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Um grande e profícuo trabalho para o levantamento

das condições de saúde da nossa população escolar vem sen

do realizado pelo Serviço de Higiêue Escolar, que funciona
no Centro de Saúde desta Capital, nestes cinco mêses decor
rido. desde sua instalação. A êle são encaminhados periódi-
ca e sistel'lláticamente os alunos das nossas escolas públicas,
onde após exame clínico geral feito pelo médico do Serviço
!Ião levados aos outros departamentos daquele Centro de
Saúde, submetidos e cuidados no caso de necessitarem.

HA poucos dias, G número de mâtriculas do S. H. E.,
atingiu a cifra de um milheiro, e sã® devêras interess-ntes
os resultados observados.

Dos escoláres inscritos 84,7 ·1. careceram de cuidados
orlontológicos; 61,10 'I. de exame oftalmo-oto-rinológico; 26 ·1.

I de elucidação por parte do Serviço de Sífilis; 14,20 'I. sub
"metidos a exames cornplementâres de outros serviços, entre '

êles os de Tuberculôse e os de Endemias Rurais.
Do lotaI de eneaminhamentos a outras seções 49,65 'I.

foram para o Serviço de Odontologia; 40,50 ·1, para a de
Oftalmo·oto-rinologia; 1,52·[, para o de S. S. O. D. V.;
8,34 ·1. para outros serviços.

Apresentavam doenças transmissiveis 3,40 '1,; do apa
relho respiratório 640 'I,; do aparelho digestivo 22,30 'I.; do

! \ aparelho cardio-vascular 0,10 '1,; do sistema ósseo 0.10 ·1.;
do sistema linfático 9,10T;daprleecourocabeludoI2,10·I.;
dos oHJOS 5,60; dos ouvidos 3,80 'I" do nariz 4,10 'I.; da

garganta 67,60 'I ..
Dentre mil escoláres apenas 34 ou 3,4 '1. foram julga

dGS perfeitamente normais: os restantes 966 apresentavam
uma normalidade, física (965 ou 96,50 'I.) ou psíquica (1 ou

9,10 'I.).
A alimentação deficiência registrada no histórico dos

dados do aluno, o »rôprio estado deficitário alimentar ou de
subnutrição da maioria dos observados foi, por certo, o res

ponsável máximo por cifras tão desahonadoras do indice de

perfeição da nossa gente. A visita do minis RIO, 14-0 diretor do Depor-
Reconhecidamente, nada é mais util para a criança, $0- ! -

t amento dos Correios e Telegrafes
hretudo para a escolar, do que uma bôa alimentação. Só

t da Aeri It
determinou que regressem á, 8\lBS

administrando-a adequadamente, integrada por todos os ele-
I ro a grlcu ura [repartições todos os funcionarios

mentes indispensáveis á bôa nutrição, é que se pôde conse- I titulados extra numerarias que es-

guir um ótimo desenvolvimento corpóreo e mental dos esco-
.

ao Rio Grande tiverem servindo em outras de-
lares, bem como lima bôa aprendizagem das lições recebidas. pendencia-, devendo apresentar-se
Além, disto, a população escolar representa a raça do ama-

.
na séc!!, de suas repartições até

nhã, e é mistêr que dela cuidemos no presente para que no RIO, 14, C(lnfir�a.fle que. o i 31 do corrente,
futuro possa desempenhar aatisfatóriamente sua missão de ministro Femsn>l Costa seguirá i . . ... ------------

I p_ara o xro Grande do Sul em pri�-I 111,. t dtrnbalbo. ' Cicies �e novem�l'o, afIm de presl-
I !f.� � i'I ,"�'"'ílana:;'! aEm nos�o Estado, como de um nJ"do geral n0 Bra- dir a mauguraçaod? s!'f!llndaExpl1-,;li�i.1II","Ii'&i# _

sil OI problemas atinentes á alif�H"nla\no. em seus múlliplos siçáo de Animais e Produtos Deri-I

flil
•

d8spetos ecooômicos, !!Oclais p r'ei ;', in la não têm mereci- vados, de Santa Maria, que deVerá!, super lele e
.

b re�lizar-fle em meados do mesmo
do o destaque e o estuoo nel'�"'''di I I'. Em consequenclas, o -

, �es.
� .-- V;enaservil-se uma minoração da capacidade de resÍ5tencia ás en- .

� IIfermidades pelas nos"a� populações, mal ou sub-nutridas. o 1= taca0 de radiOqüe se pl3tenteia pelos altm índices do mortalidade registra- LS � LONDRES, 14 O "ExchanSe
I b .

"H· I
.

rTelesr3Ph"
comunica de Hong-dos, espedlllmente infantil e por tuberculose, e pe a o ser-

d p... I VIEN.A, N- lt er,as�mou um
,I{ong que as autoridades convoca-

vação (ias resullac)os aferidos da ob,ervação dOI; alunolll de a aniur, em d.�cret,.o wc.ül'por?ndo B;. �Idade de ram as reservas policiais, �or mo ti-
nossas escolas públicas, nbrigatorhmente matriculados, e:N'a·

�.
\<lenv \setc", a!deJas p'OXlmas, au- Vi) dos combat�s que estaI) sendo

minados e cllidados no Centro da Saúde. Pelota! mCllt9:ldo úsúm a bua área em I travados com os japonêses na8 pro-
RIO, 14 - O prefel·to Dods-

11 210 ·1
.

t drad c
ximidades da fronteira com a coloniaConquanto o problema apresente, em SUB!! numero·

. o. qUI orne ros qua o�. britanica. worth foi convidado para fazer a
8811 fsrêtlls. dificuloados quasi intransponiveis, desalentado· Viena tornou·se deste modo

I entre"a da faixa cOJlilagratoria da
ru, é mi�ter encará-lo firIDf'mente, decididamente, RIO, 14 f! ministro da Viaçlo maior do que Berlim, cuja super- Novas .....edl·" mais bela j�vem do Distrito Fe-

Drsde !!IS med:das econômicas d� fomento, de pro-

I
Aprovou o projeto e o orçamento ficie orça em 870 quilometros. a.. dera]. O prefeito declarou:•

• A t·d J para a construçlio da estaçlo de
d d A I

-

d
. Idução e de di:!itribuição, posta� em logo no sen I o ·.e se

,radio da Panalr, em Pelotas. Cance- qU9 ra 051.
•

popu açaú, a capl: d t
«Tudo que diga respeito ao in-

alcllnçar Índices mais favoraveIs para o mercado d?s �llll�e�- Ilou. a licença para a funcionamento, tal da Auslna aumentara de quasI as COD ra os teresse da nossa cidade terÍl o
tOi ás palestras de en8im'mentos nas aulas, a dlstnbUlçao da estação da Panalr na cidade do

I

dois milhões de habitantes.
meu apoio.:o

de 'flllhetos contendo nórmas de dietética e á enaçao nal :!�rid��ande. d. atordo com o re-

ii MI�iHon-A-MENTOS ,.udeus 110 concurso da maifl bela joveIlii
escolas de canlinas onde pequenas refeições !!Iejam fornecidas

"""OS C.r.RR IVIOS E
do Brasil, patrocinado pelol« DIA-

80S alunos, desenvolver'5e-á a ação daR autoridade& responsa- n 'il1I' I[lj
I RIOS ASSOCIADOS», vem des-

veis prlo estado sanitario da população catarinense, sobretu-
p

TELEGBAFOS ROMA, 14 As medidas impos- pertando todas as atenções.
do entre escolares.

. O 10·. (;ongrelilso a-I I tas contra os judeus foram acresci- A iniciatiY8 do prefeito Dods.
á d f

. -

d t d ·ll.· 1e uma cole namerieano do .

. . i das de uma drcular do ministerlo
h _

1 O gr o e p�r clçao o es. a o sam uno. l, •

-

" RIO, 14-0 dIretor da Dlreto- das Corporações,dirigida aos prefeitos worL m�rece a ?provaçao geral.
,

tividade está-como se sabe--duetamente sIncronIzado, no Saúde

1 ria dos Correios e Telegrafos no-! de toda a Italia, proibindo lhes de S. s. amda adIantou:

I momento presente e pelo futuro, com a alimentação satisfa-
meou duas comissões, uma para

I

concerfu licença a judeus, de ag.ra «Com o maior prber farei a

1
toria do povo em geral, com a bôa alimentação. do e8col8r

RIO. 10 Regressou o sr. Bar-' proceder estudos em tôrno das em dlantte paraNabdrir 10)atS dde qUfal- entre�a da faixa de « Mis� Distri-
d h· d d "nh� em partlcular B di t d D ta' I '_. ., quer na ureza. a a cons a a re e-

t· F d I -l.-amostra e oJe a raça o am", il- • ro!' arreto, re or o epar condlçoes aluaIS dos serVIços te- rida circular sobre os judeus que
) e era », na certeza 1lI9 aSSIm

1·\'1
COlilperar numa camp8nha pela b6a aliment�ção do!

I mento
Nacional de Sau'de, que. cuicos postais e leleO'raficos para: já possuem lojas. satisfazer a08 que sabem dar a

I
' d d t d b t ót8 P .• esteve .Dl Bogotá chefiando III dele-,. . -" .

'
, - ·d

.

IalUDO:; de notilsas e!!co aR e ever e o o om pa n ,OI
gação brasileira ao 10•• Congresso. efeito da aplIGaçao de meiOS mo-! esse concurso? senti o maI.s ��_8sI!im êle ajuda a trabalhar pela melhoria da nosga. raça, Pan-americano de Sau'de. Informou demos de mecanização, e outra I

O
vado de eugenIa, beleza e 1Oteh-

ajunta seu quinhão á grande cruzada de engrandecImento s. s. que o Congresso chegou a re-! destinada a estudar os projetos pro'fessor Aloi- gencia.»
do nosso caro Brasil. sultados praticos, acrescentando i de construção de edificios postais

lo,.
_

f"' .

t os requisitos da bôa alimenta,'ão � que as tesel mllls discutidas foram
'.. •

C hI' I�'
Favorecer e OfIen ar ...

li I a tuberculose e a malarla. I e_ telegrahcos. e Ílscalizar a execli-

SIO de astro c e-é eOlinar a viver: Concluiu informando�1 que foi çao das refendas obras. lngenuOI apresentada a sugestão do próximo Ambas as eomissões trabalharão

L· b
'

�iiiiiõiiiiiiiiíiiiiiiiiiii�_iiiiiiiii_iiiiiõiiiiiiíiiiiiii.iiiiiií��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiil---l �:nl::::I�' em 1940, ser realizado conjuntamente. gou em IS oa
2.000 casas de ma..

