. Ne tar, OS que não Jejuam com truida para o Balneario de las para o maior brilhantismo dá
dou.

.

Mr. Antonio de Almeida Freitas
nhum outro poeta o suplanta neste legitima excusa ou licença Piedras, L d d' P d Seguiu�se o bloco das «Caril· senhorinha Roaa Campos.
particular. Nestes uItimos anos, a

. , c'1ega a ommgo na onta o S
sua f�1Ua tem publicadO varios poderão usa-la -

quantas ve· Em Chone tambem se :verifi-
.

,

.'
.'

ponezas» compo�to de gentis !e'
. _

ervirão de

livros do grande poeta, além de ou. zes quiserem. cár�m inundações,
.

. �eal. de tão alta personagem nhOli�has do clube 6 de Janeiro I CH,?l, '. �or pa�te ' ..

ttoS a.seLreml 'DPublicados oportuna· Nos d'las de j-eJ'um 'c"'m
_

Em Valechilos, os temporais hutonca o nosso .homem do fogo L' 't 'I,' .,d'd
Jaime CarneIro Neves e CrJsLI�a

mente. u z elflno, embora con· .. 'I' d t
'

't I ti � b f'lh d T
. que ,101 mUi o ap

.. !l'.
I O. dos Anjos; por parte-da noiv6,

vldado, não quis pertencer .á Aca-I abst'111-An'c'ta 'esta:>:O o.brl'gados
'es rutram as, t,ns a aç es ,!,e a-' o «I o o tovão»: F I t I bl

demia Brasileira ele Letras, da, qual
t:

I' .

d
nhos carrapahctdas,

ma men e, 8_fJilreCeu o oco o sr. João Cidade 8 MartiDtia,
s�rla entio u•. dos fundadores. a guarda, a aln·· a os que

' ", �.ramnrú ! do lord
_
Eduardô, (olião o· 1, Cidade Ca.pos.

,

S�1l Dome ainda não tev-e a méred· estiverem legitimamtnte ex. - QUITO 4 _ N mad' g d x x. x x x x' x x -os Americanos,-=-que fel evo- Paran.infarão o ato religiegbj
da, con�ag.raçllo nem a s,uza memoria

.
,

.

.. A' .

.

a
. ,�u Il. a I A

.

V I
a. homenadePII que lhe são devidas. cusados OU dIspensados do de ontem noyos mOVimentos A's soirées carntiVale$cas do luções admiraveis. A marchinha pe 0, no�vo, o sr. gaplto e.oq.
A dat d h j ii di

' ,

d b'" 'I"
';

h "'i"
.

A' f
.

d d'
e Nleohna Veloso; pela nOINgji

•
a. e G e. n o po. lã pl,Issar, Jejum, como os menores e .,IsmlCOS compe Iram os�:' ati - «Llfa Tenís_» e Clube .. 15» « meucan,os» Cl u,m ver a eno Orlando Campos e Marl'a M"edpjtrem. desape�ceblda� llegistr,amo· 21

.

d 59 tantes de varias ,localidaâes a dla, certos de quO' cumprImos Qm ar,os e maIOres e ,.' . . ,_
. estiVerlHn. a-Iu'ci-nan-tes ! sucesso, e�tan o. pOIS,

- de pllra- r08 Campos.
,-

deVer de brasileiros, ao ri'lesmo tem·' A obrt'ga'ção da ab"tt' ê •

abandonar suas res_lden,c�a.s e a
N L' H m I' b

"

po.que chamamos para eia e para .

".
" n n

acampar nas praças . pub,1lcas e
.

o· Ira;
-

ugo e arau hJ e �ns· ú seu IDcegmto outor.· .

o nome �e Lúlz DeItlno a atenção Cla começa na idade: de 7 campos de esporte.
.

seus companheiros en'o'heram de Lord Emídio lá estava radi- DHEGÁM UNS
�d08 n�ssos leitor�s. , anos completos' e do ]'e- _

..

maluêâs hllnnollias, miuulo a mi- anle, os' seus queridos blocos,
O poeta ;ê, incontestavelmente; . .

'. o INSPETOR CELSO
unia das maiores glC)rlas literarias jUm vat dos 21 completos _QUITO,' 4 - Infornjam de ,nuto 'aquela aoite aem Hal. 05 ,«Am�riéanos» e «Desacato», '

.

-'.

da_nossa Patdà e honraria qual, aos 60 começados San Golque e Amaguana_, .que No« 15», o «Jazz» bateu-se o disse bem, do .eutu'siasmo e da Acha-se nestiCcapitãl, Q tare,ir
quer lItetatura do mundo.·

.

t d d f ,e' t d
. ,

, (Da "Gazeta de Noticias")
es a ma ruga a oram s,. n I os

com galhllrdia dentro de seu 5impatia daquela Ci&8 recreativa. toso prOf�S8()r Celso Rilas, c�
w: . mm ali tremores de terra de' ):egular . - -

. J' , '. '.

'

Bhf.•.-••- ..---- ...----------.........

A,... di@lpo$I�6e§ do; intensidade, o que causop pâ- repertono ca�Dava,esco, ,

sacudm' Lord Quiriguino, com os seus �e::�!: Inspetor Escolar em
..

rOlnlamento de eou- nico entre os· habitantes: ? do os damantes e cantantes noite improvi,os decorados, fez biru·
tllloneia. '

. lho, anunciava tudo' e dedicava
RIO, 6 -- O comandante·t cánçõe� carnavalescas a todds.

da li Região Militar. tendo.
oL 18y' :� 48 r.l-a' --S'< C'h U',

'

1-"1 Ficamos, fi ancamente, . surpre-
em vista que· não se har"; .

ii '

. ,. '- : , U� _. endídos da animação' reinante no

LA ROCHELE, 4 ':- Foi. prê- monisam as disposiç�es �o clube J5, o salão cheio de verda-

so recentemente um vagabundo atual' regulamento de contl-
de H. O. LIGOCKI

deiros foliões como Lord Eduar"
que perambulava pelas estradas, nencias com as do decreto d� (.iz-eram com que, @$ menos PARIS, 4.--' Com a chega4j
Levado á policia, fic?� apurado estadual que regula' a con- entu$iastas se expandissem

_

e
do sr,Berard a Burgos, a Fraíi

que se tratava do ofICIai deser- tínencía prestada ao -hefe Livr�ría, Papelaria,! Tipografia, Encadernação e Fà- mostrasse s:!:as babilid;i'des car-
encetou, hoje, relações, embo

tor do Exército italiano' Alberto c.
bric'i de {cariTbos de borracha ,não oficiais; com o gene�l-

Beccaro, de 34 anos, engenheiro do governo estadual. con __
navalesc8s. Franco, como prelúdio de 'um

e ex-oficial aviador na
.

guerra suItou como preceder a res- Artigos, para escritório- Livros', em braneos-Arti· Lord Bado. puxando um cor- permuta diplomatica dentr,o e

da -Etiopia, , peito, gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos dão. fazia com -que. a 'orquestra breve, logo que o sr. Berat

or��bi�i:a�eOgui�OVp��aen�e, E:ep�.e Em solução, declarou o
Acet'tam-se encom'e'ndas de, «clichés», chancela's, parada, a folia con�jnllas$e. ����:eq�� ng�������esa'f:oe���,.. ministro da guerra que as Lord A.lbano com sua voz,

nha em começo do ano passa-' . sinetes e carimbos, de datar, de metal, para inu francêsa -por compromisso
do, tendo preferido desertar, re- trop�s fe�eraes appltcam se .

'lh
•

cantândo o
, «Caramurú», foi do ,general' Franco, com a promes

fugiando-se em França. Uitima- as dISpOSIções do reg;Jlamen. tilizar estámpt' as abafa. de qUi se absterá de unia po
- mente, sem recursos para sua to de continencia do Exer- Hua Felipe Schmidt, 27. Agradecemos sensibilizados, a tica externa que ameace a

subsistencia, ,tornou:se ��gabun- cito, devendo os cOllandan. Florianopolis _.' Sta i Catarina acolhida que teve o nosso re� gurança da França no eontin'
. do-, tendo Sido preso Ja duas tes d 'O

.

Õ
e no norte da Africa, bem .

. -vezes_ Em consequencia da uIti-. . • .

e reg� o es . e gua�ntç es presenre. mo de que' livrara as;' linbáis
ma prisão, foi condenado a oito segUIr á nsca o refendo Te- 41 P. comunicação do Mediterra
,mêses de .cadeia.

