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ROSAS;O
. general Góes

Monteiro no palacio
Rio Negro

ce���d;ú:lãO.e�� S�be�o�� "O H.rasi) nunca fallou aos seus
-

compro- PETROPOLIS, 14 - O·pre-·indicado para a eleição do sidénte Getulio Vargas almoçou
sucessor de Pio XI, ha .• , ,

d I
-

M Ih
ontem no palacio Rio Negro em

poucos dias falecido, mor-, mlssos -- ec aro"'.' o sr. orgen au companhia do general Góes Mon-
te que tão profundamente " teiro, chefe do Estado Maior
emocionou o mundo.

.

. do Exército, que veiu fazer uma
Fala-se de varios nomes, . Ju-nI·Dr'

.

visita ao chefe do governo. ne-.
alguns bastante conhecidos pois do almoço no qual tomou
pelas atitudes assumidas I parte ainda, entre outras pessoas
em diversas oportunidades, WASHINGTON, 14-Na reu-. -

" !.....
I afim de pagar a divida estran- o capitão Manoel dos Anjos,

e de outros dos quais qua- nião da conferencia da imprensa, Brasil nunca faltou aos. Se que dessa data em diante a eco- [eira e não pode acumular os
I oficial de serviço, o chefe do

si nada sabemos,' o .sr. Morgenthau Junior, secre- compromissos com relação nomia brasileira sofreu pela capitaes necessarios ao deselJ-1 Estado Maior do Exército pas-
Pio XI foi, sem a menor tario do Tesouro, referiu-se ao govêrno dos, Estados Unid�s, e falta de capital, agravad� �inda pe- vo_Iviment�. de soas indu�trias, I

seou .com o presidente. O s.r.dúvida, um papa que com- Brasil nos seguintes termos: "O êsse é o umco ponto que inte- 10 pagamento das divídas em caindo assim em um circulo Getuho Vargas esteve mostran-
preendeu a epoca em que Brasil não estava obrigado a ressa á tesouraria americana. • dolares.

I vicioso, obrigado, a importar do ao general Góes Monteiro
carregou a responsabilidade conceder condições especiais de Se o Brasil houvesse faltadQ:1 O memorandum ass.inala que cada vez mais os produtos ma- alguns pontos pitorescos de Pe- -

de dirigir a Igreja Cato Ii- cambio aos' Estados Unidos, ás suas obrigações o caso serill a balança comercial favúr�vel,

I
nufaturados no. estranjeiro, O tropolis. ? n:ais alto �agistr�-

ca. Soube interpretar os visto que o Brasil têm balança outro». '. em relação aos Estados Unidos documento acrescenta que o Bra- do do pais saiu do palacio depois
fenomenos que iam sur- comercial favorável com a Ame- : l durante aquele período, decres- si! é rico em ferro e em borra- das 14 horas, regressando ás

. glndo, e assumiu, cora]o- rtca do Norte. Nessas 'condições, WASHINGTON; 14�Os j,ir'- ceu sensivelmente caíndo a cêr- cha e está pronto a cooperar
I 15,30. .

samente, as atitudes mais a balança comercial geral é o culos autorizados afirmam que- ca de 33 milhões de dolares no I com os Estados Unidos afim de 1-arrojadas, que lhe valeram unico fator que deve determinar o memorandum apresentado pe� ultimo ano, S�gundo. o sr. O�-II desenvolver êsses recursos, m�s;Jogou "golf"ataques de toda a sorte, o montante dos valores mone- lo sr. Osvaldo Aranha ao SI', val.Io Aranha, essa írnportancia que a Alemanha tambem deseja .

os partidos dominantes em tarios disponiveis no Rio de ja- Morgenthau Junior, contém
. �i é. insuficiente para cobrir os p�-! participar dêsse desenvolvimen-

.

dois paises totalitarios tudo neiro. De outro lacl.a, o não pa- estudo completo das relaçõês gamentos em dolares, das dlvl-l to e conclue, que, se os Esta-I PETROPOLIS, 14 - O presi-
fizeram para abafar esta gamento �e titulos erI? ,dotares co�erciais entre. os Estado:'�-dl? e dos �ucros das Co�pa-I dos Unid?s se recusarem a ac:i-I d�nte Getulio Vargas passou o

.

voz corajosa e- respeitada. pelo Brasil não poderia interes-. Unidos e o Brasil, Esse dgcu-:, nhias Americanas estabelecidas. i tar o pedido dessa cooperaçao.: dia de ôntem nos arredores dessa
Arrastando todos os peri- sar o Tesouro dos Estados Uni-Imento demo�str� que os ,rec:ur-l Nesse documento o sr. Osv_ald�: o Brasil �e verá forçado a aC:i-; cidade em uma .raz�nda. �' tarde
gos, Pio XI prosseguiu em dos desde que se encarasse a

ISOS
-do �rasll for�m valo�lzadQs :,A. rapha prova que � BrasIl. e tar o �edldo dessa cooperaça?, i r�cebeu em audiencia várias pes-

sua campanha contra. os concessão de novos credítos ao pelo capital amencano ate a-d�, ..obngado a produzir materias I o Brasil se, verá forçado a acei- soas. .

homens, que, temperaria- .govêrno brasileiro, porque o pressão verificada em 1929 '�. primas em escala cada vez maior·, tar o auxilio da Alemanha. De manhã, na
.

fazenda S luto
mente á testa de paises, se - ,--. -

Antonio, de propriedade flq sr •
.

julgavam em condições de '. ,�,r

Z E
Argemiro Machado, s.excia. jogou:

atingir a êste santo· que 'C:� - uma partida dp. golf, em C.H)I !)a.;
era homem e a êste homem ':

I nhia de pessôas de sua fami ...r,
que foi sem dúvida, um

se

._..__ __

grande santo. r Chamado a Montevi-
Nunca em época de elei- ..

,.

j
déo O cOllsa!!.! em

ção de papas deve ter ha-
'1A\: �J1�"". nnA:��"'".� " HaDlbul"�o

�;��rt�n�o�:e���:el��q�: � .i. > W �It!i " z:p� ;···.lFVvt·� �M9m:EVtBEZO"14 -".''M�''_1IIii!
deverá suceder ao Papa de-

Diretor-Propr.tétario .,AIBO CALLADO �l !<Iue o governo ordenou Q
saparecido, pois jámais se

_

gresso ao Uruguai do co
fez tão necessario .eleger-se 'I' ...·.,,0:--

---- ._.. ----.:. .

137'O'
I g;.era.

r-em· HamblÚ'.giJ=.alguem que prossiga na

.t
�J."

..'

V I Florianopolls, Quarta-feira,:iS de Fevereiro de 1939 I NUMERO
grande obra e nas atitudes
do substituído, que não

���t1�Ui��f��: solução de faleceu i íli4ade i� -' senhorita Izilda Llsbôa,Que os eleitores do che-

JI �'�I li ;tt,; Ai"· I "M· R· � d d S "
�t�·de1�r��a.c��r.�en��� • ! g�4�N. lo-

te.� .3 e d�.um em
. i�S. 10 �!an

_

� o ,.,u ,
nome, que seja uma ga- I LÂk�to VISlt u -A Ga,'eta

I J:n!iap��r�o
� ��o�J�� I�� i '! fue, '�D��';·��' f' ....:. ,

' �
.

.'
�

.

.

".'-
�.

teve em Pio' XI u,ma das 11��;�:��ag�:er�flbr�:.�i'"Qui;�.l .c1DADE DO SALVADO'R, I'<I'iJHca.cerca de 240 1i.tmS:�de...ga4 '�'A G��eJI." .f�i_ôDt('m,,: �i!lLin'lo quanto os "Diarios Associados:"

I.vozes
mais autorisadas. r.'11 ga. que esteve recentemente em _ A bordo- do «Pará», seguem

.extraido do �etroleo do Lobato gUld� com. a vlsl�a �a gentll iilC-
I
se esmeraram P?r coroar do J:?aIS.

. r visit.a ao Brasil I' hoje para a capital da. Repu;"-'para 'bs�l�dandahsdado e� tfaC� ddas nhofltad IzbddIa LUI?Oh8• �ep�csedn-! retnmb?r:te êxIto
.

a grandIosa
, �iii__�__

·

i . ,_
.

.

. i pOSSI I 1 a es a eXl5 enCla e tante a e e�a gauc· a n6 gran e competlçao e o cannho que pu-

d P
1/1

X'II
helium. certamen promovido pelos J'Dia-1 zeram !las atenções com que a

A Dlorte e 10
.

1 rios Associados" para a escolha ',. todas d;stinguiram. .

. I CIDADE DO SALVADOR, 14 da maia bela jovem do Brasil. Por último, discorreu sobre a
.

.

1- Pelo avião da "Panaif», via- A senhorita Izilda, que se fazia i (alta das Misses Pará, Santa Ca-

_���������������_������������������������j�h�e parn o Rio �janciro aoom��Mdo�uilu�reprog&,t8rina eAmaroMs��cooEd��
..:> ',o engenheiro Mario Pinto, que nitor, sr. EmiJio Lisbôa, com a I que deixaram de ter r�presenta-

O
'. d·d�··"· Is' a·s colados do r�;at�� amostra de petroleo de �:�â:sea�o!O���i;�������ia: �l�!lâ!�e�tiUs�tt��o�odas foi profun.

S�� can I a o mi" II Fabndo aos reporteres, de- exi!ltência, manteve cOmnosco agra- A senhorita Izilda Lisbôl, queI. darou o engenheiro Mario Pin- davel e interessante_palestra, des- na!;ceu em Porto Alegre e reside

S C I
· to, antes de embarcar, que qual- crêvendo com uma,vivacidade ha 7 anos em Pel{)tas, tendo sido

acro- O eglo quer afirmação 'a respeito da encantadora. o brilho das cerimo,. passageira do "Itaquera",resolven
existencia do gaz helium - é ain- nias realizadas e as homenagens desembarcar em nossa capital

.
. da prematura, pois somente de- de que foram alvo as repre!!en- afim de tomar o avião da "Con-

VATICANO, 14 -Foi oficial- i entrevistou algumas per�on�h-l'
72 aryos. I pois das experiencias, que du- tantp.s dos E�Lados na Capital dor", em virtude não só da mo-

mente reconfirmado que o en- dades do mundo ec1esl.ashco .Al.em dos que prece?em, deve; rarão quinze dias, é que se po- Federal. rosidade do navio, como tambem
íerramento de Pio XI será na sobre a ques�ão de atual!dade:! �I!mlnar-�e 27, cardeaIS estran- :·derá dizer algo em definitivo. Salientou, nas suas impressões, pela fafta de comodidades pt'Jo
cripta da, Basilica de São Pedro os "p�pabilt» ou candldat?s I Jelros, cUJa eleIção parece

pou-I '

'.
.

I we�m() oferecidas devido ao ex-

ás 13 horas (hora de Roma) provavels á sucessão de PIO· ço proyavel.. CIDADE DO .SALVADOR 14 M b.l. ã
cesso de lotação.

de �oje p.orém. o público não XI., . VATICANO, 14 --: Tirando 1- Falando ao «Estado da B�ía»; O I Izaç O I "A Gazeta" r.e�ova seus pr�.
asslshrá a cenmoma. Os. prelados entrevIstados

os cardeais que passam de 70 o sr. Oscar Cordeiro declarou .
_ i test�s de gr!tldao pela DlI�ll!l

�enC1onaram, na sua .�alona, � anos e maís os cardeais estran-I que publicará um livro intitula- alemã 1 gentIleza de tao penhorante '\tISl-'

VATICANO, 14 -:- Os traba- fato que. o novo ponhfice. deve jeiros, fica reduzido a 22 ó nu-I do «A Tragedia do Petrolio do t.a.

lhos par� a inhumação dos des- �á ser "Joven,.. Convém a Igre- mero de cardeais italianos "pa-I Lobato», minunciosamentc do-
pojos de Pio XI foram inicia- J� um pap.a de 7? anos e co�- paveis» 'no Sacro Colegio. Nos

1
cumentado, onde fará revelações PARIS, 14 - Em artigo de ._- _ ,..-.--- .

dos na cripta da Basilica, depois slder�do ,,]06v5en", O p;pa'dPáo meios entrevistados pelo corres-I sensacionais sobre as pesquisas fundo �aseado em inf0rmaç�o,.
do reconhecimento do local, XI hnha. . .

anos e I a e
'pondente da United Press, os para a extração do ouro negro. «fornecIda por altas personah- (;" R I M Eque foi feito pelos cardeais Ca- quando fOI eleIto para o trono nomes dos cardeais que davam 1- . dades governamentais inglêsas»,

ccia, Domenioni e Canali. de São Pedro.
. d a impressão de reunir as maio- O"ltocentas ",L'Oeuvre» noticiou ontem qUê a,

O ,ataúde será descido á:' Baseando-se n�. hlpo!eSe e
res probabilidades eram: Enrico . Alemanha está acelerando seus

I
"., �•••� id i'crita por meio de um plano in-I que o no�o ponhftce nao �eve- Gasparri, Francesco Marchetti-. _ preparativos belicos ,para pro-
ao.:!..!. U O aos terror stas

,clinado de madeira, que será, rá� t�r mais de 70d a�o�t rftcam Selvaggini, Nasalli-Rocca, Ales- execuçoes voc�r uma perigosa crise int�r- na Inglaterra
instalado sobre os degráos de i eltmmados 13 car �al�J adlaS�s, sio Ascalesi, Ildefonso Schuster, nacIOnal que segundo se espera,
;pedra da escadaria situada ao que ultrapassam es a � a e. ao

Eugenio Pacelli, Luigi Lavitra- .

.

verificar-se-á por volta de 6 ou LONDRES, 14-Foi encontra-
iPé do Altar da Confissão. os �eguintes os refendos car-

no, Maurilio Fossati, Cario Sa- SHANGHAl, .14-0 correspon' I lO de março proximo, por mo- do no bairro de Mayfair, o ca-/

Como se sabe Pio XI lerá deals. .

. . ., 10tH, Eugenio dana Costa, Fran- dente da AgenCl� Central Ne,!s,., tivo de novas exigencias italia- daver de uma jovem apunhala-
nnhumado ao lado de Pio X, de Gennaro Gramto Plgnatelh dI

I cesco Marmaggi,Camillo 'Caccia- en;t Hong·Kong, mforma que ()�to I nas contra a Fra-nça e Grã·Bre- da, Parece tratar-se de Geor
;aaôrdo com o desejo que mani- Belmont�, com 88 .anos. 'Dominioni, Nicola Canali, Vi- nlll ",coreanos sob o con:ando la- tanha. gina Hoftman de 26 anos e o

ytestou em vida. .