O PLANO QUINQUENAL O resencea- LISBOA, 14-Eocont,"'. aqui
del·ra para as fa- .---

. -.

mento de
·0 professor brasileiro Aloisio de RIO, 14-A respeito de um

-

Castro, que realisará no In,tituto tele�rama de Nova Iorque, noti-

I d R· Lusa-Brasileiro dp. Alts Cultura ciando o e�i!tabelecimento de um

RI�e1�sUm v?sperti��pubU. lovern=�?tá l!labo:a�s�::, u�� :�nonoa�:��str��i�o� 1940 �:� saie de conferenciai medi- ���t�aint�e:?cd:nJ� §��� o :�{�:
ca um telegrama de Curitiba 8bnulhn. começou a (ementar-se que se cogitava d. uma Em lua cheiada a Lisbôa, o rio da Noite» ouviu a Eduardo
d.ndo que o Ministro do Tra a o.

- - -

d
'
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f
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l·tadquirirá :2 000 casas padronizadas nova divisa0 politica o pais. RIO, 14-Foi assinado um de- pro essor .rasl elfO 01 aaulla o OflVI z, um os 1 ere!l IIfU 1 as

de madeira· àesmontaveis, hlgien1· Os boates tomaram corpo e afirmava-se que II creto transformando, provisoria-, pelo embaIxador Araujo Jorge, ao Rio, que declarou acredit8l'
cas, solidas e baratas para ar lave- U

d d i t
-

d t t· t· ter membroll do corpo Gonsular, pro- que JOMph Otomar, ex-profesloros gran-Jes Edados seriam diVidi os em o s ou em I �en .e, a sec.çao .e es a IS IC� ,
-, f d.lal do Rio.

_ � E d d _ I ntonal da DIretorIa de EstatIsllca essores, me Icoa e personalidades de filosofia da UQiversidade de
• tres, enquanto que alguns pequenos .

sta os esa,
e Produção do Ministerio da. de dastaque da alta sociedade Viena, é um vHillonario in�onuo

Nomeal'ão Julgada I
pareoeriam e seriam reunidos a outros que. form�- Agricultura,' com a denominação

I portuguêsa. �u refinado aventureiro.
� riam uma unidade inteiramente nova. ASSim, dl- de Serviço de Coordenação G('o-! ,,- •• •

irregular I
zia-se que o norte e sul e o oeste da Baía formari- grafica, para constituir, durante

_

o IJa se tala- ean relVlodIl ..
am três Estados. O CearA cederia uma larga . faixa resenceamento �e 1940, ? .orgao I _ _ "

VIC:�� p::agib�'��rc���ea:�infBts:� I maritima ào Piauí. O E5�lrito Santo abriria o Atlan"l �:��:�f�o eI�!��\���ti�a�aSIleIro de

caçoes alentas dascolonlasda Justiça, declarando que
_

tinha

I tico a Minas Gerais. Entre 05 Estados que desapa-duvidas em dar ,osle a Jose Mac
- - � da Atr.-IPadowell Costa, n9 cargo de JuiZ 'a recerlam, citava-se Alaloas e 8 Estado do Rio. Este O caso Hir... ..

segunda var�, por julgar irregular a seria divi':.4ido entre o Distrito Federal e o Esplrito
sua nomeaçao.

Santo. A este respeito um vespertino diz que apu- gué JOHANNESBURG, 14 _ Na Vt'spera de sua partida )!laraA navegal'ão no, rou em fontes fidedignas que o plane qui_nquenal a. Europa, o ministro da defesa, Pirow, declarou á imprensa:I)\ � não cogita de alterar o mapa do Brasil, pOIS o pro- «�evem ser rastituida� á AIE:manha as suas colonias na A,

S""'o Francisco Jéto tem caratar puramente administrativo, c.bJeti-1 drlJ��li!4 o �elfJ� Ed�a���:no��r fr_i?8, porem, não ,ali do sudoeste e Tanganika, mesmo que iliso l5ig-a vando o melhoramento das condições economlcas e publlco, solicitando o arrombam.n- mhque uDmalgu�rra:o. f <I( • • •.

-,

I· f d S
I to do cofre de George Sonchein en- ec arou que a� trans ormaçves estrateglCas, pohtICas. e-

BAI'A 14 O sr J'rallklln de
financeiras do pais. C.nc '!' ln orm�l!1 o ,ue a e-I volvido no caso Hirgué. O cofre

i conomicalil, sofridas por estes territori<ll!! a partir de 1914, tornam
011 eira·.'ndenhelro chefe da contis- . cretarla do Catete divulgara em linhas gerais o plano. encontra se na sMe da lul A!'1Cri-\ impossível a SU8 restituição, emBora a participação da Alemanha'f • D

I b
'

i I ca em face da determinllçao do. ·d d· -. .. _d. de obras d.e redel fluviais, del- dia 10 de novem ro, em comemoraçao ao pr me ro

I advoga.o do acusado que promet.u llela
C6nSI e!a a essenCial para a manutençao da clvlhzaçao @uro-

me.Uu que haja perigo de parllli- anlv.rsario do Estado Nov. conseguir a chav,
'

péa na Afnca. .

z..r � navesa,lo 40 Si. lranellc,. . _ _

• •

_.l
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Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O (;ALLADO

ANO VI Florianopolis, I�UMER9Sábado, 15 de Outubro de 1938 1273

Conselho Teenleo E-i N"'"eotlomia e Fbullleas I ao mais se realizará o plebiscito na!M a i s uma

região sudeta tragédia na

Ponte HercifJl
lio Luz

O dr. Altamiro Guimarães, Se
cretário dos Negocios da Fazenda
e Agricultura do Estado recebeu, ._.
or oca ião da '- d s BERLIM, 14 - Na sua reurnao da tarde de ontem a Co-p SI nomeaçao o . -

I
.

I d I d d M
.

h fi:
me b tit

. -

C
I mlS:3UO nternaciona crea a pe o acor o e UnIC con irrnou a sua' m ros que cons 1 utrao o on-I 1

. - .,

iad d
- .

f I bi
. .-

elb Té
-

de Economi F· I necisao, ta anuncia a, e nao mais azer 19 e ISCltO nas regroes su-s o cnico e sconorma e

l-I d I: - .

d fiei I"a t t
.

te etas, divulgando a propósito um comumca o o lCIIl .

n"flç s en re ou ros o segum .. _

t I" Neste comunicado a Comissão declara que o traçado da
. e e rama: , _" , .

)'.
g
RIO 12 A d d

[fmOlell'a
pode ser realizado de acordo com o estabelecido em cmço-<.l "

-

gra ecen o co- I I d'f'
- . - .1.

. -

t I t t
Ui) corrente, com a gumas mo I icaçoes que ti connssao tem c ur-

. mUnIeaçao a o n erven or nome- . ., .

d b C Ih T'
. rcito de propor, como estipula o artigo segundo do pato de Mumch.

an o mern ros .onss o ecmco
N

. .

C·
-

dei d 1-
-

I bi
.

E
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F' A E t d estas circunstancías, a ormssao eixava II rea Izar o p e ISCItQ
.conorma inanças esse s a o

.

. na" zonas marcadas pelo acordo.congratulamo-nos com v.

excla." .o-•••••••eo H .
fazendo votos para que novo or-

Udt A
·

d
I

gão tenha pleno sucesso suas ati ma e er- crise aex-
vidades em prol Santa Catarina
B 'I E S

. ,. .. - -
I e rasu. .sta ecretaria tera ma"

!xima satisfaçã , facilitar perfeita mlnaçao do portaçao de
I articulação deve .existir entre dois d iretor d laran1i11asconselhos. Atenciosas sauds. Va- II O
lentirn p, Bouças Secretário Con-

D C TI selho Técnico Economia e Finan-
d M··'· d F d III.. li

ças o íuíster ío a azen a'.

S(JI�IDOU-SE O TE..

LEGRAFISTA CAN..

DIDO SODN

Cêrca dai 15 boras de ôntsm,
correu célere pela cidade de ha
ver-se registrado mais um suicídio
na ponte Hercilio LU:l:_

Nossa reportagem dirigiu-se
imediatamente para alí, tendor'
ocasião de constatar a realidade
da informação.

I A? fim da ponte, �o. lado do

RIO, 14 Esteve reunido o Sín- "contínente, ao lado dIr�lto, aglo
dícato dos Exportadores de Frutas I merava-se grande multidão, sendo
do Brasil, para tratar da crise dai que, em baixo, também rodeado
exportação de laranjas. I de populares, se via o cadáver ele

• um homem, sobre uma grande
Moratona para a I poça de san�u6, �rajllndo um ter-

I no de casemira cinza, achando-se

la-voura de Santos o chapéu,. de c�r marrou, jogado
a longa distancia,

O cadáver achava-se estatelado
RIO, 14 Informam de Santos no calçamento, sendo que uma

que a Associação Comercial decidiu das mãos se encontrava trancada
enviar um memorial 80 Ministro debaixo do corpo.dn Fazenda pleiteandO a moratoria Investi ..ando, silubemos entãoda lavoura até 1945. .,

....�� tratar-se do tele�rafista sr. Can-
CONVOCADAS AS' dido Sohn, aposentado ha 5 anos,

R!<'SERV�S POLI .. por motivo de fraqueza cerebral.

CIAIS BRITANICAS _Depois das formalidades legais
fOI o corpo transportado para o

necroterio da Policia Central.

'"

i j
, J

A jovem mais linda
do Rio

1

ou

aventureiro

r;

.,

I,
I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De toda parte JUV8ntus x Santos

REDATOR: Osmar Cunha

Brilhante feita dos,
sileiras !

bra-

A GAZETA, 15--·10 ......1938 () Florianopol_is
Doze Estados j·nscreverarn-se ate ante-ôntern,
para disputar o próximo Campeonato Brasi

leiro de Futebol, em Novembro

A QAZETA

,E, entre êles está Santa Catarina graças aos esforços dos sre. Flor
Nobrega, presidente interino; Salan Vieira. secretário; e, Manoel Morais,
técnico; todos esforçados e abnegados <.iirigentes da F. C. D.

doaldo
diretor

DESPORTIVA
�---------------------------

H .. &1 um equilíbrio inegavel de forças. Mas como espeta
culo, a lógica ordena que se classifique esta luta como a que mais

PORIO ALEGRE, 14,-A vinda do jogador Del Pe
pelo, substituto de 1\181tin no quadro do :Jjotufoga, do Rio, nos

seus impedimentos erentuais, para o quadro do Internacional, d{.
pendia do consentimento do RGlorioson• Este consentimento, não veiu.
O Botajogo, mau grado o pedido insistente de Del Popolo, ne

gou-se a f9rnecer-lhe o atestado liberatorio, preferindo conservar o

seu concurso, tlinto que já o usou domingo último, frente ao Fla
mengo, do qual sofreu pesada derrota. Os diretores colorados, em

face desse fato, trataram da vinda de outro centro-médio, que atual-
- mente tanta falta faz á equipe do bando da rua Silverio. Entrou
em negociações, então, com o Rp!ayer' Silenzi, antigo integrante do
Boca [uniors, de Buenos Aires, e atualmente sem contrato. As
Rdemarchesn foram entaboladas e, segundo nos informou, ôntem, á
tarde, o desportista SaiAo. do Internacional, tiveram resultado posi
tivo, tanto que Silenzi está sendo esperado quinta-feira próxima, a

bordo de um avião da Panair. O lnternccionat espera poder cor
tar imediatamente com o concurso de Silenzi, pois nenhum contrato
o prende ao grande clube de Buenos Aires.