-

'guIamento. :Lord Ta'liaráo dà ameaça alemã em MarroC

1

. ��,
.. �. :

A GAZETA·
Dir�tQr - P.·oprietario dAIRO CAI.L.4.DO

Florianopolis, 1 de fevereiro .de 1939
------

Expedientell Notas �a-
B�dac:ão e OfieinaQ I tolicas
R. Conselheiro Mafra, 511

.

Florianópolis-S.Catarina
----

JejulD' e abstinêueia

Agentes-correspondentes em to
das 8S localidades do Estado,

.Hoje, ás 7 horas, ne ai·
tar-mór da Catedral, missa
de ação de graças enCOm8!1-
dada pelo .f r. Pedro Evaris
to Dias.
A's I I horas, reunião das

catequistas.
Ontem, domingo da se

ptuagésima, começou o tem

po util para cumprimento do
proceito aa confissão e

.

da
comunhão pascal, tempo es

te que se estenderá ati a.
festa de São Pedro e São
Paulo.
Sexta-feira. dia 10, ter á

início no Ginasio Catarinen
se o retiro do Clero. Reco
menda-se, pois, a todos (JS

fieis que se lembrem em

suas orações dos curas d'at
mas.

Cn l a b n r açã e

o conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em' responsabilidade
ou eadôsso por parte da Heda
São.·

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.

LUIZ pELFINO

Desertou-'do �xérci...
to italiano

,o �,

, _-.-

I, (arnavêÍl!. (ar- . I, I
-�---,.!----

1_... __naval!_--:-_J NOS S A V I D A
,FILM�NDO

A rua Felipe Soh
IIlldt /

A' vida é tão 'Cheia de imprevistos, tão penosa, de tão
pesada cruz, que não vale a - pena ser vIvida. Ajoelhamo ..

. nos aos pés .da imagem da linda pecadora Maria de Magda
la com maIs conrtanea, com fã espontanea e mais ardente
.do que díante do altar em cujo nicho, entre chamas' de ve

las e perfumes de rosas e jasmins, recebe a veneração dos
crentes a imagem de um santo que, desde o berço, teve a

'proteção divina, como um halo 'Perpetuo e protetor, a guiar'
lhe os passos na escalada infinita do céu•••

A vida .• assim a sentiu li alma' lusa e Iumínósa de
Norberto de Araujo, o romantíco de "VaraJlda dos meus
amores" .• são "interiores onde os corações descansam sob
a almofada _�acla dos afetos, toda ela feita de penas. Pai
sagens onde as almas Abrem alias, na ansía das cores, na
sêde impulsiva das frescuras virgens. Tragédias da carne,
paIxões de querer de mais, comédias da virtude, abnega.
ções Ignoradas, histórias de amor"! .

. A vida_ é uma exaltarão ! Calix de, todas 8S desven.
turas. Sorriso de tnocencía contaminado pela gargalhada.

Vigny quíz que a vida fosse um 'acidente sombrio
entre 10is sonos infinitos. E nós, atores, somos sempre
os fantoches nêsse acidente; '"

.

Maria de Magdala amou-a ardentemente: pelo pecado
que a redi!llJu 8_0S péS de Jesus e pela virtude que a santi
ficou aos pes da cruz no Calv2ria da- agoniai

DUQUE

MONSENHOR DR. GERCINO
DE OLIVEIRA

Tira a Mão Transcorre hoje a data n�talt�
cia do Monsenhor dr. Gercino d
!=>liveira, usaa das- fi,urall que ..
Impôs pela fidalga distinção e fi.
DOS dotes "espirituais, atribut
e�t(ls que .caraterizam aquele ilus'
tre sacerdote, tornando-o çreador
de muita admiração. do povo de
Joinvile que muito o estima, diú
as homenagens que receberá hoie.
.cA GAZB:TA». associa-se pra

zerrosamente a essas manifel!�
ções de apreço.

entra-

Relaeões" dlploQl.tI'
caM ent"'e Paris e

,Burgos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A .(3 A Z E T:_ .

Dr. Alfredo P. de Araujo Accació Mo-II' Cálcul. de 'IualquGr.

MEDICO ·

,_ ,estrutura em con-

_Es,ecia!ista em.molestias de c!eanços, ne/11OS re1ra têm seu eSGril=�� _, � crete �rmado
�'!3'';ç impaludismo e motestias da pele u..&_ � ,;.J , ,.

ã- '�gf e ferro�""
.. ., .e ••V.�la rua- �

Tratament0 do ernpaluaísmo e das mslestlas da pe-
-

.
. �

le e nervosas pela .f/.utohemotherapio.

j
Vi��nde/oIe &111'0 pret01·... � � ..

" Co'nsultori() e
reSide4ncia-pr.aça

15 de Novembro, (3
n, 70. _ PIMJIw 1277._I'Telefone, 1.58

C6TlSulttls:,=:Das_�, 11 e das�14_!�� hGras Caixa Postal, 110. [',.

.

.

.

��
Elnn� DE M8ü_'IA -� ��
-:-;r�.. .,�::� _�_
-, ,�. '- ') '�

,

�

, -

Ornar CarReiro ilJeiro112.1liliiii.•
M,I,;DI�O is,OPE-RADOB Engenheira lG:tivil

,

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTas I
, CONSlJLTORI()-RUA TRAJANO 17 SQB.

(t;,ç,,, IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
,

I�ESIDENCIA. A LRUA José Veiga laS
���:... '

.

_'o.&n.�_ �,ygr.... ....�-..gp'
.

FONE 1199
Atende chamados a qualquer hora dia e noite

"" '.,-..,...., -.�� ...��--'I'��1J:8Ba

Economia.Pa-lacio d. 'Calxa

1· Andar • Apartamento
� Caixa::'Postal, 784'��"\�"�I�

'_'�?;I (o,

tUAVA"I ..\'!
- Milhant"�� r

'

i ,,',,_ "f'��n_ íI�,
-me ·]"r. 'li

., .-

se .� _:4�ts ... t
Radies

1
. t.�l

'

�,
_S'v

(��J
l�
�
�.
� Curitiba

, .:ov.
. '�

"ara seu esneerte, "recu� �.
rai a Casa Musical, que csn- �ta cem a ,ficina rnethcr t1
mlnta"a na Npital. .!li1.iRUI oi. "int., ' 2

.

I DF. Joaqui'm, Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Forma!to pela' Faculdade de Medicina da Univer.
sidade de do Rio de Janeiro

Par6�á

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

CurS@t
-

de eperleiçcemento na especialidade, com o dr. Pau
l<feFilho, no Serviço do Prof. David Sanson. no Hospital

tia Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
empleta apar�lhagem para a sua especialidade

�.

"

Eletrecidade, Médica, Clinica G.ral
Consultas diariamente das 15, ás 18

CONSULTORIO Rur- Jüãú Ploto 7 sob. Telefone 1456
AISIOJiNCIA: Rua Tenente Silveira _57 Telef. ,1621

! �
�

A Eletrica Curso d"

PARA -INSTALAÇOES»DE LUZ, FêftÇA E AN·
TENAS DE ftADIO, CONSEF'(TOS E, AUMEN·
e- ' :

_ TOS PIIIOCURBM . ,,' ..

�, A:, K:L:.·ET�I-CA ";

tEM -SEMPRE EM STÕCK E A' VEN�A. p"It
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU4\TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E M09E;RNOS
.

NOVIDADES I VISIT�M A ElétricaRua JoI. Pinto n. 14
.

ACABA DE REC�IEI\ UM FINISSIMO SOftTI--
MENTO DI CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOV,I:
,

DADE NO ftAMO-AR nco GARANTIDO
Venda e Inatalaolo de contador de luz 8 força. por

. preçes mOIUe•••6 na Çasa ,A ELE'TRICA

,
.

Dr� A'ú,úsfó
de Paula

��"",,,;

MED'ICO �
.

DeENÇAS DE SENHO- r

NAS-f'.t\R.TOS
.

(\)peraçêes ,

Consult"ria: . �ua Vitor
Meireles 26

'" 's 1 t),30 e das 2 as 4 h;,.

Residenda: Rija Visronde
de Ouro Prelo, �2-
, : €._.ult.rie, 1405

, P : Pt.sitl••ei., 1 'H5

Parteira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua T.iradentes, 44

Fone 1181
},I ftt XI Sj

; :- 'li' • " .s; _-2. J

Sandalial -de
e calçedos de todas as qualidades.
TAMANOO'_ mexicanos para

Pralll de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDOES,

BONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seteiro; t- sapateiros
Fabrica_de Calçad.s -- IiARRcElRO
Dl!P03!TO, RUA CON�ELHEIPtO MAFf\A. a·

A. LHIlE'.U�lI:UX

�9drG d, Moura 'erro

Advogado
Rua Trajano, rr 1 soltra1l0

I Telephone n' 1543

..T"'*->.�._""""'" � .-._

.�, ..,__ .

