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i o Exército e, o Inter.

I ventor Catarinense
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«Ao senhor doutor Nerêu Ramos, Interventor Fede- ii Inaugurarão: ral neste Estado, a nossa divida é grande. Além da genti-' �

i leza e simpatia pronunciadas com que sernpre . distinguiu I Tubarão
as classes armadas do País, durante. a-trajetória rutilante

.

i de sua vida de estadista, revelou sempre seu entusiasmo I'
. e interesse pelo que de patriotico vem o nosso Batalhão

I1!Oirealizando neste famoso recanto de Santa Catarina. Ainda :
está bem vivo em nossos corações, o dia 18 de Dezembro I

: ultimo, que nos feriu profunda e inexoravelmente com o de- ai·I sastre havido, no qual perderam' a vida dois dos nossos e

I feridos ficaram muitos outros. Então, mais uma vez pa
•

,

tenteou o senhor douto:' Nerêu Ramos" naquelas horas an- e

: gustiosas, o seu desmedido interesse por tudo que se pas- :
: sàra e, num gesto que o dignifica e eleva, fazendo-se ad- I
:: mirar por todos nós, amparou moral e materialmente os I
: nossos soldados e suas familias. Gestos como estes, meus :'
o senhores: bem definem a personalidade do homem publico t
� que enfeixa em suas mãos, o destino do povo de Santa I
:� Catarina, conduzindo-o com segurança e serenidade 'para o

e
um porvir grandioso de realizações. Agora, é a oferta que

I:: faz do pedestal, em cujo cimo contemplamos altaneira e

: impassivel .a figura do Duque de Caxias. Receba pois, '

• senhor Doutor Nerêu Ramos, os agradecimentos destes
: soldados do Brasil, que o admiram e são gratos e que, '

: pedem a Deus seja vossa vida bem longa, para que nos- II
sa Patria possa merecer de suas energias uma época ple-
na de assinaladas conquistas». • i

;••••••••;I � lil i Preleito Marcolino Cabral

EntTaaa.. I( J _..;:....__
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GAZETA
Trechos do discurso pronuDciado pelo
valoros. ollelal do 13 B. C. sr. teD�Dte
An6�, Pinho, na quartel' daquela uoi
dade, quando da inaugura�ão do busto
de Duque de Caxias, glorltl do Exéroito

Brasileiro

Diretor-Propri�tario JAIRO CALLADO

VI Flbrianopotis, Sexta-feira, 10 de Fevereiro de 1939 INUMERO 1368
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da ponte sobre -

o riolEm tornode uma con
cordata requerida
por H.· Fell

.

& Cia.

-;::-.-.

I .. Do ilústre e operoso
I p,r�feii:o municipal de Tu

, 'I barão, sr, Major Marco-

1lino Cabra�,' recebemos
, I geJ'ltil cenvlte, red5gido
nos seguintes termos:

I-- Jairo ,Callado -- Di-
"

retor "Gazeta" -- lFio'riag, Não discutiremos o mérito da E serão nada menos do que
ney!}oHs �, Tenho a ele-j questão, Preferiremos, antes ol�ar aproximadamente 800 chefes de

?i,�da honra de (;o!'nidal o para o lado que mais pode m- família que fícarão sem trabalho,
i
.,. •

• ! teressar. E' que entre os credo- levando atraz de si um cortejoa-t).istaS' fcs't,;JS thas,li e 121 res, que são sempre homens de doloroso de esposas e de filhos

o�gtrénte9 _

e.n rcgns:ja: largos recursos fínanc.eiros e ?S atirados á mercê das contingên
mauguiaçao ponte sobro i empregad?s : operar_:os da fir- das crudelissimas do Destino.

Q, rio Tnbarãs, I tenelesas i ma que ficarão sem pao, no ca- É por este prisma de dôres e

saudaçôés. (a-' r��'rcoíhlo I so de, ser decretada a falencia de pr�vações que encaramos a

�:\0b .1'
(li

pr�fenremos olhar para estes' questao e que nos leva a pon-
�,G ,ra3, prefmto. ,I ultimes,

a compadec�r-n,os da-I derar a ��cessidade imperiosa
I " queles que, embora prejudicados, de ser facilitada, por quem es-

.,' A' ,',' .'. I n,ão irão, decerto, ficar na mise- teja em condições de faze ,i J,.

� presidenda da i �Ia, '
,

.
_

_

a o!g�nização de. uma Sociel.t Ie
;

,

{ ,
_

Anônima que, aliás, ao, qu:: :::0-

C�e:3 dos Arl-I·stas Estudos economico- n:os informados, já e�tá nas co-

UOU I t gitações de grandes figuras do

It· nosso mundo financeiro e que
CU urais de tal modo conseguirão dissipar

a ameaça que paira sobre as

cabêças dos que ,estão na i
minencia de ficar sem pão,

A "

'Organizàção internacional
espionageDl
tinha ramificações
e Santa Catarina"

de

Junak"
Paraná

no

RiO, 9-0 grande almôço que
I: j � deveria ser oferecido ao

sr, Dario de Almeida Magalhães,
no joqueí Clube" foi datado pa-
11 o próximo mês em virtude
d r; falecimento do sogro do bri
lha ate jornalista, sr. Honorio
Hermeto Corrêa da Costa ocor
rido sábado último, em' Belo
Horizonte.
-_._---------------�-, -

e

Remoção de,
embaixador

Proibida a' venda de

um bebidas no Carnaval

BAl'A, 9-Em transito por es

o
ta capital, de regresso da Euro

I pa, o engenheiro Gustavo da
•• I

Silva ,Filho, declarou que o ga-
Sra. BeatriZ Pederneiras Rantos "zogento resolveu completamente

Os ferroviarios do nosso- Estado, num louvavel gesto, bo-: os problemas dos transportes na

menagearão a exma. sra. d. Beatriz Pederneiras Ramos, inaugu- 'I' Europa.rando, no próximo dia 25, o Departamento de Saúde, em Adeantou qU,e traz resultados

Mafra, que terá o nome dessa ilustre dama- catarinense. dos e�tudos feitos com a turfa

Prestam, assim, os trabalhadores barrigas-verdes expres- Marau,
_

a qual é .ótima para a

sivo preito de 'gratidão á PrimeiraDama de Santa Catarina, produçao de gazolína.
que, possuidora

_

de coração honissimo e alma sen:pre afeita ao I Novo chete do ;;ãbin�fA do
bem, vem preocupando-se perseverantemente em mmorar o sofrer' •

1ISI
•

""--

RIO, 9 .:_ ° chefe de policia dos infelizes, dando-lhes confôrto e amparando-os no seu infor- ministro da Viação
fluminense baixou uma portaria, tunio.

proibindo a venda de bebidas Bem merece, pois, essa signifícativa homenagem dos ter- RIO, 9-Foi assinado decreto,
alcoolicas com exceção do roviarios catarinenses a exma sra, d. Beatriz Pederneiras Ramos, I designando para o cargo de no

-chopp- �erveja e da =champa-. ,pel(\�uito que tem feito para suavi�ar as dôres e apl_�c,ar as; vo chefe do gabinete do coro

nhe=" entre ás 17 horas de sa- ,chagas daqueles que a sórte lhes fOI adversa e a rnolestia peno- nel Mendonça Lima, ministro da
bado' e 185 horas de quarta":' sa e contagiosa os torrou segregados da sociedade e, afastados Viação, o capitão Napoleão de
feira, dura�te o Carnaval. do convivio de seus pro�rios entes queridos. i Alencastro Guimarães.

'

RIO, 9 - Foi removido o sr.

Otavio Filho, da embaixada de

I Bogotá, para
ministro plenípoten

ciario da legação do Brasil em

"iiiiIiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Budapest. "

Rio; 9 -- A senhora Ro
salina Coelho Lísbõa, que
participou da Conferencia
de Lima, interpelada sobre
o eixo Rio-Washington,
declarou: -, I
- «O Brasil é como uma

linda noiva, devido ás

suas riquezas cubiçadas
por varios pretendentes.
Saberá, porém, escolher o

seu noivo e o casamento
será' com separação de
bens.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Direção de Hélio Carlos Regis

Somos nós, pelas nossllS colu

nas, que, dentre todos os jornais
esportivos da cidade, temos da�o
mais guarida a. todos os clube I!

noros, quer da capital como do

continente.
Temos feito o possivel, de

todos os modos, para mcuttr no

espirito dos esportistas florianopo
'II '1ltros para o alevantamento es

pcntiv� do futebol. da nossa ilha.
quiçá do Estado.
E, entre estes clubes que tem

sido protegidos por nós,' _ está, o

Estudmte F,C., team da n<!ofor

çadall turma da poble,:"� �U?' iJ

dl.lbit.'l\'elm,>ot.-. tem colhido louros

após louros, dd.ndo urna prova

éondu�ente--eslá invito em mai�
de !5 partidasl
Jonhson, Caval!azi, Toninho, o

'técnico", Mlhon, Décio', Oscar e

outros tem feito todos 05 e&fo.ç')s
pos�ivels para que o team vá

avante, e, dand'l uma prova inso-
6sml1vel diSSO, -fundaram vá,ias

secções de esporte, entre elas a

de nr.taçào e a de bssket"b�Il,
Domingo, entretanto, irão jogar

m Tíjucas, com o Tijucas F.,
., que é u� dos mais fortes e

denodados clubes daquela zona.