Boxeadores peruarlOS no

"psn-amerioano"

se impõe.
PRESO ti VIOLEN.
TAMENTE ESPAN.

CADO

Presos varias co

munistas em São
Paulo

Foi derrotada pelo Botafogo a equípe
norte -amerlcana de cestoból

A delegação peruana está da seguinte fórma organizada:
Jorge D. Stewart, presidente da delegação; Max Agui re,

técnico; Guilhermo Penalosa.
Pugilistas:
Perico Rodriguez, peso mosca.

Abelardo La Torre, pelo galo.
Maximo Valdez, peso pluma.
Luiz Masones, peso lev•.
Emilio Samane, peso meio-médio.
Pedro Valiente, peso médio.
Vicente Quirés, peso meio-pesado.
Jua" Ulrich, peso pesado.

RIO, 14-Na noite de 23 RIO 14 A I"
-

f t
d b B d' V' ,_' po icra e e uou
e setem ro, ernar mo eris- d'I" d.

l' N f' U,Da I igencra numa casa li rua
srmo rapaga eto OI preso em

J Ad If d d d
N" d id

'

P
oão ° o, on e, segun o e-

iteroi e coo UZI o para a 0- , . ,

r' E 'I d f' nuncia, reuniam-se vanos cornu=

d,c1a , slPecla I on e

old espanc�. nistas e existia material de pro-
o VIO entamente, sen o, apo, d F f t

solto e ameaçado de morte caso Pdagand'
a e arm�sõ' oram e etua-

I h
' . as iversas ons es.

re atasse o que aVIIl acontecido. .

----------------------

Saindo da policia, a vitima di-
rigiu-se ao Palacio de lnterven- Sementes
toria, queixando-se ao secretario d I d

-

da lnterventoria e mostrando as
e a 9o lio I RIO, 14-0 representante da L ga de Futeból de SA)

esquimoses. Foi determinada a RIO, 14-0 diretor dos Paulo avistou-se na tarde de hoje, com o sr, Ademar Pinto, presi-
abertura de rigoroso inquerito. Serviços de Plantas Textis in' dente do 13onsucesso, com êle trocando idéas sobre a possibilide
Depuzeram varia; pessoas, inclu- formou que distr ibuiu de janeiro de de uma excursão desse clube á paulicéa, As conversações pros
s;ve o comandante e (J sub-co- até setembro do corrente ano seguirão logo que a entidade bandeirante responda a uma consulta
mandante da Policia Especial do quasi dois biliões de quilos de que lhe vai ser feita,
Estado do Rio. sementes de algodão para diver .

RIO, 14-0 selecionado norte-americano de basqueteból,
em visita ao Brasil, fez sua estréa hoje em campos cariocas, eníren
tando o Botajogo. no Estadio Brasil.

O l '

tempo terminou com a contagem favoravel aos ame

ricanos, por 16 li 13, porém na 2a. fase o Botafogo reagiu forte

ment�, conseguindo marcar no placard 34 pontos contra 31 dos
amencanos.

E assim terminou o primeiro prélio da temporada inten a

cionaI de bola ao cesto, com a vitória dos brasilt:iros�

o Bonsucesso convidado para
jogar em S. Paulo

Disp••to. 08 I.rrovlarlos
O quadro treinado por Caetano Domenico domingo traba

lhará com o seu habitual denodo para conseguir mais uma vitoria.
O Lusitano nio está com uma cotaçlo muito favoravel. O que
vale neSfa pugna é quasi unicamente o time d� Passerine.

iOS
James Tobinr aoompanha A minha oficina, està a disposição dos distintos fre-

Ios oestobolíetas norte-I· guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca- I

a-e ,..'canos n a e c rsã I MONTEVIDE'O, 14--Realizou·se hoje com a presençaI •• I X U O
I sa Peiter) Blumenau. d 451_':, -

e mais de mil pessôas, uma partida Iutebohstica entre arg ...nti-:ao Breei I

M
' : nos e uruguaies para a disputa da taça ,"Hector R. Gomez!!. tendo

r. Tobin faz parte do uuadro de oficiais de basqueteból V I
· � I

'1 U I"anlsaçao
t vencido os primeiros por 3x2.da Amateur Athletic Union, entidade que representou como juiz nos II

.

..
I 1'1..1 1

J OI' d 8 !
1-0' temop, os urugua:os atuaram melhor e venciam porógos impices e erlim. Tem a carteira internacional de JUIz da I

F.I.F.A. e já percorreu 36 países tratando da interpretação de re�11 Hermann Kupper
t�xl os argentinos, porém, reagiram, vindo finalmente a ganhar o

gras de basqueteból. I'
Jogo.

I 05 vencedores atuaram com 10 jogadores.No torneio olímpico da Alemanha Mr. Tobin chefiou a: 1
,

orientação técnica dos juizes. I _

......r.deuelal do Inventor debdsQaeteból,c 'h<4 N
..

I d N
Clube Rec.ea ..

fAr. james Tobin cursou a Universidade de Springfield, ompan la aCiona . e avega- tivo "5 de No,.estudando com o mesmo professor do nosso técaice Otacilio Braga
.._Mr. ��::·o ilustre visitante uma credencial importantíssima, fir- çã� Costiera FUndav.deOmembroIO'O' '"mada pelo dr. Naismith, o homem que ha cêrca de 50 anos inven- ..

teu, nos Estados l!nj�os, a p�atjca do ba8quet�ból. I Movimento Marttlmo ..Parto Florianupolis João Pessôa-Est.'eito
. O dr. Nalsmlth SOltCltou de Mr. ToblO os melhores esfor-l$ --

ços .no sentido de co�aborar o m.ais possivel para o aperfeiçoamento! Ser\.dcos de Passageir-os e (je Carias _

AS�EMBLEA GEIIAL
técmco do basquetebol na Aménca do Sul. " --

. ."

-I De ordem do sr. Presi-
Dais j6gos para oorningo, Para o Norte Para o Sul d.ente convido o,� srs. sO-,

da L P F I CIOS para a reumao de As-

O
• ••

L' d" F d
· sembléa Geral a realizar-se

uss serio as pugnas com que a Iga ara prossegUimento! retes e ca rg ueIro· d' 16 d' t',
no proximo dominio, ao seu certame. No campo da Agua Branca I • n107 hla f? dcorren e, as

I
.

d SPR L ., ' oras, a Im e se proce-utarlo II eqUipes o . . • e USl ano, elllquanto que sera en'
di·

-

d O'tre o ju,entu� e o Santos o outro encontro.
t
e� a e elçado aánova. Ire-

O Q A,· á á 18 d l-r QUE'RA
.

à á 20 dona que evel gerir os
.• Paquete ITA UATI· saIr o O Paquete A saIr . o destinos deste clube no pe-corrente para corente para: riodo social de 5-11-38
Paranagllà, Antonina,

.

b
5-11--39.

Santos, Rio de Janeiro, Imbltu a
Cumpre.me advertir aOs

Vitória, Daía, Maceió, Rio Grande
srs. socios que, não haven-Recife e CabeJelo Pelotas e

I Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
do numero suficiente na pri-

NACIONAL I, tos sUJOeitos a baldeação no Rio de Janeiro.
meira reunião, ás 1"7 horas,

!
se farà segunda convocação

lAV·lso..

Recebe-5c carga� e encomendas até �a vespera :das!saídas dos paquetes para ás 17,30 hora�, proce·
;

--

e emite-se passageils, nos dias das saídas dos mesmes, á vista do a.
dendo·se em seguida a elei�-

I testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazens da ção com qualquer num�o
I Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- de socios presentes.

.

� menté para bordo em embarcações especiais. Sala das sessões do cru-

i ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) be Recreativo 5 de Novem-
i ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA bro de 1938.

I Para mais informacões com o Agente
J '; �. -SANTOS CARDOSO

RECAUTHCHUTAGEM

50S estados, Protesto contra o fato de Alfeu
estar jogando no sul

--Comunico ao\prus �distjRtOS fregue�s, que adquiri
uma maquina �ara récauthchutajar pneues gastos de

\

! RIO, 14 -A Fed- ração Brasil-ira recebeu um oficio da

i Liga de S. Paulo protestando contra o fato de Alleu, jogador eli-
minado do esporte estar atuando no Internacional, de Porto
Alegre.

")

caminhões

argentinos vencerem
15

os uraugua,,,s

TESOURO l
..r-

Vencimentos civís e militares: Meio sôldo, montepío,
aposentadorías, requisições militares e quaisquer recebimentos,
inclusive na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REFE

RENCIAS R\NCARIAS).
Escritorio: Rua l' de Março nr. 115-2' Andar
Endereço telegráfico: THEORGA-RIO DE JANEIRO. Rodolfo «Iuint

seeretario '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A �o�r�e�:�v�c:�: de o III em 0dreafnE��mondo vell.c, e, óra revoluciona a ......4O O gran � �
��·�V�O�Z�.�D�O��P�O�V�O����op�r�ie�b�rl�O�e�D�lr�d�or�R�$���n���w�1 l'Am�i��&I. �t�o' de Vl1torl·o����������������J�A�I�R�O��C�A�L�L�A�D�O�. CHARlAUTH .

