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i PERGUNTA i _

I' I: ,"A IDinha l;Dissão é
... A proposito de uma nota que ha dias publicamos
; na seção respetiva, destacando a influencia do futebol na :. rou O d'r' tr4afl4lfts'iS confraternização dos povos, um -assíduo leitor», vibrando .

-., -.... .. �

I de entusiasmo, depois de varias considerações no sentido :1,..,. de aplaudir o que foi escrito, faz-nos esta interessante
: pergunta: . :
; «Qual a missão cientifica,. diplomatica ou militar que I PORTO ALEGB!E, 25' - " taJ""res'

'-

H... fez, cada qual em Suas atividades, tanta propaganda do I"t.. u... do Male do Rio lltar um acôrdo entre os n15ss.;;u. a reeelc de al-

I Brasil, no estranjeiro, como a de Leonidas e Walter, Do- I Abordado pel�s repórteres,
I
Gra�de do Sul. Antes de interessados no comercio guns �l'�ateirIj)5, . mas a

I mingos e Peracio?» : no hotel, em Porto, tudo. devo declarar que da erva mate para que causa e Simples. O assun

: Tal pergunta não pode ficar sem resposta. E a. va- : Alegre,. o Sir. dr. Car20s g:!)stei imenso da cidade. seja fundado o referido to ainda não foi cemple«
•• mos dar com aquela sinceridade rude que costumamos pôr •• ,

Gomes de Oliveira, Uu�tre que. ainda, reão conhecia. I Centro, que terá porprinlll tamente estudado, O Cen ..
em tudo que,' de qualquer modo, represente uma afronta á r

: verdade,
. I i diretor do Instituto Na.. Quanto a questão do ma- cipa. objetivo Iançar' com iro terá (,) poder de venIer

: Não iremos lembrar ao missivista, que houve uma I' clenat do MatQ, dis-se ó te. ela será. solucionada, mais facilidade o predute, I a erva mate de todos, na

�.Jl;:.: conferencia de sabios em Haya e dentre eles um, o menor e seguinte: - éoino acredito, de manel- organizando uma verda- proporção da quota de ea-

I talvez em estatura, que assombrou todas as grandes ca- : I ' .11 ra satisfatGrda." delra
;

entidade, á seme-I da um, e terá a fiseali-
! beças: o brasileiro Rui Barbosa, Nem lhe iremos recordar II, "O p.rinciPal motivo qúé\'I'.:.... Depois de um momento1lhança do que vem fazen- zação do Instituto Nacio-
.... que houve outro que lançou os fundamentos do paname- 8 -

: ricanlsmo:-Joaquim Nabuco, Nem lhe recordaremos, ainda, : i m� tro.uxe 8_ Pl'rto Alegr.e. ; d.e pausa O noss� entre

...
do a Ar�entlna .. Em San: I

nal do Mate: Nada mais

.

I que quando se desafiava a humanidade com elevado pre- : 1 fOI a creaç�o cio " Cent50 i
,,'estado acresc�n!_a: , . I �� Catarln� e no. Para.na �e resta dl�er por ena

-

_ � mio para quem fizesse a volta da Torre Eriffel num diri- :: dos Industrlar.os e Exp�-r� "A nossa mlSsao e fac.-l Ja cumprimos -Idenbca I qua� te."

.....
; givel, que houve um homem que conquistou esse premio

I:. ii
. "�.íWt.,;�-€,��' str§ m !

.
n=mm"':f.'" I _MiM ""'"*'""T ªiiiiWif 6Y�

: e, ao indagar-se-lhe a nacionalidade, foi constatado ser ...

A
:,):

brasileiro, o que valeu Eduardo das Neves escrever o
"

_ verso que o imortalizou:
.lL A E -I;;

,

-'« uropa curvou-se ante oBrasil»,.. r-

I A pergunta do nosso -assiduo leitor» é atrevida de I.• mais para ser respondida com elevação;
: Deus nos livre de profanar a memoria de- Rui Bar- :
I bosa, de Nabuco e de Santos Dumont com o colocar-lhe I• os nomes na esteira de Leonidas,. Domingos, Walter e e

I Peracio., Mas vamos responder:' e

• Maior propaganda do Brasil, no- estranjeiro, do que I
I a de Leonidas, Walter, Domingos e Peracio, propaganda : ,&""'0
:

feita tambem com pernas e patas, foi a de -Mossoró». I .I1l_... V�1_,,--_._._.__!_'Io_r_i��opoàis, Domingo 26 de Fevereiro de 1939
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'. I I los republicanos espanhóis, á deiro do sr. Alvarez Del Vayo,
- i medida que os acontecimentos!

VARSOVIA, 25-A m�ior d,e-l A imprensa P?lonêsa divulga I tudahtes deram brados d�' «m�r-I I ínternacionais se v�o prec1pitan-1 MADRID, 25 Até ás pri-
monstraç�o anti-�ermanlca fel�a i largamente. ': atitude do.s estu- i ra' a A}emanh�», «D,aníZlg P��-Io I do ;com .0 reconhecimento inter-

i meíras horas da tarde de ôntem
na Polonia, .depois da apr?xI-: dallte� alemães, que excitou os

I
tence a Pol?nta», :: i' < ;2: I . ,I na�lOnahstas pela. Fr�nç� e: não se encontrava em Madrid o

mação polono-alernã, na cinco, poloneses,
, ,,' ?óm�nte a� 14!30hQ;�as,'� P?,- � i

Ora .Bretanha. A situação e a: ministro Del Vayo,
anos, realiz?u-s� hoje,' quando: A'

rua. p. 1.0. X.. 1, ond� esta mS-j h.�Ia cons.:eg.Ulti. d!Sper�..
a �

•....:.;(').)S
m

a._.-. "11 i mesma, corno relação a Azana I Nezrin entrou a tratar de as-
mais de d?IS rr:II estudantes �as; talada__� __I.�����o ,al�m�!_-.�s es.=-_�!festantes,

. .

���),,;k-'4""" I
: e Barrios, tendo ,fracassado , o� : súnto� do interior, especialmen-

quatro universidades e colegios I . . .

O'''
,. '.

d"'·.'·;' """i""'t'" \ " I esforços de Neg.nn para 'atrair a' te os relacionados com os pon-
de Va,rsovia, se reuniram num IPrenarativos'para. ii 1 ,.:a�'Y·�.·.·..g�.d'·.�

..

···!:
.. i".-�]�,a.<.�<..

-.: I Espanha .o, presidente da" Repu-: tos situados fora de Madrid, na

«m����f: q��ns���.ios o.r�dores 1- .

t'
.

<. � '-.".'
- �':�<r ;'�í\�'iQ:��:��' 1 p>"

�-!I �I��tes� os - representantes_,� das-i-r�!��:[:t��l��Jes �e bata-

discursaram, atacando vIolenta-I exploraçao do pe-. .

'":1 ,:-:
..

�. -'Vi) " Asseg�ra-se' que Del �ay'o I '

-

--.-mente a
- Alemanh,a, numerosos

I d' L b RIO, 25 -Um'-vésgertinD pu_!:. I e,:contrava-se ôn�em nas P10XI-!OS duqlde- ,"" ·d··e Wln"e�t�dantes aproxlm�ram�se da tro eo e .0 ato blica uma reportagem"'sobre Vi-I 'n1ldades de Perptnhão, ta .I :S. .

. s.ede da repr�sentaç�o dlploma- -

t� Dumas, o «navegador s6I_ita-li 1 ! '

A decisão de, Azana, ,e,ntregue dsor em 'cart�shca, ?O Tercelro Relch" mas a no», que, cansado das emoçõ�s I�
. �l I

a Del Vayo, [.oI transmlÍlda, pe- lU

pOldl�a edst�belleceeUntoumdl'Srpl�orrsoasn� baBtoAcI'oAn's2ta5tanEdsotivoesthop�0eg�S��; dos o�eanos, veiui:' Pda,r'! o
�
Rio; iii Dri. Pedro Ernesto , rlOecuteslaegdraefOvoeltaCrona�emEspaanllfalrme d

co

cor ao e !S� am '.
� conclUir seu curso

'

e aViação,; 'C: I "e .Jogodo a n:ultldao com jatos de dos preparativos para a explo- á qual pretenàer se 'dedica!", ,J � RIO. 25 _ Foi adiado para: ,

m�nguelras do corpo de bom- raça:o do p�ço �e '7'
petroleo, En= ,A ulh�a faça�ha de Vito fo) dez de i'março o sumario da I PARIS, 25 - A, embaixada! LONDRES, 25 - O s,r.: Geof-

belros tre outras tnovaç.oes encontra
em seu late < Lelg» que q'lando .

P d E t
I --.-----------------.--. ! frey Lloyd sub-secretario do

A d�l.nonstr(}çâO foi motivada. mos uma instalação de luz elé-
rumava para <Buen�s Aire� fui dculpa dtO s�: I: rdo rnesdoe�e I

'Z A Interior, de�larou êí,ntem perante
.• !', t' 'd

' , os ou f0S_ 1111 P lca os no ;:,-I. '- C C
. p�lo rec:ente mOVimenLO do n,a-! tnca, cUJo mo o: e movI o co� colhido por um furacão, nas viu de mercadorias da Prefei- ! i:! amara ?OS _

omuns que o

CIOl1<'.llsr:o alemão em Dantzlg, i o petroleo extraldo no propno costas do Rio Grande" do Su}, tura;
�

. i.
'

I «�Ol1l_� Offlce». nao te.m .

os n�-
'. .Iocal.., Itendo lutado desespwradamenle, .. -.-----------------.---------.------ ,ESTA RESOLVIDO A RE- cessanos podeles para Impedir

V;\RjOVIA, 25�Os es�udan-l O engenheiro MoaCir Rocha entre a vida e a morte, sendo: 0[\1'\ ;\SSIj\T1\TTIRA MENSAL i �

13 venda dos cartões d� jogo
tes ,realizaram, hOje, rUidosas info,rmou q�e ,a ,nova sonda che- I

filnaIm'ente recolhidO' por um 1- DE "A CA�ETA" CU::;TA NPNCIAR ! americano que representa ul_l1a
mamfestações contra, a l\lema-11 gara em prmclplOs de março, I cargueiro grego, '.

. I
. A.PENAS 5$000

. I «charge» aos duques de Wl11-
nha, mostrando-se parttcular- - :••••O G�··--:.1 .

. .' ..��2i����';'i�_-_-:: .-����.:'.':'_"!" IC., PARIS, 25_:'0 Gabinete) fran- .

dson.
mente indignad�s pelo fato dos i I Contra .Tosse, ripe, :!� �. � "«71 Tt!'- 'm>. ��.!'T IF\\." iR\. Tr!l cês notificou ao, �r, Manoel Aza-! O dep�tado trabalhis_ta, Harry
;:studantes ale�aes havere"!1 co- i I BronqUites, elc. : I� ,�VW; W � r.Y.� J1.�- � JJ,JI JJ;g na de sua. declsao. de �econhe- i pay, p�dlu a supressao des�e
j,)cado, no Inshtuto de TCnlcolo.., i

. lI, -

Ir IR A' N' C CO
cer o governo naclOnahsta es-; jogo de cartas sob a alegaçao

gia de Dantzig e outros estabe-I: .

:. • r '�'.' panhól, afim de que disponha; de que o mesmo procurava

led,mentos, cartazes com. �visos, I: .

. , :i" .

'"
. '.

.

doe te�p,o para resol�er sobre. a : ri�icularizar a _ aristocraéia ,i�-
mal� ou t�e,nos neste te01: ' I: PA�TILI"".S,· II-sera reconhecido den.tro, sltuaçao de S�ll governo,tenao. glesa. e os membí..DS dél Eamlh

«1:.' proibida a entrada de ca-II eReN�Hl"'$·· I
<

.

. i Azana comunicado o seu propó-. ReaL -

"

chprros e polacos», ....:�__ 1,......................... .le· horas pe-I � ���ntr.a I sito de,abando_nar a embaixada: --.----.-:--':'-
- •

.-

A 'd U ". .lo, 11: I: a. '3' i espanhola, assim que a França i �scftl',�'dA .

.

.

.

s casas e pe.. I
'

I.'
.

.

teconheça o govêmo de Burgos,
' � V n ��

O od;gos N N e no a",erra I O sr, Martinez Barrios decla-: .....�s novos � .

E I nhor nao farao ., .

���t;�\�:Sdr�n���i�,za�t:�J�=! Ámerc", �,:,e
civil e cnmlnal ma·ls transarNoes PARIS, 25 - O primeiro mi- nando � embai�ada esp��hó"ly ��ta.Catarina

� nisíro francês, sr, Daladier, vai em Paris, o gabll1ete Negnn tl-,
'Ql

:
•

Arm.as ean p_ropor ao GabinAek o recbnhe- caria numa situação de i1egaii-' Acham-se abeiÍas, desde 15
RIO, 25-Anuncia-se que o

I ,l
.

cImento do governo de Burgos, dade constitucional. I do fluente, as inscrições aos

ministro dá justiça entrou em. ,RI9,' 25-AnuncI�-se, que o

f'uner'ai ;,' nxal'm'Sae,SSãO de segunda-feira pró- Sabe-se que Azana tenciona I
exames de segunda época para

. entendimento com ·as comissões. Smdlcato dos Propnetart?s d� renunciar, para com esse seui os alunos ,rel?ro.vados em uma
. eflcarregadas da revisão dos co- i Casas de Penho_res so ,e�ta Anuncia-se que naquela mes- gesto pôr termo á guerra em

'I'
ou duas d�sclpltnas, _

. digos Civil e Criminal, no sen- aguardando a pub,ltc�çlíO ofiCiaI
ma data Chamberlain anunciará sua patria, 'Os refendos exames deverao

tido de que fiquem definitiva- do decreto q�e IlmlÍa ,em 12 PENSACOLA, 25 - Os res-
na Camara dos Comum., o re- Os observadores diplomaticos. realizar:-se no proximo dia 28.

t
.

