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i WASHINGTON, 15 - O chanceler Osvaldo Aranha I' e" no memorandum entregue á Tesouraria do Departamento
I "do Estado, apresentou nova proposta para a conversão
e· dos ernprestirnos brasileiros em uma nova emissão, afim
I de facilitar o reinicio dos pagamentos. Apoiado nas su
o gestões feitas pelos círculos de Londres, Paris e da Suis-

I. sa, o plano agora representado se assemelha ao plano de

co�versãO' chileno e está baseado em tres pontos .princi-
pais:, '

• 1°. - A consolidação das dividas federal e munici-

ei pai por uma nova emissão, com redução do capital e juros
,

durante O' prazo de pagamento.
, 2°. --- Nacionalização progressiva das dividas.

, 3°. - ° resgate pelo govêrno brasileíro dos � títulos
nacionais retidos no estranjeiro, até que a balança comer

ciai brasileira permita O' reinicio do pagamento de juros.
Varíos quadros demonstrativos que acompanham o

""

plano mostram que a balança comercial passou de 20

I
milhões de esterlinos em 1931 a 1 milhão em 1937, com

"

, nova g�m���kçã� f;�;,a�eIBr��II���endeu todo o

exceden-I
RIO, 15-Reu�iu-se, � Comis- i'í�1P�rtancia .J!ue será re,<:.ebida RIO, 15 - Um automóvel em

te da balança comercial em pagamento de dividas, estran- são de Socorro as VItimas do l nD íim do mes, por ocasiao do quê viajavam e leneral Newton

'1'
[eiras, As exportações brasileiras pára com O'S paises de Chile, tendo e ministro da Edu- !'�a�amen�O' dos ?ficiais., Em se- Braga, sua espose d. Olga, sua

cambio livre corno a Grã Bretanha, .França, Argentína e cação comunicado que tocos os gulda, íoi anunciado que doze, cunhada Guilhermina e o marido
Estados Unidos, que caíram' da média de 45 milhões em I oficia.is?0 Exército. decidiram EsLidO'� já. rc_:;pO'nderam a_o apê- desta, sr. Alvaro. Lago, dirigindo.
1928 até 1932 a 23 milhões nos, anos de 1933 a 1937, a- e.

contribuir com um dia de soldo 110 da comissao, no sentido de se ';ara São Paulo, onde iriam

tingirão a 19 milhões de esterlinos em 1938.· 18 para .as vítimas do terremoto fçooperar, na campanl.a. assistir e casamento. de um pa-
i obtendo-se, assim um total' de. i. Estão �nteiramente lotados. O'S rente, ao passar por Coqueiros,

.............�!.•!I 8H••••f i cêrca de quatrO'cento$ contos, �nnazens_ das docas ,dO' Lo�de »roxrmc a Bananal,. derrapou,
...;;;; '- :--.=::-. onde estão colocados os volu- I capotando. Os passageiros foram

A'· ee d p..
'

XI
mes' destinados ao Chile, já es- lançados á distancia, estando to'

Dtor, e' e ,10' jandá 'completa a tO'"nela�em ,do I dos feridos, sendo transportadoe
. .' ';�pt:udente de M.orals», incluin- para a Santa Casa de Bananal.
,. do-se o carreganiénto que rece-. O general está ferido levernents.j

�������������������������i�����,��������' �rá em San�s e RiO' Grunde. i
Dn*_ �,

I
- -= i. .....__ ,.� ..._.M�__ ..__ ....

,

cerianonias relacionadas COlO o �� Jornalista
,

It � d'ueanee ,. ,h'eeas
. '�,I".. losé de Diniz Dinheiro dos nipõesil',sepa

' amenre � .- d B ·1 par au
e 35 minutos '

.

�\ x:ia/a:, g�er�a ã I
. ,-,'fÊ�

VATICANO, 15 ° Santo Pa- míssão incumbida de examinar S. PAULO, 15 - Esteve h"G�,��c.;;, China
�,dre é oíícíalmente considerado os nobres e posições dos con- je no gabinete dó secretário- dérlc.�.,.� .. como «tendo deixado o mundo- claveístas ou pessôas adidas Agricultura .o padre' P-a.ulQ�:�

ás 18,35 horas, quando o 'tri- aos ca{!ieais, emquanto os mes- Freyre.que em nome de morrse-

!,;;\ RIO, 15�UU'l telegrama d. S.

plice ataúde, pesando mais 2 mos estiverem isolados em suas nhor Martins �adeira,. "vigari__q; ;::7: Paulo dig que 8e encontra -ali.
mil libras, desapareceu no tu- celas lxaminando as qualidades capitular, convidou o sr. Ma"'; .�": aviador japonas Takeshi i8%uki,-
mulO'. do suçessor de PiO' XI. riano W!!ndel 'para àssistir, )IÓ' �

",

!!lue está percorrendo as caloniail PARIS. 15':_ ° jO'rnal eL'
As cerimO'nias relaciO'nadas A referida cO'missãO' é integra- dia'17, ás 9 horas, na Basiliç�: c>: de todo o E.Lado, aUlariande do- Oeuvre» publica hO'je a sensa-

.cO'm o, sO'lene O'ficiO' do sepulta- da pel9S cardeais Tedcschini. de SãO' BentO', ás exequias em; >- ,nati.vos para auxiliirr. I/; campanha dO'r{al revelaçãO' de que a, Ale-
, mento na cripta durante duas, PizzarrO' e Júrio. sufragio da alma de S. S,., O' ,iaponêsa, na, China, ���p�éialmHD, má�ha p'recipitará" o- deflagráção
-nO'ras é 3.5 minutós e foram ir-! , Papa Pie XI.

,

'te .para a Ilqnisiçã(' ,d_e mateJial da crise" internélc, iO'nal entre os
radiadas para todo. o .r.nundo i RIO., 15 ._ ° presidente da

- .. - ..-----: c.- --· ·

beh�o:, �� f.ram, ��d" ·r�._l:a ,([tas"'" 6 elO de' março deste'
pela estação do; Xa.tlcanO'.", f Republiea _.recebeu do cardeal L'a'-r'g'O".•

"

'':11:'
-

t.Q�,Jap,ão trezentos "e' cweuenlll �no.
Durante a nOlte O'S pemelrO's i Pacelli o seguinte telegrama:

.

"":",;:�"'.
'

",con.t{1s, es.per&�dO-ile q�e, (:2 tl,�- Q jornal em apreçO" declara
levantarão parede!l em tornO' dO' I «,MuitO' sensibilisadO' pelas cO'n- do bpaeo' d••oi.v" natIvo!! se e.levem a m�m. dI qUl- ter recebido esta infO'rmaçãO' de
ataúde e sO,bre a a�ertur?, na' dolencias que v. excia. transmi- e atlrou-•• ao

_.�·I!
nhento!! c cmcüel'lts qmtos. uma alta personalidade dO' gO'-

parte de Cima, sera cO'locada tiu exprimo-lhe O'S meus cO'mo-' - ,�, verno britânicO' e acrescenta que
.uma lage de marmO're.. .

vidO's agradecimentos.. ., . Vem de ingressar em nossO' tO'dO's O'S ,preparativO's militares
AIs 18,22 hO'ras O' ataude fO'l RIO, 15 A ]oven Zilda Moura, resl-;- . quadrO' d�'redatores efetivO's, o estãO' sendO' aceleradO's na Ale�

levado para a cripta, procedido RIO, 15 - Afim de levar <;is dente á. rua SO'ledade n. 2�-1,! brilhante jornalista cO'nterrâneO' Mussol�nl· manha para êsse fim.
do cÔrO' de SãO' PedrO', que, vO'tos de boa viagem tO'do 0" passageua da barca «ImbUi"; ! José d� Diniz, uma das mais "

..
,

desceu cantandO';
,

! ClerO', secular e regular, delega-I momentO's antes da
.

barca atra- �rutilas e fulgurantes expressões "não Il'ronulI�ia�á o .,----

A's, 18,25 horas O' a�aude che- ! çôes de,�rI?andandes e assO'c!.a-1 car, na praça MartIm AfO'�sO', 'da intele.tualidade cO'ntempO'ra- seu 3Dlloeiaeio 'dis.
gou a entrada da cnpta, em-; ções rehglOsas, representaçO'es l;lrgou.-se �O's. braçO's dO', nO'lVO', I nea �atannense. curso em Turim· OquantO' O'S prelados entO'a 'fam o O'ficiais e admiradO'res do car- I AntO'nH.> Teixeira e. se ahr.O'u ao I A entrada para esta tenda de
"estribilhO': «Ora prO' nO'bis:.. ideal d. Sebastião Lem!, cO'mpa-1 mar. Foi atingida pela hehce da, tãO' ilustre cO'nfrade, sendO' mO'-1 .'.

Finalmente o ataúde ��hegO'.u' recerão ao s�u embarque, que embarcaçãq, que .lhe cO'rtO'u par-; tivO' de grande jubilO' para O'S .ROMA, 15 - !Ol desmentl.do OSao fundO' da cripta ás 18,33 ml- terá lugar no dia 16. °

Chefe'l
te da coxa. Ret!ra.da dO'.,mar, : que nela mourejam, é, pO'r O'u-I' Ílclah�c�lte que o sr. Ben�to

nutO's, aO' �anto dO' ��ef;étus»" da igreja brasileira viajará pelO' em estadO' gravissimO', fOI lev.-
I trO' ladO', de gran.de prO'veito p�- i Muss?!Jm prele�da pronunCiar,

que se .O'�VIa .na Brasillca.' i «Neptunia». da aO' ProntO' SocO'rro.
.� Ira

os nO'ssO' leitO're� pelO' ��se]O' I um dlsc,un� no dia 19 dI) correu·

_Os fIeiS aJoelhadO's cravaI?
\

-

• que terãO' de apreclªr a hhgra-' te; �� rlJn�. no qultl, .e,u�do
elO' decanso eterno dO' ,pO'ntt-l,A E oba goverRls

,nada prO'sa do distintO' acade- s� diz!8., o c.Il�fe d� IQverno Ita-
RIO, 15 - ChegO'u hO'je ao

.. span
" - mico barriga-verde. han_o lr�8 explIcar. o que �ão 811

Tribunal de Segurança NaciO'nal
a Ceflm?�la,:' I, '-'--,- ,asplraço�" naturaIS da Itaha.

O' inquerito mandadO' instaurar

dO::�:A�O�i�:S �a:::::::lla . eslá reduzida· Bls. M.•

A 't'�?,ôr alA- s"I'nd:.'cal'lzal'-a'o e,,�i��a!e�re�i�:�:��Ps!0��!���;�V�ee��i���a��a���a��esga:r�p�: i
ma po'pula-ça""o d"e' i

r e

'1/. '.

J
� G�o�S��usadO'S s�O' em numero

rahvos �ara O Conclave, resO'!-:U ' ) A SO'ciedade Musical "Amôr Indlretam�nte de 21 e O'. I?resi�ente. daquel.av�u deshnar a verba de. dO'is !
Arte fará hO"� ás 7 hO'ras Côrte de Jushça Especial dlstn-

mIlhões de libras para altmen-

00 000b bel I
á",] ,

d_./ b· t· buiu O' inqueritO' aO' procurador
�i�o e acO'mO'daçãO' i���. c:;� 5 5 a I an as ���:��;O'�e��� �� ���i� r��er:� o nga orla ': CilbertO' de Andr�de, para que'

ais. ,!uando se reun P
e e I tO'riO' de musicas carnavalescas. I'

formule a denunCia.
a elelC;aO' do novo Papa. I Esta audição estãO' disper- RIO, 15 - Apreciando uma,'

VATlCÀNO,15 - Os ope- G AN 15 - OgO'ver- drados e uma população de,ltandO' vivo inte�esse entre O'S,..-ut'lIlãe q�e lhe fara apresento:I�.1 �'A�' G "PERPI N "

do 5500000 habitantes.
.: amantes da mUSicai popular. !. Delegaçao do Trabalho Mal'ltl. �, azetararies qUe cavavam Ontem, o nO' espanhO'l, esta congregan

1
� .,_.--

me esclareceu qne I lindicaHu. "

tumulo .do SantO' Padre' Pio XI'
as, suas forfçast nO' frO'nftnsci·eVnatr�� R'eu·Dl·u se o ,CO'nse·lho Z"a._ Çã.6 'iIldiretamflllte obri_gatoria,por traz do Altar da CO'nfissão, afim de en ren ar a o e

,

' -
,

JE I!làot
'vIste �ue o empregado DRO po- �A Gazeta» encontra-sefizeram, uma .descoberta de gran- Franco, que se espera sera l�n- 'I de'

'. deriq reclamar providencias dode valor\arq'-oIO'gico. çada em brev,e. Os deNspa� os dera o otnerclO mi.nistro do Trabalho tem p.er-
á venda no «Salão Pro-

as t· t 't d que se .

t d' em que egnn e '

ns rumen o�' e goverms as lZ. '. tencer a uma associação de ,,181-serviam' bateram em uma la�e alguns membros do Gabmete
E t rlor b d h

'

d grasso». :..

de pedra que O'S ar'q,ueO'IO'gistas t-' ssionandO' os setO'res X e lia, aatan o I e a posse 8 car- ----,----,-------
es ao lmpre. . teira prGfissional.dOl.Vaticano, chamadO's imed!a- de Jarama e Guadala]ara,que prO'-

RIO 15 _ ° conselho Fede-I'
parecer dO'

.

cO'nselheirO' Pedr.O'tamente, identificaram como um tegem as defesas. de Madrid .. _Os ral do' CO'merciO' ExteriO'r, reu- MendO'nça .�ima, sO'bre. O' ped!- D.ls aviões ,arapaVimento que fazia parte da partidO's pO'liticO's e ·as unloes
nido hOl'e, recebeu a visita do dO' de auxlhO' para a mdustna· Acreimitiva cO'nstruçãO' da Basilica trabalhistas da Frente popular
eneral Horta Barbosa, presi- da b?rracha, e parecer do JO'n-

J:dellada por Constt\ntino, pri- estãO' sendo cO'nsultados por ou- gd t d C lho NaciO'nal do selhelrO' JO'ão de L,?renzO', sobre
meirO' imperadO'r católico de, trO's ministros, sobre as medidas en e o onse

. a expO'rtaçãO' da cera de carna-
Qoma.' que deverãO' ser toma�as. TodO's Petroleo, .que fOI agradecer o

r.uba para a America dO' Norte.
Os arqueologistas afítmam os "setores estão parahzadO's. Os voto cO'nslgnado pO'r aquele OPa �> ..""u .., "'''' .. ''' '" .

