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São promissoras as noticias vindas do distrito de Hansa, no I11U'

de Jaraguá, sôbre as sDndagens procedidas que apresentaratn in�
exíseencía de tnínas de carvão alí, COID baixa protun,�

nícipio
clicios positivos da
didade.
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Fra-fDissolução do clube
ternidade Lusitana, e� �����D�-�O�-
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éuja séde se praticavam A V O Z p O V O -----...__-.'----------
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RIO, 23-(A. N.) . .__ ,

tempos, o 2. delegado auxiliar: , •
I

N h Ih
·

'�o�e�craeãedeter�inou .o fecbam�nt() de, clu-:U I C IO
I en uma me ona '" lima ilA.BU 3D

i:e <Fraternidade Lusitana>, por I I � Bd" ,.
praticar jogos proibidos e comu-] . de vencimentos ua ao eira
nicou o fato ao Juiz do Itegistro I
Publico, pedindo a dissolução da DO "'HE"Fzq DO TRAFEGO será feite guassú8ociNiade, nos termos do decreto

'

� � fi

16.$90.
POSTALO clube, não se conformando

PIO 23-0 ministro da Via- O dia 19 do corrente, consagrado á Bandeira Nacional foi
com o pedido de dissolução, re-

ção en�i()1l uma circular ás repar- comemorado condignamente nesta cidade. Jamais neste Município
r-larnou ao Juiz do Registo Pu-

tições subordi?arlas, recomendan- i se realisou uma miHli(e;�t.ação de c�vism€) como a levada a efeito no
l-lico, que deferiu o pedido do Recrbet:nos o seguinte oficio.. a Aêroloide Iguassú não cumpriu do que, em virtude de se estar, sabado da semana pretenta. Autoridades escolares ti o povo sem
2. delegado auxiliar. «Estimado sr. Diretor da A GA-: o seu horario nessa, cerno em ou-

proce:lendn á revisão anue l dos' distinção de classes, tomaram partenas grandes festividades realiza-
Agravado o despacho, o juiz ZETA. i tras viagens, e a expedição do

ext re-numerarios mensalisí as, não i das em homenagem ao símbolo augusto de nossa Pátria. O prcfes-
Martinho Garcez manteve-e em NESTA I Rio, com o sabido atraso, veiu

&0 faça nenhuma admissão ou:1 sora,d� do inte:ior do, Municipio reunido nesta sêde em �emana �r-longaa considerações. Cumprimento-o. aqui chegar cinco dias depois, melhoria de vencimentos de ex- dagógica associou-se as homenagens. O programa orgaaisado pelaAo sr. Campolino Alves, at4 via terrestre.
tra numcrurios mensalistas em- Comissão foi desempenhado irrepreensivelmente.certo ponto, assistem motives para Queira, porisso, caro sr. Dire-

I A' ir h
.. .

I id d
.

•rruanto n80 ficar conc uida a re- s 01,0 oras rmcrararn-se as ii') em a es COIl!l uma mISS""
a reclamação divulgada na edição tor, determinar a retificação, por f�rida revi -ão. mandada celebrar pela Prefeitura Municipal em ação de graças. A es-
de hoje da A GAZETA, ainda I obséquio, da nota publicada, dan- I se ato religioso compareceram todas as autoridades, corpos docente

apare- que ao serviço postal, aqui e l do â Aêroloide Iguassú o que de
.. __ .. e discente do Grupo Escolar <Professor José Brasilicio » e Escola

alhures, não caiba
..

a menor par.' direito l�e pertence, no caso da

I Normal Primária anexa e grande numero de famílias. O templo a-

Pa ra as for.. cela do responsnbilidade, em face redamaçao.,
d

chava-se artisticamente ornamentado, figurando em todos os alta.11 •

do atraso de cinco dias sofrido Cr. ia-rue seu patriciõ admira- A ponte esmOiO"" res bandeirinhas nacionais. Os canticos sacros, sob a direção da
" ,[Ç pela correspondência aérea com dor: (a) a.

distinta professora Nila �ardá, foram entoados pelas alunas do Cur-
ças aereÜ) aos LS- o endereço daquele senhor.