O quadro do Estudante,c.on
forme foi escalado pc:lo "técnico"
roninho, será o seguinte para este

grande eDcolltro.

o Estudante- Juntas mãe e filha para F����X�����l',�::'-�:ac;�àc-�lu-:
,

.

.., ,� R t'
- hi

vai a TUUCé�lS domingo jogar a' morte' Feehtaram-se 110 quarto. eu- � epar lçoes�: bes fiHados
T�' F C • lafetRdo, acenderam um i PúbJicas �lCOm O UuOa8 •.• fogareiro e abriraUI a torneira de gás fi � Comunicamos às entidades aci-

0 : ·.) � � ma, a todos clubes da cidade e

Belo gesto! S. PAULO, �-Im.pressio Tdo sobre o movei dua� �ar-
���� :iPl:#l�� aos demais

�

filiados que 1 GA-
nante ocorr�n::ta. registrou -S: tas,. �ndereçdd�s à polt�la e Prefeitura Munioipal Z�TA ESPORTIVA. não tem
na rua Matlas Aires n. 4'30. ao JUIZ de Órfãos lnteiran- mais nada com 1\ Associação dos,

O sr. Valter Lange, digno Moradores dos predlos vízi- do se do co iteúdo da que Maria Libana de Souza-i- Sim: Cronistes Despc)rfivo�. da qual,
presidente do Ava�,. dando �m,a nhos, notando forte e�alaçã.o I

era ender. ç:Ja ,à P?',icia. o
Viuva José Ortiga-Como re- por. motivos todos particulares.

prova de alto espmto esporuvo, de gás através dos ínterstí- delegado p ide ldentlflcar as _ desligou-se.
e�viou. o seg�inte fonograma à cios �as portas e janflas,lduas rnu h-rcs

... rrat.ava-se q�f'�'elso Valentim Lessa--Sim. Paulistas 4 Xdiretoria do Cip: suspeitaram que algo de ' de Herm: nne Brlscoll Ba- Armando Sabino-Como re-
I tarl dI' de 63

.

r Ca r ioca ca 2«Avai felicita ao valoroso co-
anorma se es arra passan i., anos, VIuva, .ran-

quer.
=

irmão ela brilhante vitGriti con- no. interior �� prédio. Dera!:lj ..:cza,' ,e ce Marcefle Ballet, Paulina Marques Rodrigues-':"uistad� rimeira ar tida Cam- av!so á policia, e logo se- I sua 'filha, d� 36.anos, t 1'11- Faça-se a traosfêrencia requerida.
Realizou'se, antc-ôntem, o es-

1peonato. S�udarõc�.�a) VALTER I gUl lU ao IdocalMo d�legNado de
I' bem, de nacionalidade fran- GilbeltJ Comicholli--Corno perado encontro entre os selecio-

:I \
P antão r orais j ovaes cesa nados carioca e paulista.LAN�E, presidente,> ,

h d'
•

d' . <.' I 'N' t d: ',1 •

P I' requer. O' inand '

acompan a o e vanos Ins-I n car a mgiua é! o 1- AI
-

Gl d' S I
s canocas, treman o em cima

vIm emente e Guza - d L - •

d.1 d petores, 'I
cia ,_e escr.ta por Marcelle, C f'

a nora. nao se exercitan o com
Em resposta, o presidente o erti ique=se

-

.1 id
.

f d dAberta a porta de entrada, declaravam ambas que ha- S A C
'

M II C.o oevi o ngor, oram errota os.
CIp' enviou o seguinte: I • • asa oe mann-

e'-I O l'
.

di'a autoridade dirigiu-se' ao \ iam concertado o plano :je 'f'
s (J8U 'S18:1, qUê am a HOJeti Ique"se o que constar. " " .

«Valter Lange - Fpoiis. Re- pO.nto em que era mais forte, morte e o meio que lhes pa- C
..

& I C
sao uma potencia e são trJl"'re�

or�J[ll rr::ão- orno ,te-,· .
'

conhecido geotile�a cumprimenta O cheiro de gàs carbonlco, rccera mais apropriado para : exercitaram-se com rigor, F, por

seu, distinto co-irmão espera seja d�parando no quarto d� dor- u _:uiCidiO 'f�ra aquele. Ca- qUL�andro Juvencio Ferreira_lissoo'merecihda!�,ente, venc.er,-···.
reglstrad� seglllldo encontr9 cam- mlr com.duas mulherc,:, �o- lardaram cu!dados3m�nte as Sim.

.

S seral 5 logar�m assIm:

peonato (!stadoal mesma compre-'jbre. O lflto,.Um�, delas, a. f...!n�as d, S port�s e ,anelas Otavio Francisco Rosa-Idem.
enslodesportiva dernonstra�a AVal maIs velha, lá. estava morta, abr!ram. � �'Jrnel�a

. do gás João Batista' de Farias-Idem. Paulistas

jogo domingo. Saudações (a), e a outra, mais moça, acha- de ,�umlnilç�o .e, p_ara q:te o Toroaz Duarte-"Aguarde opor· I J d'
SADl MAGALHÃES,presideo-1 va-se em grave estado. Re- trag:c,) deslgmo nao se nus-

t 'd d . C ur_iiDJ.:r,. 'd P t d" t·
.

d 'r d
um a e. arnera- unquelra

te C'lp.»· !movl
as para o os o t., asse, aIO, a aC ... n tram no L' d B d DI N. .

t' t 'd d' t f
.

d
- l7.an ro- rao ão - e ero

, ASSIS encla, a au Or! a .? quar o o 'Jgarclro � carvao. _......_.

M dA' d' h T I,r'; I en es--,··uman ln 0- eeco

I Procedeu à busca, encon tran"'! .

.

.........................................,........... -AlIlken-Paulo.

A maravilhosa visão da
�. SDuthern Braz'iliar�l Lum-

�......

ber & Colaniza'lion Cu.

. '-
--

'

"Tapis roulants", ('ódigo mímico e a

grande ,atividade,.:'�·o", ,t� per�,U rp�vel hu
mor d·,

..

dr .__J:lrn�s, BIShop,
-''(�oDdiiU:ã�ã�';«i� à�: plijfbi� ..

�arioeas

Como vemos, lealmente,poderá
o E�tüdante, domingo, frente ao

Tijucas, fazer bôa 6gura.

A" Combinação Feliz" nas
_

perfumarias é arte que não I . f\ vila �e três Barra�-'""-.ua popU}IlÇã� � ,seu comercIo--

encontrará simile. As fOfmu- vlve-pode-se afirmar-da Lunlber. ql.l� distribue em saldrios

Ias dos Tres Elementos I m�nsais a seus operarias 21 � co.nte_s d�, réi�.
..

oirmordiats da 3eleza são Mantém a Compª,nh,a, um hospital 'com 35 leitos, prImu- �)
.

frutos da "Adoraeão" rosamente aparelhado, <tue' ateni.,. não �6 ao pessoal di( Lumber, I

como ainda 80_público erp geral e, me�mo, aos acidentados de
serrarias estranhas,. Na farmacia da Companhia s§,o aliadas milha
reI! de receitas expedidas pelo s�u ser.Vlço clínico. O esprrito de

organizaçãO que a ludo preside é simple�mente notavel. Possuem
as estabelecimentos lpz elétriças, ágll&1 encanada, serviço de segu'

rança contra iccendios, uma rêde de hidrantes, corpo de rondar.-

tes, um hotp.1. um magnifito <:inema sonoro recem-inaugurado, rêde
o cronista da GAZETA. para PROGRAMAS DE HOJE: teletônica e muitas antras coisas.

'

aeguir com a embaiJada. A Lumber mantém em trafego eêrca. de 100 kms. de sua

Dê fato, foi um gesto exponli- ODEON, ás 7,30 horas: ferrovia de penetração.
O do novél team,que reconhece

SECRETA'RIA DE SEU A Lumber Co" segundo nos informou o seu culto e ope-
e mestra a sua· gratidao à lm-

MARIDO roso Secretario, sr. Emilio Tinel, j�' estendeu �ssa ferrovia em

prensa. apreciaveis condições técnic8a, a!é ás fraldas da Sena do Espi-
-Que os Brandes () imitemn•

REX, às 7,30 hc..ras: gão, em terras de lua pr9priedade,
VENDE - - SEu B(JI MOmREU

'Conseguiu ela, atravessar aquele acidente geegrafico e com

3 d M O ME " 00l pouco mais de esforço seria alcançadas as margf.RS do Ita-jaí,uma casa na· Largo J e aio
de onde facilmente escoará no oceono o enorme volume de ma-

n. 9 perto da Avenida Hercllio. E L 7 30 h
'

L
. IM?, RIA ,às, oras: deira, relida por falta de tr�nsp(lrte, sendo ali embarcada parauz para tratar na mesma. I T dN 47 5 V3 RITMO ARDENTE 08 mercados consumidores. ai empreen imento desenvolveria imcn-

samtnte aquela regiAo litocanea e de�congestiaria a E.F.S.P.•R.
Grande.