"enetonão é 11m creme comum V I

Sob rigorosas precauções I S)��fi'U� �
as igrejas de Viena I (Ü) ���irnru(Õ) r�(C�r$@

A· GAZET

ROMA, 14 -- De acôrdo ses os fogos em todas as celins s

com as deliberações do Comité que rodeiam Vitorio Veneto, e

crendo propositademeute para serão executados cantos corais
comemorar os grandes acoI1tel:i�l'

de motivos guerreiros.
mentes militares. italianos, os pri-

. N� dia 2. será cele�rade., el",

menos quatro dias 2� novembro Vl.tono Ven-to, uma missa can: ..

proximo-c-vigesimo aniversario da pai, «in memoria» de tod(,�
vitoria italiana, que p3SS0U á his- aqueles que tombaram nas lutas.
teria sob o nome de Vitorio Esse ato religioso �elá assi�!idq
Veneto e flue preludiou o al- por todos os militares que ali f,,'

I reisticio geral da grande guerra, acharem, sendo que tcdas ,,5

assinado em 11 de novembro bandeiras e mais insignias serão

de 19 J 8 - serão dedicados ás dispostas em quadrado em volt:.;
seguintes celebrações: do altar. Seguirá um discurso

No dia 1, afluirão a Vitorie do grande mutilado da guerra
Veneto ás insignies do Exercito, Cario Del Croix,
da Marinha, da Aeronautica e da A' tarde inaugurar-se-á o Mu-
P;;ilicia fascista; aquelas das sete seu das Batalhas.

I, comunas que forãl1l �(1ndecoradas I
Cüt'vl �ESTI�O A ROMA

1 ao valor milita!; as da Cruz Ver- No dia 3, diversos trens e

melha, da Ordem de Malta; os peciais serão crganizados para ()

labaros nacionais das associações trausporte das bandeiras iA [(om;;.
dJS combatentes e de todas as Durante- o percurso I esses trer-s

., outras ermas. i lerão suas paradas nas estações� '"1. •
_ ; � r'� � 1 B� l\Ja noite desse difi serao ace-: ce 1 H::ViSO, Paom;, Ferrara, ,�-

� ·-2-ii'.�"'QNiNAS--PÃRA àELÔ i lo�ha e f'lorença, afim de ,9leI; EM PEHFEITO ESTADO. VEN-I sejam pr�st�dQ5 as honra: milit.>
� � DA C] GARANTIA res 1.\05 eimbcles da patna pele s

III
.

formações do Partido Fasciste ,

1; , Dehi.luabert pelos combatentes e pelas repre-I , U...., J L (1,

..

' sentações da . t. • Juven-,,�j,;1 • I I' d L' io] l��t>j:l tude ta iana o rtono e pe as

k."'· ,.(tf.�; populações." "d·•.,.

� '(d�; Essa homf:nagelfl será orestada
I' ·'1'·· •

t�\'<?';: tau�bem nas estâções de Mestre

lit�. IX: e de Arezzo, por onde os trens

:;;.� marchaião com veiocidi!de muito
�.� ..

.,",'

I reduzida.Nas outras estações, onde não

I·
haverà parada, a� autoridades lo'

:'� cai. e as populações fissistirão :9
.í._"'
,;t I p,magf'�

dos COí11�OiOfi, fica�do
i. em pOSIçãO' de �entJdo e 's3lJdan"

I do de acordo com ü rito fiiscistCl.

,j No dia 4, pela manhã, as

� I bandeiras chep.Màq él. Roma, on-
�� I d", urn cortt:j�� e!lquadr�d<) por

,_ Y:� rontigentes de tropas de todas as

���"1!'> annJS as levarà á pbteia centr&1
�'�<l.,� -�.,.. do Vitoriano.

�;::. Durante o percurso, ao corte·

jo se junta iio toJas as �ecções
de combatentes que por essa

ocasião, se encontrarão em Roma,
Na séde do Vitoriano, toma

rão logar 05 altos dignita
rios da nação, a� hierarquías do
Regime e outras autoridades, en

tre contingentes da Mílicia Fas·
cista, da Gil e de ex-comba.
tentes.

Por ocasião da chegada do
cortejo na Via dello Império,

: I serão" depostas, ilobre o
.

tumulo
.

do Soldado DesconheCido, as

corôas oferecidas pelo rei impe
rador e pelo H. MU�$oIini.

As formaçôes ju\'enis exacuta

rão o «Hino a Roma» enqUd.n
to sobre o «Altar da Patria)')
será celebrada a imponente rni�
sa c8J:l)pal.

h
"

, 1
c (; ex!mgll�ra 1:5 sarcas, pano,
Cravos e espinhas, sem !! mínima

II Hi,a';�o d-ixendo-lhe a cutis .

limpa, macia e fresca.
.. VIENA, 14-Tanto as aU-ifala-sE: já da adopção de
tnridades policiais corno as fi medidas an�i-cleríc.a!s. Uma
fclesiasticas aumentaram as: dessas medidas fOI lá tomada
medidas de precaução em! pela policia, que confiscou
torno das igr ejas. Por exem· i os cartazes exibidos nas

pl0, íecha.ram as. suas p�rtas i igrejas cOHcitand� os fi�i� a

l(lga,depo�s da mIssa. matinal, ! conservarem os ritos religio
Um mosteiro que antigamente I sos nos casamentos.

ri n,:,ervava·se aberto o dia:
inteiro. perr.:aneceu fechad.o 10

-- __ __ •

o dia de hoje e r.ele só tí-
i PRODIGIO, significa MILAGRE

nbarn íngresso as
. pe�soa51 MILAGRE significa

conhr:cid,�s do porteiro, Da i
Cathiral, somente uma das I

� portas laterais. a que dii para i
<l Kurhaus. esteve ab,:,rta.! usando o creme

A policia continua obrí-] (�RAIILAUTH
do O �O",) ... circul-r com I .,gan. v v'. ".L. '- .,." v\ • dirá logo sorrindo: que produto

O .rtuito de trnpecir que I maravilhoso!
mesmo grupo'; pequenos se

formem para fazer comer ta" ,. _- '"

rios a resoe.to dos danos !Il li -icausados �o Palacio Arquie- I
� li I 91a 1!1 �Jn �.�

piscopa!. d�� �5P�!jÚ"
Ofensiva dos nazistas I

, RIO, 14 i" escritora e

Entretanto, o s rirr-111"c "c:[(!ci3 Gaivão,
zistas, ""O -u \1,;e devia ser jul-
desf chan I a terça-feira ultima
contra (\ c-r \/ .. ü S('U julgamento adia- I.
o' gão d·.. IS"

I
d�) devIdo a t. t a sest:ã:.

«\Vil n,'r ...._:cus·, htç. ". plena qu:, decid;u o rec:mso '

fm manLh,tt' d.:t pril1le�<a!dl)s cabeças d� reVOll1ç�l)1pagina. diz: ) ii'tegra!!':-ta tur;llnado mUito
l<t)s metod'Js de inflôIZ' r

I
taràt'.

precisam seI' elimína'lo',,:'> (' O juiz ��dro Borges, r�
declara: o:Para nós, é cspe· '11aror (lO feitO, marcou o dIa
c'a:mente pennSfi que Justa

I
Ui"' hr;JP p8ra (kcidir em l'

mente no !l1O;:F·nt e q': I in ianc:a (1 importante pro
as nossas tropas hn:;;i �:iiL I ce'>so,
tomaram pOSSí" d lcrr:t: ,ri(}::� I P;\ U' será defendid,J

que o Fuehrcr !:Le ti;U um! f�('io ex-capitã? Moesiz.s �o
alto d:gnitar:o eh ifí".'j;-l t��'d1a hn. A acu�ôçao serà feltB
a Iam, nt"v�·J C,lL 5Zdl1 de nd,) adiU ,to de procun-ldOí
desfechar um édéiqué l('ndei-- LeiL· e '011icica.
cioso contra o Fi'ch.er. Fni
isto u qUf' o arcebispo vie
nense lnultzeí ft Z 1'11 s!:'xta"

feira passada
E' dificil conceder major. processo da

provocaçãu do que um ata-!
p" "bque ao Fuehrer ne�te

ma-I·
arai a

mento. Não deve haver equi·
VO(('Is: os poucos judeus que RIO, 14 - O desembarga
ac1amôram o arcebispo ii I dJr Barros Barreto, presi
noite não pertu, barão o! dente do Tribunal de Se
nosso equilíbrio. : gurança, dt.'signou o juiz co-

Não pretendemos, entre-l ronel Costa Neto, para re

tanto. deixllr que nos hosti_· latar a apelação do proces-!
lizem sempre. E' preciso por so t 78, que trata dos co

um termo aos metados do munistas da Paraíba ôo Nor
cardeal Ilínitzer, o qual num I te.
momento mostra ga,ras de I O procurador Campos da
veludo para noutruS se en-l Paz denunciou os implicados
volver em intrigas politicas. I que tem à frente o comu

Ele pode organizar coros' nrsta João Santa Cruz de
para as igrejas, mas não! Oliveira, pGr exercerem ati
coros de manifestantes nas \ vidades subversivas naquele
ruas. Pode proclamar a p;t-' Estadc. nordestino e tentarem
lavra de Deus, mas não a) subverter a ordem no ano

sabedoria politica que lhe é I de 1935 conjuntamente c?m
insuflada de Roma. ; os comunistas desta capital

A imiscuição do clero na e J Na�al.
politica não pode ser tolt:ra' A apelação dos comunis·
da» . tas paraibanos condenados
Esse ataque é considerado em 1 a. instancia será julga-,

significativo pelo fato de ter da na prbxima sessão plena,
sido feito por um orgão do do Tribunal, que será. rea-I,partido. Em alguns circulos. lizada segunda-feira. 17. r

I I r

I S a n a to ri o "�� n t a ((I t fi ri na" !.

I Dr. André Kiralyhegy

�BARLAUTB

DIIIE'.fOR PROPRIETABiO

Estação� PERDIZES - VHõ Vlt�ria -- Estado
de Santa Catarfna

O-jmelhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamenLo conservativo e oirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi ..

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo -- Ilio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima salubérrimo.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorie
para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaría), esgota
mento, etc.

o sr. Benedito Va'"
ladares visitará o

fspirito Santo

Designado o

ju�z para o

RIO, 14 Telegrafam de Belo

I
Horizoate que a convite cio inter.
ventor .Punaro Blel. o flr. Benedito
Valadares visitará o Espirit. Santo,

.
' '

o prõxinto dia 30.
= rR -'r ZE777?57YZ77 Ii""" I Fl'I5f'li

PERFU�t�tASos OE TOUCAO
OONCORFlENCIA

M.AC EOONI
VISITE A

c ASAe coanpre na

A Casa que maisbàrato vende

..

irAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IX!tUUZ • **' ii -

Mo!es'tias e Operações
dos

OLaM ,8
.OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

D:r 14 J., iii O ri e A Ir ai II j o
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe
do .serviço de olhos e oto-rhino do Centro de Saúde

de Florianopolts
Membro da Sociedade de oto-rhino laryngologia do Rio.
Consultas diárias das 4 ás 6 112 - Fone 1447

Rua Vitor Meireles, n, 8-FLORIANOPOLIS

Dr. Joaquim �1adeira Neves
MEDICO,,"'OCULISTA

Ferrnado pela Faculdade de Medicina da Univer.
sídade de do Rio de Janeiro

'Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com ° dr. Pau·
1<:1 Filho, no Serviço do Prof. David Sallson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Telelone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1'elef. 1621

Desembargador n
Saivio Gonzaga�1

ADVOGADO l1
Dr. Augusto
de Paula
'MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-PARTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor
Meireles 10

A 's 10,30 e das 2 as 4 hl!.