Martinho Callado Junior, h r nnu no momento so Norma! Primário. O Revmo. Pe. Germano Biter, digno Vig6rio,
Explico lhe: a celeridade e a

P I
c (!I e: U, dissertou, ao envangelho, sôbre a data, referinda-se 6. inscri"ão-

t d U·ú do Tráfego ostal-. .
.. ."

a os nl os presteza de serviço postal não ! Ordem e Progresso - lema de todo brasileiro.
dependem apenas da normal exe-

__�__

i em que passava Após a missa deu se inicie lt csncentação na «Praça Nsrêu
cução das tarefas nas repartições Ramos», Iermando cêrca de quatrocentos e vinte €lilcolart>B, quarentaNOVA YOR�-(, 23 - �n� sedentarias. A cel-ridede do nOS80

- , -

1·_· O t�rem - J. -�,." -'·:'--:1':- -�"�,-.c..1.?-,'tT.lo�'" ..... A�
.. ·- ��..,,,l<>r. j\r,havam-se praseates o, .

d
.

I d O d
�

foi I'"
lH"t pru e�S01t.t", t:: 6'·anUt,-".'Lh'lltl'" i'Upuh••. _,..

• •fo!mam de Washington servi� I ?sl.a 03 I? esviave 8-
- a vogado 011 sr. dr, Juiz de Direito da Comarca, sr. Prefeito MUIÍi���al, e de-

que o governo resolveu penriônciu da rumor: ou meucr

I
...,

I mais autoridades federais, estadoais e municipais.
. _. d· .; celeridade do transporte utilizado A ....esacato 1 •

ROMA, 23 Devido aos tempo 'I Ao Bom do Hino Nacional. entoado oor toda assistência, f(i)iem, ,i}rmClpm" a quu·_I•• ,1
e êSH� transpnrtc, no Brasil, é nreso por u \..' I rars cada vez mais violentos, a non h d Bandeí d ddi' I Inara as forças aereas dos [pito por empresas estranhas 80

t.r
.�" I te sobre o Torre, perto de Udine, I astea a a an lura

.. !!e� .

o a mesma san a a ogo a,03 .pe a 9. mia
fi •. f'tíI 'desmoronou, no momento da pas-I da Escola Normal Pnmana, Io!anda Meades. Nessa ocasm. voaramEstados Unidos 12,m.H) apa .. Correill, por aéreas ou maritimas, a um escnvao I

sas�m doe um trem de p3ssaseiros,! sôbre a Praça vários aviões ria Aviação Naval, que füo;eram vária3
relhos proximos dois an.os. quer �('r:restres, ferroviarias ou ca1nd_? ao rio dois vdgões. Contam-! evoluções. Ap6s a oração da menina Iolatlda l\hnd@1 discursou lon-

.- ..!I - aut( VIB.rws se ate r!ilora 3 mortos c 15 feridos, f I· "'b d I f· L· M
-

I·
.NG"p. ,mil aVloes ueVHis:' A�sim, u� acidente de lrans- RIO 23-Foi rêSQ ho·e em: alé,n de um soldado que se afogou ga e_ e Iz�ente s� �e.a ata o te e?r& Ista UlZ ' artInQ I. cU1a

s"r destm�dos ao exerce- fi
'

h
p

d
J

1 I quando Huxiliava (8 trabalhos de oraçao fOi aplaudldlsslma. Em segUida prestaram os escolares, sob,�t:.
porte ou o próprio descaso duma ag:3?te, por av;r. esacata(.o o