I 'd s os estudos até porcento os juros anuais sobre tos mortais do aviadoor brasi-
h' t t d d't

'

d Imen e conc UI o
, , d' f'm de ex lel'ro GUI"lllerme FI'scher Presser con eClmen o por par e o go- acre I am que a renuncia e

._. ._____
'.
_,.

f' d f' da que pos- jotas e merca orlas, a I -

A

b 't
'

A f' F d'1'\ Ins e março a Im '"

'I d d' t
.

I'ns verno rt amco, -

zana ara com qUê. ranco a le IA H 'I
.

d;'Ç "

sam ser transformados em' lei pedir uma
_

clrcu ar, or enan O jazem na camara motr uarla -

a ofensiva contra a parte cen-,,'
n a� a·

. '" d' bril a suspensao das transações na- talada em uma das dependen- I d E h d d t'
V a&

em prlnClplOs e a .'

queles estabelecimentos. cias da base aéro-naval, cerca- PARIS, 25 - �alando, hoje, tra a span a, an o opor u- ,
'.'

..... ')iee'i' zsq 5_ dos por uma guarda de honra na Camara, Daladler declarou; nidade á França e á Inglaterra'constt'oi :for-
de armas em funeral.. O padre _«pretendo propor ao Gabine- de levarem a termo suas nego- i .

.

O,' p'.'et' ro' leo 'de lo- A regulamentarão Royer oficiará ás 10 horas (ho-- te, segunda-fei!a', o reconheci- ciaçõe� par.a a capitulação dos ti'"&1°����es� ra local) o serviço fúnebre ca- mento do governo de Franco, repubhcanos. .. "�'!JV
b t·· N, ,III rad610 d f· aNo de' tólico, após o que o corpo do -o.MINISTRO D.t\ ". .�AIA, 25-9 sr, Van. Dick,)\ a 0- nao e, . a . pro ISS. .

malogradó oficial brasileiro 'será BURGOS, 25 - O senador JUSTiÇA 17�I . Rti.�: lmmstro da D�esa, anuncIou du-
.

• embarcado para Nóva York, e Berard despedindo-se do gene- ,
! Jante uma ses�ao da Camara Alta

.. ativo farmaceutlco dali para o Rio de janeiro, O (al jordana, expressou sua sa- POUSAR EM POÇOSJ, que serão constl'uidas diversas

teneQte Parreiras Horta, que se tisfação pelo resultado das con- DE (;Al,.O ...L\S' I cent.enas (.(' casamatas ao Itmgo
mostra abàtidissimo pela morte versações comunicando a deci- ! da fronteira terrestre com a Ale-

do compatriota e amigo,' decla- são do govêrno francês de re"; RIO, 25-Informa-se que o' manlía, a léste, e COUl a Belgica,
rou textualmente: «O Brasil co- conhecer o govêrno nacionalista, ministro da Justiça seguirá, a 2 ao Sul Declarou que' a fronte!ra
bre-se de luto pela perda de um -c .' .'-

., de -março, para P.oÇ,C's de Cal- mari�,ima e�tá Buficientementeprc-
verdadeiro homem, cujo coração, '1eul.a,:, DelaDlhert� I das, a�im de Jazer un�a eStação tegHa por fortificações e pela
estava na aviação.» FODe 1.100 de repouso. ! Marinha de Guerra.

- � A
I z..... J l�.ll-

Entr&da......-=.z:... -
,,- 1

Sabida. J--- i 19_

e

ornes

Porto

facilitar UI11 acôrdo"�· decla...

de Oliveira ao chegar a

Alegre

Diretor-Proprielario
.'

JAIRO

I NUJtIEIIO 1;�19

BAI'A 25 - Ouvido pelos
, -

«Diarios Associados», o enge-
nheiro Moacir Rocha declarou
qut! foi negativa a análise de

radio-atividade do petroleo de

Lobato.
.

RIO' 25-0 ministro' do Tra-
, ,

balho baixou uma pôrtana cons

tituindo a comissão que vai' ela

borar o ante..,p·rojeto' regulamen
tando o exercicio da profissão
de farmaceutico.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A hora do correio

I
.

fano, adel\n�av? no r�tum�aD�e anun.cio,ql:_e féz publicar no Argos,que

C
.A.

d
•.

I
os seus 40 artlstaB eram mdlanos, Japoneses, americanos e tambem

Quem assistiu este' ano o noQ80 tristonho carnaval de !'ua, rODICa OmlDICa para orgul�o.�a no�sa fauBa, brasileirog. Dizia ainda � amestra�

Ilão pode imaginar, talvez. que já se trouxe, uesta mesma Desterro I

I
'.

-

.'.
'

dor que eXlbl�la atestados laudatorios de varios ministros da Euro-

pacata, muita loucura para a rua, muita animaçãG;muita alegria.
pa e d? ,Amefl�a e de Suas Ma?estarie3 Vitor Emanuel. e Pedro H.

J á não se fala das �oci<:ldad(?s carnavalescai'l que exibiram em
concedIdo'! á vIsta do seu' i'Bclente trahalho.

::1008 iuces3ivos liodos e sugestivcs carros, de mutaçi'íes variadas e
A entrada para as sessões do Salão Paraiso ás 8 e ás 9 da

. inesperadas, e que formav;'lm ootaveis préstitos em anes passados; O. C. noite, custava apenà'l um mil réis e o programà e;a de encher o

lIem nas batucadas, nos Zé-Pereifls, ensurdecedores que, uma quin-
tempo todo. Gomo curiosidade, transcrevemo-lo:

zena antes do Carnaval, ie batia á sacada elo Club Dôze, como que 0bturand�-ae o erificio. Depois, taboleiro e combates ativos entre <Distribuição ao espetáculc,: - 1'- Rhto subindo um mas·

'li acordar entusiasmo3 em hibernação, a despertar sonolentas ani- O! j�n.tal da épeea. tro de Cocanha; 2' - Rato que leva uma {:arta &0 Correio; 3' -

mações para os tres dias solene3 e alegres; nem na3 mascaradas que Nesro ni. tinha direito a se meLer ne3tas folganças de gente R�tos �ue s�bem numa corda estic!l'la (exercich de grande equili

se fazia pelas ruas, indo, de dominó, diabinho 011 sujo, dar trotes »ranca. Mas, nos obafarizet, elltre grito'! de cabJclal:J, corria muita b:lO); 4 - Ratos leva�d() cOiltra IV�),3 (imitação de Mme. S'1cchi); �

�m velha.! tias beatas e em conhecidos rabujas da cidade. água peles ambros dos eri6lulo!l e á noite, muito vaso de deilpej,) 5. - Rato fr�de. FranCISCO, Sa,;, I, LHO. que toca o Siuo da igreja;

Isto afinal, é de ontem.
Ile esvl.liou, a mandada de pai. e' namorados despeitados, sobre 6 - Rato muxelro que conta o .ltnheu'o; 7' - Rato 'lue conduz

Mas. mesmo muito antes, ha cincoenta, ha oitenta anos atrai, os Dom Joães d. então... e eIJtrega qualquer moeda; 8' - a It) no machambomba, em nú

a animação era maior e l'l carnaval era uma festa caracteristica que,' Data 4e 1159 o inicio da guerra ao entrudo e 8 Sociedade mero de quatro, puxados pelo f·lu} )�() Rato Timi!ino' 9' - Rato

apeSl\r clt> !'le realizar em fevereiro, arolhia-se ao signo de Aquarioe Carnaval Desterrense anunciava �s festas com a substituiçã·o dos deslocado, fazendo exercicios gi:l'J;;tiC:{lil slilbre a corda bamba' lO -

a sua feição principal era a agua, a agua com que se encharcava c lilll5es � dOI� baldei ldágua PEor. clogos. de fdlore3fsolta� .rafmo!!, co I Rll�tO!lDna, corda 'Ivol�nte, indo pelo ar com perfeição e equilib;io;
proximo, com que se arrumavam ao visinho pneumonia!! memoraveis rêal, &:flD� laas e �. mas»-. amtla.CJogos e es eras ocas �itas d", i

-v ato qQe I umma o palacio; 12'-Rato que sobe a corda bamlila

oe banhos cd'outro mundo". sob o olhar complacente
-

das autorida- cera, flDlI�do �Uta�qu8r frutas, c;et�t�s de florpes, Dil?la(;:<lche�af:l, fi-I cOb� 2d coItbtra pesos; 13' - Rato artilheiro, dando fôgo � peta e

-des. O entrudo era jogo popular, gozado e permitido: Em 29 de tas., papeIs. p!n 8uOi, Yerso�, con e 1)4,. etc:.: recomzav� alO.da a: fm lU o BO. r� a mesma; 14' - Ultim® e brilhante exercicio: Rato

janeiro de 1356, fazi&' publicar Clemente Antonio Gonçalves, fiscal IS.cI8.a�e o �10gt'Odd. cOllf�I�IiI!I, amêndoas, balas de assucar, IDVO- dMar9uez SImdao no seu carro c')m (ii seu criado - Rato Martim,

da Camara, pelas colunas do cARGOS::> o Artigo 122 do Codigo uerol seces ...e o a a espe;I.e.. •

• e pe, atraz o. carro, puxado pelo famoso Rato Cocó (cavalo que

,? de Posturas da Camara Municipal do Desterro: Não 8BGOntramOll netlül8 posterIor deste Carnaval que deve· os leva a passeIo)."

-eH' permittido ás pessoas deeentp.s o antigo uso do diverti- �ia ter sido pauIi8si�() e sensab0rão. A Sociedade proíbia .não s6 A nossa iogenua gente gostOu da habilidade do professor

lllénto do entrudo. Somente nQS tres dias de costume, empregando Jogos dágua cQmo, anuía de fru�ai.e evos. Stefano e enchéu·lbe a casa; pois, diz o ArJos, . número seguinte,

para isso os nomiados cLimões de Cheiros), devendo, na forma Eotretaato. e de presumIr tn'esse o povo, o bom povo que
I que o espetáculo fôra muito interc5sante... e que não cobcará mais

da Lei vigente, os vendedor&s, tanto de lojas, tabernas, armazens queria entrudo, �gua, �orreri�s e fluxõ�s de peito, ata<:ado e présti- pessoas.
'

� outras casas, e os 'Iue venderem ou mandarem vender pelas ruas, to cem .ste.1I ultunol. I?gredlente�, pOIS nos anoll segumtes não se 80breJiDeSa

tirar Iicen!la da Camara pela qlJal pagará 2$000 tanto para venlJel- faz referenCia aOB taIS J"'OIl floraI8.
.

.os nas casas acima designadas eomo por cada taboleiro vasilha que E voltau a imperar, até quasi os nossos dias, o entrudo, o Est!'-s. historias de allimai l amestrado;!', de ratos aera atas

je posér a venda pela" rual'; e os que l'l não tiverem tirado paga- jogo dá,ua, com limr>e. de borracha e bisnag!ls, com as suas ale· calS mat�matlCos. e cava!os mú,ic)s fez-nos lembral' aquela blag'ue

rão 6$000 de multa: Fica absolutamente proíbido usar de outra grias e &8 seus incoBvflnieR�'IiI, quaodo. estel se tornaram bastante de Andre �rull� a r�s�eltf.) de UIIl holandês que p09suia uma ôstra

qualquer 'cousa para tal divt"rtimento que não seja os cLimões de evidentes para que ° propno povo eVItasse a Vilha e bulhenta u- amestra?� lDtehi.�n!BSlma, .que. SJ chamava Elvira, e que tinha

Cheiros::> e os infractores pagarão II. multa acima estabelecida. Não sanca,
por halnhda<!e maxlma abrIr ,·é fe0har, as valvulas tantas vezt"s qU!ln·

se consenti.rá que oe captivoE> andem occupados nellte divertimento de
tas representava um algarisill3 �scritQ numa lou'!la·. .

qualquer maneira que elle seia, sob-pena de 24 horas de cadeia.» 11..8 ee.panbia originai Chamado um compdtriob do feliz possuidor de Elvira este

Eritretant(), qU8sdQ o entrudo era forte @ os liIB�e. pOUC08,
apost?u em �omo salier!,�pelbor aprovettar as quahdades ext�aor.

IBtrova.ffi Im jogo 'li ••nec.s. aI b.eit. dá«uo, o. b.ld.. • .. p6· Em 1862. foi a no..a Capital visitada por oma c.mpaohi. dmon•• do .. teh.ente "",Iu,eo.·
.

tel cheIOS, derramados sobre ai cúiltelu delB lDCIl12tOI'l. teatral únioa no seu gênero, e que hoje faria inveja a estes aweri· E, ante a inél'��ulidade e desafio do primeiro, tomou-a

Os limões eram fabricalloi por v�lbas senhoras que melhora- callos que exploram habilidades de besourol e grilos e organizam pe- entre os dedos e sorJ�W;a de l)1l1 Côlego. .'

v�a lia epoea a lua reoCl.r. t:�l:n a eonfecç5.a destes pf,?jet.il cheie. leias entre gafanhotos gladiador"s: - uma companhia composta de Era �,st�r a. �f.�()t ma·neira ue ,apro\reitar- a3 qualidade;l de

dárua Jlerflllllad'a de Agua de Florida. Mergulhavam, para late, uma ratos; de autenfÍCos ratos, que se exibiu no Salão dó Paraiso, uma Ôstra, mesmo saDlá.

lara?ja á qual se espe�ava um cabCJ, em uma p�n�lll CODt�Dd$ cê- então existente nelita Capital. ,'-'.