,��e ,9. ,pavimento data do ano rebeldes estãO' sendo ,levadO's dO' gão consultivo pela descO'lrer a

de 3'1) quando a Basilica co- nO'rte para fortificar, o cen�ro. do ouro, negro na Baia. Apro- A'ld
•

l1\eç�'U li ser cO'nslruida s.obre o Os observadO'res da' frontetra, veitandO' a oportunidade da emuo
tUtnulO'" do Apesto.lo. , entretanto" acreditam que_os re- presença do ilustre militar, o

beldes em breve se oparao aos cO'nselheirO' Luciano Jackes de

trabalhO's de reO'rganizaçãO' go- Moraes, relatou o que pO'ude
vernistas. Calcula-se que a z?na observar pessoalmente em LO'-

'rebelde ténha de 383.217 qutlO'- bato. Depois da despedida do

d d com uma po general HO'rta BarbO'sa e Con-
metrO's qua ra os,

.

-

selho entrou a apreciar a ordem
i -o de 16500.000 . habttan-

. .

pu aça" rad� com a dos go- do dia que, depois de hgetrO's
tes, ���pa ue teem um territo-. debates, fO'i, aprovada. Dela

�i�"nJ! 121�80, quilometro qua- constaram as seguintes matenas,

lUBLl
.

Entratia.. li
Sahldal\..---

A
-\� .

-

'G A,·Z E T·A
,," "�'.�'-�

,Diretor·Proprietario JAIRO tjALLi\DO

1371
------------------

VI l:'!odan�pcUsl Qui'nta-feira, 16 de Fevereiro de 1939
--------------------------� ---------------------------------�------

Os oficiais" ,10. Exército ,I, O g a I. N e w t o n i A x�:.�l����IX�A
ceder_alP UDt: ,dia de. sol., Braga e sua ta. ELE'TRI(;O

do para, as :;lyitimas da milia vitimas de I'-RIO, 15 A reporta- I
,

traledia : 'c�l�na um, acidente I �:t�ri�st�vae h;l�ufdO'ad�ab��
�

Medicina, onde O' proíes
sor Evandro Chagas rea

lizou estudos sobre O' pO'
raqué O'U «peixe elétrico.»
Interrogado o [oven ci

entista sobre qual a capa
cidade maxima de volta
gem do peixe declarou
que já conseguiu descar
gas de 500 wolts. Acres
centou, que O' poraqué
produz, por segundo, a

média de 0,016 wts. Fri
zou que o peixe não tem

fadiga fisiologíca. As suas

descargas ,guardam certa
uníformidade e cessam

bruscamente. Verificou a

reportagem que a voltag 'in
rnaxima é igual á, da
corrente do -troley- que
transmite energia elétrica
aos bondes da Light, isto
é 550 wolts.

o, Mortos os indios ar
gentinos que assa-

Bl�LI:M, 15 - Seluiu para (!)

Acre o capitão Denato Oliveira r'a'rn O cadaver deFilho, conduzindo dois aviões r.·

4:lem adquiride., pelo ,intervéntor

tiNO

As

acreano.

Reis
CO'mO', auxiliar de redaçãO', vem

de ingressar em nO'ssa tenda de

trabalhO, o jovem cO'nterraneO'
Aldemiro' Reis: .

i Trata-se de am elementO' ati
VO" e trabalhadO'r, cO'm o qual a

nO'ssa reportagem muitO' virá a

lucrar.

Viajou para o Paraguai o
coronel Eduardo Gomes

RIO, 15-A serviço dO' CO'r
reio AéreO' Militar seguiu para
O' Paraguai o cO'ronel EduardO'
Gomes.

I NUMERO

ç.uerra em

março

inqúerito contra
bandoleiros de
M. Grosso·

uma
•

criança
,

BALTA, Argentina, 15 - Os
indiO's que .·ecentemente as.sa
ram O' cadaver de uma criança,
fO'ram IO'calizadO's pO'rém recusa
ram-se a atender a ordem de
prjsãO', atacaram os policiais, O'S

quais revidaram a tiros.
Findo O' tiroteio, O'S selvagens

foram encontrados mortQs.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CARTAZES Tribunal de agravo. '-IPrif")CiPiO de
A?18VO 0.').035 da comarca incend jo n ;'-;;b e

DO DIA Apelaçã� do RIO do Sul, .em que são a- oficinas de
L BO

,. gravantes Frederice. Kuel e sjm, 'IA N oi te"
JOlé Lupercio _ opes e

-

seus RDEAUX, 15 -O en-'
_, I 'e agravados Hilda e Herta Bau

iOS, r.resentes e ausente!\.,co�· genheiro alemão Eric- OUo PROGRAMAS DE HOJE: ,CJ gam�ntos mano. Relator o sr. des. Hen'
15

dalll aOI �arentes e �te�oals Vent foi condenado a 27 ano.!' da ui tima rique Fontes. RIO, - Mantestou-se

550a5 de I'Imlsade a aS�j�tlrem de trabalhos forçados.
:

Odeon, O 'lidel" dos sessêo N d' um principio de incendio no

Missa que mandam celebrar na Vent compareceu perante 4\ I eloeDlas parA e::nf7r:�;v�m:�n�e!:a a!��:� edifício da nA Noiten, na se-

reja de São Francisco, á@ � ...te tribunal para responder pelo c;ri_l - Hflbeà( corpus da comarca de vada. ção de fotogravura.

rU do dia 18 (sabado) cenme me de espionagem e fornecimen. Odeon, ás 5, 7 e 8.30 horas: Juragu�:, em que é impetraste o Recurso crime n' 3.326 da Os bombeiros foram chama-

do p8�sampnto de sua sem' tos dê segredos militares (raoce- dr. Peulo Medeiros e pacientes comarca de ltajaf, em que é re- dOlif" � [pronhm'-:-nte dominaram
II

d M'.J. -,,.' á AI h' Submarino D, f I' S'l R I o ogo que se manifestára em
e lembra 8 .11 o. «VIana ses eman a. nocencio I va "outro!'. t: a- corrente o dr. Juiz de Direito e '. . ,

lementina de Sousa Lopes» , ter o sr. des, Presidente. recorrido Quirino Manoel lnacio CODsequencl.a. de um curto CIrCUl"

lec,'da D' cidade da Palhora, Rex, às 5, 7 e aJo heras: Convertido o julgamento em FI
.

d R I t d T to. Os pre)UJIQS são de pequena
:r onn o. eaor o sr, es.

a-I .'

on�e do corrente, ,ante.:.:ipao,-" I Sherloek Holmes diligencia, af m de ser avocado o vares Sobrinho. n_a_o_n,_a_.__--- _

"\. d . .mUI II. para 08 re. :

á os' seus agra -cimentos, as

fu,lades ••panhli'. p,oHc-':;SbSO óriginal.
_l d

Confirmada a sentença recor- � ,ê'\!J;l!n1Ê\ �
"o�� qu- ·�r}mpar("cera_" a f'�te Imperial. às 7,30 h.ras: ii eas-corpus oa comarca e r'da que é rigorosamente jurid ca. �t2JU uul9J o

t. d( f.'hgJãO e t'HLh' -. R Ol' Jaraguá, em que são impetrantes Recurso crime n' 3.240 da /1':\ �4�
.

,_ Ap,·ove,tando ° ensejo, I, 5 - A Cruz Ver- t A vingança de Bulldog e pacientes Lino Pereira Lima. comarca de Conccrdia, em que I � �l���r:liJ(o r@�[lJ]r�©
L d melha Bcssileira rec ebeu um te-

i Drummond R I d P id"decem tamuem a to os que Iegrama da Cruz Vermelha In-' , \�t�r_ � sr., es.
.

rest ente. é .reccrrente 0. dr. Juiz �e Di- -=êwAf-_ir_
es dtviaram palavras de consoo . . ,

" '

,01 convertido o Julgamento -reito e, recorrido Eugenio Ro-I ���- . ��
ç�o; as que Uies acompanharam ternaclOna\ �o�c'tando .�x,ho !VENDE .. '" SE. ln (%geJlcia afim de Ser avo' drigues da Silva. Relator 0\ sr. »Arrfl - SÁDM TEU <I

ntes e durante o momento do- pa:& os re ugra os eepanhcis e, uma casa no Lar�o J,3 de Ma�(J, cado o processo a que responde des, Tavares Sobrinho.
roso; que lhes enviaram corôas saheota�do o enorme afluxo de: n, 9 perto da A vemda Herdw

I
o paciente.

.

Conver'ido o julgamento em M
·

P I· t
fiares; ás benemeritas Irman- espanbéia n. frança. í Luz para tratar na mesma,.

_

. Hab as-corpus da, comarca de dil!gencia para �ue os autos oveis au IS a
ades religiosas que comparece-

.. _-'-. -_ .

N 47
_ _.

5 V::>
I La�una, «:,m �IJC é Iinp<'!�ante, e baJ'lC�m, a Secretaria, para serem Vende-se na Ponta do,

am ao enterro, ao Vig?r: ') e i
- ----- ,

I paciente Euchdes Ar:lolfo \Jorrela. durribuides como apelação. leal (Bangalow Alfredo

o dr. Renl'gio deO! Vr-Hd �w!()� I '

Sanato r 18 o "s a n t a C a t a r I-na" i'Refcttor o, sr. des. Presi�entt'. Returso crime n' 3.274 da um quarto de tas�1 c?m
aOS allxdj(! qu p'" li ar!" I i Concedida a ordem 1fl';petra- comarC3 de Araranguá, em qu� I

nove �eças de f!1a�elra flll2l

Fbl1�nop"l., 16 2 939 I , '

da em vista da demora. da fúr:. são recene:lte� Pedro �ota e I e mais um Rlchlche,
I �- iH

69 2 ! _I,! m":.ão ga culpl1. O paCiente fOI I outro e recorndt' Joaqullll Cae-iguarda casaco cO,m espJ,1O,
.

Dr A_ndre� K·.ralyhegy· preso em 4 de dezembro do lano Mota. Relator o sr. des.
I

um guarda ve�tldos, lP�a
•

ao,) findo e até Q presente data, Silveira NUDes. i cama para S?ltClro e, m lIS

f·ti-:! bi encer'rado o sumario. - Fei confirmada a sentença Te" elgl:lns objetos mlUdos.

Recutóo crime n' 3.324 da c(,midiJ qlJ.:l é juridica e est:Í.de! ,
N. 65 ) 5 v.3

:cm!rca de Rio do �u� em qu,� acôrdo com a prova dos ..uto's.:
--

MOVZ'lISe recclf n�e (' dr. JUIZ de DI· ! &ta
rtito e r C',orrido Manoel José OS.... Pierlot!
.�Aac�ado, Relatol o, sr. des O rge n iz a rá o So'" na·CASA SILASHenr!que Fontes,

oVo b'
.

Anulado· o prOCf'SSO desde o
"""

t
. bgf J n e -

j \, Serviço ótirr:o e preços
li':>elo inclul\i'_e, e e.ga I animadc'res.

,

I
• Agravo n' 1.052 da comar- I Tanto se fabrica como se

ca Flo.'ianJpob, em que é agra-' .

BRUXELLAS, 15 --? importa, V nJe f.' verificae o

van!" o /\,1)'unto do ). Pro- rei Leopoldo chamou ao pn!aclo nosso stock. sem compro-
- P' I " 'I' I

molc'r, h:bLco ('m exercicj;) e
o sr. ler.ct, ex�"Cmlst(o calo,lco: misso.

'

agr_Jvadu. H Cia. Internacional de i �oDselv'id�r, & quem confiou, a I Ponlualidade, perfeição e

S�guro1� Relat,;,r 'O sr. des. Me- m��mh�rtc,a de resolve! a cme rapidez é o nosso lenla.
deiro-s F:lho. mmlstenal.

, I
. .) ..Q�,Iribunal não" COJheceu do O sr,- Pierlot, conseguiu Rua Conselheiro Mafra,,72

,7 ' .

, ·organrzar o novo ,..g�bm�tt:._ ,. TELUONE 780
....

.