Florianopolis-1938 =::

/1 Especialista em molestias do aparelho genito urtna-
no do homem e da mulher
Ex-interno e ex-Assistente do serviço de cirurgiae
ginecologia do Prof. Brandão Filho.
Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
Ex- Sub Diretor d . Serviço Médico da Asslstencia
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curso e prática especialisada em. lUr::::'�;:,�Je.
Medico do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Fionanopolís.

Doenças de senhoras. ÚfO!OgZ(J
Partos e Cirurgia.

MM l5!!i!Si'fi!I""W�_ ma lii

I'Dr., R:cerdQ IGot:tsn""'iann�

Consultoria e Residencia á Rua Visconde de O,UO Pre
to, n'. II - Tel.-IOOe -FLORIANOPOLlS.

Radias

Dr. Sá u I o

T A I 10
. I /--'----.

-

1·3�vAVAv�v�WA�VA���G.Dr.. t\lfredo P. de ArauJo l Accacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta.execução, fis- �, '

MEDICO � t t IW'.<

E
. rei ra tem seu escríp- �

es ru ura em con- cal ízação e direção �
specialista em moles/ias de creanças, nervos

<7 ,�creto armado de ob. as �
impaludismo e mo/estias da pele f� e ferro A I h t �

�'�"i.�1'��j. ' tório de advogacía á rua �,�,'
.

pare arnen o com �

Tratamf;t� ��r��f:�u����fi�/O�l������er��� da pe"

I
Visconde de Ouro Preto �� �b�� �:r�o��::t�� �

Consultoria e residencia+Pteçe 15 de Novembro. j 3 70 _ Phe . 1277 _
t concreto armado

ITelefone, 1.584 I
n.. on�" .

- �]

cons��/���!,����_��=����� horas
__ "I Caixa Postal, 11 O. I·-� �

III �� Omar � � �� E

��
O� ..,"EINHº I f��!!}ll�l!!lU g��

carneree hJlEUrO
�

I .. mo, I,,�ti,.a p,ronnle!l� dIl 11= E'
l�

M .h D I C o o P E R A D o R I eJmpwy.7�dallMr,U"I, ngenhelro Civil �

I
J rÉRIDÁS �'

��� �,l
DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS�' fSPINHAS

- �
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. I ULCE�A8

'

P"
· ..J1 �

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 I �f���� PP.UI � a••cla oa Caixa ECGno�nica �
RESIDENCIA A RUA Nerêu Ramos 26 D6�THRGS

I
�

FONE 1450 �1��fM.S;J1� '< 1- Andar III Apartamento �
Atende chamados a qualquer hora dia e noite SCR@PH� �j

I' SYPtif'lutIGAI

I�r.' Caixa Postal, 784 S��,;·,i:.tf,-, lJ�t....... lt,

I
�';;i�J;; !II .,...... ii.
l1.c,fG>J r,'!,f't/'ltcã .. .,. o

, � � J:fl,VA R I A. III�'
l}'''''---'''_

, "
�;_'�'�.�;�I�;;� � �
I Curitíba Paraná �

Para seu concerto, procu- � �:'!
rai a Casa Musical, que con- � �;
ta com a oficina melhor � �montada na capital. .���"��..A�'�ZA'��� ��-"t" ��' �".� �.."'." >C.'" _�M� '�'?:.ii �

Rua [oão Pinto, 12
" «�� �����<o!�.(_�I;.:.;l�4'i,��:;.����y!!...�t�';:"� "�.!:

1.PF'm''iP�amwex e ;_MM ii Oii.ii'
- __,j

Ex·chefe da clinics do Hospi.
tal de Nürnberg. (P.vreesoI
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsia em cirurgia

(laral

I �I i alta cirurgia, ginaecologia, (do
Dr. Pedro de Moura Ferro ! e�ças. das senhoras) e partos,
---�-----_._", cirurgia do sistema nervoso P,

operações de plastica

Rua Trajano, rr 1 sobraso II CONSVLTORIO-��Rua Tra�

I
ano N. I S. das 1 O ás 1 2 e

; Telephone n: 1548 das J 5 ás 16 112 horas.

f� - I TELEF. 1.28,
�f,�aw:Jíi!lI!'!

P'í'W',,:nri**WNillililJ1 i,! I
RESI��NJ'��tO-;NH.ua26Este-1V. Excia. precisa de .uma limousiue?

Disque a D. 1.522 de seu telefone e I Tfol-;.EF. 1.131

t�rá não só para seus passeios, como também para
'

viagens. I -.__
...................._

,S d d f ;D,.... Miguel
. ão to os r.nos mo ernos e con ortaveis dirigidos por ro •

_.

habeis volantes. lliiiiJOaba lu

Rua Trajado no. 29

Residencia: Rua Ve- onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, I �55

Advogado

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamente moderno rJtlS
mo/estias do Pulmão

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

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

� **amPM�'m$A�ik��n�W��BF5�""" .u43 �

Erondino Cardoso
Otavio Card050
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemil'O Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
503
505
514
519
521
325

Ramos
PREPARAM>3E ALUNOS PARA EXAMES A 3'0. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' liMECANICA MARITIMA.

' .. '�' '; � _ -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE 'AO SH. I
';ULAMPIO DOS REIS VALE I' fm LARGO 13 DE MAIO, 41

J�JJ�"'��-_�.�-"'�_�""""�.�P4��:��fê��.:_�'__�IA�;',===:bL_JJ
N OV!"D A.D E II
SANDAUAS �A�óiJb'b PARA VERÃO I
Calçados ��$O��LI-IOR QUALIDADE A I
58 IPatas DE VERNIZ DA IvlELHOF( I�QUALIDADE PARA SENHORAS, A 20$

�HINELOS, TAMANCOS, CiNTOS, E 1 C.
FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA LON: MAFRA, 39

I Dr, Aderbat R.
da Silvai
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 � J290

Conforto, Distinção e BeJeza
Com Economia

nos Trabalhos doS6
Consultoria Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOLI71
Enge.,heira Uivil

�3

Prof�ssionais habilitados para todos
os rSi"'nOS de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

Projétos em geral

Escritorio central: Rua 7�de Seternbro, 47

Porto Uni ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEP<�;�;s�"'-a"'AFtIOS EM STA .. OATARINA
t-I PCKE

ifLO IANOPOllS

�__",_....".....-- ·

"-1 i2!,í!jm;;B'iJ� �, ·ITR-f.3 I
_'_·lÃdo�a�� S;�h !{, '1{1{�

--'1' � � '"10 ri �(4_ � i,i" J I
Endereço Telegr.: D(.)L/\--.----C�;xa Postal, 32 \.I")i l t,J".� I i � ,li �P�A�����L\��IN�ls�:=�r�A!'!L�A�\Ç�Ó�Ê�sD€·Lúi, FôRÇA �S. FHANCISCO DO SUL- STA. '""hTARIl\A

� �� - ..-----,-- - N I I TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.
AGENCIA DE�:;VAP(lRE.:' 11 IM TOS PROCUREM

'Companhia Salinas Peryr.a�;--'RiO I t� Em A ELETRiCAPririg Torres ex (in. Limito.ta -Ria I �� loteria a sua favorita
r-':avégação Brasileira Um ---Rio

i�
1K� TEM SEMPRE E\tt STOCK E A' VENDA, POR

NDVef!,aç��() Cabdw�' e L .. -Cabo Frío !,� PHEÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.v> . "., �;> .'-' Rua Felipe SChn'litd (r 7 e 17 a MATERfAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT-
JOURS ELEGANTES E MODERNO�;

NOVID�DES.! VISITEM A E'e.Ptr�8i�Rua Joao Pinto n. 14 A A�g,

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIO,)S, NOVi
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

A GAZETA-Flarianopolis
"'lIiIMe ••�I_-� •��

�EPRESENTANTES E

CARL.OS
Matrizu

III

m a s
OSCH

e) ... , • .ohl\ lt�fI'.tll1!m por'. 6
....UIOI!' 1!Ic, .unGl. Filiais em:

-- 'arte, - h OiA wcm ., "'� .. 'o••olite ..... IaI••tI••
,.aa' ... It QfiAte "Ç)I!!l�omt) �,r-I!e�f'ia (2,5 "111l1li.)

��m .. -lt·fI!a d"I"I3�r.ldalll.
Blumenau, Cruzeiro do Sul,
Jainvile, Lages, l.aguna, São
Francisco da Sul

MOSTRUARIO 'EM:

Tubarão

, '.' l- "A u P(,RTu DO RIO DE JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) C: SAN'!OS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE 1ANEIRO, diréta- �l�mente. sem transbordo l\�
-

Tem -sempre vapores em porto, carregando �
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

'I'���t<)das as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em
�

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer I�
porto do No�t.e,.2.�,�? S�i do Paí�: b�n: copmo, :ara

o ,ExEterior �Recebe cargas de unportação.l ao aIS ou. ao X·
�

terlor, para desembaraço e redesoacho para � NOS CL4.SSICOS
as praças do interior �DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO ����G --...-__".--,-.""������ �SERVIÇO G/...RANTIDO E RAPIDO--PREÇOS MODICOS

Concelatos e limpeza'.,_ .

-
..
-.

_ ..
.

� . _' '" -. à...-.-r
'

- ,
. 1

No Estreito Ponta do Leal

-".---

H E

Federal e Santa Catarina

ENVELOPES FECHABOS

quando se quer re- de maquinas de escrever,
____.. 116 , eordar rádios e aparelhos em geral.

Rua Con�elheiro Mafra n' 66

ance do Brasil Um romance

passou ...
que

I

I ALUGA-SES6 um presente realizará
esse sonho... E nenhum
presente melhor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Bag
dad por exemplo.
f' o ultimo poema que

Schneider &: Cía. escreveu,:
com a magia misteriosa de

'

suas essencias raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia. na qual trescalam no

tas frescas e ardentes, al
ternamente. Noite de Bdgdad
faz sonhar... lembra rornan
res e sugere poesia... Um
presente apropriado, pois"
para as mulheres que amam,
faz recordar os romances pas
sados .