,

Metade do projeto está concretizada pela Cia., resta at)

i GO'l'êrne realizar a parte restlate. Serár i,refutavelmente, um im

! pulso. vigoroso ao já diaamico exsurgimento economico da terra

· catannense. [

Kiralyhegy i Além de ,ua ferrovia de penetração e ramais, a Lumbcr �\
,mantem em trafego constante � locomotivas á fogo, 3 loc?motivas �! á presslo, 1 �O vagões pa�a t�ras, 20 vagões para -madeira

apa-II;�\:! relhada, 11 carroças e 6_cammhões. t�
I .

Esse material rodaote transjJort� para S. Fr��cisco e P I\ra-l- .\i:
· naguá, rumo aGS mercados da Árgentma, E. Umaos, Alemanha, I

i::'· Belgica, Inglaterra e Africa do Sul, 100.000 m3. de madeira I :
i serrada e 1.000 vagões de caixas �p.sat'l"()adas, anualmente. J ,:,�,�;�;.,: .. '.

.:;

I, Te� atualmente um stock de 3.000 vagões de t�boas de, ���t�ttn� ..�

! PlDho, ImbUI!, pranchas, pranchQes, soalhos, f&t.s paultstas, ca-
I .

'boI de vassoura, caixas com e e 5c:m marcaçp.o 'côces, etc.

I Vende a longo prazo e á prestação, rberrimas terras em

Osman Medeiros, Preso Pena, Linha itAraré ·Uruguai, Felipe Sch

I, midt, Calmon, Paciencia e Três Bar�as, localidades catarinp.nscs).
O mesmo sistema de colonizaçlo apites, no Paranà, em Morun-

I lava e Cachoeirioha.
.i E aí tem o leitor, em rapldos traços, o que é a Southern

!'BraziL Lumber Colonization Co., de Tr@s Barra$, pondelavel fa-
i tor da économia calarincnse.

�

,'';:---- O� goals
< dos paulistas' focam'

tminalil.dos por: Araken 2,Tel,!co
1 e Armàndif1ho 1. ;,.' ,<

I' .

Dos càriocas:Valdemar; Car
reUo.

. . .

Aimoré
Dámin&o� - ·FIOlindo

Og - Dodô _. Canah
Sã- Valdemar-C. Leite-Ro-

meu-Carreiro.

A ,salda

" .

Décio- Damiani
Itam�r -Sales·-M�kt o .- .. j

Jonhson-Baiano-Saul-Célio e
.

Calico.
Res.: Cebolinha e Ivo.

• �rá às 13 hs., domingo,em frente
à casa A Capital.

Foi eonvldado

CARTAZES
DO DIA

PRE·8
.0601(ILOCYCLOS !

• j
',' t

.' �RADIO
n�CIOna'LJ

� , "l�:��se.� 4": ;;
. t ,\ \

....:�
._ • , ;;;.2-4

�\\ \, \ prOlra�a diurno ;,.i;E'f_1
. \\.

. De 6.15 as 17.30 horas

\ '\,\ A's 12,30 - KORA�BOLAS - Prc,grama de. 6fe

'ir-"..\ '.. humor, a cargo de Sllvlno Neto e sua
"_ troupe.

Dr. André

Programa noturno

De 17.30 ás 23.00 horas

Irmêlo5 Tapajós
Rose 'Lee

.

Ernoni àe Barros
Emf'ir:ha Borba
Ôrque 'Irc} (;)e Cansas
Ra·."umés .. a fUi Star!i
Regional Oe Qante 5antorQ
eiuario Patanê e sua Tipica rorrlelltlls
Romeu 6hipsman com a Orquestra ae

roncertos

Abertura com VOZES NOVAS, elemlZntos
estreiantes no raOio.

Sanatorio "Santa Catarina"

EstaGio PERDIZ'S - Vila Vitoria - Estado
.

de !:.anta Catarina

Aos horas certas, 'ornais falaaos com no
tlcias em primeira meto, forneclOae
pela A HOITE, sob o patroclnlo
õa rA5A f{

A's 21.:10 TAtiCAo 00 OlA • - Escrita
r: in!. r�rlZtaOa per Lamarfine Babo,
uma eferta ao casa Oe louças "O'
DRAGÃO.

DIRETOR PROPBIETABIO

, () melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para Q t,ratamento conservativo e cirurgico de

.

doenças pul
tnonares (pneumotorax, frenicotomi�, toracotOl;llla). Este. San�
toria encontra-se locali�ado na Estação Perdizes - Vila VI

�ria na E.trada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metr�. sobre niveI, possuindo uz eIetriea, !lgua encaRada e

eatradas de automoveI, com clima salubemmo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos w?-

4lernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e LaboratorIo

para examea de escarro 's�zaJ ·9n�a8setc.

SeQão separada p�ra convale8cent�8 de doeDç�s graves,
estado pOlltoperativo, impaJudismo crODICO (malarla), e8got�
mento, etc.

• A'S 22,00-0 TEATRO EM CASA·
r

'_ 1,�peaRErs Oe stuOio: Oauualôo rozzl E
r

, i�' Celso 6uimQrães.

Amanhã:

ORLANDO SILVA, NENA ROBLEDO,
MÀVRO DE OLIVEIRO. BOB LAZY,

NABOR DIAS

A's 22,30· CASINO NO AR - meia hora
�e graça, mUsfca leuE e bom humor.
a car!;jo ae: ., mesqultlnha, Ismlmla
005 Santos, Violeta Ferraz, 5i1vln0
tieto IZ manoel Pera, ofereclOa pelQ
Companhia Hanseatic:a.
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A GAZltTA14 gr:.::.. ::��8:r.nde
significação da indústria do
petróleo no organismo eco

nômico d15 países que a

exploram.
Póde dizer-se . das lqta�

sustentadas entre os povos
de di E'H8S nações que elas"
em gel aI têm sido orien
tadas por inter êsses mercen-.

tis, através' dos quais o pe
troleo surge s-mpre como

cbjéto de cc nquista,
Com ('S � ucéso. dr'! Lo- '.

bóh, na Raía, acred-tamos
agora e-n qu- u, cobiçado
mineral d-ix u Je ser rr éra

,

suposição, alimentada v'�g -

mente por algun�' patriotas, VIAJANTES CHEGAJ\f UN�
para se tr:wsfórmar na

- .�" bordo do <Ana» embarcaram MARQUEZ DE DINIZ

grand;: '/CI d",te que fôrças ôntem: Chegará, hoje, pela manhã, no

ocul-as se opunham obsti- Para São Francisco: Timoteo paquete <Monte Rosa», da Capi-

I Brincas, Serafina M. de Lima, tal Federal, acompanhado de sua
na.:Lmer:te lôsse proclama-

, Jaci Alirie, Laurici Alirio. exma. família, o nOSSi) centerra-

da I Para Santos: Oto, Maria, Ur· neo e confrade sr, Marques de
Não faz muito tempo a sula e Giselha Elíering, João' Dinis, cfíoial-meior da Fazenda " .

pella de um brasileiro lll!�- INunes,
Julio M. Alves. Lino M. Nacional e nosso colega da <Re- Healizou-se-se, ante-ôntem con

"

tre u, O'! U ao raís os pro-
"

da. Silveira e Manoel V_ da su- vista da Sema�,a», o_ mais impor- forme .noticiamos, 'o s.,CPulta�ent�
cess>s d um técnico,' es- veira. tant.e semanano Ilustrado do do saudoso comerciante Tuffi

.
' Para o Rio de Janeiro: Rita Brasil. Amin chefe da firma Tliffi Amin

trang'",r [.or si a', a quem, Cuneo Filomeno, Seoundino da O nosso distinto conterraneo & Irmãos, no cemitério de Ita-
ill u : l; 1 dirigir e orientar S. Simas, Adelia M_ Simas, Ar' vem á sua terra na\al em visita corobi, ás 17,30 horas, tendo o

as 1" squizas do petróleo Iêretro saido do Irn .erial Hospi-
0" BrasiL.. tal de Caridade, onde faleceu, em

Tão perniciosa foi a .L II!V.r�r I··.�. �h � fi �.�"'C.d t. quarta especial.
d d ij. g. O \8 1.4J :.

.

