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·!I'II C o n- e e n I t a ç_ ã o dlo p r o f e s s o r a d,o
i MORREU PIO XII _,"-rOO'am

Recome'ndOU 'a' Org·all'l·zaça-o de•
:

Nos dias 7 e 8 realizaram-se, r ve resumo, um' relato de sua íessor de 1°. gráu, o programa,I •
ás 9 e 15 horas, várias reuniões; atividade em Santa Catarina, vem' expost-o com método e ela- classes selecionadas, de acôrdo

.. • no salão nobre do_ Instituto de I desde o momento em que assu- reza, de modo a bem orientar o com a orientação dada no co-

I Cobre-se de dó toda a Cristandade com a morte, na I Educação, ás quais comparece-I míu a Superíntenãencía do En- professor. municado n°. 5.

! madrugada de ôntem, em consequencia de nova e grave
I

ram todos os inspetores e dire- i sino Público. Focalizou' o pro- 2°.) Programa de matemática 8°.) Reuniões pedagógicas. Re-
: crise de asma cardiaca, Sua Santidade Pio XI, uma das tores de grupos escolares, con- i bielna máximo do nosso apare- das classes mais adiantadas. comendou que mensalmente se

= mais extraordinarias figuras que tem ocupado a augusta : vocados pelo professor Sebas-. lhamento escolar, que é a falta Recomendou a introdução de realizem, nos grupos, reuniões
: cátedra de Pedro e que, ha cinco. dias, completára deze- e t�ão de Oliveira Rocha, Supe-! de professores normalistas e a "problemas sem número, pro- pedagógicasyara estudo de q�es-• seis anos de notavel pontífícado,

I·
nntendente Geral do Ensino, I supetambundancia de vagas a se- blernas «incompletos» e questões iões que ínteresse ,,- ao ensino.

I Efeti,vamente, a 6, de f�vereiro de 1922, a I?ultid�o Presidiu ás reuniões o pro-] rem preenchidas, de «logicidade-, destinado a a- Para essas reuniões, aconsel�ou: que se _!lpmhava .na pr�;a Sao .Pedro, em Roma, VIU, .chela fessor Sebastião de Oliveira Ro-j Explicou as causas da con- menizar o ensino e a despertar a leitura e estudo �e vanos
". de unçao e de fé, subir aos ceus a -síumata- branca que cha, que convidou a tomar as-: versão das escolas normais pri- e avivar o interêsse dos alunos, compendies de tratadistas no-

I anunc�ava um novo ch;Je supremo da, Igreja, sucessor ,de iii' sento á rnesa os professores Ar-: marias em cursos complemen- 3D,) Ensino de leitura no 1°, táveis, como Aguayo, João de
.. , Benedito XI e prenun�lado, nas �rofeclas de S. Malachías gemiro Pacheco, assistente té-:"; tares, destinados a ampliar a grãu. Explicou, minunciosamen- Toledo, d. Leonor Posada, cu-

S com o co�nome,de -Fídes tntreplda�. I
cnico da Superintendencia Geral, cul�ura inteletual das crianças, te, a processuação do ensino de jos livros as bibliotecas dos

S Admtr�ve.' pelas suas santas vI�t,udes, c0n;.o pela sua dO, Ensin,o; Luís Sanches Bezer- i justificou as medidas que de-; leitura pelo método .analitico, I grupos foram autorizadas a ad-
e S1ltur� vastissíma e profunda, not�blltzou-se PIO ?CI, como ra da Trindade, -Inspetor Geral. terminaram o retôrno de profes-I 4°.) Ensino de linguagem es- quírir.: um diplomata consumado, conseguindo levar a fehz termo, i das Escolas Particulares e Na- seres das escolas normais pri-. crita do 1°. ano, feito de modo I 9°) Ficou estabelecido a ado-
: ao ser pontificado, a cha�ada questão romana, dirimida cionalização do Ensino; João dos' mafias ao ensino ativo nas elas- o. acompanhar, passo a passo, o ção de provas mensais, pelas
: vitoriosamente para a Igreja pelo acôrdo de Latrão. e Santos Areão, Inspetor Federal ses, de grupos escolares medi-I aprendizado de leitura, I quais o diretor acompanhará o

3 Estadista de grande envergadura, o pontífice ora fale- : da Nacionalização do Ensine e' das essas. que permitirã�) a al- 5°,) Leitura e linguagem escrl- I. desenvolvimento do ensino em

:
. cido assina!ou-se ��Ia serena i�trepidez c?m que. defendeu I Elpid,io Barbosa, Sub-Diretor fa?etiz,açã� de ma,ls d� três i ta nas classes mais adiantadas.: todas as classes, e c1as�i�icará.. sempre a fe apostohca, neste triste e caótico penado con- Técnico do Departamento de mil crianças, sem dispendios no- Lembrou aos professores a ne- os alunos em fracos, médios e

1 témporâneo de viole?cias e .desvarios.. • Educação.
, : V,03, antes com econômia supe- c�ssidade de v.a�iar o mais P?S- fortes, O ensino será feito �e

. Sua mo�te! ponsso, foi uma grave e inapagavel per- I .

O sr. Superintendente, dose- i ror a duas centenas de contos slvel, os exerclcl�s de escrita, I modo a que os alu�lOs mais

: da para o Cristianismo, [ando prestar uma Singela lio.: para os �ofres d,? Esta,do, a?o!tndo o uso Imoderado ele fracos possam aproveitar tanto
W ' : menagem ao professorado ali I ,A .seguir, expoes as linhas ge- copias, que apenas desenvolvem quanto os outros,
:e ,.... ee•••e e.e.e•••••e. �•••••e..el presente, pediu-lhe que escolhes- : ráis nos novos programas, que a habilidade caligráfica, porém Recomendou mais a organ!za-Ã Argentina .,onsulta L' t I

se um inspetor escolar, um di-: estão sendo impressos e z: não exercitam a inteligência das ção de gráficos de írequêncía e -

"sises vizinhos! an1en ave retor de g�upo e outr? do ensi-. Iqgo distribuidos ao professora- crianças, Sôbre o u,so do ditado, de a pro. v e i t a m e n t o.
, ':.i-os. .' _ no secundário, que viessem to- lio, Explanando-os, o professor recomendou que seja empregado cou resolvida a total aboliçãosobro,1Jl situa,eao d,. ecorrencla mar assento á mêsa, como re- Rocha deu aos srs. Inspetores, tão sómente como meio de ve-' do emprego das cartas-mudas

EMpanha presentantes da classe. Por seus diretores e auxiliares de inspe- rificação e não como processo Parkes, bem como o uso de

BI pares, foram distinguidos os çro escolar, as normas que de- de aquisição de conhecimentos. lousas, por parte do aluno,
BUENOS AIRES, 10 -O mi- Jem u- srs. professores Adriano M?Si� ,I v��ão nortear o ensino público. 6°.) Horár�o�. Forneceu rnodê- O sr,

_ Superi�tendenre t�ail)U
nistro do Exterior senhor José mann, Inspetor Escolar; Vitor I [ratou, entre numerosos as- los dos horanos, que os srs'l da adoção de hvros de le:,,,,;'a,
Maria Cantilo �m resposta á menau Lima, diretor de grupo, e a sLlnrO�, dos pontos abaixo: Inspetores e Diretores farão a-. mostrando qual o criterio a s2:;'lir.
er unta dos r�presentantes da revma, Irmã Bernwarda Miche- i 1 ",) Ensino de aritmética nas dotar nas escolas isoladas, gru-I Terminando a reunião, o sr.

fm;rensa sobre se o governo le, diretora do Colegio Coração l'classes do 1°. ano, Aproposito pos e cursos complementares Superintendente falou longamen-
retendia reconhecer o governo Nossa capital, ontem, ás prí- de Jesus. I leu, comentando, trechos de um anéxos, I te sôbre as Caixas Escolares,

ao general Franco declarou que meiras horas, foi profundamen- Tomando a palavra, o pro-, trabalho seu sobre o ensino da 7') Matricula. Fez recomenda- i recomendando intens� propagan
a Argentina acompanhava com te abalada com a �oticia de uma fessor Sebastião de Oliveira Ro-l matemática, que será entreg�e ções sôbre a matricula, eXI?la-: da que instrúa os p�tS dos alu

es ecial atenção a situação es- dolorosa ocorrencla registrada cha cong!atulou-se com o pro- � ao!--professorado logo que seja nando o assunto, do comunlca-; uos e os levem a mscrever�septnhola e esiava preparada

pa-I
em Blumenau, em resultado do

I fessoradó ali reunido e, aprovei-l impres.so, Nesse trabalho, des- do n' 4, inserto no Diário Ofi- 'I entre os sócios da beneménta
ra adotar um atitude determina- qual foi atingi?o por seis tiros

['
tando-se, do ensejo, fez, ::? bre- , tinido", a prestar au�iIio ao pro- ci�_ ,o

instituição,
da pelos acontecimentos que de revólver, dlspara�os por �1,la

,

-. .

venham a se produzir na penin- esposa, o sr, Antomo Ferreira.

Aula,' . �m result�do do lam�ntavel i
'

Esta manhã estiveram na chan- tn�ldente, f?1 o sr, Ant�mo Fer-
.

relaria onde conferenciaram com relra recolhido ao hospital San- �

� sr. éantilo, os srs. José de ta Izabel, emquanto �ua �sposa
Paula Rodrigues Alves e Eu- se encontra na ,resldencla de

g�nio Martinez Thedy, respeti-, sua exma� progemtora.
,

vamente embaixadores do Bta- : Pertencendo os protagomstas
si! e do Uruguaí, acreditando-se, do dolo��so drama, a destaca

que essas visitas confirmarão a 1 das famlhÇl,s do nosso :Estado,
-noticia transmitida pela United I Q fate _pro,:�co� grande

, lmp!e�- ,

Press de que o governo rrrg.en:--I 'Sã-o,ç � SEt�:B;fu;rr��•.,;oomo, ·;-A,""""'N---,-.....---,.:-, =-..,..,_�,__c:-:---,�--,��.

tino efetua consultas com os tambem �esta Gat:ltal.". .' "

..,

Estados sul-americanos a res- Pelas tnforf!laçoe� q:xe obti- '-�-.,,--------__:-.o-
..

i \ '

peito da situação e�?an��l�_... __ �f�of�it�ap���m�I��!;��,t�le!�: AJs 5 31 d'a" m'"a rugada' de' OAn o sr Plin"lftDesentenderam-se doh& a- tado da vitima, é,. infelizmente, �

..'
-

_ • Ui

divinhos de Paris solre a �esesperador, M�I� tard�, con:!; , !jf'
. .

'

.
.

Salgadn con.'previsão da morte do ft�mando .

esta ?ohcla, fo� rece

't f I
".

pe XI
.. V .

Due. ��:����:L�V��� ��ral;���e;!� em, . a eeeu 10 li
.
cognoml- tinúa detido

.nado UFides intrepida
rr

no���s ��U::'�i,á!�;'-�P:'��li�:�
VATICANO, 10 - Tendo-se l A noticia da enfermidadt:: do: três anos, mas só no começo Salgadó continúa detido na De

agravado o estado de saúde dOJ' Papa causou profund� im�r:s-I do mês de deze�b�o de, 1936 é legacia de Ordem Púlitica e Social,

Papa, o conde Ratti, sobrinho são em todo� os �neto� rel!glO-1 que sofreu a prtmelr� cnse gra-
bem como os demais integralistas

de Sua Santidade e outros mem-l s@s, onde rema viva InqUieta-I v,e, que poz a sua, Vida em pe- prêsos, srs, Miguel Heale, Henri·
bros da família ,foram chama-' ção, ngú durante vanas semanas, que SaIgftdo, Ffanci�co Stclla e

LISBOA 10 FOI' deml'tl'do .

'1 D
o

d Ih
' Loureiro JunkJl'o,- dos para a cabeceira do enfêr-. Pio XI têm. 82 anos de idade, eposltos e sangue se

.

e Íl-
O consul de Portugal em Bar- • d t h tã f d Ih Numa. das máquinas da Dele·mo que os medicos não aban- i e SOlre ha dOlS anos e per ur-, n am en o orma o no joe o. P

.

celona, sr. Antonio Ferreira !\'\a- do�am. '

I baçõ�� cardiacas e 9� circulação esquerdo" segUidos �e perturba- gaCla, o sr. Jhnio Sa�ado dali·
chado.

_.' q�e Já' 'puzeram vánas vezes ações cardlacas perSistentes, O lografou o. spa I'elatorio sohre to·

:.:.::::.::.:....-----------------8----·
-

O
1 sua vida em perigo. Papa teve de ficar imovel du- da::! (iS ath'idades da A.I.B.,desde

F rto de ouroo no an� , .

I dez de novemhro.U .. Recorda-se que Sua Santidade rante varios dias· para ocomo-
.

d
' Tal relatorio devr.rú ::ler envia·já dominou uma crise de astma ver-se depois numa ca eira es-

do Bras.-l em novembro ultimo, mas que, pecial, mas por fim conseguiu do amanhã, provavelmente, para

apesar dos conselhos medicos, restabelecer-se e recomeçar o o Rio, por uma alta autor,dade a

não deixou de trabalhar até seu trabalho, quotidiano. Alguns submetido, á apreciação do gover·

F I 6 ' agora. _ mêses que passou em dois ve- no federal. Da apreciação desse
RIO, 10 '-, Od�ap��7ici: inJ� Desapareceu da caixa forte um saco I Gastou as forças multiplican- rões sucessivos na sua residen- reh,torio, segundo se informa,

MD,uele,r, Chefe
bal'xou a se- •

.

