
C:AMPANHA DE BRASILIDADE
.,---------_-------------
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'�o que precisamos é que Santa, Catarina se enquadre. integralmente
dentro dos sentimentos de' brasllldade, E nesta campanha contamos com o

apoio do sr. Presidente da Republica e do Exército Nacional. Com o deci
dido apoio ,do Exército, que' nesta hora está escrevendo memorável página
de fé brasileira." =-palavras do Interventor Nerêu,' Ramqs, no almôsso que lhe foi of.el'ecido em Joinvile .
................................................... :,o •

:� . :

I O problema slderurgtco I
I o sr. Mendonça Lima, titular da Viação, concedeu ·1: f..uma entrevista á imprensa carioca sobre a' execução do

•

: Plano Quinquenal, na parte que diz respeito á siderurgia e
o e aos transportes. ·1: O problema siderurgico, não precisamos insistir, é
: um dos mais. serios, senão o mais �erio da economia na: -A-N--O---.----V-I---�F�G-rrántPo:Ts�ci;i;ta.,i�-i·ra, �9 de Fevereiro de 1939 INUJ!tIERO i:J65: cional. Debahdo e lon�amente debatido, ele não teve, a�e I _,__.�_

8 agora uma solução racional, certamente em consequencia I '
'

: da s�a' complexidade, assim como das dificuldades finan- ti I G Z
.

\ OJ
•

d'O I
;
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cei,ras
que ele impunha ao Tes�:)Uro. Para remove-las, ,a I:A A ETA . crime e r eans, a ti neraue: essas dificuldades, o Plano QUinquenal estabelece um cre- : 'I I'I·

dito de 50.000 contos anuais, base de um financiamento : �_ .-----------.---------- --- ----- --'0'---- Neve fique permitirá a instalação, dentro de c�rto prazo, de

uI?a.1 Apezar de ter regressa-: �....,." 4 'M """"""""'0 -"'''�- - li..

I'usina em moldes capazes de dar ao pais uma verdadeira : • !�.
• industria, siderurgica. E só com. �?1a grande si�erurgia : I do, ontem, a es�a �apttal o, &nm de abrir inquerito e proceder"Em avião do Exército, ,f" cce-: poderemos nós resolver, . em definitivo, a questao dos !! dlre�or deste dlarlo, por I �.

e •
!
d ....nte de Porto A�egre, Cl_', _:-',.)u,• transportes. i motivo de molestia e mas- i �,,, ,. ve t,egarol'>les segua�d
,ôntem, a esta capital, o 1 .ctre

I Quando ás comunicações interestaduais, o Pl�no e mo por estar absorvido II di!; necessanas ln s �, ...11 general Andrade
a Neve�,_ no?�e

• Quinquenal compreende importantes serviços ferrovianos : ã d mtos l:
�

I I' "de
• I comandante da 3. Região Mlh-

I no Norte do país, ligando-se a região do São Francisco 9 na :oluÇ o
.

e assun OS: nara O ,ocas UéI trage la o comissa-I t�r e uma das mais prestigiosas
• pela Estrada de Ferro Central do Brasil, Tendo andamen- : que se relaelenam com a t'- figuras das nossas Forças Arma-
I to os trabalhos de ligação dos Estados do Norte com as I reforma:deste jornal, con-I rio de pnlic;a JoaAlo Kuehne das.

.. . .

: regiões do Centro e do Sul, velha -aspiração da naci.onali- _ tinúa na direção de "A
..

0 v I O distinto oficial, que se faz

! dade ansiosa por ver unidas, por terra, as suas vanas e

I Gazeta" O jornalista Mar-I Ma-o tendo logrado o menor hediondo crime perpetrado em
acompanhar �e, sua

h
e?,ma. �s'po-.. .

te:
-

� t ritoriais '"

I'
ii'!

I
...

I sa, prosseguira, 0Je, viajem: Imensas ex ensoes errnonars. ,tinho CalDado JUI ser, resultado, até" esta data, as in-I Orleans, em que perdeu. a vida

I
com destino á capital da Repu-: I vestigações feitas em torno do

I
a senhora Augusta Redivo Al- blica tendo-se hospedado du-

, �:::='!.:��e:,:!-:-o....v:e."We.N & 'm li ?f 3rt 1 '

'fW f; flI'" berton, a qu�l apareceu mort�, I rante' a sua estadia nesta capi-

PrOb I e'Dl a- d 'o t'r�l- 'g o
�:; dSe��e�����,�O ��r, ��i7'o.Ut�:S� ��n�:n��S�da�n�:sed�eilU���a��;
na mao um ro.sarlo de con�as e Naval, capitão de corvêta Epa-

,

'

a seu lado, brincando sorriden- minondas Santos.
.

te, um seu filhinho de oito mê-I O general Andrade Neves foi
o ses, �esolveram a� . n?ssas altas ] cnmprlmentado pelos srs. Inter-

assunto I �utollda�es pO�lclalS, �l:lV IM! ven Nerêu Ramos, que se fez
, a:ctue1a Cidade suh��, o CQtlllSS,a- acompanhar do seu ajudante de

.

I no (1':. ?r?,étn Poilt�ca e S:)C �l ! ordens, capitão Asteroi.de Aran
,

sr· Joao.l:\-\lehn�, �tm de dom ftb' dr, 'Ivens de AraUJO, Secre
rl�?toS� mquento e. procedêr .a; Iario da - Segurança Publica: o te
�lllgenclas necessarias no se_n- nente-coronel Candido Caldas,

Sabedores de que se encontra com treis tríthadeiras em servi- I
tor 'Co somente, co 'o C2,1�� I eri?º_o de"s0ca. o �UO� ga- trd? de ser-r-desvendade-o-m+s- êõinandante do 14°. B.C.; capi

em nossa Capital o dr. Amaury ço' dos azrlcultures e os resul-: bustivel, estou alcançando a ott-l rantirà uma força constante de terio em .q�e se enc�ntra envol- tão de Corveta Epaminondas
Poggi de Figueiredo, Chefe do tádos fora� extremamente sa- i ma média de 500 réis nas ma- 3� HP. Ao lado de�tas c?nstru- ta a tragicá ocorrencia. Santos comandante da Base da
Serviço do Fomento da Cultura tisfatorios. Quando não

estavam,' quina� �e capa,cidad:. de
90 sa- ÇOeS, a�an?-an.:0s, dia a d!a, con� Em .ob,ed}enci� a tais ordens, I Aviaçã� Naval; capitão de cor

do Trigo no Estado, resolvemos em atividade as trilhadeiros ofi- cos diarios e 300 reis nas de os serviços de pr�paro de terre
� �om!ss�no Joao Kuehne, se- i veta Luís Carneiro da Rocha

ouvi-lo sobre o palpitante pro- ciais os agricultores pagavam; capacidade de 250 sacos tam- no para a safra ?e 39. Ten�o gUlu: ?ntem, para, o loca� �a [Dias, capitão dos Porlos; tenen
blema que mui de perto, 'inte- em �edia 2$400 a trilha de um I bel!1 diarios. E�tas ultimasma- pegado terreno virgem, de mala tragedla, levando como escnvao te-coronel Cantídio ReO"is co
ressa á nossa economia, uma saco, quantia absurda, sendo qUinas con�trUldas em no�so densa, tc�ho pr?curado exten- o; sargento da Força Pública José I

mandante da Fôrça Públic�' ca-
vez qne o nosso Estado é um mesmo uma extorção. Com as Estado, fabncadas em Cruzeiro der o n�als posslvel as áreas, i Matias Filho. pitão-tene'nte Franklin R�cha,
dos maiores produtores do ce- maquinas oficiais, para as quais pelo senhor Caetano Branco, desco1.mlldo os terrenos de cul-I ,'_'-- .

d' t da Basp da AviaÇ
e'sta Chefl'a da' u'm'., homem para sa-o as que teem melhor apro- tlna, para ainda este ane fa�er: A ESCOLA - DE DI NÇA Nllue lia °t t S-:l A

.

ao

real de ouro. 1
, •

d d t' IN
-

O APRES NT G ava; enen es' I va raUjO e

-Foi. promissora a safra em lidar com o motor e o oleo. lu- vado. ' !1ma _oh_!1la sem�a ura e ngo, ,A· , E A A- Eduardo de Oliveira, ·além de
1938?-':perguntámos. brificante, entrando o agricul- -A Estação Experimenta! �e q,ue

·sera escolhido

en,tre
os

me-I!
RANTIA DE ORDElil, muitas outras pessoas de eleva-

-Bastante. As' cifrãs foram Trigo em Caçador, está sUJetta lhores que tenhamos, no. ?stado, MORAL I do destaque social. .......................---....... -.... á sua chefía? para o que a Chefia Ja . vem II'deveras animadoras, demonstran-

M· R
e

-Sim. Ao lado dos trabalhos procedendo aos estudos neces- ,

. . . . "..'do quanto póde Santa, Catarina Jorn. Imoso UII . 't d't, d fotnento sarios Os serviços de experi-j RIU, 8-C) 2 delegado auxllJar, Ontem, de tarde, eshvelamem'A' •

1 b '1' A propnamen e lOS e " ," d d'd 1 I' '1
.

. 't- 'd'no cenano agnco a rasl euo.
.

t 1 d' E t
-

'Experl'men- mel't"ção sendo de natureza ex- opInan o num pe IOf e lcença PalaclO OS SIS. capl ao me ICO
f d 1937 1 1 d m loS a an o a s açao l:l , i t d I I S d' F' h J

.

P"sa ra e , ca cu a a e
tal esta Chefía aparelha o Es- tritamente cientifica, são muito, apresen a o po.r m�� e�co a (e a I ISC er � oaqu:lU i 1110

6.000 toneladas, foi superada ,

t d imen demorados só podendo mesmo' dan�a3, que alIá", la esta em fun-. de Andrade; filho do !lustre ge-
, pela de 1938, que nos deu a, ta?o parf os 1s u os e�pe�a Es= a Êstação 'neste partiCular apre-! cionamento, manifebtou-se contl'{l I neral Andrade Neves, que ali
bela cifra de 12.260. Isto é, a-I tal� de�� g? proPfs��lhoS' de spntar algo de util no minimo

1 rio a essa licença, «porque os, foram agradecer, em nome da-
vançamos mais do dôbro. Estes !açao, !rel 9ue o� rad antados d�ntro de 5 anos 'uma vez que' seus diretores introduziram no; quela alta patente do

_ Exército,
dados reais, expressos nos or-, Instalaçado �ao mUi o a e

pt roxi� a experimentaçã� agricola se
I
curso o uso obrigatori'ó de calt;ões: a visita que lhe foi feita pelo

,:gãos competentes de censo, ani- esperan o lOaugurar no
o 'curtos e blusas ligeiras e pela I

sr Interventor Nerêu Ramos
mo mês de março 9 prédios que baseia, principalmente na geneti-: . 'dl d 'd d'

,

I" I '0:
'

, I A
.'
.. d 'Nroam sobremodo áqueles que la-

_ f' d' I ça do ca aplicada que é ciencia pura IIIrOmISCUl a e, 00 e resu la R I Ilustre genera, I\dl<i e j -e-
butam no sólo para dêle retira- terao InS Iversos e an n ,Ih ma garantia de ordem mo I en n.gre"'sará ho'e, ás 8 hora

I a pedra fundamental do edificio e ciencia não se faz de ho�a oeJn U

f
.

d r'd
-

,

v,�

d t-: .' ].·t', I d' Rrem as nossas reservas econo-
d d" t ã Estão tambem para hora. Eu quero ter a VaI-, ra com que OI crca o o re en o o:n es InQ a cAfH a cl epu-.

b os que como I a a miniS raç_ o.
. d E curso. 1; 'ca .rolcas, em como , I em andamento as obras da UZI- ade, de quando lançar no

.

s- . .

,}<eu e meus colegas, veem empre-
na eletrica, que tomará o nome tado � semente estu?ada e tida i

:gando esforços para que a cam-
de «Gastão de Faria» homena- propna para nós, seja esta uma

,----

I -- ..-------

panha em nosso Estado seja de
gem ao Diretor da DivisãO do sf',_r1}ente .obtida cientificamente e EST.tt, EM VIAJEM PA" J>;

fato uma expressão lídima do
V t lqf <> t f I te aos ,...,

; !,.�
.1," .; • ':ii. 1.l1 dProgreSSo e patriotismo catari-I Fomento da Pro,dução ege a . h, �a IS �ça p enamen

. O RIO A "ESTREl.i\"; f.; nnanU.ame nemanaO ,e
do Ministerio da Agricuitura, a seus ft�s.' ftcando fó!a de quals-

S,ONJA H�NIE Carvalhonense. Devemos estar com a sa-
quem estamos subordinados e. a quer criticas 'para nao envergo- &

fra presente satisfeitissimos, por-
quem devemos muito nos traba- ,nHar os serVIços que se proce-

quanto, quasi alcançamos, a do
lhos que vimos empreendendo, dem em posso Estado.« Rio, 8-Segundc um veiperti,Paraná que foi estimada em 13.�00 tendo sempre o Diretor qastão ' i 0(1, a àrtiJta cinematografica_Son·

,toneladas. Eu sou, desde mUlto,
de Faria se mostrado um gran- S I ia Renie está a caminho doí Rio,

um crente do agricultor catari-
de amigo do Estado. Agora mes- Tribunal de egu- v!aiando 8 bo;d(o) do �Norman-nense e com a ajuda dele, tenho
mo em resposta a um telegra- �

,

. I dia:., que trara .ao BrasIl tambem
. a certeza de que nos empare- ma' em que foi �edido fosse. o rallJ'a NaCional 0?t!8S person�hd8des famosas, ef!Iharemos em curto prazo com

O dia de ontem foi de júbilo Estado contemplado com maior � Vlalem de tUflsmo ao nosso paIs.
os demais Estados que or�' nos número de moinhos para distri- � Rio, 8 - Em sessão ple-sobrepujam. '

..
para todos, que trabal.ham n.� b

. -

produtora moi- d T"b
I

I d S gu 1-
.:"���o

� Qual o problema mais Im-
, «Gaze!a», e q.u� decorrta o am Ulçao na zona , na, O ri una e e -

Iportante a resolver na campa-: versano natahclO do talentos.o nhos estes que solicitei fOJsem rança, foram concedidas I

Nota do Gab.-netenha do, trigo? "

. I, jornal.ista sr. A!exandre Noguel- de capa:idade de 50 a 10 sa-
as excll.asões de denuncia

IIM
.