Adarbal FI.
.ta Silvai
I\dvollado

P. 1; de NQ,eoabro. J sebo
F� 1631 e 1%91

IJ.-ch.f. .I••liDi.. _ H.... ·

tal de.. Nar....', (Pl..r_' ..

I.eI'r. lurkharclt e "r.f....
Erwill Kr.uter)

1.....1.11..... 'Ir.r.'.
."..

alta arur,i., !ill....l... , (e..
_ç.. .. ..nla.ru) • pul..,
tirurai. e. li.._a ..,... ..

.,...... 4. ,luIi..
'

Ilnco'do Bralll
�\�',

.,1111h.fe"',
i••

soo<>

••
Cenaulterio T6cnico de

...II.tI., e

1[õon õ·-r"'__..---'-'-i.--
no. Trabalhos do

11'.000:800$'"
-

�21'.74':1aD""
••,IIa)

'.I�' �. r•••rvl
mm

".CUTA rcaAS AS OPERAÇ6ES BANCARIAS

.e»iCIAS l!l CeItRE&,PONDENTES EM-"Te••• PAII
C.NIVLT.PtI.-t't... TI;I,l-- -'.�eIÁ LOCAL RUA TllAJAN., N. 11 -

a.e N. 11 e.a l' .. 12 •
AIa.na. em' c.nt. cerrsnte, o•••,úlnt•• juro.: clu 15 á. l' 112 Ia.....

.

@.
te. J.r. (Cll\lE'{ClAL SEM LIMITE) 2� aI'

,

• IIdtaies ,(ltaUc/4c '0:000$)
.

1" ala TEU'. 1.21'
. ,.,.l&r. (Iica ic "0:000$) 4% ala
• 4, ull. prt'fi. (ic 'J!a.isqucr quantias� coa lretiradas tam- RESIDENCIA- Rua .te-

�ea 'c ...látUf!1' Importandas).

I .

VIS Jun.ior N. 16

-t-".. av.o prtvl. 'l! 30 dias i,S'}[, ala
.. de ,., dau j 4% ala 'IILU'. l.'W. '

fitem ele 90 4tas \ . ..,'% ala _. e'. f"
f ';a """"'""*'" �. •

-:.�;;..e:.PIIA.Z0-FIXO: I�' .. j,;,.,*MI.U.I· '11te. r.'a mcasal 4,_ ala •••••1.
LJlBAI A. PJUCMI8S:

I'
C INICA .I-AL,., , .ia..

'

4% a. a. L n

,., 12 ..... 5% c Viu Urãa.riu
tatut. ai selo ,'ôperéÍo.l111.

.

Tr.I.III"" tn.i"n' 4111
.,.all.nt.:. Cla. 1(11 ,. 12 e eI•• 1-4"\ ,. 11 hora. ",••,. 4. P.lRl'Q ,

ADe .ábadjOS: dae 1<1 i. 11,30 hor 'as g, Ceglult.-R. je..Pi.t.. I'
Endéreço te'e,rafico: SATELL ITE

ti ., 1.1.8•. 1595
TELEFONE 114 ,e

_ R.,H.ot.l_CI.•ri�.Folle 1;33
. _� CotU"lId. i.,' I J ,. 16 br••

..__íIIIIIi

�:�� ���

IVI» A. CAUDURO PI'CCOLI
. Enle.�Ia.lr. Civil

flDr.fi•• '....I. ••Uit s par:a todos
•• ral'"1"t nar;.nh�rl�"

Administração. o.nstruçfut e r.ferma de
- pai_mentes, em Dre�t�ções

rfii3r.j.t�e eti"i g��a I
�

ESGrit.rio central:
-

Rua, 7 de Se:terobro.
P·'. r t o V-A i- ã o'·

47
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�A�G�A�Z�E�T�A�,�1�9�_3��9�����,��_e_;g_g�A ------����--�F�I���.rl�·a-D�O-p-O-U-.--�
� I Serraria'j'SãO João'
I--��ietrí�'� do Estr:eito

II. Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros. 'Bem sêca e de otima qualidade.

I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
I··

.

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

o CAF E'
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando hahilitado a servir cs mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijo� frios etc.

v. Exela. pr.els. •• a.a lI_ousi..8'
I :: í.� .

.i.'.,.��'",.:. li: ".a':!-\-' ," ,�

Disque,' o n. I .•OO de seu teleíene e

terá não 80 para seus passeios, como também para
viagens. <I'

Sie todes carros modernos. cenf.rtavei. dirigLdos per
babeis volantes.

EroodiAQ Cardoso
Otavio Cardeao
Berollrdino dos P'assol
Numas P. Cand••o
Waldamiro Vieira
Patreciaie Vieira
Rubens

502
soa
aos
.14
SI.
.21
.25

EMPR�ZA VIACÃO ATHERINO
-

Dorarios de liaida.

DIAIUAMENTE DE FLOB.IAN�POLI' A . BLU:U.
NAU A'S 7 110l\A�})A MANKA. UAII INFGRMA

ÇÕ:;;5 NO ES<lRITQlUO DA ltMPltIZA, -A' :nUA C6N
SELHJIIRO MAFl\A, 19.

�

.

ENDEREÇO .TELEGRAFICO:
Grandhotel

,�, 'I'!' ""',_�. �_.f _��. • .,_.,_, • ..._-••• .,t

->. "--.: �.("[---�::-;�,:_-��,- �··����":.��::::-�··:.._�7��::-:-_;,.������·...�--""\ .

CREDITO MUTUO REDIALEm prédio Rr,�prió, de 'quatro andares, e intelramente novo, dispõe � � boas
.

. acom.QdaçQe·��para· os, srs viajantes �
e exrnas. Iarnilias, com l�z.� agua '�s�r�nte• {. 'J' ....

em todos os quartos . .' "/. ..�- _"
.

Tratamento de primeira ordem
»JarJas: IO'OOO-12'O�O�14'.OOO e 10$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PHONT1DAO
4 de F'evereiro 4 de. Feva!""ei,-o

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

Defro: te aos Correios te Telegratos
Muitos outros premios menores

Formldavel.;

. Tudo por1$OOO

Fantastico •.• �Laguna Catarina ISanta
'.'

1 •

DIEPO.ITAPlIOS EM .TA .. OATA".NA

HOEFD'CKIE
•

FLO'RIANDPOLIS

... a: .. IllIt.I&:NTANTE. E

CARLOS
auzinaa

BOSCH
Matriz

......_1...a , p•••••
•••,h•• III. ", tI.

.
.•

....
...

:,i;' _.',�f -

_ - ti••••&\1•• VlIpi ....
............ 009.0 bMe". (I,' )

1 �...,.....
A

"••dll! .... lod__ ......
••••• di......

..Ii!'.

Biumeo4lu, Oruzelr. II. Sul,
J,. , �

•

JDln.lle, L-II••,·L.g:una, 5A.�
J .

·Francis•• d. Sul

MOSTRUA,PlIO EM:

Tubarão /'

• A .

V.las e Ma._ •

De F.ma Mundlall -

".. ��
. -

-

-

'I I, _

1

-.' :
-

-".- _:-�. : .. ,," " �.
.

_

j ,i '_.'-,
-

...

; .'.. �
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A GAZETA Florianopolis, 7,...-2,_...,g�9
____--------����'--------------------�---------�--------------------------------------� A- �,�

A GAZET,A DESPORTIVA
Direção de Hélio Carlos Regis

• J

Realieeu-se, domingo, em Bi- Bl\RCfLONA, 6 ,_ O'
guassú um grende match entre o i mosteiro de Monte Serrat,

OPRAINHA, do lugar do mesmo onde as Côrtes se reuniram
oome, e o UNiãO, de Bigua'ssú : varias vezes e onde residiu

No final, depois de uma luta' O sr. Azana, foi ,encontrado
bem igual c' muita bem disputada, : completamente s a qu e a do,
veri6cou·se um ,honroso t'mpllte, tendo desaparecido os livros
pelo SC6)re de h I. ;:da biblioteca, assim como to

i da a mobilia.