106.000:000$000
'259.746:100$000

CapUal
Fu�do de reserva Casa no Estreito

(João Pess6a)
Sala de visita - cinco

grandes quartos - s�la de

jantar - copa
- �osl�ha e

instalações samtanas

Luz elétrica em todos os

compartimentos
Dois quintais completamente
amurados e uma explendida

praia de banhos
Dois porões e dois anquee

para lavação de roupa.
Onibus na porta.

Todos os campartiroentos
tem janelas e a casa está

completamente nova, com

moderna fossa .\0 M S)I)

Agua encanada para serviços
da cosinha.

CHAVES A' RUA MARE
CHAL GUILHERME N' 1

Florianopolis

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGNCIAS E CORRESPONDENTES EM';TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta "corrente. os secúintes] juros:
Dep. com ]urIJs (C01YlE'RCIAL:SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (límtte de 50:000$) 3% ala.
Dep. populares (idem de 10:000$)

.

4% ala
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, ..

com (retiradas tam-
bem de quaisquer ímportandas),

com aviso prévio de;.)Oldias
idem de 60 dias

;��,:m ��,,?O dias '

DEPOSITOS A PRAZ(jiir;..FlXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao
.

sêlo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás �15 :horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4�··
.

a

..a,.50 .c �,,'

NOITE DE BAGDAD

Le Nflaveau per
fume de

Ichnelder a ela
BLUME'�AU

r
I'

; �
I li

I
I

s

De Famll Muntflad J

íri I
ca�

I

quinta-feira
20 de UTU O

II
i

.:

\

\1
I

I I
,

1
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA, 15··10••1938
Blumenau,...,Sâo

Florianopolis
diaria de limou

sines de luxo

Fterlancpclls .... ltalaí

Paulo

Saídas de ambas as cidades das 7 ,30 á� 8 horas de
manhã e das 3 e meia ás 4 horas da tarde

InfoI8Duit:õe§ em Florianopolis com os

chaulleurs Acacio Braga, Boneco, Gury, Jóca Jesuíno e Otavio
Pmho-Telelone das limousines J .222

Em Itajaí -No Calé Cahíornia, com o proprietário

HOTEL ANDRETTA III1O MELHOR DA PRAÇ.. .(1;-

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA V1A- Ií JANTES E EXNlAS. FAM1UAS

11 TRATAMENTO DE PRiMEIRA ORDEM-CO
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

.,1 Anexo: Armazém de secos e

.I.�=_:�., :I:::=:::_
,

'VENDE-SE um auto 1· IA 1 "
----------

-Iem otimas condições de f!m,�io· f I P A R A i'(lamento.
I iFone-1488 1.1 Informações nesta. redação. ii' Sport, Viagens,

Turi Siluoe Ca�a�:� i,

VISITEM

Concertos, limpeza geral, reformas, lubrificações
e pinturas em

.

Maquinas de escrever, de Contabilidade e Cai
xas Registradoras, nacionais ou estranjelras.
AUGUSTO KLOSS

Mecânico técnico e prático
Rua Conselheiro Mafra n. 90.

t
- ·

a ençao, a

UTUO
Prest,�

C ITO E l

A campanha pelo "govêrm
n. de salva�ãD nacional",T

v. s. de�eja viajar a São Paulo
na França Viajens rapldas e cenfertavels em limousines de 8

PARIS. 14 - O movimento' Alguns observadores acreditam lugares
a favor de um "govêrno de sal- que a aceitação do programa dos Datas da partidas para o mês de Outubro de Blumenau
vação nacional", para a França, veteranos será urna oportunidade nos dias 2-10-17 - 24 e 31 /s 6 horas da manhã do Cafe
dotado de plenos puderes até de se fugir ás inevitaveis alte- Expresso. Mêô de novembro em diante todas as segundas-feita.
ás eleições de) 940, recebeu rações políticas por ocasião da Informações e reserva de passagens em

um novo impulso com a decla reabertura do Parlamento, depois Blumenau rafé Expresso-Ricardo Blianer
ração dos presidentes de três as- de I 5 de novembro, 80 mesmo Jaraguá Hotel Brasil
sociações de veteranos da guerra, tempo que um governo forte po- Joinvile Palacio Hotel
de diferentes orientações politi- derá pre ...enir certos conflitos sO'j Preço de passagens ida 150$000
cas, segundo a qual, êles apoiam bre recentes problemas. como se- 10)»>> ida e volta na mesma semana 250$000
a sr. Heari Plchot, presidente iam ti da crescente agitação nos I com direito de uma a duas malas de 70 ctm.
da União Federal de Veteranos meios autonomistas alsacianos. I Tt!mbem aceita-se encomendas de qualquer espécie
da Guerra, que deu inicio 4 Como lhe perguntassem o que OS PROPRIETAWOS
campanha ôntem á noite. pensava sobre a atual politica Alotu;,· e Alberto Basse
O sr. Jean Goy� presidente da [rancêsa, o sr, Henri Pichot res-

.União Nacional de Veteranos pondeu: 4:Oesapontamento, nojo, Para v!aJens especiais fôra das datas acimas temos um

da Guerra, amigo do coronel e despreso, A Repubhca não Limousine Oldsmobile á disposição,
De La Rocejue e írequent-mente significa isto pata nós. Nos tem,
citado como simpatisante dos pos que correm, tudo é dissen �

lascistas; declarou hoje que todas ção entre os indrviduos e discor-,as associações de 'veteranos da dia dentro da nação. Tenho a

guerra, abrangendo um total de impressão de que o país não IIseis milhões de associados, dis- tem mais governo nem adminis-.
cutiram n projéto nos últimos tração e parece estar se enfri-I
cinco mêses com o sr. Henri quecende, enquanto nOiSOS Vlll

Pichot, que representa um milhão nhos se fortalecem. Varies go
e meio de adetos esquerdistas. O vemos (oram munidos de plenos
sr.OQz disse ainda que estava poderes nos últimos anos. Isto ;;;;I;Giii;��.;.;;;_�';;;;-â;.;?-iri
contente por ter sido a campa- veiu demonstrar a falta d] capa
nba lançada pelo Ir. Pichot, pois cidade do Parlamento de manei
si êle próprio o tivesse feito. o ra ostensiva. 06 governos que
movimento poderia ter sido to- se sucedem uns aOI outros não
mado por fascista. tem força, porque lhes faltam

Controlando nominalmente 6 três coisas essenciais: uma longa
milhões de um total de onze mi- permanencia no poder um plano
Ihõel �e vetantes, a presente traçado e autoridade».
campanha provavelmente concre- O sr. Plchol prosseguiu:
tisa a movimento crescente a Ia- «Do ponto de vista economi
vor de uma reforma dos metodos co apresentam-se três problemas:
do govêrno, de maneira a se 05- a França não tem mais orçamen
segurar uma ação firme, no sen- to, o país vive em regime de
tido de: deficit e o franco não cessa de

l ' .-Restaurar as finanças dfJ se desvalorizar, 50 010 da renda
pals, do Estado destinam-se ao servi-
2' .r+provocar uma reação ço das dividas. Cada novo em-

economica, por meio de uma prestimo é empregado para tapar
produção maior. buracos, mas isto nos aproxima

3· .--Par termo ás rixas poli- cada vez mais da bancarrota. O
ticas. que é que estiveram fazendo os

I.....- Remodelar a politica ex- governos destes ultimas dez anos? I
terna da França, tendo em vista Defiação, desvalorização, impos
urna posição mais forte nos ne- tos, ruína do comercio... Só em

gocios internecionois, ahril deste ano redigiram-se qua-j5·.-Orientar todas as energias trocentos decretos, que não de-.
do país no sentido do rearma- rarn o menor resultado. Cada:
menta. balanço publicado pelo governo:

Em um. das suas declarações, acusa dehcit e vem acompanha-I
o sr, Henri Pichei disse que êle do de um pedido de plenos po-]
não se opõe ao sr. Daladier, mas deres. O povo francês recuperará I.acrescentou que o govêrno de confiança Iacilmente>. i'lIalvação nacional deve se compor O sr. Pichot mostrou-se cep- i
de politicos e não peliticos, in- tico quanto a possibilidade de:
dependentemente das condições produzirem melhores resultados!
de costume, baseadas nas forçai 05 43 dias de plenos poderes!

"dos respectivos partidos. Ai exi- ora concedidos 110 sr. Diladier '1'.

gencias dos veteranos da guerra Meyer S. Haudler.
possivelmente se cristalizarão num

V dmovimento reformador que será Casa á venda S�l e� Iiniciado por um p�dido de no-
confortavel casa situada á rua

va, eleições por parte de varioi
Nerêu Ramos n. 13- Qual.partidos politicos. Estes partidos
quer informação pe!o telefodesejam que as novas eleições se

I·
.

d' ne n. i .388.
rea lzem (me latamente, mas o

_

programa dos veteranos exclu" V d uma bem sor

quaisquer eleições até 1940, pre- en e-se tida casa de
vendo a organizaçb de um go- negocio sítuada no Estreito,
vêrno de homens do grande in- proximo a' Ponte H�rcilio
fluencla, munides de carta

bran-, Luz. Tratar
com aproprie

ca para lovernnar até aquela ario Leone Villa no referido
época. estabelecimento.
I

,

e

QUE sorteia e entrega de fato os seus premios
QUE os seus felizardos são todos pessoas conhecida:). .

QUE comprova a entrega dos premios com retrato e recibos dos premiados
QUE tem assístencia médl.a gratuita
QUE já entregou mais de 2.000:000$000 em premias
QUE não sorteia numeras vagos
QUE tem dois SORTEIOS mensais

la de Outubro

5:800$000
Ml,itos outros prernlos menores Tudo por 1$000

Não como a "Credito Mutuo Pred ial'

()arios
Premiado em 4 de Outubro
Kate r Filho, Rua Ttradentes

FLORIANOPOLIS
N,43

Enio, Leoni e Irmãos, residentes em Ita
corobi, contemplados com o premio maior
no valor de Rs. 5:500$000, no �orteio de

4- 6-1938.

Binoculos Prismaticos I
aUSCH I

Joalheria I
ADOLFO BOETTCHER i

J�����midt. 11 1.