. dó as audiencias e os discu,rsos, cia de Castel Gandolfo a cerca rJ"penlie a soltlJra ou não do sr.
1St t F d I t I b R l'linio Salgado.rI o e era, t d ovece'n as Iras Ha três dias ainda recebia em de 40 quilometros de orna,guinte P?rtaria: o o fichario con en O n audiencia particular varias per- fizeram-lhe muito bem. Mas o

.... 0 .. .., .... ....... ....,«ConSiderando qu�', Especial . sona,J.idades que lhe foram àpre- Santo Padre reltáiu. em novem-
eXistente na Dele��cla ,Social RIO 10 _ tJm caso de suma As dili,encias serão, portanto, sentar felicitações pelo 17°. ani- bro último e daí para cá nunca

O R " fde S�gurança .Pohhc� f '''\ativo 1r[tvid�de acaba de ocorrer no no sentido d. apurar quem' o versario ,d,a sua elevação ao tro- se r�stabeleceu. co�pletamente., .. sro ossevelt a ..,con,shtue elemento m Ort.
"ino � d B '1 autor do furto do saco com ...s no ponhft<;aJ, ' tendo passado DepOIS teve vanas stncopes que Idaque�a D.elegacia, ,detem. ",_ a��o ca?xa r�:t� do nosso prin- novecentas libras e dali barras de parte do dia a orar· na .capela conseguiu vencer, gr�ça� á ro-' ra' um cr�dledro a�sque nao sejam concedld?s cal.',

.

I t b lecimento de credito otiro que 8e ar.havam guardadas· contígua ao seu apartamento. bustez do seu orgamsmo. !LI ,11
celamentos das n?tas ah ,cons-l ,�Jfa es a e

m laco contendo na caixa forte do banco. Como Pio XI estava constipa-' -0-

A l"lh�ntes. A DelegaCia Espe�lal de. de.'8par�ceu r� ouro e algumas' do, os medicos prescreveram-lhe VATICANO, lO-Peorou su- fi f asegurança Politica e SOCial nos
I nove,�n as J ras

t I repouso absoluto e as audien- bitamente o estado de saúde do
pedid9s de certidão de

antece-I barras
\ �o m?sro me� a.

r n6s A·d t f t I cias tinham sido suspensas afim I Papa. O ·dr. Miami está - á cabe-,d�ntej' poJiticos-sociais infor�a- �egtln�� l�t:r�Ô��es �:tic8do CI en e a a no de permitir ao Papa recobrar as j ctira do enfêrmo, tenjo o car-I ,WASHINGTON" 10 - Anun-
ra o que constar e o que tiver obtIdas o f� .

P
forças para as festas de sabado Ideal Lauri lhe mf'11istrado a ex-, cla-se que o preSidente Roose-

sido apurado a respeito dos re- por um· fur;!clOn8flo de ,pequenda aerodromo de e domingo quando se comemo-' trema-unção .' i velt p.:;rtirá de Washington du-
que t'

'

" que se aproveItara e .'.. " ,

.

'I'JllT''> o correr da próxI'lna so-ren es.» cat"gona... N d' rara o amversano da coroação, -0- 1
,�

,

."

um mom�nt,p de dlstraça.
.

e

1=1 P I de Sua Santidade que este ano VATICANO, lO-Sua Santi- I m�íla, a!tm de f�zer um cru-

seus superIOres ,para dar sumiço L a omar \. coincide com o décimo aniver- dade exalou o último suspiro zeiro ate as �nhlhas, devendo
ao saco e ás, ba�r�8 de ouro.

BUENOS AIRES 10- O co- sario da assinatura do acôrdo ás 5 horas e 31 minutos da ma- regre�sar no dIa 4 de março
A êsar do SIgIlo com que o

. -', L t
-

S Sé h
- prôxlmo. .P.

li tratado para a. nhecido capltao aViador Oscar de a r�o �ntre a anta e o n a.
,

.

�. "=?� �.. .,
caso vem ,sen ()

'j'd des 'sabemos Cairo pereceu hoje em conse- Estado Itahano. . -0- ,

, I 1- -j"
pgrar resp?n�abll a

do! Banco do uen�ia de um acidente, quando Depois de amanhã Pio_XI de- . VATICANO, lO-As, ulhmas i C.JDAT1flf, A aSi= i
q�e a adBlIDlstraçlo. iobrevoava sobre o aerodromo veria receber em audiertcia es- palavras de Sua Sanhdade !O-, \1 n a L.. ri l. i
Brasil já se

. �omuDl�ou
o �o:ber� militar de EI Palomar. pecial e c<?n,fidencial ?S, mem- ram �s seguintes:_, ',Ichefe ,de pc.hcla, pe�1Dd d O aludido piloto que foi cus- bros do episcopado ltahano, e «Atnda temos tanto que fa-I'

de um inquento, parecen ° ,

t t d t
. a quem achou urda!t�ra á ocado 6. 8' pido de seu posto quando o es a �r e pergu� ava-s� ,com zer».

... pasta,contendo papeis 'I'que o mesmo. �er av
avião deu uma quéda de cauda, angusha nos meios rehglOsos . Idelegacia a.mnhat: d que ainda tentou utilizar o paraqué- se tal cerimonia se poderia rea-

U .. I
'

da Casa Pfaff, CrI-
Conseiulmos alO a apurar. '

I ã b' Iizar
.

I
ma assinatura me o .53 �regã�Ea na Agenda I

(')" laco furtado lá f(i)� encontradó, da3 oc2��IO�0 o �e���te Angel A
.

causa fundamental da doen-I I Pfaft, á Praça 15 dedesfalcado de umam)���a,uele;��� Garcia Bblini, 'conseguiu equili- ça 'd? soberano pontifice é ,a de A GAZETA, cnsta 1 ��oveãl1bro1 21.a' uma casa de cs. q
t 'II brar o aparelho e aterrou-o nor- artemrsclerose. O Papa sentlU l .

5$000q�iriu por ���o e nove. a mI

lmalmente, os primeiros ata'lues dQ mal ha apenas.
!���.! '

,

1367

PARIS, 10 - Noticia-se que
numa reunião de advinhos que
procuravam desvendar os segre
dos futuros para 1939, a vtda, e

a morte do sr" Benito Mussoli
ni, ensejaram sérios desentendi
mentos. O sr, Leon Laffon pre-,
disse a morte do Duce durante,
o corrente ano e foi violenta
mente contraditado pela senhora
úce Vidi. Ambos foram expul
s da reunião.

Demitido o consulde
Portugal em Bar

celona

I;,�Ol'tante portaria do cap,
"

'" Felinto Mueler

O.rasil
exportou

WASHINGTON 10 _. De a

cõrd? com os aigarismps co
nhecidos, o Brasil' dura nte o

ano, de 1938, ex.p�rtou·; ,nercadonas para os EE: UU. no va
lor de 97.937.000 dolares, im
portando produtos ame:.;.i,canos
nUm total de 61.955.000 ,doia":
res,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Ga�ta flor,ianopoJis, 11',..2,--..,1939
--�------------------------�-----

do, depolita�e nes bancos,
1 :880$700.da Prefeitura

Ilumeriau
atas

de

de CARTAZES'
DO DIA'

Rex, às 7,30 horas: VidaMilitar
o que elas, não suspeitam

, A arrecadaçãe da Coletoria
Estadual de BJuillenau, durante
o ano de 1937 foi de •••.

Prefeitms; elaboração do Codigo 1.496:3G3$200. Em 1938
de Construções, além dOIJ ser- essa arrecadação atingiu a • • •

viço. de reparos nas estrada. mu- 2.397:875$800 ou seja . . ..

mcipars. 90 I :f, 12$600 a mais do que
em 1937.

RIO, 9-Foram designados pa-
PRO'GRAMAs DE HOJE; Imperial, às 5, 7 e 8 30 ra efetuar matricula no C..1. M.

hor as: M.i no corrente ano, os seguin
tes oficiais que em melhores con

dições preenchem as exígencíae
Um tenente amoroso

das i.nstruções para as referidas

Aviã
.

t
.

' matrículas:
.

O mls enoso
,

Da arma de infantaria: capi-

C
.

A
•

d
- J

-/
tãis: - Mario Solon Ribeiro, do

u'rso ntonleta e Barros lo. l}. I., Henrique Valad'ares
, , �

Corrêa do Lago, do 60. B. C.,

EXTERNATO FUNDADO EM 1922 �aimundo Almir Men?es. Mou-
, rao, do 150. B. C.; pruaerros te-

nentes:-Geraldo Alberto Gomes
e prepara para os exames de admissão aos de Pádua, do 130. R. I., Neme

sio Gai de Campos, do A. G. R.
G. S., VitorMarques dos Santos,
do 240. B. C., Manoel José Cor.
rêa de Lacerda, do 20. R. I. 'e
José Jardelino Morais Carneiro,
do 20. B. C.;
Da arma de eavalaria:-�api.

tãis:- Aparicio :Brasil Cabral, do
Fone 1516 Q. S., Cassiel Cileno, do Q. S.,

João Fernandes de Albuquerque,
do Q. S., João Bressane de Aze
vedo Neto, do 6'1. R. C. 1., Fla
vio Franco Ferreira, do Q. S. e

Osvaldo Dealtri, .do 40. R.C.D.;
primeiros tenentes+e-Agenor Me
deiros Martins, do 30. R. C. D.,
Raul Lopes Munhoz do ivrj).
R. C. D., Glimedes do H"iO
Barros, do H.. A. N. e José A,'ati
jo de Magalhães, do 70. R.C.L:
Da arma de artilhariar-eC .pi

tãis:-Abd Alves Pinto, do IItlO.
,P. A. D, C. João Almeida Yieira,
i Filho, do 1130• R.A.D.C., Arpsuld
i Antunes Maciel, do jo, G. A.
IDu., Aristides Espelflt Umpierre,
I do �o. G. A. Do. e Fernando

'I Pedra Padron, do' to, G, O.; pri
weiros tenent�s:--Zeary Paes Bra

l!liI e Antonio Sá Barreto Lemos,
I do 40. G. A.,Do. e 50. G.A. C"
respectivamente.

No ane de 1938, a Pr.. fei
tura Municipal dispendeu, em

cbras publicas, 666:093$200,
( u seja, mais de 50 '1. de toda
a receita orçamentaria; As prin-
cipai. obras efetuadas durante o Em i 938, vrsrtaram este mu-

ano foram:' ed;ficio do fôro e nicipio, as seguintes personalida- O Serviço contra a Ruiva
(a�eid, que custou, -até agora, des: dr. Nerêu Ramos, Interven vacinou, durante o ano de
Ll.?:839$200: ponte sobre o t-r Federal no Estado; Genera! 11938. neste municipi ", 21.303
R;beirão (aarcta, no legar Garcill Meira d� Va�toncelos, coman= ] animais, beneficiando 2 236 pro-I ALFABETIZA

Alto; muro de arrimo junto ao I dante da 5' Região; Cel, José priedades.
•

I
cursos secundários.

Clube Nautico America; muro da� S;lva Pereira, comandaute da ,Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARROS
p-ra o IIlalgamento da lua t 5 I GU;lrnição Federal; dr. João O �rçamento do Município de'
de nevembro, junto á ponte so- Carlos Vital, Minil,tro interino Blumenau, para Q ano d�, 1939.
r�-o RibvÍrâo Garcia; afürmo- .10 Trabalho; general Almerio ascende a 1.420:000$000

ieamento d. rue Paulo Zim- de Moura, Ínspetor do 2' Gru-
mermann; parte do calçamento po de Regiões; dr. Valentim

r
A receita do município d,: Fernando Machado, 32

da rua Si<1 Paulu; reforço d,! Bouças e Aurino Morais. presi- BIumenau para o ano de 193R
iluminação da rua 15 de no- dente e secretario do Conselho

I
foi orçada em 962:630$000. N. 45 lSv4

vembro] retificação da rua Mi· Tecnico de Economia e Finanças, Foram arrecddado5...... ������������������������
nas Gerais; edihcie da �nkn' do Miui.terio da Fazenda; dr.1t.182:099$450, havendo, POI
dencis do Rio do Testa, ah-r Fernando Costa, MinistN da � tanto, um excesso de .

tura da rue Presidente L�tuJio AgI iculture; orincipe O, Pedro: 219:469$450.
VMgas; feira municipal; ccotrato de Odeans e Biagal1ça; general 'I'do matadcu-o; construção de Manoel Rabelo,

.

comandante da' O municipio de Blumenau
1.043 matros de canal para 5· Regiloo Militar. capitão Faria i arrecadou, em 1938, . .

.1agu<\s pluviais. nas diversas ruas Lemos, diretor general dos Cor-! \ .182:099$450. As despesas
da "idade; fundação da Caixa reios e

.....

elegralos, e eutros, !foram de 1.164:977$600, ha-]
de E�mol�II, que acabcu com 8

, I vendo um saldo de 13:9 � 1 $520, !mendicancia nas ruas da cidade: A matricula dQS alunos das, que passa para o exercicio de Ifundação da! Guarda N(ltur.n�; t scolas municioais, .que era de: 1939. Saldo efetivo porque f'-,creação de 13 escolas mumci- 910 em 1937 eubiu a 1.749 ram pagas todas as cont; ii do

pm; [undação do jardim e mu- em 1938. O numero de esco- exercício, não tendo o municipic
seu .Frítz Mue!ler»; creação da Ias, que era de 23, subiu a 36. divida flutuante.
iblioteca Publica; canalização A t· Coletoria Federal desta .'