R redator chefe cos dlanos, ac,!bo de receber
• • I-Considero o problema ma1S ra imoso, UiZ, -

-

uma retransmissão de Caçador, dos Implicados na fuga I
(/I

importante, a trilha. Como é sa- deste diario, cargo qu� ve� de-
do telegrama do Diretor dizendo do dr.. Belmiro Valverde" Interventorlabido, est� operação, é das mais s�mpenhando com bnlhantlsmo

Idispendiosas da cultura e da e dedicação.
.

que, lo'go fossem adqu�ridos n�- achando se entre os bene-

�,qual depende o estado de apre- Pena fulgur�nte.' e Vibrante, vosmoinhos para o ServlçodoTn- ficiados a irmã da artista O Interventor Federal nolificou às Secreta- I�;:.sentação do produto no merc�- sempre pronta as lures em def�-_ go, ficassemos tranquilos que se-
Lia Torá

o

I ri'as que ficam proibidas de comerciar com o
:,',d,o. As trt'lhadel'ras, sa-o maqui- sa dos Interesses do povo, M. I riamos atendidos em nossas pre-

T b
•

I o' 'IOSO RUI'z conqul'stou eCldo tensões. E' dever meu esclare-
•

am em pe o �esm I, Estado. as casas comerciais. que
.. duneC9.ssemY nas ainda um tanto caras para m mer

d F t b I f firma I .J ti d i.B
. a bolsa do lavrador sendo destaque ria imprensa catari- cer que a uzina »Gastão. e a- r. una ,or�moçon •

às reparti.,ões quaisquer pe 1 os nao aU�9:rlza�os II'portanto o. ponto que devemos nense.' , ria,., está sendo con.stru�da .: das, por m�loria _de .

vo· \ previamente pel9s :tespet:tivos Secreia:rlos ou
: '�:���:�o�ui:c�rr��ar� f���il�:_�� ca�od��e�:ari�_��ur:�;e��,f�: I ���s���ei�� d�s J�:ad�, :r:�!�� !��t:: a::n::;:e�oe:o I::;: 1,',11 Chefes de Departamento autonomo. ..

�Ile por isto me venho batendo de- homenagem, como demonstraçao; o no Castelhano, �endo - fanato de Vitoria. i=:s: .-;"9 J
nodadamente. Atualmente, conto de apreço e estima, tros de queda e ótima vasao no

A
Diretor-Proprietario dAIRO

Passou, ôntem, via aéiea, por
esta capita), com destino ao Rio
de Janeiro, o ex-comandante da
Base da Aviação Naval de Flo
rianQPolis, comandante Reinaldo
de Carvalho .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gàzeta

Tribunal de
Apelação

.Julgamentr,s
da ultima
sessão

o Tribunal conheceu (h� élk

batgos, .pf'\ra dar provIm",\<- UI!

parte.
Recurso crime n. 3.272 de

TuLarAo, I ecorrente o dr, Juiz
Subdituto e recór1'ido Manoel
Eliseu Gonçalves. Relator o br.

des. TAVARES SOBJ�INH(.i

.
.

.. t' �-._<.: "

"
o"

J..(l:l:Cq�te.·é,e:P'(l1-g�ivo ')

"PUR:GOLEITE
Sem S:::IbOI, }\.çãQ Segura
lABORATÓ:RI:)S RAUL LEITE

;

S a'n a to r io "s a n t a C a t a r i na"
------�--�--

Dr.
-

André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETABIO

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

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o 1;ratamento conservativo e oirurgico de

.
doenças

.

pul
monares (pneumotorax, frenicotomia,Ntoracot0';llia). Este. San�
torio encontra-se locali�ado na Estaçao Pe�d1Zes - VIla VI

toria, na Estrada de F.erro S. Paulo -:- RlO Grande, 800

metros sobre niveI, possuindo uz eletnca, �gua encaRada e

estradas de automovel, com clima salubernmo.
° Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e LaooratQrlo

para exames de escarro, '8�zaJ ·�njau8etc.

Seção separada para convalescent�s de doenç�f5 graves.
esiado- postoperativo, impaludismo croDlco, (matana), esgota
mento, etc.

florjanopotis, 9�2,.,.,1939
------.----------------�-----------�-----

Secli·etaria (�a F.zon·
da e Agricultura

Rio do Sul. recorrente o

dr.jPOWSKY.
:_ P f -t iD BI·J?iz .de Dir,eito e recorrido D�-. o- Tribunal d iu provimento f:' _

re el. u.r� I '-�.SD �m um!nau um
siderio Ízmai, Relator o sr

•. des. a� alrav,o, para reformar ,a de' :da m.UnICIP. lU I perlgQ'so meliante .

URBANO SALES e revuores cisão, afim de que pronga o -d F I
•

os srs, des, Alfredo Trompowsky processo dos embargos. : e tiria.'"D- BLUMENAU.. 8 _ J-' ha A eh à d de HenriqueFontes.' ._
.' ugusto agas ser eporta o.

D d
' PO 15 tempos viviam 05 moradores de Cumpre salientar o eficientea a, provimente ao recurso.

para julgar extinta a ação pela �Requerimentos de.. - algumas zonas desta cidaderso� trabalho que a Guarda de Vi-
,

V id d M·lh d f
.

'

h d bressaltados pelo, fato de um gilantes Noturnos, sabiamente di-

�::���::. Fo:t:�: o o sr, es. I ares e UZI- p�c a os
audacioso individue de côr preta! rígida pelo::H. Sargento Arterio

Recurso crime D. 3.260 de lamentos Romeu Delaite--Pedindo pa= Pdenetrar em casas Iparticulares Silva, vem fazenda no sentido

Curitibanos. recorrente o dr. Juiz ra construir U"D canteiro no ce-
urante R noite e ne as pernoitar de sanear compk tameute �OSSíl .

Substituto e recorrido o dr. miterio-i- Como requer
em companhia de alguma pessôa cidade dos inde$ejav<'is.

Henrique Berger. Relator O ar. I· MADRID, 8 - O <Mun-
. H-eitor Blum-Pedindo para

da casa. Raras lambem eram as

des. URBANO SALES e re-
do Obrero- alega. que Em :onstruir um (<lJmulo no cemiterio vezes que o perigoso individuo

visores os srs. des, Alfredo Trom- Barcelona foram presas pc- -'.Como requer.
não carregava alguma cousa, ou IHabeas-corpus de Jaraguà. im- powsky e Henrique Fontes. J50S naeíonahstas mais l.le Francisco Tw!o'iio' Alvt:õ- seja dinheiro. roupa, etc.

!petrante o dr. Rcberto -B,mo�o Reforma a sentença para pro- 0.900 pessoas, e cm tOd� Pedindo trans�ueocia de prédio Varias residencies leram visita-
e paciente c dr, Artur H,:racho

nunciar ti recorrido no art. 156. a Catalunha �entellas de mi -Faça'se' a translerencia, das pelo pe�vaso, negro.. I
Gomes Filho. Relator o SI, eles,

da �:cDsolid8ção das Leis Pe_llhares. prmclpalI?ledl{! tra Celio Veiga- Pedindo para Quarta feJra ,u!uma, porem, a

PRESIDENTE. nais. Vencido o sr. des, Hen- balhadores e humildes mern- fazer um mirante em um predro I
Gllerdd de. VigIlantes Noturnos,

O Tribunal concedeu a or+r .

F t bros de .todos os partidos I I Como sob a chefia do sargento rejr.r-
'd ·1 nque on es. . I -'-' requer.'

d d F P bl d Edem impetrá 8. para am, ar, o Apelação crime o. 6.034 de organtzações, acrescentando.
) Afonso Z,lIi-Pediri<:lc 'para ma o a orça li ica o 5

Ploces�� por ser inépta li de musica
J ' I E' d que nu�nerosas esquadras fazer um

.

C tado, sr, Alter:o Silva, conseguiu
R

'

. ,3 2"'78 d aragua, ape ante ucano e
_ '- aClcsu;r.o"",-· (mo rL-

d Ihecurso cnme n, ,i e
AI id 1 d J' de fuzilamento não dao va- ouer

eitar 8l mão no cana a.

eb' t d J'
mel a e ape a a a usttça, ã á Õ d d

l •

Augusto Chagas (aEsim cha-
aopeco,

recorren e

'do II" ,UlZ Relator o sr, des. SILVf.IRA S O � execuç es or ena, as

dt" ireito e recorn os 'JIClDO
'NUNr"s' d sumariamente pelos tribu- DECRETOS LEIS ma-se o patife) é natural de ]\'1a-

, R I
. c, e revrsoree os srs. eS'1 ' Ih d L

�:�tlo�ENR�QUE F�'� r��: �r;:ko_ Sales e Allredo Trom- �;��ar:ih::����i:��e� �� Decreto Lei n. 115 de 7-- r: /b�st:�:içiP:�oh:cid�gu::m�
e e re' rsores os srs, (les. llu'- P

O � ib I
. unrmgo não perdoa nem si- Alterando o paragrafo único do individuo de pessimos antecen- RequelGimento� d�?.s-

lherme Abri e Tavares Sobri- I

n una negou prof�lme?to quer aos padres que discor' I d 48 dentes. Con.a aoroximadamente
a apelação, -para coo nmar a '"

3rli'>(0. a Resolução n.
'34 d id d& 'd' pachados

nho,
, '. .

' senten a ue foi ira osta ao
dam do� crimes terríveis qu >, 28 de dezembro de 1935, anos e 1 él e, é ti o corno

FOI confirmada a sentença re-
I çt dq 2) dP, ã

ele pratíca-. ,Ui" passará a ter a seaui;;te re-
valentão. tendo resistido á pi- ·Iuterventoria F4���e-

, . ...' d" ape an e, e anos e pus o (O d" Icon'i"a, que tem apoIO no Hel-
1 1 á 'd' d t 294 dt:çào: (;OS terrenos situados nos $ão. sen o neceísana a mtec- ra

tn e na prova dos aulos. c§e u18.r'dgr eU_-' mel,ldo o

adr. L' "eorão de SeUS ouardas, que o
"

à pái.rrl:!lros u:banos e que possúa-n:s t'> A' I 11./1' I d fEmbargos civeis n·. 1.886,� :
a onso 1 aç o as eis Iram"fiaram no xadrez_ n�e O I"Jlllanez-- 11 e e-

.. editica:: õ"s íiram íoualll.ente su-, 'dd FI' I' b ' enals. • 1::' S' f
'

f d n 0,.
e onanopo IS, em argante a

AI"
.

'

I 1'" 1 egunClo <aDOS ln orma os,
Pe aç..o Crime D. 6.042 de Je.to5 ao rnpo�tt) cmtr,n8. con- P"'uio Klr n�nn S'lnlF8zenda do Estado/e 'embargos 8 -1 d J' d úJeraO'k-se íunta, em elida um

Cl, ,I a ,--

.

v' T·I. I R I nl3que, ape ante o c

•.
UIZ e M�Htim I-kyde Filh0-�im.

Itor IDes e 5 m. ,e ator o sr. :1 .
� .! .. d',.... G.lI � d.êle� .. \1(1 a àrra (:e 300 c 500 Sd,.s. UR.BANO SALES. :J�I.. rêl.to

e
.

ai,e,� ,�:; .

U.,m�rnle Beimiro Heyde,- imo
- <.,; LI • d mt'tros C:"uadrddcs, pa Gap-tôl e E t '1 Sk'Jlld e 'JUl:CO, .I.V;18tot o sr. ei. S ,n'S,3U üOlezny

SlLV .�d'\A NUNES. e reviso- ,"05 Di�tritos re�pfcti Ilmente, '"

,. 1 d d I d
)IITl.

res os srs. des. Urbano Sales e a ém a ocupa.a p" o pré iG, «A

Alfredo Trom,.eowsky.
�-.-._-.-._-_.__•• -"' .... _,.._.

taxa poporcíonal a 4ue se rde-
.

Decidiu o Tribunal np.gar pro-
re o alt. 2 da frsoluçf.o citada

vimento á apelação. para confir- !lerá de 101°.
mar a sentença que Absolveu os Decreto L�i D. 116. de 7- Frigcrificvs Nacionais Sul
apelados d� imputação que lbes TOln&ndo extensi.o aos perime, Ouibus para C�ldas Brasileiros Uda.--Satisfaça
tol mtentada' pela Justiça Pú- tres urbanos das, �_dt's dos dis- de I.mpera.trlz o requere.nte a exigência da,

e revisores os us. df,s. t\liedci- t �IO· o Im' s'o T c '{"'-r.' I u T d ..J.' h ' . ,-

-bhca.
<

:--t"", .... jJC" (. H '" .Ja • q e

b
O os OS uarrfurg6s áv€fa 'O?).' Piàcllradoria Fiscal, juntan-.

lOS filho e Silveira Nunes, Agrll;o, D'. 'J .Of3 de JD,invile, �lt�AJ.IJ'�E'cadil10 'de - aéor-do ,com us. :q.�ra Caldas .de . Imp�nttr�,_ 'do""C) contrâto soei aI da nevaNegado próv!mento ao recm- d iI." ld S hl 11: Rcs,'o.'lurão n 48' de' 2f! "de P,artmiro do Largo-da Alfan,dega' 'd d 't d
.'

agravante '. lw.atl e c emm e :&, 880 h
- S0Cle a e �u a a a a as

lO, p'1ra contirmar a sentent'"3 \ d",embro de 1935. as. oras, regressan;do' as 15 v c _. '.