18 de Outubro,:>

Premio maior

Etelvina Jacinta Reis, residente em

Florianopoli3, a rua Silva Jardim, sIn, con·

templada com o premio maior no valer de
Rs. 5:450$000, no �orteio de 18-6- L�38

•

• I
� . . .. ,'"

'�""":�:'r��--=---'-�..:...�' �:.' _'

_.'
'.74'] l.tV'asS

CARTAZES
DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODI�ON, O lider dos
cinem.as

A'S 5, 7 o 8,30 HORAS:

TUBO dos Ares
-CHINA CLlPPEt<�

com

Pat O'Brien--Bi'!ver!y Rüb"rb e

Humphrey Bogart
e a conclusão de

JIM D t\S SELVAS

Preço--l $000.

�INES COROADOS

REX, 35 7 horas:

DADA EM PENHOR core

Shirley Ternp]e e

MENINA DOS MEUS
OLHOS com Lew Ayres 6 Ioa
Lupino.

Preço- 1 $000.

IMPERIAL, ás 5, 7 e 8,30
horas:

IDOLOS DE BARRO
Buck Jones.
Preço:- 1 $000.

A CAPITAL.
o malar- stack de roupas para meninas e garitos

esquina da Trajano
À: .CAPI TA�

Rua Conselheiro Mafra

I
'i
I

com

T'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FJorianopolis

Fala :Bul.lia

'-EncIumado da amante, que
o desprezara, tentou

matá-Ia

Sdveir8, mixta, com 22 anos,
residente à rua do! Andradas
455, ferimento inciso profundo
na região cervical lateral direita,
atingindo gravemente a jugular.

Depois dos curativos necessa

ries, Eulalia Silveira embarcou

Eulalla resolveu voltar para
a casa da rua dos Andradas n'

43.5. halo veiu junto,
Porém, mal chegaram em casa

começaram as rusgas. Italo recri-
PORTO ALEGRE, 14 - selhos, dizia-lhe que voltasse pa- minou-lhe o procedimento. Ela

A's primeiras l oras de ontem, ra o lado de Ítalo, com quem disse que não queria mais viver
a reportagem foi informada de Vivera feliz. Ela voltava. Dias com ele. Ofendido, halo deu'
ql:e num predio da rua dos Àu- mais tarde, novas brigas. Ois· lhe varias canivetadas. O sangue
eh adas se registrára violenta cena cussões e separação. começou 8 jCH IIr. Urne cenive=
d,� sangue. ficando Ieridos um lada atingira a jugular direita

.

h, mem e uma mulher. Persistencia da vitima. A hemorragia adveis. I
A repcrtagem ()�VIU • as. de- I

No dcp"rtamento ce ••tral de Esvaida em sangue, Eulalia caiu I r larações de �ul�ha Silveira e IAssistencia Publica. ficamos 80 Ele, entretanto, oersistia. Gos· ao solo. I
de halo de Ohvelra. Ela disse

par do que, em realidade, acon tava de Eulalia e

•

não compre-
.

que não mais queria saber

te�ra. endia o porque do seu precedi- FOliado... dele e contou ludo o que

O caso, pelas circunstancias mente. Pedia·lhe que não o a' descrevemos acima. Ele, por sua

d,� que se revestiu, é bem inte- �andonasse ': Rogava-lhe que con- Assustado, arrependido talvez vez,. defendeu-se o melhor que

�Jre .sante. Pode-se dizer mesmo fl.nuasse 11 viver com êle. Ofere-I do que fizer a, halo ficou cheio poude, dand_o nos a c?nhecer
que foge �O! fato banais ·'e to- CHI-lhe tudo, Eulalia

t.erminava1de
dedos, não sabia o que

fa·1
tam�em a maior parte dos de"r '

d-s os dias e dos conflitos em acedendo aos seu! desejos, zer. Gritou por socorro:
talhes des, a repart�gem.

que a policia é obrigaüa a 10- - «.\\atei minha; amante ma- r

A policia, porem, não se con-l

ldvu, Oesapareeida tei minha amente!>
rorr.rou COlO a sua defesa. Os

Ouviu-se um barrolho no cor- �,()l.�iais levaram-r o para a Re-
Ontem Eulaiia d e-sapareceu redor. Pen�ou que fosse a poli. I partição Ceo!r!l, afim de _prestar

misteriosamente. halo procurou-a cia. Que fazer? Corno sair da' I eJ�cl,1f(c mento-; ltalo ali ficcu

por toda a parte. Foi na casa quela situação? Num gesto re- ! G_�!!do.
da mãe da a�ante. E,ta di�se- pentino, pareceu ter resolvido a! PR-E-?-C-t-P-I-T-O-U-..--S-E--A-O-
lhe que Eul iha uão aparecera -ituação. Segurou mais lortemen- S'OLO
ali. Continuou a procuta Ia. Vi·, te a navalha e Ieriuse a si pro.
rou a cidade inteira e nada. I prio, O sangue tambem brotou RIO, 14 -Um vespertino in-

do pescoço e dos braços de [orrn � qu t "do se rlesnrendido
DeDllneia I Italo. EstaY,� ,-.: (,ito. A r�1: :i:: i

-t L I; ,-l, I; avão da mal i
i chegaria à -.. ,.

", d� «u -v-.

')'-, ';;Íu cm frn1te ii ilha
Um amigo porém informou-o' gira em legitim , .r- o::,a... I Seravaté, \) aviador [icou gra-

ia infideh1adl! de Eulalia. t-\di·1 • i veme[jte ferido, chegando ao Jo-
antou mais que ela se enCf\ntra-; A policia e a

a.sua-I, c�l os SOCOirOS da

b.
ase de avi"

va naquele momento" num prédiO I teucia çao nav3.1.
da rua Santo AntOniO. halo pa-. _

,;\ lá se dirigiu. De fato, Eula-; Ma� não quiz saber de nada I AMPARO ÁOS FI-
li \ se encontrava-se ali, em com-! disso. Interrogou-o. LHOS DAS EMPOE-
ranhia de outro. halo nã:) brigou. I Enquanto isso um carro am- Gr\DAS DOMES-
Não fez escandalo. Chamou-a 'II buh\Dcia conduzia Eulalia para o TICAS FI'!, 20.30 • PRE·8 Em Busca de Talentos
�m par!icular e InSIStIU para q'le. Posto Medico. Atenderam-na os RiO, 14-Por iniCIativa da Um programa para calouros.

I O f
. I •.

di' 1 'd d'vo
.

asse para casa. outro OI: mf Olcos e f:i <:Intão.

I
el'�ga(.;!a c mfn 1\10S meiwres. E t AS O B d d L

b
I N I' d

.

d
,- "

.,

f Ih
s e me ;-« an o a ua»

eOi ,.Ira. i .0 lvro e regIstro e o,cor- lmtltUll-sc-a ? �mp'Ho. aos \ OS; ••e.a eee.
renclas Lcou bnotado: Eu aI a. rlil� ffl,preR;r1�5 dom�silCHS. l

RADI()
novamente no carro ambulancia,
sendo recolhida á Santa Casa,
onde está era tratamento.

De 6.15 âs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ãs 24.00 horas

Almirante
Huno �olanc�
Irmãos Tapajós
Alzirinha ramargg
mouro ôe Oliveira
Orquestra õe Dansas
�atlamés e a Ali 5tars
�eglonal Oe Dante 50ntaro
Eôuarôo Putnnê e sua Tipica rorrlentes
�omeu Eihipsman com a Orquestre (J;!

rencertos

Tempos .traz

Abertura com VOZES NOVAS, elernentce
estrelantes no rcõlo,

A's horas certos, jornais tctcõos com n -

ticios em primeira mão, forneciôc;
pela A HOITE, e oferta õc ra� C1

6uimarã�s Ltôa, coenclc t'a L"
te-le fec1eral

� .

Faziam dois anos quo:': Eula
lia Silveira estava vivendo com

[ialro de Oliveira. Conheceram
se numa bela tarde. Um en

cr. ntro como tentos outros, mas

que se transformou em amor. Ele
ia I diariamente. visita-la. Final
mente passaram a viver juntos.
Foram morar no prédio n' 455
dei lua dos Andradas. Vi� & '!

fdi'le�. Parece que quasi todos
os romances de amor 5e inician',
assim ...

A's 21.30 rAHCÃO DO DIA .• Escri�:J
e lnterpretcôu por Lcrncrtlne Babo,
uma oferto õu casa ôe lovçus "O
DRAGÃO.

A's 21,35· VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES POPULARES -

rreoção e reottzoção ôe Lcmcrtlnt
Babo.

A's 20.30 .. Vamos Dansar1 .. Programa
ôe musicas variaôas.

�_&�;:,;,.�
5peaRer ôe stuôio: relso ouimarães

Amanhã:
k,';l'" A' Tarde· foot·Ball

Rixas frequentes A' Noite· lôa melo, rele5te 19iôa, Hutor
Amaral.

Depois, começaram as rixas
Foram se avolumando cado vez

mais. Eulalia �aia muitas vezes

de ca�a e ia qUtixar-se á SUl!

progenitora. E.ta d,va-Ih-· con·

a asa Três I . ão ,
............................................................................................................e•••••••••••

o Palacio das Sedas,
•••••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .

Recebeu, diretamente das fabricas, o mais formidavel
e o mais fascinante stock de sedas

deslumbramento de côres e padrõesE' um
maiores "Magazins" do Rio e São

Paraiso das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação
FANTASTICO! ASSOMBROSO!

Simultaneamente, com os

o

Paulo,
sedas da

de 1938!

MARAVILHOSO! INCOMPARAVEL!

o stock de LINHOS, acabado' de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

•

unlco

Sedas Linhos só- nae

CASA TRÊS IRMÃOS
......................................................................................

..

"

..
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Os Estados Unidos, Brasil, Chile,
Uruguai e Argentiná não desejam I

intervir na pendencia entre
Perú

BUENOS AIRES, 14 - Sou
be-se que 0! representantes doa
Estados Unidos, Brasil, Uruguai,
Chile II Argentina se reuniram,
t�mando a resoluçãe de responder
ne(Cativamente á, solicitação do Quem perdeupresidente Berrercs.
Esta declaração foi publicada .-iiiõili;__iiililiiiiiiiiiiii-'iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_

na edição de hoje do <EL DIA
RIO:., a prcposito do apêlo que
e presidente do Equador dirigiu
âqueles países, no sentido de ler

encontrada uma forma conciliato
ria para resolver a pendencia en

tre o Perú a o Equador.
-(i)-

ISUENeS AIRES, a - Oli
circules diplomaticos consideram
que o apêlo equatoriano aos Esta
dos Unidos, Argentíaa, Brasil,
Chile e Uruguai determinou uma

situa,ão que póde induzir ai! po
tencial americanas a fazer estor
ÇOI no sentido de solucionar a

pendencia entre o Equadsr e o

Perú antel da realização da C;;;on
Ierencía Pan-Americana de Lima,
afim de evitar que a questão sur
ja nas discussões • provoque uma

situaeãc embaraçosa para o go
vêrno peruano.
AClntuado o fato de que a

conferencia se reunirá em Lima,
capital fie uma das partes inte
ress.dlls. despertou a atenção das
·-------_. w ._._

PÓ de arroz e rouge
combinação feliz

Adora�ão
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

Republica.
Esta a maior prova de sua alta

qualidade.
'

lHO, 14 - Ontem, as autori
dl!Qes militares da aviação esta
vam preocupadas com a falta de
noticiai do avilo dirigido pelo
capitão Oscar Oliveira Batista,
que partira de Petroníla, em Per
nambuco, para o Rio. Do mesmo

local, declarou na mesma ocasião
outro aparelho, pilotada pelo I:
tenente Casemiro Coutinho, quo,
apezar das fortes brumas, conse ..

guiu atingir o interior de São
Paulo. Qsanto ao avião pilotado
pele capitlo Batista, as autori
dades militares receberam um ra

dio de Bom J tlSU8 da Lapa, na

Bafa, que aterrisava ali forçado,
tende o aparelho capotado, fi
cando danificado. O piloto I'laiu
i1esG.
.........................