'0 Ribeirão Bom Retiro; con- cidade teve u�u renda, em 1938, CHACARA
traIo de telefones autcmaticos; de 2.283:925$100. I VENDE

.

d' d d I
I d I

- -se uma, lspon o e

�van�am�nto a p anta to�ogra, .. : àmpla e confortavel residência, I
f\ca da Cidade, pafa abasteclmen-- t\ Guarda 1'foturna de Blu- otima praia de banhos, grandes-Ito dágu .. ; construçélo da estrutu' menau, fundada em março de terrenolil plano8, ajardinados e i '

ra da ponte sobre o Ribeirão 1938 teve durante.s restantes arborizados, etc. Para melhores \

I I N
'

d
'

d d informações tratar com o proprie.
tOllpava, em toupava· arte; a- !1'iese� . {) -',',D", uma ren a e

t
.

á 'R' B b 49
:

.

d 2 'h' '22·491'·'3(}O A d f
.

d ano, rua III ar asa, n.

qUI�IÇãQ e c�mm ões <e um_) "
. $ '. espesa 91

_

e -Ttolefone D.' 1.035.
llut(\m"v�1 f;'�' 1.1 " g;'fU'\.?" d�: 20:610$600, havpndo um sa.J- N. 42' ': '

Odeon, ás 5, 7 e 8,30
horas;

,

MATHICULA: Aberta, todos os dias uteís, das 8 ás 10
horas.

REABERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, As 8 horas.
',�'.

Sanalorio "Santa Catarina"

André Kiralyhegy
DfRETOU PROPUIETARIO

Estação PERDIZFS -- Vila Vitoria - Estado
de !:Janta Catarh1a

,O melhor. estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para () tratamento couservativo e cirurgico de doenças pul

, monares (pneuruotorax, freaicotomia, toracotomia). Este Sana·
tório, encontra-se localisado ria Estação Perdizes - Vila ,Vi-

, .toria, -na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
; ÍÍ?etl"Os sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encanada e

Jstrndas de automovel, com clima saluberrimo.
'.

O·SimatorÍoenc0ntra-se instalado com aplrelhos mo-

dérnos de Raio X�Heliodor.Ondas Curtas e Laboratorio
par!). exames de eséarro, 'saza} ·i}UnU61?etc. VENDE - - SE
,

Seção separada p�ra convale.i�enles de doenças gravei. uma c-a5a no Largo J 3 d� Maio
estado postoperativo. impa'udismo cronico (malaria), esgota- n. 9\ perto da Avenida Hercilio
mento, etc.,

, *�!�I .

' L1JZ para tratar na mesma.

íii'ij'4i-••iliiiiiir"Jiiifi_iiiiiii'" N 47; 5.v4

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

VER Ltda.ChimicaB
Ft ;

.'

ElL-UMENAU
n. 1.122

Filial

Novembro

Postal,86
Rua- 15 de

Caíxa

Remedios veterinariosEspecIalidades 'arma ..

ceuticas

Especialidádes farmaceuticas
da "FARMACO Ltda.", Rio de
Janeiro.

Sôros e Vacinas' "Behrrng"

Saes quimico-farmaceuticos

artigos fotografic,\�s
"A G F A"

-'1"'
, ,

". ,

J._ "
.....:.�'·�f··t.....�·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
Diretor - Proprietario JAIRO

Florianopolis, 11 de Feverei'ro de 193)

Finalmcn'e ,8 «bugradl" ma:

O conceito expresso em artigo I temível deste mundo lanç-u-se ;

de colaboração, mesmo solicitada, '

.•
,

_ •

I' bilid d
rua na noue ce anil-ontem. pie-

nao imp ICa em responsa I I a e
d d

ou endôsso por parte da Reda- gall. o um tremeu o susto ;

ção. mocinhas d..! S<liJhLOS de 5Ja di
corda e vestidos ameninados dt
chita batata.
roi um assomoroso pânico

que remou p r momentos na

«broac'w.y s ;

As pertas d,-,� calés fecharem.
As confeitarias, os eograxates,
barbearias, etc. etc.,

Uma assinatura mensalA massa popular debâõdou Sc"'r ...tarla (�a' Fazen-
numa correria louca, Gritos ata

de A GAZETA custa
-

.., - -

A correspondência, bem como
ue d U f ã apenas 5,000 da e Agricultura

os vallll'ês relativos 20S anúncios q s ,�n'rvos. :na. C(:(I u� o I Dario de, Oliveira - Pa-
e assinaturas devel!l ser rnyLH)os I �os, dHbc�, ala�trl)U 'se com a - --"-"-, "

gue-se, a quan,tia de
ao Gerente F.LAV[O FERRARI. .rapIdez de'um falO! .

1 :600$000. /

Foi ne(e�s"rio muita energIa
d., foll'o-'"

' Siríaco T. Atherino & Ir-
por rar1ê v HlumelOS _o

IlEC�S-lE'---I para que toda a\iuda ImeBsa �eã0305$60��ue-se a quantia
,

rnultidào \ o'tasse do «CÔ[o» me ..

I I' Roberto Oliveira - Pa-lôso e cadenciadol

N�TAS I
,gue se. Completa boie o seu 50. ani- Reall' ,

-

I
'

,.." ,

S'
.

T'
. .

,-
.

F zou-se, ante-ôntem na te-
05 lrtáCO Athenno & Ir .. vers3fl9 O lUte Igenle memno er-; sl'dencI'a d

.

d
'

.

"

1

dI' d I d
os paIS a nOIva, a

____

ITlão -- Pag:..te-se a quantia ?8ll o, a e?�la o ar o �?sso: Av nida Rio Branco, n. 58

1,1 I ' "Borõró"'!' I ,...
n'unca vI'stol de 305 '00'0

ilustre .p�tnelO e honr,ado �lllhlar j enlace matrimonl'al d d '>I�
,

'" um e�R el1'lor YJ • sr. capitao-tenente F rankhn Ro-' h' h
. .

a
.
pren alll",

Reminiscências ;:," v'

'

, ,Barc'�s, barq'iinhos, e li 'ai"'! ; \ .. "
' cha, dedicado e valoro�.) imediato � sden °f�llhn adVltorIIa �arla Fernan·

f.' t �'. �"\ .i.j' '. t:' I I.
- I [;""� f' 'Sed

'. �d p' 'L.II d· B � .,.JJ.,.'A'L_·· - IM I j.' es, I a o sr. ndlO Fernand
'. '_" : ',' a:,�,a;:,r\z.era!'h,... ,?ua""�,��h�� '.uqo.",r,o;�a.!,f�r��raQ, &as;}'ot,�m,' 7-

... eurau4;'.. ', Uu. ,ea' a a"o Ut::nYlaçaO LI'Ia;va n6Maj P

d d" -� ,

O arUgQ 1 do �(ijgo de, poStllras tah-fía,i«br{)adWaY� 'o "'p'\ü'
c 'CDtCf BSlà'-Sul.' pllfh '6 ..marfElit' 'MO,.- " . La-!:luro" Dutra. '_ SIm

i I capi�a.l.' ': \' �
,

�I c?mdPet.eTote
e ed lCad€) -CuncioD

da cidade. de Desterro' expedÍdQ em " ,'..
", I

' � C"""� 'ir 'I' \", - " "
F

. -,

d
," " '-.

h' d"
rIO o esouro o Estado e

1833, por nós obedecida religiosa. alas compo;tas de mocinhas. mt!olo.
. :J.bsé ferreira' de 'Sousa -=-_

A

ernall (;) te�a e!lil�ldQ ,0Je' é";.d_'Estelita Ramos Fêfnandéà:e
mente a sua ortografia, reza assim: dengósas mocinb:i5 g'alotas ,e

'

(Idem. v.edr o quanto e estIma o e que- !,o sr. Abelardo da Costa Ara�"
"Nenhum corpo será dado ã se- , '." .�.

rI O. I f
. .

bl' .

pultura, sem prévia part!cipação IhoLs babosos e velhotas cal�das, .' ' " ,t;__raDluru ,José Julio Diogo-Idem João < unClOnarlO pu ICO e fIlho do

ao Juiz de Paz respectivo, declaran· como tumulos em finado�1 Sens - Ao Delegado de Fazem anos hoje: !Joaquim da Costa Arantes, pr
do-se o lugar ém que vai taser,s,e o .

'.

.

P h ' I vecto escrivão da Côrte de Ap
o enterro, aprezentando-se Certidão A cambalesca «bugradi.l», com .ãc�mpanhado dê, luzidº" �-eq�ito "_:al oça, a quem .deverá ter o sr. Ellgenio Cidade, sargento laçâo e �. Alzira Arantes.
do Facultativo que o houver assis- suas lanças em ri�tt> pintada de bugreiro pisará o sólo ,catarioeÍls,ie, sido requerido, para abrir o da, Força Públ,ica', Foram tostemunhas, por Tlar
tIdo, na qual �se declare a enler- A '.

'
,

'.
l'

midade de que morrêo, á sua dura corer, VIvas, dtntuças 8ssal1hadas, 'ao som das fanfarras i gtlerrei�a� competente inquerito. dan-, o sr_ Hercilio Lazaro Pinto da noiva, no ato, civil "o sr. Jos

çio, a hora da morte, e a morada penas vermelhas bllloil"!ln 10 ao das tribus reunid�s aQ 10n:,0 'da d�·ge de respeito se fôr ver- funcionario dos Correios e Tele: de' Paula Ribas e d. Celeste Ara
do falelcido. '

'

' :I' o f te Ribas n t 1"
No c.zo, porém, de não ter ha, 'lento, Jançou ferozmente� uma pr�ia. I,;. dade a estima e amizade gra os;

.

• o ,a o re IglOSO o sr:

Id I t t
'

d t t b d d L d H
. .

h " I
>

,
o sr. Salvador Rivelis' ,SalatIeJ Ventura Ramos e a SDt

:Id: :::e�:i�a�' :'!-es:e:t::ju�z:� alOuca a
•.� nnlpiac, cabelv�'! or ennqlll[l o, em nq,me que a ega Q_ requer�nte. pa·· a exma. sra. d. Cele8t� Lentz Ligia Fernandes. Por parte d

Paztomarã as informaçoens que fo
'. ecaclqtie», Solon comao· da diverlida e amiga turMa ija- ra que, entao, ueclda esta Costa; noivo, no civil, o sr. Ticho Brah

rem preclzas, ou esclarecimentos da dava a «tribu� i "

.

chuelina. prc.motóra da recepç,â,':o, 3ecretaria_ a eximi. sra. d. Laura Silveira; Fernandes e d. Argentina d
enfermidade e morte para proceder .' R f S·, F d
como for de direito. Os Infractores O IIp�gé" Geunholl dava saudará o «(homem do fog�", udol O Rechemberg a exma. sra. d. Alaíde Vieira. I va ernan es e no religioso

pa,!rão 2$000 á 4$000 de condem- bérros tremendos enervado com já alià� alquebrado pelo pêso .,im. esposa do sr. Benevenuto Vieira. sr. Paulo Dutra e d. M!lria�o
na,ao. nio tendo comque pagarem, ,d' I E W lt W t 1

Cunha Dutra.
sofrerão 2 á 4 dias de prizão." ,

a mo, e gente elU derredórl E oe tant()s anos! rna a er e z(.; VIAJANTES,

o tfeiticeiró» Conceição_ali mes- Por !lOSSO intermedio, convidá· Sim. ficando traslado.
Sociedade Amigos de mQ DO meio do povaréo praticou se' à população ,de Flofianopolj$, ,

Tomaz JJsé das Neves -

Tubarão toda �orte de «marumbas", fa- Estreito, São' J)sé, Biguaskó-, Remeta-se' ao exmo. sr. dr,
zendo um' bruto "farol" entFe Palhoça. 1 ijucas, Nova Trento, Juiz de Dir'eito da Comarca

Merecedora de fartos aplausos ê, os e1ement�s assachaJos do "lri- etc�, a comparec�r. Domingo, na de Tubarão. 'para informar,'sem duvida. a deliberação da "So- '

ciedac_ie Amigos de Tubarão" de en- bu". 'Praia da Saudade para o ma· como pede o dr. Procura-
tregar á Prefeitura Municipal da Prosseguindo com a balucada ximo brilhantismo das festivida- dor Fiscal.
quela cidade sulina a volumosa bi
blioteca que está organizando e que, diabolica, a "tribu" levantou des historicas, homonstic8s, bu-
de acordo com a filantrópica decl- acampamento dando dual> voltis grejras. esportivas. praíanas; e
sio ele BeUII membros, será trans·
formada em estabelecimento �ubli· completas no centro d� cidade. banheirad!!1

E, - depois" de outras corrCIlas Que ninguem falte a tão es-

tonteante festivi.:!ade aquatica'

/EXP ediente
GERENTE:

FLAVIO FERRARI

Bedaeio e OfieinoQ

R. C0B1sen1�iro I'J1aira,_ 51
Florianópolis - S. Catarina

Agentes-correspomlentes em to

das 8S localidades do Estado.
•

Colaboração

Assinatllras

Ano
Semestre
Trimestre

56$)00
30$000
15$000

Só para a c�pita':
�ês 5$909

co.

,Prisão de Ventre?
,...... -

"

EHIE�RO,Bll
I:lr6(Ji;cs'f;em �abor.

LABORATÓmés RÁUL LEITE

.-,_ .. - .._-Q---"--_.�""----'''''

!carnaval! Ca��
I

1 naval!
_

Os Borórós!!!

o carnaval e a "Puerta- por ruas escuras, 8l,

del-Sol"

Anuncia-se no Rio que e Prefei
tura do Distrito Federal, e exemplo
do que vem fazendo todos os anos,
mandará ornamentar a Avenida Rio
Branco para o Carnaval de 1939.
Naturalmente, no Rio de Janeiro,
cidade que reune, atraidos pela fa
ma do carnaval eariocll, mHhares de
turistas, tal providencia não só se

justifJca, como até, se Jmpõe. En·
tretanto, não seria possivel em Fio·
,'ianopolis ã Prefeitura Municipal,
com a colaboração e boa,vontade do
comercio, dar um jeitinho mais fes
tivo, mais divertido, ã nossa "Puer
ta-deI-Sol", pll'l'a receber EI·Rei
Momo?

k.*',-��

Boró..ós

reolheran-,-3f.' á sua ircensa "ta·
baR, fo�tificada- t;)e" poderosas
palisssdas!