I sal:!amen;o das vitimas, a direção do Prof. Américo V. Prates, solene juramento á Bandeira.dto e 3.000 á armada. cu douLf!l empresa c03t,umam, pscnvao do 1. o�lClO dos FeItos
I Tumlas de trabalha�ores conti- Terminada essa eerimonia iniciou-se o préstito civi�o e!illElunhand8naturalmente sem justificativa, da Fa,zenda Pubhca, o advogado I
nuam a remove� os aestr�ço� da bandel·rl·nhas nac'l·ona·s na e

.

t cl;"
'

.

d Cotrl·m Neto. pOli te porque receIa que haja aIilda ' I, ,s iUlll e. o� .J,..m. .refletir-se no conceito que o G E I N I p' f d IO
. .

R·h C· t I mais vitimas. rupo seC! ar, orIlia rImariO pro essaras e esco as ISO-C )l'l'eio faz o público. JUIZ
d.

I as arA�mo bfI!an eve I Os vagões el."tão submersos. ladas, autoridadeól e pc voo Durante a passeata foram entoados hino!!

O gener�i fr�nco No caso da reclamação, por em �usto la, �� seu ga Inetdc, o 'I I e cançô('s patrióticas. O préstit@percorreuasrua9principais,t6ldaaui u . exemplo, a corr�spondencia, pl)S- refendo camudiCo,. aguardan. � a! -.----- _, ornamentadas voltando á Praça Nerêu Ramos, onde, da sa,Jada da
· · ·

d· t
tada no Correio do Rio a 16 pr.eseoça da autondade poliCiai, I I Prefeitura, falou o Prof. Ivo NorGnha cuja oração airadou a to.

eXigiU o Ime Ia o dêsLe mês, foi !o�o expedida a 17fa1Ílm de ser lavrado o auto do

I'No Pala".-O dos. �l'U� em se�ujda o sr. Alfredo Xavier Vieira, .InspstQr �s�olarpela Vasp em tráfego mútuo com agrante. .... da 12 Clrcunscnçao EscCilla, que se achava nesta Cidade pr'!!H.imdo'reconhecimento da a Aéroloide Igu8ssú, que a deve- I d
-. á Semana EduGativa. A oraçã6 do Prof. Xavier calou profunda-ria transportar de São Paulo a

I O Catete m:nte no e�pirito df\ assiste�cia. Fci entã() e_ntoado o Hino á Ban-

bel·lger!:lnc·la esta Capital ainda no dia 17. Ora, deli-a para encerrar es solemdadas da manha.
OU A Casa da Moeda A' tarde realizou-se, no gramado do União E. C. o eneon-

LONDRES, 23-0 sr. Hemming, 10..8.................... RIO, 23 No Palltci. do Catête tro amistoso entre 08 quadr09 desta cidade e do Agronomica de
delegado do comité fie não inter-

t" d
..

d d·
estiveram ontem, em conferencLl e Florianopolis havendo elllpate

es a a qUlrln O I_', despacharam c�m o presidente da , '. ...\'enção, apresentou o seu relato- O sobrado ' I Rep'ilblica, os srs, Osvaldo Aranha, . A. nOite a S. R. 17 de J.\ihlO realizou uma apgte6se á Ban-
lio constante de 50 paginas dati-

•

d i, ministro do Exterior, e Carlos de deira NaCIOnal, na qnal fez a mmdação á mei'lllla a senhorita Edite
l(Jgrafadas, no qual, depois de in- nhelro antigo o I Sou�a Dutra, qU� responde pelO ex· C. Pinto e discursou sôbre o «Dia da Bandeira�, o Prof. Amêl'icCil
formar aceArca de todas as nege- desabou I

pedlente do Mililsteno. ela Agrlcl�l. V. Prates diretor do Grupo Escolar Finda a cerimonia realizou-setura, durante a ausencta do miniS' .' .. ,
'

.