Grande foi 4) acompanhamento,aluaç,ão êsse in ividuo 80S notando-se inumeros aulos. O
interês5es da nossa econo· côche fúnebrp, achava·se recober-
mia inkrnad q�de

o

govderno d 'e H O.' L D GOr K I

I lSOoAbdree coor�atSa �drtificfia,i.3 e nlat1ldrais.não teve UVI a em es- • I�...,! a u e OI co oca a a

pacha-Io balfa lóra... bandeira da Liga Operária Bene-
,

Livraria. Papelaria, Tipogra-fi:a, EncaderdaçãJ e Fà- I ficente, de eúja socieàadt' era a�lE', poi�, d� se imaginar b' d
-

b d b h socI'ado ·e a qual presta'ra r,ó,l"'van.rlC1 e carl � ;s 'e 3rrac,_a -<ii �

a alta sigllificaçã I da des- t
-

es serVIço�_
cobelta do p<troleo' em ' Artigos para escritóri) - Uvr0s em brancos-Arti· No cemiterio, á lreira do tú-,
Lobato e (iS beneficios que 60S escoJares-,Artigos para presentes -Brinquedos mulo, falou, em nome dos ami-
sua industria hã de pro·...or- .'. , I gQS do pranteado, comerciant,e, o

.

'. . B' "

.' -!
ft ,Acettam"se . encomendas de «clichés», chancelas. ! nosso conÍrade sr. José de Diniz,Clonar &0 rasl. '. -,'.

t
'''.

b d d t � t
"

'II f' t'd �

f
E�t ' .,-,.1" õ

- >;:- '�tne es e carlm os e a ,H, (I;; nlt'.J. para tnu-
. i. que pt'O enu sen I a Ofaçao une-

,as con,I .•dIlÇ es 'nos
t','

.

! 'Ih ! bre. Em nome da :t.iga Operária
I

"
-

d
,! I Izar e� ampl I as

OCOf({'(D exa.llmente quan 0, It� F' S h
'.
dt 27

.

;

dicursou, comovidamente, o sr,

por exi,gências ,da ,técnica,
.

nua
.

e IIpe c rn l," ,
'

.

Hipolito do Vale Pereira.
os llabalhos no. territorio

1
F�onanopoils Sta Céltanna A familia Amin, cercada das

oaíano cnlr?m em, férias ... _

mais explessivas demonstrações
"

'�, -;;:;,
.",'

41, P. ",' cltej pezar, têm recebido i'IlI.:_merdo9,

" e egramas, cartas e cartoes e

Opé .',

",,,,,._ pezallles
;,

Dirflltor - Proprietario dA'lRO C1\LLADO

Florianopolis, 10 de Feve:reiro,
..
de 193,)'

Redaeão e Ofieinag

E�,p,ed,íe�te Tyrone PO-
... _ a

wer nao mars

poderá, tra
balhar n'o'

R'. Conselheiro Mafra, 51 ra,dlo
Florianópolis - S.Catarina

I '

,
. HOLLYWOOD, 9 - Tyrone

Agentes-correspondentes em to- Power recebeu ordens de seus

das as localidades do Estado, emprezarios cinematograficos pa-]
ra deixar de trabalhar em radio
difusoras, devido ao fato dos

C O I a b o r a l' ã O exíbídores cinernatograficos se
� queixarem de que as irradiações

de Hollywood estão afastando
o público de suas casas,

Entretanto, diversos outros es

tudios estão procurando, desen
volver as irradiações por con-:
tratados seus. I
Com a proibição acima alu

dida, Ty o :e Power terá um

prejuizo semanal d � cinco mil
dolares, de 'remuneração que re

cebia das radios difusoras,

GERENTE:

FLAVIO FERRARI

(N\

Ú conceito expresso .em artigo
de colaboração, mesmo .solicitada,
não implica em responsabilidade
8U endôsso -por parte da Reda
Vão.

Assinaturas

Ano
Semestre.
Trimestre

,�

60$000
35$000
20$000 M. J li ';:;I'J'r=- ��

Uma assin'ób.ara, mensaJ.1
de A GAZETA cu�ta I

apenas 5$O�o. I
��·IIZ!i""�1

56 para a capital:
Mês 5$000

A corre�pondênl?ia, bem como

os valores relativos aos ,anúncios
• assinaturas devem ser enviados
ao Gerente FLAVw FERRARI.

BOIlJl,negacio:

Vende ..se:
lv1êfYa:f'f" t l,a�r� -

rara ao lado

o com

da Estação ;:,�r(jrorriica, (·orn

otima, (odo; t ,\"! (' " ,nlte CMa

d� residel1ci8, belo pomar,' jar'
dins e inum ras ben�eitorlas. Dj�
põe de grande exte!1s�o de 'terra"
para fins ;'5r:ca!as, ou dí{�fãO tm

k�5 •

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

Trãtar' 'na
RUA

_ T�t\JA,f\tEL.N· -,I 5
.1 o {-:,', ;�� ;:.t!;�f.5'<":":: ,p, )

Porto' Alegre; 8 - �a �ranja
do sr.' Dacio Assis Brasil, qUl;ln
do propurava enfrentar um tOU·
ro, foi atIngido por violentQ cbi
frada Antonio' Le�Í'ina, que veiu
logo a falecer,

touro matou o

uma' chifrada

..
'

aos seus pais e irmãos e ao

seus inusaeres ami�oiil.Vida naldo Bíttencourt, }?eUpe, Santía
gc das, Neves, José Lucie, Orlan
do Francisco Paim, João i. dOI
Passos, Nicolau Cacleos, João
Papagianes, Johnson Santos, Luiz
C. Pavan, dr, Vitor Mendes,
capitão Américo Silveira d'Avil-.
sargento Alcides Deleite, sargen
to José Felix Vieira, Antonio T.
Ribeiro e Bonoso Paulo Cardcso.

ENTERRO

Nossa
\NIVERSARIOS
Hegista-se, 'hoje, o aniversarie

natalicio do farmaceutico, sr,

Carlos Henrique Medeiros, co

merciante em Blumenau,

Fazem anos hoje:
'o 'sra. Laura Cunha;
'o sr. Silvio Marques Guima-

VISITAS
rães; , Visitou-nos, ôntem, o nosso
.o sr. José Luiz Pereira.

distinto confrade.sr. José d'AI-

BATISADOS-O- moida, digno supervisor geral de
vendas da conceituada e imporNa catedral provisoria, recebeu
tante Companhia Gessy S,IA,.

ôntem, as aguas lustrais €lo ba-
tisme, a inocente Maria Stela, que se encontra' nesta capital a

R' serviço da mesma.
filhinha do sr, prof. Celso da

Ao brilhante colega agradece-
e .de d. Maria da Conceição Viana ..

ti! d
.

'ta
C

. R'I ,mos a mmia gen l' eza a VIU .

arreiro la. dl
- f' d

F d
.

h
' com que nos ístínguíu, azen o

Qram pa rm os seus a r08 sr.! '

f" .... '

M I R b t R'I d M votos por uma e IZ esta ••ua em
anoe o er o 1 a e. a-} '. ,

-

'J
' R.'l nossa capital.

na ose 1 a.

Y-,,

.-�

_--_'_"

l1,j__,�I; II: L' U :M lEr N
.

. -;. ,.,

,

R.ua IS de
..

�

.-: I.i ,

,
!� . �.

'U
'1.122

"

Novembro
,

F?bstal, 86
n.

Ca,íxa

Remedios veterinarios

Insecticidas e Fungicif1a,s '-J

, �.
, ,r

"

Especialidades farmaceuticas
da, "FARMACO Ltda.", Rio, de
Janéiro,. '-Saes qU,imico.�fa�mae.lIticàs_

,rtig:o,s: fotO!l�
"A G: F A!"/ ,

,

.;.;

..._(".

"

iii
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A G'lA Z E TUA
Dr. Alfredo P. de Araujol I Accaci��Mo ..

'· rrc:u:'::'ualqUer
MEDI (.':;0 • �! I estrutura em ccn-

Especialista em molestias de creanças, nervos' rei ra tem seu escrlp- , �, j ereto armado ,

��1 impaludismo e moles/ias da pele A.. d
.

� �i � e ferro-a tw 10 e advegacla á rua �: '

Tratamento do empaludísmo e das, moléstias da pe- �'
'

le e nervosas pela .,Ilu/ohemotherapia Visconde de Ouro, preto/ � , ,

consUltOr"iO e residencia-Praça 15 de Novem,bro, i 3
70 Ph J 277 _ � � ,_ .

Telefone, 1.584 n. •
- 011P; •

��sul/as:-Das ti às 11 e da�;_I,4 às 16 horas
__ Caiu PQstal, ,1.10•.•,_j �

,

"

'

-
-

.

� «J Omar,Carneirot2�·_PLN_MS2 .

�,
,\,

M.Ii o' I e o o P E R A D o R I '

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS �:tj
CONSULTOR lO-RUA 'FRAJANG 17 SOB. �

ài,i,", IDAS 9' AS '12 E 2 AS 5 �
,

liESIDENCIA A RUA
o

José Veiga 186 ��
� ��n:":amad��:al:!!9hora dia _ noite �� �g

f.l,\'
,�..,j
Ío't;,

i&AVARI ..\if� �
,-, MillilU1ll"�� r: �

----"-'�\'-�-��-ttti-d-----i':__".�-�---'-
f

meUr itíb�"
",. !