Parabéns liOS componentes da
sacudida tUfmª pel� �uá apar�çã,1)
nos arraiais di!) (o 'ia!

, "Bota o Pagé ,

Na ' roqaj,
"

Não bota!1I '.

x x' x x x x :li x

CaraDlorá vêDl at!,

Domingo, na nossa poetica I
"P,

. J
'

Ilalll-",da Sauca iell será recep-
cionado o hislorico "Filho do
Trovãoll ,

CaralOurá!

A recepção' vae..se reve.rir de

juv�ntude (Re;artiÇÕ�e;"�Nossa·V idBrasil � Públicas � -

/
,

-1 J� tNIVERSAIUOS __; ,

tLoo�� OOOO�L*J JOÃO' MEDEIROS JOR.

Para a

do

Brasil é bom, Porque o
,

Brasil é bo:n? Isso é que o

nenino quer saber. E' tacil
.xpltcar porque o Brasil e
)\)111, porque é grande e for,
r;'. Porque p oduz, porque
.eu só lo é rco, porque tem
u na natureza prodigiosa,
porque seus filhos trabalham.
vtas O Bras!l é bom 8obr�.
tuco porque tem o governo
que lhe convém. O Estado
Brasi eiro é s berand.
Que é U'1} Estado sobera- Interior e Jasti..,ano? E' um Estado que se Eugenio Geri Kamienskl

zover.ia por si mesmo, sem Volt á PortarI T
.

t
_

- e ar arta para
��m ,Ir ln erv('nçao.estranha. que seja cumprido ()' art. 4'
- a casa do, B:asll, quem. -da lei n. 69, de 11 de a.
nanda é o Bras�l. gosto de 1936'
_ Que é U�l Estado? . Um Francisco Manuel de Sou.
.

st.,ôQ(lt merurno, é- uma na- - lde'-

t"
.

I lí
sa m.

.ao cons uu« a e rvre, go- Beni mim Pir t de IJ.
_

� ri . Ja, In O e ",ze
vcrnanc I) se por um conjun .d - V lte á ""O t

.

li I'
" ve o o. "'� or ana,

o

!\
t: ri�� rpr�prJI�s� c-;: para que seja devidamente
p I l I e. fie um pais selado

se chan a <?o�stltuiça:o .. 1'0- Dante Ghisi - Idem.
Jos os b(asl!elro� 'p�ec,lsam Dante Ghisi --" Idem.conhecer a ConstltUlçao p�-r.a Acácio Corrêa - Volte á
.onhcccr os �eus ,.dlreHQ,�""e Portaria para que seja re

)
Ieveres para com a Patrla. conhecida a firma

_
do atesta-

do.

Interyentorià Decorre hoje o' aniversario do
nosso ilustre conterraneo e aca

tado industrial sr. João Medei
ros Jor .• diretor-gerente das po
derosas Emprezas Garcia, em Blu
menau.

Figura destacada, n08 meios
financeiros e economicos do país,
o sr; João Medeiros Junior, terá
hoje oportunidade de, se certificar
o quanto é bemquisto e o gran
de numero de amizades que possue.
«A Gazeta» envia-lhe ,razeiro

samente o seu afetuoso abraço
com votos de Ielicidadas, '

Para o Rio de Janeiro sell1iu
o sr, dr. Vitor Mendes, majo;
medico .da Força Publica do
Estado.

-_Para a Capital da Republiç
seguiu o sr. capitão Americo Sil
veira d'Avila.
+-Seguiram para o Rio os Sl'a

Alcides Delai te e José Filix V' ,,:
ra, sargentos da Força Pubí;
do Estado, que vão aperfeiço
seus estudos naquela capital.

Schrader & Cia. - Nego
provimeuto ao recurso,

H. Fett & Cia. - Façam
a prova dos requisitos exi

gidos p-Io decreto-lei n. I 10,
de 16 de maio de 1938. art.
3'.
Inácio Ctilsl -- Reconhe

ça as firmas e sele devida
mente os documentos.

SEBASTIÃO COSTA

Transcorre- hoje o aniversario
natalicio do nosso conterraneo
sr. Sebastião Costa, gerente da
Caixa do Instituto de Aposenta'
doria e Pensões dos Comerciários,
neste 'Estado.

.

HABILITAÇÕES
Estão se habilitando parâ'"ca

sar: o sr. Alberto Edmundo Al.
v�s. co� a senhorinha Eulália
Vieira, filha do sr. Nicolau Joa6
Vieira; a sr, Luiz Custodio Vi8ir�
com a senhorinha Isabel Li'
Maciel, filha do sr. João Am
cio Maciel; o sr. Elraer Bar:8e
com' a senhorinha Maria Fialho
filha do sr, Antonio Joaqurm Fia:
lho e o sr. Armando Marçal dos
Anjos com a senhorinha Mari

Transcorre hoje o aniversarie Mendes, fi�ha do sr. Manoe
natalicio do sr. Euclides Schmídt," Mendes! resld;nte em Três Ri••
funciona rio do Liceu Industrial. chos, Biguassü.

, ,

nesta capital. !_
IPREGOES

Vê passar no dia de hoje o;
.

seu aniversario natalício a exma.j Consorcio de Zenon Vitor 80'
sra. d. Nice Selva Lima, consor- 'I nassi�, filho de Oscar Bonass'.
t.e do nosso distinto patricio sr. e. LUlza Nahas Bonassis com Má\.
Duq'lesne Lima. funcionario fe-' na de L(lurde!j,-Beirão, 'filha d.
deral. Eugenio Luiz B�irão e Maril

Elvira Lobo Beirão.

A efeméride de hoje regista o

aniversario natalicio do sr. Davi
no da Costa Arantes, funcionario
estadual aposentado.

Deílue na data de hoie o ani
versario natalioio do sr. Heitor
Capela do Livramento, funciona
rio federal aposentado.

Festeja hoie o aniversario na-

taHcio da senhorinha Maria do I;NLACES

Carmo Silva. FERNANDES- ARANTES'

Caíamuru-ú-ú

NASCIJmNTOs' ..-
,.

,

Realizou se, Ôntel'll, ás 18 nu-,
ras" o enlace matrim�mia).da ,Sfl'
nhorinha Rute Pereira com o sr

Atanagildo Jc.sé Nunes.
Foram paraninfos da noiva,

sr. Euclides Natalio Pereira' e
exma. sra. Ondina Gomes Pere
ra e do noivo, o sr. Claudio Y;8tJ
cisco de Campos e d. Onrlin
Nunes. ...

Está em Florianopolis o sr.
Antonio Luz, fiscal do imposto
do ,consumo.

-Acbà-se nesta cidade o Ir.

dr. Carlos Conti, competente en

genheiro.
-Chegou a esta Gapital o sr.

dr. Arão Rebt'lo, provecto advo
,gado �m Blumenau.

, -Encontra se entre nós o sr.
Tt'odoreto Ligoscki, recentemen
te removido para 8g-encia do
Banco Industria e Comercio, em

Cresciuma, onde -irá 'exercer o

cargo de 'gerente.
'

Depôis dá 40 anos,?

.lOD,Atlr'
Evita ci'c:Írterlosclerose

'LABOM.TÓ�bs. �tií.:;t�TI'E '

Está em festas o I ar do SI'.
João Coutinho: dê Azevedo e d
sua espo�a d. Flodolice de Az
vedo. com o nasoime�to de lU
filha Solange.Lord Tubarão ANTONIO LUCIO

\

LivJ4aria' Schuldt,
, Regressou ôntem para Cruzeiro, '

séde da sua, inspetoria esq_olar;, ,BATISAD.OS
o nosso distinto conterraneo 5r.

prof. Antonio Lucio, agente'Clor-
Foram _levados a pia

,

respondente da «A Gazeta:. na-c menIDO E V'eraldo. filho

quela zona.
'sr. Manoel .Medei�,loti eM,

Ctu:npos, �ervI,ndo de' padrinhos
sr"Al:ItoJJIo de--A1meidá Freita'J
d. Rosa Campos Freitas'"

o menino Vaido. filho' do S

Elesbão Pint.o de L�mos' e
Ús.valdina Rodrigues Garcia sen
do padrinhos o sr. Eugenio'Na
cimento Garcia e Matilde P,de Lemos.

'

H.' "0. 'LIGOCKIde TTE. SILVA ARAUJO

LivrMía. Pap�laria, Tipografia, Ençadernação e Fà
bric'l de "cari;r;bas de b')rracha

. '-

,Artigos pata' �scritór-iJ.;.-Livr0s' em', braneos-'Arti- ,

60S esco)ares-,Artigos ';para presentes -Brinquef1lds
..

;.�
.

Aceitam-se encomendàs de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos :de datéU, de metal. para im.i·

tiiizar estampilhas
_Hua Felipe Schmidt,

Floriaóopo I is·
'

"

•• - Sta, usando o creme

Segue boje para a
-

Capital da
Republica, acompaH4ado· de' sua
exm8. familia, o

'

distinto militar
"sr. ló� tenetite Silva�Araújo, brio.1.
so oficial dá Madnna que servia
na Base�delA.viação;;;tNavul. 3,i,

---,_ ----------:

PRODIGIO, signüica MILAGR
,MILAGRE significa
CBAB�AUTH27

Catarina
CHARLAUTD,

dirá log� sorrindo:, qlle produ'
maravilhoso'

41 P.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, ,

IA 'W"��,z .A·'�b:'�

A

Dr.· Joaquim Madeira Neves
. , ,

,MEDICO--OCULISTA
Formado pela Faculdade de Medicina da Univer.

sidade de do Rio de Janelre

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias d03 olhos

Curso de aperleiçoam-nto na especialidade, com' o dr. Pau

Il:,oFílho. no Serviço do Prof. David Sanson. no Hospital
da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro

Cmpleta aparelhagem para a sua especiali�ade
.

Eleirecidade Médica, Clínica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSUI.:TOR10 Hu,:_ J.J��é ..

··

ri(j 7 �,A). 'Telefnn'� 1456
.

RESIDENC1A: nua �r enenre Silveira 57 "elef. 1'621

! .

Banco· do Brasil
j

Capital
FUlldo de "eserva

10G.OOO:oOO$ooa
.'259.746:100$000

EXECUTA . TODAS, .AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGJ3;NCIAS E CORRESP'ÜNDENTES EM TODO O PAIZ

AGENCIA' LOCAL .' RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta, . cerrente: cs segúintes juros:
Dep. com ]ur'ls (COJ.t'lERCIAL SEM LIMITE)

. 2� ala

Dep. límítados. (limite de. fo\l:�lOO$) .

'.
. �� aI:

Bcp. populareS (idem de !10:000$) ,,0 aI

J)ep. de aviso prévio (de rl}Uaisquer quantiasr com rebradas tam-

bem de quaisquer importandas), 3 50t
.

com aviso pr�vio de 3f.� dia.s t

4% :�:
.. � de 60 d�as " ; 4 50/� ala, tiem de ·90 dtas /

t JO

DEPOSITOS APR/iZO-FIXO:'
.

po , mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

.

LETRAS A PREMIOS
po� 6 mêses
POr 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional... "

Expediente: das 10,ás 12 e das:; 14 ás 15 horas

Aos sabados:. das 10 ás 11,30 horas
---

Endereço telegrafico: SAl 'ELLITE •

.7' ,�... ��...:.', _

TELEFONE

4% !. a.

5% c

114 .

.

FloriaoopoJis-193A'==
._

1·' Andar, Apartamento .'

Caixa Postal, '-.78;4

G A Z.E T .A ...l.N�ICA
I -I'

.

I G��..6..���a;,��'V�t\7AVAV���.
Dr. Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Çálcu:o de qUalq��r . Pla�ta,e2<ecuç�o,f�s- �

MEDICO reira �
_ ..

� e��rut.!.Ha em -con-
.

callzação e dtreção �
Especialista em motestias de creanças, nervos .'

tem seu escnp- � ereto armado de ob. as �
� impaludismo e 'molestias da pele � e ferro Aparelhamento com �
ii!IIIIIIUII tório de advogada á rua �. .

..

�
Tratamento do empaludísmo e das molestias da pe·

I
� pleto para ccnstru- �

Ie e
-

nervosas pela Aiuonemotnerapta Visconde de Quro Preto � ções de pontes em I\l
Consultorio e residencia-Praç'a 15 de Novembro, 13 I ftl concreto armado �

Telefone, 1.584 _j
n, 70. � Ph�J1e; 1277.'

� �
.'1

�6:;S� ;a�_�r� I
.lCaiJ<:t Postal, 110.. ./ � Omar Ca�neiro Ribeiro' �.

_ ,,: .

•
:. '

'. ", <. ..�: f�!��})���2!Ü!,!�.
�

IM Il: D I e o o -P E R A D o B

.

:e�::="�1a4!'JIIIB .

Engenheiro �Ci'vil
.

.

� muDAI
l �� o

,

.

DOENÇAS DE� SENHORAS-PARTOS ' UI!'I.�t:1� �,"'J..
.

.

,.:" �-"<iR",."-x"mn_'H__

CONSULTORIC>-RUA TRAJANO '17 SOB.
> ULC,frtM � PI· de· E'

li

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5 ECZfMA$ �1 "'8 ,aCID a al][8 "CDnomlca
MANCHAI M !'fUI �

"�r,,",,,���!���CI;O��UAII�O�é VeigaL18�,;,,"' ',����S��ANCAI �
II ,RHfUM�r:'-40 �Atende chamados a qualquer hora dia e noite 1C����,t;;'� �U . .