------,--------- r Documentos recentemente

"B reau" na séde de .encontrados, t.dos de 1937,
A.:'•. ,

para ,'a.clllt'tiI":1" �'ela� que � ge�er�1 russ?
o reIC'.tro tle Jeroa. lK, ber: urgam�ad1.:r oas Bn

U t.
' I'gadas Internacion r's que de

• • I fenderam Madrid, havia 50-

RIO 6 At d d Ilicifado o mais alto posto
'. en, en o � dDume-' de comando do Exercito re-

rO$05 pedidos .de assocta os, a I

hli
A

. B'I' d I I
pu rcano.

ssoclaçla rasi eira e mpren'" .,

5a resolveu instalar, a partir de -

- ,', ,
, '" ".

ontem, em sua séde, ,.um "bu'l'rea�� destinad� a enc�rr.inh�r
A

e Pro,fe;;:;so r b ra -

laciliter. o reg.stro de Jotnal�.t..s I S IIe I ro e rr,
de acordo com o decrete-lei n., ' L is bOa
910, de 30" de novembro de!

'

1938, qUI! estabelece o prazo 'I USBO A 6 O f
de 1-20 dia. para o preennhimen- .,"

- s pro ��:'ores
d f rd di'

'. paulistas Eduar,Jo Monteiro e

tdo as, orma I. � el degals ef�,g_·! Moacir Navarro visitaram a pro.
ai ao eXtrClCIO a pro rssao j

ied d d R' r"" •

•

I" I pue a e e ro i' 110, nas proxi-
JOIDa IStICI. I id d d S t b I

'

rAlé d f" m. a e,� e e u a.
n m e um UDClonano es-,

A" f Ed d
pecialmente destacado para' es&ej M' �noltfe o pro t?Fs�or ld duardo, .

't
'

t I t>nteuo e2', na I\CU a,� e

I serviço, que lera In euamen e,
M

"
,

I J'd f
'

I. .

I I t:1 edlClfla, al-'8U I a conerencla.

Pelo que (') cr;ro leitor vê, essa gente nlo f.az 81 cousas, gratuito, sa vo
.

os emo uAllJenB�s I
O ato 'foi Plmdido pelo profes

d f por ventura eXIstentes, a .

'

,1" C !' t' C
'

quer eixar que os outros o açam. .

I i sr r e,e, I!lO o�t t.e teve a assl;;-

d responderá a qual�qu(r consu ta5 i' . d' d' d Sêde amigôs ae v.ossas roupas,O FIGUEIRA NATAÇÃO CLUBE, apezar e n�vato no
d' d i tencla e 'gran e nU'Dero e estu d d fê",

h d sobre o assunto, os Interessa os'
d

.

I' '" d .J d RIO, 6-0 sr. Herbert Moses, I
an o pre er nCla a

esporte, já tem idonei9ade bastante p:ua 8s,lr s6sm o ou e pu com
.

I E t d I'; aotes e perSQ;:tõ La es ....e e�b- nreiiidente da Associat>ão Brasi-
'I' fi I PAULA nesta caplta e nos s a os, (lIS, i I

. I'... ",.. ....._

OS' que o desejam aUXllar, como é agrante ex.emp o o .

d d ,que :lOS CItCO ,jS mk cctua:s, !eira 'de Imprensa interrogado por r t
·

S I,tlltRAMO� s.C.' ,Pdondo dPara 1580. I� �m cor�o e

I .
vespertino, d�clarou. que a ideia ln u ra r t a- e e a

O pedelio desses dubes é bem real ao passo que a L. N. a voga OIS �specla Iza os. ---",
,

.

, '�a creação dJ' uma estatua a - '

limita-,e a querer o" que "nã,') qúer"e a diz:, ;quenão "é piclal o que
.

;-: ".��!:r.tbà.'"�?eiiiiitm�i:. �-i ��o��:.' ;���i1::��:·i'�:a��f!� �_J�; ;i���:l��B�A�elefone
os ClUtIos fazem.

'

,

��", ,- T�eDte. dr. BOBorio Ihor acolhida em todes os CIrCU' 1,213. ,

'

O FIGúEIRA e PAULA' RAMOS, caso_queit,am. declararão A LIU,MARCIAL NA, DerDleto Corl-." da: los, a c\)me�ar pelos .oficiais. €lua A cTintu.raris Seléta� não é a

Campeonato de Nataç'ão a comp��içãO de domingo _próximo e nino BUN..aIA

',. IiI"' t
reCOBhecem rlG _ «patrIarca da He· marJi.. mas indiscutivelmente é a

fi "f'"
, ,-,08 a publica:t uma das expressões mail! melhoc. Para isso, tem operáriosguem ha que ouse armar -1 contrano, ato e�se que f,ena um con-

f
.

h d b" BUTAPEST'E, ,6 -A'o-ur.- '

.",' v".ly.as, <!a intelectualidade e do competentes e á altura de sua
tra'lenso fI'diculo e canaz, d.. azer ue aos omens e oa compre- B HO Z NTF - f Ad't'

• • •

I O
I ELO RIO" -6 CiVIsmo do país, ama, - ten e com a maIOr

&�a-,e �f.lcla mente que o ,c la-I-Fal�ceu ont.;-m nesta capi- rapidez.-Entrega a dQmicilio.
° público ilhéu apreciará devidamente De.. Jia 12 o desfile

rI,O OfICiai. de am�nh� dlvul�a'l! tal, vitimado por um colapso Enviados ontem N. 29 P.
a fcrça máxima da nataçAo catarinense e, entlo, esse mesmo pú- ra a decretação. da. leI marcIa I cardiaco, O dr. Honorio Her-
lico, reconhecerá, como campeões de verdade, os ,enc�dores da pata todo o temtono da Hun-I meto Corrêa, da Co,sta pre- ,para o 'Chile 45

- ........----- ......---- ..

--:
..----

ompetição do FIGUEl,RA .NAT�Ç�O CLUBE, a agremlaç!o ��e gria., "Isidêrite do Instituto d� Pre- Dr. Pedro de Moura Ferro
podetâ, então, fornecer a LIga Nautlca (Il nosla bôa vObt4d� é Ih- Elia medIda é uma consequer.-I vlder;;CÍa, dos Funciona.rios kilos de medica"'"itada em se tt�tando dos interessei da nossa terra),. o contmgente

I
cia do lan�ament� de .bombas Publicl!s,,,:p,residente da So.

ue fôr necessano para bem represeDta� Santa Catanna., . c.ontra ,a SI�agoga Central, (1cor- ciedade de Engenheiros e mentosEntão, e s6 entã�. é que a Eatu'ade da rua Felpe Schmldt rIda sexta-feira. do Conselho Regional de
óde agir. uma vez 1úe os n.dador�s d� FI(lUEIRA tem, todol, '

En!!enharia. A sua ml')rte si-
uinado u� compromisso formal de IDscrt�io pelo qualle compro' BU�APES�•. 6-Em �on· gn;flca grande perda para

R:O. 6�Hoje pela ma-

et�m a ag.lr de acôrdo cem o clube!... se9uencl8 dOI lDcldenles anh·sc,- Minas Geraes, que tinha no
nhã, .0 aviã� «Doug1ah ?a

mlta� da ônlem 'o aCHemO de· 'I t
, t 'd Panalr. seguIu para o Chile

OA
'

-B
' ·

'
,

.'. · I us re mor o uma as ex- 45 k'l d d'v,a I o I
.

e's r-T�a - darou a leI marCIal para todo -

i ,

com .' os ,

e me lC�'I
lerritorio ••cio.al.

I ���t��r:. m�·��üs �:s���n:�.1���SGSd:'r:::eo�o��.ra .as VI-
Um rom lnce qUI3

g. a ,G,o po r um"" '

to reperc�tlU do'or05am�nte Na passé'gem por. Sã'J passou ..•
, I n.esta capital, onde o eXÍl�to Paulo este mesmo avião re- ;,ii

seore berran te: Prisão de de .. 'go;:av:a de larg? e mereCIdo ceberá outra ca,rga de ma 1/1' 6 um çresente realizará
putado ana r-II conceito. -terial sanita rio para o mt!s _se sonho... E nenhum

largo quieta mo destino.
'

I presente melhor do que um

'I - pC'! fume, um perfume que
BARCELONA, 6-A prisllo, J I' t d'

I fdZ sonhar como Noite de Bag
do deputa�o anarquista Eduardo: U, gamen O O ex- �' JJ.u 'por el�t'mplo.Realizou�le, dúmi�go,em It;"i�í,l'portugu,e,sa, I Barrio Bero, realizou-se na casa' -lN S d Breve repouso do E? ulttm� poema que,

10 Irande ma!cll en�[� 9 CIp, d
'

S'é-ntos '4 X onde ele estava oculto. ., capl ao oares e
... . ,Schnelder & �la. , fes�reveu,va�os�·v. i., :r�oÃ�;;,mp;��e�: eH urao.n 1 Banio Bero 6gura ha muitos Mel·reles ministro da Viação com a ma�la mls.enosa �e

F F anos nas 61airas extremistas e pre- ••
suas essenclas raras. NOite

.Iocado do eertame da L. ..,
. 'd' 0\ t'b

.
,

em Miguel Pereira de B9gdad é como uma sin-
CQDtrl toda a espectatlva, o Realizou-se, d?mlogo, em !aD:- SI lU

I
recentemente ri unais

RIO, 6-Acompnnhado de fonia na qual trescalam no-u-JJro lecal imp&s ao �Glorioso'l t�8, .

um grande Jogo entre ,!I ar- popu ar"'!s.

varios investigadores. com- '

. tas f�escas e ardentes, a1-
m' esmagador e contundente Icore

I ",.h
... d. Haractln • • Por-

pareceu á 3a. Auditoria de RIO,. 6- Afim de rcpou' ternamente. Noite de Bdgda.de 4xO." tuguesa, local. Guerra o ex-capitão Cylo
sar hOJe e amanhã, embar' faz sonhar... lembra roman-

.