, ..

'��
Para seu concerto, precu- i�

,

rai a Casa Musical, que con- �[�Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
I ta cem a eflcína melhc r r�

tias do" olhos �
t d P

:

I
montada ll_a c'ap.ital. �fil"'"����,�::�,,'_A..(U'd_ .,:1: al-'" ,;<.,..ç,--,�,•. ,- ' .. a _3p':f:,',E�8S';Je-, com o Hr• tAu: '! f-tua Joao Pinto, .2

'<I,. ai: ....OO:B��
, le:oFllhti, no StIVl<..O el... Flui. David auson, no ospítal 'I

' " !!Nj�oa�",�,ti[lrm�f!!!,�;.!S!§!I!!i@.g�',!!!;;!l'llm�

-I Cm;I!:i1��:;el���:�;:��!o s�; e����i:;idade I A I'.. Eletrecidade Médica, CUnica Geral i
' E' I r» t r' lê ca

'

Consuuas crariameute das '15 ás 18 " i ,_� ...

..

,L[,"CONSULT0RIQ Ru João' PIOro 7 sob. Telefone �456 i PAltA INSTALAÇOES'�): LUZ. FôRÇA E AN.
RESIDENCIA: fiua ,';-et)ent� Silveira 57 Telef.,'1621 '''I TEMAS DE RADIO, CQNSEf(TOS E AUMEN. I

� ----- ""--,'

-- 115

I'
F

TOS PHCrUREtv1
' ,I

--,--"'- """""",�������, IA. Ei:L�rrF<TC:;-')'
D', t, A ug'u l''i< � U

" TEM SEMPRE EVí STOCK E A' v EJ..DA, PC.'�
-

I Parteira e Enfermeira PREÇOS SEM COMPf..TiDORES NA PRAÇA.
'dê Paula D. flora Muller MATERIAIS ELETRICOS, LUqTRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES I VISITEM� A 1C"1'&t�'; 44"aRua Joao Pinto n. 14 _ .. '&.f ...a.
,

ACABA DE RECI:.I3EIt UM FINI5SlMO SOJitTr�
MENTO DE CHUVEIROS ELE'THICLlS, I'\OVI�
DADE NO RAMO-/\R nco ....AttANTIIJO

Vanda e instalaçãó, de contador de luz e torça. por
preços modicos só na essa A ELE'TRICA

-

Madeira NevesDr. Joaquim
! MEDICO--OCULiSTA
I Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer.
I '

sidade de do Rio de Janelro

II

Rua Tiradentes, 44 '

Fone 1181
'MEDiCO

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-PARTOS
Operações

, o " ' '$.(;

10r, 'adr. de Mour. ::1Consultoria: Rua Vitor
Mt,irelf'� ,26

Advogadofo's 10,3u ,; das 2 as 4 h,

Residencía: Rua Vis" onde
de tDu�o Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
fone: Reeidencia, 1355

_

Rua Trajano, n' I sobraão

I Telephone n· 1541

lanc'o do, Brasil
10G.OOO:OOO$ú08
',259.746:100$000

Capital
Fu�d. da ralerva

EXECUTA, ,TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

A.QENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO. PAIZ

A.UNCIA LOCAL . RUA TRAJANO, N. 11,

. Abona. em' conta; corrente, os segúintes j�ros:
)CP. 'com Jur'lS (C01VlE�CIAL: SEM LIMITE) 2� ala ,

'DQ. o limitados, (limite de 50:000$) , 3� ala.
,

Bcp. populares' (idem de 1�000$), ,4% ala ,

J)ep. de aviso prévio (de qlt�,(squer quantIaS, com retl1'adas tam·

bem de quaisquer imPortanclas).
,
com aviso préviO de ,30 dias 3,512 ala
fif$n de 60 dias 410 ala
i4em. de 90 dias .,5% ala

J)EP9SITOS' APRAZO-FIXO:
pó 6 mêses ...% ala
por 12 mêses 5% c

Gom renda mensal ,
4,5% ala

LETRAS A PREMl0S
401' I!

por 6 mêses PI a.

a·l'lpor 12 mêses 5% c

f
Sujeito ao �êlo proporcional.. 1

.pldiente: das io ás 12 e das 14 ás, 15 horas'

Aos sabados: da.s 10 ás 11,30 horas �
--_

Endereço telegr. afico: SA1,"'ELLITE
, r,;�'�TELEFO:'iE I !ti "

................_.p.._•._"p..�......�i,�j�;,.

j," •

alta cirurgia, ginaeeologia, (do-
..

enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nelvoso lIt

•peraç6es do ,lastiea

�.

, "

L�.
Ptanta.execueão, 1is- �,
calízação e direção �
de ob.as �Aparelhamento com �
pleto para constru- �
ções de pontes em, �
concreto armado

'

��
�,':
I

\
I

., I

ibeiro
Engenheiro [Civil

........-: .• �_... _��.,,,_
•.h.'.����

Pal•••o "da' C_aixa Ecanamica
" ,

, "

1- An'dar ..
, �;)., s: Apartamento

,

.

;>.
•

"

"Calxa,Postal, 784

II ..0.' 7Ii'••�%!!!I;-.e4�$_4MQ�Ij_P\IIJ,II!,.2�:�:,,_'�"to
.t.;J :�": �.�I!ti ..,;J

IIJlzah,tertl,
- *W'

18m
.

••
C,.nsu'lt.rio T"cnico de,

IVO A. CAUDURO PICCOLI.
,

Enge��heírD Civil

IDrCi)f1ssionaie k\abilitaelGH:3 tJ 3t:a todos
os rarn.s de engenharld

Administràção. cQnstruçãe e reforma
...�e .'

pagamentos em p_restaçoes,

�rG>jéto9 em geral

Esorit.rlo central:
,

Rua 7, de Sete}l1bro, 47

p'e r to' U n�j- i � v

"[

1,:;' ":O'�.

- ,
�,

" Curso de Maquinas e Pil,

Aderbat R."
da Silva)
AdvogadQ

P. 15 de Novembro, J sob.
Fones 1631 p. Il99

'�. I

I"'C3)r. Aieardo," ��
"

O(Oottsrnanp,.
Ex-chefe ela clinica d. H851'i
tal de Nurnberg. «(\'ületsm,'
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreutsr] , 'I
Elpeel_lllta em cirurgia . �*

aaral

CONSVLT.RI.·�·ftua Tra
aDO N. '" das 1 (;) is 12 e

,
d.. 1 S ás 16 112 hora•.

TELfF� 1.28;

RESIDENCIA-Rua !�te-
ves [uníor N. 26

'I1_�t:!!.H'Jl _._ ,

10 ... M���..,;,.il
Boabai.

CLINICA ftERAL
Vias Urinarias

1r�tame1ft8 moderno das
molestills do Pulmão

Consult.-R. joio Pinto, 13
l 1 elefone. 1595
;rRes. HotelOforia·Fone 1333
': Consultas das 13 ás 16 lus.

1-

(;:" d\i.L,: �L��il,'»E�O �IR�-SE
AO SR.

, ' ;:��PIe "RI' i' 1'!tE
d '

-

tAR" N IDE � �,41
,

FLORIANOP " LIS

.... ?! & !!:nt! I'2 PI!t:'.t

Sandalial de Tira
e calçados de todas as qualidades
TAMANCOS mexicanos para

,Praia de Banho
CINTOS, 'PULSOS; OLEADOS, CORDOJ;:S.

BONETS, LUVAS, etc. ,,"
'

Artigos para seleiros e S;J pateiros
Fabrica de Calçades -- BARREIROS
DI!POSITO, RU." CONSELHEIPtO MAFf\�" ••

A. LHILU�fl.:UX

,.__,tllI"" e

tcõõnomia
n.s Trebalhos do
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502
S03
505
514
518
521
525 '

!§

:;"j :
", i

;r,A GAzETA, 1939 Florianopolis
----�----_.- ,----------_

".

-,@i"-,lrs;;�;;;;S�;"J�;;"
1--�distrJto do Estreito i
: Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em :

i metros. Bem sêca e de otima qualidade. !
. '.
e RA O N 3 ESTREITO I

: DISQUEPA. •

, ;
..................................8 ....

SWiWi§W *f pe...

V. Exeia. p.·eeisa de uma limousine?

Disque o n. I.aoo de seu teletcne e '

terá não
-

só para seus passeios, corno também para
viagens.

Sâ9 todo� carros modernos e conforta veis dirigidos per
habeis volantes.

Dorarios de saídas

'" l

Em prédio proprlo, de quatro andares, e inteiramente
acomodacões.para 'os 'Sf,§; ,viaj.ai1te�,. e, exrnas. famílias,

,

.s : :;�-" ·em toêos os quartos .