, '

,

IA GAZETA FJoriano�li:s,...,1939_"ü·

�õude.ado�-27aD08
de de trabalh••

foreadosISSA

PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de banta Catarina

LEILÃO DIBE'rOR PROPRIETARIO

Estação
Quinta-feira, dia 16, às

19 horas. no Predlo d(' Rua O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhadomselheiro Mafra 84, andar para o t,ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul-
rreo, srrá vendido em têilão monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana"

superiores moveis para quarto corio encontra'se locali8ado na Estação Perdizes - Vila Vi-

de casal quarto de soLeiros. i toria, na Estrada d� Ferro S, Paulo - Rio Grande, 800
,

) d
'

d metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua enc�Aada e
supenor ge a el, a :;(r!J (': j estradas de automovel, com, clima saluberrimo.
jantar. sala doe ViSita, tdpetes, I O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos 000-

li iudezas. e moveis iaque I dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio
ados. Os moveis são de 2 para. exames de escarro, 'sazal 'anílUBSetc.
familias uma que transferiu-j Seção separada para convalescentes de doenças graves.

h
estado pORtoperativo:' impa'udiemo -cronico Cm,alaria), esgota-se P,ara oH e· outrê. que 'I mento, etc.

lieguc para o Rio de Ja leiro.,! _. ,
_

N. 63 3v 3· -------.. .

-

.

. �=2Il;;i==__ iifH .'1" � 11m
•

Hão ha Carnaval!
SEM

..

LMOR -- HISKYL
.gg. $. ...! -"um z da ; ;

legitirno e finis�imo proàuto e5COs
sês da firma D nald Me. Gregor 1:1
Cia., de 61osgow - Esco55ia.,

PELO MENOR PREÇO
I.

Depositarit's: COSTA (1 ... elA.
.:
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I

,ETA Carnavall Carnaval!
, P t'''; .,E'- Je-$d'e44 g $,$". ;-14 $A .., .

'"aUlbas dR Lua Nossa Vida'
Á senssçâo das noitadas car-

n.çalescas, do novel "15" ler' 05' Ji.,NITERIAJ1IOS

A efeméride' de hoje �egi!lta la

cem a nossa insinuante e gentil aniversario natalícia do DOSSO

"Miss 15", a frentel ilustre conter�aneo,;s�. dr.. Adolfo
Konder, ex-governador-do ES,t."do.

,

I
PeqRa�no. eou��Ibo§ ,

.,,'
Bébé quer taníh m um roupão:

Agentes-cot respoudcntes em to- 'fIane)'" az. I ('1- - I' b I
d I lid d d E d"

.. LI a: a, go a e o sos
as as oca I a es o. 'sta o.

.

em flanela brallc�.' ,

F
.

t
.

- •

t
'. I

rioren .a, nao em F(\fienCIa

C " b
AI de tricotar meias p:HU a cama,'

O a o r a ç ii o serão cortados depressa em fIa
. nela branca e st'r':;'o igualmente
quentes,
Uma êcharpe de 1 flanela po

de ser guarnecida de bordados
de lã de côres vivas, ou de diíe
rentes incrustações de fazenda
igualmente de rores vistosas. fa-
zendo posição.

.

Para faz·�r v-ocê mesma uma

camisa de noite em musselina de
lã, guarnecida de franzidos na

1 h do carnaval 'se aproxim a' .-�R.. i, ps a e nos pun s as mangas, '"

eur las ou comprid8�. Momo jl se acha em viagem
---�-

para esta capital, onde será re-

lia Torá po- cepcionadc fertivamente.
, Os clubes preparam-se pua- '8

de se defen- grande hlill. '
-,

O nosso' querido clube 15- de
der so Ita Outubro; se acha em grandes

RIO, 14-0 juiz coronel Cos- preparativos. Vai ser um verda
ta Neto, examinando o pedido dt'iro sucesso a folia do clube
de prisão preventiva' formulado do .Lord Emídio,
pelo representante do Ministe- Os. blocos daquela casa re:- O nosso Principe das Ata.
rio Publico, com relação aos creàtiva, estio fazendo 08' ultilÍl b AI C ) f I b'
implicados na fuga do chefe da aias, sua tela

..
a i a I aca a C

'

""""'8 retequ S de h Ih
ontrnuam os preparativos

'revolução integralista de 'maio ••v
. e.

,

e: cegar, 11 estes '.'
pagos i éos,

Comer.ciout@§ .• ln- ultimo, concedeu a ordem, com O formidavel' blaco do Lord armando sua terJda multicôr de. para o maior esplendor da ma·

I
-

'OI 'd' D Ed d "d
. tinée carné\vale,ca do clube "6

dustrlalii podem ser re açao aos reos, VI lO 'uera- uar o, os nG�SOS
. qUE'fI eis fronte a .Casa das Meias», hem '

fUJlelonorioil pu-
n,o; Constantino Pinto; Newton «l.�ml'ri,caQ�i», flU,i hoje, �" se,u, no coraçâ.o da quadra da FoliaI

de Janeiro».
,

blieos? Garpani e Alexandre Ribeiro, IJ Umo ensaio Fa um d d O C I f I. Em sua sentença, o juiz coronel
.' !

", la

'«
ver

�'d�l' a I a ,pwqleteu·nos uma «Seu» Albaro mas que cOIsa.

'Costa�Neto nega o pedido ·com
(O sucessf.", ed:: c� PQnto .. - e longa entrevista .sobre o que pre-

' .

E' funcionario publ1c� todo !lque- relação 'a artista Lia Torá, que !bala�', 5,uas (,30faSIaS, "coínp!eta7' tende fâzér para os três dias DOeix,ar o Pld'nto ,semd casca.

le que exerce cargo. publiCO, . cres_do homísiou o. sr. �Belmiro Valver- ment� [erohJiia·diaS (era:':" "\cCQ'
.

I' I prnto an a pum o

por le,. com direito '8 reD;l-unera!;ao. ',� ',. , ' I, r f ,: ,.' �.'� -;" ,', g OflOSOS I)
As--fe1s que védam ao 'comerclan- de'em seu. ,palacete. , D,essa�for f �ecclOnllqôs"có.m flli:@,-g'�l�� ie- T' I C J'f arque não foi convidado

te ou \io jndustriaF o . exerddo: '·4. _m'il/}a ·Gorih�cid� '�Itista;', espo,s<f,o rá
..
'or' ,\ certo. �'. ·',:t, ..;·\

.' e� ,a pa av�a (} ,a I a,. que, P�ra ser 8 bela rainha
tais funfroes, não foram rev6gac:l_asr ,d,O _.v;.O" la,n,Je e + c,hefe do

..

' nucJeo',d' 1\";,' ,�.�J5:t,>'· .. ����' ,;:;,.}!�, }�,":',1,9� se,0.8,.. rfa,ns:!> Já, and�vaml saUi ID' ..

estando em vigor pl�no. '.. .. '-Iíltegi'"altst'a Julto MoraiS pode
._csacllto, !)lIas teoo ... s dU

<, ��, 'Hows de -sua flreSeft!ia!� �' .

h ,�m....,at!Oée» �nfatlt,il.,.> '
Acontece que varlOs orgãos erea- d f d' It

'

"ue li 'l d n· �ã
.

"t,
'

"

"
-

dos pelo Estado Novo' para a aolu, se e en e� so ,a, ,.
"

,l'. pe;:,r. a Ot;OS�ç o,
i
ran- : � ,

!;io de diversos problema� que sio A� pr,ovldenclas para ,que Lia cara, e�te CUJO._ das mao� do an- .�Mas que" b8a, "Bóabaid"l' Os Aplnagé8
o prog!ama das instituifroes vllJen· !ora seja posta em Itberdade tigo ((Desacato á l\tbcigado> i ho- O F' ,f I
tes, sao cons!ltuldos, entre os seus Ja foram tomadas tendo o seu. •

U . J. • _.
' ,

•

eus .vae. li ar! ,

elementoll dIversos, por delegados d d M
'

R 1'1'
. le .. larrbas aa L'"a», que ha Quem deixara de OUVlC?

de determinadas classes na esp�cle I a voga o oeslas o Im, se ". A I d
'

classes comerciais ou l-ridustrials.
'

I
entendido ôntem, mesmo não só tr�" �nos, vem se co ocan ,0 �rr Quem h,a de?

Dili, a pratica interpretou, que I c.om � presidente do Tribunal pnmell o lugar, tl taça da vltona. Quem deixará de adamat?
esses delegados devem ser no caso de Especial desembargador Barros F rancamen[(:' Lord Eduardo
reRresentapo das industrias -- o B"

� , '

industrial e na hlpotese do comer,
. arreto, com o capitão chefe de é um folião de mão cheia (é: T I h, P I'

,

d' t d C
"

' , ·em a pa avra, Gomem
do·· o eomerc:tante. o ICla e com o Ire or a asa rl'

'

I d C I f ) -

"t·
,-

'Q" dEis ai 8 erro. O delegado de uma de Detenção onde se encontra 15<:lpU o {) a I 11., li naot em ue mOylmenta o pagá e.

classe ni. é preciso que seja, obrl·! recolhida d�sde que foi .p' resa poupado esforços para que '.:-- seu Bota gibão e bigode
fjatorlamente, membro da classe. ',' '. .,

" 'd LI 'd" 1,
"

"

,

Basta que seja o .eu delegado. E a artista Lia Tora. quea o oco. li qUI,a. o _ugar Com o IIf(z" duma D<lnda.
quando a lei declara que comerei- 'llIe lhe compele e que é merc-
antes e ind�striais não pOdem exer, T.R",A'GEDI.A cedGr
ce� funções publicas, "Ipso tato" '.

.

.

disse que a delegafrio aludida _ deve . Estão ensaiadissimos. e;-'pre-
existir sem desrespeito á Lei e, dentro' do tendem fazer evolut'ões qúe, dei,
pojs, pôde ser confe,lda a pessoas -. .

:t

legalmente habilitadaS a exercer nrão. rnuítQs «bambas bambean-
f1l:nções publicas, qualquer que seja ca r'ce,re do na corda bambii».
ft classe a que pertençam, menosa· ,

quem, por lei, nio pôde exercer el-
,

S. PAULO, 14-Registrou-se
Tivemos oca�illo de assistir esl�o num assanhamento 'descspe-

�àS funções. &0 ensaio de terça-feira, �mca- d U b .1 IOntem, ás 17,30 horas, uma gra- ..
ra o. 'Da atucao. ouca. se

O "..egoeio'� do 'café vissima. ocorre.ncia dentro da mos maravilhados. Vimos tam- ouve' lá partl as bandas da ��a-
paraDaease" C.adeia Publica de Santos, O bem urna das fanta-sias e freamos ba". ilI)ensa dos, ferózes aelvico

preso José. Bueno, condenado estasiados. Tudo reune naquell' l.slPessoas vlRdas de Curitiba dizem h' 'd·
, ,

d·
..

'd b d d f.f. por
omlcl 10, conseguIu, e bloco f\ aftsto, ordem, harm'oDI'a, A b bque o caso o cont.-a an o o caIO maneira inexplicavel, um punhal eo'" za U\n a de . guerra não

.- 300 mil sacas -- da quôta de lia' ti
-

d' d '/o " L«u·d TuharA.
lrificlo que, ao envez de ser quel. <�, no' momento que recébia a e to. os Os pre Ica .QS ,qQ� "e cessa, de tocar. FALECI1lENTOS

:fada foi l!.egO�iada .-esJá1
assumln- visita de sua esposa, vibrou-lhe re,Jaclonam com. o proires�. 'I

- Vae " haver' � 0 • diabo q�andol Telegramas. retido.
o preporçoes e escan II o, arras· violento golpe nas costas. quasi certa vitoria aói' B()SSO� .Do .... I'ng"':

'

OI '
No HospI'ta-1 de ·CArI·d'ade faleI-

tanda multlts responsabilidades. O
,.'

,
'; 'i" "oU ...

,

..

Espera-jle, contudo, que se en-' .

carcereiro _Au�usto Montei-1
'

'
"

� " _ ,Acham-sI! retidos na .esta.]
leu, ?ntem, . a. _senhora O�elia31

contrando na dlreçã2 desses alsun' ro, .l�ntam_ente com o pres? Se-
"A_erte_,00,.',':',· _

" '
- ... "Ferreira, res-uiente. no Estreito.

t08, na Admlnlstrafrao Eatàdual, o b�bnt Romano, pracurou mter- ,

� r "": ");',.; 1'- Ber_..-ó. ç,ão tele,rafo-postill, d.a ca- -Realizou-se o funeral .lo mI!' ,

s�. Oliveira Franco, este, por sua ''VIr· na luta saindo ambos gra-I
' ,"-" .p' ital .t�ltgrama,s com O" se'./ n,I·n"". IrI'u"",U,' fI'lb,or�o sr. I'n'oell

r

,sltuafrlo elpecial, em lace do caso, �

f
'" O B b

'
�

"

·h·' 'j, .

• "'.. - . ou

.dará, dentro em pouco, uma expU.
"vemente endos.

.

s « am a�»
-

�e aç, alI) na.. "., .. .. ".' 'guintes endereços: -..1 d. Souza e .de, lua _ esposa di

cação a essa irregularidadeque.sa-,· �'

I
salfam a rua. U�a verda,deu!l .'

.

CeI. Gentil ·Falcão., jo.sé ·];ilaura �abral de IQlizlÍ.
'tlafaça a oplnlio grandemente Im-

-

, �::'
-

h t bit' d f t.I' -
.

.

:��s����::e��='crtr:e�I�;��on�l: L'·
. ..

S·"C' hu-t.f$;d't,,:, : �'b:�;ada�,re=ai:ra'm:�nh:a d: :��fa��ioro, Vir'Tgitio f;l.;>'rbª,.,-,- Ren'UnC)fOU
sido publicadas por motlYos alheios ' 'IV J-a r'l- a- .