, d- � No 6nal, o result�do leUIOU
• Furtado Soares de Meireles,

cou .a.companhad� da e�ma .. ""cs e sugere poesia.•. Um�dep.n en ' 4xl a favor dOI BaotlStas.
.
Desca ....... leu., preso na Casà de Deten ão famll.la, com �e�tmo a MIg�lel presente apropriado. pois,

01& 2 X Cern-, O cartaz de team argen�lnl) em M anguel- cumprindo pena c�m� PereIra, o minIstro da VIa·
para as mulheres que amam,

pinas 1 neua sua excunlo pelo BraSil é
ra � um trem principal chefe do movi- ção. ° gtneral Men.donça faz recordar os romances pas.

o seguinte: .. oe ......egado da m,ento COfTlUn'ls,ta ni) n'orte
Uma re�ressará ao RIO se· sados.

Hurtlcen 4 x Corznflans 3 I I. � ,únda-felra.
Paleslra 2 X Huracan I, rn Ine rIodo pais, e que responde a

Porfagulsa 4:1, Huracan 1 proc(sso pelo crime de de-

RIO" 6-Um l1em canegado, �erção.
de grande quantidade de minerio O co�s�lho de guerra. riu o requerimento do advo

de ferro des�arrilGu; �elD ffcnte a que �l,1nC10110U sob a presi- �a�o Moesias R:;,lin, no sen'

estaçlo de Mangueira, iocendian- d�nc,� do c�ro.nel .I\gnelo tIdo de ser o julgamento
dO-lI cempletamente um dOI,c;ar. f-canCISCQ'�rart, depOIS de marcado para odiá 7 do

rei. A locomotivi t.m _ n. 332. lOterrogar O acusado, defe· corrente.

(O.mar Cunha)

Prainha 1 x
União '1SatlUeaef.J omosteirode Monte Serrat

PORTO ALEGRE, 6-Depois
de "ter sido recebida aqui uma

precataria do Tribunal de Segu
rança Nacional, foram postos em

liberdade os seguintes implicados
na compra de armamentos para
o Estado: coronel Canabarro
Cunnhe, sra. Leovigildo Paiva,
Orestes Carneirc de Fontoura e

Idalino Bueno Teodoro.

Posto em li-iDDEOSPSEERTEU A BltlSberdade FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

ceronel Cana- Disposto Para Tudo

Seu figado deve derramar, 4lariamante,
no estomago um litro de bili., Se a biJis nilo

b corre livremente, 08 alimento. nlo aio

arro digeridos e apodrecem, o. rrazes inobam o

., estomago, Sobrevem a prisão de ventre,
Você sente se abatido e como que envenena..

do, Tudo 6 amargo e a vida 4\ um martyr!o.
Uma simples evacuação não tocarâ •

causa. Nada ha como as famo8as Pillu1...
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de biJis, 8 você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
850 maravilhoaaa para fazer a bilis correr

livremente. Peça a. Pillulas CARTERS'
para o Fígado. Não acoeite lmitaQÕea.
Preço 3$000,

Competição de
,

nataça,o
Or'andes sumidades no assunto, assim se expnnnram:
«Banhar·se, periodicamente, no mar, equivale a reclamar

Dovas�nergias a um inesgotavel reservatório de vitalidade. O banho
de mar faz com que penetrem pela péle as riquezas minerais do
Oceano: é fortificante por excelencia.

A NATAÇAO ainda mais o valoriza, por 'ser o exercrcio

ais, cpmpleto, visto movimentar toda a musculetura=.
� �I
Foi com êsse intuito (de tornar são e vigoroso corpo dQ

aorianopolitano) que o FIGUEIRA NATAÇÃO CLUBE, organizou
UCDa magnific.a competição de natação num total de 11 páreos. Essa
nóvel agremiação fará no domingo pr6ximo o que a Liga Náutica,
apezar de "todas as facilidades que possue, nAI,) foi capaz de realizar.

O único clube de ,natação do Estado. ofereceria a essa

Entidade, o patrocinio da competição. E mais, solicitaria OI neces

sarios requisitos pare epreximer o quanto possivel usa tegata nata-

tÓfia do oficisl, ,

•
'

,

Pois bem, a mesma Liga Náutica se recusa a auxiliar com

8 sua bôa vontade (e mais nada) o empreendimento dos nadadores
de FIGUEIRA.

E ainda, as informaçôes enviadas pela C.B.D. a mesma L.
N. ofereceu-as ela a alguem que nAo se sabe quem seja, mas que,
certamente, nenhum interesse tem 'pelo caso.

A Eotidade do Mar, ao que se diz, quer enviar vários na

(Jàdor.es ao Campeonato brasileiro. N6s, porem, o duvidamos, uma
vez' que o poder ?a Lig� Ná�tica e� nat�ç�o é apenas �c!icio, é

cousa que nio eXIste e JaáulIs podera eXIstir com tio vlslvel má

ntadeUI

� a_.__� ._.

Ministro Souza
Souza

1.200 milicianos 'o
veroista8 pas.ara..-
se . para os franquls-

tas

BAYQNE, 6 - Chega 4m,
MONTEVIDEO' 6-Pelo <Au. aesta capital 12CO mil a

I:IJ'!Itus», embarcou,' de reJre:lso' nos governamentais r
:

"a
ao Rio de Janeiro, o ministro da nhóes, procedentes da ' ',a
fazen�a, sr. Artur Seuza C,(;I!l�a, lunha e que, de conforrmda-
.0 tttul�r do governo br�sJleJro de CI)m os seus deseios fo-fOI cumprimentado ao partir, por .,

) ,
.

persenalidades de destaque do ram imediatamente encaml-

muito oficial. nhados para a Espanha na

cionallsta.
,

A' As autoridades francezas
Dana esrarua assistiram a passagem do

,

1*. #I'
'

I
dest?camento pela ponte in-

a QUI�tlno ternacional de Hendaya.'

-Bocaiuva IH *

Advogado
Rua Trajano 1, (sob.)

Qaaodo �e quer
recordar

Cip lhe irnp8s um

placa,rd de 4xO !'

I

"-

Realizou-se, domingo,nl3 Cam'
inas um grande match eutre OI

ois quadros acima. saind() ven

edor, o INIDEPENDENCIA, de
050 PelSsa�, polo Icore dlt 2x 1.
oi um jogQ rf'nhido e equilibra-
0, ma. os do Estreito souberam
anter com galhardia a lua das-

NOITE DE BAGDAD

Nonveau per
e fomeLide de

•

Uma assinatura mensal

de A GAZETA, cnsta

apenas 5$000

SchneM" eia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Floriano ,oJi.,...,1939
.

-.""'-� ."A GAZETA
R

. :5.-:__. _.' .t.j�

E D I T A LiA estatisti-ca.e a ecoDo,miaODI!:"I':;=:a�:da" A obra de
na"lonal Todos os domingos haverá oni- Salazar

"S·lnd·lcato dos ...' .