.

r'laçoes com o general Franco, Imper·lo e da Re- tre Fernando Costa. o �aIle que, em l'egOSIJO a data, ofereceu a SOCiedade aos selJlll as-
Ileclara que o meBmo ile recusou I Em audiencla foram recebidos socJados.
peremptoriamente a c-onsiderar o Be10 Horiz::mt�, 23 -- A's

bl. .

pelo chefe da Nação os srs. Lauro O CORRESPONDENTE
»iano bI,,·tanico para a retirarla tres hor:>s da madrugada d.l: pU Ica Passos, preSidente do Con1elho Ad- , tHHI� LI - mlnistrativ3 da Caixa ECORomía da '

N d d d T eb��u :oli,:::;�r!�: e��:�e�:��8d: �!� ante-ôntem, desabou, na Cl·

I ::!�'teefi����:lm�:m:O�:a:�ss��� 1 omea O procura or o rI unal d�
nos direitos lia beligerancia. dade de São JOSé Dd Rey, RIO, U-A Casa da Moeda mlr�nte Alvaro de Vasconcelos e

I S RIO, 23-0 presidente da Re.
---------.---- O velho sobrado localizado i e3tá pagando bom dinheiro por Uipl'lno de Barros. eguran�a publica assinou decreto, na paf;ta
Ind·los da tr·lbu na praça Severiano de Re ,'moedas. antigas do Imperio e da da Justiça, nomeando o bacharel

zenrle 11. 16, onde residia a Repubhca.
A • Ctt d

· José Maria Mac Dowel da Costa,
�, O !Ir. Seroa da Mata, dIretor on ra a aposen a orla, procurador geral em disponibilida-Canela" pedem venrr�nda senhora d�na daquela dr.pendencia da Fazenda,'

• • ele, na extinta Ju!ltiça Eleitoral,Adelaide Raposo, progcmto· declarou que no mês passlldo fo- com venCimentos Inte_' para exercer a� funções de pro-

auxl·'I·O ao presi ra do professor Pedro Ra- ram adquirido� 190 conto!! de
, curador do TrIbunal de Seguran-' •

pOSO. Além óa referida se- réis, em moedas antigas, aunha-

grais, do� invalidados por ça.

dente Vargas nhora foi vitimada a menina das emprata.. �

T
'.
h d· dp Acrescentou que RS d. maior

I t b I O d terezm�, e seis �nos._ '"

valor historico não vão ao fo,o epra OU u ercu ose correspon en eIdade, filha do clrurglao para serem flmdidas. Essas vIa
d�ntjsta João Celestino de para a Senção de Numilllastica do ·'Chicago DailyAlmeida que reside ao lado do Museu Nacional. IUO, 23-Em principio d" mês Ilhavel a adopção dt} medidas,
da casa sinistrada. A menina corrente, foi apresentado ao Con- I mesmo quando justifíca.das pelo News" expulsoselho Atuarial o projéto do Ins·1 seu aspécto social, poi!!, nêsseTerezinha foi ellr.ontrada tituto de Aposentadori>t e Pensões

I
ponto o Instituto de Aposentado-

I.morta entre os escombros dos qOfllerciários, .segundo 0 qual ria, e Pen�ões dos Co�:rciários I da taha
que atingiram algumas das Serviço Odontolo- deverIa ser garantlda a

aposenta-j
!lena espeCIalmente saCrifICado.

Idependenciai da casa d. seu doria, com venoimentos integrais, Referindo-se li lituaçãQ finan-
ltOMA 2J

Pai. O lutu'JSO acontecimeD- g·ICO do Exe'rc·lto aos associados que se invalidasiem i ceira do Instituto, o relator de-
expediu Q�tem u�:O!:���it���:r.