., ',':J I '

� '_. e·, oy, . l;ranCl,SCO g- "",' n..llmr..t.éi:!lâ. h u
aolntereslepubUco.

$I'
._;

. l'n,uQno(t '1 d F
. Najoi,'Abelardo .e .. Vitoria, ga.,..,

-

�- �
,

"

tinifornàe. I i I
' �e a pop� �ção e, Ig�la. 'Jnan Mendonça. Melo 'Sarai- c ,g� r;-Ç) (:li

eo 8' • •
d'e H'. O. L I' .(3"OCK I

nopohs se pre�ave[lha c�ntr. a
va e Sebastião Goulàrt

Está vitoriosa a campanha com
_

"tUbu" do CacIque SoJt,n. BUDAPEST, 15 - o.
relafrão 'aoi 'ilniformei dos Institutos <

Armás em fprofu�iQ ',serio di.- binete presidido pelo Ir. ,IlD,r�
deAeCnslnlo ãsecuntJ,arlo. . Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadem3'ção e Fil- tri.b;'ida,s: ,c,a,nhõ"s, cir'anadas 'o,hu-

Sêde amigos de vossas roupas, b d-
" ,

om ss o enc.rreg.dli de estudar ii ,..., '!' o· ,dando pJ;eferência á aca a e, apr�sentar o p�
a questio opino. por um sô tipo brica de cari rbos de b)rracha J. jes e fOlo nelesr... oficial de ·dqo·1111'SS"'O.,
de fgrda, que será de um modelo

'" II

simples, sem cintos, dragonas, 8a- Artigos paraescritóriJ�Livrús em braneos-Arti· fpgo que eles :vem mei.mo T.·,n,tu· ra' f.·a- S'ele't'a'� "

IOCl1hS e outros acessorios' Inutels, 'I A t· t B
.

d dispostos 8 matar a tristeza da
._-__1IÍII.8lIi..._

bem como será fabricada com tecIdo 50S esco ares- r Igos para presen es - rmque' os
naciol1al barato e modesto. cidade!
A medida deverá ser adotada em

.. Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
todo o Pais e não mail serão vistas -.

t
.

b
.

d d t d f I
. ,.,

crianças fardadas pomposamente,
SIne es e canm os' e a ar, e me.a, para muco

com luxo e requinte de elegancl1. tilizar estampilhas
o estuio do problema foi leite com Hu Fe I· S h

'.

dtcrlterlo, visando principalmente os
a· . Ipe ,C mI,

fatores economlcos. higiene e sim- Florianopolis Sta
pllcldade. .

.

A adoçio das fardas uniformizadas
deverá Sef feltã imediatamente, 10So
após a aprovafrão do Ministro Ca'
panellla.

.

A turma de haj:iÍ em franco
Estão em festas 08

c e!'ep�ratiyos pa�a se exibir nesta Iare!!:
Capltal. , Do sr. Edgard, Bittencaurt e

Com() originalidade não deixa d. Zulmira, Bittencouri, pelo na.'
de ser interessac;tissima a vinda cimento de seu filho Aâilson.

de um organisado «bloco» de Do 8r.�Vàldemar Tavares e de
.

.

d �
, ,

h f
sua espc,sll d. Delorme Tavares

uma CI a e vlsm a par� azer pelo naScimento de seu filh
demonstraçõé s de aleifla nesta Airton.
nossa terr.inha. Do sr. Mado Viana Stll:oplli

Suces.so gara·ntido !l exibisão e j@ sua esI'os8. d. Ismenia G i

dos mes Sampaio, pelo naschil.nto d
seu filào Edilson.

Diretor - Proprietario dAlR� (;ALLt\DO

Florianopoiis, 16 de Fevereiro de 193�
"Lua» e ao descerem. para che

garem a altura dos «America
nos». terão que americanizar-se,
serão portanto alunos do bloco

,

do' Lord Eduardo.·
P arabens Lord Eduardo. teu

bloco causará sucesso, e é certo,
obterás e receberée a taça do

campeonato du clube 15 de Ou
,

tubro, das mãos de S. M. Af
ceudina, nossa querida ninha,
do nosso querido 15:

No (�I nbe I� de
Outubro

As setenta senhorinhas com

pcnentes do boliçaso. �bloeo'

Expediente Fp M Ih
'

11 Para a u er
GERENTE: I . I
FLt\.VIO FERRARI (CoDsultorlo de i ·1

LMII". Z)___J
Para o- elegante ,«Ciube da

Colina» esté organissdo o nas

selsnte e sacudido «bloco»Redaeão e Oficinas
R. Conselheiro Mafra, 51
FlorianépoUs - S •.Cata,"ina

num furo
que fará com quesaber que; d

Lords Pe-
trema ... e alegriil

Nossa reportagem,
sensacional, conseguiu
surpreendidamente, os

dro e Nicolau, organizaram e

aparecerão no sat ado proximo,
com um blóco que pr.11l origina
lidade, tomou o nome de «Re
mador» .

E� maf� um bloco que vai
Lord Eduardo, escrivão da .. ..,' .

Pretoria Carnavalesca, organi;;_. pre6ta.r o seu conc�rso vslicsissimo
zador do bloco QS",AME-

' ás soirée do querido 15 de Ou
RICANOS e folião n. 1 do 15 tubro.

de Outubro. 'A diretoria do clube 15, deve
estar radiante, pois, contando
com um numere grande de Ver

dadeiros foliões. a passagem de
qei Momo. marcará época na

quela casa recreativa.
Um abraço Lord Emidio.

até" a colina

Q conceito expresso em artigo.
de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou eadôsso por parte, da Heda
ção. farão as delicias mcmixtices do

seroadas caraevalescas do "tet�·
cano" 12".

.

Dizem que o Florisbelo, Al
faiate, tem andado numa roda
viva para dar conta dos setenta

ftDímer Jaquet�" encomendadasl
O '''bloco'' de Helen- I'! IODE

Simone, secundadas, por Launts

NO REINADO DA·' FIlomeno 'açambarcai à o movi-

. FOLIA!
meato foliento e carnavalesco do
clube da rua João Pinto!

-

Aguenta à mão, minha gente I

Assinaturas
Ano SO$JJO
SelillSstra 30$OJü
Trimestre ' 15.$ij)OO

Só para a capita!:
M'ês sseae

Cluh do Abafa

A correspondência, bem como

os valores relativos 80S anúncios
e assinaturas devem ser ,enyiadO'lIao Gerente FLAV[Q FERHAIU,

I G;\Zg::TIL!4�:c�1L�_L ��
o (;allfa ehegoa!!

rem a palavra o Califa.
Vamos vêr o que' mandar

o. Borór6.

«Bom dia, «seu'" Rosar
Nossa �ente virá!
A folia vae ser grassaI
A «turma'!> ndesacatará"l
Eta «pessoá» com mesmol .

27
. :

Catarina

.

de JOÃO JOSE'. COSTA.

«Bórórós,' rós, rós,
.

Caras pintaâas
E venha a llós!
Bugrada biãba!
Medltnha!
Viva a foliaI
Viva os "Borórós"!

-Rua Tiradente, 7-Telefone
1.213. .

\ .

A c:Tinturaria Seléta:.· não é a

-maiJf, mas indiscutivelmente· é a

melhor. Para issó, tem operârios
competentes e.á altqra de sua

fama. - A tende com a maior
rapidez.-Entrega a d@m·icilio.

N� 29 "P.
4·1

DR. ADOLFO KONDEI\

JULIO VOIGT

O dia de hoje assinala a pas
sagem do aniversario natalício
do nosso distintc conterraneo s.r.

Julio Voigt, diligente' represen
tante da conceituada Empreza .

Auto Viação ..

Catarinease, nesta
capital •

DR. ALFREDO ARAUJO

Regista-se hoie o aniversario
natalício do DOSSO distínto pa
trieio sr. dr. Alfredo Araujo, aba
lisado clinico aesta capital, onde
conta' com inumeros amigos e

admiradores, vendo-se por tal
motive, hsje, muito homenageado.
Fazem aBOS hoje.

.0

e sr. João Mendonça,
construtor nesta capital;

a galante senhorinha
Manaeloe Moura.

habil

Liseta
.

VIAJANTES

Passaleiros que lIe,uiram ên
tem pela Empre.za Auto Viação
AtherÍno: .

Para Itaial.=Elena Souza, Te·
reza Souza, Delorme SOUZIit, Gar·
los Shchmals, Alexandre Aiber e
José Bonifasio Schmidt,
Para Camboriú:-Joséde Souza.
Para B.lumenau:-Basilicia SiI.·

veira, Juvina Ferreira, Santos de
Aguiar, João de Aguia_r, Maria
Fabiaí e Ruth Banoch.

ERNANI PIERRI,

Seguiu· ôntem para a Capital
da Republica. o 110SS0, distint.
coIÍterraneo, jovem Ernani Pierri,
filho tio ilustre Gomandan te EI6í'
Pierri, e talentoso aluno do Cole
Cio Militar.

O 'lovem' Ernani 'Pierri. qus
veio a esta capital em -gôzo de
férias, regressou �ntem, deixando,
um vasto ,circulo de amizades.

�A Gaze,tll»,'faz votO!;' qu� te"

..,. .;nb,a ótimtt .viagem.

NASCIMENTOS

'BATISADOS
'

N4i dia 14 do corrente.' recrl,
as aguaI lustrais' do batismo
galante menino Silvio, filho ti
sr. Acacio Braga'e de lua exm

-espola d. haura ,.Rov.re. ServI
rsm de padriahos o sr. Mp.relitle
Braga e d. Beatriz Ro vere.

'
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;.... ',.'

I I
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I '���Ã�VAVA�
Dr.";'Alfredo P. de Araujo . 'Accaclo Mo- �'Cãt�útê'dé qualquer:

,

:, M,ED I CO rei ra . t� estrutura ern con-
Especialista em moles/ias de creanças, nervos tem seu escnp- � ereto armado'

impaludismo e motestias da pele tório de advogucla á rua '� é ffJtr(.{
Tratamento do ernpaludlsmo e das rnolcstias da pe- I ,�

, ' ..

, le e nervosas pela .Aatonemctberapta Visconde de Ouro Preto � \.

Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 'tJ
Telefone, 1.584

D. 70. - Phene; 12�7o-, � ",

�su/tas:-Das 8_à� �_,,_.:_���:�!�_��,_,�� horas Caixa Postal, 1H\ I'��������--� �l
�

I
�I f�

�.;,.,. IN 111111O,:, r! f,[i� HE: f�fl���@a�a �
._� -_, '_,' ,,� �,,:,��,,:! .. <,.IÇ�Ha,H.t��./I!}'

��'fl.,- "":I'J"'tilkl. , ': _ �� Ilf� �,::�,n "
",' s_..,� �'o 'Ia E n A D o B ���7= } t..�
,.� ''':u

i;�
��

r�Atende chamados a qualquer hora, dia e noite r�
•§i�������ii�ii@.�g lilíii'! �\.._" ";."=;�' .. �
'IDr. Joaquim

...M!��ira Neves ,-�:���r� I�j MEDICO·�rSéuLlSTA Radies 1m CuritíbaForma!io pela Faculdade de Medicina da Univer, " f ��.'

sidade de do Aio de Janeiro -Para seu concerte. procu- ��,
i rai a Casa Mus!c�I, que con- ,�
i ta cem a eflcina melhor t�,

, ! montada 11� ca�itat 'O>��?�������;Si;.�;!>�'
i Rua loao Pmto; .211 ,-- ..<t. ,!':",l,., 1L.�.&v.�.ê<n:,

'!
J. '", ,i ILPT'!"---g�::::!" ,1I'1"'!""Ff"I'1I"'e 'I Y!:o:e��

!'

Tratamento clinico e círurgíco de todas as moles
tias dos olhos

C\l�SO �(' aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Peu

Il!oFilho, no Serviço do Prof. David Sallson, no Hosp�tal
da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d-e Janeiro . ,

Cmp.da aparelhagem para a sua especialidade i' A E I .. f
, ���:':iT!�a:'�r�,��=' �!�nl�� ?:r�J ',I ,... .,. rr I' c a ICONSULTO!�IO R.u J.1;'W f\:.!ü 7 %,b'5'7Tt�1Id�nef ;��� I ,:'PARA -INSTALAÇOE$@E-lU:6,F(}RÇ·\'EAN. 1,1 ,���iVf��::S��;f���fi:iE�t&�lt!s,3�o�:

I
RESIDENCIA: Rua Teneni$ Silveira 'ele.' ,

TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN. I RISTA8 E A TfJD� MAIS QUE SE REFE�E A'
�j - _'---'_'__'_ --,;;;-'iRiI�iiõiiiiiiii=-�iiiiiiãii_'Iií'GE_I T,OS PR{�ClJ� };',j1i.,\ ! lVIECl�,NI8A MAJUTIMA.
t�"'--��--"iiã'IIfi!V��fl9I=' E' '�_ �"A.., I

_.'" -...; -,"',-,---"'_ ,':'
.", 'A" �·L,_�.�iCt' "" - �--,.,. ,�

'I ...,..' .... " = � a=.t 8 r� -- "....

f tiS -r. 1.(,.' .. ')�A»OS .EV�\0 JJIRJS;U.H-SE AO SR.

:,:,i.' ,.n,'.,,, f. r,t.� U.1l.,··,;',U·,. �,".�.�t':O --p'-art'-e"-ira e E,..ferme.·ra ,I' TEM SEMPRE EVi STOCK 'E A' VENDA, POr<
I I"

--.'