Donah Sbarreth, com 831 cenzo La Puma, Massimo Mas: p.ones ne !etor de C!ln�ao, amo· Os despachos recebidos de crime é atribuido a terroristas
anos. I simi, Pietro Boetto, Adeodato tmaram-se na quarta:fem'l pass�d3 Berlim, pelo mesmo jornal- se- irlandêses que a assassinada te-
Tommasso Pio Boggíani, com Piaz.za, Oiúseppe Pizzardo, Raf- e. qlle um forte co?tmgen,te mpÔ· gundo afirma-confirmam que a ria. denunciado a policia. As au-

76 ·anos. faele Rossi, Pietro Fumasoni- mco abafou o molI.m. apo!l o que Alemanha já mobilizou 95% da toridades de Scotland Yard .de-

Angelo Maria Dolei, com 72 Blondi e Luigi Maglione.
.

- fOI'am executados Oltocentos corea- sua força aérea. clatam que essa versão não têm
anos. Entre os nomes acima, os nos.' Ao que consta, o Reich con- fUl1damento. A policia apurou
Alessandro Verde, com 74 que parecem, re.unir as maIores liW .CM4W vocou novos recrutas no dia 10 I qlJe a vitima �esidia ha 15 dias

anos. probabidades são os seguin�e�: buem milagres; Francesco Mar- do corrente.
: .

I�penas
no ball·ro.

Lorenzo Lauri, com 75 anos. Francesco Marchetti-Selvagg11}l, maggi, tambem 'excelente diplo- A fal�a parlslen,s� acrecenta ;------------
Enrico Sibilia, com. 78 anos. por ser vigario geral de Rom,a; mata, e, finalmente, Luigi Ma- que a rigor, a moblhza�ã.o. teve, O interventor do Paraná
Cario Cremonesi, com 73 Luigi Lavitrano extremamente glione, antigo nuncio em Paris, fixadas como data de ImclO, 15

M'
anos. inteligente' Ildefonso Schuster, que soube agir com extrema ha- e 18 de fevereiro corrente, de� no ooroe

Domenico jorio, com 72 anos. possuidor' de uma vasta cultura; bilidade na França, vendo ser chamadas ás àrmas

Federico Cattani-Amadori,com Cario SalotH, que combateu o Entre os não-italianos, cita-se os hon:e.ns �ntre 25. e 30 �nos. RIO, 14-Esteve ôntem no

83 anos. anti-clericalismo na Italia; Fre- o' cardeal Copello, de Buenos A moblhzaçao estana terml�é_lda Palact? Monróe, em' ,v�sita �e
Domenico Mariani, com 76 derico Tedeschini, habil diplo- Aires, filho de emigrantes genü- entre 3 e 6 de março? apos o cumprimentos ao mm�stro da

anos. mata, que esteve durante 15, vezes, e o cardeal Hlond, de que a Alemanha ,est�rt,a pronta ijushça, o sr, Manoel RIbas, in-
Giovanni Mercati, com 73 anos como nuncio na Espanha; Varsovia, que fala correntemen- � apr:sentar e a .InSlst.lr n� sa-\

terventor federal no Paraná,
anos. Eugenio della Costa, �m pied�- te o italiano, p�is fez os estu- hsfaçao. das �xlgencl�s Italo- c,hegado recentemente de Curi�

Ermenegildo Pellegrinetti, Com so florestino, a quem Já se atn- dos naquele paIS. germamcas, diZ o "L Oeuvre». tlba.
.

Pio XI e a efeiçã9:PALAde seu substitúto �'
--------------�------ -

"

,

Eptr&��. J 2 I ·19.z!..
Sabida : I�_I 19_

.:

I

VATICANO, 14 - Segundo
se comenta em certos circulos
do Vaticano, o novo papa de
verá ter no maximo 70 anos, O
correspondente d'a United Press

,

VATICANO, 14 - A congre
gação geral dos cardeais reUl�iu
se na Sala' do Consistorio.
Achavam-se presentes todoS

os cardeais da Curia, assim co

mo os cardeais' Schuster, arce-

�bispo de Milão,! e Ascalesi, ar
)Cebispo de Napoles, e os se

guintes cl,l.rdiais estranjeiros:Ver
dier, de Paris; Liénarl, de Lille;
Villeneúve, de Quebec; Vidal y
Barraque;t:, de Tarragona.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA J!lorianopolis, 15,...,2,,....939
----------------------------------�--------------------------------------------------------�--- ------ �.��

A GAZETA OESPO'RTIVA
Direção de Hélio. Carlos Regis

Em resposta ao rnáu espo rtista rÃooex=::-aüãi-dã"d;"Fer;;;::
que ,bnga corn Deus e todo 0ltentava. um" compl�t··

rn'·undo s ' Fc4··• ibili
.. , ,contra flauras �do ·over ...

era que quererá o sr, cnseca �n.�o�pall I Izar o mlSSIVI5�a I ,. .,
desta, que e secretário geral do Tamandare', com o dr. Cornelio

I no rUl1leno .

Fagundee, que e presidente de honra do elvi-rubrcê
Foi de refinada m6 fe esta a'usêo do sr.Armando Fonseca'j'Em urna das nossas ediç6�s pas,adas, propugnando o es- Não queremos ter em absol�to, sim, as qualidades do sr. �UC���ST, 13. _.

081dll
ex-nCuarda de Fe:ron•porte pelo esporte, publicámos um artigo sob o seguinte titulo: «Es· Fonleca, que são de armador de escândalos e õ!e homem que procu-I metes Ofh,,!a_' S c o D f I r m a m Forat_D tambem desyobe,rtas e

(i"dalo E"poJIl,o-Dirigenr�s e Esportistaa sem uoção querem abolir ra as intngas 8 picuinhas, que são próprias 'de espirito de má edu-j que .• policia de segurança des- apreendld�s grandes qua�hd.1des
o futebol infantil». cação. I

cobriu �Dtem �m Rcomplotft COIl- de explosivos :"tre os ��als gra-
Não citamos nomes nem clubes; apenas reverberamos a ati- Nlo foi, efetivameute, nosrn intuito revidar a ridicula.carta tra o v,c�-�resldente I d� Conse- olldall. de l�bncação militar.

_� tude de espoltistas.· do sr. Fonseca
.• mas,

levadas por I U'I,O fator-o d� defesa-viemos Ilh�,.:o mrmstro do Interior e -, Atum.a. se, _poréQl, que oe_. Porem, leitores, o Sr. Armando Fonseca, que é o verdadeiro esclarecer dúvida. e procurar aluar a sargeta um Cl [adão que anda

I
rmmstro da Defesa.. n�um oficial figura entre. as peso

e legitimo armador de escândalos, veio logo à arena procurar briga. prccerando o charco esportivo. No decorrer da noite

fora�I'
�"IS presas.

.

Sabemos que o dito senhor estÁ no seu ambiente quando está brio
, Repetimos: O' Deus do CeJ Livrai o esporte de Flofia-I prêsos, por e�t&rem comprcmeti- O atent�do 'deVia. ser exe-

Baodo. nópolis de um cupim tãc pernicioso. dos na consp'ração, 20 loembros cutado fi.O dia 20 do. cerr�nte
Lançou-nos, ineeperadameate, um artigo n'O Estado, ata- O massagista, realmente, de um simples caso de Iutel.ol ] • . I por ocasião das festas orgamza-

cando-nos asperamente. Em resposta, como era �brig:tção nossa, e,s- infantil, procurou cas�s .

todos alh�iog à questão em aprêço. Para a Juventude �as para
I ce�ebrr o amversano

crevemos uma réplica.

\'
� Nio-l'e61a. dU\'l,da, rebaixa '10 nos em responder a segunda

d B.I
a promu gaçao a nova Consti-

O insac.iavel arma,dor de e!cirJ(Jal�:, ,ou' seja o h?mem '�u.
e �.•

rta do sr

.•.Fon�',ca, ma�, era :'ue;�1 s<ôrill .. --.� r-

..•• O rasl t::u;;:iç;;:à;;;;o;;:.========::-anda armando barulho. veio com uma segiu".,; :�!!'-; p,uPjj�ada nO .Q!le eepmto maie?(l!J, q'l! I) .;.1; ventos ? I�ve:n pari
,

• ."'"Estado, jornal que lhe Já, inexplicavelmente. guarida
-Ó»Ó:

pi.�n--úJlÍ§ di�ta-nte3 �,li; ent�oJ. f"l le-f6 lançar a CJZa0l8 em que I� II I DESPERTE A BILt.)
Em lua segunda e mais inh.liz missiva'" ainda 'Iàruent. a quizer. 'I>;,. . ! DO SEU FIGAD�nossa existência no Univen·}". Temos educação, acima:..de lu,J( ,. �. -r O bi;:c;i.1 é bom. O menino I

Sem Calomelanos-f Salt\lrá da tama
. E', realmente, enil< ·,!tico!

"
.

.

•. :S(.J-.\l.nuc�:. recol!la-se ;a �ilê.lt"io da sua '�nifi' ância., f if-fiCO.u "'�abendo ;;;Q na ii·; Disposto Para Tu:!ol\•.,t' 1
. ,,'I' U -

sii i 1 e - J • / I'QS. enrrera. ln, nãe· «m",r.>" "0"- a -ua I:'xh,tenCl8 nu . mver-
-:-.,..� .

. r. 4"'\.... a:

ção a nter.or. O menino ja, i '�ie;; ��Q;O db;;; d�r�:;;�� �.:�r.�e,50, nir.l; la,(Fnl�l;io, $FU � .> ·UIi leC(lr,htClda ma conduta espor· Curso Antonieta e a�o I
pôde se· cOl1-si.der.ar bCfm

. :'�foH���i�..Ie�!;.,:"!'��s���tiva. ..., "'{- brasl'!el'ro Um ...·om b'ra' s· ,'1''''1' -' li. drWidQ� lHl�dc'!C�, os lia,,!:, iucham o

G . IJ
.'

� . estomago. Sobr'bvem.li 'prISão de' yent....QUanto aj)"e!'p�çom3:x:im- qUe'o;:;upam"'[Jo IJbo"."dotu E'X·TvRN.II.TO FU"'DAlDO 1Il'&11'9Q2 .
.

T b .Vocêseute-<!enbntidoeCOHloquelluvenenn.n � .I.'I:.tt .".1." .. ro ama o seu paIs. ra a·; do. Tudo é amargo e a vida 6 um martyrio.iit, rario511, ndprFgOrÇã;' d,- �i'!.b· don,,· e urra" cr85�85 bobagens, .Y
.

'h pela g andeza do Dra l Uma simples evacuação não tocará a
I a r 1) '. - I causa. Nada ha como as famosas Pillulaatemos a chéf qu"� ;ã J pUfll tollc rio sr. A, m ... ndo F ouseca. ALFABETIZA e prepara para os exames de admissão aos sil. Conhece o Brasil e res· i :;;'�t�:E��z:,..:r�r!:g����!:��eU:�eat:�Que meio fino é (1 10 Atletico? cursos secundários.
·t I' D f rl 'de bilis, e você sente-se disposto para ludo.

pe. a as suas eis. e enue Não causam damno; são suaves e contudoA!�ul'1'! d!3 �,l, it. ;-,n r�qF� 'HI d;'Ftflri" do tricolor para Professor'.as •• ANTONIETA e LI:'OIlltlOR DE BARROS d
.

t'
'

8ÜO maravilhosas·para fazer a bilis correr
... 1"1 a ar em e a JUs Iça. 'liVTem;!nl.e, Pe�a as P;Uulllil CAnTER�não �qmE:; :�H�l:::,fi. ;��" : �!; .:;'e'i��?;c:t I;z r: ts�iv;,t�. MATllICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás 10 �'m operario é um bcm ���� °3$����do. Não aoeeite imitações.

-I h
' brasileiro? Sim, menino, um 0..:; .Nunca fOlte;, ,emir 11<·5 (,u ",ffGSO, ao Atletico, ao qual oras.

., operaria é um bom brasilei-muit9 preZ'lffiOS; mas, soro,,; contráriOS. sim, ao Ir. A. Fonsecll, REAEERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, as � bpras." ro, porque é -um brasileiro L E I 'L A� Oah!) pard,,�.;ln /\t!etico, lue ,mume, a �odo pr,;so, atitudes con-
t b Ih!�I!dltória" e r;·�l·:ula!. '. Fernando Machado, 32

__ '-' .

Fone 1516 �u��a�"��m..�bom .- __ -----c- -=�.�......---,-_"""""Em absoluto. l:onl. ,staroo� uma. coi�a: nunca nenhum dube >\,,,.... '.

15v4 brasileiro? Sim, menmo� _Quinta-feira, dia 16, àsda cidade cumul"u os cron,Jtas de faVOfes e, mormente, o Atlético. N. 45
que é um brasileil o que tl�- 19 horas, no Predlo d�- RuaCon,idar "por amõ! de 'Deusn para irmos a uma excursão fende a ordem, a lei é' a Ctmselheiro Mafra 84, andar

não é favor, não. n R E 8 justiç,a. terreo, será vendido em lzilão05 clubes precisam dos cronistas para noticiar, bombastica- .,.,.• O pai do menino é um superiores moveis para quartomente, os seus jogos, por isso' os convidam I O B O KIWCY( LO� operaria. O pai de pai do de casal. quarto de solteiros,O sr. Armando Flllseca é o homem da c(mfusão, procula menino tambem foi um O· superior geladeira. sala de
questões que cada tem a ver com o assunto_ R A D I O perarid.. '

jantilr, sala de visita, tapetes,Quanto ao caso d�, Beck é o seguinte:
'

I (:::::�,� nftCrOn"L� Queil1 é O pai do pai dO]rJ'iudezas, e moveis "Iaque-Beclr, realmente, é o melhor center-half do Estado. Nos �::::�:". H...· : menino? E' avô do inenino. adús. Os moveis são de. 2
tleinos do combinado foi o melhor centro-médio que se apresentou.

."y

. 5 Lt"'_T. J' A.' 1,'0 menino sabe que o avô fdmilias uma que transferiu-Batemo' nos por su \ in�lusão efetiva no scrath. �/14 h.2 C'
. foi pubre- e se queixou d�, se para hotel e outra que.