;s aaravada II Fábrica da Igreja . DL' 1'17 d 7 I
horas. sembléa lleral realizada.recorrida. '" .

t U

Matriz de São Fraociscu Xavier. ecre o el n, ,e
-

Ida � volta - 5$000 Eduardo Nicolich-Pague-Recurso crime n. 3.280 de
Relator o sr. des. URBANO Tornand() extensivo aos perime- se, a quantia de (250$000),São FrancI�co, recorrente O dr. Ires urbanos e suburbanos das SELL & PROBTS

Jú�z de Direito e recorrido Car- SAOLETS, 'b I d
.

t Ali Combl'nação Fell'z'� na"_ d d O" I
- João - Genuin -- Séle devi-

GVlmen o 5e es 05 IslTltc.s o mpo6to
O

'

danlenrn.,los Jansen. R�Iat(;r o �f, des'l
U lIna eu lPr f' é t

-

P d' I 'b d d dasastre no\....
r r o pro per urnarlas ar e que nao re la que ·sera co ra o e .

Allg.u' sto Kll'mmek- SéleTAVARES SOBRNHO e
[O agrav�" �� a anu a -

"1 f
.>

,
.

, cesso ab-JnltlO. pur não ser ca- encontrará Slml e. As ormu- acordo C1ffl o disposto na Reso- C I
..

'�St -I d v'd t
reVlllC res os sr. � es. M.!deuos

b' I
.

' las dos Tres JElementos lução o. 49, de 38 de dezem- O eg 10 e a e t am( n e.

F'lh S'l' l'I.. l'�e na espeCle. .

d d I
-

MI o e
-

I vena I ....unes. 1 016 d FI' p'irmor iais a Be eza 'sao bro de 1935. arl'S", . da ----------

Confírmada sentença recorrida Aravo D. • A) Ra- ,frutos da "Adoraeão"
que bem apreciou a prova dos f�opoFs. a�ravantell\ maro vad: FE'RIÁS Laguna AULAS' I
aut I. Vf'ncido o sr. ,des. MIil� IDO

F urtd8 Ode sEmt' de ag':_lll tor
d

.

F'lh a azto a o s a o. "",e a

c!IRrol
I o., .

-3 2r:�8 dOu. des. ALFREDO TROM- VENDE - - SE
ecurso cnme n. ..' e

POWSKY
.

L J 3 d M'C 'h t
-,

d J'
.

.' uma casa no argo' .:: aio

d anDo�o ,as, recorre�de
o

R tb· UIZ
Aaravo D. 1.032 de Indaial.· D. 9 perto da Avenida HefCllio

e (relto e recorri os . .1 srto!! .

d If B
Zeites e outros. Relator o �r. agravauDte-A hO 0& erce?!I Ralgla- Lllz para tratar na mesma,

des. SILVEIRA' NUNES e
vados. �sen cr la•.

e ator N 47 5 V3
.

d U b o sr. des. ALFREDO TROM-
revIsores os srs. e6 r ano

Sales e Alfredo Trompow;ky.
O Tribunal conheceu de re

CUrso. para confirmar a sentença
recorrida, por seus funduuentos,
que são jurid;cos como de per
feitil consonancia com a prova
dos aulos.

Re-:urso cri'Ile n. 3.268 de
: l .; ,

Por Pôrtaria n. 5, �e, 7, füi � LACU��A, 8 - Encontrail,-
aptElvada a fsc'Ila de ténas d05; se em vias.:le restabelecimento
f�ncio�aTios d,a, Diretoria de As-I

ús operarios Dario Estevam, Ao
slstencla MUDlclral. I tonio Machado, Osvaldo Mad�"!'

� lena e Hercula!"o da Conctiçãl'J.ARRENDAMENTU DO
Oi qUdis sofreram um grave de-

TEATRO sastre, com a queda de um ar,-

daime, quando trabalhavarr; no
Foi expedIdo edital de r on- Colegio «Stela Maris».

currencia para apresenlaçãu de Os referidos operarios, conli
proposta: d� arrendl\menlo do

nuam todavia hospitalizados; sob
RIO, 8 - Informam de Teatro Alvar., de Carvalho.

os cuidados do competente m� . I
Porto Alegre que o sr. Pr-·;.. .... -'-. - -

dico dr. Paulo Carneiro.
I J

tIro de Oliveira Flores diri, Dr�, Pedro de Moura Ferro! �. 'fP"i"ro.\"'.�i:mJlJii_IÊ"<!r;?;ã.'�niiirg__"IiIi'P'_iO"iíi�m_ .

giu-se ao interventor federal Ad_vogado
declarando scr pai de 12 fi- Rua Trajano 1. (sob.)
lhos, vendo· se em sérias
dificuldades para os manter,
motivo porque solicitava dis,
pensa de todos os impostos
durante o resto de sua vida.
O sr. Cordeiro de Faria�
deu o seguinte despacho:
- eNio ha que atender».

queria i.eD('ãe de
Imposto. para o

resto da vida

Def?&s d� 40 ('moa',?

"':lO:OA1;B. ,� ;'-,' . ".' ; .

.
Evita a ,arteriosclerose

J.l.J30RNf6mQs: Mm u;m:

Curso Antonieta de Barros!
!
I

1
ALFABETIZA e prepara para os exames de admissão aos.

corsos secundários.. I
Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARROS

I
. .' MATIUCULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás 10

Ihoras.

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

Fernando Machado, 32 Fone 1616

EXTERNATO FIJNDADO ElM 1922

N.45 15va

DE CONTABILIDADE
. MERCANTIL E BAN-

CARIA
Português - Cor
respondência co

inereial f.·aneêsa
e inglôsa-aritme
tica e praticá jn
.·idico..eoluereial.
Au�as pau·a coo ..

cPl»rsos.

Rtla"General Bittencou:t, 122

Preços raz(javeis

.r:!i9
OARL ZE.leiS

/

Instru�eDtos geodésicos e topográficos
Niveis-Teodolitos--Miras--Tclen:et(os
Instrumentos eieçtificos

Micro�copios-Refractometros- Aparelhos
opht�!lmologicos

6i1?�..

ZEISS-IKON
Camaras fotog� aficas de alta perfeição e máxima eficiencia
CONTAX-SUPERIKONTA- IKONTA-NETTAR, etc,

Ampliadores ACESSORIOS FOTOGRAFICOS e Filmes

APARELHOS CINEMATOGRAFICOS ,e seus acessorios

Peça informações e prospetos ao Representante
neste Estado

Godofredo Entres
CJixa Postal, 59 - Florianopt\lis - RUA. TRAJANO, 4

N. 31 5--5

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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naval! .
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. Infaneia e velhice
desamparadas

BorórÓH

Ainda repercutem em nossos

ouvidos os retumbantes áplausos
e cs< sucessos merecidos dai foli.s
carnavalescas dll semapa finda: o

<Banhe das 'T'írolezas", a mo

uuneute e animadíssima «soiréé»
do no,�o' amado «15» e 8

alucinação dansante e foliante da
reunião do «Lira Tenie> I

_

Para esta semana, vai haver
surprezs grossa!

E lã ,chegando os tres dias
gloriosos] I

Tomem Iol- gei, porque o ían
dango será a vassalantel ,,_

Todos 0,& Lordes foliõ.!s desfa
terra prometem emprestar suas

preciosas colaborações para que
o cal naval de 39 deixe alguma
saudade.. já qu � os de 37 e 38,
foram simplesmente aborrecidos!'-

Uma noticia de grande sen
sação: os turbulhentos

Expediente IlEco�.lE�
GERENTE:, '�".tn\"ITl' � � 'IFL�VIO FERRARI I__J.L�_,�.LI. ��_-
Beda-:ão e Oficina,; -

Reminiscênscia
R. Conselheiro Mafra, f.51
Florianópolis-S.Catarina

Nerêu Raanos-,"nORteque êuma divã..

sa de honra I e uPodr tUNdO Aqu..eR tem feito. por Santé!- hC-�t�-ri,n-a,sr.: f. ,'- areu,� amo-s, 0- seu - nome. e oJe . para
os seus compatriotas- uma- divisa. de honra"it� -palavras do sr, dr. Olint-o de
Campos saudando, o Inter��ntor- catarinens�.;

GAZ'E'-TA'I-
- r : -.

� _ \,,' Carnavall Car-
Dlr�tor - Proprietario JAIRO CALLADO I

Flor:lanopolis, 9 de Fevereiro de 193!} '_--

Um leitor de uA Gazeta", velho
amígo nosso. aca ba de distinguir Uill
companheiro de red-ação com lima

preciosíssima dádiva. qual a -oferta
dum manuscrito do código de "Pos
turas pau o Iv'Iunicípio da Provinda
de Santa Catarina. na cidade do Des
terro, aprovadas em sessão de 12
de Janeiro 'de 1833, do Conselho
Geral da mesma Província, á vista

O conceito expresso em artigo das que propnz a respectiva Camara",
de colaboração, mesmo solicitada"

_ Ass!nam-nas José da Silva Mafra.não implica em responsabilidade presidente, e Mariano Antonio Cor
ou endôsso por parte da Heda-

reía Borges, secretario.
ção. Contem esse manuscrtlo m 1 teria

assaz interessante para iustiftcar,
sacúdido' o

' pó ,dos ",rquivos,' uma
divulgação em a: nossa imprensa.

,
E' o que talemos de, nossa pró

xima
-

edição em díantê, neste, cantt
nho de 4'Ecos & Notas".

.r

Agentes-correspondéntes em to
das as localidades do Estado.

Colaboração

Assinaturas

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

iRA. MAR INA BOTT
Hegieta-se hoje o aniversario

Já conseguiram o ,«Visto»
� Tail natalicio da exrna. ara. d. Mari

na Bott, diguissirna esposa do
policial] Foi um grande «tcur Deu-se a confusão nosso ilustre patrício, sr, Guido
de force», porque a turma é Es!ourou d <guerra» Bott, honrado Gerente do Banco
teroz e a policia, como é natu China com lapãol Nacional do Comercio, Desta Ca-

FALECIMENTOS

ral, tinha mêdo do que 'pudesse pital, TUFFI 'AMIN

S us:>. D E acontecer.
'

. �erá ' A. eníversarlante pelas 'IIU�S Causou prefundo . sentimento
A oorrespondência, bem como

..egu��d 0-
• epartamento �e sta-

Mas agora está ludo certo.'

�1'-
,v s;;à. -

c: qualidades a��lm?r!ldas e -P?,SSUI. nesta capital a notícia do faleci-
as valores relativos aos anúncios tístíca fIe Peblícídade do Estaqo, o 1', • dora .d�s mais hdl�OS sentimen- menta do acatado' comereíante
e assinl1t1itas devem ser enviados' sr,' 'Jos� Fil'J:!�ira da Silva, ojeroso, ' E, a " «bugra;da» mais' te..rivjl '� -J,� _ $>J,á�

,
\os $)f1S.t�O!!; recebera, por, c�rto, �r:. Tuffi Amin, chefe da acredi-

ao Gerente FeAVIO :FERRARI: Prefeito Municipal em Blumenad-f pre- do mundo vir4 \ dum mom�f9' .I�' "' v-

-

',: ". .rJ� expressivas ho��agens pelo ,8US' �8da firm;l,tcolilel'ci�r desta praça
, tende construir, ainda neste ano, na

para outro assustar cla�.' mui Diz� lOS '-�xpJa-maré, o pICIOSO: aconteclment�. «Casa Três Irmãos s..
------------ séde de seu munícíp'o, um abrigo para h I' d d d

I

r' C'
.

que A GAZETA assecla-se prazei- -v-;

Coração bonisaimo, alma sem-
a ínfancta. e velhice -1tesamparadas. c ac utas» e p 'ntea o e to-l,carnava '0,0 o_ntmente V�ll seI um

Bravol O Interventor CatarineiÍSe co- pete, com cachimbos e quejan- ;verdadeiro desacato. A turma que
rosamente.. pre afeita ao bem e exemplar

. Despachara'TI OS .

d f chefe de familia Tuffi Amin con-
d J meça a encontrar em seus imedíatos da�1 ;val e ato, fazer barulho, é do DR. FULVIO ADUCCI quistou um vaeto r:irculo de ami.mi n'istros a us auxiliares, -qu.e são os

_ adminis�r.a-" :outro planeta, (dizem Os filhos da Festeiou ôntem
-

o seu ani� zades, &,ozando de grande concei-
tíça e da Educacão dores comuna!s, o abnegado espwto Os Borórós iCandinha (é ela constituida: de versario o sr. dr. Fulvio Aducci, to em virtude da inteireza de seude colaboraçao num setor que tem' -

,
..

I
. .

. figura proeminente no fôro juri-
, ., sido a grande preocupação de seu

vão dar panc� nos outros «blocoS» )OVenF .'sentos da el do. Imposto dico desta capital.
carater .

.

RiO, 8-Apos rapldo pas'

'I govêrno:
a assi�tencia social. - ,que estâ� brrncando de vero- ão· do celibato, que, orgamsaram o

O sepultamento de Beu cadaver

selO, o ehefe da nação regresso1' vem, sal-nã�.sal! ' fenomenal 0B!ocoll....;_oQuem não LUIZ KUEHNE realizou-Ie Ontem, á tarde, com

N d é ê
- Defluiu· ôntem o aniversario grande acompanhamento no ce-

ao Palaeio Rio 1 E;gro, espa· I Machado de AS8is
.

v v nao apresen.te a 9ô do natalicio do competente guarda- miterio das Trê'l Pontei, vendo-
ehando com 'Os mlDlstros Frar.- x x x x x X lt:X amôn -sua c,mposlçào é a se- livros, sr. Luiz Kuehne, diretor se "ôbre o ataúde ricas corÔas.
cisce Campo3 e GU$�avo Capa- A 21 de Junho de 1839-ha cem

,

I guinte: POlta-bandeila. Lorde, do vibrante bi-seltlanario_ «Folha A' familil.l enlutada «A GaZe"

nema. anos, portanto-nascia,· uuma casa O "Filho do Trovão" Veterano, Pé' de Boi: Balisa Neva» que se edila na cidade de ta» apresenta'suas condolencias.