Moral: E ainda o é; mtiS ha

"8 hquefeita. Com o re� riamen to certava-se o hmao, retlraado·f) O elenco artístico era Do..' �'pelo nú�ero e p&la -proce· 2�teraP••r.efere, :.Qpe6,a�. '�_�;,,�IJ;�O' con�inuar

.�� ��!��� �2!� i� :�� �ºy �ra �. ������:�� ���!�����t �Dci�, P2��' � ���. �'l��j9.! � e��__ -
-egta. :�_P.lofeSBÓ� � :racQosi Ste- ""

Crônica do Dia

A manhã é um cristal. A cidade abre os olhos fi luz. A
vida v�i recomeçar... A vida ... o dia de hoje... Rodam nas

ruas, atnda sonolentas, as primeiras carroças. Passam, amo
lengados, sonolentos como as proprias ruas, os primeiro!' tran
seuntes madrugadores.

Vai.se a amanhã estendendo e vestem-se de róseo acida

d� f' os hOrIzo�tes. Um sino vibra no espaço, chamando os

fieis para a missa das almas. A balda é um espêlho tran

quilo refletindo a luz tio céu. O sol recorta silhuêtas de ár
vores ao longo do morro do Antao. O passaredo deixa as .

sombras agasalha oras �os arvoredos. O cambírêía, fundo
de um quadro de maravílhosa beleza, sustém o Gigante que
recostado •. deixa o. ol!tar perdido na infinito do céu.

'

O dia, agora, e uma rosa abrindo em pétalas, desce

brfn�o se em c.or � perfume•.Um assobio fox troteado e em

segulda um gnto lerem a quíetude da manhã: é 8 gar6t6,
alma vibrante e canalh� das ruas, anunciando a GAZETA.

e mercado �scan�ara s�as portas. Chegam as primei
ras embarcações: e o peixe, deste mar farto e abençoado do
Sul, que ve� transbordar nas bancas; é a lenha, sequinha
de estalar; e a louça de barro, herança minhota na irmã �
boa goente lusitana; são as deliciosas frutas do.Co�tinente

Asora, são. os c.aminhões e �s carrêtas, Descarreg�m,
apressad�s a carga vínca da terra tírme, lá de cima, do in
terior. Sao os colonos brasneíros ••• E' o hULDUS da terra fér.
til, a .eterna pri!l'avé!a do nosso sõlo. Tomam todo o largo

d�S víadutos, o. ID}en:lf de uma das alas, o largo trentérro ...
E a abundancta, e o fruta do trabalho honesto, persistente
de crepusçulo a crepusculo.

'

E ali estão: a manteiga, o queijo, a banha, os ovos o.

pres';lnto, o salame, as salsichas, a linguiça, a morcilha,' o
touctnho, a carne de perco. a farinha, o feijão, o milho, a

batata, o assncar... .

Sim, é o _colono amido. E' o. produto do labot das mãos
calosas, das maos semeadoras, que realizam com o suor do
rosto o milagre da ilorescencla.

,

Lá dentr� é uma orgia.de cores, de perfumes, de sons•••

E a verdura, ainda orvalhans, enchendo de verde no.vo, Vivb,·.
os taboteíros, de mistura cons as flor es e os legumes. São
os passarinhos e os passares-soa canarí os, os gaturamos as"
saíras, os curíõs, os rerreíres, os coleíros, os sabíãs, as �ra
pongas-revando para o. interior do majestoso edificio a mu

síca das matas e a fanfarra das florestas,
O sol vai BUG••• E êle veio �., Ipnge, do mar distante,

esplendente, espalhando oiro sobre-a- terra toda •••
A cidade enche-se de gente. E�� hora Ioíra do dIa. Os'

meus olhos se iluminam na c@ntemplação do céu deírado•••
A vida recomeço" ••• A vida... o dlá que passa •••

" "
-'

II
.

Laguna! Cidade Feiti,o! Crisma dos' meus labios, em

dias de um Junho que já vai longe. Cidadc-Coração,! .Dita·
.me Q,. saudade, com que te envolveu, como-vêu ".lllá. o meu

pensamento e a minha alma. E' a dístanrta entristecida.

Porque não nasci, terra dos meus amores, em teus

braços, ouvindo a canção do teu;marujo intréprido casada á
vóz plangente do teu. mar!

Lenge de ti, do calor milagroso do teu seio, da brisa

leve que espalha no. ar I) perfume das tuas flores, eu tenho,
sempre, olhos anuvíaãos e desfalecidos!

A saudade, amarguraãamente, vem torturando minha

alme, requeimando meu coração. E' a ansía de te' revêr, 1In·
da e querida Laguna, nrasão de glória, escuda de honra!

Terr 1 bendita! Abençoada Canaan de �Santa eRtarins!
Terra feliz, em que o amor floresce casto, puro, cheio

da meíaneolta dos velhos romances; onde o ninho sempre

fecunda, onde não céssa nunca a orlilia dos canteiros!

-Eu quero. revêr a majestade da toa -palssagem alma, e

adormecer, banhado pela luz dos teus misteriosos luares, e

vêr, sonhando, cair do céu, sobre ti. terra amada, e sobre

teu povo. como dádiva divina, a poeira de oiro dos astros!

Antigos Carnavais

Coração, Rosal: da G-ent�

Na primavera, os roseirais florindo
vergam de tanta rosa.

Mas alguém passa, olha o botão mais
corta-o do galho e -leva-o. Silenciosa
é a mágua da roseira; no entretanto
continúa a florir. Mas outra mão

'

. .
.

,

eIS se aproxima, e, devastando quanto
de rosas queira-uma porcão-«

.

arranca tudo, colhe uma por uma

todas as rosas, sem deixar nenhuma,

lindo,

No entanto ... é primavera, o tempo
novas flôres rebentam na roseira,
e ela revive com beleza e graça,
a primavera inteira.

Coração,
•

co;ação,
•

ro�al
.

d:l' ge'n t;
.

'

iI te maguar, acaso, a mão de alguém,
não queiras nunca te vingar lambem,
não tenhas nunca um gesto de rancorl

passa,

Guarda a tristeza sill�};1:rios3mente,
como a roseira que -ealada sente,
e cujo pranto desabrocha em flôr...

Beatriz dos Deis �arvalho

(

Respingos
.

o sr
.•
Assis Chatea_?briand em recente artigo pu

blicado na Imprensa caneca e largamente divulgado na

imprensa de país, lançou a última pá de terra sohre

o cadáver moral do sr. Plinio Salgado,
/ Foi o tiro -de misericórdia que o brilhante jorna

lista disparou, cheio de malícia, contra o homem que
se permitira, enfatuado e eyQ�.fbo� a veleidade de sal-" .', '

var o Brasil,
Termineu salvando a pêle ... e dê graças a Deusl

Infelizmente, porém, não foi um tiro á queima
roupa, como era de esperar.

O ex-chefe verde, de uns tempos para cá, anda

arredio, eauteleso, afastado de tudo e de todos, evitan:

do com um Banto horrcr a luz meri.liane, entregue
coa0 está li exercícios Iísicos, embora remando em sêco,
como frisa o articulista, porque lhe falta sem duvida

nenhuma II coragem precisa para remar em águas prã-
ftlRdas ou mesmo remansoeas, . '

Nio podendo compreender os homcm, simples
mortai&, volta-S{l em bôa hora para a fi"ura· 'divina e

luminosa do Cristo, cujo Eaange'lbo ainda hoje é um có

digo soberbo de ensil'.ameatos para os povos ci.vilizados.

florianopolis, 2.6,....,2,.,...1939

O
_j

Mãi d'Agua
(Lenda do Norte)

UMA tarde, um caboclo robusto
voltava p'ra casa na sua canôa.
De-repente, estacou: uma voz maviosa
cantava, cantava, chamava por ele.
Nísso.. olhando p'rô lado, caboclo
viu junto á canôa uma joven formosa
que mostrava seu busto desnudo
e compridos cabelos de côr esmeralda,
Uyâra l=-exclamou-cquia fugir
mas não ponde. A sereia cantava,
chamava por ele.
O caboclo quedou seduzido,
já preso ao feitiço da voz da Mãi d'Agua:
-Vem, caboclo! No fundo do rio
terás um palacio, riquezas terás.
Serei tua; soo. moça, formosa, .

terás o meu 'corpo, meus beijos, amor!
Dormirás numa rêde de penas,
forrada de seda, macia, quentinha.
Serás dono de todo o meu reino
serás o meu dono, serei tua escrava.
Estendendo seus braços robustos.
caboclo amoroso eülaçou a Mãi d'Água.
E cantando, cantando, a sereia
levou Q caboclo P;TÓ fundo do rio

.. Um barquinho vasio •

balançando, gingando,
descendo com a correnteza,
Uma palhoça.
Na porta, uma cabocla triste,
á espera do marido que não vem,
e não virá jâmais! ...

Sylvio Moreaux

;,
Eximindo-se da

-

responsabilidade dos atos "lutuosos
que s.ob�essalturam a Nação, Plinio Salgado revelou-se
ao,milhão de adeptcs que aliciara, um sonhador sem al

m�, in.::apaz de uma vib;ação, sem entusiasmo, medr�so,
Ialastrão apenas, um apóstolo falhado, a quem faltou

a. coragem de um Saldanha da Gama, a bravura emo- �

cionante de um Tiradentes, que pagou com a vida a

conquista de uma ideia pelá qual se batera com deno
do.

Que o ex- chefe nacional repouse em paz, rotundo
e cauteloso, dentro do sudario que as suas propria& mãos
retalharam: o ridiculol

muita gente neste mundo
a ensinar aritimáLica á SUI;\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZ� ,TAl.liPara a M*
,.

, I RIO, 25' , intre varias
Proprietario JAII-!1) CALLt\DO (CoDsultorlo de outros, o-pesidente da Republica LNIVERSAltIOS.

�---�-----,

'I,I;_,_... Mlle. Z)iiiii__�'.1,1 assinou' ontem na pasta da Ge�r" MAJOR TROGItDO ANTONIOFlorianopoUs, 2G de Fevereiro (le 193)
[a os seguintes decretos: exoue DE MELO

�' ... , [ando o general José Pessoa Ca-
vacalti de Albuquerque, do co

O urranjo dos opo- mando da 9' região militar, com
seu tos de: nUla Joven .

"II Gséde 'em 1"1€..to rosso, e no-

r--. m�ando para substitui-lo o geO; aposentos de uma joven, neral Amaro Soares Bitencour,
na1tJr"lmenle sensive] e' inteliger.« f

.

FL "'VIO FIPn·R ""RI' VATICL\r'-lO, '25 A que por esse mo'ivo, OI exone-
t1L m '" t", d. vem possuir duas quelids» D d F I T

.

convicção que reina nos cir- [ado da iretoria a .sco a écni-
Je : conforto e delicadeza Iemi- E

•

culos italianos é que o Con '. ca do � xército: nomeando o·

clave que se r-unrí 10 di; nma,
general Firmo Freire do Nasci-

I' de �1arço' I
Q\lllnto ao, coníorto, f) vida

mente "ara o cargo de. segundo
lherá jr�a'pl'drlPrl)tXlm J. esco

mo krn:l unpõ e um certo plano r-

". d 11 . n e o suces ) . sub-chefe do Estad0 Maior do
Agentes-correspondentes em to- sor de Fio Xt. g' H.l "para ,0, seu arr&DJo,. pOIS .Exército; ex-inerando o generaldas as localidades do Estado. La Tribuna diz q , os hdil tr�; proo,(,.ma� ai cOlnsldera�: {)taviano José da Silva do co-

l c=rdiais têm ti 1(1 a.np'a 0-
. crrmr, a parte IDt� e!ua ou ae mando da 2' Divisão de Ca»

C O I a b o r a (' ã O portunídade para t oca de trê�;Il�() e � Vida s.QClal. �áldria, com séde em Alegrete,
� idéias d::':'VÍl:() ao longo inl I,SSI!n, SI a

_Jo,e�l po"SSue
e nomee ndo para esse comando

t-rval» co·' tre a' morte' do penas um aposento, .e e neces- I AI d
.

C hq
�. deve dormi o genera exan uno un li,

f b afia0 ente eve ser onmteno, .

f
.

Pcntl ice e a a ertura do
I d b Ih I

.
7 que, por esse motivo, OI exone-

Conclave. Por isso, acredita O�I!Hd
e .l.a a o Q_U eitura e fado do cargo de diretor do Servi-

,a a c "Islla�. G f' d E é
.

se q de as conversações pre S· h bi é d ço eogra 11:0 o x rcito.
1" d

.' -

d I a a Ilação gran e tan- .

P 'd
.

,ímlnar,-s a reunta) car -

H
.

@
.

,. -- or ter 51 o extmta a

nalicia serão breves pois os I �od,me .or, �OIS, edstas tr s ��drtes .Comissão de Requisições Milita- SRA. ACACIO MOREIRA
,I' .' -

b t ln ispensavers po erão ser DIlI a- .

c?
.• renais te.rao as ante tem- I

d res, apresentou-se ao secretano
R' t amanhã -a data na.

'd mente sepa: a
r as. I d G' I C' I egis a-se .

-

PI) para preparar e consl e-
Ma. si em 'vez de algumas gera a uerra o g�nera ns- talicia da exma. sra. d. Eponina

rar St'US' planos. .',
" '

tovão Barcelos. Moreira, digna esposa do sr. dr.
O Conclave, no qual foi'] peças, possue'se, apenas u� qbuar� . ��!l presença do. ministro Acacio M;>reira, ilustre causidico

elcit» rio XI, durou cinco! to pequeno, sera. necessano a� da Gueu& e altas patentes do nesta capItal.
d 'S m�s O di> agora se

,aute engenho para resolver es- E é't t d;(...... ., ,- f f
'

d'
x reI o, omou posse o cargo

gundo todas as' probábilida sas unções �n aMe!llaIS.
_

de diretor do Mate;ial Bdico o

A correspondênci::l, bem como. eles durará ií"IUitissilOO me-
Para .dorm.,r, segundo, o �� . eneral Artur Sllo Portela.