Mas, ••• a politica (sportiva nio queria le1Já-lo nem. de re-' I injustiça. Mas o pai du me- segue para o Rio de Janeiro.
Programa diurno

I
nino já não é tão pobre. Pl,.r N. 63 3, v.2

De 6.15 ás 17.30 hGI8S que? Porque o pai do ment-

A'I 12,30. HORA BOLAS. Pr('.grama rico de n� já tem í?IREfT03. O di- MOVEIS
humor, a calgo de SUvino Nelo e sua relto é a nqueza do homenl

"
.

troupe. I honesto e trabalh:\dor. Hoje, ,

II todos os braSileiros s�o:Só na CASA SILAS
i�uais. o patrão e operano II . .

·

são do mesmo tamanho. O �ervlço ót!fI�O e preço.s

I Estado, isto é, o 8ràsU; é' animadores.
.

· que é maior do que ambJs.l. Tanto se fabnca C?�o se

I E, por isso, tell a autoridade ,Importa. Vinde e venftcae. ()
·

necessaria para resolver as nosso stock, ,sem comps o

divergencias �ntre os dois m7sso.

O menino sabe o que é uma Pontualidade, perfeição e

divergencia? Não, o menino rapidez é o nosso lema.

não sahe. Já viu ullJa br:g;� Rua Conselheiro Mafra,72
entre irmãos? Pois isso é LI

. TELEFONE 780 '

ma divergencia. Todos os;
brasileiros são. irmãos. O !II!I_IIII!�LJII"_"",,J· .

Brasil não quer que os seus,Moveis e· ut�n8ili�1I
filhos, irmãos brasileiros,; Vende' se, por motivo d�. via
briguem uns com outros.. O; gem, de uma casa de famlha de

Brasil não quer coisas felas. trato.

O Esrasil não quer divergen-, Vêr e tratar na rua Ferndn·

cias. Ai está mais uma razão do Machado, 39.

pela qual O BRASILE' BOM. 64 3 --� 2
g .

B. Carlos R�II.

serv�1
.

Foi, então que, puLlicando uma eranica, dissemos: Deve ser

Programa noturno

reserva e Dia O reserva,

Devia ser reserva, pois se nlo quizessem inclui-lo como' efe·
tivo ao menos na reserva deveria ir, viato se tratar de um elemento

. '
.

preCl060.·
•.

.

Quer dizer: cedendo aos desrre_lramentos e_faClolldadcs es

lloltivas, ao menos quizemos que o center-half alvl'negto fosse na

.embaixada.
O C'1S0 é este. Há elementos de clubes, interessados no

ltlso, que enveneram o sr. Fonleca p.ra que dissesse tal •••
Mas, nio têm razão...

A nós, acima de tudo, interessam leis e regulamentos de

�'&J(8ÇAo 6sica e ,de futebol,.im;mas, em absolut?,nlo IDteressam. re
au'lamentos 1ue, na concC!lpção do sr.

.

Fanieca, &Ifvam para abolir o

hatebol infantil. .

. .

Diga Ioga, Ir. Fonseca: eu quero, abolir o futebol mfantll,
sou o inimigo n. I dele; 6, a mais bonito.

. O 1amandare' automaticamente, Iror .encer todos os

bOD. teams de bjasket-ball' da 'cidade póde lIer-�onsider...do �a�pelo.
Não há campeonato deste esporte, Sim, mas o .lvl-rubre

vencell todos os seus adversários .••
O sr. Fons�ca é um homem .•• interessante I

."

E' adépto do futebol infantil, porem, .6 praticado de •.• ma'

nhl, como si de (Banhã nio houvesse, tambem, 1I0U
Uma carta tlQ inoportuna, confusa e estúpida como a

ar. Fonleca, é de D08 -deixar na meslDa.
. .

.

O brilhante mass8lista-6 engano-digo técniCO, assuml�
l direçio t.eDica dQ Atletico e conquistou para o I�U dube 6) 2

i lua,r, depois de ter o teliOl perdido o t· turno.
A

.

'+ Que façanha oota�el: os de�ais qua�r08, excessAo d� vai

-·eatavam fracos; o jltletico, depOIS do aivI-azul, era o mais forte.

E, ainda: com orgulho diz: portanto ••• um portanto que

·quer dizer: 1I0U tecoicol
�m trecho de Romo': .'

. .
O sr. Reais podt, escrever quantol .rtlgol qUlzer r que 1)10

Eilncomodarei meuI leitores.
• I

.

f
.

.

'," Devemos dizer ql'em incomodou, primelfo, OI. el�ore. OI •

�r. Armando FonseCoa, que veio logo arm�Ddo harulho IDulllmedte.Quanto à eleiçlo do dr. Coroeha Fagundes-que na a tem

.. 'Ver Com o c••ó:....:.éltí uma barafundada. ......;I ���._......,....._".�-.,.",..,,�=��.......,�._,...,..,...��=

De 17.3' 6& 23.00 horas

ROSE Lee
IrmGos Tapaj6s
mario Clara
Emlllnha Barbá
Ernalliôe 601'1'05
OJ.<quf!�tra O&r Cansas
R.Oamis e a fllI 5tars

. Regional Oe O�nte 5anloro
E8uarClo l7atanê e 51.,10 Típica l'orrleilh!s
Romeu 15hip!!lman com a Orquestra Clr

l'oncertos

Rltertura com VOZES NOVAS,· elemlmtcs
Estrelantes no raalo.

R'51 horas certos, 'ornaIs falaõos com n }

tidas em primeira mêio, forOl!:c:f�a3
pela fi HOlTE, sob.o ll!ltrocinlo
co CA5A f<

R's 21,30 l'flHC�O no OIf1 • - Escrito
li! IntErp.retaõa pGr' Lamarflne liSabo,

-

uma oferta Oa casa õe louças "O
DRAGÃO.

R's ZZ,oo ••• Palllnas Esquec:14al •• E'ro-
. grama 02 remintsc2nclas, 'lItl'/!ra�lo II!

musical, a cargo l.e: l'elso eulma.
rêi25, flblgall mala, Ernanl Barros
IE 05 musicoli 00 0055000, lIob o

pat: atinto 00 ealiondtt e cnmcr
BAMElRO.

\ r 15 v-4

5plZIlkers 'Oe stuOlo: OOuualtlo l'ozzl II!

['Elsa eulmaraes.

Curso Catarinense . de Madureza

AlDanhã:
MAURO DE OLIVEIItA, ORLANDO SILVA,
LOLITA J'l'tANÇA, hlURILO CALDAS, NUNO
BOLAND, ANDRE' FILHO, NENA ROBU-

DO, IDA MELO, EDMUNDO SILVA

fi's Z2,30 • CASINO NO AR • PatrocinaOo
pela Co anhla anseatlca, com o

concur�ó ef' •• Cftoqultlnha, Violeta
Ferraz, monoet I7lZra, H2nrlqueta
Brittba. Hend Rabl2Qo IZ t,1lmunOo
5UlolCl.- '. '

.

"

MAT.R-ICULA
;".i-';���.

Acha-se aberta'a 'ruatricula do curso de r.1a

dureza, que funcioná 'áT.:fUà João Pinto, n. 32, das

19 ás 21 horas.
,

. ':
.

05 interessados serão atendidos na séde do
referido curso, diariamente�, das' 15 ás 2 t horas.

N. 52
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



al nunca o amor. '

I' A plêiade estudantal agitava-se na academvals
_ jovem ManG�1 An.tônio, � maneira �e�ieva, c�or�:

«Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto o poente ·caminheiro ... »

Do subjetivismo desses versos resplendece a grande
lágrima, - réstea minguada dos gênios. A lágrima, com
templo-a eu; quando folheio o vate genial. ,

Ah. é crudelísslma e cala profundo à nossa senstbl
!idade. Pobre A'lvaresl «Foi p .ieta, sonh iu Q amou na vi
da ... "
..........498 j e � H

1!J V
8

d tores.
'L�ossa I. a Para !ijucas:'-'Cade>s Huppen-

tel 8 Elite Buppentel, .'

u'; i \' i<;jtI')AIUU� Para Blumenau: -Ana Tereza
SYRIACO T. ATHERINO Truppel, Nestor Freire e Bane'

ditoj '.Pimentel.
.

Pera Alitlil Yiação Catarlnense
seguiram para o norte do Estado:
Para Blumenau:-Alda PaÍ'f8

Pimentel, Clarisss da Silva, Car
men N. Nunes, Leopoldo Vieen
te, Franz Galvinairo, Aeaoío clQ
Oliveira e família, Albertina Silo
veira, Albertina F. de -Maeedo,
Lulia da Silva, Beatriz Dcrnin
gues, Jorge Naffaea, Celso Ra.
mos, Hilda S. Hoesehl.
Para Jaraguá:-Ciro Teixeira e

Silvia T. Moreira, Maria Tereza
João B. Belo, Helena Montene:
gro e Iamilia.

EXP e diel1.te F-.mm --9

11\ Para a Mulher li: Carrr tt, o delicioso romântico português, escreve

GERENTE: I 'I.... II: em do.is ��rsüs, magníficos de -beleza, o valor da' arte

FLAVIO FIERRARI ' (CoDSDu.orlo de uterária. L...l-1, s: '

-

. 1\ Mne. Z) II «Renome e glória bem o ganha a espada,
Reda�ão e Ofieioag, i Ma" conservá-lo só o poje a pena».
R. Conselheiro Mafra, 51 �iiiiIiri; --� I Original, aum'râvel verdade! Sem a literatura,
FlorianJpoH:;·- S. Catard§'1lu Um .aiirmanos Estêvão Cruz, em rápidas palavras, - daseOtmSeUlH& p:uoa li}

'li realizaçõrs grandiosas trluntaría o tempo, qae tudo conSUIS b��Jeza

li some, exceto das letras que lhes são sepulturas mais du-

S-
.

.
ráveis e perpétuas que as pirâmides do Egito e os mau

I
oao é1H.�'tO cnntt-< ,-l' vreta.

I
I' d G"

'

,

I .
.

" sOleus a -afia.

C O I a b o r ii c ã o ��:o�·�bd�:p(��e .,�'dc !r:�I�;:za dJ�
,

A" d A �--ó,' t' t s: ti tá u
.

___ ..

..li>

'" ,-o ',., • b _ d n I
'

IvareE e zeveÚln,: ,.�ar IS a moçol Mr IS a IPCO,
�,:;'.�,Il:, !m.a�rl;.�. tarn t:rtn_ po e,:, I um harmonioso lírica. Como eu cornpree.iae, nesses dias

O conceito expresso em artigo ;'·'."r. :u,...,cr ma a� �uo no; ou o de angústia, C) agitado dualismo das páginas que escre
de colaboração, mesmo solicitada, I q�a '1 "i outr a . cucun-tancia for-I veste, Nada mais Iarnentàvelrnente triste. Elas são um
não implica em responsaLitida,d� i l�lIt�, .

I brado imprevisto. cheio de queixas, a ecoar na incomen-
ou endosso por parte da Rrfl,!' i ',lia combate-las. a 5,,011 J -' bl . 'j d E I

-

, ,

ção. It hU;U1.,:
., .s.n a í made O 'spaço

./\ssiuaílilras .

e
� 1 I '

Ah, deparamse-me as rigorosas palavras de SíI-
Ano 5Q:��':; I ����;J\:� 1 ,,�:, cdu, 50 gr�'1 vio Homero, pensador notável.Yodo o .século XIX, ,-
Semes,trJ 30$000 h'e�., ... de

8 glS.
') I diz O crítico literário, - foi uma época de lutas e fortes

Trimestre lli�?JJO
bergarJ'o!fl, "'1 cornoçõ .s intelectuais; os dogmas surgiam e tombavam,

gía!�,.ls-:�."'_.,,.: ia \ 'I sem poda aliciar todos numa crença apaziguadora e uni-
-

"
- ne g"rar:1O oranco E ISó para a capita; � 2'

. 'versaI. ste os.i ar constante ainda perdura. Tudo isto é
Mês 5�)J�1

I
�";�n':1�•• b di. verdade, c bC!11 compreendo os que v,acil"am.· E' a luta

, 'h�'blU'iH em ('! lJSO.VCI em entre O sentimento e a idéia. Desgraçados dos que a

A correspondêncí-i, b.xu ('01110 I Ú8Ü
Ú-m�rlil. d I

soír :m! Trazem nalma' os impulsos encontrados de ideais
os valores reLLin:;s :-(lg anún.::;cs hs_ar Ol:as v, lei; ao Ia, p' d diversos, e são o teatro de combates e perturbações
e assinaturas dev�� .sef 01� \.l:jo� i

luan a e a no:!".
, I íntimas. E passa muitas vezes o.-vulgo ignaro e diz: «Grande

ao Gerente FLA\,,0 FERI "..R. I. I tol�j! E' Ul� sentim�nta:l... E' um espírito atrazado. não se

., Jad a to d ! \, DR. OSVALDO BULCÃO
--- ..._-_._ .. ..,...:_._._-�.----

....,.[.!il�;'�� "'3.\m
' n � ��nrb� :·q�e.da-s� ante ',a insensibilidade. Regista·se hoje o aniversari(i

A.�U�g� �n �� natalicio dQ nosso distinto con·

G1
. --� .. *� -

-

-�-I I' .n.1L:;_.�--- I I A��vares de Azeved�_I@I-um�·dósqlíê-·5@t�!.S terraneo sr. dr. Osvaldo Bulcão

" �lFI��as I dores da�ma; era um suposto a�!azado." .:..... Yi(m�" )3l'ovét? advogado. Distiaguiu·no8 com o penhor

I G
A Z [Til gtAS, I_f�

-

.., .� IMuito .tela ::;lO?ado 'neãsta capil- ��ss�an:����:' d�à� p�er :���d;�l��, ��
----

----- Mas, apreciemo� o rapazol.a dúbio e vivaz e hum"no. ta,.o amve.rS8f1a.nt.e ser por ta
Cl

f I d por ocasião da sua chegada a

____ Hoje, áo;, 7 horas, no altar mór Nasceu o cantor da Lira dos VIlJte Anos em São motIvo mUlto e lClta o.
'Bta capital, o ilustre comandan.

da Catedral Provisória, missa por Paulo em (l"as de 1831. Como pondera Silvio ·Romero. Transcorrf', h�)ie, o aniversario te Lucas BGiteux, fijura proe
alma de Luiz Jo.vita Mueler. t..'lvares de Az!..!v.:dJ não t�m biografia no sentidl) técnico' natalicio do menino Ivani Cunha, mirumte da noseá gloriosa Mari
A's 7,30 hora" missa por alma e r.lonótoilo do vocábu:o. Fílh::> de um estudanfe de direi- filho do nogso amigo sr. Dario nha de Guerra e uma das mah