.'�'. �WÁl\WIQ 'S REm V�LE

�
lIiII' w .. -:. �. r: •

I
' PREÇOS' SEM COMPETIDORES NA PRAÇA. i :'AR{W 13 DE, lVUfó, 1ft

'I de Paula
'

D. flôra Muller MATf80'ii� �t�����s �u����'h�O�I>AT- .1
FLomANOPÓI.lS

MEDleei Rua Tiradelnlt8e� 44 I NOVIDADES f VISITEM &. 'ICS!�ft.o��P.""-I! i !'M' 5t'! :t!w":$!._ '5ici?"$i<!F!, .:

, IDOENÇAS DE SENHO, Fone 'I
.

Rua Joio Pinto n. 14-= � ':'1..,1.& &�O iI' S d I 13 �J T
iil

� 'RAS-PARTOS �iiiiiiiiRiiiiiiiiii!iiiiiãiiõíiiii5iiiiiii;i'imiiiiiiiiliiiiiii_, ACABA DE RECF:..BER UM FINISSIMO SON.TI-
.,

.

an ti II ai f1 lUe
.

Irii
Operações ..� M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVI, ,

'I' I DADE �O RAMO-AR rIGO GARANTIDO I e calçados de tO(\3S as qualidades.
Dr. Pldr., d,e M�ura Perr@Vendaeinstalaçãodeúntadordeluze_força.por

preços modlcos só na c- sa A ELE'TRICA. ,II. TAMANOO$ mexicanos para

.Praia· de Ren-no'

--

,GAall:""Ap�-

',', .r:l. �. �7 7%'8')$'
'

•. "

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORIO-.-RUA TRAJANO 17 iOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
'

RESIDENCIA A RUA
I

José Veiga 186

FONE 1199
" ,',._" __ . r=:

Advogado

Rua Trajano, n° 1 sobra ío

,I
-

Teleph�ne�548 1

-

Consultorio: Rua Vitor
Meireles 26

/l's tO 30 e das 2 as 4 h•.
i _ .

Resídencia: R'Ja Visr�nde
- de Ouro ,Prelo, 42-

Fene: Consultorio, 1405
Feno: 'Resiãencia, l'i55

lanco do Brasil
� ,. !
-: "

10G.OOO:OOO$OOG
'259:746:10080'0lapUal _

Fllr..'do·.... reserva

iX�CUTA TODAS AS OPERAçois BANCARIAS

AGENGI�Sl E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ

A�ENOIA' LOCAL
. RUA TRAJANO, No 13

AIt\�na: em' conta corrente. os legúlntes j�ros:
tep. com Juros �C�ltE�CI�L�S� LIMITE)� �� :I:
'"., 1ítp.it�crDS ('\imite de 50.000$) -. ..

401' a a
�. pl1pula'rcs

-

('tdem de 10:000$)
..

. ,0 1
.

DeP. dt avf5e prévio (de qua.isq�r quantias, ,com retIradas tam�
bem ,ie q�tai.�quer importancias).

'

35% a a
.

cem avis,o prévio de 30 dias "4% I

i4cm de '0 dias .4 5% :raNem ic ,'0 dias .
,

t-,

I>EPeSITpS A�RA�O-FIXO: .4%· ala�l
JO 6, mlses 5% c ��
JGr ,:12 mêses

, 4,5% ala\1Com renda mens.u o

��S A �RE�1l0S 4% a, a. ,�:í
por 6 meses 501 c I��•

por 12 mêses . PJ -:1
Sujeito ao sêlo prôporcionat. '

i
Expediente: oas 10 ás 12 e das 14 ás 16 horas"
Aos sabados: das 10 ás ,,�1,30 horas

. ,_, - , [,--

f:ndereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE lU

FIoriaoOlliOlis-1936 ===

Omar

-�.

Ptanta.execução, fís- m
callzaçâo e direção �
,de ob. as �.:�,'Aparelhamento com

�pteto para construa �
ções de pontes em ,concreto armado �'I

�
P!�:Carneiro ibeiro,

f f:

PaBacia d. O_Ix,.
• -.; - •.��.,-�.��.-:.-:.... �-�,... . ...,.���.::t."':\.����

ECanDmic�

Caixa

Apartamento
,

'
.

Póstal, 7�4"
,. t:

.

•

-. '1(.

.�����

Maquinas e:"",PilQtagem
,------ ,-----"-'.,�,-,--:--
Curso de

1 1 r"
Cr. I Ai.arde CINTOS, PULSOS,· OLEADOS, CORDiES,'
� tt J)(

"

Aderbat R. BONETS. LUVAS� de.
...,0 Srnat)r'i\"

. r da Si IvaJ Artigos para seleiros e sapateirQs
Ex·chefe fila �Iiriica do H�ifi I\dvogado ,Fabrica de Calçados ... BARREIROS
tal ele NUrnberg" (Pit'l;)rfiS� P. ts de NGvernhre, 3 seb.' DEPOSITO, RU.�. CONSELHEl�O MAFft.A, ••Indórg Burkbardt '. Professor

FODeS 163 I P. J 290 A'. ' L L..I �U� r:-U'X'
.

Erwin Kreuttr) .-i Ei1io.. r...;, �

E,p,clall·:.r�7 Dlrurgla -::t1""�;;S;P;�j··.":iíl .�;t:i:ga Q4& .

'

.••'$;'.re;-..

:!;..ci:t:.!i.=��c:, "Qfortl, Ilstinflo e
éiruraia do ailtomá .ervea& t'e .

.

_
'.

* "C,. �
.

_ . ...,...... _

j.
.peraçleí de pl..tica 141m �oo r�� (� rn� ii

I' ceNSVLT6ft1U-Rua Tra- T b I h d
ano N. li das 10,á 12 e 8ó' nos ra - a ,OS O'.
dai 15 'ás 16 112 hora!.

_

TELEF. 1.2AS Consultoria Técnico de
RESIDENCIA-MUI Elte-

I
. ves !unior N. 26

1'.'

T��!F. 1.1l! ...-J 1
ler. ·�I;':.;·"I.

Soa.aial

"��-'

,

,Jazá

i '·:::;;fC =:I
'

IVO A. CAUDURO PICCOI.-I'
Eng'."helro Oivil

t o,do
. "Prefiesaio'"aie haf3i1ita�os par,a

.•• r-a"".e cte 'engenharia
Administração. cons1ruçãe.8 r�forma de

_

'

pagamentos em prestações

PrC)j�tos.�m.".g,êral.
.

.;-':' ..
'

E'seritorie central : R�� ? de Setern-bro, .47 -

P O r t o U o,i ã o
'

"

CLINICA 0!RAL

'2al Urina
1ratanlnto mod'lnfJ das
molesflas dI' Plílmio

Consult.-R. joio Pinto, 13
i; 1.lefoneo 1595
fRes. HotelOloria-Fone 1333
�(..Consultas das 13 ás 16 brs.
e,. ,-,

. ," "" .

� _
_ _"WK�. � _':- .

"., :":/: .'.,."

.
'd&
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A GAZETA, 1939-
�.�"..������=�_�mn�������",,=--,_ _ ..",__;_�--"""-",--",,,-�---,-_:!:__ --�=�-*�,-�,,-�-�-�a-;;-�-"'-Q"T'���i!;i!.=iiiii=_-!!!!L;!"�.�.::'ii'2í!iªiki-!!!&!iigiiiiAiii._i,i'i���!�"'�4!i.iiE!�jjll••M.NMMeM�H••" " _.,..••••e.(jI'

II $e:r'rar.ia 'São Jo�o'
I r)o distrítc� do ,Estreito

II'
f1r"<.�;J·�N\.;;"<!.J;�·L��� .. �

�i, metros. -

,.t. �.
;,a

:
.�,.;""

DISQUE PARA O N.3 ESTREITO J
� .
. ' .
.SKN8G 3I_9tH HHtMeH OH...

�Floriano.polis

Vi ação ',' LJrussanga
,

,SEGURANÇA -� RAPHJEZ ..
' COMODIDÁDE�

Dirigido pelo §ioeio JOSE, MAXIMO

,] TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
-

E CAr�GAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORít\NOr"lOUS

I
..

escalando por Forquilhinha, Mãi L uzia, Ceesciuma, Co-�al.
U O I .--. L d n '1\ T -C'russanga, f:ci'lfiS,::l, U '�éro, braço CD ; +orte e .aprvar
DU 11..... VI A 0.---.· 'S S"M 'N ,\T-" I' ,<"1::> /'\ t.\'l r:., i..,.t - 1':1 em con.oineção comast

I' h • 'I A
. n AI1i1.I?S rie ornous rilranf;ua-r orlo egre

SAI�D ...<\S de Fioríanopdís &5 terças-l-uas e sabados
t�5 .5 horas L�� H:3itbã

.

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

Bem sêca e de otima qualidade.
.

ATHERINO

SALAS DE AMOSTRAS ASSEiO E PRONTIDÃO
4 de Fevereiro

Em prédio proprio, de .quatro andares, e' Inte.rarnente- novo, dispõe de boas .' i

acomodações_ para os srs viajantes e exrnas.· Iamilias, com Iwz __ragua correnter.'!
,·em ,todos os quartos .

\,j ,

.

Tratamento de )tl"imeira ordem
'

. � . f, t;.� �

Dlarias: IO',OOO-:-�2'OOO-14'OOO .9. 16$000

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

Laguna Santa Catarina

Muitos outros premies menores

'Formidavet�aB
....

li

'Tudo port$OOO t
FantasticoSIIB "

-

-

��:_' m.

RUA "GUSTAYO
.

RICHARD
Defronte aos Correios 'e . Telegraros

REPRESENTANTES E

CARL.
'-

,S
atriz

OEPOSI'TAAIGS EM STA_ .. OATARINA

MO IDCKE'
FLORIANOPOllS

A.
.'iii,

��?_-�'f:
.� .�-

:� ...<iJ;�<�
-õ
.

......... - "iS III!- ..,,'... \7i11li"a"l!II �OIl8. e.M.I�:"'.
,._"1 CM. elll9 Q�;;r:!>3lg!_& 1i\lI.Il'ta.l'la (I�I -lí.),

Imme_1Ii du,.-....;......
a

"'�illldll _. tod__ .....
!HI'.3aa d� .....

II!I •..,..

Fllials ,'81":

Blumen'lu, C�uzelrtD da Sul,
Join_ile, Lages, Laguna, Sã. j

-

Francisco do,Sul

MOSTRUARIO EM,:

Tubarão <1/' "i

· .�::j�í�'i Is
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GAZETA Florianopolis, 16,...,2,,...939

G A Z E==---T�A-.-,O--E-S P o R T IVA

)' ,

-grande com

petição.�ats:tó�
ria do Figueira

.i
t.

Direção de Hélio Carlos Regis

Brasil,
•

Jucas,
mercê de um treiRame�1·
ta apurado e severo,

o

, esportiva agradece, sumamente, à

digna e atencicso dIretoria do

figueira Natação Clube, nas

pessôes dos srs. Germano Melo,
Osmar Cunha e José Dobes. a

atenção que lhes foi dispensada.

ruido- A••lu.�o Jlor Azaua:lndenízação• N.�rln I •

r
MADRID, 14 .: Restabele-I pelo assassl"

cea-se ontem, domingo, a publi-] •. .

roda a população da cidade 5- pireo: Revezamento: cllçãs d() beletim oficial cGazeta n IO .de von
da Republica�, que reproduz Q I

hcorreu, domingo, para o bairro 4 X 50 metros decreto que eitabelece em Madrid 1 Rat O Estudante, da turma da mais, sendo subrtituido por Saúl
• Fiaueira, onde se realizou a I: lugar'. Turma do Paula a aéde de governo. O decreto' b Ih t.

d po reza, é um do! poucos' tearns Amorim. que e mi muito supe-
oD1,et,içlo e nataçao: Ramos.

diz: 1

Os páreo. para meDIDOS e me- F
-

d
.

I' d
• Art. 1- A reaid.ncia oficial I BER�I_N\,! 5 - A indeni- de fôrça de vontade e ibra. pois, nor.

I dOI uma a. mais In ai pro- do gonrne ela' Republica passa: zação eXlgldoi pelo OQVI r.io ale- embora sem sócios e, por conse- O Brasil, de Tijucas, atuou

ninas a caaçarara gran e sucesso, d di
,

I)

-

fi .,
VIU . o Ia. 110VallleBte • ler em Madrid. I mão, em consequencia do assae- guinte, sem dinheiro, Cotls�gue, de muito bem, sendo que foi pcepa-

A m,ator i,ura, entre as mem-
A turma do FI'gue'lra fOI' des- A t 2 O t d t d B JC Ih

- r. -: presen e ecre o
. sinic do sr, Von r�ath conse- quan o em vez, fazer alguns jogo� rado pelo sr, eojamin orgl.'!, ca-

Das (OI Rohertmcl erva o. I '6 d d d entra •• vigor na data dA lua ,I ! •

.' ',' AI, . d I l d
.

d
Entre as moças Nelí BOM foi' c

a6M ca a, a�el�ar e dvendce
ora

publicaçlo na cGaseta da Repu-Ilho IIO da e�ba,xada .da t ma e va or, nne- i o e competente trema or,

.