I bus nata Caldas de Imperatriz,
partindo do Largo da Alfandega LISBOA:, 4-Durante os deba-

Em p regados ' Atend,end,o ao. re�,ujs;tos de eneon,trarn, íacilitam ao poder ás 8,80 horas, regressando ás 15 tes de ôntem na Assemblêa Na-

I d f I I 1 h cional sobre () corporativismo, o

C
· or em técmca, ormou se, num PU') ICO o exame regu ar e me- oras. .

nO Om e rc Io deputado Freitas Morna examinou
J cunjuoto harmónico, em que pese todico de todas as circunstancias

as oonsequencias dessa organiza-
de F Io r i an0-

. 3 sua e�tensão e
, �omplelti?a de, fundament�i� da, vida n�ción"t Ida e volta _,.. 5$000

ção li que chamou de < li mais bel�
• ,

o orgamsmo estatish co nacional, A planificarão econonnca, a concepção dois dias em que
.

foi

I ' :r
SELL & PR0BTS '"

PO IS cuja regularidade de [uncicna- qtle ora se procede e cujos be- construida, longe dos coneeítos

mento pa ece-nos dispensável sa- neticios se anunciam, decorre' de absorventes do etatismo e do to-

talitarismo, contrarias á propria1. (;ougresso NaeiO-jlie?tar, dada a evidencia do urna �eal!:lac;ão anterior, re}�tiva dignidade humana». Afirmou em
Dal dos Emprel(ados exito de sua ação em proveitc j

á melhoria. em t ': f\105 Lcmcos, que o Estado te� o dever de seguida que o corpo rativismo lU30
DO �olDereio Siudi- do interesse coletivo, da maquine c statistica do país, assegurar aos seus cidadãos. encontra bases na encíclisa <De

ealizados E' contudo, d,) maior relevo Q;, proveitos qu � a nação venha Cllbe á estatistica, assim, por rerum novarum> renovada 40 anos

.

ó papel desse' aparelho de men porventura a usufruir, uma "vez principio e natureza, uma função mais tarde pela encíclica «Qua-
H d S d I d d E d f I'

, dragesima> cujas principais pas-aven o esle
.

in icato rece-I suracão dos valores quantitativos rea iza os os proj-tos e e .ta o, precípua na isio Clgl8 , soclO-eco::1!

d sagens leu.bido da Comi'são Organisad')(d I
no momento em que se apreseo- serão, em ultima analise, proveitos nomica de todos os paises, e Por sua ,:ez, � sr. Pinheiro VAB A NOVA Y08do I, Coagresso Nacional de ta, no Brasil. a idéa dos planos condicio.m-ios pelos serviços es- uma .importancie ,que seria ocioso Torres referiu-se a ca�pa�ha es-

O SR ANTONIOEmpregados no Comere.in Sindi - de soergvimento económico de tatisticos, cuja eficiencia é devi-1 resaltar aqui, mais uma vez. boçada contra a orgamsaçao cor- r ..
o1, d h 'I I d N B 'I f

. 'porativa, afirmando ser um crente
. FERRca iza os, ooroso co .vrte para arga projeção. , a, ao mesmo tempo, ao senso o [aSI OI tanto mais ne-

E d d no triumío do sistêma. «Seu um!representar o nosso 'stado na- Sem a colaboração efetiva e

I administrativo
dos homens

elcessaria
a creação e u n com"

otimista. -acentuou-e é eviden 'I· LISBOA, 4-0 sr. Antôq�ele concla�e a reali,zar- .e no sisten:atica ?OS or�ãos estatist.« �ovêmo e a') espirito de cola- �le'�{) e poderoso ,aparelho esta. te que a organização já deu re- Ferro, comissario geral da reRIO de Janeuo, no dia 20 de cos, impossivel seria, pelo [Ue1US boração dos homens do POVO'j nstrco quanto mais premente era sultados positivos, tanto no con-I, sentação de Portugal. na Fe'
abril do co rente ano, resolveu dentro de um espirito obj-tivo , Pode-se ffdivamente atribuir, lã sua necessidade de se conhecer cernente: ao respeito pelos contra- Mundial de Nova York, segu
esta Diretoria proceder entre os sincero, [efilhar, qualquer cousa a sem receio d� -en o nem contes- a si mesmo, nos mais intimas e tos de trabalho como pela melho- i

no dia 8 de fevereiro para •

associados deste Sindicato. um que não faltassem os tons de um (ação, um sentido axiomático ao profundos problemas de 5U,1 e-o-
ria da situação em ce�tos lIe.�t�- glaterrâ. '

.

res do operariado. MUltai auvi- Depeis do seu regresso, particoncurso de selecção, afim de Tlamentavel empirismo, capaz de conceito de imprescind.bilidade truturaçãc. Até certo tempo era dades comerciais e industriais te- então no dia 12 de março e
desiac.ar o mais capaz para nos I transformar os

.

melhores � r oposi- das operações e configurações imprecisa a cereterização de nossa riam desaparecido sem a organi-] desti�o a Nova Yerk, afim
representar no aludido Congresso. tos em simples divagações' teori= esretisticas, tanto para a elabora- fenimemologia economica. porque zação corporativa». fisaalizar pessoalmente a cOltsr

O á d d'
.

I f
.

.. ... - ..---- .....--- ........ - .......-. "'ão e a l·n ..talaç-ao do cPavilconcurso constar e teses caso ção (JS p,i\n03 economlCOS como a�_ cone usões, que se o ereClam

I
'" CI

escritas as quais secão ap[esen- Não tivélsse ao seu di�pÔf, para, o estu,jo �i,ltematica' .

e re' ilós interessados no assunto, pe- Na capita Português> na Feira' Mundial

tadas á Diretc{ria, impreterivel- d::vidamente in. talaJos em túdo, guIar do despovolvimento das cavam, em geral, pela sua feiçl\O
mente até o dia quinze (15 de os sectoles d::: obs�rvllção, aqu�' Ícrças pr,)du�ora5 das nações. teorica.' mexicana o II

J!!IIR

fevereiro proximo, em envelope les refaid03 c..rgãos, e o E5tado Nenhum govêrno, atualmenteJs� ��ã,) é· que só agora se façam
cOll#lonel ' Ba-I GRATISfechado e versarão sobre o se- flustraria os s�u� i:'ltuitos"reff.ren propõ� a lcva� a d.::ito quaisquer levantamentos numer\ci>5 eiD ilOS30 I ri

guinte: tes á coordenação dos
_'

e�forço� medidas relati las á propulsão d,.! país, o que seria afirm3�iva s�n�
a) estabilidade no emprego pdtriolieo5 e ao progre�sivo ale- SU1S resclvas economica\i sem UrDi' ,guiar e decerto leviana. Semp'e tista Quer receber bôa sur;-

b) horario de" trabalho e sua vantamenlo do nivel economlco previa e meticulosa consulta ás 'se fizeram essas e�tat;stica�, MEXICO 4-0 coronel Fui- 'presa que lhe fará feliz e

fiscalização do nos�o país. suas, realidade5, através dos d�· graças aos esforços isolados e gâncio:BatiBt�, cheguu, hoje. a esta lhe será de grand� utilida·
c) lei de ferias e sua 'aplicação Comidei-ando eS,sa' realidade, dos nu reácos, q'le os ,:cus or- ao bom senso administrativo de cidade, des�mbarcando do trem

II
de escreva a S. NIarcos,

d) lei de acidentes no
'

trabalho que o gov�'rno br�sileiro' com- gãos tecnícos lhe proporcion�m. algu15 hOloens de govêrno. O presidencial n� Estaçfo C�ntral Caixa Postal. i 476 -

e) aposentadoria é' t_;ensões preêndeu perfeitamente, l'em ou A' base d�ssas reff!rencías esta- quI' lhes faltava,.a tais trabalh"s entre aclamaçoes popu ares. P?- R' de frtneiro� lieia tomou precauções especillls 10 .•f) cbrteira profissional tra é a situação em que presen- tist cas é que s<! projetam as d",: c.oo(de�ação dos dacJos qUilO' e estabeléceu guardas a? lon�o �I Sêlo para resposta '

g) jUlltiça do trahalho I temente nos encontramos, pois iniciativas de vulto, que visam ao titdtivos indispensaveis ao exame do percurso que Q cortelo deVia
h) nacionaliz.ação do trabalho éS orgãos fedf'rais, estaduais e. melhoramento progressivo do pa- de aspetos varios da verdade na- seguir, afilll de desimpedir o trá- �_-;;�""Toi-__iiiiiiiiii--iiiiiiiiiii!i��
i) siild:cali7.açiio·

)

muni<ipa'is de estatística. d:'!vida- drào de viJa n �cional �, ,co�se- tc!Onl11, er� a SU!_ s�stematáaçã�, lego. '. N'. 26
j} traba.lho das muiheres no co- mente padron:zados, cnl! osados qu':!ntemente, melhor dlstnbulção em moldes padrOnizados a n"

merclo numa � Ó engrenagem, como se da quota de hem estar social' gl)(. S r R"I C ta A f � r: O fê O' 11 D ·0 Ak) trabalho dos menores
-----, .._====�=-:::::=========::;::= I: V U t fi mi "rt

I) :��: mi.imo,
.u

cO,.,-e'I.,'COm-pa.,�hia -NaciQn�� �,N, avega� ,\\\ �""
-_ -

Os concorcedtes d" vel ão

"I
"

. \

apreSftotar no dia (18) de fe- -

ça'_ ..\
-

COsle ai r'a"-
I '.

v(feiro proximo, ais vinte horas, U
-

;:ibe:"M:��:. ,:,,�13; _::i,�d::1Movimento Mariti�o-Po�to FlorianapaliSj'fr:b:I�:��ederem a lellura dos
�ervlços de Passageiros � de .Cargas

,A Diretoria convidará uma

Frete.s de c'a'rgu..