.. '"

r .·:........u.� t,)�.
A , . . - $ .. 2 • , • - .. .,." -" _4 ..� ''''fI .- � J

�,� ...�:a. rt
a·AVAIII.'·� �.
- Milll� di ...." r-

.

(f,.·�"'�9.';;1: �F"!llATIIJ MilN:' �
Radies f_ Curitíba Paraná.�

Para seu concerto, procu- � , �
rai a Casa Musical. que con- � .

'- -
-

..

�
ta cem

.

a of�cina melhor � ..

'. .

..
_ .�

montada n�. ca�ltal. o.���Âq�y.A,"�����VQ�3S.Rua Joao Pinto, .2 .

,

. �$.�i!iY!&i!!IJ!III!I!!*Q_14�s
.

I: A Eletrtco
PARA INSTALAÇOE,S DE. LUZ, FôRÇA E AN·

I
:- TENAS DE RADIO,?!{;pNSERTOS E AUMEN·

,

._IIl

....-::::-:::=:':::::�I_1 A. J�St!���t�A
.'

D· r. Augusto
-

TEM SEMPRE EVi STOCK E A' VE.NDA, PO�
. Parteira e Enfermeira PREÇOS SEM COMPETiDORES NA PRAÇA.

da Paula D. flora Muller MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-
��...,:.

4 JOURS ELEGANTES E MODERNOS
MEDICO Rua Tiradentes, 4 NO D ! EM

DOENÇAS DE SENHO� Fone 1181 R��IJ��E�lni:,IS!: 14 A Elétrica
RAS-P.I\RTOS . .

, ACABA DE RECI:.BER UM FINLSSIMO SORTI-

Operações' -, MENTO DE CHUVEIROS ELEtTRICuS, NOVI�

I -I' DADE NO RAMO-KR nco ��ARANTJDO
Consultoria: Rua Vicor

Dr. Pedro de Moura ferro
I

Venda e instalação de contador de luz e força. por
: Meireles 26

I
preços modicos só na Casa A ELE'TRICA

ft's IO,30edas2àS 4�:I. d ����.��.��.'i!'�"�"�"�.;��)t��
..

�.�.�.='=
....

::.::1�"ii'Re��d���:��:o� �t_o"de Rua Tra�::��� l' sobrado rg:;t�;�:�: r í:�;:�::��l '"�.
.

Fone: Consultorio, 1405 Teíephone n· 1548. .
. I·, da Silva] .

fone: Residencie, n55 E1�chefe da elinica do H03pi ' J\dvogado
tal de Nürnberg, (P•oreesor P 11: d N 'b' 3 b
I d' B kh d P f • :J e ovem ro, 50.
n org ur. ar t e ro essor

Fones 1631 p. ) 290
.

ErwJD - Kreuter) I....
-

Esplelslllla em cfrurgla ,.�
..�t;"'"�?i�1?��!!l:n;S'!!i'i!!!5!!"!jr3si!niri!!r!!.!!'!!g���!!!'!!!.!!;!!!!!!!k!!!!!'�!!!!·!!!!?tY•.!!'I!,!lSI!!!!!!3'���4��"��

f aeral. ���� �

: �:..cir�:.�=�i�\t. I)ouferte,· DistintA. e Bereza
cirurgia do sistema nervoso P, ,

.

-' - '.'

�)
., _

eperações de p1astíca
.

"10m·
- �

�Gonornia
CONSVLTORIO--Rua Tra- T b I h d
ano N. 18 'das 10 ás 12.e· 8. nos ra a os o
das 15T��6F�t-I���:�aa.

.

C'o'nsultorio Técnico de
RESIDENCIA- Hu� Este-

I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131 .

�r. Mlg'�:';1
Boabaid

CLINICA GERAL

•

Curso' 'de Maquinas e Pilotagem
---,------�

-------�

...

I

PREPARAM.�,� ALUNOS PARA E�M!.ES A s« MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MÁQUINAS, l\fOTO
,.RISTAS'E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
.- • "

l\iECANICA MARITIMk.' -� ..�-

Gb ,:r.'.l.bi b�SA:Q.oS DEVEFtÁO
.

PIRlGIR-SE AO ,SR."::'
,

� '�ULAMPIO Jj(}g REIS VALE
LARGO 13 DE Mino, lU
FLORIANOPOLIS

Sandalias' de
� .

Tira
e calçados de todas as qualidades.
TÁMANOOS mexicanos para'

Pr,aia de Banha
CINTOS, PULSOS. OLEADOS. CORDOES,

.BONETS. LUVAS, etc.
'

Artigos para seleiros e sapateiros

Fabrica de Calçados _. BARREIROS
DEPOSITO, RU.<\ CONSELHEIRO MAFRA. '38',

A. LHE:URe:UX

,

IVO A. CAUDURO PICCO'LI
Enge�,heiro .

Civil,. ,_.'."
-

. P!:)rof!ssionais habilitados par:a�" todos
os.rarnos de engenha,rla' �

_ Administração. ce.nstrução e referm,a �de i
,

pagamentos. em prestaçoe�

Projétos em geral
, -

Escriterio central: Rua. 7 de

Porto Uni

1Talamento moderno das
,

moles/ias do pulmao
.

Consult.-R. joão Pinto, 13
! 1 elefone. 1595
Re•• HotelOlaria-Fone 1333

I ' Cf!",uJ!� �!,s_ ,13 ás.__l�J' M,SI, ."

..

U_iiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiii....�'iiiiiiiii"!iiii'iiiiiiiiíiii-iiiiiiiiiiiiiiiii !!������������

Vias Urinarias

,
.

SeterÍ1br�, 47
ão
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Vi ação _

U-ru sSé?,r1 ga
.

SEGURANÇA -. RAPIDEZ COMODIDÁOE�

A GAZET�, -1939' Florianopolis '

����������������������������������������"�����.r.�.".M.�••••�.".�.�"'•••••••••••"••••••••;�NM��i

I i Serraria','São!1iJoão'
I-----� -_

i r10 distrito do Estreito
,

.i Entrega-se' á domicilio, lenha serrada. em
metros. Bem sêca e de otima qualidade.

i DISQUE PARA O N. 3 ESTREl TO
, .
•o•••eG .._

Dirigido.pelo soeio - JOSE MAXIMO
__�_"":...;u:=- 2Y-' ....... r'Gõ""'ft.'·c... ;'W'N'X"a·-C",,·,.;!;!:IlIa::'... _·�....__ -À"'õ(,""'''''''

TKANSPORTE DE PASSAGEIROS E CAI�(JAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANODOLlS

escalando por Forquilhinha;' Mãi L uliã.' Cresciuma, Cocal
Urussanga, Orleans, S. Lodgero.Breç» do Norte e Capivar
DU AS VIAGENS SEMAN 4\IS em con binação comas!

linhas de ornbus Araraobu'Í-Porto Alegre
SArDAS de FIOfianopol!s ás terças-l-iras e sebado.

'ás 5 hor es di} manhã
SAI�DAS de Árerangu i ás quintas-feiras e don,ingos,

:is 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartasfelras e sabadcs e parta para Po to

AI'egre aos domingos e quartas-feiras ,....,.. : .�.,., ...

�GtiN!E� - '\raranguá: B�,n u diuo MJxim.)-:ur'1u:· II!::!·:�::::::·�,�:I!'-:i:
. �l:;at Z�:��:l ���::-&CrYr:�::��;�ss�:�:�O �d;E:UO !m;1�;)k::? .,,:;... :::<>.<hA�2�::'·:·:·:·x .. :.·..�..

"

Dami�ni & Cia. -Orleans; Irmãos Pizzolatti--Braço do Norte; adriAlexandre Snin
AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES
Rua Trajano., 2 - Fone, 1655

HOTEL DOS VIAJaNTES -- r rocurem para se' hospedar emj[i\raranguá
pProrietario - dO 'J E' MAXIMO . _ I

®: '%'ir IWÍ'!t!p-j'r!:f*mMM-;t?rtIOJft'-,,;' MrF�i'AA'&Sl6ii..=� 481 I \ímDÉ-Sit u�
.

�erren(') no -lu-

.���e5&5&W*HS ie
. .,

'Pi iAtiBF!f

V. Exeia. p.·eeisa de uma limousine?-
.

.

-

Disque o n. 1.2CJO de seu telefone e

terá não só para seus passeios, como tambem para
viagens.

I �,

1·
I

SãQ todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
habeis volantes.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P, Cardoso
Waldemiro Vieira

������i�I�:7: I §li,__i�Z'Il...=:iII:._iIIIi!�:.ni!;l0.l:Ii�i3I:.:.r:Ill'1i.II;s *a:*"__'.5__g'aeIII·--i;
America do Sul. . ���������'��������� ���!!!!

I
I EMPREZA

502
503
50á
514
518
521
525

o JAVA
. "Y':t_\�. __ �!__ :.���\;

CHARLAUTH

ga� Barreiros, com duas cases

de tijolos novas, um bom pasto •

.

cocheira, � bôa checara e 1rgua
I com uma linda praia para bit-
nhos, fazendo frente com :" a

I
E�t�ada Gt'feI. que segue para
Blguassú. A' tratar com o pro-

"�---_!lllilIIIiIl :m_IDI!_1i:. I p�ietari_o-Pedr? Sipriano �-da
SIlva, em Barreires. ,�if

�--�..����������-��- '.. CHARLAUTH

,G R A: N D E H O. T E I.JM O D E R N _O�· che extingui.rà as sardas, pano'
. cravos e espinhas, sem a mrmma

PROPHIETARIO .: .

irritação deixando-lhe a cuti-

JOãO Ku h n limpa, macia e fresca.

CAIXA_P0STA� � ENDE�EÇO jELEGRAFId�:� •.
: �������������-����i��������-IFi-�������

Grandbotel
' I

CREDITO. M-UTU,O PREDIAL
".� 1

.�

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

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. VIAÇÃO ATHER.INO
.

não é um
-

creme comum eARGAS E PASSAGEIROS

Horarios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLUME·
NAU A'S 7 nORAS DA MANHA. MAIS INFORMA'

ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

Em prédio. proprio, de quatro andares,. e .inteirarnente
acomodações para os srs v,íajaQJes e exmas. Iarniliaâ,

em todos os quartos
Tra(amento de' primeira ordem ,

Olarias: 10'000-12'000-14$000 e 16$000
SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

novo, dispõe de boas';
c,oCn luzi' -agua cõrrente' 1:. ii

',. II
i·

'I
4 de Fev..e�eiro

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

Laguna

RUA GUSTAVO RICHARD
Defror te aos- Correios- 'e Telegrafos

Muitos outros' premias menores

Fermldavel..,
Tudo parl$OOO

FantastilC�:.1Santa Catarina

REPRESENTANTES E

CA·RL.OS.
Buzinas

BOSCH

DEPOSI:TAFlIOS EM SiTA .. OATA.RINA

H·O,EPCKE
FLORIANOPOLIS

s . A .

Velas e Mago.
Matriz

') .... - ._1. "ar_ta, ••••••
• ••Ih•• tI& ....n"_

- - e. e •••�•••••�.".ltiÍl'"
_

'

O!!l.D". hel.pl. (1,1
�

)
.......... 11 ., ..

A

Filiais em; t:

é

�..

�i,Blumenau, � Oruzelro da Sul,
Joi'nvil., Lages, L_gun·., São
Fra·nciscD da Sul

.,o..d 1011__ ...
.._ ..

.

.:r.

•••••

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

''',
.... �� ..... �

.

.. ....m. MundIal'

. '. '. \ . -'. .'
' '

. .I '·c'·,
.

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

.
�..

. ,
.
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A GAZETA FloriaDop�lis,
------------------------�----------�-----------

11"...2,,....939
-----�,.-.

A GAZ.ETA DESPORTIVA
Direção de Hélio Carlos Regis

A. grande corn- O grande trior-e- Grande festiva! p,:amovi-
_ � da pela Assoclaçao das

petição, arna- rnento do es- Escoteiros de Floria-

nhã, do Figueira porte em Co� nóp'olis

-�atação Clube queiras e�í��::i��\ ���a��i��T�as
do Chile

CARLOS GASSENFERTH
.

NETO-Presidenle
N. 23 10 V 9

Como é do dominio público,

0r
Ha, de fato, um desuzado e Realizar-se-á, amanhã, o gran- 'I festival. que tel� a ceoper=ção de

Figueira Nataçãe Cluêe, agre- franco entusiasmo sobre o festiv�l clioso fes��val esportivo promovido varias �eus co- irmãos de luta. Rt"aJizar-se-à, amanhã.no cam- Jdrontar-se-ão o Império, valen
mi8çãa recem-fundada, �a.rá reali- de amanha, promov.ido p�lo FI- i P -lo Alta��:). Futebol CI.ube f Q mcrenleoto. do f�tebol na

po da F.C.D., que està sem pa- te team da Escola de Aprendizes
zar ..)am&n'� I uma competição desse g.uel.ra N. ç., �ue Já. S6 J1�np�a.1 com a. pa.rtlclpação dos :eguIO�t.s I ':81zt';a é uma realidade insofisma- vilhão e, portanto, em Íastimavel Artifice5, e o União.

"

elegante esporte. vítonosamente, a oprmãe pubhca! clubes. RI.a�huelo, �onhnental ! :,�L_ ..__ ..... .... _ .. _ .. __ ....__ .
e péssimo estado, um grande [es- Será uma partida bastante in"

qU�'��:�; d:u�l�c:a�°(Jr�e�:::: da Fii:��í;a (da zena sul da ci- ��ir������ta�����ah�, ��;��: [nstltuto �f Istó- �:�l subordinado à epícrafe aci-. te_re_s_sa_n_te_. \_
que DOS foi enviado. dade) e Paula Rames S.C.(da de Biguassú.