Tratamento de primeira ordem
Dlarias: 10'000-12'000-14'000 e 16'000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO. jBanhos quentes e frios a qualquer hora

novo, dispõe de boas �
,

com luz ag�a corrente �,.., I'
"

TUO'
�AIXA P0STAL,' ·82

r.

ENDEREÇO ,TELEGRAFICO:
Grandhotel .. \;

Laguna Santa Catarina

Mtiitos outros premias manara;

Formldavel•••
Tudo por1$OOO
fantasti��:;;".1

, \ ....... ,.,�,.,,''''':; .�

___________ ..__.r..'..........��_ .__��;. ...._ .-.''-......:-...... _..,... •.. -e- .••� •. �.':"''� ..-;!'�.-.__

'Clube -'de Sorteios em Mercadorias
4 de Fevereiro 4 de Feva�eir'o

6:600$000
RUA GUSTAVO RICHARD

Defroi te aos Correios 'e Telegrafos

Matriz

DEP'OSITAFlIOS EM STA .. OATARINA

H10EPCKE
FLORIANOPOLIS

\ "o
.

'

:,.

\ '

A.

" l
"
"

.......Ia "arM., .......

I' Filiais -êln:'

••se

Blumenau, Cr.uzelra d. Sill,.

.

Jolnvile, Lag••, Laguna, Sã.,
Francisco da' Sul

i',

�.
. ,·H

t�;, .

- ..:. ••UM aCM ••••1••••••••�ltl•••_
...... ••• eona••_ Itml.,.,. (_!II )

I....e.... du ., ...
A

.enda .1111 lod __

; "

j MOSTRUARIO -e.M:
."

•
I

Tu·barã,.
,',

"Z'"
De "'.m,.,�Uftdl,,'1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'5V.-3

:.. ,"c I. .: .'
.

Laxanií:! e' PiirgaHvo ?
< ;._'; .. ' ''ll', .. ,'o' '

.... "'.:'.: :-c'

'<PURCi.OlEITE,·
,·Seií.· sabor. Ação Sc.;gllrc{ •

Llú�OHéÓRI?S liA UL I:trl'E"

Curso
-

Catarinense de
.

Madureza

A Gazeta florianopolis, 10·,....,2,,, ...1939

de Santa
e

ri na

Sumo Pontifice �C!íme'
o de ataque de asma

carulaca -

SELL & PROBTS

aticeno, 8 - Uma pt" 88D9-
de de destaque da Sar-ta Sé
rmou á <United Presa> que.
volta das 4,30 horas da tarde
ontem, S. Santidade rio Xl
acometido de um atac ue O,f"
a cardíaca" tendo .E-ido socor
o ilDeciiata�f'�te _;'pelos !Hius
reta rios, mensenhores Veaíco

. enfalonierí.

nis.mo

'fande concêrto de A.
echln., no Lira Ten.s,
cançou grande s.u·cesso

Mulheres
terroristas!

. elegraBlBs
,reti4os

A cristandade sofreu uma
série de revoluções e em
(ada uma delas a cristanda
de morreu,

. • '

-Levarei lambem ao c=nhe- A cristandade morreu mui-
cimento' do ministro Fernando tas veses

-

e resuscitou de
Costa-finaliza o sr. Frederico novo; pois o seu Deus co

Schmidt as suas interessantes de- nhecía O caminho para esca
clarações-c-um falo de altà imo par ao túmulo, Mas o pri
portancia. Como é sabido, o melro fato extraordinário,
sólo catarjnense é ricamente mi- que marca essa história,' (a
neralizado. Ha allcrarnentos de da Igreja), é, que a' Europa
carvão, alguns dos quais .já es· foi posta de cabeça para-A respeito de íruticultura, tão sendo exolorados. E' tar-i- baixo muitas veses, mas no

-O primeiro ano da campa- tenha a d;ze, que Santa Catari- bem de xistobetuminoso.com for' Iim de todas essas revolu-
nha do trigo-disse'nos inicial- na, muite' breve, abastecerá toda

te impregnação de petróleo. �o ções, a. mesm? Religião
.

fui'
BAN�O DE (;REDI- mente --- apresentou formidaveis a nação com flutas dos climas distrito de Taquara Verde, no encontrada, A fé acaba sem

TO POPULAR .ti resultados. Em 1937, a nossa te nperados, rnu'tas das quais município de Caçador, existe um Pl�i! convertendo a� .�pocas,
AGRI(;OLA DE SAN- produçãe foi de seis mil e qua- compramos em· glande escale afloramento magnifico de petrc-! rao com) uma rcüg.ão ve-

NA trocentas tonelades. Em 38, su- dos E:)tad0S Unidos e de outros leo, Pedirei ao sr. Fernado Cos- lha, mas como uma nova re-TA (;ATABI .

biu a dezesseis mil. .Hcuve um p·aíse�·.� Peras, macãs, uva, da- id d 'd l:gl'a-o. �, ta a I a e uma comissão ,.t '. • ••

acrescimo, portante, nesse primei- Il,MC05, cerejas, amerxas, tão técnicos até aquele local IlHa Pelo menos cinco vezes,
ro ano de campanha, de mais boa, quantas as raelr ores estran examinar o terreno. E si o rc- portanto, com o ananísmo.de cento e cincoenta por centc; jeiras, . dão excelentemente �o sultado foi positivo, a instalação e o pr,otesta?�jsmo,. co� o
No ano corrente, segundo o cal- meu �stad? E com abunda'lcl.a. da sondagem necessnria. humanista cétlco, cepoís da
cu lo mais pessimista, contamos B�F.ta relerir que lá um� _arr,el�1 V?ltaire e de Lydi:, d� Dar-
colher trinta mil toneladas, cem xeua chega " dardez iHI frutos.

_

, ""! wrn, todas as aparencias pa
por cento mais do que a atual Uma assinatura mensal reciam indicar a mcrte da
safra. O nosso trigo é plantado. 14.080 eontes de

de A GAZETA, ensta aFé. E em todas as vezes foi
em todo o planalto, em altitude queijo por ano morte que morreu»,
vam\Vd de setecentos a mil e

apenas 5$000' Chesterto_'
. --Outro aspeto interessante- ���������!!!!I!�!,:m�"''''''�''!,,_�3����!������g�rt�•.

p/,ossegue, o sr. Frederico Sch•
Dentro de' três an08. iniç!t-é revelado peia nossa in'
exportará 'trigo tensa produção de queijo. Fabri

camos queijo de todas as mllr

-Pode-se afirmar, com toda cas emopéas. Ha pouco, esteve,

Assembléa Meral
ordlnoria

Realiseu-se, terça-feira, Da Li
Tinia, um ceneêrto de pian€!
Alceu Bocchine, o lQvem pia
ta de \!uritiba, . que está en

DÓS; gczande SU8& Iêrias,
.

,

A aS8illtlacia, embora nãe Ios
s maior.s, era bastante se

, representands o que de mais
e tem a sociedade de Floriano
lil.
Iaterpretando muito bem Bee
enD, Liszt e Chepín, monaen
C8 doi. primeiros, Becohino,
ninem uma grande inclinação
ra a arte que abraçou com ca-

nho, obteve um grande sucesso.

Sem dúvida nenhuma, entre,

nto, a8 pe!i!3i'1 em que ... [ovem
ianilita do Paraná alcançou
aior suoesso foram: Sonata ao

ar, da Beethoven; Craeovisnne
ltltll!!tiqu@, de Paderewslsy.
N&lIItas peças via-se todo-e en

sillamo do . ai:tillta nove, mas

eio de fé, em sua arte. O Conselho de Admioi�tra�
Merec:e, tatnbera, referência u-

ção do Banco de Credito Po
a peça lua - Têma de um re-

pular e Agricola de Santa Camrio - que, sendo milita bem
ovi.entada, agradou imeasa- .tl\r!na, de acordo com;)

_

art.

ente"? seleta alsistencia. 23 de seus Estatutos, convida O�

Foi, pois, ceroade de ,plen� srs, acionistas deste Br.hCO para
Ucel80 o festival de A. Boeehi-

a Sessão de Assembléa Geral
0, '1.e .astrou ler \Im primo- Orcliniuili a realizar-se em sua

•rtiata da divina art.; 16séde á Rua·1 rajaDo numero I

J.---- - ás 14 horas do �ia 15 de F.e-
vereiro. do corrente &no, ahm

de tratar-se do seguinte:
a) aprovação do Relatori� e

Parecer do Conselho
Fifca1; _

.b) eleição do Con�elbo Fis.
cal e seu! Suplentes.

Londres, 8-A policia prende li
ôntem 36 pessôas inclusive dual
mulheres, por suspeitas de terro

rismo. Muitas respondem a acu

sações de conspiradoras e "auto
ras das explosões recentes".
Vários dos irlandeses prêsos

declaram que. lua ação representa
11m protesto contra o fato do 10-
vemo britanico ter "ecupado a

Irlanda do Norte".
A policia declara que as buscas

e prill1õés continuarão em todo o

país, até que "os chefe. da orga
nização terrorista sejam todos re

colhidos á cadeia".

quatrocentos. melros.