O! valores relativ09 aos anúncios I
"'08

.

paço dlspoDlvel, ter-se'a uma O d' t d A ut· ....

d
.

d
ii • • •

b
- ue or a erona t..a

e assmaturas evem ser envu os ....

O ," d \! .. cama com as r!spehVas m�slO a.�.�J E
.

" , dao Gerente FLAVIO FERHARI
- superarloS- O vatl

,I .. I 'd
(';10 xérclto, oe licor o com su-

•

á' 'á' '1
'

, d' ou slmp e�mente um como o , - dI'C no] co ocaralT1 os ocels
Ad' n d d" !Ze�toes apresenta as pe o serviço

I' ---- sobre as caddras que ecu-l
d l�an que, f'Haotde o Ia, pO-1 �édico da AerOl1auticél, deter·

. Passageiros que seguiram pela

I l_C 'I S· (. I era SEr troo!> Oíma o em move .

I' I E V'
-

Ath' em' 25para.o,. !""Id, . ap�, a IX l;1a, o� i de sal')' �1O(;U qu� ��ll5a.mente se �erl- mpreza laça0 . eJ'lIlo

I :'G-A. Z
1= T' I.L'.,H� S' I

c-ardlats eieitorcs. O docel I

.

E' ] hca�se a eflclencla neurO-cIreu- de fevel'eiro- de 1939.
L d b'

'

d I t m caso rJe Ee, dispar de PQU" I
.

d d
' Para Tijucas: Olaciliano Sil-

e al>.:o o qua sen ou se, :
I '

'
.

'.> ator la, e to os os naVi'g1ntes, veira.
:10 ultimQ CUl1cTav�, oentão:c� d5ar,'_o-s,�rmafl�s'bse;.}�SSI: antes das provas de altura ea-, Para Itaiaí: Juraci Simss, Ari

. Cardial nati, depJis Pana. i VI, t!v�rao ser' em, utlw.OS d/e erobacias. ,Os _ pilotos dev�rão, I Batalha, OsnÍ Freitas, Arnaldu
.

f I I .Jb 1 33' I conter ao m�,mo tempoo to as' b'
'

'd . d I A
.

_ A
.

t'd A I eReminiscências ') co ocaco so re a ' a. i
"

d _

' tam em, ser ex-aml'!!a os antes e
, ssun�ao, riS 1 es mara

cadeira, que será oC!Jpada I �� acul.Oo. aço�sd fdJarad
a� n_oss�s realizarem vi�je.ns para o C9ruío ,

. Roberto Piaza.
,

llv"'r'as ne"e'sl .1 s o v<:dIC " , Para Blumenau: Clara Marta,
.

Do código de «Posturas» de p�lo C�mjjal.Fusslti, Arce I r

A-'
�

," v."", .

d -'� -.
. Aereo Militar.' I .. Constancia Livramento, Jad Li-

.

D
"

8 3 '

I hlspo (l<'" 'Tul'lm Nele apare,! O� ar\nall1�
'. po erao_ ser. .

.

"'.
'

esterro de 1 3 : . ..... . I

I d . d· d"'" J
.

d '. R '.. . t vramento, Frederico Reurde, Adão
.A·' J 6 () d _' ce ainda a. inscrição le,n- a apta OI IÇPOSIU..,OS

�

e m,a el ..O rrl.peu
..se O '- Mueler, Elza Mueler, Marlenertl�o 0.- s que erru

I' .' .Ia que flfrão o eleito do! mesa d' q. Cu r·u" "'" M Ibarem matas nos lugares por 00-
brando

.

seu ultImo oCllpantet I d .'.'
.

.

t ., ;, .

I u,e . ."
.Mueler, Marlete Mueler, ar e'-

de passem nascentes d'agua& pa·
com a data da eleição, 6d�1 edes�r�ved' e;� que, .. :r,n�nt�,� pu,tuba; em'� ��ãol\l�;�:�� eE�fl��::'fe'�:��iiJ;:

ra at; fontes' publicas ou aí fize- Fevemlro"'de 19�2. As ca·· p� erao esaparece�, de. �,s�·� Aps reoida �� .

��!':;zs�.���A�b"�r-3;.""ã�::';O�'B�'*"-u�at�i�n"':::�.�f:lI:����,'.' d" r>'> - 1 d' Vista, lima VeZ termma o o se!!
.

.

.�
"Ol "

rem roçados lDcorr�(ão na pena. eiras. s_rao co oca �s na
a el

"

do Norte
de 5$00'0 rf'is de condenação' Capela por o�d,'!mde Idade, P PA' b" 'd"

'

Encontra·se nesta capital, onde � e ��
.' 'm (f'did t as t

.. s estantes tam em eve- ,

, vam tratar de assuntos de' rele- � fiOI que lant'aram Imundices nas as IVI as en re
.

res
h' 'd� tã S. PAULO,' 25-Comunicam '��' -Senh""ra �,.' :s

.,. t�
.

d (". ·d·'· S· rão ser ene uh 35 ,ou en -Q. vante
.

te esse T\ara a co""una .� ... fi.i'taóbredltas nascentes, Incorrerão ca egonas e - \.,�r tais - IS-
h : d. h b'l • de Ap�recida do Norte que o In. � 1"' 'U.!! �

d b . pos Padres e Dlaconús O c atas, aprove,tan o se a I men que admwIstra com tanta �om' ii participam a seus parentes e �'na' mesma pena, e o o ro nas '
.

.

_ '

'..

t.e Os cant'lS.
., dique Curuputuba, que está situa· petencia e descortioio, o operOS0 �� pessôas de' sua!! relações ��rCI'ncl'dencl'as e não tendo com Cardtal alemao, schulte, Ar...

A f'
. ,

d d
'

d '1 t d- altura na pr fe'to do munl'cI'pI'o de- C'af'a" � "' .!'Ii, nvta emlOmã será a i (_) a mi me ros
_

e , t' I � � que sua filha HILDA aius� r,1
que pagar, sofrerA:) por ca-da cebisp� de Colonia," ocupará pela posição e -natureia dos moo' serra das Cangalhas, não resistiu dor, s�. Ca.rlos Spe!a?ça. I � tou nupcias com o Sr. SE. �
1$000 reis um dia de prisão». a cadeira, nl.lirlerO 13.

veis", objetos, e,. priocipalmentei ,à pressão das aguas das chuvas O �mamICo admInIstrador tE.m � VERINO MONTEIRO DA �:I

I
'

I !lel,as tonall'da'des q�e. devem seI' caídas na ,madruga.da de antero
recebIdo no hotel. elll! que. s.e acha,' � SILVA, oficial maquinista ijOn bus para Ca dasr· hospedada nu_merosas, VISItas.

, � da Marinha Mercante. , ,�de I.peratrlz síllgell\s, preferivelll)e{lte claras. .: rompendo-se em dlv�rsos' pontos. �.
��

_

As aguas, alá represadas, em enor· JOSE' VE�ANCIO FINGER "� !1JTodos os domingos haverá oni· �

� Florianopolis, 13-2-1939,. �Voltamos hóje ao assunto da bus .,>ara Caldas de Imperatriz, "A"cfÃZET�;-�ãchã.,;e-"ã mes cucat�s invadilam todo o Está em Florianopolis, tendoM!

���. �:]r;�"l���� Wcarestia de vida, para lranscrf- partmd!l d�- Largo da Alfa�dega venda no Salãô Pregresso vale, dest.rumdo completamente a nos dado o prazer de sua visita, F. �1 Hilda � ,�
v�ím(>s da imp'rensa carioca o t�r!��O horas, regressando as lã,

.

�

-: .� ..

"

.

' . usina anexa. Casas, casebre�, ran- o sr. José Venancio. Fi.nger, com- r H �.�noticiario a respeito de medidas
Ida e volta _ 5$000

> ",
" ,

.

'" ",,-, cbos, . depósitos, c.,êrcas, arVOIes)' petente gerepte da Importante �.",,._,.�� e �\....."...,..�_�qúé nà --Capital. da Republica SELL & PROBTS Sêde amig�s c!e :*'?�!��� .rbtipas:rplantaç�es, tudo dou encost� I Empreza Golonizado!a Moser. ;§,MI!M�� Severino

-

���".,,�.
vem sendo àdotadas pelo Co- dando preferenCl8 a �:". ': ..... '� abaixóJevado pelas a'gu8s. A USI-! DR.' LOURENÇO WALTRICK I �vêrno: DOS fili�dos á Cooperativa de na era de propriedade da fábrica.._ � confirmam �

.

cEm obediencia ao programa Sant� Cruz é a
.

�eguinte: aipim, Tin tu ra r i a Sê.lel·ii de papel Curuputuba. Tem-se no- "Vmdo da reg18<!. serrana en- ����oo�
trarado p_.elo Presidente da Re-' 4 milhões 'de q'uilos, no valor ..

d' " O contra·se, desde ontem nesta N. 33 3v-·-3
� tlcl� .

P. çmco pes�oas mortas.. .s 'capital o ,nosso prezado amig sr .
. pub"lica Getulio Vargas., com o de 400 contos; laranjas. 50 mil de JOÃO JOSE' COSTA. preJulzos são availado� em mais dr. LourençQ Waltrick. O ministro da Gnelio•
til!_) de b-aratear o custo de vida, caixas" no valor de 500 conlos: -Rua Tiradente, 7-Telelone de dois mil contos. ra ,'18Itoll O 1-_ de
bêneficiar.do o produtor e o COil- bananas. J 00 mil cachos, 'Do 1.213. "

Vindo �e IBlumend�u,. estiveram ea�adores
sumidor, o Ministro Fernando valor de 100 contos e máis de A «Tinturaria Selétai não é a "A Ga"'eta" nesta caplta os lstmtos cau-

e
'

.

G d d 40' J d �aiJr, mas indiscutivelménte _.' a � M eidicos 8r1. drs. Freitas Melro e
-

�ósta autoiilOU o sr. astão., e cêrca e próautos iv�rsos EdD'ard Barreto e @ sr. João
F

.l.
d' d F

.

d d I I' melhor. Para isso, tem. operários •

afIa, uetor o omebto a a avo,ura num va or apíox1- Medeiros Junior. _

Produção Veg�tal, a enhar em mado de mil e quinhentos con- competentes e á altura de !I.ua «I Gazeta» encontra-sefama. - A tende com a maIOr
i'á d S I'" peoterdimeotos co'm a Cooperati- 'tos.

.

.

'

rapidez.-Entrega..a domicilio. '. ven a no «a ao ro..

va dos' Colonos' de Santa Cruz;.
.

A Prefeitura e o Ministerio N. 29 P. gresso»
afim

.

de ser iniciada. � imediata-i .da Agricultura vem emprestando .,.

Imente, a venda de produtos agrí- apoio áquela cooperativa,' procu-
: .

5colas, por essa entidade, direta· rando, assim, relolver, em parte, LI·va�a-rl·a· .chuldt,mente aos consumidores. o problema do abastecimento I
Eni' consequencia dêsse enten· desta Capital».

'

diment.), já amanhã saírá de
Santa Cruz 'um caminhão fi gs- Plano quinqueuol
z�genio do Ministeno da Agri
t'ultura, carregado com três mil Noticia-se uma reuniáo de in
quilos de aipim, batata dôce; Ia- terventores no Rio de Janeiro,
la.njas, aboboras e verduras, ,que prendendo-se, ao que' se diz," o
seril.o ve�didos a preços popula" assu

..

oto a de.bater.se á execução

Ires. () alplm e a batata, por do 'plano ,qumquenal, nO$ respc
exemplo, serão vendidos a he- 'fivos· Estados.

'

zento'! réis a quilo e os outros Já se' acham no' Rio .os inter·
produtos na mesma pruporção.' ventores de São Paulo, Minas.

Diariamente o mesmo � camÍ-- Gerais, P�Í'aóáJ' Goiás, Rio
nhão transportará igual quantida· Grande do NOIte. e Est�do da,
d� de diversos produtos da Ia' Ri.o. ,

'

j;:
Voura carioca. Estão sendo esperados outros
A produ�io anual dos colo- çbefes de executivos eslaêJuais. :......;,...__,.. ---.......-

.

..;.'--�---;.-

,A"c.L.
.

..._ .,.

Vid'aMilitarNossa· Vida
Diretor - CORONEL ABEL ESTEVES

í

Expediente A ,tolocaçã9 I dos
Cardiais

Transcorre hoje I) aniversario
natalício do nosso ilustre conter

raneo, major Trogildo Antonio I
de Melo, brioso oficial da Ferça
Públíca, exerceu do atualmente,
as altas .Iunções de Delegado Re
gional em Porto União,
<A Gazeta> felicita-o.

Fazem anos hoje:

a exma. sra. d. Rita Tolentino, I,esposa do sr. João C. Neves;
a exma, sra, d, Raquel Ramos

ISilva, viuvá do n08'30 saudoso
conterraneo, dr, Pedro SIlva;

a exma. sra. d. Adelaide Li.1
nhares, viuva do nosso saudoso Iamigo, maior Lauro Linhares;

a exrna. sra. d. Olga Piaza,
esposa do sr. Augusto Montene

gro de Oliveira;
o sr. Liberato Bitteneourt Silo

veira, funcionario postal;
o sr . ."Nestor Moreira.