'

.' : por ter o leu U timo na a or es- bli h m ParIs p lo lovem H.:rs- E, alem disso, compreende a A parelha de back, o center-:

a qUt!melhOl figura fel, me!"u"oôo' ba d b I', d h d
ica>. n ,'J e • e '

, ." ana o na a ISIí e cs ega a. Feite Da embaixada de Pari. ! nel Giy'nszpaa, terá de ser paga mis-ão da Imprensa. half Rudy Bayer, o centro-avante

aplausos da a';slstenc� I. c,'•.,. _

I I I B' f 6 d d
...

"
.. j

em 12 de fevereiro de I939,,(a8-: o-la metade amanhã à noite, A mprensa Esportiva é o oro rito oram guras e estsrue,
Entre os moços. "ol�n -. aza Pireo Extra: .Merlulho aiaado Ma!l0el Azana, pr��idente I' ;l;;ta em que' deve ser paga a gAo da capital que fomenta. que

ra�ls,Elnesto Alberto Rlgge"bach, da Hepublica, Juan Negrin, pra- d . -

. d'
F·

. I U li pr t çao arrasta mais um pouco e' assis

Osmar Cunha, �edro I vo Mua l: lugar: João Lacerdar iguer- sidents �o C?n.8elho). �!
s- g?_

.

'fe�
il

:: I' b tentes ao gramado.
Gomes, tenente Edu�,-jí.• Rubens ra N.C. Tempo: l'59R 9{1O. � orgao ofieíal deve pllbhcarj � ao, ·01 po·s.ve. sa er .8
SabIDO. Mauro Rbeiro e Alfredo, 2' lugar: Pedro Cardoso: fi- hOJe es dec�e�os que. elevam os quanto se ,.eleva li importancia Dirigentes sem noção das COI'

,

h
'

f
.'

N C T . 1'05" 1generaeR
MI311l • I\OJO 808 pos- p"ga em 1) de dezembro; de- sãs não compreendem isso.

PlD eICO, oram os que mars se .guelra . .
. empoo • tos de tenente-generaes d ' b' I ,'''as que fazer'}

d t

•

VI o a .eserva o servada pe os "1 r

ebTa'-�ram: à d d d
--

-'--'-6"-- pa"-�. ""0"--' Vão buscar aviões me:ós oficiais do Rc::ich, porém Porem esta gente nova. que
0005 es.ses s O na Il .,>res . e r'liV'>r dI y.r.r-��

-"'-'[ I
,� .

d
.

d d Ih
d (t .

-- - '---._,.,
-----.. dUVida se q',e os pOSSUIdares e vem L.urgm o, compreen e me or

grllan
e u uro.. _ I' lugar' Neli Boos: Paula LIMA 14 _ Parte hoje}5'ãrli I '�is de 5 mil marcos de fortuna, as cOisas referentes ao espolte
ceve com um tremamento mais

" '. -......,_______, d d "Ih h a -

.

"
.

d Ramos S C Tempo: 548110. �II Elitadol UDJdoll " st'gundo pmsam resgashrr-,,",,&.:!j;',�� e oqu'! os ve ossen ores que estao

sériO e mais adequa o,esles pvens, ", d
.

li d -
'

..

��•
...J .J h , bo

o

fi' b I fi l d 2 lugar: k(JbertlDa Carvalho: grupo e aVIa .�rel encarrega os

,.h multa' Imposta, a olêt�!J.OF, a tempo, nos C.ll �s

lIe
.

zeram e a gura, lião e
F'

'

N C de trazer os VlOel recentemente
.

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

se tornar "ues" absolutos ,ja na- Ignelra ',' adquiridos naquele país. Na via- _

a Oel
a e.

':--t� , t
. . d'd f V li

' b nosso croms a 'lU es d e,

lação Hou3nopohtana. Bonito páreo e belo pega. A
lem e regresso, �II �VI. ores 8-

en 1/>,_t!J:!e
urlla em

- '. �," .

,
. rlo eS.Qalas em MIami, Managua ,.,. � afregueza' que ,fOI a TIJucas, agrad"ce a dl-

ioura Ndl COUfU otimamente, re- C tbit d E"tudante t 11{ ntl'-e rUI o a. da Ci<S:l de n!'!5'\cio, com mora' re ofla o;;, es a o

cebendo grande salva de palmas. _ .. _'L Idia: no Estre;!o. silu:ld3 em óli- eza.

o Figueira conquistou 70 jJontm, • , Moveis e uteusilios mo p'onlo á Rua Duna Lu;za SIri,
e o Paula Ramo. s 30. �'.O[)'('s.

1· pareo: M.nlnos ate 12 '

Vende-se,
., " "d'

'

ê
� _

por ffiohvo oe vla- constr�l a !ta sos m ses.

QU<' o Paula Ramos • 1. C., ,anos d d f 'I' d 1\·1 '.. d J
çgem, e uma casa e aml la e \-11 ó,lva a ven a, a mU'Jan a O Estudante atuou dentro de e�pn1ivo, que agradece' as ate:)-

ainda neste verão, promov,: uma I' lue:ar: J�rg(;! Menezes: Fi- trato.
.

d� _p�:,p�idar!O para ou!ro Estado. Mias possibilidades, embora hou- ções que lhe f( ram feitas.
competiçá(J,'

.
'

r. Vêr e tratar fia rua '''''f't'Fn',ÚF' �dY'�'fí:t'lne-smcr-""'Com"o'!ff>o··-::-'-,,",,-�-'7'-�_:�-""'_"";"'���_;''''�c=� �_h'-_"""� é-�M,
O f-Ig'u('ir;:-: .:,;, (I t ,1, d,· !d !IA .h d, 3'A J:,<é. Q'�·;."-:r"n· Longa conferencia

. " o ,Viac a ", 7. '. '''':<!'' .".
•

i"Iarme F, (.>' i Ct rIo, o ón"!l .1 d\.I '! 64, 3 _ 2 i ()7) < 4 - 1 f!Om O Dterve.utor do
club" da zona nOft" nãO) ficnr'ô : 4iHNSH.,..�H S ' ParaDO

I "
,

I '

.
. " ;Itlguelra N. C. Tempo. 5,1.4119. I W:::�l2' lugar:Pedro Torres:Flgllel- i�\;:�:

ra N;C. ':'�W::::;;;l:::::�:::

cons�guiu ver... ce� O Estu'"
dente, embora nun. jogo
'igual para igual, por 5x2

Ica,nçau
50

am,plo e

sucesso

o. goal8
Brito fez os 5 tentos kc.�;s e

Saúl os dois da turma do Eslu
dan/e.

No 2' periodo do j )gQ, o Es
tudante dominou amplamente,
mas não tinhl artilheiros.

o Juiz

Ibll: conjnbto

foi o sr. João da Costà Pereira

{��:'y"e uma bôa

al:l8ção. ,
�

Acompanhando

a embaixada foi o nosso cronista

A Imprensa
f�ETROPOLlS, 15 -:- Es

teve ontem no Palacio do Rio
q ô O 1(,[ oe yc t O�, :Negro. onde fGi rerebido pelo
r:) 1\ L-)" I" O· capin�o Manoel dos A�jos, oficial
I -.;:' I \ vesse un,a certa incompreensão na de serviço, o interventor Manoel

.

n ftr:10'",R:I\L Ij;}ha média."
.

Ribas, que, (inda as audiencias
1-1"- 11M Assim, por: ex., houveram je- do presdiente Getulio. Varga:!,

� "� I gackrn que' aluaram bem u� f
.

I
.

't� ..

'" .. ,: <.)�� ç;e4t.."4 hi)J�- (con erenclou ongamen e com o

f ::'1.';;f;�,
- - -

Q
-

• tempo e no outro' racass?r��. chefe do governo, tendo fe-Ito
.

\ \
",::,

-
�,

.

Neste caso'estão Da,mlao., Dé- uma e:lC(.1osição sobre a situaçãO
�

t�" '! �

. PrOlr!lma diurno rIO, Itamar e Jhonson, econcmica e financeira do Paraná.

.: De 6.'15 As 17.30 heras Outros, entretanto: atuaram des- 'e sr. Ribas !rouxe para o prc-

A'8 12,30. HORA BOLAeS Programa rico ele, tacadam�nte os. dOIS t�inpos, e sidente Getulio Vargas amostras
.... humor, a ,cargo d - Silvlno Neto e 8ua outros, 811lda, e,ttveram num mes- de tecidos de linho fabricados
'.'" . troupe. mo mVt'1 de jogo. no

. Edado pot fabrica. nacional.

Programa noturno Porem, as suas linhas,em geral,
I ape18f de altos e baixof.,àtuaram.
'relativamenté, bem.

,

I Cila fez o qJ.!e poud�"atuando
dentro. de sua3 possibilidades.
Damiani, que fez um primeiro .

tempo falho, atuou, elogiavelmen-I
RIO, 15 - O{)telll, ? En

te, no 2' per iodo. t1(POS�O de �esca, depOIS de

Décio, 1_ue jogou bem na 1 l i rr'IJOClar o
_

qUilo do camarão Ia

fase, atoou mal na 21\. 1 $5,00 e oao encontrar compr&-

. Itamar alimentou muito bem I dor, foi obrigado a jogar AO

o ataque, mas abôndonou,c'jmple-' mar gra.nde quantidade. Um

tamente, a ala que tinha �ue funcionario. do Enheposto, en

marcar. trevistado aproposito, decl.aro,lI
Sales atuou num mesmo nivel. qUe foram levados á(juela medi

, Milton. realmente. é um csro'r. da em vi$ta do camarão esta':

çado, mas� tendo pl ueo contrôle' deteriorando-se por falta d� com

de bola, não pode produzir muito pradores. Nem a $500 réis apa
recia fregues-acrescentou-Gran
de quautidade de peixe tampem
voltou ao, mar, por falta de

compradnr.

atrás.

OfJ p4reo.
). ,areo-l' lugar: Samuel

Sena,
-

Paula Ramos S. C.
Tem.po: 1'21".
2' lugar; Edgar MoeUer-Fi

gueira N. C.

8· pireo: 500 metros:Hon
ra ao Paula Ramos S. C.

l' lugar: Solon Mazaraleis: Fi

gueira N.C. Tempo: 6'38"211 O.
2' lugar: Ruben. Sabino:Pau

Ia Ramos S. C.
3' lugar: Edgar Moeller: Fi·

gueira N. C.

Amanhã:

Nem a SOO· réis ..

quilo "ouve f�ompra·
dor•• para o calDa-

rAo, no Rio

3· páreo: Meninas
.

l' lugar: Robeltina, Carvalho:
Figueira N.e.: Tempo: 55".

2' lug8t� Teresa Maciel: fi
�ueira N. C.

SoJon fez uma inteligente cor'

2· p_reo: Nado de- costas rija vencendo com -bastante mar·

l' IUlar:Tte.Eduardo Martins: gem o. seus �onten:;lores.�oi uma
Figueira N.C.: Tempo: 5011• I das melhore. provas do .dIa.Soloo

2' lugar:Moacir Sl.:hutel: Paula é 'uIDa, esperança catannense oa

'Ramos S. C. oataçlo.

9- pireo: Meninos ati 14
anos

l' lugar: Chelaram �mpa.tados
Deomar $oares, do Figueira 8

Alberto Riggenbacle, Elo Paula
Ramos S. C. .

2' )ug�r: Glauco Olinier: Fi·
,4· páreo: 200 metros

gueira N. C.
'� : lugar: Ernesto Rigeenbach: O t H
Ii,\ula 'Ramos S. C.--Tempo: 10· páreo:l0 me ros:

.

on-

'4�.
' ,

'ra ao Figueira N. C.

2' l�',gar:Aífredo PinheirQ:PaU- l' I�gar: Osmar Cunha: Fi-

gueira N.C. Tempo: 115"9110.
la Raltk�S S.C.

2' lugar: Tte. Eduardo Mar-
. Ernesto c��reu magnificamente.' tins: Figueira N. C.

Pill'beiro lhe f��;,Pni sério compe- 3' lugar: Pedro Ivo M.Gomes:

lidar.
'

Figueira N.C.
�.

\ ...

De 17.30 is 23.00 horas

CTlouro Oe ú liul!lra
,

,fi _
OrlonOo 5ilva
Lomo França
murllo Cal006
Rn6ré, filho
HIEna Rollledfit
100 melo
EflmunOo Silva
Orquestra CIl �onsa!!l
R.OamÉ5 e a..M1l Star!!

Re.glClnol ótt' 'Dante 5(;mloro
Eiuar60 ,Patol'Jt e sua Tlplca C"orrlt:nllls

Romrzu 6hi.p!!lman com Q OrqulZs�l'o Oll

ro'ncertos

f'Huzrtura com voza .OVAS, elllmEntoB
lliltrlZiantea nolracllo. '

R's horas certas; 'ornais -faloaos com no

tlclos em I'rlmelro mêio. forn lI!c1 "as
'.

pela R HOITE, sob o patroclnl.J
00 CR5R K

R's 21,30 rAHcAo 00 01" _. Esc!"lto
IZ InterpretaOo par Lamartlne· "'abo.
uma qferta, 00 cGlsa ie Igvças "O

DRAGÃO.

Após a e8mpetieão .

Uma mesa de doces e bebidas

foi servida aos convidados e na

dadores de ambos 011 clubes.

Falaram vários oradores sendo,

Inessa ocasião, entrellles as meda'

lhas aos nncedoles.

19's ZZ,30· CASINO NO AR - Palrocinaao

pelo Companhia Hanseattca, com o

concurso de: .• mesqultlnha, Violeta
flZrraz, manoel Pera, H llnrlqueta
Briebo. Hena RobleClo e f;OmunOo
Silva.

para o team.