MATRICUL.!-\

Acha-se aberta a matritula 'do curso de !:la

dureza, que funéiona á rtld JJão Pinto, n. 32, das
t 9 ás 21 horas.

Os interessados seI ãú atendidos na séde cio I'referído curso, diaria:n(;'ntr�. das 15 ás 21 lwras. .

!
"

:..En�ntram.,se retidos no. esta·

�o dó telegrafo-postal .de:,ta ca,-
1t81 despachos com os seguintes
ndereçôs: '.

'. .

Attonaz, Silva Cirvalho, JQlo
Irreira, Antartica, Oliveira, Gee
ra, Manoel Carpes e Gasser.

Florianopclis, 30

de t 939.

N',33

de Janeiro
"

.. ) ..

...

N,52 15v.,J
-
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E'POCA:
Escola Normal-24

�
de fevereiro

Ginásio -IOde março

M.I".\TRICULA-na uuiozena prec der te à abertura dos respecti-
,

vos cursos das' 9 às 1 2 t' elas 1 5 às 18 horas. '

I � -.r •

.1!lI!II R i!aIl_..iiII.........,.ll;;it:,::iiZiJiíIil=�.'----
"
• ,-,ollgresso naelo- ti

Dal dos Empre�ados
DO Comercio Shuli- .

ealizados

'L Colégio -"Cor-ação'--"-de: Jesus"
, FEABERTURA DE AULAS:

"S. d·
� Curso Plelim.in r e Jardim da, Infância -16,de [evereirr

InicatO d 0·5 CUJS�' Normal, Sup. Vocacional P. de Admissão-1' de marçc

Em· p reg d ...· CUfW Ginasial, -16 de março
a ... O,::» EXAMES DE L\DMISSÃO -2� de fevereiro

no Comercio "EXAMES' DE 2'1.

de Floriano-
polis"

E D I T A AULAS
Carregador

" Iem ca ças
pardas"

'Cruza,da, ,Na.
cional- de

"

t. Ed.ucação

t:!DABLAUTD

MOVEIS
Só na CASA SI LAS

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso'

___ . A· Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes '.

- Procedentes de S. Fran-
PRODIGIO, significa MILAGRE VISO e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos á vista do a.

CISCO chegaram a esta cída-
MILAGRE sisnifica testado de vacina. selado com Rs.' I $200 Federais. A bagagem de p�rão deverá ser de, � snra: d. Luci Caval-
CUABLAUTB entregue, nos Armazéns .da Companhia. na vespera das saídas ate as 16 horas. canti Domingues.

.

exma. �S·
usando o creme para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. posa do sr, Joaqmm..._Domm.

ESCRITORIO.-PRJ\ÇA l'j DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250) gue� e a srta. Luci Hoto' Gul·
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666} -END. TELEG. COSTEIRA mar.aes, �ro!essora �m Ca-

Para mais informacões com o Agente poeiras, distrito de Joao Pes·
,

. soa. Rua Conselheiro Mafra,72_J SANTO� CARD,QSQ (CORRESPONDENTE) TE__LEFONE 780

Serviço ótimo. e preços
animadores. ,

Tanto se fabrica como se'
importa. Vinde e verificae o

nosso stock, sem compro-
misso.

.

Pontualidade, perfeição e

rapidez é o nosso lema.

Rua Conselheiro M-afra, esqulnajía Trajano
A CAPIT�AL/'
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visão da Southern
C o I o n i z a t i oIno:LC;;o •

, ',..-,,�(_,;� ..�'&"':;l4_,�
:, .-

_o,,,, "'''',:1

a grande'I'atlvldade,
James Bishop

-.

A maravilhosa
/

"Tapis-roulants" , 'código mímico
humor

e

dr.do
Uma das mais POdoerosas organizações industriais do Brasil é"

sem sombras de dúvida, a Lumber de Tres Barras, em nosso E9�

Atado. '

Realmente a Southern Brazilian Lumber & Colonization Co., ,

explorando em larga escala a industrie extrativa do pinho, possue
as maiores serrarias e fábricas de eaixas não só elo Brasil, c ;000 de
toda a América do Sul.

Os seus estabelecimentos de Tres Barras empolgam ao VI!,;1-

tante, pela esmagadora amplitude das - instalações e pelas maravi
lhas mecanicas que a grande Companhia adotou para aumentar a

capacidade de produção, simplificando os varies serviços.
Efetivamente, movimentadas todos êles pelos mais modernos I _..",.,...,1processos de mecanização, pelos quais a têuica e a ciência supera- (a' rnava I'.' Ca�.-�, I

ram íncriveis dificuldades, 811 serrarias da Lumber dão. aos que ne- I
I,

las penetram, uma impressão, de

sQn.
ho, de maravilhosa irrealidade,

I I'com os seus inúmeros TAPIS ROULANTS por onde deslisam inces - nava .

__�._Isantemente as enormes toras, grandes. quantidades de pranchas e i

prancbões, de tâboas que os operarias, em movimentes rítmicos so-] ---
bre o chão que lhes foge aos pés, vão separando e classificando, ILá-dentro, é de tal fórma ensurdecedor o barulho do maqui ! RIUI da folia
n'rio, que técnicos e operários crearam como que um código mími-
co para ordens de serviço. .li.. rua arde móro é franca-

A Lumber é um hino á engrenagem, á harmonia do movi- mente do I, rulho I
menta.,. .. Rara é a noite, ou mesmo a

E tal e o nosso entusiasme por aquela formidável

orgmlza-I �_

ção que, de cada vez que passamos em Tres Burr is, h I V ,)iU J3 sem _ tard, e,!l, que nao r:sse ���on
pre de deter-nos um pouco mais para uma visita á Lumber, e-rtu te '\ .í) r) ia casa u.n arranjo': de
penda realização do engenho humano, a par de se.i gigantesco apr] "olóco", ora de ...ria"lçs.;-, ora de
relharaento industrial. Talvez este insofrido desejo de rever a Lum r l,.lsz;tes fanta;iadJs com tolhas
ber, tambem, e� bôa parte .. se explique pel!l �l'ln 'ira sernp: � lha verdes 'pre!:'ad<ls por cima da
na, sempre cordial e ebsequiosa com que ah sa " por chefes e (J-

o '

�perarias, recebidos todos 03 visitantes. O Dr. James Bishop, o su
:, upa.

, .

perintendenfe geral da Companhia em Tres Barras, como o sccce- Não e grande coisa, em com

tario dr. Emilio Tinel e o chefe do Armanzem, sr. Otavio Tab .lipa. paração co n os verdadeiros e

invariavelmente demonstram uma amabilidade que 9 todos e II í va. numeros » blócos, mas sempre
Demais, o dr. Bishop possúe, em alto gráu, tcdas as q-ialida.Ies d l uma ":erta ani-nação naquela
para dirigir um estabelecimento daquela monta: ativissirn.i, e.npre-
endedor, sagaz, tudo vendo e provendo, com Mnp(�rturbllvel humor. zoza, tã : a'iun Íante em criança-

Para que o nssso público, que ainda não teve oportunidade da de tod)s 03 matizes!
de visitar Tres Barras, possa bem avaliar a grandi",j !ade da Oiltem.4 tarde, Lord Tuba
organização Lumber, passaremos a alinhar alguns dados, que gen- rão, já que os no iSOS t alorosos
tilmente nos foram oferecidos, em nossa última visita. A Lumber "blócos8,
iniciou a sua atividade em 1912, com um capital de doze milhões
de dolars, mais tarde reduzido para duzentos mil. Dedica-se a

grande Companhia á industria extrativa do pinho e á intensiva co

lonização de enormp,s extensões d.e terras que po,súe. HI)je, só na

séde da Companhia trabalham 1.200 pes8ôas.
(;outinúa na 3· pagina)

_________... �,,;.tês ...SiliiI

General José _'
Joaquim de O metodo do

.