I

GERENTE:

RedR�ão e OfielnaQ
R. Conselheiro Mafra, 51
FlorianõpoJis -5. Catarina

CARLOS SPERANÇA

Está em Florianopolis o n08SO

distinto patrioio sr. cel, Abel Es
teves, abastado comerciante em

Araranguá.

• conceito expresso em art igo
de colaboração, mesmo solicitada,
nã� implica em responsabilidade
8" eadôsso por parte da Boda
ção.

,,\s8inaturas
Ano 50$000
Semestre 3D$DOO
Trimestre 15$000

Só para a capital:
�is 5$000

Passageiros que chegaram pela
Empreza Viação Atherino em 24
de fevereiro de 1939.
De Blumenau: Silvesto P-renn,

Frederico Stefft, Geraldo Rer·
mudo, Decleta Nunes e Mario
Seranho.
De Itaiaí: Felipe Jorge, Inau

ra Celho, Martinha Nascimento,
Regina �oares, Oli�eira Silva e

Bela Silva.

Vida eara

usando o creme

RIO, 24 - O ministro d:i
Guerra visitou ôntem, o quart�l
do 1°. batalhão de CaçadoreS,
aquartelado em Petropoli's, te!1�
do percorrido detidamente, to-

I das as instalações.
.

Em seguida o m.inish o da
.Guerra passou em revista a

tropa formada no pateo do ba
talhão, a 'qual lhe prestou, as
continencias de estílo.

Aceitam-se. encomendas de «clichés»,
'sinetes e carimbos de, datar, de, metal,

.

tiltzar estampilhas
. Hua Felipe Schmidt,

�Iorianopolis --' Sta.

chancelas,
para inu·

PRODIGIO, significa ,MILAGRE
MILAGRE significa
CHARLAlJTB

�DARLAUTD

de H. O. ',LI<;iOCKI dirá logo sorrindo:' que produto E8palltando O terro....��
maravilhoso' no lBunieiplo de

Soledade
Livraría, Papelaria, Tipogr;afia, Encadernação e Fà--

- bric:l de cariwbos de ,borracha
-

Artigos para escritóriJ-Livrús' eq1 ..
braneos--Arti-

'.1os escolares-Artigos para presentes -Brinquedoso
,

Teii"t'ã;ãiii"in.;ã-tiir--ã
relildeneia do ehefe
de' Policia da Gon-

e085�O Brltanioa

'-.

PORTO ALEGREj 24 - Ii'v
formam de Soledade ,que o de_,
sordeiro Adão Rockembach",
acompanhac!,o de.Masio Machí..
do e de mais dOIS desconheér;.
dos, percorre o 5°. distrito do
munícipio de Jacuísinho alar
mando a população" que receia
denuncia-los temendo represa
lias por parte dos mesmos. Um
contingente militar já andou na

captura do grupo de Adão Ro-,
ckembac não Gonsguindo pren-·
de-lo.

27
Cótarina

TIENTSIN, 24 - A Agencia
Central News comunica que
ante-ôntem de tarde um grupo
de japonêses tentou invadir o

domfcilio do sr. Dennis, chefe
de Policia da Concessão Brita-

41 P.

nica.
Uma sentinela chinêsa lhes

impediu a passagem, mas os

japonêses a mé}taram.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.IA �,A<�.�;.r·A
---

Tratamento cllníco.e cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

.

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

II F',"
.

.

!_, I S H' ItO Ilho, no ::"-iVh..
1l c. :';(.,A. lJaVõ;) ,·lQ�.on, no ospua

I da Fundação Gá·[.êe-Guinie do RIO de Janeiro
Cmplata aparelhagem para a sua especialidade

.
Elelrecidade Médica� Clínica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Ru j"<l\) ;J,nto 7 sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: Rua fenant13 Silveira 57 Telef. 1621

------- ,.-"';;'_íiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiIi__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilíiiiii!
-_-.,�,-_.'._--

j. '

..

Dr. Augusto
de Paula

Parteira e Enfermeira

D. flora Mullér
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.<\RTQS
Operações

•

Consultorlo. Rua Vicor
'Meireles 26

I

'_11I Dr. P"dro d� Moura Ferro'

A GAZ ET A I"-IDICA
Alfredo P de Arau! I I A I ��R�VAV�ga'.7.Â.V.A�&RODr.

. MED;C;. raUJO .•ccacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- �
rerra � estrutura em con- cattzação e direção �

r Especialista em molestias de creanças, nervos -

_

tem seu escríp � ereto armado de ob, as �impaludismo e molestias da pele � o. ferro �� tórlo de advogada á rua � 'W Aparelharnento com �Tratamento do empaludismo e das molestiss da pe- .��. pleto para constru- �le e nervosas pela .Jlutohemotherapia· Visconde de Oure Preto � ções de pontes em ;
Consultoria e resfdencia-Praça 15 de Novembro, ;3 I .�&�� concreto armado �

Telefone, 1.584'
.

_j
n, 70. - Phone- 1277. - � �

�s�!.�as:-Das 8 às II e das ,14 às 16_ horas I Caix 1 Postal, 110 , �i
�

ii': -'. 11\ : '�; O' C
�,,�

DR._PlN_�_Q !}.�.:��..��_�.O,!�!� � mar arneiro ibelro �
M .h D I c o ··.co P E n A D o B '-'·_-�'_G_.... � Engenheiro Civil l�

:.�
.L.....

.

� FtRIOAS
l � �

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1 ePi�HAI �_ �
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. �Lt�AAS �� Palacia da Caixa Ecanomica �

��i��!��A,���E �o�: �eiga 186 ����:s'� ��. Il��FONE 1199
�b�_�

'"FlORéif)1tANCAI �. 1· An'dar • Apartamento
-'"

Atende chamados a qualquer hora dia e noite :i:���'r�o � . !��

���������•..i1.�.""""_�" II o';;�"�'� I�'�.'. Caixa Postal, 784 ;-
E .. -_� '�;i � \k1

I.Dr. Joaquim Madeira Neves ! *:�;tvA ;;:\$#� �.,
�_

'_ �Jlli� .. G!:III.IMII. r- �� itj

I MEDICO.?-db'tJL1STA ·1 ""�':t�:: 1�.�;Curitíba Paraná ..����'-," Form�10 pela Faculdade �e Medici�a da Univer. - �

eldade de dó RIO de Janeiro :',�:! Para seu concerto, procu- �
,

rai a Casa Musical, que con- � , '. �'ta com a. oficina melhor i"'� -

_
'

.

�
montada na ca�ital. ii������:1������'��";-��"'-A��'T"'_

..

�:"I""Ã\�"'A.�:Dt.,.�·
i _

Rua João Plntc,= _.2;" q ���_.��� � ':l..V.4v� �1r4L�r":"�, 't":� Y.:�_:_� .........,&.
>,A:, t

.. "�� '�:f'\�1

I j A E I e t r i (-0- I (urso. de Maquinas e Pííotagem
:

...PRF:PARAM"S;� ALUNOS PARA �XAMES A 3{,. MA-
PARA INSTALAÇOES DE Luz, FôRÇA E AN- QtJINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, l'40TO-
TENAS DE' RADIO, CO:--JSERTOS E AUMEN· RISTAR E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

. _ TOS .:fROCUH:M �. MECANICA· MARl'FIMA;' .

A EL_ETRI,CA
!�TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA PO� I .'
.� PREÇOS SEM COMPETiDORES NA PRAÇA. . n·v MATERIAIS ELETRICOS. LU�TRES E ABAT.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.! VISITeM A Ele'tr.·caRua Joio Pinto n. 14 . �

ACABA DE REC�BER UM FiNISSIMO SORTI·
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI:
DADE NO RAMO-/\H rIGO GARANTIDO

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

_' 5Sjdt.f 14
-ti -otn "'i..!2..

�, . ..,.....-, ,

"

I Dr. Ricardoll -
. --I

IGottsrnann� . o-, Aderbal R.
. I da Silvai

I Es-eheíe da clinica do Hospi I J\dvogado
tal -de Nürnberg. (p.,oreeso.r I I P. 15 de Novembro, 3 sob.
Ind6rg Burkhardt e Professor

Fones 163 J fl 1290Erwin Kreuter) _ I
Esplelalllla Im cirurgia I���������=��������_�����������I

leral r�:",}���,���
Distinção e Beleza

lo 's 10,30 e das 2 as 4 h� .. Advogado
Rcsldencía: RIJa Vis'-onde

de Ouro Preto, 42-.
one: Consultorio, 1405
Fone: R.esidencia, 1155

Banco do Brasil
Capital

FU�do da relarva

10G.000:000$000
"259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODQ O PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes j�ros:Dep. com ]UNS (C01ViERCIAL SEM LIMITE) 2� ala
Dep. limitados· (limite de 50:000$) 43% .

ala

Dep. populares (idem de 10:000$) ,% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quanti�, com rettradas tam

, bem de quaisquer tmportaacías),
com

-

aviSo prévio de 30 dias
idem, de 60 dias
idem de 90 dias

EPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
-Com renda mensal
»

LETRAS A 'PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

-

Sujeito ao sêlo proporcional.
Expediente: Glas 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

�ab��d�.!:..J!! �O á� !1.�30 horas �.

Endereço telegraflco: SATELLlTE
"<""�=,��>

�..
. TELEFONE 114 ;

� [

4% a. a.

:5% c

..-. 1
..

alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Conforto,

F1oriIlDopolia-- 1938 ===

c, c: 'ih:. L -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
'mLAMPIO DOS REIS VALE
_
LARGO 13 DE MAI@, 41

. -

F[ORIANOPOLIS

CGNSVLTORIU--Rua Tra
ano N. 18 das lOis 12 e

du 1 S ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA-:=- Rua Este-

I'
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
_____

• "0 "_'"' �

Sandalias de Tira
e calcados de todas as qualidades

. (�

TAMANOOSi mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDiES.

-

BONETS. LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros

Fabrica de Calçados _. BARREIROS'
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAF�A, se

A. LHEUREUX

Com - Economia
nos Trabalhos doSó

Consultoria Técnico de
<.. �� Uf(-:_r;o. u:m.!;.-:-�,

IVO A.- CAUDURO PICCOLI
Enge��heíro Civil

Profissionais· habilitados p3ra
os ramos de engenharia

Adrnlnlstração, construção e reforma de
- -

pagamentos em prestações

Projét{..,s -'em -'g'êral
,

Escriterio central: Rua 7 de Seterrlbro, 47

Po rto Dni ã O

I to ..
' c c.

. ( ,

lt3>r. Miguel
Soabàid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamentomoderno das
molestias do Pulmão

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

Res. HotelGloria-Fone 1333

�C�om__�_�_s_da_s_l_3_á_s_16__m_8._ I_-__....��.._.��..--�-----·-c--. ������������� .

.

I
-

.

\
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FlorianopolisA GAZETA, 11�939
����'����������,....��.".._;._;"_�������������������������_�-���_�_��••" eo.�"•••••••••••"••••0.fW

t i Serraria 'São João' i
'I-�distríto do' Estreito

I Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

i metros. Bem sêca e de otima qualídade.

··1 - DISQUE PARA O N.'3 ESTREITO
1

...

Viação LJrussanga
, SEGURANÇA -_ RAPIDEZ COMODIDADE
:.·Dirigi�h!: 'í{JeXo soeio JOSE MAXIMO

'ltRANSi-'L);( ! � !).::_, PASSAGEIROS E CARGAS
'.g, ENT �E i\'� \'< \:'-!GUA' E FLQRIANO'JOLl.3
escaland . r)[ Fórll,,:lh;'lha, Mji L uzia, Cresciuna, Cocal.
Uruesauga, 0" {iI" �). L\ld�o::ro,Bíaç') do Norte e Caí,)iviIf
DUAS VIAGE:'.JS SEM<\N -\[� em co nbiuação co m ií .::::;::.::......: ... , ....

linhas de ombus Aralaní;u4-Porto Alegr(! �I�::Jf\::}::m::::::
SAPDAS �: �lo���:�p�J�s m�:;h�rças-L iras e sabado} .. I,��.I�r::\
S,.\I"U ..<\S di! Areranguá as quinras-Íeiras t: d ::.ingosl l{:·...... :::; :::

,

ás 5 hor a; da manhã.
'

- . ;:::t
A linha de Porto Alege chega em Ararangu-r ás :�rn:f
quartas-feiras e sabados e parte para PJ to ::::::tf:::

Alegre aos domingos e qu UHS feiras ··;.i:;·\AGENTES-- \rarangu.l:. B�IIl.udl!lo M IX rn I - F "f.:j li;
hinha: Cabriel Hiilns- Cresciurna: Ado r'-ataclJ Fllhu
Cocal: ZeferinJ Burigo & Irmào5-U(U�.;a!lga: i.?osano;

_

D.imiBni & ela. -Orltans; Irmãos Pizzolatti�-B(aço do NOJt3 adrisnAlexndre Snin
�GENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES II Erondino Cardoso S02
Otavio Cardoso S03

Ilua TraJallo, 2-Fone, ISSS I . Bern�rdino dos Passos SOS
HOTEL DOS VIAJANTES - procurem para se hospedar em J�Araranguá i

Numas' P. Cardoso SI4

,. ,� -.if-·_._-:-.__ ._+i'p�!:�r_i��a_ri_o_.-. - ..lJ�!_E'. �121MO I \Valdemiro Vieira SIO
..