O
arÜS04.donossor.ÕdiSode"Pos.

do Dea. Filinto J, Ferreira Bas-
to O !10SS0 oard,) de menino' poetou convulsivamente

'

Vicente da Cu�ha, m�!3ico refor- �u����ici�f;te�ue�gtuuraalç.õa"! do nIJS:lO

turas" de 1833 diz o seguinte: tos. "
_ 'A. '. mado do ExerCIto NaClcmal. '

"Os que venderem, ou poserem A's:1 hora:>, na igreja de São . Fora, na color2çao revolta do RIO, paSS0t1 a ln' <A Ga:t;eta�, extl'emament� hon-
á venda quaesquer gêneros sólidos, FrancJilco, missa' por aln.HI de fâoci.a: e estudou. Sim, no Colégio de Pedre) H. Fazem anos hoje: rada €om tão cativante distinção,
ou liquidos, corrompidos ou,lalcifi· Domm-gcs Perreli. �,'. Depois de baCharel,a��"e. em letras r1.',tornou a' f�'I- o iSI'. Manoel de Freitas Caro ren,ova ao ilustre coestadoano Oi!
cados, para pesarem ou, avultarem . -. � 'd d \ , dmais ou para encubrir suas corrom. Lembr.a:se mail! uma vez que ratiniftga, cursou a escpla jH, dÍc?, te versos! ritmicos en. '090, o comércio desta praça;, protestaR o seu mais elevado
pidas e damnadas qualidades, serão as exéquj�g solenes por S. San-

! OvU 'OS, ctn daúde vibrátil: ','
a ,exma. sra. d., Cecí Lobato I a,preço e 'da sua mais sincera

multadosde5$OOO até '20$000; alem tidade o Papa Fio XI, terã:> lu- l�amoB, esp05a do nQSSO confra_- admiração.'
das penas �e os pf�der. ,Ayesar de' gar no p',:éxirno dia lB sabado ás

,,- . «(éavaleiro das arm�s escuras le dr. Oscar Ram03, funcionari()!
se acharem ImperfeItos,' nao lhe se· I ..' �

,

I
-- .,....., ,_' r HOSPEDES

rão lansados fóra: 19. huras na IgreJa de Sao Fran- Onde vais pe as, tri1V�S impuras·' _JJb!icô e'fi Porto Alegre;'
Paragrafo 1.·- O vinho azedo que CISCO.

c Com a e5p�da Sfln&renta na mão? a exma. sra. d. Marieta de
será lançado nas vasilhas do vina· Por que bnlliam -teus olhos �rj€...)tes .

Freitas Cardoso;
gre. _ A

•

It ti a flxma. sra. d. Maria Anta·
Parpgrafo 2.·· O azeite doce aUe· .

, vn� u e E gemidos nos lábios frementes. .

,

nieta de Oliveira',rado, que será misturado com azej, V f d t' -

?te de -peixe, ou de Lures.
A

.

t d ! E' � ..

I
ertE::m ogo � �u.; coraçao a sra. d. Eugenia Maria Ma-

Paragrafo 3.,- A aguardente fraca I ;Ir u' e.. B aqu. o prWClpa , daloni;
que será animada com alguas me·; () maIS precIoso Drnamento do. r- I' é ti> a sra. d. Emilia Schutel;
€li�as d� .agu�rdente _dO Reino

...�s i homen virtunw!. .. Eis aqui o ho-I
\....ava elro'hqu�m' s,;...

.

o sr. dr, Afonso Thompsen, mé'dilIgenCIas aCIma serao sempre leI' t d d
. SOU O son o,�e tul'l iSp'erança,"- . mem que o os . eseJam pal'a e-, 't I dl'CO ri:)sl'c,lente no RI'o',tas na presença do Fiscal respectl- d 'b' I T f b d

. l

vo". xercer o po cr, para su Ir ao a· lla e re que nunc� escança, o sr. Enéas Gonçalves funeio-
tar, para vestir a toga, para cin-. O delírio que te.,. �á-de' matar...» nario publico federal, aposentado;gir a espada, para diágir todos Tuôo são desenganos,. A tísica minava-o. As per. o lovem estudante Atiliba Ne-
os seus n"gocios indiviJuais, do- l'd d d 8 d' H' M ves Brasil;
mé3ticos e wcia)s. sona I a es e yron e San e fme e Usset e_ outros

o jovem estudante João Vieira
� m 31 de Dezembro de 1938, con. Formai idealmente o qundro 1111is, apoteoses Ja Europa,. infiltravam-:te, decididamente, Junior.
IL fOl'm� apurou o De�a!tamento de de 11m homílm digno de respeito, no espírito novo da nacionalidade. E o classicismo ago'

E�tatlstl�a e PublICIdade, havia de imitação e das trombetas da 'a
) I.

VIAJANTEQ
em carculaçao, no Estado de Santa

' l1íZ V 8.... �

Catarina, 3.815 cadernetas da C1ixa, fa�a.: ponde.lhe na cabeça um �, _ ; Pasi'iageiros vindos pela Em·
�cono�i�a (lljJencias �e Floriaoopo·1 e!pmto �a:to; nos oJho� exprQS- A C ntínua influê'ncia" do romantismo europeu,' con� preza Viação �t@rino:. .11s, ItaJal', Sao Fr.anCISCi) e LaEluna). eao de gemo; na boca nos de e

d' 'd d' I d' d:\ át· I),.
.' De· Cumborm:-::AntonlO Jacm--

O saldo a favor dos deposita,ntes na loqllencia; no peito a firmeza; �zla a mm:! 3. e etra�' � � r. a: Q ta.<"ca. ttTIul,1da, por- to e Aurea Jacinto.mesma data era de 3.263:342$287. - , . I' t h b d I ã étAs entradas durante o ano soma- nas maos e nos, pes a enf:rgla (a que enCl1n rasse na ..,e I a a lOSp raç, o po Ica.· 'De Itapp,ma:-,-·<\.'ndré Savas.
ram 450:657$000. ação. .

O romantis no,-elu�ida Augw;to de Lima, -, 'man, }ij)e Itajaí:-Maria Amaral lida
Se Dão lhe pondes a virtude tinha então com o classicisl1;lO abolida, apenas; um ponto Amaral, Antonio Jhma e Miguel

no coração e o podeis animar, eu de contacto- o entusiesmo c;1ior,isiaco, o éu;}to desordenado IlzDms"BI Im F d Cnão sei lJe me. aproxime dele
B V A t 'd H b'

.',

é 'f"
e u enau:- ernan o as·

com c0nfiança, se fuja com tre- a aco e a ell�s. a�a ;,
e e

.

e, por f!l.... - OI, !rocp�a tro, Virgilio Campos e João Fer'
mor. pela taça das orgias. Ao miles de ser (I slmbql·o. 'da. JU· reira. Cum a idade de um cno e

J:!:is Oi! homens dt' que o mun- ventude, prossegue o austero critico, pas·so�u· a-- . s�'r o ao Seguiram, ôntem, pela Empre. oito mêses, faleceu o mellin')
do precisa, eis os homens de 'que elixir da morte. ",': c ; za Viação Aterino; .

. Carlos Alberto da Silva" filho
o mundo tem faltai .

-
.

. " .

PP' t B I A I P d@ sr.' Acacio Gonçalves da Silva
.

S M Nessas palavras de Augusto' de Lim'a, há pungente ara ar o e 0:- nge o
.

as·
e .d. Atima Tzelikis da' Silva.• •

-

verdade. Imitavam. os nossós intelectuais.._. e -é,' curlos) -----------------------

Ga"'eta" isto - O munqanismo de Byron; inglês 'femielró, : e, à
M balha, estadeavam-se outras ;:novidade� .. A'Iyares de' Aze-

vedo, porque assim o digamos, não se ámQlece-l,l: j::tmais
na bacanal intLnsa. Tudo foram rapaziadas', de eshldante
pobre, contemplatIvo da belez<l' tropical.' , ,

O garoto que compô�, _no «Se eu morresse amanhã»,
u epitalámio das suas núpcjas com a Morte'; q4é le'�ou, -na'
�Noite na taverna», Poe e H@ffman à Pauiicéa; 'que". foi
poeta, cuntista e dramaturgo, não .poderia ser um. 'notâmbulo
dividldo entre a viola e o bóteqJ.\im, comenta algures Agri
pinu GriC'co.

Deter-se ia de preferência em meio aos livros:
«Junto do leito ,meus poetas dormem
- O Dante, a Biblia., Shakespeare e Byron,
Na mesa confundidos ... ,}

1;",

1A'lvares de �zevedo- e
.

�

sua epoca
..

Direten° - Proprietnrio. JAIR{} CALL�DO

FlorianopoUs, 15 de Fevereiro de 193]

A

Uêrnani Pôrto

N O tas e sp a r s as

Por

Agentea-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

Reminiscências

A iábula dos 10 mil
contos ...

Figaros

Em reportagem para a imprensa
carioca, esci'eveu o sr. Alexandre
Konder, de bQrd\) do transatlan

tico niponico "Rio ge, Jllnr.ito Ma
ru"', em que viaja para o Oriente:

"A primeira coisa diferente que
eu encontrei no meu transa
tlantico foi o barbeiro de boro

do. O homem, depois das perguntas
de praxe-escanhoado e etc. - desin
fetou as mãos no alcool e colocou no

rosto uma mascara J:Jiãienica_ "Mi,
se.en.scéne" de operação de alto
bordo.

, Confesso que a coisa me agradoUl.
Il!noro se por causa do b<:!ditismo,
mas' o fato é que já cord muito
mundo e nunca fui b 'rb.::ado com

taes requintes de higiene. A série
de sensações novas, J:!orém. não ter·
minou nessa barbearia CQm a mas

cara de hospital cobrindo a cara do
ilustre e àmavel Figaro nipnnico.
Não. Faltava mais. E assim. emqllan·
to o l�incel ia e vinha pelO meu ros·

to, eSIJ�::hando com metQdo um sa·

bão que asora tenho a certeza que
tambeI:, era esterilizado, os meus

olhos descobriram, enfeitando a pa·
rMe do "salão", um retrato do nos·

so Marechal de Ferro.
Fiquei surpreso e logo que o ho

mem arrancou a mascara pergun
tei-lhe o que queria dizer a fotogra·
fia do Floriano Peixoto na sua bar,

. bearia.
•.Não sei,•. r�spol1deu·me sorrindo

o bom japonês.-·Esse retrato foi
deiXado aqui pelO meu antecessor."

"A
«A Gazeta» encontra-se

á venda no «Salão Pro
gresso».
�1Y'V,!7t� 2_ .j '.

Sêde amigos de vossas roupas,
dando preferência á

Ti n t u r a r i a Seléta
de JOÃO JOSE' COSTA�
-Rua Tiradente, 7-Telefone

1.213.
A cTinturaria Seléta» não é a

maiJf, mas indiscutivelmente é a

melhor. Para isso, tem operários
competentes e á altura de sua

fama. - Atende com a maior
rapidez.-Entrega a domicilio.
N.'·29 P.

._

Basta! o «valetudinário prec€lce» era de esbírito
melancólico, desequilibrado.; pungia·o a idéia da morte:
Empolgava-o o ideal de u� amor puro, sincero.

A morte arrebatou-o; em manhã de abril de 1852,

o

Assinalou a data de' êntem o

aniversario natalicio do honrado
comerciante da nossa praça, sr.

Syriaco T. Atherino. chefe da DR. TIBOR- HELLER
firma Syriaco Atherino & Cia. Encontra-se nesta capital, vin-
representante da importante fir- do de Joinvile, tendo-nos dado
ma Matarazo e agente da (Pa- o prazer d. sua geptil' visita o

nair» em nossa capital. distinto advogado e bril.b.a�t6
O aniversariante, que goza de jornalista sr, dr. Tibor Heller

grandes: simpatias em todas as uma dali mais brilhantes expres:
rodai sociais, foi alvo de grandes sões da intelectualidade barriga
demonstrações de sim 1atia e 8f)re-

verde.

ço, ás quai!3 juntamos as nossas Ao jovem amig-o e, distinto
com UI}} abraço gmito afetuoso. confrade Ilomos gratus pela gen

tileza para ,llOmnO!lCO havida, de
sejando·lhe feliz e'iJtadia entre n63.

COMTE. LUCAS BOITEUX

Estão hospedadas no GIllri3
Gloria, chegadas nOIl dias 10 6

12 do corrente, as seguintes pell'
sôas: Francisco Rodrigues Vale
Jor., Guilherme Wileebe, Luís de
Freitas Melro, dr. Alfredo He'ill
e sra., Johann Polz, Salvia Ca'
pelolJsi, Rosino Z'lcchi e João
Schwchow 0 sra" dQ Blumenau;
Alberto Nigro e sra., João Has·
chê e sra. e Lfilopoldo VascGuce
los e sra., de Curitiba; Mari,
Bet.hlen e Israel Kauffmann, do
Rio do Grande do iul; Albert,)
Hoffmann e Pedro Castig!ia, rii!;
Porto Alegre; dr. Arí Lund e sr'i.
Tecla Macedo Fontoura' e dr.
Hugo Bubi do Santos e sra., d"
Rio de Janeiro; Edgard Castro
Menezes, de Bom Retiro; Edmun'
do Lima, de Joinvile; dr. Lucia·
no Bertazzi, de Itajaí; e Olavo
Souza, do CaIJlJeche;
FALECDIENTOS

P.

Liv� aria Schu�dt
H. O. LIGOCKIde

Livrada,. P�pelaria, 'Tipografia, Encadernação e Fà�
bric'l de cari:- DOS de borracha

Artigos para escritóriJ- Livros em branCOS-Arti
gos e,scQia.res-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas, I
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu- 1:

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt,

F�orianopolis --' 'Sta

i

27
Catarina

41
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, ":-l '- I .��.A..V��AV.4iüKk�'�''I�-�g�.�,9Â.Â.��D�
,Dr. Alfredo, P. de ArauJo I I Accacio Mo- �. Cálculo de qualquer Ptanta.execução.üs- I

'MEDICO' • � estrutura emccn-: calízação e direção �
Especialista em molestias de creanças, nervos

rei ra tem seu escrír- ��' eretoarmado
- de obi as �ímpaludis,mo e molestias da pele tõrlo de advogacia á rua w...

,

e ferro Aparei hamento com �

d d
�

It t �Tratamento do empaludismo e as molestias a pe- � p e o para cons ru- �
. le e nervosas pela .f/.utohemotherapia

j'
Visconde de Ouro, Preto �, ções de pontes em r!