Jhonson: atuou, elogiavelmen·
te, no l' tempo. mas. na 2a. fase
do jogo. estando bem marcado,
pouco poude fazer.
Baiano e Célio:os dois meias,

jogaram, destacadamente, no ,.

pc:riodo, mas, no 2' tempo, ambos
5peakers Oe stualo: OOuvalOo l'ozzl e

decaiu�m o J'ocro, embora sem
CRlso 6uimol'2ies. f>

comprometer o conjunttl.
'

-,
Saul, que atuou de cen{((-ror-

wa�d, brilhou nas duâ� fases,�eod,'
RosE Lee,' Emllinha, Ernanl Oe Barres, .

Iirmõos Tapal6s. l'eleste t:'liOa o aulor' -dos dois goa s.

fi,. 2Z,OO-O TEATRO EM CASA- Cebolinha: e�teve fraco de-

....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Escola Normal-24 de fevereiro
Gíná: io -IOde rr.erço

MATRICULA_:"na quinzena pr::ced ote à abertura dos respecti
vos ClltSOS das 9 às 12 e das 1 '5 às 18 horas.

�'·�'(li!f,1'i'.r;;�Jl!'!7,���'-"íiiI!\i!!ilBiil\Jiiiilm� 1 rr 12&

J,U nta. Tpar_t�s iguais, por tempe ind.••
• terminado, sob 8. razão social

COme rc Ia I de' «Hildebrand & Var�la», liIa

p"aça de Floriaucpolis.
.

Em -sessão de 1 I do correu-
,

te da Junta Comercial de Eí-
"

Bernardo J?ãO Trupel, �ra�l
lado de Satlt&" Catarina, foi 'ex:' leiro e; uma fuma Comanditeria,
d'd arta de comerciante ma-I de Hamburgo, Alemanha, CQU· PARIS, 15 -'O

'

enviado
. pe I a c .' d 'd .'.

\
_ .tri�ulaao ao sr, Acelen Dsrio de tuta� u�a socie 'a a em co- e.spec\l1 do ��etlt Ioumal,. coo-

Souza, brasileiro, socio da firma la,andlta SImples, 'para a explo- fJ[m� ',a. �ohcla segundo a qual,
«Ernesto Riggenbnck & Cia I ração do comercie de Nav�ga· por imcretrva do govêrno

. f�an·
Ltde- , de�ta praça, ficando por' ç�J de �ongo eurso, com o �a- cês, todos os tesouros ernsncos

A". C< mbinação Feltz" nas esta íórma habjlitado para gGsar! pltal 86.J:0,OO�, entrando. o fI[" da Espanha republicana foram
perfunanas ,é ,arle que não das prerogativas e proteção que \ ma �omandlta com .0 capital de coloe�dos sob O co.itrôle dire�o

i encontra 'Ü smile, As íormu-
o Codigc Comercialliberalisa aos 855.000$ e o SOCIO �ernar�o da Liga d3� Nações, que Já

Ias dos Tres Elementos comerciantes matriculados.' João Tlupel com o capital de nomeou dOIS conservadores, os

pirmordía.s .

da Beleza são!
'. 10:000$., A sua duração ,.é por quais seguiram para o castelo de

frutos da "�'rioracão�� ! Contrato. . 3 anos, sbb fi raz�o SOCIal de Aubiry, na I rança mendional, a

I
_.

'."'��.
-_

III' .

«8. Trupel �, CHi.», ua pr8ça pouco.s quilómetros da. est�ç�ó de

I ' � i1 .

.
'.. Lourenço Zanette, Domingos .de SitJ Francl:ctl. front«:ua de, Coreto nos Pmneus.

I GRA115!! I Bristot, Juaé Za',ett� de Loure?" lIleeome�oll O 'be.- DI� e noite, pesados cam�nhõe,s

1'1'
.

�n Damasio Domingues, LUIz L ....lI JIA. d IM. transportam para aquela locali-
'T'" liJIar .,19 u9 .I.v.a ao.. d d d'

., .

Q b. bô I
Zanette de Flousbt'rto· GiacoRlo a e to os 05 tesouros ar.hstlcoSu-r H'C( er oa sur-'

� ,

d d' ,

pre sa que lhe fará feliz e . Za.neue de Lou�en��! Beoja�in !'JADR!D,.t4 _ O bo.bllr-
.

os ?ran e:, mus-us
.

de Madrid,
lhe �nj de grand� utilida- . LBnst?te, Antonio rv,llutO, Ca!lsto deio �1iI. CIdade r.comeco� áa 9�40 depois de Ja o terem fe�to, �om

11
., S I\.f I Scotti Napoléão Zlm, João 7a, do hoje, As bombas Clllraw em os de Barcelona. A$ hlsloncas

oe e lI( \ a a .' �Vlarcos,' ... . bai I dE'c' i.o ['o<lal 1476 _

'.
nette de Lourenço., Angelo �e' vano. ponftO!l. da CIdade. Os traa- arxe as e prata di)

. scurial
'� '.

'

,

" '. f J ã p' 11 b 'I' seuntes re ugrrara-se nos corredo- lá foram catalogadas 'e cuidà 10-RIO 0;> (anCHO) ,

ra im e o o noCa", rast erros, I res e nae estações UO llIetropo!i.!
.

t d

III'
,,-}

.

II
'estabelecl'do"- e""" resclum'" con- A' 11\ h

-

. .. samen e conserva as.
;)ell)' para resposta ,

u ':' - �. tano.!! v ora., os 8vI5al 101· .

. tratam uma 5o�i�dade po� �uotas migol @e re�ittll'lllll paf? voltarem
.

Os ?uadws famOW5 de Dona,

1
�;;;;-;w; ...

-

_�'iiii·iiãiiiii"'ii_�ii!I�. de responst blhdade lImitada. pOUlo1tl .de�'olil. As baterIliII de d�- klo�. (;lil8, Maufl!o t' Zurbu
N'. 2-6 15 V.9 para ii exploração do comercio feIa do güvefno obrigaram 011.0.- tan foram colocados niis . salões

r d
.

I
' grell80rss a CIlSi!a.r o bombardelO d t l Q t '.

. � e c-arvão mmera com o cap'- .. . .

. . o cas e o. U3ten a C81XdS con-
-

.

--------'.,
' Alguns proJehll Isolados C8Ulm d 1 -

., ,

lal de l6·000$ entrando cada a' d at' á- 10 go d
teü o as co :=çoes m:msmatl<;afi

i.
., In a e fi .i), causa0 o pa- d C R I I

II �'I
aoclo com

uma. q�ota de 2:00�$. nico na pop.u�ação. Ignora-se o
a asa ea es,raoho a, com-

DR. P E O R O I A ma. duração e por tempo 111- nUW@fg de VItImas. postas �� I 4 mIl moedas de

C A T '.ti L-A O determmado, sob a denomtnF.ção ouro, ]'I fOiam transportadas
Rea�.sumt'u a I'

. de «Sociedade Brasileira Carbo- ta,nbem para o castelo de Au·
! Hld C 100ca . .

Eu ropa medico cirurgica das rnolé�" nífera dr. Perdeneira Ltda.�, 'lI'I@eonk@oJ••uto do blrY·

I tias da Cabeça e re�coço. .

qa' praç.Q de Cresciuma. governo d. Bargo. Uma assinatura mensal
Espé::ialj�ta em

•

1-'
V' E' 'd') C "1 d

de A GAZETA custa

l·
Olh'os, Nariz, Gargan- IfoÍ' S�I •

o a c ano a,n o Duhlin, 14 - Anuada-se 0. f.i� I apenas :;'000
ta e Ouvidos ,

Matos, . brasileiros, estabelec!dos eialmente qU8 ., goverllG reco- -------

.....,"':."...="""-,,,, .. ;;,,,,., .. :,,, .. j "Oe'. "",,',"""'\. ..

.-._,.,.;. '�""""-'"":r"'",, Consultorio: Rua Trajano 18 ;n;sta.praça, .::�ntrat5m uma 50- nheceu,a llu�o:idAd. do ,�mGrQI Bom ne90'010S�; ln:� If� IdJÀ� ""lftl� -I. &lt'ft�
...

L'"td"a DIARIA.U.C'NTE'
.

. f� clédade comerciaI para explora- Franco e not.JflCOU a Bur"ol que . 'c.·5lIlll!lU .....�ld'WI' UIíQ.n'il6U .... "n ;VII::...
d

.

d materJ'al o sr. H. L. K.rneyo repre••n· Vende e. Magmllc!lcha'
.,

I das 10 ás 12 e das 16 ás
. :'ção o comercIo e

t
'

!'d d d
'.. ..s .

I
-

Age.ntes: CarDos Hoepc' k'A S-'I' .'A I 18 j1ele.trico. etc., com o caoital d�.
'ara na qu.� a e' e mInll1t��.

d
·i. cara, ao a?(}• -

horas
4'001"\d1>000 d"d d

'

t
I;à Estação Agronomlca, com

,
-.' ,,'.

,
.

'11
• v� . \Vi I o em par es VARSOVIA, 14 - 'Correm' f IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 34, ,-;- Flo!ia�op.oFs .)._N�.�3�3���������'-" iguais, por tempa indeterminado, rumores de qne o ro�onh�cimenlo °dt1ma, .�on �rtavbeI e granJe .ê.asa.

.

, _

•

b Ir
•

1
-

I E 'd'l do "c.vern8 de BurloS ••rá "Dua-
� reS!OellCla, e o pom3f, Flt-

������������������������
80 \ Il ralao SOCla oe spln.o a

•
'"

•. '
'"

d'
.

b t'
.

D'llB&'lI@ M S $&4 ....
============ & lIof

t
'

• .1 FI
" etado oflClalmenteA "'. lOS. e Inum"ras emettonas. IS'---'-.-� ----.,-- IVJ& os, na praça oe ona E I'

.. d··
.

- d d _ 1

C
.

�
-

'I d N I" xp Ica·ae,. eCIsão, do"gover- p.oe e gran e extcnsao oe teuas

O·m''P'anh I� � .
�c � O' 11 �

"

e �Vaga ;
-

no�o IS.

"<, I no pelo desejo de l'ecdnltectlr o
.

para fins agrícolas ou divisão em
� QIoIi! I Q � 'ii governe d•. B�r�(Js antes 'que a 'lotes.
'- , Volgang" 'Alte�burg e, José Fran�a e a Gra Br.etanha tenham

.ça-"'� Co�teSI' ra'
,

'

C(rneia�n, �ra�;leiro" eftabele�i·, i�entie() AProce,dimento,. d�mo�.- RUA TTR�Jtz�Ol'iaN· 15
U iJ dos em JOllmle contratam uma

t. ando d��sa fOft;n� a mtelra �n. . P.)_'
ti •.:' .;;'.

sociedade comercial' para exp!o-' :emna pohhclil �,: !;>IODU;, (N 50

MOVimento Marltlmo ..Pof'to FlorllJJnapalls"uçrto 'do comercio d�compra elCurso Anton.·eta d'e'
S

.

d
.

F"
' .J C' t

venda' de aull)mOVél$, . com· o .

..

ervlços e
_

assagelros � eae ergas__:. capital de 50:000$, entrando o

, F t d à
.. . socio Wolgang Altellburg como EXTEllNATO FIJNBADO EM 1922

re e�· ,e c rguel rOIl capital de 40:000$ e o socio ..,

.t,iJ
,

• ! José CorueheD, com o capihll cursos sc��:��!�IZA. e prepara para os exames de admIisãe aos

�������������������I��������������I& 10:000$. A wa dU(�Ao .'

Para o Norte Para o Suf é por 5 ano., sob a razio 50· Profe.ssoras: ANTONIETA e LEONO,R DE BARROS

I cral d� «Altenburg & Cis••, MATHICU}:.A: Aberta, todos os dias uteis, das 8. ál 10
íiiiiiiiiiiiilij__iiiliiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiii_õiiiõiiiiiiiDIi.iiliiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiai*iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiíiíiiiíililiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii, nà pi'a�a de Joinvile. .

horas.

z, E'POCA:

PÃSSAyi:fROS E;: rn 2 di;3S

Os tesouros arts
ticos da Espanha

legalista '

r= I
11'''

"C
- rl'a J esu�"'t,JO egu) oraçao -'�,

. ....

I�E.ABERTURA DE l\ULI-\S:
Curso PrelIminar e Jardim da Iolância -16 de íevereirc
Curso Normal, Sup. Vocacional e de Admissão-I· de' m Hçe
CUf.10 Ginasial -16 de mvrçc

�k\.MES DE J\DMISSÃO -24 de fever -ir.

Moc'emissimrs
aviões JU 52

ligam com a

maxlme segu
rança e pontua

\ lidade:

BRASIL
URCGl:;\I

.

I ÂHGEl\TINA
CHILE
BúLIVIA
PERU'

Si:Wj
,COR.REIO·

-

Barros

·15v5

@ Paquete lTABERA' sairá a 18 do
corrente para:

paranaguà, Antonina,
• Santos,. Rio de Janeiro,

. Vitória, Baía, lv1aceió,
Recife

..

e Cábedelo
C�rgas e passageiros' para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

o Paquete ITAGIBA sairà a 24 do
corrente para:

Arnolde Hansen Junior e

Walter Hansen,' brasileiros, esta
belecidos em Indaial, contratam
uma soci�d.dé c.merci.l para ,,'
exploraçlo do ·comerd. de cha
rutol .' cigarrilhos, �com '0

-

c.pj .;.
tal' de J 0:000$,

.

dividido , ..em

partes i,usis-, pór 5 anos, $ob
A razio social de Mili!len' Ir ..
mlos, na praça de IÍlda�al.' ,'.