I t a por lepra e tuberculose. O projéto clara que a meslllll, deficitllria, sando da Penhtsula o jornaÚstato causou gera cons em foi di3tribuido ao assistente do não permite li adopção da medi- norte-americano Frank S. Mothers,ção. de vlez qdue OIS duas fa-
RIO, 23-Foi assinado decreto Conselho, sr. João Lira Mad.eira, das que dimp,.?rtedm em despedzal, �f;�s��.ondente da "Chicago Daily

mHias en uta JS p':.rtancem pelo presidente da Republiea- para que sobrp. o mesmo opmas- I sem a a opçao e correspon en-
O ref�rldo jornalista terá que

aos melhores el�'m ?otos da aprovando o regulamento deJ ser,�· Este, em um trabalho longo, I tas d. outras, que representem deixar o territorio italiano antes do
sociedade local. viço Od0otolo,ico do Exéroito. é de parecer que não é aconse' uma aobertura imediata. fim do corrente mês.

do
elD

"Dia
Bi-

Doze
lhos

mil

ltIO, 23 Procedentes do IITorte,
Chegaram hoje a esta Capital, pelo
�a'Por ITAQUE'RA, dois índios da
tribu CANELA, de interior mara
nhense, os quais vêm pedir armas
e instrumentos 1\0 govêrno.

Para alcançar a capital ,ernam
bl1cana, onde embarcaram, tiveram
que andar 60 dias.

Em Kecile, pediram ao govêrno
estadual que lhes fornecesse passa·
gelO. para o Rio.

Hoje, ao desembarcarem aqal, OI
))ldlos ficaram sob a guarda do
sUb,lnspetor Munhoz, que 08 enca·
mInhará á Policia Central.

Um dêsses indios, que se chama
"Capitã') Bati"ta d� Souza", 'o
chefe da tribui tendo sob suas or

aene mais de 1.000 selvqene.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO, 23-Reuniu 'se, sob
a presidencia do sr. Samuel
L'banio, a comissão desig
nada pelo ministro da Edu
cação para elaborar o ante-

projeto de creação da Or- Por ter furtado um anel de
dem dos Farrnaceuticos do t t' decaid

rias:

Brasil. O sr. Sam kl Ub no o���tper enfc�n
e

ela
uma "!OCaOIOa'J PORTUGUES-Redaçiio de caria de tema dado. Selá exici.'a

. . UD)e o que JI ven ..ler por '):j> a d
.

ti •

expoz, em linhas gerais o I r'"
.

P 1 I f
. corno nas ernats povas, a ortografia simpl.li-

. : .
' '. 1fJance au 0,0(:; quem OI apreen- d dplano q�e reunI] a a mé íia dido, foi recolhici i ao xadrez o

OI a, nos lermos o Decreto Lei n. 292, de;
das aspirações da nume_rosa indrviduo Valdemar Mota da

2J-2· t 938.

c!a?se dos farma.c�u�lcos, Silva, com 22 anos, de côr ne-
DatiBo:rafia -Cópia de trecho impresso, durante 5 minutos,

apos O que foram iniciados
grs natural deste Estado sem

levando -se em conta, no julgamento, não só o

OS trabalhos. 'f' dorni '1'
' numero dê palavras transcritas, como asseio e a

pro iss ão nem omíCIIO certo. bôa disposição da materia--margens, e espaça-
mente, etc.

Ccntabilidade-·LançamtnlO em gerai-5 questões
Aritmética -5 questões elementares sôbre sistema rnétric-,

juros, descontos, r â.r.bio e proporções, em que
ti' d '

os emas envolvem mMlfJU e numeros con >

HIO, 23 - Informa o DIA· plexos e fr<lçôrs ordinárias e decimais.
RIO DA NOITE que o go· As provas de português e dbtilcgrafia serão eliminatória.
vêrno vae assinar um decreto mo- Além dessas materias haverá prova [acultariva de esteno-

di ficando a f6rma process�al pa- grafia, que, em igualdade de cls ssihcaçao, garantira o aproveita
ra a! contravenções mencionada 'I mente preferencial do candidato.

n? dec.reto-lei ". R54. Es.sa .�ne- A inscrição será feita nAS horas de expediente externo,