Serraria DELAMBERT
Fone 1.100

Mu.soliol faz votos
pelavitoria do tJapão

I

Vid al(onden�da uma fir
ma Riograndense
pelo Ministerio
do Trabalho

GA
e o

chancelarias o convite que acaba
de ser feito. Entretanto, parece
prevalecer certo pessimismo no

que concerne á intervenção.

Liceu Indust.·ial de
Santa Catarina NossaTerá Iugcr, hoje, ás 14 horas, a

Inauguração oficial da Oficina de
Fundição do Líceu Industrial de San
ta Catarina.

A cerimonia promete revestir-se de
invulgar brilho.

A.NIVERSARIOS

SRA. ALFREDO TROMPOWS
KY

CHEGAM UNS

CEL. GARPARINO ZORZI
Pelo sr, José Luís Iunkes foram

entregues nesta redação uns ocr-los,
que serão entregues a quem provar
ser seu legitimo possuidor.

Decorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra, d. Celicia I

A. Trompowsky, virtuosa esposa
do sr, dr. Alfredo 'I'rompowsky,
digno Magistrado da nossa Côrte,
de Apelação. I
A GAZETA apresenta seus i

cum orimentos pela auspieiosa data.

Fazem anos hoje: I

a exma. sra, ti. Filomena Na-I
tividade, esposa do sr. Dante Na- i
tividade, funcionario aposentado'
do Tesouro no Estado;

I o sr. Ad:;o Gomes de Miranda;
�������������'!"���'!'��������� a exma. sra. d. Hiponina Bra-

I sinha Martinelli, esposa do sr.

Luiz Martinelli;
a gentil senhorinha Nazaret

Costa, dedicada professora em

Imbituba e diléta filha do sr.

Indio Costa.

Dra JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Espeeialista em doen�as de Senhoras

e crean�as)
�ONSULTORIO

Ilua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

o
Acha-se sesta capital o sr. Gar- KOMAROM. 13-D('pois de

parino Zorzi, dinamico e esforça- urna breve visita, ontem á tarde,
do Prefeito de Campos Novos. as respectivas capitaes, os delega

S, S. veio a esta capital para dos tchecos e hungar s regressa
tratar de assuntos que iuteressam ram hoje pela manhã, reunindo
seu município. I

se ao meio dia de hoje. Os dele
A GAZETA apresenta ao ilus- gadoshullgarosm':>1!tram-seinquie-

tre Prefeito, sinceros votos de
I
tos com a noticia segundo a qua J

boas vindas. 10 delegado tcheco, sr. Durjanski,
. \ esteve apressadamente em Ber-

Chegou ôntern a esta capital lim, receiando que isso possa sigo
o sr. dr Levi Linhares da Silva" nificar um pedido de auxilio dos
engenheiro da residencia de Cam- 'tchecos a. Alemanha, para não
pos Novos. serem forçados a fazer grandes

concessões á Hungria.

ATEN
PELOS CLUBES

C. R. PRIM \VERA
VEN OE IIISE .1 melhor e �o��ortavel J'roprí�-dade do munrcipro de Sao Jose,

dentro da cidade com acopomações para numerosa família de tra
tamento. fundos para. o mar com magnífica praia de banho, agua
encanada. garage para 4 automo veis, cocheiras para cavalos e
vacas, grande pasto. chácara com diversas qualidades de arvores

frutíferas. e outras dependencías, e servida pelas linhas de ónibus
de São José. Palhoça e Santo Amaro. Preço de ocasião.

Para vêr e tratar, com o proprietarío, na mesma. Carlos N.
Poeta.

chinêsa

O maior e o mais famoso Ins tituto de Beleza do Mundo.
Distribuidor no Estado:

FALECIMENTOS

HAROLDO "REIS ..

Terá lugar, hoje, com inicio
ás 21 horas, nos elegantes salões
do "C. R. Primavera", no distri
to de Saco dos Limões, uma

I grandiosa soirée-dansante, para
a qual recebemos um atencioso
convite.

1i:iiiiiiii_iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiRíiiiiiiii_iiiiiíiii.íiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii__.:= I Gratos pela gentileza.
...................�•••�•• Exma Senhora j(;apotou, n8 B81aum..

. A defesaaviA0 do Exército
Uma f�utis clara e fiua, é nluito mais
agradavel que aquela arranjada eOlu
eosmeticos ou eORO arte

Para o tratamento de sua péle, procure
conhecer as preparaçêes venezianas de

se concentra em

Waichow Procedente de Campos Novos,
chegou õntem o sr. Alen Wol

. kett, aoncessionario da Força e

Luz naquela cidade.
HONG-KONG. 14-01 chinê

ses anunciaram que as suas tro

pas avaaçaram pelas imediações
da costa, enfrentando as tropr.s
japonêsas, smpenhando-se em pe-
rigosissimos combates. Faleceu ôntem, pela manhã, no

Os grandes contigentes chinêses Hospital de Caridade, onde se
da defesa de Cantão estão sendo achava em tratamento, o sr. Ha

CASA MA�EDONIA concentrado. em Waichow, a ai- roido Reis, dedicado comissário de
6 TRAJANO 6 tenta milhal a leste de Cantão, policia.

FLORIANOPOLIS onde são esperados violentos ata- Amigo sincero e exemplar che

II�������������������������
ques das tropas niponicas. fe de familia o extinto gozava

. . -, .

de grande estima nesta capital.
I Dr. Arml·nl·o Tavares -

Ouv:ad:::.o"taariZ' Como funcionario da Secreta-
� ... �- ría da Segurança Pública, ha

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sansoo Dr. Pedro de Moura Ferro longos anos, impoz·se sempre,
Consultas das 10 áí! 12 e das 16 ás 18-João Pint(),7sob-Tel, 1456 Advogado pela sua dedicação e invejavel

II������������������������� Rua Trajano 1. (sob.) competencia, merecendo sempre
:.:. ----- ----- .----------------- a estima dOI! seus ehflfes.

I II!!:!! 5'OSOOO A GAZETA, que o tinha no

:B� 'ULTIMO ESTILO I ��l ��z���:ag�a:::t:m�eosàa���:IM U IA,...t .

I
do �.eis, e envia condolencias á
famlha enlutada.

ELIZABETH A R O E N
New York691 Fifth Aveoue

A
QUARTOS DE

L o o

RIO, l4-A Companhia Car
honif'era Rio Grandeuse dispenso,
um empregado, alegando por mo

tivos crise financeira. Não lendo
provado Q alegação, o Ministerio
do Trabalho mandou que a com

panhia pague ao empregado uma

indenização legal.

''.Jt��Adoração
é a marca que domina na atuali
que seja a sua necessidade de
perfumarias, prefira sempre

aa da marca

..'-\doraeão

Osdelegadostcheeos
pediram o auxilio de

Berlim

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

o Congresso
Eucarístico
de Buenos
Aires

BUENOS AIRES, 13-Reves
tiram-se de grande imponencia 88

ccriraonías do Congresso Eucaris
tico, que se efetuaram na Plllza
de Mayo e nas avenidas adjacen
tes, profusamente iluminada. e

ornamentadas.
Depois de uma grandiosa con

centração de homens, monsenhor
Devoto celebrou missa num altar,
especialmente levantado no centro
da praça. Eilta cerimonia fQi trans
mitida por urna rêde d. poderolos
alto-falantes.

Cem sacerdotes administraram
a comunhã. á enorme multidão
de fieis.

�ompolii�ão :

Doeo�as e opera�ões
de

OLHOS
OUVIDOS., NARIZ E GARGANTA

Dr. João

ROMA, 14 - Soube-I' que o

sr. MUllolini, ao receber, ontem, 1 Guarda-vest.-dos 2 Crea'dos mudosa dele:acio de iornaliltal iapona- -

.el, declarou confiar que o Japio
1 P t d·'eeria vellcl3dor ua luta na China, 13 en ea eirabanindo, anim, o comunismo d" C corposExtremo Oriente e permitindo ao 1 Cama de casalJapio c:a pOllibilídade do desen-

1volvimento necellarie a um povo Camiseiro 1 Cade-Ira estofa.-forte, fecundo e merecedop.
PrQllle,uindo, o Duce disse que

1 S t
-

d I I d Assistente do prof. Sanson, no Riu de Janeiro. Chefe dotinha 6 ma:lCimo prazer em rece- apa eira a c ve U o serviço de olhos, ouvidos, nariz e garganta do Centrober os representantes da impren-
de Saúde de Floríanopolis8. de uma nação á qual a Italia

na "A MOOEL.A�."acha-se li,ada <p.lo importante � Mudou-se para Rua Vitor Meireles, 8pato anti-oe_unista », por ter S8-

II IIbido que as forçai dessa nação N E!!!It M" d" t me te receb"dos das grandes fabricas paran-enses consul.tas. diarias: 4 ás 6112 - Fone: 1447
..tinham dellembarcado vitoriosa- • 1IiiiiiiiiII.

- oveis Ire a n I CI

m
..

e••t.e..ao..s.u.l.d.e.C.a.n.t.ã.o e
..p.a.u.l.is.t.a.s � nE�;;;A;;�;;;;;;;;;;H5;rioo;;;;;;r;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;..;;..�:

o Scabãó

"VirgelD Especíalidade9'
, ..----

de WETZEL & Cia. - Joinville MARCA REGISTRADA

não deve faltar em casa alguma

de Araujo

,
'

; . " ,
' -.' ",' .' '" ",,'
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