Após ao despacho com os pobre do môrro do Livr.amento, no
_ ,I Lorde-TiJ:a-dentes-; Pagé. _

I .orde� Joinvile.
, Rio de Janeiro, Joaquim Ma.ria Ma- Lministros da Justiça e Educação, chado de'Assis, o luminoso autor do o nosso nunca enuelbecido i ino-pátr; Batedores da Bala do ALFEU E BEATRIZ ltUIZ

o sr. Getulio Varg�8 recebeu "Memorial de Aywl' e o pai da Aca- i am6o� Brigadeiro--Mór; Valé-Rio: Decorreram ôntem os aniv-er-
em audieneia especial os srs- Jo- demia Brasileira de Letras. CaramDré 1 Dançarin,o-Blco-águdo; L o r J e- sarios natalicios do menino Alfeu
sé Mesquilã, presidente do Tri-! .

O centenario de seu nascimento : Marro_quino; Conselhtiro. Pão� e .da menina �éatr�z, _dilétos fi-
bunal de Apelação de Mato serà comelllorado .oficialmente pelo

chegara' D' d r d d' duro' Sapateador-Tranquedanl'8 e Ilhl�hos' do JornalIsta Mimoso

G W· f d C Governo da Republica. que, �obre o
.

ommgo o un,? a ,

f I '

' .

:s. RUIZ. redator-chefe da «A GA-
rosso; Harry ,mtoo, d a- assunto, já expediu em 31 de Ja- «bala sul», em uma majestosa outros olões de-reno,me ,�? ReI- ZETA>.

mara de ComercIo dos ESlados neiro� o decrdo-lei n. 1.085. Agora, caravela, engalanada de rosas e nad.o de S. M. Rei U OICO da
Uniõos, 'e os irmãos Sonza re- o sr. Ministro da Educação vem de jasmin3, jacintos e begonias; cra-1 Foha. ROSA-·MYRIAM LEHMKUHL
Ip.s, qu � fizeram longa exposi!rão designar os

.

srs.
.

Abguar .RenauU, vos e airasois! : I..ord _ Tubarão A efeméride de ôntem registou
de recentes melhoramentos ilO Ro�olfo GarCia, MIguel Os�rlO de Al- Lord" Wa'ldl'r, (l -)

---........ () aniversario natalicio da galan-

d.
.•.. d melJa, Alceu Amoroso Lima, Fer- respot)save � Sêde amigos de VO�IlS roupas, te e linda menina Rosa-Myriam,

que IZ respeito a Cirurgia en- nan;{fl Neri., João Peregrino da Ro- pela propaganda de tão atordo.! dando preferência' ã encanto e alegria do lar do nos- Serviço ótlw.o e preços,
taria. cha. Fagun�e.s Junior e Mario de ante aconte::imento, está -elabo� S') distinto contõrraneo sr. Gus- é!l1imadore&-.

Andréllde, para membros da comissão l'ando um programll aquem além' Ti n tu r a 'r' i,a Seléta tavo Lehritkubl, escriturario do Tanto se fabrica como se�
incumbid.:. ,2e organízar o plano das

senem, «b, u'» d �spetai T�souro dQ Estado, e .de IIl,la rmporta. Vinde e verificae Ü"
comemoraço�s. e� 10, as

de JOÃO JOSE' -COSTA� exrna. esposa d. Alexandrma Vaz I nosso- stock stivil�! ,; Lp.hmkuhl. ' em compro ...

--------'------------------- -Rua Tiradente, 7-Telefone, A
.

- misso'
.

graCIosa aniversariante ofe- - .'.

1.213.
.

rec�u .uma alegre festa as suas I �ontualidade. perfeição e
A c:Tinturaria Seléta» não é a amlgumhall o que lhe deu ensejo rapIdez é o nosso lema •mabr, mãs indiscutivelmente é a de vêr qUlilnto é estimada e que-,'

-

-

melhor. Para isso, tem operários .

d
- "

competentes 'e á altura de sua
fi a. fRua Conselh,iro lViafi:_a,7Z- Ifama. - Atende com

-

a maior Fazem anos hoje: TELEFONE 780:.
rapidez.-Entre�a a dGmicilio. o sr. Jorge Tolentino, funcio-
N. 29

'

. P. nario dos Correios e TeIej:(raf09;
o sr. Juvenal Melquiades, fun.

cionario federal.
.

- 0- LISBOA_, 8 - Os iadrõJei
,NOIVADOS ass(I!taram a Igreja - 'paro.
Com a graciosa senhorinha quial de Santo - Estev-ão de

Inês Graf, diléta filha do- ir. Se- Barroso, conselho de Lousa- 1
bastião Graf, residente emLúiz' ,

Alve3, Itajaí, contratou casamen-
da, rqubando uma coroa ue

to o nosso estimado conterranee prata dourada, de nOSSa Se�
Br. Pedro Ivo Vaz, farmaceutico. -nhüra de Fatima.·

Tambem foi assaltada· a-�

igreja. paroquial dé S. La-'
zaro, de cuja_s, caixas dê es-'
molas; foi

_ roubado; ,todo ()I

dinheiro.

Só para' a capital:
�ês 5$000

f' contrario
•

vinganças

as

, LONDRES,. 8 - «O., ge.
neral Franco informcu ao go·
verno britanico

-

que atos de

vingança n'J territorio. con

quistado são ,contrarias á sua .

politica» •

Essa foi a resposta dada

hoje, na Camara dos Comuns,
pelo sub-secretario do Fo

reign Ofice, sr. ButIer, ao

representante trabalhista, sr.

Torné, que indagou se o go·
verno havid -recebido qual:
,quer declaração ,do general
Franco sobre a represtena·
ção feita pila Inglaterra nes

se sentid0.

LivJ aria

.: Assassinado" o che-
te da censura-- ch.i�

nela
SCH.ANGHAI, 8 - Um

grupo de' i.ldividuos assas·
sinou a tiros o sr. Chienhwa,
chefe da eensura· japonesa á
'imprensa chinàa.

, Até -

o momento não fo
'ram etetuadas prisões�

«O mar, o mar,

Vai ficar todo faceiro
Vem aí Caramurúl

0- ------,------�----

--O

-

de H. O.'.' LIGOCKI
Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-

bric:l de cariTbcs de b')rracha

Artigos para escritóriJ-'Lfvr0s em brancos-Arti
gos escolares-Artigos -para prese ntes --Brinqued(\)s
·Aceitam· se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbps de datar, de metal, para inu-

tilizar estampilhas
_'

Hua Felipe Schmidt, 27
Flórhlnopoli's I Sta, Catarina

41

Outra festa das arabias,
Sensação no mundo inteiro!

Vem aí Caramurú
Nosso hlhe do Trovão

, , , ,

u-u-u-u

"A Casta Suzana"

o sucesso da semana esgo
tante é a marcha do nosso muito

apreciado Arí Barroso:

"A Casta Suzana"
Será você a tal Suzanal
A casta Suzana ...
Do P9stO Seis? ..

Cci'adal
Como está mudada! ...
Teve «apendicite»
E ficou sem «ite» ...

Quando conheci Casta
r Suzana

Nas areias de Copacabana
Era, namorada de um

Mas
«chinês>

olhava assim p'ra um

<japonês» ...

FILM"NDO

Ha promessas para que não chosa nos dias cdedicados
ao deus Momo. Todos, dían te da grande estiagem, pedem
chuva. E si chove, si as cataratas se abrem lá pelos altos
reclamam: já basta I

•
n n
u

A .chuva é um fenomeno cósmico, que, não Interessan
do diretamente á vida tísíotogtca e moral do homem, mais
o enerva. Somos forçados a crêr que o "spleen"- brttaníce
encontrou nesse fenomeno um de seus maiores colaboradores.

n n
u

.
A chuva é triste, porque nos torna lll'gubres, círcuns-

.

pectos. I·
o o

.

u
Si somos um povo carnavalesco, porque tememos a

chuva i. Premessas não adiantam. O deus do deboche
prectsa de água, murta -ãgua, para "quebrar" um pouca o
entusiasmo dos dias dedicados ás festividades em sua honra.

°UO
Palavras de um velho lobo do mar: "0 carnaval deste

ano serã aquanco. Vamos ter muita
.

água, moçe I - A lua
de Agosto, do ano passado, veiu com sêca, Fevereiro vai
ser molhado". ---

o iJ
u

Que noticia triste para a macacada...

DUQUE

G----tI
--

lNIVERSAIUOS e senhorinha Diná Gonzsga.
,

Paraninfarão o ato civil, por
parte do noivo, o sr. Jonas Ca
rioní e Alcína Caríoni, e por par
te da noiva, o sr, Artur Poli e
Josina Poli.

MISSAS
-

':, ;:�,�W;oo,;'l
.

.

Mandada rezar por su-� :'ÚJh� ,

d. I('ene da Silva
'

Pereira, -ce'ali-
-

zou-se, Cntem, inisRa de sufraó'o.'
na Igreia de Sãe Francisco, 'por ..
alma do sr. Jo�é Martins da'
Silva.
.._-------------- .

MOVEIS
Só na CASA SI LAS

Ladrnes '- sacrjlegDs

ENLACES
Realiza-se, heje, na residencia

dos pais da noiva, á rua Gene
ral Bittencoutt, 97, o enlace ma

trimonial do sr.: Emanuel Gevaird

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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L

DOENÇAS DE
.

SENHORAS-PARTOS;
CONSULTORlO-RUA TRAJANQ 17 SOB.

-:_ . . IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

. HESIDENCIA A ;. RUA José Veiga 186
•.. --u- ,_�.:�.._.� I_(·.:�_·._-<.....":.�.'·" ;';', • _"",".��.:.� .......�:F.'..:.,.,;t">o.....,..":'':...:.''�

'1
. -

FONE 1199

]
Atende chamados a quaJquer hora dia e noite

Dr. Joaquim Madeira Neves
l\lIEDIC()·",JCULiSTA

Forma!lo pela Faculdade de Medicina da Univer,.
. sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aucrfeiçl/um, Iltu na c 'peciali,�ade, com o dr. Peu
l�oFllho, nlo Serviço do Prot. David Sani>on. no Hosp�tal

da Fundação GdH[ée�Gu.ole do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
, Consurtas ú"uiéll11l.:';,k das 15 ás 18

CONSULTORIO B.u I, ,�" P'hl·{l 7 sob. Tf'lefone .1456
RESIDENCIA: Rua ';-enet'1t� Sdveita 5;J Telei. 1.621

Banco do - Bras�1

RediGe

.�

:_ - ...

�•.

P Ianta,execueão, fls- Ir"
callzação e direção Ida ob.as �Aparelhamento com' �pleto para ccnstru- �
ções de pontes em �
concreto armado ��
ibeiro

Engenheiro aCivil

Palaéia da Caixa
" ."" ......,. ... :,r.�

.. --�'�'�r:-��

EcoDomica

1- Ándar' • Apartamento
, �

. -
- ,

Caixa.,:Postal', 784

Aderbal R.
Gla Silva]
Advogado

JJ. t.) de No\'emhro, 1 sob.
Fonee 1631 p. J .l9Q

Curso de.

PlLII"UAli<f1S AL_Oi PARA � A 3f-. MD.
,t-ma'AI. PIlATIMNTR ••�WA.I, M��lTi�

. ,)\lt3TA' 11 ]L T.,�. MAIS _tUi SB, RiFARE A'
M.leANIG MAl'UTIMA.

�. .

-

.

AGAZET ..
Dr. Alfredo P. de Araujol I Accaci�"'Mo-1 �álculode qualquer

.. MEDICO ... .,� estru1ura em con-
Especialista'.em'molestias de creanças, nervos rei ra tem seu escrír- J�, crets armado

�.;'" . impaludismo e molestias da pele R! e ferro,. ,.�, � tório de atlvegacia á, rua ,'� ,

Tratamento do empaludismo e das molestlas da pe- j�
le e nervosas pela Autonemotherapta Visconde, de Ouro pretoll�. Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro. 13

n, 70. _ Phenei 1277.- .m
Telefone, 1.584 �

�:pu��:s;:-DaSi���;!4._à�.:_16 horas
--.

'1
Gal"" P9StaI, 110. _J,

,

UB,-,-RI��t:ti(,l :g��fN&�� I,
M � D I e O O P E R A D O R '�JIJ� ,_ '�

.��

.�
Ji1

��.'-'.,Jit'�
�\\.1",1':ru.
��

i Curitiba
"'�

Para seu concerto, precu- �
rai a Casa Musical, que con- �.
ta cem a .ficina melhcr �mentaãa lia eapital, '

,5�Rua [oãe Pinte, .2
'

..

!liAi JL§Q a:qww; li! Q(Pf4U J_, "iU , & OI ;g.pgA

I A Eletrtco
PAR .., INSTALAÇOES OE7tUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE' ftADIO, ci;íJ�SE.trros E AUMEN-

- '

TOS PROCUREM
A �LETRI("�A��[l;��,!::,_�'����!!!,!!.e�. ".. liL.

.