. rico e Geosrá-Antes do inicio da competição, zona norte) irão definir a supre- As taças a disputar são:Taças .

_ t:t. doa. Infantil
lerá levado a efeito um banho á macia no nado, na nossa cidade.: Veranistas, Torcedoras A líança, f '-co dAS a.n .f,'a .

C V D I·
,." . Mais uma vez, dando uma

fanta�ia, para o qual foram or.ga- Osmar Cunha. tte, Eduardo" lovi'l iegas e iretoria A ian-

C t
..

G I a a r I na prova de que é aceito, jogar ãonizados dois blocos: IIRainha de da Base, Pedro Ivo Mira ornesça., ,," ;nd I-cato dos.. .

S k d I A' "S" II d· d dois valentes teams, quais sejam o' .:> !
.

�J..f�wai" e nperdidos da Florestall• I e olon Mazara is são 03 grs'l es; r'cft taça ímpana ,m'e 10 O· .

I azes do clube .da zona sul, sendo: 80 cms. de altura,caberá 80 clube Rea!izou·se, quinta-Iaira, mais Tiradentes e o Guarani. '

Em p reg deI d bilh Eue interessante jogo terà inicio' a.. .' S
Programa das provall. ) que.' to�o� @Ies se �ostram ba�- l que maior número e I tes

l
uma reunião �� Ínstituto Histô-

1'4 30 C'-

, tante cnmntes, acreditando na Vl-! vender. 'H. .<J e Oeográhco dJ Santa Ca- às , . nO Ome rc i J
r parco -luven(s-�té 16·tóiia. . I Os juizes estilo ao critério da tarina, / .

de . Floriano-anos 100 metros. Nada livre.r+ Por sua vez, a turma da zooa diretoria �o Aliança, escalados Fr,ram tratados múltiplos e

re-I
Final

Ded�c8do ao sr. Carlos fIloritz. norte irá apresentar uma gral'l�e ne co��ç� da parti.da.. levantes assuotoa de. ordem ir.- Na. última partida. à� 16 h<.,
/ pO I is"

.

2 pare?-Homens-50 �e- equipe que, nos circules oatato- O IDlCIO do festival sers às 14 t. rna. .. _

tros-·Nado de C�5tas-Dedlca·) rios, tem a fama de ser a melhor horas,
.

A' ses-ão, que fc.i r-re�idido � procelJso contra o

do 80 er. Clementino F. B. de I da cidade. A' noite, em sua séde o A li pdo des. Henrique Fonrés, esti- Jorno lista Geraldo
Brito.

.
-ErDesto Riggenbllch. Lídio Ca, ança oferecerá animadíssima doo. ,I. ram I>H'sentes os -rs. major Bocha

3' pareo-Menmas-até 13 lado, Rubens Sabino e Mauro mingueira, com a participação df! Lup' reio Lopes, dr. Osvaldo
aO(/5-.50 metro5�N��0 livre-. Ribeiro são os grandes nadaderes niagriifico 1I1az�-BaDdn.. Cabral, CHios da Costa Perei- Rio, 10 - Foi iniciado o

Dedicade ao sr, D.oDlsIG Damia- da zona norte. Vemos, pOIS, que o AI ança, ra, dr. Carlos COllfJÍa; dr. Hei sumano de culpa do sr. Ge!aldo Havendo este Sindicato.rece-
OI. Embora a grande competição dos Coqueiros, que é um clube tBt Rl\lm, ceI. Sllvino Carneiro hecha, contra o qual apresenhu bidn da Comi são OrganisadQra
4'pareo-Hemens-�OO me· de amanhã. que será realizada fiá de Dome 6rmado no fute�ol da da Cunha e Clen1cntíno. Fau,to �U�lxi·cllme, por (elito de in do I. COilgrrSs0 Nacional" de

tros--Nado l!.vre-D:!dlc�do ao i Figueira, às 9,30hs .• estando tudo VI8ua, irÃ fazer um bulhante Balc los de Brilo. pr1as,. o sr
.. ,Jaques CJost�fIl�an. Empregados no Comercio Sindi-

!r. Ue. Leoverglldo Amaral ·'\hes. Ii bl\liudo �eJ'a feita do esporte Vá
" -

. d Breve. serão discutidas os E5-1 Este mdustna., que fôra mttmo cllllzad,.)s, honroso cOflvite para
'"

. H R'
,.

. . riOS Joga·· o· .
'

.

d G Id Rr h .5 pareo oIDen5 _. eve-: pelo esporte. será para d�fimr Jatutos do l,slJluto, .' a�lgo o sr.,. era o ,JC a,
reQ!e�en1ar o nosso Estado na-

sarnento' 4 x 50 met[os:"'"-Nadofmperioridadés: r�s em nego- O dr. Q,valdo Cabral falará fOI atacado. vlOlent�mer.te' pela qUtl! conclave a realizar-se no
livre, Dedj.c�do à. triPulação

o da::). Ai, pois, - reside'· te do- '·0· seu C I ações c 0·1·- -

:( r:o":Fj"líéxl!l'ra-re�;ão,--..qtl:n!'&..feir'a: �A. N�ÇI;!JAs-W-lbl.i.Cí\ç�a":""�-�de"-jan�ro;-.n'O'--ditr�""d-�f'";-"-Draga E�plflto Santo. grande interêsse. . O VsSO01
.
'SaL, mos, alOda, de fonte se· mo sempr�, causaram �rand( I abriÍ" do co:rente ano, resoh'eu

Pareo Extra - Home'!� - g,ura. que o $f. (ólcrv-enlor Fe,_. sen;a§ão•..
_

'

. .' esta Diretoria proceder entre os-'
Mergulho por tempo. Dedicado Ca r' los C SIm· Varela. meia difl'ita do scrath dt'ral ofere�!'l', gpotilmeríte, sel.ls

.

A optn�ao predl):nlD3r�te. nos 'associados deste Sindicato, um
ao sr. Antenor Kowalski.

. pos Rsmos e uruguaio, Afonsinho, Carreiro, pr'éstimos para publicar, sc::para' cl(culo� . fcr;nses, Jornallsttcc� e
concurso de: selecção, afim de

6' pareo-Moças- 50 '1)etro6 a A.S V.I Braodão e Clodô estão em nego· 'dallJenle, em folhl!lo. os traba- comerClalS,- e q�e o .sr ..Geraldo desi�r.ar _o mais capaz para nos
-Nado lt\"Ce. Dedicado t.O sr. ciações «om () Vasco. lhos, dos sór:io5, 'que f, rem lidos Rocha procurarll pro\l8!' o que re f!seotar no aludido CQogresso.PedrQ Xavier. Callos Campos Ramos, que, Coo�eRuirá o clube campeão em 5 ssão, .

.

Clc,t rman. -I

U concurso constaI á de teses
7' parro-Meninos: s·:é 12; indubitavelmente, é o melhor ár- de terra e mar -o C. R. Vasco' I) Instituto Historico '! Gco· Mau8oléo ao Almi- escritas as quais sefão aplesen�

,anos-50 metros - Nado livre. i bitro da cidade e, talvez, do' Es.-. da Gama - obter o con<!urso �ráfjco està, destarte, allS pOUCOs,' raute Alexacdrloo tadas á Diretoria, impreterivel-
Dedicado ao sr. Lourival i\lmei- I t�do,foi o rderee da pugna Cip x deste s pl�ym? �nlrildo cm sua verdadeira fi de Alencar m:!nte até o dia qui!�ze (15 de
da, Avai, realizada, em hajaf,' no Sempre o Vasco! n��lidade.qu8l seja

dl',continuamen-l'
fevereiro proxima, em

•

envelope
8' pareo- ftHonr-a ao Paula dGmin&o passado. Ainda fala-se que Scarrone te, pe&quil�r e t!az'r á luz dos Rio, 10 - Q preside!lle fecha'dõ e' versarão sobre (i se.

Ramos $. C.·:--Home��-500 I ,Produzin.do um

..
a atuação .rigo-, trará dois uruguaios para o Vasco. acontecimentos .os no -nes dos Gttulio Vargas recebeu em Pe- guinte:

melros-'Nado hvre. Dr!dlcado ao rasamente ImparCial e' eloglavel. ,
'

á
nO$50S vultos bnlhi\ntes do pas- tropolis a comissão encarregada a) estabilidàde no err>prego

sr.dr. �oroelioF8guode�,InspetQrICarlito, ao terminar apug�a, foi Valdemar .'r -" sado, homens qu'! prestaram, Ide comtruir o mauso}(o do ai- b) horafio d..! trab.'llho e sua
da AUandega.. a)raçado por altas autOridades pa ra .

eu�n (') S, abnegadamente, seu conculso mirante Alexandrino de Alencar fiscalização
9' pareo.- - Menmas até. 14 que daqui partiram para assistir o A' ree? . valioso a Santa Catadna. I e que é presidida pelo al�irante c) lei de feridS e sua aplicação

anos�50 metros - Nado IJV(e. j�lo, bem come, principalmelate, PRÊSOS POLÍTICOS I Castro e Silva. d) lei de acidentes no tr-aba!ho
Dedicado ao sr.Ubaldo Abraha�. por pute da diretoria da A.5.V.I. Valdemar, irmão do famaso �

í O presidente declarou que e} aposE'otar:loria e rensõ�s
1.0' pareo-ftllonra d? .FI- : Segundu nos c\,)ntou Carhto, Petronilho, ao. qu_' pdrece,. irá BAI'A 9-A bordo do «Ro-

I dava todo o seu ap8io a eS3S f) Cbrteir8 profissitJna.1
guelra S. ç."�Prava maxlma foj uma das- suas mais brilhantes para �ueno� �ue.. drigue.s Alves», transitaram para' ini�ialiva, �(.\is que era. um g) ju�tíça do t{�halho
da nataçlo catannense.

.' atuações. O el baIlarmo de lal _caochai p. Rio. prqcedentes do Norte,! antigo admllador do "Imlra' t· h) nacionalinção do traI:. alho,11' pareo -Homens � 1001 Por no�so intermédio, o co- portellhasn retornará ao Sao

LO-, oito prêsos políticos. i Alexandrin<) de Alencar, lem- i) Siild cak�açi\o
metros - �Ildo livre.. Derlica�o I ohecido e compe�nté árbitro agra' tenzo d·Almagro. -,

.

.

.

S
brando que, como lider da ban- j) trl)balho das mulheres no c�·

no sr. capItão-tenente Franklin dece à diretoria da A.S.V.I. as O m�ia direita �o Flamenl!0 MOVEI I cada gau\.ha no Congresso Fe- 't m ício
Rocha. gentilefas de que foi cumula�o. que. ulllmamente, vlDha c?m�nn-

So' na CASA SI LAS ; derR�, ha', ia fllito o elogio des e ,�) trabá.lho dos menNes nti CI.-

Eh, pois, mais uma prova 10· do atuações destacadl5,pols tmha ex-mini�tro da Marinha, por oca- ! l"-erçlO
Dorarlo sofismavel de como Carlito Ramos voltado à sua �nt�la forma, irà Serviço ótin!o e preços

I sião das h�i:nenagen5 predadas a r ";'ario mi�imo., ...
se impôs à consideTaçiio do pú' faler falta ao rubro negro. animadores. sua memo!la. .

.: Cs (;OnCO,len�eS. <:Lve,ao ne

A primeira prova ser� corrida: b'i<.tJ, dos clube!! e das entidades. Tanto se fabrica como se O elmuante Castro e Silva., :.lFr(:,�t::nlar ?O dl� (I�) de fe�
.

às 9,30 horas. Para os demais importa. Vinde e verificae o d�clarou que os tra�alhol da co· verelrO prOlume, as v�ote horas,
. pautos haverá um intervalo de 5

Dr. Pedro,de Moura Ferro V••da escola''.r nosso stock, sem compro- ;lI1SS�O Vã? bem adiantados, ten' em �msa eéd<! nClal a rua Con..

n iautos. Advogado misso. .

do Já vanos escultores, entte os, Hlhelro Ma!ra, .n, .

3S
.

sobrado,
Rua Trajano 1. (sob.) , Pontualidade. perfeição e quals os professores Magalhã�.s pHa proceGerem. a leltui"8 dos

Até dia 15 do corre�te, das rapidez é o nosso lema.
.

C?rrêa. Leão Veloso e AntOniO lrabatt,05:. .,

9 ás 11 horas lerá feita a Pitanga, apresentadu estudc-s so- I A Drre,torta convldar� um�

tricula de alunas no g'UPQ Rua Conselheiro Mafra,72I bre a con�truçao do rd':!tido Coroi�5ão composta d.e t,rels mem-

TELEFONE 780 1.loléo. bros �lheios ao Smdlcato paracolar «Lauro Müler».�·
_ Desde jdgo'.Tlento das téses e procla-ontem, no I

d jd I 11'1'.�ÓeS do can i.:lalo que a me-
escolar «Padre' Anquietu, as

C C· d M d !hor tese aplesentat, o qual será
das 8 áli 11 horas, prestam-�e urso

- atannense e a ureza
o Icprésentanle dOd Empregadosinformações sôbre a matricula
no C(Jm�rci6 de Sta, Catarina.

para o cemente ano.. MATR ICU LoA A Dicetoria .. .Jornecerá outra'\
--Nos dias II a 13, no gru" infoTmações que çorventura dese.

Po escolar' Arquidiecesane «Sio Acha-se aberta a matricula do curso de r.1a· .

Ijar"nl os lfltCit':SSIl<: os,

Josélt J lellio. arreiados os alu�os dureza, que funciona á rucl João Pinto, n ... 32, das Flcriancpolill, 28 de janeilo
jà matriculados no' ane antlerdtor t 9 ás' 21

'

horas. de .1939.
e, no dia 14, ser�o matricu a .

os. Os interessados serão atendidos na sége do
os novos candilllat�s. Os intere,-' .� reJerido curso, diariamente, das 15 ás 21 horas.
sado, serio atendidos; naquele
estabelecimento das 9 às 11

horas.