- 00 concreto armada �cons!f.,r�gn�;ef.�:%cia-praça 15 de Novembro, 13
n. 70. - Pbon�: 1217.-

� IJ_!!!!Sullas:'-Das 8.� II e daS:14 às 16 horas

Ca�X1 Postal, 11P. I �

'i�,. .. ',\ .,__
<Ó: �I

"$;i r�"!DAa
l �

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS b.�1r �CONSULTORIC>-RUA TRAJANO 17 SOB. ��.,

I
IDAS 9 AS.12 E 2 AS 5 iiAWC��I'!UI ,

IlESIDENCIA A RUA José Veiga 186 �D�ntROS'

fi
'

FONE 1199
iü IlQ�fS8-"AN<WI,

',"HÊUM,ATi':\.40 '

Atende chamados a qualquer hora dia e noite stl'(���X,<�;� �1!11�����������'§j'"'iij"; I · ffté.".t& .", ...._' t��'
.

I! .' II� ''''1Ft .. -'J
iili>� 'q!!l1Je1a __ 31' .. .,

\�
Dr. Joaquim

...M��ira Neves _:.. !.!.�'!!..�:� H� .

.

�MEDICO·�CULlSTA
"••

�::�::: t� Curitíba Pàr:aná BForma�o pela Faculdade de Medicina da Univer. ! ,��� ",§sidade de do Rio de Janetro Para seu concerto, procu- � �,rai a Casa Musical, que con- � .

.•
.

.

. �i ta com a 0f!cina melhcr � .

"

, ,�
I montada tia ca�Jtal.

.2' .���\Z!��������7A."'��,P,',"t1!p,.I
Rua João PInto,

, , __,.1 "

' � .. Jj .��� �
..

,.

'.'
'

" tA� .

A E I e t r i c a Curso de Maquinas e' Pjlotag� .

PRE!?ARAM,�,� ALUNOS PARA EXAMES A 3v. MA

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO�
RISTA� E A TtJDO MAIS QUE SE RE]fERE A'

MECANICA MARITIMA.
-

il .a- t., :�.,',' -;;SAJ)óS 1)EVE.ÃO DIRIGIR-SE AO SR.

'�UL!MP'I(}}. DOS- �EIS" VALE ,

LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS

M.hDI(;O OPERADOR

Tratamento clinico t cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
koFilho,. no Serviço do Prd. Davíd Sa\150n, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio d"! Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica., Clinica -Geral
Consultas diariarnente das i.s ás 18

CONSULTORIO Ru JOão Pmtu 7 scb. T. lefone ,14�6
RES1DENCIA: Rua Fenente Silveira 57 Telef. 1621

--o�-,A-f-u�-=-u-=-�i�
�

p-ar-tiíiiiie-i-raiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiEiiiiiinf-eiiiiiiiirmiiiiiieiiiiiii-':raiiiii'!
,

:l
de IPa'u Ia D. flora Mul'ler

Rl!.la Tiràdentes, 44
Fone 1181

MEDICO
DOENÇAS DÉ SENHO,

RAS-P.I\RTOS
Operações

Consultorio: Rua Vitor
Meireles 26

/l's 10,30 e das 2 as 4 h:5.

Rcsídencla: Rija Vi�"cnde
,

de Ouro Preto, 42�-
'

Fone: Consultorio,' 1405
one: Residencia, 1 �55

I Dr. Pedro de Moura Fern

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobraão

f Telephone n' 1548'

,�
i

BanCD, do -.-Brasil-
10G.000:000$000
�259.746:100$000

Capital
Fu�do de r.serva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRJ8SPONDENTES EM TODO O PAIZ '

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, NQ 13

Abona em� conta corrente, .os segúintes .jurosr
:Bcp. com Juro; (C01Yrn'RCIAL SEM LIMITE). ' 2% al�
Dep. limitados (limite de 50:000$)' , 43% ala.
Dep. populares (idem de 10�000$)

.

% ala
De.,.' de aviso prévio (de quaisquer quantias, 'com rettradas tam-

bem de quaisquer tmportancías),
",com ,aviso prévio de. 30 dias 3.5� ala
Idem de 60 dias

' 4� ala
Idem ae 90 dias 4.5% ala

"Ir. .

bEPQSITOS APRAZO-FIXO:
4o� �}

1'0 6 mêses cfO ala. i
por 12 mêses 5� c ��,
Com renda mensal 4.5% alaq

LETRAS' 'A PREMIOS o {r�
, por 6 mêses 4Jo a.

a·t.,�por 12 mêses ,5� c i
Sujeito ao sêlo proporcional. '1

Expediente: das 10 is 12 e das 14 is' 15 horas

�sabados: das 10 is 11.30 horas if��"�'�
Endereço telegrafico: 'SATELLITE

TELEFONE IH

;.. ", ..
-

.

,

.-".=-.------'
- .

FlorianolDolis-1938 ===

Omsr R'ibeiroCa�neiro
Engenheír0 Civií

Pal.cia d.

1- Andar

.....
" '.� � '··.")"r ..',·';".\��''I'�:,�\,-'''�!_'",!�����

ECChomicaCaixa

Apartárnento
.

Caixa' Postal, '784

.,

PARA INSTALAÇÕES' DE L!JZ. FôRÇi\ E AN·
TENAS DE RADIO, CONSIiRTOS E AUMEN-

TOS PROCUREM
.,

, ,"A ,:iELLE'T�ICA
TEM' SEMPRE EVi STOCK Ê' A' VENDA, PQl{
PREÇOS SEM COMPETjDOP,�S NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS. LU�TRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

���I�:S�F�i��IS�:�� A' Elétrica
;, ACABA DE REC�BER UM FiNISSIMO· SOl\TI·

MENTO DE CHUVEIROS ELE'THIC0S, NOVI�
DADE NO RAMO-AR nco �ARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz e força. por
p.reços modicos só na Casa A, ELE'TRICA

i-Dr. �i::�
....

d�1 I' Dr":::ba" R.GottsrnanM.
da Silvai

Ex-chefe da clinics do Hespi
tal de Nürnberg, (Psoressor
Indórg Burkhardt e Professor

ErlVin tcreuter)
Eepeclal'ela em cirurgIa

garal
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partee,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plasticA

,- .; " : 777TD

de Tira
e calçados de todas as qualidades
TAaviANCOS mexicanos para

Praia de Banho
CINTOS, PULSOS, OLEADOS,· CORDOES.

BONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seleíros e sapateiros

Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFI\A•••

A. LHEUREUX

I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

, FODes 163 J � J 296

... /��[�� .�.�

'ôofort(i�"�'" listin,lo e. Beleza
Com -S::oonornia

nos Trabalhos doCONSVLTORIU·-Rua Tra-'
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horaa.

TELEF. 1.28,

RESIDENCIA- Rua Este-

:,i
ves Junior N. 26

: TELEF. 1.131
i sE"â 7. O' n cm...........

f(

fll.o-, Miguel �
Boabaid

,

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joio Pinto, 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultaa das 13 ás 16 hrs.

5.11'·�..
Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge,�helrD'

c

Civil

PrCDfissieDl'\ais habilitados p�ra_
os ral"'nOS e:Je engenharL:i'·

Administração. construção e reforma de
. pagamentos em nrestações

/

Projétos em geral
, ,

Escritorio central: Rua. 7 de Seterobro, 47.

P O r t o U n-j ã o

.
• i '.

.

\
...
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Em prédlo próprio, de quatro andares, e inteiramente nova, � dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e. exrnas. famllias, com: Iyz agua corrente

em todos os quartos
Tral.meu.tó -,de -primeira ordem ->

Diarias: 10-..,00 :-1:2'000 -14'000 e- j16$000
"- ;

SALAS DE AMOSTRAS I .

ASSEIO E PHONTIDAb

Banhos quentes e frios a qualquer hora

I.

EstRElTO

@�,*'*##w:* *iMWM4iR 216&*3 _A. +

I '.'

V. Exeia. precisa de uma limousine?

.4

São lodos carros modernos e conlortaveis dirigides por
hsbeis volantes.

�.""�-'>���}\��
Disque o n. ..2OO de seu telefone' e

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

.

VIACÃO ATHERINO
�ARGAS E PASSAGEIRO§

Dorarios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLFME
NAU A'S 7

. HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA- 'IÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON·
.

SELHEIRO MAFRA, 29.

-

" ',<_ :- CREDIT'O MU'TUO P EDIAL
iC'CIUbe· de Sõrteiêi-em-Mercadorias
•

"

-<i •
• 1

de" Fevereiro'
.:.

6:600$000
-RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios'e Telegrafos \ Muitos outros premias rnenores

��L�a�g�u�n�a������s�a�nt�a��c�a�ta�r�in��:�'�'t'�t�1 :For�i�vel._

REPRE.SENTANTE8 E

·CARL.OS
a u z i nas Matriz

BOSCH
j _••: ,1III ta .

•••Ih•• tI& ntl.

- - II••••G•••••1•••o�••••r.I......
..... ••• ocno.... lIa!t I. (1,1 ."fI.)

I_en du..�...........
A

••nda 0l1li 1011__ ....
••••• II......

q •••

Tudo por1.$OOO

FantasticolI •• I
DEPOSITARIOS EM STA. CATARINA

HOEPCKE
<

FLORIANOPOLIS
A.

Velas·e Mago

Filiais eln:
- ';

...,,',:�

Htum.nau, Cruzeiro da Sul,
Joln"il., Lages, Laguna,.São.
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

�\ .

.'�.,-

..
__ .:�i�§l:{�{::�} ,

De ,..�� f.tun«flall
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Gazeta f lorianopoIis, 15,...,.2, ...,1939
-----�----------------------------------------�--

... I""'"n.Í vem a marioha r;;�.:��ua'!':Z:J"""'��'''=',ir:" Viaeiío e Obras PÓ-
o

�
�'��_::.�...::.�';I�

Como nos an�s anteriores, o' �, ����pa rt1çoeS �
,

'bl ieas

Musleo§ carDava- pessoal da <marinha» do «Lua» n p
,

b I •
' _., '" '_'� Vllal Corrêa de An orim

leseas' vae «abafar a b�uca$ das ani- 6 ,U
. ',I ca� . � Pa�ue-7e a importancie de

msçêee, para reanimal-a com um II . �. 5:677$900.
A contribuição de musicas furor nuaca vistol

. ���tfí}l ���� I
.

Elsa
.
�ancelos �oura- Pa·

rnavalesca� para 0 sucesso das Iote�ior '. Justi�a i gue-se
li uupo-tancra de , ...

ias carnavalesca'S deste ano AÍ vem à marinha i '

" 8:333$000.
��o extraordinarial I

Carlos Centi+-Sim. '; Siriaeo T. Aterinc & Írrnão
Dia'riamente euvimes das ernis- é composta de um numeroso

,
Leopol�o Coelho - Deve

,-Pagl,Je-se e importancia de
8� cariocas e paulistas novas grupo d� guapos rapazes e lin-I provar

a Idade dos filhos.

1997$500. \:��t o;,

entusiasticas composições. das «meuchechites» que prometem'
Alfreda �uh �Ives --, Cum- Roberto 'Oliveira -l�P8gue-St

Tod6S os compositores veter- fazer. das soirées carnavalescas I pra-se a exigencia contJd� ,no, a importancie do 2:089$400.
a crearam interessantes ha- do «Lira» as maiores sensações parecer do dr. Procurador Fi -

.

ni,,1- momistócasl 05 veteranos do anol . cal.,' I
os neolitos lambem. Gente bamba da «marinha» Se?olt & �Ia,-Pagu{'-s,� a I
Âri Sarrolo, Benedito Lacer- (aente ,fina, divertidinha ... quaDt�a de L 164$100"

_p, _ !
, Custodia M@squita, Lamar- A marinha vem aí, ,ELa

. �ance�os Moura
I:'

a
!

.

e Babo, foram os principais P'xa brincar de beri-bil I gue-se a ,quantia de ,12 I $6v� i
I Ad Gms -- Arquive-se, AI-!

.mposilore�l
De Lamartine Babo veiu-nos Os bamba4ii do "6 de � cebiades Valérie Silveira de Seu- �

! za+- Volte à PlJrtaria par 1 que! L' f d' IcomposiçãO! Janeiro"! I' h id f di: uis '

.....unar 1- nscret a-se pa-

I s�Ja
reCOD. eCI a li uma d cer- : r a oportuno pagamento,

(;arnaval Brasil Por mais um furo de repor":
tI 10·f 'I F· I J ão Casc res - Pague-se 'a

lag, m conseguimos saber, que d! Ab1:edo LUIS A v�s
-

'daça: i impcrtancia de 2:354$500.
«turma» do «6 de [aneiro», de j se

5U J[ o processo � COOSI era
I

Brasi! íagueiro «Jvão Pessôe» está organisando ç_ãO do d�_ Secretârio do Ínte-
i Seguranea Póbliea

um extraordinario «Baile' ioían- � nor e JustIça.,
, I,

'

til» que causará um sucesso louco: Augusto,Nlc..,lau, Dçschamps; José. Martinez - A' Força
Das zonas eslreitensesl I

-- Volte .'" Portaria para que p' I",.. r 'h.

'f' "d ,UDLa para empet, ar ,

'.o&,,·A turma está caida pelo
1
seJa satis eJta a eXlgencla o pa -I' W II C I F l' J

'

�d «d R»' M'" t
'i recer da Procuradoria Fiscal, i A � ir1.'1 ai] dr,�( erplcol, ,ung-dro er e el omo e, eu ce
t F

'

Ed d M' G
o l..I.lrgauo .e o leia e

Ih b b b -
I rancIsco uar Ira ')- o' U '- ' '( -

'

ve os e moços, am as, am I ., 'd ri di' orto mao. p:;ra ln,plm··r.
': mes

- IA CODSI eraçã'O �O r, C·' -

)

V'" E'
�,

,
. , , •

,
'

. 'af�l:a ) óJ"gl 10 unquesI Secretilllo de Inlenor e Ju,tlça, D -_ -A' ',.j, ã' d d
d 'd d 'd I d

' lél, � conS1 _eraç} o r,

epols e eVI amente se R 0, l"t,. F ", I
K d 8' I I f

" rvctllcr ed.la,
, o�r� lU er

- n orme c
AUAli tu A;l!ouio Fuzcb:o _ na abalad� para as cidade s

, 2·. OfIcl,s!. 5lm
.

ainda iQtaías e dotadas dl"

, oFranClSco HIIIl:-Volte á Por- .