Dr. Auausto I '.' part·eira e.Enfe.rme,lra
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENblA, PC'«

...., PREÇOS SEM CCMPET,DORES t--;A PRAÇA.
de Paula D. flora Muller MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E ASAT-

M e-6Tco Rua Tiradentes, 44 NOVIJ�g�� IE��fT�Tf'SAEM:E1···�tOS iDQENÇAS DE SENi-:O- Fone 1181 Rua JeI. Pi�t. n, 1. .. e r ca
R.AS-P,�RTOS '

ACAIA DE RECI::.IE� UM FINISSJMO 50RT{·

Operações _. M.ENTO DI CHUVEIROS .ELE'TRICuS, NOVI�
�'--'--- I DADE NO RAMO-ARTIGO GARANTl�O

Consultoria: Rua Viwl'
I Dr. Pedro di Moura Ferre Venda e Instalaçlo de cc níadôr de luz' e força. porMeireles 26,

_

. --I pn�ç.s moallcos s6 na Ct sa A ELE'TRICA

P 's I (},30 e das 2 as 4 h�.
, Advogado I. r!��

Resídencía: Rua Vis-onde 'I'" -....- r�-IRua Trajano, n· I soltra.Ao �r. r"- G!I' ... ..,

�(de Ouro Preto, 42- • tt ..,
IZ' C 1·-1.010" I T I h

.

IS"" 'e. smanJill.
,'one:

.

ensu tono, "1':'> ,. e ep one n· "t0 : ' .t'

f:olle: Rt:sidencia. 1 �55
'_____

-

1J.�hefo ala eliDica do He.&pi.
tal de Nürn'berc, (f\orees.x------------..----••-...... Indórg Burkhar.lt e Professar

Erwin Kreuter)
Esplclallala em alrurlla

i
Ilrll

alta cirurgia, ginaecologia, (ti.
I coça. das senhoras) • partos,
.

ciruraia ti. sistema nervoso '"

operaç60' d. ,lastioa

j CeNIVLT.rue·-ftua Tra
.ao N. II das I i • 12 e

d'" J 5 ã. l' 112 hera"

TELEF. 1.28S

(JS t_r.�_'l l:;, I:.���E-.tlll�I�-SE
AO sn,

ItAft" }li .,:m 11 e, l'l?::dJ4

L· FL:RIAN;:*�:S : ... ". _
Sandal'ial, de. Tira
e calçados de todas as qualídades
TAMANCO. 'mexicanos para

Praia de Banho
,

,

CINTOS, PULSQS, OLEADOS, CORDÕES.
BONETS. LUVAS; etc.

Artigos para seleíros c 8<1 pateiros
,

Fabrica d. Calçad.s -- fiARREIROS '

DI!POSITO, RU." CON5ELHEIPt.O MAFI\A•••
A'. - LHE:U�II:UX

,

Ive A. CAUDU_RO PICCOL'I
EnfJ.��h'elro Civil

,
,

'

Call1lal 100.000:000$8'"
'1I1111e de reaerva "261.748:100$01.

,EXECUTA TÓDA5 AS OPER�ÇOES BANCARIA,!
A4iENCIAS E CORRESPONDENTES EM Ten•• PAIZ:
A.NeIA LOCAL �UA TRAJAN., No la

Abana. em canta corrente. os se,úintes jur••:
)cp. com Jur�s (C01WEJ(CIAL SEM' LIMITE) 2% ala
Jk,. 1ímit�d.s (limite 4c 50iOOO$) , l� ala
l)ep. populares (idem ele 10:000$) , 4:% ala
J)cp. de avise prévio (de qJSaisquer quantias, com �ctiràcfas tam- RESIDE! 'fCIA- Rua Este-

.

. emnb:is!eP:::i:q::3::n:!anctas). l,S� ala I ves Ji.m!or N. %6

I'::: �;� � .J� ::: : I �!:_\ I,!!_',

MP��RAZO-FlXO' .:I� 1'��:��7g;u.' ti
Com renda mensal ._' ",� ala .O.lD.U��

LM"1lAI A' PIlEMIIS � • Lpor
"

mêses 4% a a ,: CLINICA GRRA
por 12 mêses 5% ;. ·1-1:.; Viu Uriaarial

lujeito 10 sêlo propercfonal.
,

.

1rlltsmellÚlm.d"n. riQ�· >,

Ixpedlente: elas 10 ás 12 e das 14 ás 16 hora. mQI"lltH ti. P./.m'D \

_Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas �. ConsuIt.-R;jelePiDtQl,

131Endereço telsgr;dico: SATELLITE �-

I
1 elefGDe. 1595

TELEFONE 114 i R•• HotelOlona..Fone 1333 I- J .

I
' COlUulfaa dai J 3 6s 16 lu.. �iiiilliíiIIliiiiiIiliiiiiiliiilliiili Iiillli__iiliiiI__1iii I!!!l!!!!!�����������

.�--..--..---- --... - - .

,

.

,..� '''A���., .1��� .M��.�

h.fertl, ."""11', I 111118
-t"·�--I--.-.----�J:�·.�O

.........·

--õ_wr:-�'1 (:, rn i"
..

_�

•• na. Trabalhes do

Censult.rio T6cnico de

Prensa'en.i,. ••• ilitsniíl.s P'Ç\r:a, todos
os r• .....".,•••• engenherld

Administra4Pão. c.nstrução e refer�a de

pagamentos em pre'staç�es ,

,�.....

fiDrejétos 'en-:' 'geral
, Esarit.rio centra1 : 'flua ,,:de Seterobro,· 47

.

Per·toUnl ão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FlorianopoliaA GAZETA, 1·93:9
����������������������ii4;.e�..�-!!.�i""�gi!!�J_iiii_iiii_i!ia__e!iig_iiiiiiiii.lH:ij:iiiiii_L@�ii"••••••••••••••••••••""•••••••••".""'·""··"·

I i Serraria 'São Joàã'

I no €!istrito do Estr�ito
: Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em .

• metros. Bem sêca e de otima qualidade.
.

:
I DISQUE PARA O N. 3 EST!\EITO
I .

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

Vi aç ão Ur·uss·a�ga
SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - COMODID�DE,

Dirigido pelo socio JOSE MAXIMO
-..

TRÃNSpõf{fET5E'PASSA{iÊ1RoSE"'MCA!�G AS
",:::,:":,:,:�:,:�,,,,:> ..:,::,;:,,::<::

ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS
escalando por For'luilhinha, Mãi Luzia. Cresciuma, Cocal.
Urussanga, Orleans, S. Ludg�Í'o,Bcaço do Norte e Capivar
DUAS VlAGENS SEMAN 1\13 em combinação comasí

linhlls de ónibus A,aran�uá-Porto Alegre
Slll'DAS de Floriacopol.s ás terças-feiras e sabados

ás 5 horas :Ja manhã
SAI'D�"S de Araranguá ás quintas-feiras e dOllliligos.

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Ararangu.á ás
quartas-feiras e sabados· e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES-i..\raranguá: Berl'ldrdlllo Maximo- Forqui
hinha: Gabriel 'HaJOs- Cresciuma: Ado Faraco Filbo
Cocal: Zeferino Burigo & lrmãos-Urussaoga: rosauo

. Oamiani & Ciso -Orle .:10; Irmãos Pizzclaui-c-Breço do Norte; adt i Alexandre Snin
AGENTE EM FLORI A NOPOLlS

)OAO NEVES
,_,_ �ft:�tnê:a;d::so

,
Ilua Trajano!, 2 - Fone., 1655 Bernardine deli PassosROTHL D�S VIAJANTES -,-, rrocure� para se h9�pedar em�fAraran'guâ� I Numas �. Csr��lIopProrletario J� l' E �IA:XIMO, .�'

t I Waldemlro Viena
VENDE·

.

..;E 1:' 'terren8 no IU�'iCHARLAUTH I'
Pat�ocinio Vieira

gar Barreiros, con duas cases 1 -..' Rubens

J A V A d' I'· I b p t..:. e o creme que revolucionou o
e 1)0 os novas, um 01111 as "".1'

d Ih ' I.
I

, h
.

bê h . mun ove 0, e, ora revo uciona 8! �D::�ill:Ial��i$)l\)��illa@:Gdr=hlGl!:&I1iIl'Zt$!:mIl!l!:l:_�ex:ll'!$-.1Il*lI:iF:Bli!l$l,iII4iSa®=*_BIli
'iZ'_;_.,� cec eira, e oa c aeara e agua' A

.

d S I ���������III!IIIIIIIII!I!I!I!III_�II!!!I_Hl _Avisa á sua distinta freguesia qu;"iêtispõ� ele ótima com uma linda praia para b�, menca ou.

sorveteria, estando habilitado a serv.r os mais es- nhos, fl.lle�do frente com a

CHAR LAUTH
plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. I

E�lrada Geral, que segu.
e para IBlgu'lssú. A' tratar com o pro"

. .

PdS" 1 não ê um creme comumr

W&#"II!1!!"F H@§Ii§§$kil,\#lt!ffl}ãlI'!fi!€MliiIIIi*& e 'A' pnetano-r- e co ipnano u�
Silva, em l3arrt>iras.

.

t" a 31

V. Exeia. preeis. de uma lilllousine?

,

'. �i:z...:;�.:

Disque o n.•••OO de seu teleíane e

terá não só para seus passeios, como também para
viagens,

São todos carros medemos e cenlerteveis dirigidoe por
hsbeis volantes.

:;02
&83
505
514
518
521
525

o CAF E'

VIAÇÃO ATHERINOEMPR�ZA
�ARGAS E PASSAOEIK8§

..
-

.. _.

�i�_...
.

. CHARLAUTH Dorario8 de saidas

G R A N DI E H O T E L M O.D E·R N O· �JI'che exil}gui.rà as' sardas, pano . DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLFlfl-
;

cravos e espinhas, sem a rmmzna NAfI A'5 7 HOrtAS 1')A MANHA. MAIS INFOrtMA -

�PROPRIETARIO .' irritação deissndc-lhe 'a cuti- ÇÕES NO ESt'tRIT9RIO DA EMPREZA, A' RUA.
CON- .

JOão Kuh n limpa, macia e fresca. i SELHEIRO MAFftA, 29.

ilAIXA POSTAL, 82 ENDEREÇO ·TELEGRAFICO:

J ......;::: II""RW'! !!!H"w"

Em prédio próprio, de q�atiõ· andares, e intéÍr�in)nte' nov:r:::;otd:lboas .. "<I�:.·_: C\· REDll�,....L'__.._�.U_,.T.U.O .._... E.eD 1.,'.._ _',L _

acomodações para os srs ví:ajéÍnte;s e exmas: fahlilias,' com luz' agua corren�e��'
_; , _�_�_.. __ _ _. _

.

emtõdos os quartos' ."
.

',�f

ti
.

trt'lu',be de S�rt'e�1-'05' 'e'� Mer�a�orl"�1,Tratanaeoto de .. primeira ordem
.'

,....., u asa... ..
Dlarias: 10'900-1'2$000-14$000 e' 16$000 I ..

SALAS DE AMOSTRAS' ASSEIO E PR0NTlDÃO I
4 de Fevereiro ' 4 de Fev.e�ei,o

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

Defror. te aos Correios r
e Telegrafes

Muitos outros premlos menores

Fcrmldavel.i.
Tudo porl$OOO

Fant·astico... I'P5tftâ w-
Santa Catarinar ',L�gu.na

�
-

� E?Ff&&

DEtJlDOS'ITAPlIOS !ENI .•TA. OATAPlINA

·'HOEPCK,E
�;l.

•

FLORIANDPOLIS

1lI1E ..... IE.ENTANTIE. II:

·CARL.OS
auzinae
BaseH

A.
Matriz

.·'1'

.......1. lIarat ,.
. II ._Ih•• 111. DIIunll. Filiais 8In:·

-- - •••• 0(')__ oa .....
...... ••• GcmaDlllIIe tllI!t e (1.5 )

......Da. dur......, ...
,

A

fI.lld. 8m todas ....._
"tis•• 11.- ••••

$ •••

Hlumenau, Cruzelre ale' Sul,
JO'lnvile, Lall••, Laguna, S�.f.
Francisco da Sul

.r, -,-. \

MOSTRUAAIO EM:

Tubarão '!. .� .�.

;

":.-Ó
r " "

..

.

.. ,' 'l, .�. ·�'l •
..

" 1. � �:' .. '
-,

.... -. . � ;i�:�'���<\:,:� ,-o
...�.

--4,
'_'"

'� ••'{'. ",'
<

: _

I
..

:
•

� ,� ....:,:�:'....:- J��
.. , ,

-",'. _

-

,' ....... '.
•

..

, :::".:'" ..

,

.. :: /' .. ;--.... ..:: �-.. _
"

..
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nfeliz cartar -

Direção, de

Pormenoresda
corn.petJç·_��Q do

. dia 12
o"

Hélio Carlos Regi's

GAZETA

GAZETA
Plorianopolis,

--------------------------------------�---------

Proporcionalmente à aproxime» portante competição.
ção da competição náutica do Enlre os concurrentes a essa

fIGUEIRA NATAÇÃO'CLUBE,. prova evidenciamos: Edgar fllul
cresce o interêsse dos fans,que ha ler, Orlando Paim, BeaulioSoEr's
mais de 6 anos não têm oportu- 'ti Cantidio Alves, <1" FiGJEIRA.
nidade de apreciar provas des"t' i "0 mo.&ento, desconhecemos no

jaez. li.inalméÓte os azes 00 pAULA
Um banho à fantasia precede- Rl\MOS que, no' manto, sabemos

rá o inicio dos cotejos que será serem excelentes, o que DOS per-
às 9,3� horas.