:
AY",",,_, !.�....__ • • Ií '�����;j�!, :�mterd::: n:.��, CHARLAUTH'!lt �:�:�:nio Vieira ::: IC A.Ir E ' J A V A de tijolos novas, um bom pasto �·u�d:r::;ho,·���r:e;:��l!�r:nua :1' MMi4g;qg;Gii,,' mí###i}l@.5t;;bi@§i§WH*h_WW'W#Sr4�'!m,�

cocheira, e bôa chacara e agua IAmeI ica do Sul.
Avisa á sua distinta fI" 'gu,sia que dtspõe de otima

•
com uma linda praia para be- I I

sorvetena. estando hai)ilitrtJo a servir os mais nhos, [azendo [rente com a

CHARLAUTH I, I, �MPREZA· VIACA""'OI dld l'
es-

II'
Estrada Geral, que segue pafó �

.. '--_
'

p en , os p co es, s .rvetes beijos frios etc. .�

B'guassú. A' tratar com o pro !,I - ,

PdS·· I não é um creme comumJii!ij.It**&iIlií!Zr:::::�W*5 iL'��rm pi ,...: pnetano- e ro rpnano (ia

I�����_�����_!""__ '!.":__�__�_�������.����_ JSi1z, em Barreiro�.
.. J_- .- CHARLAUTH

G R A N D E H O T E L N� O D ii R ,N O II che exti!lgu�:à as sardas, pano,
----_ . __

_
cravos e espinhas, sl!m a mmuna

PROPc<IETARIO -.' irritação' deixanelo-lhe a cuti-

João Ku h n limpa, macia e fresca.

..,.,
'�I

:

uma

Disque o n.... :2OO de seu telefone e

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

Sü@ todos carros modernos e conlortaveis dirigidos por
hsbeis volantes.

ATHfRINO
CARGAS E PASSAGEIROS

Dorarios de saídas

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

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

CAIXA P0STAL, 82' MI' -'I ã _i &:;=;&ENDEREÇO TELEGRAFICO:
Grandhotel

-_- &

CREDIT
'. '

.

'UTUOEm prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõ � de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. Iamilias, com luz agua 'corrente

em todos os quartos
Tratamento de primeira ordem

./'
Diarias: 10'000 -12'000-14'000 e 16$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO'

.,..._----'------- ------.�#�.�_..._---

';: Clube de Sor1teios em Mercadorias
4 de Março

. 4 de 1\/18:90

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

RUA GUSTAVO RIC"ARD
Defronte aos Correios'e Telegrafas

Laguna Santa ·C·atarina

Muitos outros premias manara;

Formidavelms.•

Tudo porL$OOO
'

H��!a��iE.�=.J
.... *__4* -di't

7

'(.:1 ..

fIIEPPlESENTANTES E

OAR'LOS
li LI Z inas Matriz

BOSCfi

r7Ie,l'1 mil
CEPOSITAFlIOS EM S.A .. OATARINA.

H 'O'�'fa: P C K E

FLORIANOPOllS

.

'

s A.

..... • ••,. 11."1111 �_ •
....h..... _u .

--�. - _. COM • .,•• 1•••••••••atl......
....1 �II! C�.D". "�t I. (I,. •..�.)

'._a du...IItOIi....

Filiais em:

Blumen.u, Cruzeiro, da Sul,

Jolnvile, . Lages, Laguna, São
Francisco da Sul

A

.end. .", lod__ .._
.............-

Ia •••

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De P'ama Mundial •
.

, � 1;····--

f

-' ....�'"+-.� "',\,
\

'"

• .

I,' _' '•• -.�'- �:.:"-; �;. ", :'. �_
-

r_o
.�

�
•

"

...... '-: •.
-

·-�.,I''':.;_- -
.

-,' """.�_ _:-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�OVA YORK 24 - Um depois de viagem normal a
radio c�ptadl) pela' estação Point·áPitre; dentro do ho !

(a Ma.nnha anuncia que o rario previsto. I Mllndado de Segurança n' 28

vapor inglez -Empresas-Aus- _ 1 de LógtS, requerente - Man·
íralia «. continua, sem resul.! LONDRES 24 - Um al-

I cílio Figuerêdo e �equerido -

Ati Combinação Feliz" nas iad», as pesquisas nas pa- to' funcionari� da Anglo Sa-: o dr. Juiz de ·Dir.eito. Relator o

perfumarias. é .

arte que tão ra.gen_s ind!cada� pelo 'S. 0.1 xon Petroleum declarou (H. des, Alfredo Trompow ..ky.
encontrará simile. As Iovmu- S. que assinala va a posição] Agencia Reuter: «O proprie- i . � T(lb�né!l não. tomou co

I�s dos. Tres Element�s do vapor torpe�eado, nas 'I tarjo do navio- tanque «Pes-: �l�e�!mt'[lto do �c�ldo, pu ser

pírmordíars -da :3clez3_ sao I alun as da Madeira.
. ttf»! que se pensou ser o, inidôneo

na especle., O Joan,da
frutos da "Adoraeao". O -Emprr sas Austra ia-, navro que ontem expediu o i

do de se-gurança 5.0 é cabivel

II
.

-,I acrescenta que continua a sinal de S. O. S. comunicou' contia alo de autoridade e não

. I vi�ge,m para as Canarias de- á companhia que não l.ga- i con�ra ato. d� Pcder: Quan?o
ORATIS ! !

II
pOIS d� ter contato com o va a menor importancia a i

decide �alefl!l contt[1(,.IO,sa af�!1I
, . ,'Mgue!rO grego -Ernest essa sugestão porquanto o ao StU julgamentc, o JUIZ pratica

Q
.

b b" !,' ,\ ltorl, que se encontra no SEU vapor se encontrava a·: um dto de Poder, cerno orgão
uer rece er oa sur

"
" I d

. .
I d b

.

Ih f "f I'
roca O torpedeamento. 0 tuatrnente a grande distancia:,

e 50 erama,

presa que e ara e IZ e .

t j d
.-' I P

.

�
. 3 265 d

Ih á d d' Td' navro anque torpe. (a o tem I da posiçao assinalada no -
.ecutso cnma n. e

d
c ser e

gra; e p,�h I a-
O nome de -Paten= e des radio do navio torpedeado». 'I Mafrll, recorrente - o dr, Jl.!iz

Ce.esctevpa ai ·14·Y7.la6rcos, loca 7.468 toneladas. De outra parte a Agen ide Direito e recorrido - An-
aixa osta

' , '

B
'

R 1
Rio de laneir� I I

ela do L10yd atirma que o tco'Od asg�o.e cN'utros- e a�or o

III S"I'
PAFdS, 24 - A Campa' «Pester- tem uma unica es sr. es, rverra unes e revisores

,

e o para resposta II' n '.
-

'

.
. d U b S J

'I nh1a, Geral Tr�nsatlantlca I tação de radio ue poder de· os srs. es,' 1 ano .. a es e

=-me _
f rneceu O seguinte comu- ficiente sendo, provavclmen,·1- Jfr::d� !lOmpo��ky. .

N·.26 15v.15InicadO:·· te essa a razão porque nã ,i Dec,ldIU o Tribunal não! mar

. ,«Noticias de font� estran- 'se tinha podido pôr em cor.-; conhecimento d� recurso, (Cf não

,-'---------- Ig -tra, foram pUbhca,das altato esta noite com o na-Icaber na espé�le., _,_

���������_ IfSPSJt(L do torpedeamento via».
. E:mLarg�s civers n' 1.0u I de

ii/ IlldC'Unl navio com o nome ,Flonanopohs, ernbargantes-c-Eu-

I DR. P E DAR O
,de -Flar-dria» , A «Compa�- ��lFliil� �. I elides Gentil� e sim. e embarga-

.

C A T A L O D.
n e Gérérale Transatlal�tl-' I da -

a fa'lt!oda do E'la1o.

I Reassumiu a sua clinica � � f) , d}.J
.

E! que» a�1unc�a que essa in- j rlJl: �;lfílilt1'\\ 1F>�'?flilrr�/f1\ �ciat�r o sr. es lennque

U ropa '
medico cirurgica das moles-

I formação nao se rc fere ao, l!!J �lJm\V II ��IW� �'W Fonteo.
tias dÊs�:c�:I��a ez= I seu paqU �te «í3rdagne», an i '. )tIii,I'Uxrilr- Foram. rejeitados os embargos"

ligo «Flandriél» Esk u tim;), " , S ,li i para
conÍlrrnar o aco[<:!ão em-'

Oihos, Nariz, Gargan- com efeitll acaba de chedar" »J.\NTI- Â�1'14 ELL« ,Largado.
ta e Ouvidos '1$&ea......ef,)�a••��...ho:e.._.....HGO.....�._.. l f-{nUfso crime n' 3.297 de

Consultorio: Rua Trajano 18
;) �}�""�'q��;J��;<�

- I Ce'ncórdia, re..:onente - o dr.

das ���I�2'A����6 á,
.
1';;;r;t;'<;4_"" p � E • 8 . li��:imd\���:�� eR:I:;:;';:-�;:

:�:n;;::�!�:�:A�;�fC�1:i�O��! iN. 33
,

18 hora.

p.. .,ir
..8.:.:.i,:.r.i:.,.�,:',�� .","

�Il�,K<�(;C� �e�il����';1�:��h::ro� rF;\��
- - .. -.-.'........

-

.' " "�,)"1,,�.,;'J
,

..tfiiri" ·
..n· �lanAI, 'oi' ...... '...�,.

Cor.firmada a-sentença recor .....�

, ,- -

A�
. -

- l}n!l�" _IY M la rida, que, ,decidiu com acerto.

ompanhia Nacional de Navega- .: ::·�r)$. � o/'M5�� 1G (/: Ri�'�:"OS�:'·"e;�rr:��g_l d;
, \

� ;� ,'fi .p d ,. d D 'd

C
Si

! � � ,I f
t I

r. mz;! reito e recom o

'ça- ...� oste Ira \ \ \ \ ri! Programa diurno -RB,ernardino Tomaz,?a SiNlva.U � \ '.: \11 e ator o sr. de�. Silvel'ra u·

CIV imen to Ma r i timo-Porio Florianopo lis \S�'I/I o. "00 Ó5 ' ••00 hO'05 ••• r,og'. Va"oOo ::::: S:I�:':sAI;,:d� t�m��:
Serviços de Passageiros e (:te Cargas ·r

'\,'�""'!��Jt
Progr.ama noturno w�ky.

I
;

. � Doido, provimento ao recurso,

Fretes d'e ca rguel" ro·
-� '. I�'.f \

De 18,00 ás 23,00 horas
para que o dr. Juiz a qu� .jul-

,

• \
.

t
.Iôe melo gue clt meritis, impondo a pena

r��������"��������������������������� ll,� ·rl!'llilste·Alõa legal.
',' ! í I:

. 'EroanL ôe Barros ,Apelação cril.lle n' 6.057 de

P N P S I 'R2glonal 02 Dante Santoro

ara o arte ara o U Romeu 6hipsman tOm a Orqu2s�,..a 011 Itajai, apelante - Her:nando
.5dão Cesário Perf'ira P. apelad<l a Jus·

tiça, ReLtol o sr. des, MedeilQs
Filho e revisores os HS. des.
SilveirR e Urldno Sales.

Foi confirmada a sentença qu�
foi imposta ao apelarlte de' 5
meses, 7 dias e 12 horas de
prisão- ce!ular, gráu s.ub-médio
dhS pena!; do art. 303 combina ..

i l com o Ht. 62 -§ 20., 2".
..rte da Consolidação dvs; Leis
Penais.

olégio "Coração de ",Jesus"
ABERTUR� e

,

DE At!I�AS: �

A :·,·JI:I 8)
Curso Preliminar e Jardim da lníância -16 de fevereiro
Curso Norma', Sup. Vocacional e de Admissão-I' de março
Cura0 Ginasial -16 de março

AMES DE J\DMISSÃO -24 de fevereiro

AMES DE 2a. E'POCA:
Escola Normal-24 de�fevereiro
Ginásio - IOde março

ATRICULA-na quinzena precedente à abertura dos respecti
vos cursos rlas 9 8.'; 12 e das 1 5 às 18 horas.

sessão

BRASiL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
[BULIVIA
PERU'

Inuteis· as pesquisas
para. o encontro do va-

. -

por torpedeado

lTribuna-l ,de
Apelação

..Julgamentos
da ultima

PASSÀGEIROS ern 2 dj-as

do
alo
as

�ri·

Modemissimos
aviões JU 52
ligam com a

maxirnu segu
rança e pontua

, lidade:

.
�

'.- '\�,
,t1C.i;J4dC·1

.

Sindicato Co,ndor Lida

':1

Av.. Recebe-5C cargas e encQmend�s até a vespera das saídas do� p�quetes:l:':.
,

" SO e emite:-se passagens, nos dIas das saidas dos mesmc;,s, á vista -do a· .1.t�stado de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser
t·,

.

�,,�-,.. :[;i:�0
.

ntr�gue, nos Armazens da Companhia. na vespera das _saídas �t: as 16 horas, .'.!...��'-''-:-''-;'' .��

para ser conduzida� gratuitamente' para bordo em embarcaçoes espeCiais.

ESCRITQAIO-PRf\ÇA I �-; DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)_
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente-
J. S'ANTOS CARDOSO

Speakér Celso Guimarães.

o Paquete ITAGIBA sairà a

corrente para:

Alegre

"A's horas tertas, 'ornais falaaos tom no

�ir:las em pl'imeíra mão, forneciOas
pela A HOITE, sob o patrotlnlo
00 rA5A Ko ,Paquete lTAQUE'RA sairá a 26 do

orrente para: .

Paranaguà, Antonina. '

Santos, Rio de janéiro,
Vitória, Daía,' Maceió,

Recife . e CabeJelo
argas 'e passageiros para os demais por
os sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituaa
• Rio Grande

Pelotas e

Porto

A's 18.00-Tarde dansllnte do "SABO'
NETE TABARRA".