01; j'bw g-S,m, ,hospi�ai�. ConvenhanlOs que o"'S�(5"'rTs"iovã-&
s olhos v<�rdc6 côr das 'lossas \t�rla para que seJa anehxad(:) Oi NiclJ!:'ÍJ PedlO da Costa-A' ,este aspéto ,positivo e CQI1S- r6CY.eitOi_A a pro-

-n;"t:)'",
(- ; CiOCümento que prove aVer _o S�("'t :� I [l' J t' I truta r da aViação merece o

�

d d
'

f
'

b
' �_r� ar,,,, co fl enor e u, Ica, \ 'p0= ta d,o

binos e bo:!,bachas, notámos : c�n I ato ,satis eltod s(uas
l rl�,l- i T ilrg;no da Silva Ramos - i nplzuso unanime 'de' tO'dos

. � ..

," .( _ v,arios Íatf'grantes do'- «Clube' do' çoes ,para com' a
,

e es�- z !la(w�-f fdelli���-'_'<� '_ ..

�,.!';',;-., �-,:·�.. ·�'O��tronrens' d'e" bÔ'a"'vmrt�,� --)J-::a..sJ:';"Q, �..;'!�'"",' , o:j::_
I . - Abafa» que e,stão metidos na' nal e pa,ta que sejam reconhecI- "I, " ,. ,I cóm os q'uars os homens 'do -

"
'

.
nossa gflJnO,' pr(' ·uçao. d d d RIO 13 N

fUl'1[§:3. Estão eles, ' ao pé da i as as 1�J[mas os, ate5ta �S.', 1 rrefeitlU"R Muntel. I ar com,ullg'am '.
em perfeita.- .' _' _

- ,O!lCIa-Se que o.

letra, formando um cordão des-! ROlf,lO Mod;stmo, do LIVra' I pai ! harmoma de vIstas. '
S, Crzstovao regelt()u a P{opos�a

,

I d .' J' C e' ã o! mento -. A consldoração ,dõ! .

'

I
" do Vasco dtl Gama de sesseola

mio a o, o aCI "rr J[ o, 'i ' , .. I ' , I ) df- h
J - A' 'J 1 Ge I dr. Secretária do Intentor e Just,- -.. I' M R d"

'.

I
COI)tOS pé o passe e A onslD o,

oao relas, o uvena e o -

,

d d 'd
! t au,ma arnf!S '\.0 ngues

'

C' V I
' ,

Id M t' Ed � Od'· çaça, df'pols e eVI amente �e-I"" f' I
'.

1 .'lrreifO e I egas, os ,quais 50
Ta o ar ms, o gar, O I

Id' . I aça-�e a Iran erencla. CHACARA J '
.

'

t'
lon Vlejr�" o Germano Macha- a C I h S A -J _ I G:'berto Com=ch3li - Como

"

ce �!a por C�ní con 05_. _

do; o AJ.plo Castw, '" José asa
,

..o. ner •

:
unta �e

requa, :,::":"",,•••c N o·m-e·aço-eso, G Ib t 5 Q reauerlmento 1,892 e enca-I AI' CI d S
,... ..

,
.

.'
�

ouvela e 9 ua er o ena,
,

"

_' 'd ..
·

.' d
.. tVlm emente e ouza-, �VENDE-se uma, dIspondo de "

todos sob o com8n�o de Lord Smlilhe H: IldcOnI51 ;.raçã�dJo , r'I!Cer\;fique-se.
'

an;tpla e',confQrtavel residência,
_ de auto. Ida..

Albano, com o PlOto Postal, e�retárJo o nte.lor e ush�a. S: A. Casa Moelmann - otlma praIa de ban!lOB" grandes !
•••.

T' h
'

do do lade Andréas Hubbe-Infor7Jle o .- t':-í - L terrenos planos, aJardmados e des pO hC I a ISIn amos quasi como certo pIa0 ., 2'. Oficial.
'- e. Hl�� :-se o que .conslar. arborizados, etc, Para melhores

I
'

e a turma Êolientae irlvderada O Albano esta «ursando».
F

' '.D J' A
ComO! & lrmao :-- Com<J informações tratar com o proprie.

S P' {d d b I ranclsco utra Ul'lIOf o ,';, F 1 T F«eu» 10 o e na ii 5a e

T
'

f "requer. tarlo, a rua RUI Barbosa, n, 49 oram n"melC!os: omaz a·

O homem anda piando eso�ro para 10 ormar.

D I: Leandro Juvencio Fecteira - -Tdefone n, 1.035. gun3es da Silva, sllb'delegado
Por via do tlll «Bajl�» J,oaa !_ascae� -A� ,�parta- ISim, N, 42 12-8. d� policia do distúo de Ponle
Que dizem ser infantil! ��nlo de SaueJe Pubhca pa�a _

Otavio F(anc:�co Rosa- Sim, Smada, no municipio de Cru-
a fazer alguma coisa para o 1O.0Lrmar. João Batista de Farias-Sim, zeiro; João Kf:Ch! JC'ão Erni,lio

b I A Ib eone Benedet-Volte à con-aior briIhanti�mo dai ativida- Mas que ai e seu f'" ano�
'd _ d d Sá' d

Tomí\z Dllarte-Aguªrde opor- t' gues e José Gedoz, para os

9 de S-M. Rei Momo. Vae ser do outro mundol 511 er�çaQ JO ,

r.

d
ecr�t dO d

o tunidade. cargos, re�petivl\mellte, de sub-
D í

'

. " 't Mete o Pinto no fandanoo nteTJor e ustlça, . epols e_ e-
Targino Se3r" - Ccrtl'fl'que,se delfgádo de .poliria, primeiro ea «crear-mos» VArias ln rc-

p' d d t -I vidamente selado.
_ ...

slas com-o nosso JoãO Lopes ra snçar e orango ango
M ) S

'

B I V I
(J

�

que cünstar, segu'n1Q supl,::ntes cid meslb8 au'

stal, que, per SUIl VEZ, deu-nos Eta gente bamba do «6 de ,aO(�e IqueJr8 e o - o-
Dualte Pedra Pires - Idem, i01;d:ldt', no disttilO de; Rio

_1 b I' ,'I 'Ite a cODsideração ds d�. S.ecre- � I I lJ C 'f' \

'

d C'ulro. pllllpitesl• para c HmOll Janeiro»
,

ta'rio do Interior E'. Justiça. I, aem- ,<,m -, ertl Ique·'se : "anc.o, mU�!ClplO e onçOl-

m os seus companheiro:) de Bye, byel c }'d J d C h R; se o requaenle esta lançado pa- i "lia.
'

.L:.UC I es orge a un a
.. _-

e-,.
,alpão miner'!'ino»; h f' l·dã I ra ·u pagamento do Imposto Pre

Lord Tubarão ('on eça a uma cer I o. I d' I
José Vale_,...Volte'ao 2'. Ofi-I ISl\", .

t B d'
,

5 I,

I
.

f 'I Ivlane,a - ernar Im e va -

claCPalTa HID orm�l. S A -A ·1 Faça-se a tranferencia requerida.
ar (IS oepc.l.e,. .

.

o
I

"

__.� _

Amanuense para mfarmar, V1sto, M'
c

P I· tnão haver assinado o recibG DO I oveis au IS a
padido. Ven�e-se na Ponta do,
O mesmo'- A' Penitenciaria leal (Bangalow Alfred8)

da Pedra Grande para infolmar. um quarto de casal com
PROGRAMAS DE HOJE: O mesmo-Ao Uepartamenlo Ilove peças de madeira fina

de Saúde Pública para infgr· e mais um pichiche, um

Odeoo, o llder dos mar. guarda casaco com espelho,
cioemas O meamo-A' Imprensa Ofi� um guarda vestidos, uma

,

bosso b.Qpdoso e semple, dai para informar.
,

cama para solteiro e maisImado Caltfa das Arablas este Odeon, ás 6,30 e 6,30 Prefeitura' Municipal de Joi�- elguns ,objetos milldos.o resolve.. se internàr' nas VIOle-Informe o 2·. Oficial. N. 65 J 5 v.2aatio
"

até horas:
gas» calannenses Hortencio Batista dos Sant.Qs

or:iJlode�e�tam05 o «bego» Os miseraveis
-Idem. NOTAHeitor Monteiro ESpindola '

�

,

'

Rex,
.

às 7,30 h(lras:
F'lh -Id ; P,,'r falta de esp?ço, amdii que

1 o em. d'; bl' 'hIdilio na selva
.

João Gonçalves da Silva-A' tar ra!Der,te, r� ICàr.;mós,àman a,

'd - do dr Secreta'riG o rela-to do Jogo Estudante:l

de"nsI\ ter�çal) JUSII'('I· . ,Brasil e da grande competição

lO' n enor e 31 "
, , ,. A ' f

Ed
.

d L d ux�Idem. ' de �atação, cronicas que, 'CaD, ormeuar o e o
'. ,

d' 'h
.

JoãO Batista de úOla-ldem., ,;no(lcl�mos, evellam 'sau uJe.

.

Carnavéil! Car-=-l
naval!

__J
.NO REINADO DA

FOLIA

Ive morena,

,côc morena dG
Ive o pandeiro
ue desce g Ínerro
ra fazer a marcaçãe,
0, são. são, são

ujnh�nra� mil n:orenas,

laranja, cem mil,

Brasil.

morenas,

laranja cem mil

Brasil!

•

•

fi

d.

-·era uma vez

projetado «Zé-Perei[a»'!
Enllo João' Lopes:
.Que dê «05 «cobre» �

CALIFA?

Aos_ateU

Será que o teremos para 08T Domingos Corrêa de Amorim
grandes? Jor,- Idem.

Que venha o Califa para a João Benedito da Lua+- Idem.
pagoderial jcsé Silveira Goulart-ldemo

Carlos Ho�p-ke S, A.� -Ao
x x X x x x_ x X x Tesouro pata informar.

.�

D J PEITOORES DO
t
DENTE

,

OUVIDO I�E.UMATI5MO
NauA/U.G.iA

@RTf5, flOl�E5.POttTADM I

FERiDA5 RECENTE5, I
PICADA� DE hiSÉTO!) }

A ação humanita
ria da ev.acão Interventor Manoel

RibasMuito se tem falado, como
ainda se fala, sobre qual.
quer anormalidade que fere
a bôa reputação e a reco
nhecida utilidade da aviação
moderna. Mas. deante do
que se observe. nestes dias
em torno do terremoto 110
Chile, t, deante dos auxílios
prestados pela aviação e RIO. 13-0 ministro do Tra
pelos bravos aviadores, ha- balho determinou a construção de
vemos de aplaudir, sem re- 4.600 casas em São Paulo, para

lutancia, a ação altamente operários.
humanltaria que vóa em so-
corro dos que estão fadados
a morrer á mingua de me- Gal. Go"es Monte'.iro·dicamentos na republica an- �

dina nossa amiga, O tempo
passa, sem o percebermos. PORTO ALEGRE,I3-Dmtro
outras sensações t: rnpalide _ 'de bréye chegará aqui o gal.G�e8
cem os horrores da

'

r atas-
; MOPlte�ro� chefe do Estado-Ma�or

f hll '_ I ds Exército. . ',;.�,�(�
tro e c I ena, mas os avioes, --.�:�"�
mormente os ia «Condor» e I

. .. IC __.,._ ....�- ...

osda -Lufthansa-, continuam ...

na sua missão de satiiarita
nos, já tendo levado para
mais de 500 kgs, de medi ..
camelltos gratuitamente do
Brasil para () Ch!le, aiem d,)s
ferielss transp rtados da zO

CURITIBA, I3-Embarcou pa
ra o Rio o Interventor Manoel
Ribas,

4.600 CASAS PARA
OPERARIOS

Sanatorio "Santa Catar·ina""
i

Estado

CARTAZ'ES
DO' DIA

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PBOPRIETARIO

,

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria
de !>anta Catarina,

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhadÇ)
para o t;ratamento conservativo e cirur�ico de ,doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia,_toraéóto�lla). Este, San�
torio encontra-se locali"ado na Estaçao Pe�dIzes - VIla Vl�
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo -:- RiO Grande, 800

metros sobre nivel possuindó oz eletnca, agua encalilada e

estradas de autom�vel, com clima saluberrimo.
,

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?-
dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratoflo

para exames de escarro, 'saza] 'anílu'Ssetc.

Seção separada· para convalescent�s de doenç�s graves.

estado postoperativo, impa'udisruo crOnICO (malarla), esgota-
mento, etc.

'

Imperial, às 7 e 8,30 horal:

A vingança, de Bulldog
Drúmmond

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Escola Normal-24 de fevereiro
Ginhío -IOde merço

M.L\TRICULA-na quinzena precedente à abertura dos respecn
'Vos cursos das 9 às 12 e di>s 1 5 às 18 horas.

\ .

em UM MS .;""t:Çi'A•

A GAZETA Florianopolis,...,1939
�C�-o�·�Ie�'g�io��'�'C�o�r�a�ç�â�O� :;�d�"�J�e�'s�u���,'�i����������r]3�·��·i�;;.ia;;;��'�;;"';�;"�;'";�;�;�;";;i�;oo;'�iiii-..;·;;:��,i�;";��;1-1iii'mG��;��;�U�m��fEr�a�n�c�ê�s�
FEA�:r�T�r��in�rEe�a�}:S�a (nffilc;a -16 de íevereirc

IT",�'V 11 Comercio,. Industria e Agricultura I.um russo
'

Curso Normal, Sup. Vocacional e de Admissão-I' de março 'H�OG��
.

����� um alemão.,Curso Ginnsial' -16 de març.
•

EXAMES DE I\OMISSÃO -2� de feverei�( Firmas' estranjeirasrd�creto .d� outubro de .1,935, '..
EXAMES DE 2a. E'POCA'. que querem comer- fOI suprimida essa taxa adicienal. R�O" lSd-Um vfelPe�t100 reI.

I
.