. mit:� dizer ser sensacional o pr.i. a.

o local, que será o bairro da metro duelo da manhã do dia I

Figueira, estar' convenientemente 12.
'

LOND�ES, 8--1nforme& re-
balisado parà prova, de 50, 100,. 'CARTAZES cebidos da Espanha republicana200 e 500 metros. :

I
precisam' que o general MiajaOs snze páreos da competição

D'O DIA domina a parte central do país,estio dilt,ribuidol entre meninos
. O serviço radiotelegralico de

meninas, moças e' homens. Pau "

V IMadrid e a encia, para o mun-DU;S.
. .,. d

.

f I' d
. os primeiros haveria três páreos dO RYldenteR signatáne U In e 1Z carts IZ que os conceitos

b .. 12 1116 PROGRAMAS DE ·HOJE: do exterior, continua, e in ubi-
. Attetico e o. Avai. . 18

sa err
..

ate ,'"I' e anos.
tavc lmente continuará até que osem o

E" I As menmas cerrerêo 50 metros,
,

.

mennra grossa é 13"
\ ODEON, ás 5, 7 e. B,30 nacionalistas conquistem ou bom-

. "

f'
.

f
. at anos ao passo que as mo

Não fOI falta de curagem, 010; OI, SIm, para não em pes- i f
.

'

A' h horas: ! bardeiem as estações transmisso-
as nem clube-. Quizemos expêr uma idéia sem procurar luta. "çabs

atão outro t8.n6to. ,

os omens

SECRETA'RIA DE SEU ras.

p(lte�, dizemos: $: o signatário da infeliz carta,que sempre
ca erão os eutros pareos. '. ---...--------

ocurcu luta no esporte de n'o858 cidade. quer se pôr em ftpé deI .MAPIDO Gravedesastre PARIS. 8 - O .prolessorPr6111ios • ta�as
laD, aqui eSlllm,,(lS, sózin)los, a Ihl" fazer combete sistemático; por

I
.

,

r

REX, às 5, 7 C 8,30 hon s: em Sa n I si d ro
I
br�sileiíO Psull.) �e Berredo. Car-assim merece.I, '.'

Dois páreos de honra serão neuo apresentou a Academia de
Ainda não é ?,c h))e .�O barulho EJue o dirigente tricolor Ee.z I corridos: o Je 500 metros, Hom.a O 'fY1EU BOI MORREU

i
' Cien6as uma ccmu.ncação soh�e

ntra o faleCido A1l6!Oqm,) '...Jonçalves, contra o sr, Pedro Medel-
ao PAULA RAMt'3S S.C., dédl-' _

. �UENO� AIRES, B-:-Na I
03. efeitos do envenenamento pro-

s, contra um -x-secreténe da F.C D., e contra dirigentes de clu- cade ao snr. dr. Cornélio Fagun· IMPERIAL, às 7.30 horas: I �Jzmha locahd.ade de �anl ISidro, I vacada pelo «curare» dos indica
51 des e o de 100 metros livre, RITMO ARDENTE

um trem elétrico col��u um 8�- do Amazonas.
E' um cidadâo rrconh'-cido por todos que, abusando da Yonra ao FIGuEIRA NATAÇAo tomovel, em q,ue viajavam le:s O professor Berredo C�rneiro,

de imprensa e rio bOfT acolhimento que lhe dispensam nos jor- CLUBE, dedicado ao sor. capilão- _�. "

. pess�as, f\� qual.s �erecaam. que isolou o princípio ativo do-
is" v i.",e pro('�r8o�o. brig; pwcurdndo picuinblls malévolas Cl este-

tenent_e fra�kli� �oc!Ja. ���_os�'�:�4: � A.B 4.�""'""' N,�s d,o!s ��nrn�lI.Qs car�o_�", d,� _!2-!!!r�,�, � __�nco,nl��dq !US .phm� .

• ' que tanto mf.ehqtam. (, (>,�p',rtt" I.. " �- t ," - • .",
cs" bomenageados, -oferecerãO ifcas' �....� trrm vétlfi�e�ttrtUrfÕ ,cnnn tas tropIcaIs exammOll a ação do

Dlzf':r que o c:ron � da GAZETA nã::. conht'ce 1utebõl, medalhas aos ). e 2' col�c-ado&. VENLle-.se<'Qma, dispo�d...? ?e to, que QS mcendl�u. assIm co·
v�_neno suble 03 mu.culos e sobre

o prova . ael", t·,!": ab· (lIa Onde' a prova? Ao clube que cooqui�tar maj('l! a�p1a e. codnfortbavehl r�sldencdla, mo 110 automovel.
os nervos e demc-mtruu, baseado

O f
• d d é d E I d' f d otlma praIa e an os, gran· es ..

f Ia�o. t' ,0 sr-gUln : a ver � e, ura � ere número e pontos, sera o eda F
terrenos planos, ajardinados e _ �as ex Jene!lClas que ez no ns,

As lD]UstIças terá<., no crol!lsts da GAZETA, o.seu ob.-
uma linda taça. Os pontos serãf' arborizadú8, etc. Para melhores Seguiu para

'Iluto Pasteur, qu� as noções
centadús na base de 5, 3 e 2, informàções tratar com o proprie. classicas sobre os efeitos dos

Nada temes com t) quadro do AtMUco, comentamo-lo na respectivamente, para os los"2m. tario, á rua Rui Bárbosa, 0 •. 49 Parí'i O sr. veneno curarisllntes estabelecidas
l'd d d

'

t
.

3
' I d -Tdefonc n. 1.035. '

Cl d B d Ia I a e e croDlsa., .
e os. CCl oca os,, , N. 42 12-5. B d

por ,TU: er'lar e pe o gra,!"
Mas, se ntm uma :lpreclllção podemos fazer sobre o tr!color. Ao q�e consta, apos a realu:a· " I era! de flslOJúgl:ta La PICqUe-, devem

de o sr. Fonseca ficar �abendo ,que as colunas. do nosso JC)rnal, çlo das prons, o FIGUEIRA ofe-

I'
8cr modificadas. A Academia·

hoje em diante, estarão fechetlas para o .,Afletleo,' 'I recerá uma mesa de dôces e be-II, G'O,V.EDNO' BURGOS, 8--0 St. Berard d� CieQcias atribuiu g�ande "in-
. Não compreendem o sentido de uma cramca; só querem bidas aos seus nadadores e aos I � e o consul geral da França, sr. tere�se á comunicação do profes�

har defeitos. do PAULA RAMO�,com o intuiti. � 1· �.
'

DO Les Martres,' conferenciaram ho' :;0 Bl!flC:lO Carneiro, que plOSe'
Os defeituows devem (>rimeiro olhar par� (') seu la�& fraco! ide premiar e esfôrço de todos Of I ESTADO je com- o conde Jordllna� minit-' gue. em suas experiencias' no
Quanto ao regulalJl�nto da Educação 6slca, ?io mteres�ll. f concurrentes. ',I, tro das Relações ExteclOre� do lns�ltuto Pasteur.
Realmente, o cromsta da G�!-ETA bcará hvre, de hOJe,

_'_" _

' _I governo de Burgos, por' ml\IS de.
._----_

.

diante, de ser importunado pelo dlflgente do .Atletleo, de estar 11_ b4alo páreo hora e meia, após o que o gc.'.. •

,,o mom�nto interro.mpido pelos c�mt{nuos pedidos pr.ra que faça .-pe, lo d:�crdo n. 689 f>:., I verno nacionalista fez a seguinte I A polIcia'portuguesa
DIca dos Jogos do tm.olorl

.
Um dos lindos páreos ser.a, fOI o, P.lefelto d� Concót dIa, de-claração: I

pede ao Brasil a pri-
.

No Ri5, os dirigentes esportivos, que �ão homens de cultura, sem dúvida, o de 100 metr(;u, autOrizado a abrtr um cre- «O u. Berard e o minisho são de um homlolda
mpreendem e têm noção das coisas, aceitam e acatam as sugeat6es nado livre, até 16 anos, que �ará dto'. supl·e'mentar na impor· das Relações Exteriores cooti-
lmptenRa. ,

inicio a tio magnifica quio_'lm- tancla de �5:422$700, por nuarar:2 a troca de impressõe� LISBOA. 8 - A púlicia
Em f'lorianópolis, infelizmente, o� cronistas são traladel de. .

lconta do excesso de arre- iniciad" sextl!-�eira. O tlr. Relll'rJ pOftoguêsa telegrafou :\ do Br�-

1piteiros, Que mentalidade inferior'
. II'

cg g ;g ; ; 'f'=-:t,l. cadação ,dO exercicio de se�ui? pa;a a Fran�a com o sil lIolicitando a captura do por-.
Seremo, e continuaremos a ser d�fenlore!l acérrimos do. Eu, . B R. P fi D R O 1938.

.

.

objetivo de se comUOlcar com o tt'ipês C!etperio Ribeiro autor

ból infantil; se o sr. Fon<;ec� for, se paSSIveI, à L. F. F., sublOdo" (: A T A L A O
.

-Pelo decreto n, 690 A, seú governo.. ! L_; um homicidio co rooselh�
lo caminho da inverdadA e da perseguiçio à Liga Infantil, subire- Reassumiu a sua clinica foi O Prdeito de Porto União I je VIeira, Minho.
Oi pela eacadl do direito, da ralão, da �erd:ule, do �eoso, da medico cirurgica d�s moles- autorizado a abrir um cre· ..,

I
O assassino embarcou recente-

gic8, do direito do fraco contra o fOlte, à JustIÇA, pcdmdo clo- tias da Cabeça e Pescoço dit() suplementar. na impor- Eanpregad.a',: {;-"'nte para o Brasil, vil.lj�ndo no

aDeia conlca os cordeiros. ! _Especialista em taTlcia de 6:850$000, por "v1assilia» com nome susposto.,

O sr. Fonsec'a nlo vacila em $,e chamar de lobo" é .... pois,: Olhes Nariz, Gargan- 'conta d0 excesso de arreca- PRECISA·SE A' RUA BOCAIU·
ra "er a sua {odole. ! t� .

e Ou�ldc;s t. ! dação
�

do exercicio de 1938. VA N. 153.

Nós, entretanto, não somos lobos e nêS envergonhamos de; Consultorio: RuaTrájano 18
"..

-

.

1
N.43

mes chamados tal"mas som�s cordeiros tambem, que �ombatem
I

DIARIAMENTE . Pela resolução n. 4 BOO. --

forte. das tO ás 12 e das 16ás foi Vital Felipe Casar:)tto, Reunião da comis ...
.

o grande técnico catarineose, o profundo conhecedor d.e; 18 horas exone�ado., � pedido, das são de defesa, na-
teb61., é tão bom conhec<!dor dede e.aporte que a F

•.�. D: convI· 1 • ;;a' llln�ões de aJudante �o Ta-
cional italiana 'IU-o para ir de... 'massagi�ta', (sé nndo) para CUrltlba,mtelran- N. 33 P. beltonato de Concordla. _. LISBOA, B -. O almiran.

adeie,açioàonofisD.selecio�ado! ,

.

C- I' ·0' "Coração de Jesus" ROMA, 8-Realizou-6esrh;tc Gago CoutlOho fez, na
E este o••• taL. o técmcd

, O eg I
a presidencia do sr. Mussohi,! Snci�dade de Geografia, UM

POI'S lei"t'o'res
.

s'''''o estes ftptofundolconhecedoresll,quese'd'dC''lonferencl'as'obre a co, ,Q
I a anuncia a reumão' a omls" m ... l' « •

o am, ostentando atitudes lllessianÍcas ... e ,ridicu as.
: REABERTURA DE AULAS:

são de Dtfeza Nacional. Em laboração dos portuguezes
',,,, O Senhor FOh�ecl!I, quandod. quize,r Pérocu�ar Ift�� falar

a,� Curso Preliminar e Jardim da 'Infa lcia -16 de fevereiro bre·te alocuçp.o, que então pro- na descoberta da Australia».
Yc)e a direito, deve medir o que IZ, pOIS, mUIto � 010. " 1 d Ad

.

1 d nuncI'ou, o Due'" l"n51'sll'U na I'm- O almirante aefendeu a tese,d FI ó I de ' Cuno Normal, Sup. Vocaciona e e mlssão-' e março ...

O' Deus do Céul Livrai o espurte e Oflao pO IS ,
t6 d portsncl'a que qualificou de tlran- baseando-se nos mapas do

• Curso Ginasial .

- e março e
Us ;cupins'. í EXAMES SE ADMISSÃO

.
-2� de fevereiro dissima, nas qúestões da ordem secul\l XV, nas qDecadas»

���Q;;ue�i;nE�e�li�z�c�a;rt�8�!���!!!!I��!!!!!!����!!!!!!!��� I' do dia, especialmente, as que de João de Barros e nas
....;;

, EXAMES' DE 2a. E'poCA: interessam os mcia"s de organiza. cronicas de d, João III, de
..

Escola Normal-24 de fevereiro
çio da nação e li organização q.ue os pO.jtugu�zes conhe-

í Ginásio -10 de D"arço da mobilização t.;ivil, indu.leial e
I Clal�l a eXlstencla da Au��

iMATRICULA-na. quinzena, preced.ente � abertura dos respecii- econJmica do país, em caso de
I
tralta antes cio seu descobn-

j .. '
.

vos çunos das 9 _às 12 e das 15 a818 horas. necessidade excepcional. mento pelos ho:�ndezes.
/�-.������--�

Em revide à carta do sr, Armando Fonseca, dirigente do
ttetice, publicada n'O ESTADO, temos a dizer que recebemo
com riso e desprezo superiores às inverdades nela contidas.

A imprensa, realmente, tero sido tratada, poucas vezes, com

itima sinceridade e real desinterêsse pelos homens que se encara

am em elevados cargos esportivos.
Encontlamos, no esporte da nossa cidade, individuos sem

ura, 'exibicionistas, que se eneabtjtam em lugares destacados
a ... inutilizar os esportes.

São os Rcupitlsll do .esperte, que entram nos clubes como o

piro na madeira e. geralmente? quando aparecem os estragos de
a ftescabrosa atividade", já vão adiantedos.

Dai a luta que os cronistas iacorruptiveis eu-tentam contra

'cupios" do esporte.
.

Defenderemos, sempre, os nOUOf pontos de Vista, calcados
verdade e na justiça, porque 100005 independentes.

A mais escandalosa das injustiças; dirigentes e esportistas
m noção querem abolir o fut, ból infantil.