I
A's .Z�.30 • ·CASINO. NO AR· meia hora

t'le graça e musir:aIlOat'le a targo Oe:
mesquitinha, Violeta Ferraz, mm
noel -Pera, E'ernant'les lunior e Ele.
ôlr Porto.

Fazem-se á Av. Herci
lio Luz N. 174.
N. 72 5v. 4

A's 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um progra·
ma para ca)ourôs.

AlDllOhã:
NABOR DIAS, MAURO D1& OLIVEIR:\,
NENA ROBLJ:DO,. BANDO DA LUA,

EDMUNDO' SILVA

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

Olldula�ões perma ..

nentes

'V I S I TEM
).

O maior. stock de roupas para

a A CAPITAL.
gar6:tas

. .

meninas e

Rua Conselheiro Mafra esquipa da Trajêl�� i�
�� ,.�!�;

;A CAPITAL.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CARTAZES f-A's 4,30.6,30 e 8 3J horas:"

Em sclrêes
-

DO DIA·
(

Várias' o 4·jc·go e-�tre
P�uiistas e

ce r !O'C'� .-- � �,"" 2. r
,.

.: ��,,_< ..,_."",,, e
disputado s a
de' M ,6,vço "

, ""'"' ,a
noite, te ry"" São

Paulo

Na!cimento)� c x-nuar diã do
F luminense, -�ão .'ecebeu passe
pa: a ir para o VaSCll. (

Feitiço do TI ópico com Doro-.
PROGRAMAS DE HOJE:, thy ,Lameu,r. Ray Mlllalld'

, I e TIto GUllar,
r

Od I·d d A tabela para o campeonatoeGU, O I er os
I Prec;:os-2$50J 'I: 2$000, O técn ioo de- peruano. O sr. Arena declarou carioca de futebol já está pronta,clneDlas I I.

que em qualquer parte que se

, Imperial, às 2 horas: ! ve ser Inde-!4 I' d'
, RIO 25 A I' .)A's 2 horas: I

.. v

:' penden te!
tivessem rea iza o os Jogos, o re- Os paulistas, à viva força, que- b t 'd ,-:-

d
reá Ização 00

,

I Matinée Infantil sultado seria o mesmo, porque o
rem jogii\r, com os carrocas, à em a e eClSlVO o campeOllato

Vesperal Lider -

i qua-dro peruano é ainda melhor noite. brasileiro de hitebol do ano pas.
,

" Donald e Sf"U avestruz-de- / O Avai, campeão da cidade, do que o que tomou parte no
_ sado,· vem sendo o assunto cbrj.I) Complemento nacional D.I senhos colondos com Mickey tev,e, até ha pou,co tempo, um

campeonato de Buenos Aires em O S f b
' , ',g,atori_p em to das a,,· rodas desl"or.F 1 d antos, reve, Ira .eXCÍlISIÓ, � r

. B. ", treina. or que, apezar 'e pouco 1936 e 'acrescent-ou que o oúbli- tivas �onror'Tle foi nO'licía...l-° co de C lit '

d f' b I
.

h
. t' [lar a Porto Alfgre. u..uw..on com ar I o. '

entender e ute o, tIO a energia •

carloca,s, desejavam que êsse "')'O'ot\2) Ovos de avestruv=d zsenho I co peruano mostrou um correto
_

_

II"
I Cow· boy de Hollywood com e íazis-se respeitar, este técnico é

espirita de justiça,dando rnagnihco Tim, em entrevista à Imprense,
se reahzasse a 12 de març?, ao3) Rei por um dia - interes- i G�-crge O'Brien e Cecilia o sr. Srlvio de Melo Leitão.

exemplo de sua educação espor- 'f des-i d casso que os paulista. !)referl'alnI R I
.

dcr nad ;o:s roam estou eSfJ'lS e atuar numsante revista em 2 partes Pá,k 'f ea mente, este trema or naca
tiva. O sr. Joan Lavigne.tambem grande clube de S. Paulo. a sua realização a 5 do mesmocem o notavei saratf'lldor, I! ra.;:ia,

mas as suas P?ucas deter-
interrogado pelo jornalista disse mês.'

negro Bill RGbiDson I Preço: 1 $vOO nunações eram cumpridas.
que em Lima pode-se J'ogar íute- O I 14 d b I f' d O presidente da, FederaçãoCom a sua ida para o Rio, de d

'
dia e a ri OI a ata

B 'I' d F b I t: d I4) Rebelião infantil - revista A' 4 30 630 8 30 h ' boi sem receio e agressões 10' marcada pala n campeonato s�l- rast erra e ute o .IHID e iar-- S , . , e, ,)ras:

londe não mais voltará, assumiu, tempestiva. americano de baskt-ball.
- monizar os dois int-tessa-los re-

Em soirées em caráter definitivo, o cargo de solveu.que êsse importante e "bateI técnico o [lOSSO conhecido e es- fosse disputado quarta-feira, 8 deFortaleza do silencio com

I'forçado esportista, o sr. Antônio �od[i,go> ,cellter-:h�:f ,do,l!an- março, à noite. em SãJ Paulu.Annabella. ' Salum.
"

, o'
A d,i,..�toriad<?lgu es�tre�nan�o,_Ja,�l)dlvldual A Ligá Carioca de Fu!p.bolEm conversa mantida comnoscc I rosO e b ri. no .Va.=» presidente de seu

fP 1 $500 ' va o '.
d I não se mostrou satis eira com are.ço:-. declarou 'nos o referido esportjsta I Ih' C N

t Antigo grermo, entretanto, ec élrol.
d da n te I V J d hxação essa ata, pois, ° erga,. d 't t 11 t b nca""

. •

que o asco �erá ne ar.......... , I d
.--- ... - ...------------------ .. que, oravan e, era car a ra

'R'
'

h I to $ Olzaaor o seu sFlecÍo:ladu, o

U d t·d d escalando o 4Uldco 'por sua de- "

Iac
_

u e o . 46:000 pelo pme de seu antigo d
'

J Bm esmen I O O r

SS '1 , esporllstJ aime acedos, consi·

I te'rmioação;
não acata!ldo ordens ma ra I?a 'e )ogaaot. dera que antes do di'a 12 na'o-A's 4 30. 6,30 e 8.30 horas: h -

"f
·

-

Offl'(" :la diretoria. OJe , poderá preparar a eluipe,que estaorelgn e I De fato,81sim deve ser', oxalá O Botafogr não fará mais
. '

d'

, _j com vanos os seus element
, qlle a valorosa dl'r"'_torl'a do, Avai HOl'e, àl g hs., em sua linda a SUl\ anUnClf.lfJd excurSdO a,}

Econtundidos, assim atenden'LONDRES, 25 .- O Foreign I-llne dê. ação lIVre. .,. ,.
'
e aprazivbl séde social, na Rita' �'!.r!:: .,= .. _ .. ..,_�_�_ .._... eStaS ponderações a Liga Ca ij'Offict:: desmentiu a noticia A ação do capitão do guadro 'Maria, tomará posse a nova dlre- A maior Serraria de Lenha vai pleitear juoto à Federaçãprocedente de R'Jma. segun- I

deve ser, somente. em campo na doria do brilhante -e decano clube Fone 1.100 Paulista a concordância parad� a. qual o embaixad?r- hora do jogC'; o té�nico, enlr.e�an.: d� ,regatas da capital-'Q C. N. transferencia do io�o de 8 pabntantco, lord Perth, tena to, (I que de\'c deslgnar (I capltão..:.Rlachllelo. 12 de março. ,

... _ f, do q:J�dfo e c�te, por sua vez, li Possuidor de .

um· passado bei- C 'd0051 era o presidente da Lig'não tl!m, em ",b;oluto, o,:uhuma: lhantissimo,digno de ser l>:!mbrado
que assim como os c'iriocas (9as�e,od�nçia sobre o,:�réi!_l�Eig� •• ' Ia todo momento, o C. N. Ria-: cordaram com él inversão da!.I SOJben os q e o ult!mo ifte.r�o chu�lo é um (iJ repre5entante cio , bela para o prirn'!_'rfO j,!go,os jJ!

do Avai, realizado a8 quinfa";'feirà! remo catarioense.' listas pDderão,ago, iI.1 \ a:l5!<!ir o'� passu:ia,' ,are a�totl ,�5 �lhyers ao I " Pos:uiodn em sua cavalheiH sca
ponto, -'

,-

I, campo, CulS� que na mUIto tempo d'retona hOllens de fibra e esfor' E t 'd ,-
- ffi o o CElSO, esc:ar.'!.ceu,s.

"

I não alcançavd. fdltinJo, somente, I çl\dos como Valter Lange, José não formos ntendi.i ,l\,não nes wproP.osto aQ conde elan) a�, o mela-esquerda e o center-half Gil, Valdir Grisard e OrlandoO t·o 2 d OFI' tará outro recurso yue (J de ob!,ocumen an n. - -naco a mediação da Inglaterra ,Para' titulares do qU.ld:(I., Cunha,alem de vários olltrO!l cujos ' um I ne n s e decer àj determinaçõ.;s da F,B.F. O .....B. resolver a contenda ltalo-I Uma prova concludente dl nomes não OJS recordamos,o aris· ta rn b (o;. r'n q u e�r 'h'I como supenora lerárquica. ,FOX AlRPLAN francesa.
. : ação e:ficaz de Antônio Salum, tocrático e elegante clube de lemo AfOnsinh (O

NE\VSN. 21126" O punto d.e vista da In--I que sempre- se mostrou um e�por-. da Rita Macia, fatalmente, tem / UIDa O'r 'vglaterra con�nua a ser o de; tista eS(OIçado. ,( de. golpes apó� golpes, vencer em, RiO, 25 _ O Fluminense 8 e
contendo 11S seguintes reportagens: qut .li -questao deve ,ser re- i sua traj,-;t6ri� hrilhantissima. ,mos!ra-�e intereõud}, tambem, no origin,aisolVida entre a It�!ia_ � a,..Joga-se Tute- O c. N. Riachuelo, inega- concurso dt! Afon�illho,Elpanha: Aviões naciooalist� F�ançl, �em,medla9�o, a I, bO I I i rn pO no veimente, e,tá deíxando, em sua I �'--

jogam pães sobre Madrid h I t ã

I
�

p rnmenos que·, a �a so ICI aç o I Pe rÚ I trajet6ria brilhantissima, um sulco l' re SI r�, -9e
EE. UU.: Papai Noel dá uma cu· para tal, o que não

parece, .' profu,nd� da $ua eKist�ocja.. •

os oarlocas
riosa reunião debaixo dagua provavel. . LIMA, 2 5-Eotrevl�tll-dQ�- pc-r A dIgna: e novél duttoua df?

___________ i EI Comercio, o 'sr, CaiI�flj�Juan grande grêmio de reg?tas alvl-azul,
, RI�,�? -=-Os cestob,olístas ca

I A�ena manifestou �ua, Opml�1'I 50' IA Gazeta Desporttva apresenta í!OC'B W!CHnaO seus treH.OS terç'l
Dr. P.edro de Moura Ferro! br':! os j(\�OS de fu:e�ol uÚimll' os seus mais efusivos cump�i.. n-

J' fe!ra., �repal!�aildo:�e �para o cam-

Advogado I mente realIZados em Llma, � dcs tos. p�oncb su', amdh3.jO.
Rua Traiano 1 (sob.) .

qU1i$ remltQu a vitó'i'l do quadro,
lIIiIi!!Wi'� 10';Sã (J Pau I c"

Alemanlla: 'amotocicUI.ta anli_l· S I A," 'M, r,xp-.:,'o'RTADOR 'ri :1:.i2:��::'.m�s�,.
bia na AI!manha Iis ' • gociações para o jogo eolle oS.

Paulo e FíanY!/1go, devendo o

encontro realizar-se aqui, no dia
19 de ma!ço.

em 2 partes

LO:.1t�a:l\éL�-/ptir��tiyo ?

P:JJRCi'Ô1EllÊ'"
8klÚ �ab('H: 'Açao Segurá:'
Lr\J3�RATÓRlOS RAUL LEitt:,

5) Fuzileiros do ar -hJfmida
vel produção da Warner
com Jamfs Cagn-y, Pet
O'Brien, Mar,ruet ',;n':lõay
e Frank i\1 'e I tugh.
Preço: 1 $000

__.--

Sessões Elegantes

Tyrone Pow\ r e Loretta
Young, o par admiravd e queri
do de todo o mundo na origina
hssima e encantadora �omedia que
é sem favor algum o maior pro·
grama da atualidade

Seg,ouda loa de Dlel

com Marjo(ie Weaver-Claire
Trevor - Stuart Erwin - Lyle
Talbot e J, Edward Bromberg.

Abrirão as sessões:

Rt.Qrm�I�� 'f��(jUF1':, �1F.-;(iMf;)I::1

Tônico Infantil:

�i�:iJ�::;i..�;-· -::t?� �_
_ \_..,;�.;:""'�';. i:;J.:i

HEZLETON, 'PENNSYL
VANIA, 25-�essenta e li'

mineiros de carvão encena
ram-se em_il uma galena
500 pés 'de profundidade re

C�!._:o. fef?t'�}Ó)lÚ�'�\ �'_;.�'�'.:.:-:� "1 !"h��3���s
_-'- MediCo.md1:C ':mboz::;so2:
LABOR1UÓfUas RAUL U:+l'E

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFIC{ADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC

cusândo·'se a voltar; m á s:f

perficie até que sejam sath
feitas as suas exigencias d
aumento de salario. A dir�
ção da companhia recusa's
a negociar com 0$ mesm
tendo postado varias 3m

.

lancias á porta da galefl
para soccrrer os mineiros e

caso de necessidade.