EDITAL

I. (;ongresso Naclo
Dal d08 Empre�adoll.
no Comercio Sindi

calizados'

Áuterldades

A II Combinação Feliz" nas
Prê..I�8 ' perfumarias. é .

arte que não

Vários dos horrtenage"dos já, encontrará stmlle. As formu

dereceram medalhas' aos ve.nced�-ll�S dos. .

Tres Elementos
reI fato esse que ainda mIm esb- plrmordlals da Beleza são

mula OI "awingsl florian6politano8,. frutos da "Adorapo"

Rara juizes o Figueira convi·
dó\! \rários desportistas e crono

Illetristà�; que são os &éguintes:
Procópio Dario Ouriq'les, Alfredo
Hablitzel, 'João Sousa, Antonio
:Pereira e 'oliveira Neto. Alem

:�.ses, o �tgl:leira designArá uml ,,;

DU.IZ de saida e outro de cbegada,
agindo c) Paulà· .Ramos de igual
Ill?do. \

N. 52 15·· v-2

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-A GAZETA
'.

Florianop,olis,...,1939
I!!!?

Colégio "Coração de Jesus'
FEABERTURA DE AULAS:

Curso Preliminar e Jardim da Infância -16 de íevereir.
Curso Normal,'Sup, Vocacional e de Admissão-I' de març.
CUl'50 Ginssial -16 de merçc

EXAMES DE L\DMISSÃO -2" de [evereir.
,'-.;·,....:·�.;�'�a��

EXAMES DE Za, E'POCA:
E�cola Normal-24 de Ievereir.
Ginásio -1'0 de março

MATRICULA-na quinzena, precedente à abertura dos respecn
vos cursos das 9 às 12 p. das 1 5 às 18 horas.

-

AULAS IGazeta nos' I �IDE CONTABILIDADE ".rn.. '"

u n., íc ipios I' GOV,DEORNO. I'MERCANTIL E BAN- ,

portug<;��A-cor- Noticias do, munlclplo de I ESTADO ·1respondêocia co-

mei-cio. francesa

'I " Caçancr
--- I

e ioglêsa-aritme- Exoneraeão e no-
tiea e pratica )u- I A'TOS OFICiAS TORNEIO S0100KER meaeiío
ridico-comereial.
,\ulas pura coo- O sr, Prefeito Municipal Car-

t�!!!lI'§OS. i los Speranca, baxou os decretos
Rua General Btttencou+, 122 lseguintes:-De reto n. 30, que

_

PíCÇOS razoaveis I dá �{.gulamentaç!o .á. Agencia
____ ,__�_--__ --� ( MUOlClpd de ES!3t:stlca deste

Municipio,

1'\
.

--,

---::=:"!'�,.
"

II
Decreto n. 29, considera li- (Do

','
'

liada ao Instituto Hrasileiro de
I GRATIS' , 'I Geogll,fia e Estalisfcl e direta- -------------,

• •

, mente articulada com a Hepart:-
O 600ft'selho'" I ção Central de Estatisrica no ...Quer receber boa sur- ,Estado na forma da Convençã0

rr('�a "" lhe fará fdi,l, e de 11' de Agosto de 1936 das do dialhe sera de grande utilida- «ifsolu�ões:. tomadas em Dt-
(le e c"va a S. �\,1arcos, I, d 1936 I A
C

.

PI)476
zemoro e , pe a . ssem- ==��,��-�

fixa ostal,
I bléia 'Geral do Cons-lho Nacio- I Sabe-se que a fórmas del<io de t�neiro,

I I dE'
.

.

d "I na e statrstica, e, nota ame�-; I tuberculose, que passam

I Sél ... para resp-sta te, do art. 13(\. di! resolução I
! despercebidas, ou são ina-

�� ......,..,..... o. 7 de 30 daquele mês, hca parentes, constitue fecunda

N', 26 15 V,7 creada a Agencia Municipal d,� noção relativa á peste bran-
ca. Estas fórmas de tuber-

Estatística deste MUmClfJlO, pel.. culose inaparente, são as
,

' lual j4 foi designado o -FlIncio mais temiveis porque o

ii
.,., ,. � { ().a�io desta Prefeitura, o ": Nar doente, julgando-se são,

! I O R. 'p IV D R O Ir :ISIO João da Cruz M.aia, pars f
não toma o menor cuidado,

In f J e vae propagando a doença. '
I C A T A L A O

exercer o rerer.ae cargo.

I Rt!a�sum�u a sua' c1inica "ONDA EPIDEMICA ---

I n.ed co CIl'Ulg,ca das moles-

I tias da C! beça e Pescoço
. E�pf:ialist? em

Olhos, Nariz, Gargan-
,

ta e Ouvidos
Consultorio: Ru� Trajano 18

DIARIAMENTE
das t O ás 12 e das t 6 á:! .

18 horas

Dispensa.

Fundo, Estado da Rio Grande

I
de> Sul, regresserem no dia 4
do corrente, o sr, Julio Coelho

Movimento Maritimo ..Porta F,larianapalis e lua' exma. esposa Ligia Sál
Brito Coelho, recentemente ca-

Serviços de Passageiros é de Carg$s sadE>s,

:aMua

M.);fc niss.m. s
,_

JU 51av!ocs _

lig;:' m com ?

nu xime srgu-
.• r inca e r ontua

\. lidade:

13HASJL
UI\UGl!AI
ARGENTINA
CHILE
BtHIVI·1 '

PERU'

Brasil

Europa
CORREIO

Realizou.se no grande salã) �oi ex�ner,ado, do cargo de

d� 'Club 7. de Setembro, o g,ran� e�cr�vão p�lvat;vo �a Policia :;,i
dioso torneio de Snocker, saindo VII JU,oto a De,egacla de Poltcla
vencedores os srs, ellgo. F ran- dr Lampos

,

Novos. O sr. José
cisco Bu�!"t() e Abel Freitas. t\ioele DavI, sendo nomeado

em substituição o. sr. José D;lon
correspondente) dos Santos.

PASSAGEIROS

DesiguRções de
'genheiro8

eo-

Sindicato Cond'ar Lida
Agentes:Carlos Hoepcke Sj.A

Foi de signado o engenheiro
inspetor Anes Gualbe.to, para,
conjuntamente com os' engenhei
tos Haroldo P�derneiras e Celso
Sales, representar o Estado no

V II Congresso dp. Estrarla� de
Rodagem, a realizar-SI! de 13
de maio do corrente ano, na

Capital da Republica.
"

Costeira

Foi dispensado jeão Arceno

� lves das funções de vigilante
permanente da Penitenciaria da
Pedra Grande-.

i_L .MM wGP 44 !r

Devido o calor incessante, que, .

, nestes ultimes dias,· têm se mil

rJife�tado no mrnicipio, está gral;
sando uma, epidemia em cateter

e�yanho á população que está

Isen�indo os êfeitos desta moles

Itia. Diversos casos fatais, já fc-
ram registrados, principalmente
em cnanças.

9 Ô O KltOCY( LO�

" RAD,IO

��",..:�i4%\tJn�CIOnal
1 \ ':":"':::<"':';�Se..k� 4�·

;, \\\ \"]* .: p��lIr�ma 'dl��no.
\ \\ \1:1 De 6.15 ãs 17.30 horas

\\\ I A's 12,39 - BORA�BOLAS - PrCtJjrama rico de

\�,,�ikJ, ��:::: a (:Iugo de Sllvlno.Nete e lua

_. f Programa noturno
'. ! l t De 17.30 ia 23.00 horslI i

,�r "t. OrlanOo 5i1VeI
t - Hllma Rolllleda

mouro r3e Oliveira
, Sob Lazy
Hobor Dias
Orque:>tra arz [lonsas
Ra;:)amés e o FBI 5tars
Regional ae Oante 5qnjoro

Abertura com VOZES NOVAS, elli!:mento5 ;'
li!:str�iantes no raOio. i

A's horas certas, 'ornais falaOos com n I

tlclas em primeira mao, forneclOos
peta R HOITE, 80b o patroclnb
aa l'ASA K '

R's 21.30 l'AtiçAo [la [lIA - - Escrita
iZ interpretaOa par Lamartlne Baba,"
uma ofll!!rta aa casa ali!: louças "O
DRAGlo.

Flts 22.30 - CASINO NO AR • mela hora
ae graça, musica leue e bom humor.
Q cargo ae: .' mesqultinha, Ismenla
005 Santos, Violeta Ferraz, 5ilulno
tloI.lZto e manolll I? li!!ra, oferecida pela
Compl!nhia Hanseatlca.

5peVRers ae stuOlo: OOuuatOo (.'ozzl IZ

Celso 6ulmaraes. '

Fretes de cargueiro:
.. CONTRATO DE CASA�

MENTO

Bomnegucia
'te'nde se- Magnifica ch�·
'I ".. cara ao lado

. -

dE'
AVI·50 Recebe·5c carga" e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes � staçã: t Aronomlcai cem

e emite-se passageils, nos dias das saídas dos mesm6S, á vista do a- ollma,. con �r ave e grane e c�s�
testado de vacina. selado com Rs. t $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser �� resl�eocla, be�o r?m�r, Ó�r.(.'ntr�gue, nos Armazens da Companhia•. na vespera" .Q?S � s3ídas ate as 16 horas,-, Ins e mumt'ras en eltonas� IS

para ser conduzida� gratuitamente para,oordo em embarcações especiais.
' põe df� gran�e lextensãod.d� erras

ESCRITORIO-PRJ\ÇA l:í DE NOVEMBRO, '22 SQB. (FONE 1250) para Ins alnco as ou lVISão em

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3":"-(FONE'1666)-END. TELEG. C:.)STEiRA
. lotes.

Para mais informações com o Agente "

\
,

.J. SANTOS CARDOSO
r_. .,,-;

o,

o Paquete ITAQUERA' sairà a t 2 'do
correcte para:

Para o, Norte

e Paquete ITAQUATIA' sairá a 11 dO
corrente para:

Paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,,

'Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tús sujeitos é\ baldeação no Rio de Janeiro.

�Contratou casamento com a

gentil senhorita
.

Maria Dreyer,
dileta filha do nosso amigo Ar
tur Dreyer e de sua exma. es

PÔS& d.' Alba Coelho, 9 sr. dr.
Manoel Martinho Pinheiro, pro
moter público da nossa comarca. ,

,

Para o Sul

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

--------------�'�-----

}-

Amanlíã:

Tratar na
RUA TRAJANO N' I 5

(N' 50 P.).

A' Tarde - Foot-Ball • 5pEaR1Zr:- OiluvalOo
l'az:zl

A' Noite. IOa melo, (.'eleshe AiOa, Ernan
,Oe Barro5l•.

,R's 21.00. PRE-8 Em Busea de Talen tos
Urn programa para calouros •
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Rua COIJselheiro Mafra

I�,V·I·S I TEM··
/

a, A CA_PITAL.
"

-

_O malar stock de roupas para" menina. • g.rltos
'

esquina da' Traiano
,

.

A CAPI·:TA�. . '
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o procurador Mac Dowelll
pedirá a, pena de 17 anos
para Belmiro, Valverde e
15 anos para lia Torá

Novo Laboratorlo do ePírpei�edi��FralordiOan�pUO�i�:,I,'1 P-I\'ODU'TO'�S":��A:::!\Ut':'V�b"",".'ICOLA'811'RIO, 9-Falando á reportagem I
de Lia Turá a, sele anos; de Olin- ..'\oolises C:::Unleas _ 'V ..... II ""

acerca do proce.ls? _ em torne da � do . Se�erar(), a seis mêses. C\Jn-
fuga do sr. Belmiro Valverde, o

I
cluiu dizendo q ie o julgamento ,. , .

procurador -!'-fac Dowel] esclare I se realizará dentro de dez ou
Será maugura�o, Da prcxima Requerimentos despa-

ceu que a figura criminosa dos I doze dias. ,semana nesta capital. nos altos ehades
fatos praticados pelos denuncill-I

.

'

,_ : da Livraria Xavier, um novo La- A exemplo do que já fizeram a Argentina e o Uru-

dos consiste p�i.ncipalmente em,G'�up'O de i borator�? (�e Analises Clinicas, guaí, em cujo comercio exterior figura a exportação de

os mesm?s aux'Iíarem a, fuga do .ii. ! sob. a. orreçao d(� competente es-
Dia 10 prodútos avi colas como um dos mais importantes elernen-

sr. Belmiro, sabendo que este es- T
-'"

a.'
pecialista sr, Milton da Costa tos de equilibrio, experimenta-se atualmente no Brasil o

tava del"�In�nadt) a perseguir os rei' ar ras Cai'Valh,): e-asisteuts di) dr. E- Afonso Delambert - Pedindo desenvolvimento intensivo dessa industria, principalmente

seus objetivos revolUCionarios'I' I
rasmo Lima.