.

Sustent8a,oS f'.stl>1I duas frases, pOlque são realidades cruas

o apronto dc.s nadadores

Festival .cío L t tAliança S. C. evan amen O
.

dos n1apas dosO ALIANÇA S. C., dos Ce. e • ,,'

queiros.levaré a efeito no próximo m u n J C J P IOS
domingo, '1m grande festival es-

.

portivo, onde temarão parte di- RIO, 8 - Foi· assinado de-
'11er50S dubes desta capital é da- creta-lei, pelo presidente da Re
quela localidade. publica.prcrrogando até 31 de de"
O primeiro encontro será entre zembro des!e ano, o prazo esta

os fortes esquadrões do RIACHU· belecido no art. 13 do decreto.
ELO F. C.,. desta capital, e o lei .n' 31, de 2 àe março de
CONTINENTAL s. C., dos Co- 1938, rendo em vista as razões
queuos. expostas ra resolução O' 24 do

D;retcr:o Ctmtral do Conselho
Nacional de Geografia, relativa-

M· J. d
· mente aos levantamentos dos ma

Ia a onll na pas dos .municipios de que co-

Parte centratls= o referido decreto·�ci. de 2
de marco de 1938 e aIOda con-

siderando a procedencia das re ..

presentações dos governos regio-
nais quanto á iropossibilidade r:le
exercutar-se até março prr x.mo
o trabalho tipogrelico que ror

responda realmente ás exif."'1·:ias
técnicas fixadas para os u.e.mos

levantamentos .

.

-

Efeitos do
"curare"

-1 3

Uma conferencia de
Gago Coutinho

D,·· A·'· T Ouvidos, nariz,
'r. rmlnlO � avares - ' garganta' ,

CI!\URGIÃO-ESPECL\.LlSTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ái 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7seb-Tel, 1456

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�E�D�I�-T�A�-�Lr���D'�'�JPE�'TO�-���r�G-�R-A�T�-I�S!�!���=I ORES DO 1 DENTE
'

"Sindicato dos, �EUMATI��V�DO
.

,
Er:npregados 'I

.' ttEUAAlG.IA
C f1 lõRTE5,CiolPES,POf1TAOAS

no omercio f\ �ERIDM RECENTE�,

de Floriano-
'i PICADA� DEIN!)ÉTO�

. pol is"
J. Congresso Nacio.II.'II!II I'liIW_..__!!!!!!IIII!!IIIIIlIII!'!5i'!aGii--.-r::::::��"'�-�----.

n:! �:':u:r':for;1=:�s 'SERVICO AEREO CONDOR,
- ealizados

I \\� ��
1-1 ,���II I' IHavendo este Sindicatú lec!.

bido da Comi são Org!lnis�d,_fa
do I. CongressQ Nacioaal de
Empregados no Comercio Slodi
calizados, honroso co -vite para
representar o nosso E�tado na

qucl » conclave a' realizai" e no
Rio de Janeiro, no dia 20 de
abril do co-rente ano, resolveu
esta Diretõria pn, ceder enn e os

associados deste
.

Sindicato, um

concurso de selecção, afim deidesi�(Jar o mais capaz para nos I

representar no aludido Congresso.l
O concurso constai á de teses!

escritas as quais serão apresen- I
tadas ,á Diretoria, impreteri vel-I
mente até o dia quinze (15 de i
fevereiro proximo, em envelope:
fe�hado e versarão sobre o se- IIgumte:
a) estabilidade no emprego I
b) horario de trabalho e sua:

fiscalização !
c) lei de ferias e sua aplicação!
d) lei de acid�nt� no trabalho Ie) aposentadoria e pensões ,

f) certeira profissional 'Sindicato Condor Lida
s) justiça do trabalho Le Nouveau per-
h) nacionalização do trabalho Agentes: Carlos Hoepcke SI.A.__ fume de A's 22,00-0 TEATRO EM CASA-

i) sindicalização -

Schneider & Cia. I·d t entre a
'Ao levantar o vôo

j) traba�ho das mulheres no co-. RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florlanopolls ,J_ nCI en e - feriu DIU curioso

k) �:b:lho dos menores no co. d� (. '.?
I i.

'_. -.-.,_-:.::!:-
"

,

_':- ii.�
,

\ BLUMENAU
i lunos e um dire- RIO, 8 - Informam d

I) :��� mínimo. Companhia Nacionâfde Navega-
-

tor de Ginasio ���n��u�v����v:mo ;g,��ij
Os concorrentes deverão se -

, : aeroporto local, Q aviador
apresentar no dia (18) de fe- �

C' t
.',

RIO 6 - Noticia-se que se civil Caio de Barros Penteá.
vereiro proximo. ás vinte horas, - ça ...� OC e I"-a verific�u um sério incida�te en-: do feriu. gravemente a um

em nossa séde social á ruaCon.1
• � v. I,

_

_

_ tre.estudant,es e o dire�ordo Gi-jpopular, aliás imprudente,
selheiró. Mafra, n. 35 sobrado, I Mc�vimento Marltimo ..Parta Flarian-apolis :nas�o �a Bala, por mO�IVo dare-ique se meteu na frente do

d 'I 'l d provaçao de 145 candidatos, nos:
aparelho cuja hélice O apa�para proce erem a el ura os

S
.

de Pass=-gel' "OS' e ,..Ia Cargas lexames
do «artigo 100», entre O!! !

h '-"'1" � '. áIrabalhos. e rv IçoS '-'" I.....
195 que se submeteram ao mes-] n ou em c leio, joganuo Q

A Diretoria convidará uma mo. I longa distancia. '

Comissão composta de treis mem- Fretes de carg:uel" ro.· Entre. os r�provados, estãol O avião nadn sofreu, ma
bros alheios ao Sindiceto para

- duas freiras e diversos professo- I a vitima, em estado gravei
J•ulgamento das téses e proda _ i re� de desenh� que tena.m sO-11 foi transportada para a San-

frIdo reprovaçao na proprIa ca -

t C dmações do candidato que a me' Para o Norte Para o· Sul deira. a asa, on e a submete-
Ihor tese apresentar, o qual será i

I ram a delicada intervenção
o representante dos Empregados . Expurgo de cereais', cirurgicél.no Comercio de Sta. Catariaa. IA Diretoria fornecerá outra� 0 Paquete lTAQUATIA' sairá a -lI �o O Paquete ITAQUERA' sairà - a 12 do

por mel"o de ondas!informações que porventura dese. corrente para: corrente para: i :

jarem os interessados. paranagllà, Antonina" t IVisitou, de .urprel'
Florianopolis, 28 de janeiro Santos, Rio de Janeiro, Imbituba cur as

. Ia fabrica de polvorl
d 1939 Vitória, l3aía, Maceió, Rio Grande
CARLOS GASSENFERTH Recife. e CabeJelo Pelotas e doR��i�tr�:- �:��:�Q]�o g��;:t� I RIO, 8 -.� general Gas

NETO-Presidente Cargas e passageiros para os demais por- Porto _ Alegre Isr. Henrique Woerdenbag, que par Outra mlmst�o da Gue("

N. 23 10 V 7 tos sujeitos a balde�ção no Rio de Janeiro. ',c�nvidou esse titular para ailBia-, r�, em c0';1panhla de, �etl
tIr a uma demonstraçao do ex· ajudantes ue ordens, VISItou

AVI.50 Recebe-5c carga:; e encomendas ?:.té a vespera das saídas dos paquetes I
purgo de cereais por meio lIe ontem, inesperadamente, a ff

e emite-se passageils nos dias das saídas dos mesm0S á vl'sta do enda,iI curtas, processo eStie dtl brica de polvora de fstre!8" ".' ,
_

a- sua lRvençãlit. •

testado de vaCll1a. selado com Rs. I $200 Federais. :A bagagem de porão deverá ser O sr. Magarino_ Torres, neslIl orJde foi recebido com aS

e!1tr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera das saidas ate as í 6 horas, ocasião, comunicou ao ministro honras dey_idas.
para ser conduzida. gratuitamt: nte para bordo, em embarcações especiais. que iá loram. feitas 108 experiên- 'O titular cla Guerra, á sa'

ESCRITORIO-PRI\ÇA 1:; DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) /eias com o referido invento daDo da, manifestou aos represen'
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. <3 --(FONE' I 666) -END. TELEG. COSTEIRA do resultad0 altamente valiosos, tantes da imprensa a Ó. tirnacom a circmniltancia ainda que o

.

Para mais informacões com o Agente cereal expurgado por tal _proces- impressão que recebeu neS"

J SANTOS CARDOSO ! _��.não perde o poder germio.sti- sa visit� feita de surpres

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

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
CBARI..A1JTD

usando o creme

CBABI.AUTB

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso'

ç B O I(ILOCYCLOS

RADIO

-,

Quer receber bôa sur

presa que lhe fará feliz e

lhe será de grande utilida
de escreva a S. Marcos,
Caixa Postal, 1476-
Rio de Janeiro.

11 sêl. para ,�p.sta . �
N·. 26 15 Y.6

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

A's 12,30 - HORA BOLAS· Pr('lgrama rie. Ce
humor, a cargo de Silvlno Neto e lU
troupe,

Programa noturno
Quando se quer

recordar i
()

Um rornmce QUtl1lé-lpassou _ .. �

De 17.30 ás 23.00 horas

Ortcnõo Silva
Henc RoliIJeao '

Doriual Caymmí
lau melo'
mouro ae Oliveira
Huno RaIana
Orquestre ae Dansas
RlléJamés e a Ali 5tars
Regional ae Dante 5antora
Eauarao Patonê e sua Típica rorrientes
Rameu 6hipsman com a Orquesh'a a

Concertos

Modernissimos
av.ões JU 52
ligam com a

maxlme seg!l�
rança e pontua

-

'\ lídade.

, ";6 um presente realizará
esse sonho .•. E nenhum'
presente melhor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Bag
dad por exemplo.
f' o, ultimo poema que -,

, Schneider & Cía. escreveu, ;
cc m a magia misteriosa dei ksuas essencias raras. No�te �:
de Bagdad é como uma SIn· Sk ,w

'

.

I I
:;::::�,- ''*:;--',--:-

fonia, na qua tresca am no- :�����/W-:\t

I
tas frescas e ardent.es, ai, �:.::�'ternamente. Noite de Bdgdad .--

,-,x, -- �fu�__

,

faz sonhar... lembra rornan-

�es e sugere poesia... Um
presente apropriado, pois,
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas-
sados. "

INOITE DE BAGDAD

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantes no rcõlo,BDASIL

URUGUAI
ARGENTINA
CHILE" --

-

B0LIVIA
PElttE4

R's horas certes, 'ornais folaaos com n
tidas em primeira mão, forneciOo!t
pela A HOITE, sob o patrocinlQ
àa CASA K

R's 21,::10 CAHCÃO DO DIA • - Escrita
II! tntenpretoõo por Lamorllne Babo
uma oterta õc casa ae louças ..

DRAGÃO.
Brasil A's 22,30 - CASINO NO AR • meia hol'll>

1)12 graça, musica leue e bom h\.irolO�
o cargo ae: ., mesquitinha, Ismenla
õos 5antos, Uiol2ta Ferraz, Silulno
Heto e manDeI Pero, . oterectõc pela
Companhia Hanseatic:a.It.i:Wi Europa

CORREIO 5peORers ae stuaio: Oõuvulôo
Celso �ulmarãeB,2 diasPASSAGEIROS

Amanhã:

Ernanl alZ Barros.RoslZ Lee,
_ palós

..... - -

-.
-

I
• _�'"', -�, � -__ .' • .' .:, ••• ..e.,... �

� \
.....

,

./

V I S I T-E M

- :.:-

•

A- CAPITAL
o malar stock de roupas para

•

meninas e garõtosf.'
, ,

Rua COllselheiro Mafra esquina da· Trajano
A CJ,APITAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



--PAU D�AGITA"
DETIDO

"Somos um pedaço dentro do Brasil e mais nio queremos ser
um pedaço

.

do Brasil, vivendo as suas aspiraçir:.!s e palpitando com o

ritmo de brasílidade"'-palavras do dr. Nerêu Ramos, no almêsse que lhe foi oferecido em

G' A Z····-
W

E ;- : A Ejjüêrf��&r::I��I:i':S�E�Mr-r�N'�ot�a�s·�p�O�liC�ia�i�sOs inspetores escolares e di
retores de grupos que se en-

contram nesta capital, onde vie-
----

ram a convite do Superítenden
te geral do Ensino, professor FOI APEDREJAD",
Sebastião .Rocha, estiveram, on-

S f d b
1

I CI b d F
· Promoção a sargentos na tem, em Palacio em visita ao

a ou-se o. ,anco I: I �otas Ca- I ..

u
.

e O�'. unclo." Fôrça Pública sr. Interventor Federal.

� ..,. � P'

Os educacionistas foram

,

de areia I'
I

tol.-cas
I ".anos Pubhcos (1- Por terem concluidos o Curso ��;��el����i�eanose c;e�� ��ferf��

I .. _j d S C
de Sargentos, na Fôrça Pública Superintendente, que em bri-

CIDADE DOSALVADOR, I' _
VIS e anta H- do Estado, foram promovidos lhante oração saudou S. Excia.

8 -O avião da carreira da t
.

áquele pôsto os elementos que Em expressivo discurso falou,

Panair vind O do l,f"r�,e, ao! Hoje, ás 7 heras hwer i mis- arlna
foram classifidcadlos dPel1l ordem tambem, o inspetor escolar sr.