�lda .vI.sa especialmente facilitar

I
nos dias úteis, mediante pedido direto do candidato, que meneie

a POhCl3 o prazo pa.ra a remessa oará.o end. teço e entregará dois retratos (3x4 centímetros). O
dos processos ae JUIZO compe- candidato que não provar residir, a juzo do Banco neste E tan,;

":,�...,,rS""3--�"3:"':&"'''F.:''''''='''--='''__r. ,..,,"'" t tE' d" d I d
"

�!<O""="'!<>=�=<.a!;;:''5''''''''''.",.,,,,,,,,,,,,�� eu e. �se prazo sera I ata o 9� o prazo mínimo e um alia, não scrá inscrito.

W Frederico Ramalow e � para 8 dias.
". .

Não serão admitidas as inscrições de candidatos d» se xo

,i Francisca Cardoso �� I
Além d'IiSO, pelos dispesitivos feminino.

II � Ramalow � I
do referido decreto-l�i, o �ontra-I. Para a �omeação. é necessá,r�o que o candidato aprovado

I
ij participam aos parentes e � I ventor nunca poder a ser )ul�ado I satisfaça os segulOtes reqUIsitos, veflh:ados e provados a juiz,.) do

� A

d
- �� II mês após a prisão, dada a I Banco:

� pessoas e suas relações o � "

I I' f'
iji contrato de casamento de �� torma pe a qua sera eIto () pro· : 1) -não s0fra de molestia contagiosa, 0U de OUI! a

�� �ua filha DALILA com o sr. � cesso. � q'le o impossibilite cJe exercer as funçõ�s,
� ALBERTO SCHUTZ. � _.

'

h
ne"m

� Coqueiros, 19-11-938 � O ministro da Guer- que ten a defeito fhico ljue o inhiba Je exer-

� ��r.:Il"":��Sl:::í1.':i,� � ra iUSI)eeioDOU O Da- cer o carg l, ou lhe dhninúa a capacidade d,�

� !� J).�J,JT,i'II�J} "y.�.� talhão de Guardas produção;
•• ��

_ .�.�,� Iffj �i' 2) --possua robustêz, revdada pelo índice, pG.f8

I.� � e ij ij . ,

I t���if�
ALBERTO Wa%�� RIO, 23 - ° ministro d'ô' - suportar o St'CVIÇO oe escritorio por oito horas

� apresen·,.� G d
. cI

diarias. E�le e o requisito precedente serão v"'_

1ft !ti uerra, ao eIxar o campo '=
L

r.� tam-se �� São Cristovdo,ente pelam manhã,
_:{jcª-��_ P?!. _1T!.?hl.Q� de confiaoç" a d::signa:

I!tl noivoS' �J ção do Banco; �-'

'W ........ r..,.r-. .,�'j,i1 onde assistiu á di�puta da pri- 3) 'd 'd j I�!.I""""_,_'"' Á.,..".""""'�� _·possua I onel aoe mora. comprovada por ate�'
meira preva do Cam[..eonato Re -

-

.0" "' _ .. gional de Cavalos d' Armas, 8€-
tados de conduta passados pelns firmas ou

I guia para o quartel dI} BatalhãD empresas onde houver ex�r -ido wa atIvidade

1150 lu0s:,tes em con- de Gu.udas, tendo impecionado ou, na faltá, por duas pessoas de respeitalidade.'
8eqnencIB dum des- demoradamente eS3a unidade re-

A entrega desses documentos não impedirá a

mornnamento cebendo agradavel impressão.
sindican�ia, por parte do Banco, do; pre::e

I
dentes do candidato;

BARRADOS, 23--Em con- 2'-M'Ã:"ÕÜiNASDi>XR'Ã--GELO 4) -tenha a idade minima Jc: 18 anos, e iT.axima de