. At 1 ente os ravames adua- a cdissêa e_ um rancas.um ru

clar com o Brasil ,ua m , g e um alemão, que embarcara
neiros .• la erva-mate Ião de clundestinamente Da Alemanha,

. 0,02195 centavos ouro para a bordo do "Henrique Ibsen" e d�
Desejem comprar pro.dutos bra- cancheada, o que equivale a sejavam procurar trabalho

sileires e, psra esse fim, en.lrar; O 0499 centavos papel e de América do Sul. Foram os tr
1\" Cornbnação Feliz" nas '

lhid f
.

em contato com ,0S, ftspdlVOS; O 06344 centavos ouro para a reco 1 OI, amlOt�s, exaustos, PQ_e,
)('rfumari�s. é ,arfe que r.ão exportadores brasIleiros, ai! &C.-'d .: � O' 447 _ pt'iscadores. na praia de Congret�
encontrara sirnile A c Iorrnu .

f'
. , i mOI a, ou s· J oro , . ... cento.

ma no RIO Grande do Norte
'as· l'tes

1

Tres 'EI��entos gUlhEtes flfraasf estranJ;!ras: . 1 vos papel; codtaram quo o comandante
•

m rutas rescss: ' ooperahca. Ierid t tI ti .1

oirrnordia s da Belez a são ,. G' !
B

II. re en o ransa an ICO manllo

.. ," '" d
- '" I'Frutlco,11l e range,aa Ltd.-.es", um negocIo botá-los num escaler em pI,

��",a � oraeao, . tabelecida em Florida 165, Pas- '

rv' 'f' h. ma�, abandonando-os ás onda

1--,
-

�II sage Guemes, Esc, 444-Bue- Vende-se· I iagm ica c � ASSIm, "foram arrastados para

I . I . A' ,
. J h W Anders ')

i • cara ao lado praia. O mesmo jornal acrescem

G'� �T·IS' , i nos ires; o n . n erson
dE' A • _ R'I ,.�'fl "

-; H J
'

k'_ F' I dia: '. ,a stação· Agronorrnca, (oro que os tres virao ao 10 e ser
',A�.t; •• - e sm I m an la. mais as I,

f I J t ,r
.

d idi
.

f' d
.

I ,_I ot.ma, con ortave e 'granue casa en rogues po icia, que eel Jt

.eg�lDtes umas to 8S estabe eci i d idenci b I
.

. da" sua morte.
d H I· k' F I· di

. e resi encia, e o pomar, lar ------------'::.
Q r r' ber bôa sur

- as em e 110 ',na ln an ia: ,

di b C'
,

D'u tn ,��..

Ab B I''''' Ltd O .

I lOS e murneras enteitonas. 15 C t doresa que lhe fará feliz e "". a trc � ompsny . y"
.

d d- d en' enas
li
t

• • -O F . C AG. ,'r;õe e gran e extensão e terras
I�,(> ser

á de g'and .. utilida- y. ructus; . rv, uetavson: .

f' 'I di
.

.. .

1
O II Ab H Id O Y: para lOS a�Tlco,as ou ivrsão em . . -

II
(Je e,lr( ve a S. !\Itarcos, )'. ansa'.; e �ma. . "

lotes promoçoes
li
('fixa Posl"l, ... 1476 - Heldema-�?mpp("lamaOIY;OYI Tratar na

..

I�io (Ir_ r.,n",ilo,�
-

1 Helderna�uontl' Pomona AlS; Os' RUA TRAJANO N' 15 nos Correio
IILs�.��,ara resposta , II

kar Parklfnen; SuolD�n Oss�un- (�. 50 P)kauppojen Kesku1kunta r. I (5'1'
, .

e Telégrafo·iiiiiiIõ!__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ. ' O. K.); Osuustukkukauppa (o. '

I N_' 26 15 V,9 I

T. 'K.). Em tecidos de algodão, I-----�chita. ('te.: .societé par. Actions!Not.-&:.-as
RIO, 13 - ARuncia-se que, elit

dos seu pr6xi�0 número, o "Diario
i des Cotonnades lraD, c�mces-, Oficial" publicará centena. dê

II �'I sionari� do Monopolio de impor�! - _. - promoções no Departamento doa

,
O R. P E D .R O I ; tação de tecidos de algodão em lnUDlelpiOS Correios e Telégrafos.

,! ... A. T ii L A 0_ ,
Iran, estabelecida com Agencia E· I...,

s. JOSE� stlmu O p�I Reassllm:u a sua clinica : em Lend, es, 69; Old Broad U�

Euro pa medico ciru'g:ca das m�Ies-
:
Stleer. E. C. 2 -, Refere�cias II A 11 do corrente, faleceu tI! tias da Ca�e�a e Pescoço • com o Banque Me-lhe, Irau -

em Barreiros, dlstrito deJoão ra OS es u·
Espr:lal!sta, em. : Teheram., !I'es&ôa, onde desempenhava da"tes deOlhos, NarIZ, Gargan- , I. -,- I as funções dt! professora 1.

ta ,e Ouvid�s 08 dlreU.. ..doaoel.
municipal. a ,snrta. Marta •

Consulton,c:R�1TraJano 18 ,ro8 ••bre. e�Y,!ma·iCarpes. O seu enteriamento gronomla
DIARIA.V\ENTE, ! te na Ar.enllna I efetuou-se no cemiterio pü' (,

das 10 ás 12 e das 16 as I (l.
.' blico desta cidade, com gran- RIO, 13-0 ministro dn Agri.

18 horas De 190u a 1923, o regime; de acompanhamento.
cultura f}roporá a nomeação dOI

.' I'
nlo sofreu alteração: era de: -0-

dois melhores forn;tadQs. pe}al el·

P. $0040 moeda argentina por I
-

.
Golas d. agronomia ofiCializada••

.

')'
-

h d d I Com a S:1rta. Dulce, filha para cariaS especializados de BIll

��������!!�����=---�._�_�._�.. _�.. _�_����� ,

)' l,qUlO para II erva C�ilC ea a e e: do sr, Cristiano Gerber e ministerio.

a '.!'iI ..
' :_

I $O! 114 mln per qmlo para a erva: de d, Diba Gerb�r. ,contr.a.
--�-------

Companhl� Naclftnal- d-e· Navega, .. !�mOl.d�. Em nonmbro de 1933,
,tvu casamento, a 11 d? mêsfJOan .a

:.c-...V.. . �
I �ublU a �0.050 mio rera a

em curso, o sr. Mano de "

.

.'
. Icanch�ada,e a $0144 mln para iOliveiral tabelião da comar· ford preten-

ça-"'\ Co�telra a mOlda; por decreto de março a de Palbo a
U v

.

l'à� 1.924 elsali t:xas foram dl_/c _3_o'-- de divorciar�
M

..

t M
·

t'" P t FI" ... mm�Id.as de 30 lo para 8 er�a I Transcorreu a t 3 d� cor-
aVImen o arl Imo... or o or'8nopa

IS1brasIlelfa
e, pouco tempo �epols" rente, o aniversario natalício se

'

Serviços de Passageiros e (j-e Cargas eesa concessão era eltendlda á,do sr. Targino Ferreira,
" , pa!aIUala. Essa redução, poré,n, I

(Chambi�a) O temivel meia- HOLLYWOOD, 13-Acaba d.

Fretes de cargueir'o: �1::1U.p�:d:��:�s U�t�:!t�:�sr, e�t�: direita do Campinas F. C. ��a:ic�:!1�da m����iau!: a��:
- mamfestaiam o seu descontli.nta- (C d t) de divorcio contra o leu e!lposa�������������III!������������������� orrespon en e -

-

IlIIent. ao Governo do país. Em FranchGt Tone. Ignora-se quai&
,irtude do apelo a

/

ele dirigido, .._ _'!"_.__ as razões em que ela baseOU-li
,

em agosto de 1930, foi aupri- pedido Ele divorcio.

������������������������������������ m�a �quda �duçi� vokaDdea

O Paquete ITAGIBA sairà a 24 do ,iaorar o imp.sto primitl'vo, até

que, em dezembro do· mesmo
correcte para: �

. 180, por decreto do Governo,
foi inteirameete proibido a im

portaçAo da erva-mate na Ar
gentio.. Esse decreto, porém foi
tornado sem efeito, em março de ,'-- --I1931, mas � importação foi li- Rio, 9 - Um vespertino
mitada a 6(}.000 toneiadlls a-·' publica o. resultado do in-

Avis·o Recebe-5C cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes Duais, ou seja 5.?00 toneladas ��lt�tod�o��:�� h��e� eJ�
e emite-se passageils, nos dias das saidas dos mesm6S" á vista do a-I por mê�. Em m�lo de t �3�, história do BrasIl, o qual

lestado de vacina. selado com Rs. I $200 federais. A bagagem de porão deverá ser essa hmltllçk� d�J]tou de eXistir; é o seguinte:
o

entr�gue, nos Armazeíls. da Companhia, na vespera das s:lidas ate as. 16 horas, i oem 31 de )an;lro de 19�3., ('n- Duque de Caxias, 25.721
para ser conduzida, �ratuitamente para bordo em embarcações especiais. trou em um ImlJosto adiCIonaI votos; Pedro II, 19.641 vo-

ESeRITORtO-PRaÇA 1,; DE NOVEMBRO 228GB. (FONE 1250) de 100(0 tld . va!orem, que tos; José Bonifacio, 8.374
, .

I d I votos; Rio Branco, 7.347
ARMAZENS-CAIS BADARÚN.'3--(FONE'1666)--END. TELEO. COSTEIRA velU eevar. o ireito pago pea votos; Rui Barbosa,7.314

Para mais informacões com o Agente erva canch�lda � 0.086 cent�- votos; Tiradentes, 6.2'64.1. vos por qUilo e o da ern mOI- votos.
..J. SANTOS CARDOSO ·da a 0167. Finalmente, por _

M- Ide' nis'S'I1l0S
av õ-s jt,í 52

ligam �1.)1JI (l

maxímu segu
rança e r ontua
lidade:

BIlAS1L
UHUGU,\ 1
ARGENTINA
Cl-JILE
BULJVIA
PERU'

'"' .

..._

CORREIO
2 di�s

(j

PASSAGEIROS em

33

Sindica,to' call'dcir�"·L�t'd·�a
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUf} CONSELHEIRO MAFRA', 34 - FIO! ianopoJis

Para o SulPa{a o Norte

.

G) Paquete IIABERA' sairá a 18 do
corrente para:

Paranaguà.Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, lvlaceió,

Recife e CabeJelo··
. Cargas e passageiros para os demais por

.

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Jmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre'
IUO, 11 - 11m 'f'tlp.rtiD!),

tratando do ante-pro1eto do Ca·
digo Civil, de autoria 410 iurietd
Ml:trtinl Peroira e publieadG ult
c-Diario Ofioial:., diz que,. IIp.ut
da grita levantada eontra di.po�
aiçõel"do ,referido Codigo. qua'
véda aOI Illembres do mi.isterio'
publicõ de advogar, tese

. prillci�
pio lerá adotado, �u'r neue, q.er
em outro ante-projéto que v.I1ha
,� fier convertido em lei, por,uS,!"
.to - acrelcenta - é eSlla • Opl,
1li�o predomioante entre 8S ele
montos do ,overao e da ,ropria
alta maiistratura.

V:I S ITE M

o "maio.r homem
da· historia' do.

Brasil"
NÃO ADIANTA

GRITAR.:.

a A
r-o'=--""",,,,-�,---

�':ti\.�"UR'5i3Idilldri.'!d",i �s ...iili}ilni.\�1.�::"�"",'\,,;,,:\�""'�:;-->�".7!."':'��-.-.-----;:�-- "------- ... -� .. --,... .

malar stac,k de rDupas para m�n�n.s e
"

CAPITAL
garõtos

Rua Conselheiro Mlfra esquina da Trajano
,

A CAPITAL
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Óe

Capotou �an Guarapuava IA."", d' C
·

A'
I

uan aviao o crreae e.. I
reoMilitar,perei:endouan I

dos seus tripulantes

GAZE-T
FLORIANO�OLIS,QDarta-Feira 15 de Fevereiro de 1939, '--

o EMPRESARIO DO "'H
RACAN" FUGIU COM

2.000][PESOS
.. �'.'" ._',

Compra-se um motor de 3 a 4 I

cavalos para uma pequena fa-Ibrica.
Tratar na "Casa Silas> , Rua

Conselheiro' Mafra, 72.
N. 61

Notas policiais

�.

CURITIBA, I5-Foi assi'l do Inditoso servidor da Pa.
nalado ontem pela manhã, trta para esta Capita'.
ás onze horas, em Guarara· A' ultima hora chegou a

puava, mais um desastre aé- noticia de haver também pe
reo de consequencias funes- recido o capitão José da
tas. O Waco 5-29, que fazia Silva Ribeiro Sobrinho. Perdeu no Jogo
o Correio aereo entre esta A'bat.·..;IIft euteo "a"'" do

RIO, l4-Quando o sr. Alberto lhe pertencia.

capital e a Foz do lguassú, ao Uv b Esteve na Policia Central' o IIr.
Barros, diretor do Huracan, en- Esses 2.000 pesos eatav

fazer a aterragem un GUJ- Haroldo Sousa Ida SIlva, solteiro, trou no quarto que era ocupado como dissemos acima, dest;

rapuava fOI' infeliz capotcn "anf'l·aro com 21 anos de idade; residente pelo empresa rio Juan José Bo- á compra das paisagens
,

, ,::. . .... ., � drigues, teve a surpreza de encoa- Imediatamente, os chef...
d d

.. . na Pensão Kowalski, queixando- ...

O e maneira unpressro tralo vasio, Huracan correram á Policia.
0'1 di'

< se contra Antonio Ramos, a quem I
�

nante. pi oto ,) aparei to, MACEIO, 14 - O con'iecido ontem á noite, Pedro Aquino, confiára a iraportancia de 67$500 Havia, apenas,' sobre a mesa, ritirna, comunicando o fatG e

capitão [osé da Silva Ri-I
chefe de grupo do famoso b�n- encontrando-se com o bandido, e um bilhete de loteria, o que

um pedaço de papel. nunciando o empresaric. E'

beiro Sobrinho, liceu bastan- do de «Lampeão»,_ conhe':,ldo i prostr.ou-o sem vida com, diver- tudo pelo mesmo foi perdido ao
Tomado de estranho pressenti sivel que ele seia preso ainda

te tendo emquanto que o; pe.la alcunha d� -Português», sos tiros. -, logo. .mento, o chefe da delegação spor- [e,
,

I,. .
fOI ontem assassinado em Sant' I

-----. - tiva argentina, apanhou-o e leu-o. Ali6.a, o sr. Juaa Rodti
�aJ gente .mecarnco que via I Ana, em frente ao quartel de Era uma carta. Uma simples car- raesmo que quisesse, não- �olile
tava em sua companh ;1, E�·I policia. ,

I Negoc·o de ücasiã Ficou se.. o terno ta de «despedidas>. deixar o Rio, porque n�

vinó Be ndt, teve mcrte im_1 ° assassino era filho de .ma' I e caslao Sebastião Correia, branco, na-' O sinatario, responsavel pela passa- porte pessoal. Vt'iu ao

press« nante. Faltam air.c.a das vitimas do bandido. I . tur�1 deste Est:ado,. com �3 anos parte fina?ceira da excursão, dss- si! com o passaporte coleti
.

d t Ih d t
. I Vende se uma bôa c

de Idade, solteiro, jornaleiro, re- aparecera Inesperadamente levan- passado em. nome do Hura
maior! s e a es . es a 11':1", " , asa

receo-"d di d S
.