Nell1 Ui11.

dolar

EE. UU.: Brilhante exibição inicia
a temporada de desportos
de inverno.
Preços-2$5DQ e 2$000.

, ,

HANE'RY BLUMENSCHEIN
o " S'caso an-
tarnaria"-Pára amanhã o Dlider" tem em

c8ltaz a brilhante proeuçào da
Warner com Pat O'Brieo e Jose.
fine Hutchinson

GeralMadeiras RIO, 25-:-Aouncia-se .que a

C. 8. D. e�tá disposta a adotar
uma atitude enérgica no Dcaso
Sántamarian.

em

FABRICA: Rio Negro - Paraná -RUA PARANA' - Caixa Postal, 31
End. Teleg. (.LAMINAX»

ESCRITORIO GERAL: Curitiba - Paraná -' RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
-Salas 407-8, - Caixa Postal 343-Telefone, 2556

End. Teleg. «LAMINAX» - Cod. A: B. ,ç. 6.a Ediç. e Private

Oleo para as lampadas da I
China

1$000. ..Jegue-ré pra

I
tende valter
Para o Vasco'

I ' '"

I WASHINGTON, 25 -S, NRIO, 25-UI11 vesperti!lo in" d�s passagens de diRcufsQJ qI forma· que em coosequ�ncia de pronunciou no Clube Fernilli
desinteligencias entre Jaguaré e o de Imprensa, o chanceler Os

Olimpio, ,aquele plôyer tenciona do Aranha teve a seguinte fr&

rearessar �o Vasco da Gama, «Não quero levar para oBra
«) 'um s6 dolar. A unica coisaPretendendo êle iniciar imediata-

quero são creditos para que P
mente as negociações neEse senti· samos eomprar as vossas me

___IIÍI !!I.IIfI!I, ------------------11
i do. dorias».

Preço:

�INES CORO ...<\.DOS
Rex, às 2 horas:

Màtinée das moças

Uma noite na ópera com OS

Irmãos Marx, AlIan Jones e

Kitty Carlisle.
Espii do Tzar C6m Sybille

Schmitz e Carl Dlehl.
Pre�o:--l$OOO.

Gerente em Rio Negro: VValter Brat"ldão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

1_'_�o lcas_1 AZE
Impo.atonte reUIl

em IUnmenoQ

Presidida por sua excia. o
dr. Interventor Federal no Es
do, teve lugar na cidade
Blumenau, no dia 24 de fe
reiro, ás 15 horas, na sala
[urí daquela Comarca, uma r
nião entre os Prefeitos de BI
menau, Indaial, Tirnbó, jara
Hamonia, Rio do Sul e ROde'
para o fim de serem Combi

I

das medidas para o estabelcimento de varias estações
Monta nos municipios rele'
dos.

Dotadas as linhas -Cír- Na mesa, ladeando sua �ci
cular» e «Agronomica» de tornaram parte o Juiz de Ind'
veiculos modernos e confor- e dr. Altamiro Guimarães
taveis, á altura, emfim, do cretario da Fazenda.

'

nosso progresso e da nos- Estiveram presentes á reu
sa cultura, representou essa ão além dos Prefeitos - 10
medida um dos grandes

I
Ferreira da Silva; de Blui]ien

serviços que, a par de mui- Frederico Hardt, de Indai
tos outros, Florianopolis Walter Muller, de Timbó' T
ficou devendo ao sr. Mau- I Leonidas Herberster de J�ra
ro Ramos. I

Silvio Scoz, de Rodeio; Rodo
Todavia, não faz sentido I Kofke, de Hamonía e Pa

que tão salutar providencia Cordeiro, do Rio dO�'I'
fique restrita aos onibus industriarios de laticíntó'
dessas duas líríhas. Ela Pedro Cristiano Fedders;n
deve estender-se áquelas firma Cia. Solinger S. A.,
onde trafégam . verdadeiros Blumenau; Guilherme [ensen
calhambéques, que, sendo firma Cia. jensen, de Blume�
uma vergonha, representam Vitor Weege, da firma Herm
tambem um perigo para os Weege S. A.; Fritz Lorenz
passageiros. Timbó; WilIy Hering, do Rio
Assim, por exemplo, os Sul; Carlos Hardt, de Inda'

onibus que fazem a linha Gustavo Leuth, de Indabl; O
do Estreito, verdadeiras lherrne Weegfi, de jarag!.:1·
«chocalhadeiras», bem po- tur Hardt, Alfredo' Salvaoeder
diarn tambem passar por Artur Hoeschel, de Indaial;
uma reforma radical, equi- los jensen Primo, de Blumen

l parando-se os modelos a Cia, Paul; Henrique Paseder

I� adotar aos dos atuais car- Blumenau; Geschardt Hei _"

ros da «Agronomica» e brànd, do Porto do Rio Mo
·

C' I
. ;,' Angelo Tomio, do Rio do S

.1 « ircu ar».

� Bera avisado andaria, i Clemente Krezchz Schrnar,
I pois, o operoso prefeito de I Rodeio; julio Glatz, do Rio

I São José, seguindo nesse . Testo, Blumenau; Herma

I'·
i particular o exemplo do sr. I Koch, do Rio do Testo, Blu
Mauro Ramos, impondo, I nau;

e muitos outros cujo't.
sem perda de tempo,a sub- mes nos escaparam.

I stltuição dos carros des- ., Sua excia. - seguiu para

I conjuntados e sujos que quela cidade acompanhado
·

por aí andam a cair de seu ajudante de
. ordens,

I pôdres, por outros á' altura Asteroide Arantes e do dr.

da nossa capital e do rnu- i tamiro Guimarães, Secretario

ii n. icipío de São José. Fazenda, regressando ás 171

i f horas.

����'�=m=m�.;>��-�-··��rl����

._-----_._--

E' segu'on te« h"t�rjf) das
Missas na C� \lfc._:r·: t ':. t t-·� ria:
ás 6 horas, \11.:>,.1 c m (,.({IIj
nhão Geral clIJ3 V" c. tj.",.; ás
7 horas, MIssa r:nrn Ce" u-hão
Geral das Coogr. �,hj,,� ue >Ls
sa Senhora das Dores; ás 8 ho
ras, Missa da Catequesr ; ás I O
horas, Missa Pàroquial. Rua. Felia'te S�hmidt� 30 S. PAULO, 25-Foram postos

Na Capele do Saco dos Li-I HORARIO: das :;) 112 ás 17. e das 2 ás ft horas em liberdade o sr. Plinio Salga-
I

" • . 7? O i do, chefe da extin ta Ação Inte-mões ,,,,lId3 .V)ls�a as ,.J io- I

raso ! ..........aQt&HQ;illi<\�••a�.�.eo.H•••6"@��3......ee... gralista Brasileira, e os próceres
I do mesmo partido srs. MiguelA's 17 hor-s, La Cr.kdlí�l!

A ._,..,."
.._, Reale, Orlando Pucci, Salvador

Provisoria, haverá reunião da i: . " I Borbatão, Francisco Stela e AO'

Co.agrq.vçã0 da Irr.uculada COIl- � tonio Salera.
Continúa prêso o sr, José Lou-ceição. PlíA's 19 horas, V' S reiro Junior, genro do sr. .1-

do
ia-c acta, e

O abaixo assinado, avisa a lodos que se acbam em débito nio Salgado, visto contra ele ha-
Be"ção SS. Sacramento. vencido para com sua firma, a fineza de lícuida-lo até 31 de Mar- ver uma sentença do Tribunal de
Nessa oca-ião, conlcrme det, r I ço do rorrente ano. '

'.
Segurança, condenando-o a dois

minação da Curie Mdropohti:ln�'1 Findo es�e prazo, serão a.,� dividas
. en.t�eg�Jes a um advogado I

mêses de �r�são.. .

se farão prece, publicas. cvm . para a respectiva cobrança amiae v-l ('.U judiciaria. . O sr, PhOlO Salgado se achava

it -, d I d
.

I dI) I Fpolts .• 23 Fevereiro. 1939.
•

\
detido na Delegacia de Ordem

reei aça.. a a am la e o ;o
lAS UI" ..

' Publica e Social e os seus adeptosS J
• re . rasea

os ar !l'� c oraçô.es, par a a f el

I' N. 84 5v.-3 no Presidio do Paraíso.
çio do Sumo Pontifice, WL�S:Ol ------. - ..----

do grand � Pio XI.
Depois da [3�nç1h haverá

reunião do II p08t0i ..co .d,;s Ho
mens e «Ás.(mbléia Gu,,1 dos

IVicentinos» •
..

(

!
I

Dra. JOSI:PHINA SCHWflDSON IContinúa 'Oraibus, não.
ii e t i II o

.

CalhambéquesEspecialista em. d.oeD�a8 de Senhora s

e erea.!l�lUs)
o sr. J..se Loureiro

Junior ���

MOBILIARE

CODl . conforto eleganciae
.•vaogento do piei..
melro domingo de

quare§ma
por

Longo PrazoPouco Dinheiro e aNa'Ju.·le tempo, bi 1t'!H le.1
vado pelo f�pir:to ao dcserto..
para ser tentado pelo demonio.
E, havendo jej!Jf' ,1.) 'quarenta
dias e quaréma nc ires, teve fo
me. E. chegar.de-se a êle o

. tentador, disse: Si tu �s o Filho
de Deus, dize que estas pedras
se convertam em pão. Jesus po
rém respondeu lhe, dizendo: Não
�Ó de pão vire o homem. ma.

de toda a palavra que' sai da.
boca de Deus. Fntão, o demo- I
nio transportou o á cidade santa I
e colocou-o sobre o pináculo,r.!o.!templo e disse: Si tú és o Fi
lho de Deus, lança·te daqui I
P-tbaixo, porque está escrito nEle i

mandou aos seus anjos que te I
levem nas palmas das mãos, pa·,

, I
ra que não tropeces com os pes
em alguma pedra». R,��ponrJeu-'
lhe. Jesus; Tainbem est� escrito.

I

«Não tenla'à. ao Se.nhor teu!
Deus». O demonio transporlcu·(.
lllOOa a uma montanha muilo
.Ievada, [JIos[rõl! lhe to�Ls ('s

re:UG:; do mundo e a su'a glolii>,
dilCr,ck: Toda� estas COiH1S tU Ite darei si. pro�lranr!o-te em

ferra. Ir,e "dorares. Então di'se-I
lhe Je;u�, Re�ira·t� S"tar:ád . or-, I
que está escrito «Ao SCr'hor t{ U

II IDeUS adorar�s e �Ó a êl s�!vi
lá�» I

. I
E logo til demônio o deixou c li'• I •

PIS 'lU'',! cil�g·Ham 0< 51 J0S ,c o

I
Heje, havclá Exposição do I

S. S. Sacramentn, que se ecn·

5erv8r� até as 16 horas, fi] Igre
ja do Senhor dos Pa�sos,

"A "CEL.1\11
•

.er n"up.

A venda nas farmarias e casas do ramo

B·RUTO
DES·INFECTANTE UNICO

•

A exposição de
Passo fundo

• EM CADA LITRO DE AGUA
COM 30 GRS. OBTEM-SE UMA SOLUÇA0 POR 180 RS. •
" 50 ,.,. II 1# " " ".,. 300 RS.

; ..,.. -.,......

PORTO ALEGRE, 25 - Sá
\) ado será inaugurada a expor
c:. ição agro-pecuaria çle Passo
Fundo.

o S�bão

"Virge
:deWETZEl &

recomenda--se

4)��Ã��:RCtA,
EspECIAUDADE

Congresso Ro" Está
doviario do Rio da,

Grande
.

o

I
PORTO ALEGRE, 25 - Rea- ,. _

Iiza-se hoje, em Passo Fundo, o TOWCEST�R, 25-AchH
Congresso Rodoviario do Esta- venda, nesta ,c�dadc, desde h'j

do, que terá representantes do I
ano!'!, .um atauae em segunda m

Departamento de " Estradas de qu� .nao encontra comprador..
Rodagem. I 1....lme?D Ja.cab, flue lIa. mUi

anns fOI alfaJatr: !i€sta cldode,

t@lJoetOiGGeet:4P4>!ileee03geateISIiQ

I
nba mandado fazer esse at�'

: - ... de encomenda, sob suas medld

: Ulceras varicosas - Feridas 2 Quando, mais tarde, foi ohrig;
O atonica. 3 - Fistulas crônicas II a deixar a cidade, não esqur.
: -·lnflamaçõrs crônicas em I o caixão, e sempr� que podia
I eenhorns, etc. F'ão curadas : j nba até a cidlde e prol�ur:t�
! com a lNFRAZIJN TERA· e I armador. Ne!'ltas oCIlBiões ('
� �I • -

{1) PIA, (Raios Ultra Violeta @' tumava entrar Wl CaJX:lO
• g I 'f'

"

d b' I@ frios, de onda ultra-curta, G ven leal' SI mn a cu '!a ne e

: e para aplicação local.) g I feitflment�.
: Procnrem o consultorio do ;: I Mas, quando Simcon Olor,

: . -1 em Mancbester, foi enterrado
• aheo \!u·eUo Rotolo I, um novo iltaúde. Agora. o cai
• • f't ] 1"1 �• R F r S h 'dt 18 .: el o (e encornem a Jaz se,l

i.._::_�:�:: .. .,: ..:�m��":"M� jlidade na loja do armador.

Dr..Atminio Javares _OnVg�::�::�'iZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sQb-Tel, 1456

$. W m

n J ':" d' A
· IOlhos, OuvidoS,

uf. oao � raUJO·""Na.-iz, Gargantll
Especialista do Centro de Sande •• A�lsistente do prof. sâ�so;Consultas diarias das 4 á'3 6112-R.Vítor MeireJes,24-Tel. 144
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