I sequencia do 'desmorona· I EM P�R:��Tg�S;;,g1 VEN- 29 incompletos (em a data da inscrição), pro-

mento de uma encosta de vada com a C€:rtidão de idade (\ verbo ad Vd-

;;..;;;ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....Iiiiiiiiii__iiiãiiii$íiii.'iiii'itíiiiiiiiiiil�'tiiiii.�...·�-iiiiii{iiiii'1ii1i*i'liiiiJiíiii'iiiii'ii];"";:;'TiiiiiiiII'ioliI=lIiiil_� I uma montanha na ilha de Delambert !�um» do registro civil;

R' p'
·

d
3anta Luzia, verificaram-se I

5) -apresente cadccntta de H'.5ervista do Exérc;(i.)

e r Im,n o 150 mortes numa aldeia que Apunha ado ou da Marinha, ou doc1Jmento sllpletor�o deL·

I
foi destruida. Já foram reti- no n'lOm en to nilivo provando plena quitação ou isenção riu

O J O gorados 50 caclavt'res de sob serviço militar;
os escombros. Foram reco· em que b r i... 6) -apresente carteira de identidade, passada pc! ,

varias casas foram vare- lhidos 23 feridos aos hospi- autoridade pulicial competente;
•

d
tais. Os prejuizos são calcu- gava 7) -entregue 3 retratos com as dimensões de 3x4

Ja as lados em 40 mil libras es- centimetros.

terlinas. A' 8 20,30 horas, de ontem, Em iguaklade de condIções, terão preferencia para a no·

foi apresentado na Policia Cen- menção os calld datos qUE' exibirem dipbm<1 de perito·contador,
.-- -- - .. trai ao comissario Oscar Perei- contador ou guarda-livros.

ra, pelo fiscal cde estradas H. O direito 8 nomeação, d$s candidatos classificados, serà

Arnaldo F0iuiche, o lavrador válido durante dezoito mêses, a contar da data da realização do

Oto Lesser, branco, natural concurso, e pre�cr�verá, portanto, se- a nomeação n§.o se verificar
deste Esta '�o, com 21 anos de dentro dêsse prazo:
idade, solteiw, residente em A - A 190sfe do candidato nomeado deverá ocorrer dentro d,�

nitapoli�, o qual foi imediata- 30 dias, contados da data do aviso da nomeação ao interessado"
mente encaminhado ao Hospital sob pena, na falta, de ficar a mesma sem efeito e, bem assimp
de Caridade, por ter si.do apu- cancelado o direito decorrente da aprovação U() concurs;:).

..

nhalado, quando se err.penhava Florianopolis, 22 de Novembro de 1938
('m luta corporal, relo indiv;duo pelo Banco do13rasil
Alisio Eufrasio, o qual foi prêso João Leal de Meirele� )., gerente
em flairante e apresentado ao José Pedro Gil contador

Delegado de Policia do municio

pi':) de Palhc�a.
-------------------------------

A G ZETA
EDITAL

Banco do Brasil

E X A M I N E M o S P R E o o s
�

da C A S A M. A CiJE O O N I A
I

;�
I
! -

A Casa que
•

barato 'vendemais e TRAJANO 8

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Respons3vel
JAIRO CALLADO

Pro rn OV e u

desordem "'9

foi pr'êso
Concurso para "Aux: Irar"

Concuruo do
Bancado
Brasil

VIOLllrNTA ICreaeão da Ordem
... dos Farluoeentioos

tempestade
do -Brasil

Pai ter promovido desordem
em plena via publica, foi prês.
e secolhido ao xa frez da Poli
cia Central, 6 individuo Manoel
Faustino DUlJrte, de cêr negra,
com 29 anos de idade, jornalei
ro, morador no lvrorro do Mo
cotó.

De ordem do U. presidente, fazemos público que, de 1.
a 10-12-1938, estarão abertas as inscrições para o concurso a

realizar-se em local, dia e hora oportunamente anunciados, destina
dos á admissão de «AUXiLlAR.ES» para servirem nas Agen
cias deste Estado.