, � v •

I I Q l •

em que vão ec ara os: Antonio Lucio, tendo o sr. In-

I"ze� a aterrissagem, enca- sa
_

na c ape a do caco do, LI· l". cabo Lourenço Ribeiro, com terventor Federal respondido, MENOR "AGI1IA"
lhou num banco de areia moee. Levo ao conhecimento dos srs. a media geral de 7,418; 1". ca- agradecendo a visita e salientan-

não 'conseguindo safar-se até Am3n:-j� �l� o;n;Í�i,"
�

at.lr'- associados q�e o <?onselho �ire-I bo José de Araujo, com 7,327; do o papel do professor na
_ Queixand.o-se .d� um meno;,q,

O momento. nense terá 1r)ICIO o retuo para o tor, em sessao realizada no dia 4 soldado Salomão B. A. da Ca- obra grandiosa de instruir a nao soube identificar, que entr

D.
. Cl 'S I' dA, 'd' do corrente resolveu: mara, com 6,995; 10. cabo Ar- mocidade. na sua residência e iludindo

. I�ersas lanchas seguiram I
ero �c,u ar 8. ,',r.qlll JOl'('S",I

'

t S t 6797 ld d "1
•

d
_ � \.

"

ur an os, com , ; so a o Seguidamente dirigiram-se os VIgI ancia e sua esposa ardilo
üncdiatameute para o local I R comenda se aos fiéis que dt:-·

1 C
. Edmundo Torres, com 6,671; visitantes para a Secretaria do mente, lhe furtou um capote

"

d' 1 b
'- lorrtratar os serviços pro- S

-

transportando OS passag 'i I rante esses Ias se em 'f'fi mut f"
•

d d S' I R soldado Irací da ilva, com ... Interior e Justiça, em visita ao uma calça fantasia, esteve
,'" ,�, -I .

I'
ISSIOnalS ° I'. lIUO amos para 6625 30 t d d V'

'

,
...

ros 'para terra. especta me nte ne rezar pelo au= todos os casos cirúrgicos, partos, '

'

; . sargen o gra ua o 1- respetivo . titular da pasta, íalan- Policia Central, o Iuucionárin li

T ,1 f t 1 ri f t Ii d
tal M. M_achado, com 6,181', sol- do novamente o professor Se- sentado sr João Marcia

OuOS os es orços emp!le-
men o uO lJOSS,) � ero, ra ura.,s, ele" 1111lil o a cargo B

' . 110

I d t
dado Joao L. raga, com 6,130; bastião Rocha e o diretor do Silva, com 70 anos de idaJe ..

gados para safar o aparelho '_ 0_

exc USIVO ,.0 mesmo o respec IVO 10 b M' C h id
' I .'

v _ t t t
. ca o armo

..
un a,

'

com grupo escolar «[eronimo Coe- SI ente a rua Almirante Lama
têm sido inúteis. aguar.ían- As reltgloes 110 ra2�mS�s;�nder os auxílios ,gue 6,�19; soldado OS�l Amaro Ro- llto,» da Laguna, sr. Varela Ju- n. l30.

do-se a subida da ma � é para! mundo: o CllIbe vinha concedendo ""aos mao, com 5,�59; 1, cabo Os- nior, respondendo o dr. Ivo de

facilitar o trabalha.
'

I
associados para os casos do item I�ar Mong�llhote,. com 5,9�8; Aquino em brilhantissimo im-

A -corôa-, que dista pau, A, revista, :: » Le Cr.istianisme 1'" .uma vezA flue. dispõe de um
2. cabo An Correia, com 5,8:J3; I proviso.

-,: soldado Valdemiro S. de Almei-I ---,' ,---------

co da terra, surgiu devido à I S��l�l» pub] cou 3_ )p,glJ',o�e t!; me�Ico para e�se fim;
_
da, com 5,827; 10. cabo Orlando I Base de Aviação Naval

maré mais baixa do ano tati-trca ,j�s ceLa oes lia 'nu 1 1 ': I .

3 Pagar dlre�amente ao Hos H Gomas com 5767' 2' cabo I CI A Por ter sido encontrado cal'd
,

• vs ,

N Af••
-

.Óv-: pital e á Matermdade s6mente as :. ....' '1
' , . regou, ontem, a esta capi-

Conseguindo safar-se, o �' l-ea q" e tem a

P0-1 diárias de hospitalizaçãe, sempre
Diníz de�. Füho, com �,666. I tal, onde vem servir na Base emA completo estado de embri8J

aviã? partirá ainda hoj" para pulação de J 48,798 .538 ,h,b _

qo. esta �eia a;> '?,izada pelo
A du�açao do Co�so Ioi de I da Aviação Naval, o r-. tenente g�es, e� Irento ao quartel &

O RIo. tantes h . 5.871.989 ortouoxos: Clube, por intermêdio dos respe-
nove meses, tendo Sido lecIOna-I aviador da nossa Marinha de- Força Pública €lo Estado, foi re-

_ 0- 3.653.7,36 cnló1icos: 373 698 cLivos médicos;
.• _,

d�s. 22 materias entre 'civís e Guerra sr. Henríque do Amaral !ll0yi?o para a Policia Central,
Q

_ mlhtares. Pena. IndIVIduo Ledeu de ta'.

CIDADF DO SAI VADOR luteraneoô;61.198iHtishs;71.043 A

4'- ue, .quanuo a mterqaçao O aluno Salomão B. de A. �e�ee.O".@S"61�O\!l8eo.0H.@(.I
,,� ,

�

'_�' "

_. 487 5 I :' for determwad<l pelo Departa- G
QJ

8-Safuu-se O aVião da Pfl' cong�eg,'i wilbta , � ep,s� meoto médico do Clube, a Dire- �ma se,guirá para o, Rio de Ja- o
. .;; BRIGARAM E F

nair que, ao amerissar, hoje, CGpal::; 439.413 m ia hta�; .. toria ofiCiará ao Hospital ou Ma. netro, afim de frequentar o Cur- : Ulceras vancôsas - Fendas D RL\M PRESOS
tncalhou num banco de areia. 589.411 pre�biterjano�; 625 280 ternidade comunicando o fato, O

so de Oficiais, por ter o mesmo!: aLonicas - FistuJas crônicas :
o curso completo do Colegio: e -Inflamaçõe5 crônicas em I:

O aparelho atracou, em outros !)r()!eslante�; 776.50D ju- Club:, n_ão se responsabilizará::,pe- Militar do Ceará. II eenhoras, etc. pão curadas :=' Pelo guarda-r.oturno Amér'

seguid,a normal�ente ao ae. deu.; 60.389.711 mahometanos las �Iapa�, desde que falte aquela
,

! com ti INFHAZON TERA- O Alves, foram apresentados na �
,

.
., �

, '

' provIdencIa. ,_
.. • 1" C

'

roporto e parhrà amanhã ás e 7 5.2_J _i 898 que segIJenJ ou-
' Faculdade de Dire-ãlo de;: P�A, (Raios Ultra Violeta : l?Ia entraI ao comissârio Fu

5 ho:-as" afim de alcallçar t.as religiões, S' t C t i
a fnos, de onda ultra-curta, • SIlva, por estarem empenb

NA- Sa!a �a.s sessões do Clube �os an a a ar na ; e para aplicação local.) I e� luta corpural. cêrca da

Porto Alegre á tard.:!. o S13. com 9�9.363_897 FUnCIOnarIOS, em 6 de Fevert:lro I '. • Procurem o consultoria do : �Ol�e� em plena via públic,
habitantes, ha: 8,45�.000 orto- de 1939. I .oe volta rl� Cal!Ital da RepU-li •

i I�dlVlduos Jorge Aguhl' e

dovo�; 6.329.57ó càtollco�; . . ,b}l�a reassumIU, o�tem, o exer-,:
dr. \ureUoRotolo Ilnno M�chado, ambos de cêr

430,5L7 IUkran"o'; 304025 ANTONIO DE PADUA- PE- CIClO do cargo de Dtretcr da Fa- G R FI' Sh'd :Igra,resldentes.nesta capital
b. 110 5 REIRA, Sep,retário. culdade de Direito o sr. professor � ua e Ipe c mI t. 18. "

.

atl�.taé; .1 5 cl)ngr<!cioni�las! .....

486.1 03 episco,'Jaj�', 887.839
Bayer _Filho. ''':'••eeeoceOM••OG&eee•••ee I PEGADO COM �

_
8 4t �.II8O.GOCiIill(jIB.O&ltl�e••••e I �A NAS G ,6.0

..

m<lodi,;ta<; 58),074 plefbireriã- Clube Doze de ,IA 0,AC!to'
� RA,\F

no; 907,093 outr��s protestan'
'1..$ �DV"'"

508 558
.

rl
Pelo guarda-noturno José R

RIO, 8-A campanha ini- tef; , JU _e1J�; ..... foi apresent.ado na Policia

ciada pelo governo em fa- 121.80� .671 ma!�(:mentan05; e C:::ON\7'ITE I traI, Heitor Alderedo, encontra '"

vor do barateame.nto do pre'
7 88 ��t>:?Q�6 stgUlJores de ou.

., .

cêrca das 2 horas da madruga

ç() das frutas contmua' dando 11(8S r .. lglO_�_ Convidam-se os SenhOl'i:s SOCIOS e exmas. failJilias furtando garrafas, nos fundos

otimos resultados. A uva, _�a Euro�a, o aspeto para a SOmE'E CA RNAVA\�ESC.Il" qf\C este Clube Je .casa comercial do sr. Bat.sta

que era vendid�, nesta capi.1 rel'glOso é,� segUlote:
vará a, efeito na noite de sab,ldo próximo, 11 do cor-I

reta. Em seu podeI foi aproo

O 1 f 43 rente, com início ás 22 horas.
do um SUGO c?l1ten lo 21 garra

tal a 6$, 8$ e 10$ o kilo, S calo ICOS o, mam os, Jlo-
.

,.

S " . .
,e 3 sacos vaillOS.

passou a ser com;)Tada a ct� população 10ta.l, con�ando _um,a.,�do� « O.lclta-se aos senhor�s SÓCIOS a finesa de nã,) le-! - ,. ,

3$ o kllo. nos caminhõ�s dt; �OI.8?5.000; herc:'Jes e cIsmá- varem crianças, assim COm!i, tambem, será exigida a a' Tentaram soltar os

MI'n;l"tfrl'o da Agrl·cultura. tIcos l�ntos
..

(-. é. f'\rlo:loxos, N,inguem ha que posila- q�ebrar' a presentação, na entrada, do talão do Inês de Janeiro». dos a dinamite I
" "Combinação Feliz". Sempre uni.

Para se avaliar o interes- russos, anghcauos. protesl-,ltes, dos caminham os imprescindiveis
Pela Diretoria

se do publico por essa ini- et�.)_ fão 243.529.57;; nãf. companheiros da Mulher Brasilei- Oscar Abraham

dativa, e interes�ante con _

CrIstaos: 31.340.916, l'a:-PO' DE ARHOZ; BATON I' ��ecrctário
E ROUGE "Adoração" N' 46 3 V

signar que de 28 a 31 ja- " "'''' ''' "'',.,''' 080 c.

- 1

neiro tlltimo, isto é, em qua- Or�. JOSl=pHINA SCHWEIDSONtro dias apenas. foram ven- UMA ASSINATURA MENSAL u L

d'd O· t
.

F d DE "A GAZI:õ'TA" CU�TA iE" -.'" dI as no IS Tito e .:ral, l" u mSI.ecta Isto em oeD�as ele Senhoras
3.114 caixas de uvas, pe-

APENAS 5$000 e crean�as)
sando 32.429 kilus, ê 552-
caixas de figos, com 5.U53,

fjONSULTORIO

sendo esses produtos proce- VENDE ..SE Rua Felipe, Sehmidt, 39
déntes de diversa(: cidades HORARIO: das'lO 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas
do Estado de S. Paulo.

A
FLOR.IANOPOLIS, Qi.orta-Feil"a, 9 de Fevereiro de 1939

Esteve na Policia Central
funcionária pública estadual d
Maria Trilha, casada; Com

a?os d� idade, moradora na Av
nida RIO Branco, queixando-se
haver sido apedrejada pela es'
e filhos do fotógrafo Julio
que resultou receber uma es�ori
ção no braço.

Vendedor

LIVERPOOL, 8-Foi las
uma bomba contra a pri�ã\) (

Walton, onde se encontram
merosas pessôas d@tidas sob
sflção de ,articipação nos

----------- tes att'ntados terroristas. O
tardo abriu enorme brecha
muralha externa do presidio, o

gando a policia a estabeleceri
diatamente forte cordão de
lamento afim de impedir II e

são dos detidos.

,

E.... 96 horas os ca

riocas comeram
32.429 kllos de

uva

Precisa-�e de uma senhora que
se encarrégue da venda de ma

quinas de costura e outros arti
g,QS do mesmo ramo. Informa�
ções nesta redação.
N' 14 10-10

uma bem afregueza
, da casa de importa
ção. Lucro anual de
50 a &0 contos.
Precisam-se de 120

contos para acquisi
ção de stock I"Je, mer
cadorias.
Informações nesta re

-dação.
N'12

, '

APARELHOS DE "JANTAR
"R'ESENTHALER" -

LOTES DE LINHO

Negocio de Ocasião
Vende-se uma bôa casa recen

temente construida, tendo bôa a

gua� privada, uma outra casa no

va para despejos, e co� terreno

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

Cardoso. em João Pessôa, perto
do Balneario. '

31
RecebeuI . A MOOEL

Belo Horizonte, 8-Em
de ontem o Tribunal de A
d� Estlldo confirmou a sen
que eondenou o sargento An

�
de Paula Mesquita á peDI! dI

� I
anos de prisõo como aut�
morte do major Bragança,
outubro de 1930 .

14-11
15vll

• Fil'

o S,ilbão

"V,�••rgelD E'spe'cl'al.á'Idade',,�r' S���Oo�I,jr;_ê;y, �' *\�/�TZtl&(Z
, ,_�ILU:

Cia. - "JõlnviUe
.

MAIl(;A REGISTRADA:;� ':'.,
reoomenda ..se tanto para roupa fina como para roupa comum.

......
......r�;?!

de WETZEL &
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