Fernando Machado, 3?
N.45

Fóne 1516
Jmbituba

Rio,Grande'
Pelotas e

.

,).

Porto A,legre

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

Curso Catarinensé de

"

Madureza I
I

AVI·50 Recebe·5c cargas e. encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
e emite-se passageas, nos dia.s das saídas dos mesm@s, á vista do a.

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

.

entr'.?'gue, nos Armazens da Companhia. na vespera das sJídas 'ate as 16 horas,. �rnesto Hh�.:!�ra�d.. e Age-
para ser condu�ida. t�ratuitamente para, bordo em embarcações e�pedais. _

no� VareJ.. ,brauleJros. eatabc-

e:SCRIT()RIO�PR1\ÇA 1 �i !DE NOVEMBRO, 22 SG>B. (FàNE 1250) .'� lecldos n�$ta praça, . ��ntratam
�RMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE·1666) -END� TELEG. COSTEIRA umll Il)cledade: co�e.fC!al para

Para ,mais informações com o Agente exploraçlo do c.me�clo '·d�. r�-
. .

-', '. .'

' prelent.ç�es, etc., com o capl-' l"iiiii!'��_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii�._iiliiiiiiiiliiiiii�.J ,-SANTOS CA �DOSO ,- tal de 2:000$. __.:dividido em N. 52
�-----

MATRICULf�

, ,

(" .v� <"��li':';�"';."--'�">'"\':l.,_. '.:).���",,::;,,:,,;.,_.,;: ..... : "--- -�-""--r-
'

.-

': I) "mal-o� �stDclê - de. rDupas para

Acija-se aberta a ITjatricula do curso de ;.Ia
dureza, que funciona á rud João Pinto, 'no 32, das
i 9 ás 21. horas. '

Os interessados serão atendidos na séde do
referido curso, diariamente, das 15 á� 21 ,horas.

menln••. ., garãtas
,

.

R,u.a. C,ollselheiro Mafra esquina da Trajano
.

, .. 1

A C A .F! I T A' LI;.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o sr. Adeanar de
jantou T1'.0.... o I!r:''f:l�

.... a.a Oik "-'

Vargas
RI<?!. IS-Passageiro do segun-, ventor Adernar de Barres jantoudo aVIa0 da c Vasp» chegou on�'1 em companhia do sr. Getulio

tem a esta capital o sr .. Ademar I Vargas, com quem permaneceude Barros, que se fflz aeompa- até á noite, voltanc o cerca das
nhar do chefe de sua casa civil, 22 horas a esta capital.
Ir. Batista Pereira, e do 11'U ofi- ---

cial de gabinete, Cid de Castro' A maior Serraria de Lenha
. Prado. .

I.

G interven.tor paulista foi rece- Fone 1.160'bido por varIas autoridades que ._ _

lhe apresentaram cumprimentos Ina ocasião em que desembarcava I Clube 5 de No"no aeroporto Santo:! Dumont.. 1
Falando á reportagem, decla- i,rou que a sua viajem se prende

a assumtos de ordem administra
tiva oe quais vcm tratar com o

preeidente da Hepublica. Do .ae- O limpatico clube de Jdi. Pea
roporto, o 81'. Ademar de Barros lúa, levará a efeito I1)S ;;..:IIS sa·

rumou para um hotel no ccntro: Iões, n? dia 19 e 21 dois anima
da cidade, onde tomou cómodo. I do� b.alles carnavalesco. Oa e'tll!
Mais tarde, o chefe do governo !I!II.oe� for�tQ ornalllentado8 li ca

bandeirante deixava o hotel e se pricho, remando entre os num.

dirigia, em automovel par a Pe- rasos fanl do 5, UIIl!l anil'Jlaçio
tropelia. Uma vez na cidade ser. deiU�!laa.
rana encaminhou-se para o r l

I A diretoria promoverá um coa

lacio Ilio Negro acompanhado cur.M da mais sriglna! f"atuiA.
dei sr. Osvaldo de Barros, seudo co.n premies ás primeira e se

recebido pelo presidente Getulio illOJa celocsdas.
VergaR. C')'11 quem conferenciou. �. 66

.

3 V-I
Terminad.i a eonf- renciu o inter- "����_;:c�,��\����. "

CLUBf '15 DE
OUTUBRO

ID3) I

,

Negocio de Ocasião
Vende-se uma bôa casa recen

temente construida, tendo bôa a·

gua,. privada, uma Rutra casa no

va para despejos, e com terreno

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

Cardoso, em João Pessô.l, perto
do Balneario.
3� 15v15

C)�s�� f:RCe�
ESPECIALIDADEI

Barros
Getulio

FLORIi'\NOPÓLIS,qalata-Feira 16 de Fevereiro de 1939

Compra-se 11m motor de 3 a4 Vt9 t .19 d S·d IAte -dcavalos para uma pequena fa-, ID e operarlos a I e-' Incri oPbrica. I .,

Tratar-na '«Casa Silas», Rua,rurG'íca da Barra Mansa Unla chi ..Conselheiro Mafra, 72. .,
N. 61

.. . .___

3-2 vitianados nUID acidente irada
BARCELONA, IS-Nae ofici- I nas de fundição da «Siderurgia

I Notas Ca-

1_'_!olicas_1·vembro

Barra Mansa Ltda s situada Da

localidade de Saudade, ocorreu

um acidente de lamentaveis een

sequencial.
-

O alto forno, de cerca de 15
metros de altura em aleno fun
cionamento, cheio de 'ferro fun
dido, explodiu, vitimando 20
operarios que ali trabalhavam,
sende quo 15 deles estão em etl·
tado grave, foram internados na.
Santa Casa loeal.
Segundo conseguimos apurar,

Il causa da terrivel explosão, fgra
lIlotivada pelo fato de achar-se
e feno solidifieado, no tubo prin
cipal do forno, destinado "va'
\!Iiação da matéria em combus
tão. As!!im, a abertura ficou fe
chada, determinando em conse

quenoia Il elevação da tempera
tura no interior do forno, que
a despeito do tudo o trabalho le·
vado fi efeito, no sentido de ar

rombe-lo. explodiu fra,arosamen'
te, eausando indescritivel paníco
nas redondeza •.

MEXICO, 15-0
toureiro Alberto
atingido por uma chifrada
arteria femural, na última p
da tourada de õntem. Foi c
duzido para o hospital. Os
dicos não pódem dizer qua
tempo ficará afastado das a
nas.Hoje, ás 7 laoras, no altar mór

da Catedral Provisôrla, missa por
- alma de Serapião Silveira.
uma: C(Hf!�(:'dO./e.tv.t.., A's 7 horas, no altar de Nossa-

--

\l:l1gnem ha que possa quebrar a Senhora, de sêtimo dia por alma
"Co.nbinação Feliz". Sempre uni. de Antonio C. Ferreira.
.los caminham os imprescindivels Amanhã, di. 17, {j a Iesta de
cornp inheiros da I\Iulher Brasilei- Nossa Senhora do Desterro, Ti
ra:-PO' j)r� ARHOZ. BATON I tular de nossa Catedral Metropo-

E HOUGE HAdo;ação" litana. A's 7 horas, haverá missa
---.-.------ com comunhão doe fieis.

Termina hoje o retiro do.Clero
Secular da Arquidiocese, O expe
diente, portanto, continuará a ser

atendido pelo sr. Cura, todos os

dias das 11 horas ao meio dia e

das 15 ás 16 horas. Essas são as

horas apropriadas para se tratar

I com o sr, Curá a respeite de eer

tidões, casamentos, batisados, etc.

I Chamados para doentes serão a-I tOOe "éo e e
tendidos � qualquer h�ra do dia l3

.ll.� _. � �-!. _
_

- Fe-ce - l.lOO'·'
. eu da noite.

. .=--,,�-t: {JJc�ldas I ,�'�_'!'BW.C·lflI1il$ltil!��.;..'.ltl'.i�C\�

_ll:lnfr6� ;_.�'

: atoaicas .; Fistulas crônicas • Ondul' cêes perm-IPio XI. o. operário.
• -Inflàmações crônicas em I a� a
: senhoras, etc. são curadas :

t.
.

.

A I com a INFRAZON TER.-\· : nen esMorreu PIO XI e �o� ele o PIA. (Raios Uttra Violeta •
grap?e defensor dos �Ir�ltos pro- frios, de onda ultra-curta, I Fazem-se á rualetanolil._ Em �U88 �nClchcal5 sobr.e I e para aplicação local.) •
a questão social piI) XI,s!m del-: Procurem o consultorio do I no Luz N. 174.
�ar de apentsr aos opera rIOS seus' "

I
N. 72

deveres, defende- lhes tambem 06 i dle• �lIreUo Rotolo
direitos contra a exploração dos

• UMA ASSINATURA MENS!grandes indu�triaIiBta!!. Eis alguns a Rua Felipe Schmidt, 18.
DE "A GAZETA" cu::;ntópicos de suaI Encíclicas "DiviDi : •

APENAS 5$000

�����Ptoris" e "Quadraiésimo

1�1··.�ee.".®e.�!»
.......,o

"Não se pode dizer que se te· O A
.. .

T Ouvidos!) nariz,
nha satisfeito a iustiça social si I r. rmlnlO avares -

.

gat-gaota
os operários não tem assegurado

JI CIHURGIÃO·ESPECIALISTA Assigtenl,e d'o prof. Sanson
o s�ll: próprio sustent� � de SUB Consultas das 10 áe.12_e das 16 ás IS-João Pintll,7sob-Tel, 1456
famlh�, com um satarIo propor .

cioBado a este fim; si não se lhes j i
.---- .----,------ -,,---- -�

.-

facilita leus modestos haveres,
prevenÍudQ assim a praia do p!lU
perismo universal, si não tomam

; providâncias em seu favor, com

seguros públicos ou privtldos, para
ma velhice, em caso de enfermi"1dade ou desocupação. Em urna

palavra, repetindo o que iá temos I
dito em nossa Encíclica "Quadra-
�éhimo Ano":

.

"S6 então a economia iociaI de
fato poderá subsistir fi obter seul ICins quando a todos e II cada um

dos s6cios são submini!itradol tv'
dos os bens que se podem formar
com as forçai e os "8uhsÍdios da
nat.ureza, com li arte técnica, com. Especialista .dO. Cfntro �e Sande ••. Aflsiste.nte do prof. Sanson

t't
. -

d f tA' Consultas dlanas das 4 a'3 6 1(2-R.Vltor MEnreles,24-TeJ.. 1447a coas I U1çao o a ° economlCO, .

bens que hão de ser de molde a[ .. a 2LEu..,.._��!!!Ii�q.�IS�d�71�t������._�·�..���....�.�""""��,.,-_
sati!!fazer aft necessidades e a ho·'· N. iI

-- .. _--�.-

P..
nesta comodidade, como tambem
elevar os homens áquela mais fe
liz condição de vida, que quando
se age oom prudência não s6 não
é obstáculo para a virtude, mas

crandemente • favoroee."

BRIGA REtAM.
PAGO

Regístrou-se, ontem, cêrca
15,30 horas, nas imediações
ponto dos autos, uma briga
têve a duração de 'uni rela
go, com a troca de tabéfes
tre os chaufeurs Mario O;u
ché e Osni Salomé. \

.

A policia' não chegou' a int
vir, em face da rapidez da c

lenga».
.

Lenha

Ora. JOSEPNINA SCHWflDSON
ESTE menino bop.Ho tem uma cUtis tão avellu.-

.

dada e tão rosada, que dá vontade de inorder...
M;as não é privilegio'�elle, nem segredo .�
nmguem: todas as mãezmhas cuidadosas podEtOlobter este res!1ltado, polvilhando o corpinho d•.
se\1 bebê com TALCOFORM: ,

TALCOFORM cómbate 'as assaduras e tod�s ..
qu�esquer erupções das epidermes 'delicada••
Alba as vantagens de um talco finissimo á..
propriedades antisepticas do LYSOFOªlJ.
laLoralorios 1.,,50(0..... s. A.
Rua Taquary,' 190 .. São Paul,.

IEspeeialista em doen�as de SeDhora�
e erean�as)

CONSIJLTORIO
Rua Felipe Sehmidt, 39

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás

-,.

3vl

Igreja Grega Ortodoxa d
São "icolau(A venda nas farmacias e casas do ramo) _,'

1..._II&IlI.dl5 ""'�4?".. ... •••
(;OMITNI�1l.DO

APAREJAHOS DE: JANTAR
"ROSENTHALER"

LOTES DE LINHO

Recebeu MOCEL-AR

Levo ao conhecimento de todos os Católicos Ort.Ódoxõ, �
geral, que a PASCOA·do corrente ano, conforme os

.'

canonel dI
Santa Madre Igreja, será celebrada no dia 9 de Abril.

Portanto, o próximo dia .20 de Feveiro, eegunda-teira, se�
o primeiro dia da QUARESMA.

FLORIANO'POLIS, 15 de fevereiro d� 1939.
.

- ....

+ Monsenhor João ChryssakiiiQ
Superior da Igreja

o S�bão

"Virge Especíalidade"

N.71

de WETZEL & - Joinville MAR�A REGISTRADACia.
recomenda--se tanto para roupa fina como para roupa comum.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