Andrade dr. Scholl

Brazil Lumber

ó"�� lmperturbav

de Fevereiro de 19:-19FLORIANOPOLIS, Sexta-Feira, 10

RIO, 8 - Respondendo a, uma pergunta do chanceler
Distrito João Pessõo ."::--�--:----�---------

.... -

valdo Aranha sobre a exeq�ede amIg�s ?e ,vossas roupas, Iidade em nosso país dasdando preferência a tas rogatorlas que porven
sejam expedidas pelos tribu

T ,. n tu r a' r I- a Seíêta sob a jurisdição do gen
Franco, o ministro Bento
Faria presidente do Supr
Tribunal Federal, enviou ao-Rua Tiradeute, 7_;_Telefone tular do Itamaratí, em [ulh

A domingueira promovida pe- 1.2l3:Tinturaria Selêta» não é a :!��J;�te,p��eece� ���s�a
la turma do Clube do Abala, maior, mas indiscutivelmente é a embora não reconhecendo o
será de� icada ao valoroso e

melhor. Para isso, tem operários vêrno dõ general vitori-oso
querido Clube n IS" desta Ca _

competentes e á altura de sua Espanha, mantém representfama. - Atende com a maior
pital e em homenagem ao "bló- rapidez.-Entrcga a domicilio. . consular no territorio franquí
co" "Desacfto a Mocidade", com N. 29 p, �o q<�;e i�fo��.ta em reccmhecímç
a nossa linda Rainha do Clube n

«Mesmo porque - acres
da Praça 15, á frente. senhorita o ministro - tudo faz s

Enedina Ssntosv.. que foram mantidos os' -ttiti
Lord Albano, L'nd �Alipio e

nais para a aplicação do di
Brh.ca queu, pót!e, '

de" 1 ] to pré-existente em outros
_

. Lor arrenão, oe mãos 'Ja,: as cretos do novo govêrno».
com, o Lord Pin�o P - stal, da'" E acrescentou:
Ião tudo que tem e o que não «Uma vez que o represen
t�m para' que a' Ucmingueira do te consular nacionalista ali
«�:lube 6

_

de Janeiro" seja um
a existencia regular dos re�

des�cato tremendo à melancolial dos tribunais, -não terei duvl
- em conceder «exequator»A recepção a' turma- do nos- suas cartas rogatorias, me

50 amado "1 5" e a sua mimosa por apresentaç�o partícula
Rainha terá um (Unho !ensacio- Ninguem ha que pOS3a quebrar a

desde que v. exoia. assegur
nal. "Combinação Feliz". Sempre uni- indispensavel reciprocidade».
I Abrilhantará este� momentos dos caminham os imprescindiveis Em seguida, o presidente a

companheiros da Mulher Bmsilei- Supremo Tribunal salientou qude 81egria, a orquestra de Moa-
ru:-PO' DE ARHOZ, BATON tal áto é completamente de'

cir e o Capela, que, embora sur- .

E ROUGE "Adoração" tuido de qualquer significa
do, ouve mais que mait1l geilt� I ,

politica.

9ran?e. O su:do é bamba no i Negocio de Ocasião IJ-A--P- -"
--------------.-

l.-ach.lmbo musical. Contracenao-, .

do com a trombeta do Moacir!,P b L "d Alb Vende--se uma bôa casa recen-
. ata eDS ao or ano e

I t t t'd d bA Segue hoie para o norte
_

'

J b I
.... eOlen � COnS.fUI a, ten o oa a- I '

sua gente, pc a e a riUclatll1a,
I glla, prIvada, uma outra casa no- Est?do o noss? presado com,

_ ho�en8�eando os n�ssos amados va p�ra despejos, e com te�reno,
nheIro sr. Jap! Fernan€ies,. �tlV.

• I
fulIões do CluLe n 1 )R proPflo rara ou t.ra construç�o. ! chefe .

�a ,secçao de, puhhcldlt
RIO, 9 - Em face das m- Ver e tratar com o Snr. José deste_ ]urnal.

forI?ações prestadas pelo capitãO C'aramuru-ú-ú Cardoso, em João Pessôa, perto
Fehnto Muller, a senhora Euge- cll) Balnearío.
nia Alvaro Moreira foi fiçhada 31 15v12
na policia, como �omunista., Lord Tubarão

.I ()

;
I Ulceras vadeosas - Feridas e

atonicas - Fistulas crônicas I
-

a
I -Inflamações crônicas em

: eenhoras, etc. 'pão curadas :
: com a INFRAZON TERA- I
I PiA, (Raios Ultra Violeta Ifrios, de onda llltra�curta, RIO, 9 - Informam

Grupo E�col�r Ar- LOTES DE L-INHO • e para aplicação local.) I Luiz qL1e, como parte da ca
� a : Procurem o consultorio do • I pailha contra a tuberculose j

,

qUI·dl·ocesano "Sa"""o
R

. b' I dr. 'ut-elio 80tolo I i fanti!, 9 interventor federal d

ELAA
· °I termmou a. construção de

ece eu A- . M�� .. Rua Felipe Schrnidt, 18. II amplo parque de diversões pa

José" ......,...,
-

: I; as crianças inclusive uma gra

I � � � ����������·���� �oe �e••••••••••••• lde piscina .

...........� ...

Clube Qoze de �gosto VENDE..SE
. E,,���ia!.2�f!.!'I!�D�SHd����?�..

e ereaneas)
CONSUI.TORiO

Rua FeUpe Sehmidt, 39·

Tira mã�,

Dorórós

e oulros, não deram ainda
um d� ar W8S &faças.-Lord Tu
barão. iepito, or�an;zou u.n nu'

<I ercso nblóc0" de guris, "flinla
siados com folhagens' e cantando
o "GuamUlun, t:ntrou pe!a zona

a dentro, causando relativo su·

Em visita de despedida, este-
Do campo da Base de Aviação ve, ôn tem em nossa redação o

Naval, decolou, ôntem, ás 8 horas sr. M. J. de Paula e �i1\ra, qre,
da manhã, com destino ao Rio em palestra, declarou haver ins
de Janeiro, o'avião bi-motor do talado nesta capital o «Serv'ç)
Exército Nacional, pilotado pelo ,.

do dr. Scholl para ó confôrto
capitão-aviador Nero Moura, con- dos pés,., o qual fícou estabe
duzindo o ilustre general José lecido na Casa Perrone, onde se

Joaquim de AnJrade, comandante I encontra permanentemente' uma
da 3a. Região Militar, com séde pessôa especializada na aplica
em Porto Alegre, sua exma. es- ção dos aparelhos e prodútos
posa e seu filho Joaquim Prino do dr. Scholl no tratamento dos
de Andrade, além do capitão Ca- pés.
mara Preto e tenente, Sabroai.' Assim

-

sendo, chamamos a
Ao

.

embarque compareceram, atenção dos nossos leitores, pá
além do capitão Asttroide Arantea, ra a conveniencia de uma visi
representando o. sr. Interventor' ta á Casa Perrone, onde . pode
Fedt>ral, os prs. tenente-coronel) rão obter demonstrações gratis
Candid0 Caldas, comandante Epa-

'I'
dos métodos do dr. Scholl. "

minondas Santos, tenente-coronel
Caniidio

_ Regia, capitão-tenente
Franklin Rocha, _ capitão Alvaro

I

Vei,a Lima, primeiros tenentes
Silvio Arauio e Henrique Pena e

segundos tenentes Eduardo de
Oliveira e Angelo Couto.

cesso" ...

Não sei iii em outras ruas da
cidade a animaçào c:arDa�aJesca
anda tão [cêcca cemo na rua

em que toóro.
-------------------��-

Pichada como comunista a
senhora Eugenia Alvaro

Moreira
-",

·APARELHOS DE -'JANTAR
"ROSENTHALER"

EDITAL

De aeordo com a recomenda
ção da Superintendencia Geral
do Ensino, a matricula do Grupo
E. A. S. José, para este ano de
1939, far-se-á d@ seguinte modo:
l' Nos dias 11 a 13 serão ar

rolados os àlunos já matricula·
dos no ano anterior; no dia l4,
seria matriculados os novos can�

didados.
2' Os interessados serão aten

didos, neste Grupo; das 9 &3 11
horas.
Flcrianopolis, 9 de fevereiro Ele

1939.

Convidam-se os senhores sócios- e exmas. -faiTIilias
para a SOIRE'E CA RNAVALESCA, qne este Clube Je
vará a efeito na noite de sabado próximo, 11 do cor-

rente, com início ás 22 horas.
'

�(S0Iicita..se aos senhores sócios a finesa de não le
varem crianças, assim camil, tambem, será exigida a a

presentação, na entrada, do
-

talão do mês de J.aneiro».
Pela Diretoria �

Oscar Abraham
I' Secretário

3 V�2
O diretor

N' 46N.53

nCarna\al já chegou,
RSeu Mômo é do amôr l
Do Rio já embarcou
Ele vem de vapor!

o Brasil mantém

x x

A chegada de Mômo
S� rà u'a maravilha
A ci :'ade laceira
Onde tudo já brilha
Para o dia g!Oiios'JI
x x x x x x

O nosso valoroso Lord. Al
bano Souza vae promovei urna

sensacional domingueira carnava

lesca no próximo domingo no

distrito João Pesfôa,

uma bem afregueza
I da casa de importa
i ção. Lucro anual de
i 50 a 60 contos.

Precisam-se de 120
contos para acquisi
ção de stock de mer

cadorias.
Informações nesta re

dação.
N·12 14-12

- ,_ ,� -

representaçao cons
lar no territorio n
cíonalista

de JOÃO JOSE' COSTA.

A campanha cont�
tuberculose
infantil

HORARIO,: das 10112 ás 12 e das 2 ás ii hora

Dr Joa"""o de ArauJ·o- Olhos, O.vides,
•

< "Nariz, Ga�...

Especialista do Cen.tro de Saude •• Aflsistente -do prof. SaJ\soJl
Consultas diarias das 4 á� 6 112-.R.Vítor MeireJes,24-TeJ. 1447'

N. 51 P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