"'el- ro·. !
Comi�são composta de treis mem- I
bros alheios ao, Sindicato' para .

, . !
julgamento das, téses e procla· "" , _...

- .... 'V =� Imações do candidato que a me Para o Norte Para o Sul Ilhe r lese ap;esenlat, o qual serâ
o representante d05 Empregados iiiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiíiii_iiiiiiii_iiiiiiiiii iiiiiiiiii__iii_iiiiiiiii�iaii__ iiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiliiliii_iiiiiiiiiliíiiiiii.iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii!
no Comercio de Sta. Cataril18.

. I sairà 12 do I
A Diretoria fornecerá outra�

(;) Paquete .11AQUATIA' silirá a 11 �o O Paquete ITAQUERA' a

informações que porventura dese. corrente para: corrente para:
l'

jarem os interessados. Paranagllà, Antonina.
Florianopolis, 28 dé janeiro Santos, Rio de Janeiro,

de 1939. Vitória, Baía, Maceió,
CARLOS GASSENFERTH Recife. e CabeJelo

.

NETO P 'd t ,Cargas e passageIros (lara os demaIS por-- resl en e
t

.

't b Id
-

R' d J
.

N. 23 10 V 6 os sUJeI os a a e,açao no 10 e, anelro.

,� .. Combinação Feliz" n

perfumarias é arte- que nl
encontrará símile, As Iorm
las dos Tres Elemen
nirmordiais da 3eleza s
•

frutos da "Adoraeão

Imbituba /'

Rio Grande
Pelotas e

Porto

Modernissimos
aviões JU 5Zl
Jigé m com a
môxima segu

ranç'� e pontuai
.

lidade: .

BRASIL
URUGUAI
ARGENTIN
CHILi:

.

BuLIVI
PEH.U'

Brasil

Aleg�e
'_

usando o creme

AY'·ISO Recebe-M� carga,,' e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passage;Is, nos dias das saídas dos mesm0S, á vista do a·

testado' de vacina. selado com Rs. 1 $200 Federais� A bagagem de porão deverá ser

entregue, nos Armazens da Companhia, na vespera das:. saídas ate as 16 horas,
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcaçqes especiais.
ESCRITCU110-PRJ\ÇA 1:; DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE I�50)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3 --(FONE' J 666) -END, TELEG .. 'COSTEIRA

Para mais informacões com o Ag,ente
J SANTOS CA.RDOS·O

em
__ � L _

PRODIGIO, significa MlLAGRE
,MILAGRE significa
�DABLA.1JTD

�DABI.AUTH

Sindi cato Condor
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 -' Florianopolisdirá logo sorrindo: que" produto

maravilhoso'
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RIO, 6-A realização em maio que a festa de congraçamento
próximo da quinzena de congra- dos policiaís militares do Bra.
çamento das policias militares sil será caraterizada principal.
do Brasil, iniciativa da Policia mente. pelo aspecto cívico e na
Militar do Rio, sob o patrocínio cionalista que deverá ter. N

Curso Infantil I do Ministerio da Justiça, será próxima terça-feira, o coman�
: um dos principai� acontecime.n- dante da. Policia do Distrito Fe-;

Secção 'mixta-e-Ginastica histo-j tos do ano: A es�e proposito deral dará uma entrevista á imo
riada oara crianças de 6 a7 anos. um vespertino ouvlud o cpor.ol.n�l. prensa, esclarecendo melhor o

Secção feminina - Lição de Fa.c?, coma�da�te a o teia que será a festividade.
educação física para crianças e Mllttar do DI�tr.lto Federal.. �e- --;-..

masculina de 7 a 10 anos. c1arou êsse oíicial do Exercito Grossa bandalheirao ••..•..·a G••••

Dinalllitada a Catedral descoberta em
de ConcepcioD Porto Alegre

Healizar-se-â, amanhã, ás 8 ho
ras, no Estádio I a Força Pública
uma demonstração de educação

Do sul do Estado, para onde física pelos alnnos da Escola, de
havia seguido ha dias. acornpa- dicada aos Inspetores e Diretores
nhado da respetivo escrivão sr.

1
dos colegas do Estado, em tran

Osvaldo Haeser, regressou a es- sito n. ata capital.
ta capital o capitão Antonio de Esta demollSll'açi'ío será públi
Lara Ribas, ativo Delegado de' ca, estando convidado .aa pessôasOrdem Politica e Social. que se interessam pelo ensino da
O capitão Lara Ribas, que, educação Iísica, professores e as

conforme noticiàmos, foi presi- farnilias das crianças" matricula
dir ao inquerito relativo á in- das no Curso Infantil.
toxicação alimentar, que origi- O programa será o seguinte:

a parturiente como os tres nau o envenenamento de 44 CONCEPCION, 4-Duas car-: -

lemeol jaraguaenses, até I pessoas, duas das quais falece- Estotá de Educação gas de trotil fizeram' ruir as 11 Oa hora em que escrevlames ra�, embor:a �ão houv�sse con-: física" duas. torres da .Catedra! de Con-

d
I cluido a missao que ali o levou, 1 cepcíon; que tinham ficado pe-.st�,. estavam passan o I
por faltarem ainda numerosas rigosamente inclinadas, em con-

mUito bem. pessoas a inquerir, desenvolveu I Secção feminina - Lição de sequência do recente terre�oto.
um trabalho notavel, concluindo educação física para o 40. grâo O espetaculo foi presenciado
por haver intoxicação resultado do ciclo elementar. por milhares de pessõas, posta-
de haverem as vitimas ingerido Secção masculina - Lição de das a varios quarteirões de dis- Alceu Bocchino, o consagrado
carne de porco em conserva, ad- educação física para o lo. gráo tância. pianista paranaense, realizará fi-

quirida na filial dos Frlgorlíicos do ciclo secundario. As cargas foram colocadas nalmente hoje,ás 20,30 horas, nos
Nacionais Sul Brasileiros Ltda., de maneira que as torres cais- amplos salões do Lira Tenis
de Tubarão. A represental'a-o sem no interior do templo. Clube Florianopolis, o seu anun-

Como tivemos, tambem, oca- � Houve todavia uma nota de ciado concerto.
sião de noticiar, faleceram em emoção .quando foram dinami- Para essa noita:la de fina. ar-
virtude da intoxicação José João . contra o sr. Her- tadas as torres. te, Alceu Bocchino organizou
de Sousa, de 17 anos, pardo, De fato, na ocasião em que I

com capricho o seguinte progra-
solteiro e jocelin Justino, de 24 bert Moses ruíam, derribadas por uma car- ma:

anos, ambos residentes em Ta- ga de trotil, os sinos tocaram
quarassutuba, os quais, segundo I barulhentamente, como se pro-
o laudo medico eram de CO:1S-, RIO. 6 - Em sessão extraor- testassem contra a violação de
tituição robusta e gosavam de dinaria esteve reunido e Conse- toda uma tradição.
perfeita saude.

..
Ilho Deliberativo da A.soctação IEm estado gravrssimo, com: Brasileira de Imprensa, convoca-

-----------

pou�as esperanças de salvar-se, I
da para examinar uma represen

cO_:Itmua ? 'pescador Manoel i tacão subscrita pelo copselheiroJoao de Ol�velra, com 49 anos" Pedra Timoteo, contra � gestãocasado, residente no mesmo 10-1 dOB negocios sociais, O ar. Her-
RIO, 6-0 'Congresso Na- gar. bert Moses não presidiu a seasão,

clonal dos Comerciarias, a tendo sido. indicado para substi-
I eunír-se nesta capital no tui-lo o sr. Belizario d. Sousa.

próximo mês. de abrdil, vai Uma assinatura mensal de�d::Ç�o :�:o�i8�ut�:6ate��:��tomar conheclf!lento e um

I
de A GAZETA custa o ItrQS conselheiros. Submetida a

�problema que Inlter�ssa gr"�n� apenas 5$000 I votos, f�i rejeitada por 2? yotoldemente ao coo ereto e ad.( ilMmr\!!fil!fl6 z;:;;w.!* i 11M;.&.. 4! contra i:, tendo se a9!LIPo de
das classes em geral' a ins·' qualquer pronunciamento 'a res-

tituição da Csenlana inglêsa- ASSOCIBaça-O peito os outros co.nselh?iro8 que
" .