, para construir uma garage - In- no setor da galinocultura, que representa, em verdade, um

Adeantou que informa isso no , . .?
I O novo' laboratorio lerá um deferido á vista da informação. poderoso manancial de riqueza exportável.

caso de ser apreciado pela justiça �o proxlln(� dia ...2 o s�,; • In; aparelhamento completo, e mo- Antonio Fedrigo -- Pedind Q Nos Estados Unidos da America do Norte a, avicul-

comum. �er;entor Nerêu !la�r),; ira- a demo para o preparo de vacinas, para eonstruit urà acrescimo-e re- tura vale, hoje em dia, por um dos mais expressivos in-

Quanto ao pedido d.e exclusão rre� �a.rt'as; err� Csnoinha-, onde I exames dr; sangue e todos 03 de-. Como quer á vista das informações. dices de produtividade e de comercio exterior. Nas, duas

de 32 acusados. alegou que os
presidirá Q ato inaugrrul d� gru- mais que porventura venham a Eduardo Mund - Pedindo IH- republicas sul-americanas já citadas a avilcultura movimen-

mesmos não tiveram participação po escolar �a(P?la lo�ahdade. i SCl' l'e�lnmadu!:l pela clínica mêdi rendamento no cemiterio de lta- ta anualmente somas gigantescas. Haja vista a Argentina

na fuga, apenas algum destes li-I
cuja construção fOI

.

confiada ao
i
ca. '

,
corobi de um terreno - Como onde em 1937, essx industria representou um valor glohai

mitaram-se a auxiliar moral e
competente engenheiro conterra-] '

requer.
realizado de 34.414.184 pesos!

'

materialmente as !au:il!3s dos c�e-lneo s.r.
dr. Ivo Cauduro Pj@oW. I

,

Maria Joaquina Ferreira - Na Hollanda são produzidos cêrca de 2 bilhões de

Ies. Hevelou que pedirá as segum-: ,

T I ___.__j!1-Péd� tres meses de licença - ovos cada ano, nos quais 800 milhões são exportados, no

teR condenações: do sr. Belmiro �'4!1 e [B!�!! Y&.T C Sim, á visita da iuíonaaçãe e a- valor integral de 245.000 contos de réis.
'

Valver(;!e.: a 17 a�os e seis mêses; Adidda a inaugura- 'i: II ���otas_ ,a- I
testado apresentado.

'

Podemos, sem sacrificios, fazer da avicultura um

�!_c.!''p�l:�_,��'!Tl,!r.. !_ ..lJ����<:.s.; I, �

"

= '

dos esteios mais valiosos da nossa economia. Aqui, como

.

�

� t "\1 I I
'

�otl"al=_j A aderi t
em nenhuma outra parte, reina uma facilidade relativa na

Asse ... i_�ãO ('ao ria pon � "he-: I, �� li. .,

'_'IP_
.'

,

gr eClmen o obtenção dos alimentos necessarios á criação das aves
, 'Ú CIlY aJ

_

' �
_

sendo favorecida esta, ainda mais, pela vastidão .durn ter�

Cu Itu "'8 I rêu Ramos "

..
Germi.n

..

ia Mélo Cunha e filhos

1.1
rltorío que. abran_ge todos os .climas po.rventura. preferíveis

L • Hoje, dia II de fe�c,.ito. a I ainda m�ito abalados com a para a aehmataçao das espécies de' maior rendimento.

UIS Deífi�lDi Por motivo do) infausto passa- lgrej C('IDeIDCora a aparrção de

I
morte de, seu querido espo.e e

·--',;jjj-_-iiiiiiiõ_�'_-.'_·iiiiiiiiiiãliiii Biiii__iiiiliiii_.

! menta d" Sua Santidade, foi I N(j� a S_:.hora da Orutà de fPai'dv!'lm t.?dr3ar púbhb·col· suda prJ�-I: Congr'e s'
------, i.__ril--"'-iili"�

R I·
'

di d t f' i\n b"1 t
; un a gratí ao ao a a rsa o c t- . S O ':')',hNi"n'ilã1 IS

ea Izar-se à, hoje, à, 1930, I
a Ia a para el'?" ou quarta. ei- Massa le e a sua serva Bernar- "nice, dr. Antonio Vicente deBul-

. <::':o:,I\S:�U u"� o

a 15s. reun'so .ernvnal da vi-]
ra da�semana vindoura" a mau- dete Sl'ubirou:. cãe Viana. aos srs, drs. Henrique I d E t d if\�, 'i .

toriosa .�sociação acima. : ��:!":�: !f:o�:r��'��� �:�o::. As 7 hcr as, 00 ahar mo, da Rupp • Osvaldo Buleâo Vi•••. , e s ra as 'UI �ljWa!!ill© f@;«:!ll'$@
o P!esldel'lt�, s/. Valmer Wen- j tava marca<!_<> para hoje. C�ledral, Provisória,. missa de bem como a todos que o a�o��

I

d R d
"=��...=.:=

dhausen, conVida Co pontual com-I
'

amver!'ano do [aleclmento ue panharam duran�e �ua enf(,rml e o agem
-

-�-'- -��=--��:::

parecime>,to
I

dos :ó�i�, (�'5 es-lMorreu de Isabel Fagundes. I da!e teo:o:,u�o�tI��:i���::de ao »Ar'ffl-SA.R71A -TEU «

"dantes, ali mocld ..iJc iíGr ,o),no-
As 19 hora� devoção em humanitario facultativo' e advo, RIO, 10-A exposição anexa ao

politana e de t0dos ós homens tanto rir! homa de Nosra ,S:.nhora é ben-I gados, os seus sincerus agradeci- VII Congresso Nacional de Es,

d I I d
.

,
- Sr., S mento!!! Iradls de Rodagem vem desper·

e e ras a nnssa ter.a que YUl- çao COIli o :')mo. Ilcramento. .

d Am"nha- N' 54 2 V-I tando um interesse digno de re-

zerem
_

u a ,boma d, sua visita. BELEM 10-VCIi:>:simo B'lr-
.. n'} missa das 6 ho- giltro, entre 8S- entidadAs auto-

ASSIm, pOIS, vai a AssocidÇão: bosa, da cidade d€ Cometá, ho-! ras, comunh'io geral das Con' D d IIlId mobilisticas, os industriais, comer-

tr8balhand�, r�gorosamente deDtro � mem ale�re e fan ineomgivel do I grt gilç,ões d�
/

Nossa Senhora do espe I a dantes e respectivas associações

de sua fmahdade, que é a de! anedo�arIo, soltando sempre es· De; krro P. do Bom Conselho: '

de �Iasse. .. .'.,

ele 'Par o nivel da cultura da tent�rlCa� ga.rgalbadas, onte�, SrguOId.a feira ás 7 hOTas'. Seguíndo hoie para a Capital .

Cientes das _flt1ahdades patrI?;
'd d d

' depOIS de OUVIr uma anedota nu' '� '-
C

.,' a R br d
• bcas da mencIOnada mostra la 1)

-

moei' a e e Dossa terra,
:

t t C f
• missa 1)')[ I.hna onstantma, a epu lCa, ou e VílU serVir,

. d- ,.
.

'C·,
�

'E
'. ERPINHAO, 10-0 Gco(!ra-

Com� de falar'o bao o e

t
ao ,ortefente que tom

Vieira"
'

'

venho por este meio apresentar I
se llll_g��amd a oml"sao xecutI- lissimo Francisco Franco deu ini-

costu:ne, C- ou mor o, ao so O.
.

,

, as minhas despedidflli li todas as
va 80 ICI an o espaço, para os seus cio á retirada de grande" contI',"-

varios socios. .I
._ ...... _ .. ���_ ... �m.

,

'

'

A • "standa" ,os Estados abaixo, refe. '. ". ..

'A' d
I Sêde amigos de vossas roupas, HORP- RIO DAS M[SS'AL- peJsoas amigas e agradecer a aco-

'd - R' G d d S I P , gentes do exerCito naCIOnalista da

entra a é franca. dandó preferência á
" ,.. v �lll,da que me .dispensou a galhar-]

rI :�- 10 !,an e
7'
ou, ara�a" �_atal�nha, afim de pre�arar uma

QO,\I}lNICAIS e� g�pte hamga-verpe, durante: Spa ta Cbat.anna, CSao, PauiSo, B!ll�. -Ir«e�tl!da vigorosa sobre a zona

, .,', , "" temA
.'

B d I ernam uco, eara ergIpe, d M d'd V I
.

T-' t' ,-,
.'

S I"t'
"

'_ .'"
-

. ..;0 quo servI na ase e
AI A, n.. G d' d N

"e, a rI e aeOCla .

• n ur�rla" e e a· c .,d',· 68 ",'lO h
-

S AVIaçao Naval. I.ag?as, 1.0, [BD e o orte,
li aL ra. ,<.. oras,. I 'A't

.

f Paralha e PIaUl

Grup' 1= I A - 'F
-

. 7 9 h
.

M
. i ' proveIO o ensejO para o ere·

-
..

O LSCO ar r-· de JOAO JOSE' COSTA. ' 180_:15CO. .

e oras: I eOloo cer 0S meus prestismos, ao� que O retrato do sr.- Getulio

-d- "SaAlo
-Rua Tiradente, 1-Telefone I Deu, .. 5,30 e 8 hc>ra�, SaDio m� confortaram com sua amIzade. Vargas na Sala de I

qUI locesano 1.213.
I AntonIO: 7 e 8,15 horas, Nos- na Base de Aviação Naval do '.:11 u··

. mda-
A «Tinturaria Seléta» não é a 5a Senhora do PaI to: 8 horas Rio.

,

prensa uO ll'11!UsterlD

Jose
...." maiJr, mas indiscutivelmente é a Pedra Grande: 6 e 8 hor8,;: Flelrianepc,lis, 1I( 2139. ,Gu.arra

uelhor. Para isso, tem opérnrios j
• ,. 56 '8 h C I

;TTE. SILV.� ARAUJO
-JIn3SIO: ,e oras, o e-

competentes e á altura de sua g:o C,orarão de Jesils: 6.30 _ho.
fama. - A tende com a maior :t

rapidez.-Entrcga a domicilio. ras, Aúb de OJã'\: 8 horas,
N. 29 P. Asilo di! M nd c d,de: 6 horas. '

..............8 8 ..

Dra_ JOSEPHINA SCHWflDSON
'

Espe@ialista em doell�as de Senhoras
e erean�as)

CONSULTORIO
Rua Felipe Sehmidt, 39

FL9RIANOPOLIS, Sabado 11 de Fevcl-eiro de 1939
-----------------------------------------------�

franco prepara 8

investida contra
Madrid

UMA. ASSINATURA MENSAL
DE "A GAZETA" CU�TA

APENAS 5$000 :

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

lolados os alunos j� matricula-.
dos no ano anterior; DO dia 14'
serão matriculados os novos can

didados.
2' Os interessados serão aten·

didos, neste Grupo, das 9 ás 11
horas.

I

Flcrianopolis, 9 de fevereiro de
1939.

vezes

RIO, 10 - Foi inaugurado
ôntem, na Sala da Imprensa, d�
Ministerio da Guerra o retrato
do sr. Getulio Vargas, Presiden
te da Republica.

Odisséia do escritor
Sanchez Maza

.....................oe••�

UI
. F' "d

�;
ceras varlcosas - en as •

atonicas - Fistulas crônicas :
-Inflamações crônicas em I
eenhoras, etc. pão, curadas :
com 11 INFRAZON TERA- :
PIA, (Raios Ultra Violeta •
,.frias, de onda ultra-:-curta, :
e para aplicação local.) I·l>rocurem o consultoria do •

dr. �nrelio 80tolo i '

I Rua Felipe S�hmidt, 18. I Recebeu
, .

"'--------

Casou trêsEDITAL

2v.

HORARIO: das 10-112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

II Dr. A�minjo Tavares -ouv;::;:.::,:-tz"
I

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof.Sanson
Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

-

, PORTO ALEGRE, 10 - Em
virtude de denúncia dada por sua
própria filha, prestou esclareci
mentos á policia o' el. Eugenio
Vid-al, ql.UI ('iOnfessou ter cuado
três vezes: a primeira, Beste Es
tado, em 1914, no munioipio de
Herval. AbandoDado pela primeira
esposa, muitos anos depois,casou
se 'novamente, aqui, em 1936.
Esta esposa morreu, tendo êle
éntão, em 1937, eontraido nupcias,
pela terceira vez, com a mulher

� "

BURGOS, 10-0 escritor' Ra
fael Sanchez Maza, o ma!:i int.i
mo colaborador de Jo"é Antonio
Primo de Riverá na fundação d'l
Falange Intelectual, conseguiu 1tl
gir aos' republicanos, que o ti·

, ;Jham capturado. O sr. Sancbpz
Maza apr(;Ollentou-�e em Bàrcelí)'
na, ontem, procedente da zona

republicana em l1Iue viveu verda
deiríl odisséia.
A 30 de Janeiro ultimo, o' es-'

critor formou num grupo que ia!
ser fuzilado, tendo !'l6 salvo mio,
lagrosamente pOfq:u-anto logrou,:
ocultal'-se logo depois da' primei ..
ra descarga. Chegou o sr.. Sarr
chez Maza na vespera do Dia dOI
Estudante Caído em euja honra
compôs a oração aos mortos em
combate, que é sempre repetida
oficialmente iunt() aos tumulos
em homenagem aos que morre
ram por Deus, na �8panha.

N.53' com quem vívia.
O dir.ctor

LOTES DE

Ninguem ha que posda quebrar a

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

E ROUGE "Adoração"

Dr João de ArauJ·o-_Olh,!S. Ouvidos, '11., ' NarIz" Garganta
, .

' -
.!

Especialista .dO. Centro �e Saude •• Aflsistente do prof. Sanson �J'Consultas dIarJas das 4 a� 6 1(2-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447 "�'

W' ." _2� •

�N�51 ,_.� 'II

1
f
·1ade"

APARELHOS DE: JANTAR
"ROSENTHALER"

A

I recomenda"'se tanto para roupa ,fina como para comum
. .

C)�QÃ��!ROtAt
ESPECIALIDADE

o S?ibão

"Virgelll' Especíali
\' 'de ..WETZEL &

.

Cia. -,1oin-v-i-ll-e--�M-AR-'C-,t'\-à--EG-I-ST-a-A-D__:_A,

"... ",ti 42 Jaz_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