'.
'

.

'

'1", ti'; MACEIO, 14 - ° bandido: temente construída, tendo bôa a.
81 �nte no ístríto e ante �?-I do co.nsIg? uma elevada soma Por esse motivo, supõe-se

. pressl�nar, : ocurr�nr,;]. ,

'
«Português- foi morto pelo sol_I gua, privada, uma outra casa no-

tomo, compareceu na Poh�Ia I em dinheiro.
.

ele esteja aqui ou em S. Pa

� malog: ado 1 ��rgellto .dado Pedro Aq?i!IO, o qual en-I va para despejos, e com terreno
Central ond? apresentou queixa I

.

Houve r�bohço no ��tel Re· Na portaria do hotel, niogu
Ervino Bern.lt. falec' c I) no trou para a policia somente para próprio rara outra construção. �ontra Eucl�deill Rocha, morador gma. Os. jogadores, informados percebeu a salda do emprea

desastre; irgres:;,�u na avia- vingar a morte de seu pae, que Vêr e tratar com o Soro José
a rua Almirante Lamego, por do su,)edldo: ficaram ao mesmo Aliás, como a sua mala

ção militar <depois do movi, f?ra assassinado por aquele a- Cardoso, em João Pessôa, perto
haver-se este ,re�u3ado a. fazer' t�mpo atônitos e a�armados. I_ma. deixaca, vazia, no quarto,

",'
•

t ...
liado de -Lampeão». Quando o di) Balneario. lhe entrega da importancra de '�maram uma �orçao de COIsas. la-se que ele tenha fugido

menta re\ olucíonarto cc pobre sertanejo foi assassinado '31 15v14 120$000, resultante de um terno Mas o que cmais os preocupava porta dos fundos, levando a

1930, sempre tendo se n ai deixou onze filhos na miseria � I que lhe confiára para vender por era o valor da quantia desviada. pa embrulhada. \

çado na deu: .cação � n- b ',:' [ quatro deles fizeram um pacta I essa importancia. Como regresspr á Argentina se Os delegados argentinos a

uma a que servia. Jovem Ide vinganç�,pass�ndo tres anos ,_ oho.memCJ?eestavacomodinheirG centam que o nome de JUDO

de 27 anos €1 a casa.ío com.' e� perseguição aquele canga- A A b
havia sumido�. sé Rodriguez está definitivam

d'-' d' 'd i,'" celro. Certa ocasião, chegaramagradecimento trom a dagua que Efetuou·se um rapIdt} balance- riscado dos meios ilportivos
. liertru es lk �n t .,C ,í.dXa travar um tiroteio com «Portu- te, verificando-se a hlta de 2.000 tenhos. Doravante, lerá co

.

no or!al1da�e dvlS fl,h":hos. guês», qt:e quasi foi preso. Con- ta' I·usobre SNao S·lma""o pesos ou sejam, em moeda na- rado elemento inde8ejavel e

Gasfao e l-�uth. P·�rtEn,:<\ o tudo, não abandonaram a idéa Germinia Mélo Cunha e filhos cional, 10 contos. oicio9o. Nunca mais poderá
finado a distinta falniiia des de vingar a morte do pa� e, ainda muito abalados com a Não havia duvidas. O inter- trar em negociações como8GI

ta CapitaL �endo filho do' - �
,

na morte de seu querido esPO'SO e S. SIMÃO, 14 - Novos de- me.l:liafio e segundo tesoureiro portenhos.

A1b B'- A venda de pai, vôm tornar públi6:o sua pro· talhes são agora conhecidos so- eclipsara· se, c�rregando os 10 E, se fÔr li Bueno!! Aires. '

S�. ,ert�. erncl\, comer funda gratidão ao abalisaao cH- bre a recente tromba dagua que contos que estavam destinádos á eorre c risco de sor Ilgarrado
Clante mUllO el:iLmado em

f
�

AI
nico. dr. Antonio Vicente de Bul- caiu na noite de 10 do corrente aquisição de passagens para os Policia.

nosso meio e de d. Clara ca e na e.- cão Viana. aas srs. d.rs. Henrique sobre' esta região. "playeres» portenhas. Aliás, as nossas autoridadll

Heis.1er Berndt e sobrinho do Rupp e Ol:lvaldo Bulcão Vinna, A enxurrada, violentisssima, Og membros da delegllção que estão prevenidas do esc80dal

conhecido caus!dico dr. Her- manha bem como a todos que o acon:- invadiu os campos de lavoura dÍ!'putou v�rifls parti!llas de foot· 8contllcimento e entraram

bert Heisler.
panharam duran�e sua enfermI-1 e. � cidade de S�o Simão, da-; baIl, em Sao Paulo e aqui, vi diligencias para descobrir o

,
.

'"

dade e a sua IlllIma morada. mftcando o serviço de esgotos Iram .se. em apuros. rade'iro de Juan José Rodr'g
O c?m�nd? do Re.glm\.�to .

BERLIM, l4-As autoridades

I
A todos, com especialidade ao em diversos pontos e carregan-I l'!mguem. esperava que Juan A carta que· ele deixou

de AVla_çao Já prúvldenclc.u lDf�rmaram a.vs negociautes de huma_nitario facultat�vo .t} advo do duas pontes de cimento ar-I
Jose Rodngu.es fosse capaz de« ultimo adt'u!l », foi entreiut

a remoça0dos restos mnrtau
cale de BerlIm que durante 8 gados, os seus sincerqs agradeci· mado, que ligavam a ,parte bai-, semelhante_

cOIsa. Policia Maritima.
Expos.ção de AutoOíloveis, a ser men.tos � �

xa da cidade. Tanto nao esperavam e confia. A' tarde, horas ant'es do

S t h
reaHzaJa na prOXIma semana nes- N' 54 2 V..

_ 2 vam na sua honestidade, que lhe bllrque, os chefes' da dele

angren �S C oques ta capital, terão permissão para I haviam entregue a� responsabili· argentina foram ao Vasco d�
aumentar em, 20% a qlla�tidade idades pecuniarias do contrato, I

ma F. C.- onde conferenci

entre hl·ndu�s e
- de -café qne podem vender atual- VENP-_IIÍIE I d' d b 'd I P d

. mente.' ..:.� 61xan o se �ua guaro a, não só ongament� com o sr. e ro

...............& (.1
i a renda auferida nos Jagos, bem vaes, presIdent'l do club.

mussulmanos i·
como o capital necessario ao cus· De3sa reunião nada traolip'

Ulceras varicosas _ Feridas I uma betn afrelueza- teio das de.!pesas de viajem. Todavia, é @erto que o .8SS

CALCUTA', 14 - Vinte mor- : atoHicas- Fistulas crônicas I da casa de importa- Quem salvou a situação, foi principal foi a fuga do emp

toa, 200 feridol e 600 prisõea, : -Inflamações crônicas em: ção. Lucro anual de ainda o sr. Alberto Barros qúe rio.
-

foi o reiultado dos conflitos do $ eenhoras, etc. pão curadas: 50 a 60 contos.

�
'se viu na tristl!! contingencia de Apezar desses ruido�os aooft

fim da semaDII entre hindú. e

I
com a INFRAZON TERA· I

comprar as pa3sagells com o di· cimentos o Huracan regressou

DluBiul�a'!.oB, ,t.l1Ei40 estes ()puze- PIA, (Raios Ultr� Violeta Precisam-se de 120
I

nheiro do seu pl'oprio buls�. tem, pel� «Mas�j.lia), que d'

r�m o�Je�oes a exeeuçrío de mu- frios, de onda ultra-curta, I contos para acquisi- , '��/.;�__ .z _

Graças a fs�as economIas o lo porto as 17 horas.
elca h�ndu oa parto externa da

,.
e para aplicação local.) • ção de stock "Je mer- �uma, .....�J�t.." I Hurac1D poude �mbarcar ontem, I ---------.-- ._--

mesqUIta. • Procurem o consultorio do. cadorias. N:oguem ha que pOSda quebrar a ! �elo «Massili.a >, conforme tinha TBANCo DB CBEl
Oi sangrentes choques tIas muI- : : Informações nesta re- "Combinação Feliz". Sempre uni_I

Ílcado resolvIdo. 4) POPULAR
tidõos .tiveram i�icio no eabatio : dr. 'urelio Botolo I dação.

dos caminham os imprescindiveis' Nossa r�portagem logo que te- AGRl�OLA DE SA
e �I;)DtlDuaralll, Gntem, atrav6:1 de e � . .

'I eompanheiros da Mulher .Brasilei-I
ve conheCImento do fato, esteve TA fJATARINA

Dumer8saa vielas da cidade. g I
Rua Felipe SchmIdt, 18. .

I N· 12 14-14 ra:-PO' DE ARROZ, BATON 1 no Hotel Re�in8 e ouvi.\\- os pa-
que 8Q��emod" dif!cultou • tarefa

1'.........................
E ROUGE "Adoração" c:edros argentlOOS. {:' Assembléa .era

da poluaa no seDtIdo de reetabe' � -.-

-_ Em palestra comno' • os srs. ol.dinarla
lecer a (rdem.

' . Antonelli, Casanueva Alberto
As ruas estão sendo patrulha- APARELHO'S DE JANTAR �arros confirmara_m-nos a noti-I O Conselho de Admi�isU

das por destac8ment. in�lêseg. CIa, prestando maIOres detalhes. ã d B d C 'ditTodos eatão surpresos com a \ ç o o an�o e re I)

"ROSENTHALER" atitude do empresa rio. IPular e Agnco)a de Sanla-
Na carta que ele deixou sobre taána, de ac( rdo com J

o movei não fala em dinheiro. 123 de seus Estatutos convid
�' eoOílO se não o houvp,sse das-I srs. aciolllstas deste 'Banco p
vlado. S d A bJé G.

Declara apenaI:! que, contraria6
a � �Ssã? e �sem a

do com Oi! ultimr..s acontecimen. OrdlOarl'l 8 reahzar'se em

tos que se deij,enrolaram entre séde á Rua 1 rajilno numero I

jogaderes e chefes da delegaçãQ, ás 14 horas do dia 15 de
decidiu romper o contrato firma· verelro do corrente r.no, a

do, regi'essando, só, a Buenos' Ai· de. tratar-se do seg'uinte: ,res.

O sr. Anton&lIi, entretanto a) aprovnção do Relato
afirma que todas essas de€lara� Parecer do Coo
�ões são insidiosas e destituidas Fiscal;
de todo fundamento. b) eleição do Comelho
Não houve metivo que justi�

ficaslile a fuga de Jueo José Ro-
cal e seue Suplentes.

drigues. Floriallúp Jlis, 30 de(�aâ
E o mais grave é que ,ele 8� de 1939.

apoderoU do dinheiro que não N·. 33
.

...........................................,..��
DES. FILINTO JUTINI�NO FERRE

BASTOS

3-1

. RANGOON, H-Segundo in
forme não oficial, a policia tIe
Mandalay fez fGgo contra uma

multidão que desobedeeeu á lei
que proíbe reuniões, do que re

sultO'U a morte de 24, pt'ssÔas e

. feriment8s em '9.

A

LOTES DE LINHO

V'· b
· Recebeu

elu uscer peixes
.

,

eletricos II�D��A�·�-�.�T���O�Dvi�d�o�s�n�ar�·iz� Morreuobur-
.

RIO, 14-0 prof�ssor C�8rlei I r. rmlnlO
-

avares - ga...g:'ota: -

.,

Randall, que aproveItou a

VIagem'l
C -." , ..

.

I ro e f.·co fde «Laeonia. ao Brasil ara r _
IRURGIAO-ESPECIALISTA ASSIstente do prof. Sanson U e-

ceder a estuaos e (lolherPmat!i�l Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel,1456

para eDriquec�r 08 seus p.onheci- 'rido o ho-
mentos de zoologia. Sua priDci.
pai missão no Brasil é levar dO'
Amazonas uma coleção de peixes
eletricCOl8 destinados' secção
ictiologica dO' Jardim Zoologico

. de Lonctree.
O naturalista britanico vhja

_ com sua esposa e uma filha.
._---�._..--------------_.

Dra. JOSrPHINA SCHWflOSON mem
Especialista em doen�as de Senhoras

e ereaneas)
,

c:.:ONSULTORIO
Rua Felipe S.ehmldt, 39

LISBOA, � H-Domingos Alves
Marq ues, do logar Pedra de Cima,
�C:lDcelho úe Ovar, dirigia-se, Ô!l
tem, para esta vila, com um burro
earregado d. f"gRete! e fogos de
artificio em geraL .

D8sejandG descansar, MarEJU8S
amarrou I;) burro a uma oliveira,

I
porém, momentos ap6s, os fOgOi
�xplo.diram e o animal teve morte
IIlledlata, .

despedaçado, ao passo
qlile ti homem fieGu em elltado
lastimanl, visto ter sido grave·
mente ferido no rosto.

Os prej gizo's são el!timados
11.000 eseudos.

t
José Rocha Ferreira Bastos (ausente) Marill de Lou
C. Ba8to� e fil�oB profundamente abal�dos com a 'Jtteseu quendo paI, sogro e avô .

_ .

Desemb. Filh.t-o Justiniano Ferreira B

co.nvidaln a todos os parentes � ami�os para a missa, que
eterno descanso da ahria do querido extinto mandam celebrar,
qu�rta.feira, dia 15, ás 7112 horas, na Catedral Provisoria-O:
M�.

.

Seguiram
seus

para
postos

os HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

I
D J

N

dA· Olhos, Ouvidos,
. f. oao e raUJO·"Nariz, GargantaAfim d tGmarem pellse dos

cargos de professoru do Grupo
Escolar «Elieeu Guilherme», se

guiram. Ôntem, para Hamonia,
as distintas professoras Doraliee
Paiva, Alda Quint e Carmen
f1breu.

.

, .

Especialista do Centro de Saude _. Ar.sistente do prof_ Sanson
Consultas diarias das 4 á9 6 112-R:Vítor Meireles,24�TeI. lH7 Confessam-se agredecidos por todos que

em este ato de caridade.e religião. . - -
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