..

E I fazem parte da (.hretc,fls.
para os. ,-ome:c�anos. m

• O presidente Herbert MOllêS,tal �entJdo, notl�la. um ves· Cultural LUIz: diante do resultado da", sesslo, a-

pertmo que o. �tndlcato dos - gradeceu a demonstraçao de con-

Comerciarias de Porto Ale- Delfino fiança, e s�licitcu ao autor da

gre telegrafou ao presidentt: representaçao que. a renova�se
d R bl' d' d

. perante a assembléIa geral, afIm.a epu Ica pe ln o o ap.OI.o Realizou-se, sabado, como de I de que que esta tamb�m lobrede' sua exa, para essa tnl- costume, mais uma sessão da As-j o aSsllnto se pronunciasse.
ciativa. Bociaç(i6 acima, qu� foi a l�a. ·III����·��'E·

�.��.�.�.�.��.. ���!,!!:,,��������
A lIessã?, que .fOl em homeaa-

I O
· ·

T ORvidos nariz
._-� .. __ .. _ .. _ ...._-_ .. - .. __ ..__ ... gem a LUIZ DelfIna, patr.onQ da I r Armlnlo avares - 't'Sêlos de proJjsgan· casa, esteve concorrida, falando o

I •
_ -.' •

ga..gan a

d d t· sr. H. Carlos Regis, orador ofi-'I CIRURGIAO-ES,PECIALIST� Ass�sten�e 90 prof. Sansona o rtgo eiaI lIIobre 8 perõooalida I Consultas das 10 a& 12 e das 16 as l8-Joao Pmto,7sob-Tel, 1456
. . I de do graate vate e 13oliti-

RIO, 6-Sobre a noticIa co de S. Catarina.
'

de que serão impressos no-
i 'al�ram �i!lda, os �rs. Jo�é

vos selos, o "Diário da 1
MedeIrO!! VIeml e AlmIr� Caldel

Noite» OU\ 1.1 o diretor da ra dr. Andrade, os quaIs apre·
sentaram belolJ trabalhos.

Casa da Moeda, sr. SaÔa Todos os eradorea foram farta-
da Mota, que declarou estar mente aplaudidos.
O assunto sendo estudado A sessão, que foi presidida, in-
com grande cuidado. terinamente,. pelo sr. Laude!ino
Assim é que ià foramJei _

Solon Galoh, esteve eQncomdll.

tas as necessarias recomen�

dações aos tecnicos, deven
do os selos constituir uma

propaganda sobre o trigo, o
p�troleo e a siderurgia.

.

Em tais condições, célda
selo representarà um traço
da vida da nossa patria; o

pio, o transplJrte e a defesa
nacional.
Tratar-se-á tambem da

impreslilo dos selos que di·

gam bem alto da significação
do Estado Novo.

A G ET
FL1)Bl&NOPULIS, Terea-Feira, 7 de :t�evereir8 de 19::19

'--.�--

f

Delegado' de Escola de Educação Física
Ordem Poli
tica e Social

Trilêltleos
elD Jaragu DemtJnst�ação de Educação Física

JARAGUA', 6 -Na ma

drulada de quinta-feira
a senhera Edvich L. Voigt,
esposa do sr. Francisco
Alberto Voigt, empregado
da firma Brieithaupt &
Cla., desta cidade, deu a

luz a trez crianças do
sexo masculino, que rece

beram os nomes de Lino,
Mario e Francisco. Tanto

·";���:;'�;;·I(J'-InflamaçõeB crônicas em

senhoras, etc. pão curadas
com a INFRAZON TERA- •

PIA, (Raios Ultra Violeta :
fries, de onda ultra-curta, :
e para aplicação local.) :
Procurem o consultorio do IIdr. �urelio 80tolo

• •

i Rua Felipe Schmidt, 18. I
•

•
1 .

UMA ASSINATURA MENSAL
DE "A GAZETA" CU::;TA

APENAS 5$000

Congresso dos
Come rc iários

o

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

contos para acq.uisi
ção de stock de mer

cadorias.
Informações nesta re

dação.
N·12 14-10

Ora. JOSE.PHINA SCHWEIDSON
fispeeialista em doen�as de SenhDras

e creaneas)
(;ONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ãs 12 e das 2 ãs 5 horas

Ai estão os nossos brindes:'

á ':450$000
Qnartos de Imbúia completos

ai 1:250$000
SElas de jantar de Imbúia

á !SOO$OOO
Mobilias de, sala visita, estofadas Clfino gobelin

na "A M O O E'L A R�'

o Sltbão.

"VirgelD
de WETZEL &

-----_._�- ..

C)�\lÃ��!ROtAt
ESPECIALIDADE

- JoinvilleCia.
recomenda.-se tanto para

Fi .. - t ii

RIO, 6 -- Um veBpelti�o io
o titulo <Precavenhamo nos:! no
ticia em telegrama de Porto Ate;
gre (flje foi descoberto ali Gilgrande logro em que vinham sen
do vitimados os proprietnrio8 �

I 3U\ imoveís. Em· alguns posto. ia
venda de gazclina, o consullli4of
era lesado em meio litro em ca.
da cinco litros, tendo algunl d.,
les, depois de constatada a esptt.
teza, dado parte ás autoridadel
policias, que apuraram a prace;
dencia .da queixa, procedendo
contra que assim tão escandalo.
samente prejudicavam o puhli

concerto
de Alceu

Bocchino

Uma nova confe
rencia de ministroi

de fazenda?

P PARTE'

Sonata (Ao luar) -Beethoven,
a) Adagio-b) AlIegreto-c) Pres
to.

Quando se

trata de di.,
nheiro, os ju
deus briga

na PARTE

Valsa-:mpromptu- Lizst.
Valsa )
Estudo ) Chopin
Polonaise )

,CUATEMALA, 6 - De foale
oficial informa. que o g.overno
da Guatemala está tomando pro
videncias para a realização de u.

Ill" PARTE
ma conferencia nesta cidade di
todos os ministros de FazeTristezas crepusculares, Têma dos paises americanos. ,de relógio, Valsa em Lá b maior, A data desse importante contodos de A. Bocchino. clave ainda não foi fixada, s&b�Ser.�nata-:- St�aus-Oodowsky do-se no entanto, que a sua rea

Premlere. Arabisque -:- Debussy � lizaçãq será o mais breve poli.Cracovlenne fantashque- Pa- ,vel. .

.

derewsky.
Ao festejado artista augura

mos para a noite de hoje mais
um esplendido triunfo.
.���__�b_*�������q_aaaaMca

RIO, 6-0 juiz Mend�s Tav
re!!!, da 2a. vara cível, deu gaD

. ele cauea á ação movi,ia pt
firma Abraham BU8kmann e Ci�,
contra o rabino Medza TziklO·
wski que, a bem dizer conseg

.

um monopolio provis6rio. de tri,oi
em favor das firmas Szkriamkra
David Lils e Moinho In:lês, para
Il fabricação do pão denominado
"mnrtaz", feito de farinha dI
trigo pura, e que os judeus Cd!
tumam comer na Pascoa, o q
não lhes tarDaria possivel em lo
da exigenda ou, antes, da obri
gatoriedade de uso do pão muro.
O rabino obtivéra da Comissa

de Fiscalização da Farinha, rfl

centemente nomeada, aquela eu

torização, que veiu a redun
num. pequeno "truBt" em fav
ela firma Dàvid Lils e do Mo �

nho Inglês.
A firma prejudicada pedira q

os transgressores fôss.m obrig
dos li dividir a quantidade
trigo equitativamente entre ô$'
teressados, impondo-Be-Ihes,

.

na fórma da lei, a multa de.... '
50:000$000.

.

I\[inguem ha que pOS3a quebrar a

"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
I'a:-PO' DE ARROZ, BATON

E ROUGE "Adoração"

-O-CON-SE1�DODO
DIA

As Ie.�es tuberGulo3tl8 do pu l
, mão, geralmente lião perceptivei.
, aUl!cultaçio 610 orgão. Algumai.
porem. são de todo sileocÍo!las.
Nãe ha nenhuarouvido capaz

de ouvir o que não tem som.

Os raios X permitem ver o que
o ouvido não pode ouvir: a! le
sões mudas. E' a publicaçãe de
mais um orgão dos selltidos,
a vi ,ta - no diagnostiQo da' tu
btrcuro.a pulmonar.

.
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