Fica estabelecido que os candidatos aprovados só poderão
servir nas Agencias situadas neste Estado. O Banco não atenderá,
sob qualquer pretexto, a pedidos de adição, remoção ou localisa

ção diferente; isto sem prejurzo da faculdade, que o Banco se re

serva, de aproveitar (JS nomeado" em qualquer tempo, onde me

lhor lhe convenha.

Chamamos a atenção dos
interessados para o edital
do concurso do Banco do
Brasil, que publicarr.os em

outra local, nesta edição,
° concurso será realizado

nesta cidade, e.n dia e hora
que .�:serão oportunamente
anunciados.

LOURENÇO MARQUES, 22
-O porto de Lourenço Marques
foi batido por violenta 'empesta
de, que rompeu as amarras de
numerosas embarcações. lima de
las foi a pique. Três indigenas
que faziam parte' da sua tripula
ção morreram afogados.

Furt(:.>u u�"

anel e foí
p�-êso

° concurse constará de provas escritas das seguintesmate-

Serraria DElAMBERT
Fone 1.100

O proceS80 de re·

pressão no Jogo do
"bittllo"" vae sofit·er

modUiea�ões

TOUROS
ATA(;ANDO NAS
ESTRADAS

: O SI-. ...'\ssi§ Brasil

'.',,,,... .""'<�.
' n. li continua eX81erhnen.

UII7ttl,�./dt4L, tando mentIu-as

t\ "Combinação Feliz" nas ,I , ,..,

perfumarias é arte que não POR.' O ALEuRE, 23-
encontrará símile. As forrnu I Comunicam de Pedras Altas

las dos Tres Elementos I que se acentuam as rnelho

primordiais da Beleza são I
ras no �sta�� .

de _saude do

frutos da "Adoraeão""
sr. ASSIS BI "SI!. havendo es-

wzm .. peranças de que, dentro de
A U Jt.. A Si pouco tempo esteja compie
(tviatérias do Curso Primaria) tamente restabelecido.

- Das 2 ás 4 -

Tratar á rua Saldanha Marinho
n' LO de 1 ás 3

• •

preJUIZ0••• Vendemos

LISBOA, 22 - Manifestou-se
verdcdeiro pavor entre O! tran

seuntes da estrada Samora Cor
ria, causado por dois bravos tou

r... que, fugidos da fazenda do
lavrador Emilio Camara, estacio
naram em meio do caminho, ata
cando ..rres, matando burros,
perseguindo os pedestres, os quais
se viam obrigados a procurar re

fu:io nlls arvores.

O pastor Albine, não tendo
conseguido refu:iaNJe, levou f(U'
midsvel cabeçada, achando-se era

estado grave.

Sanatorio "Santa Catarina"

maisbarato!

AndréDr. Kiralyhegy
DIREI'OH PROPRIETARIO

Estaç�oO�P"tRDIZES -' �J;�� Vi���i�- =- Est�d�
de Santa Catarina

Q melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t,rlltamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra· se localÍilado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 306
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaFlada e

estradas de automovel, com clima ealuberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com ap'arelhos mo

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

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

RIO, 23-A campanha con- viados ao juizo competente.
Ira o «jogo do bicho» que, co-

mo Ee sabü. foi iniciadd ôotem RiO, 23 - Pro�eguiram no

pela manhã, prosegue com ener· dia de hoje as diligencias da

gia sabiamente orientada pelo de- policia, para interditar 05 pon

J'::gado Dulciàio Gonçalves. A'I tos onde os contraventoreos do

noite, fizeram-se Bntem varias «jogo do bicho» tinham inslala

diliaencias contra as chamadas do os seus «escritorios».

«loterias noturnas», preparando- Depois de haverem interdita· I
se agora terreno para um ataque do a casa de lottrias da aveni

mais intenso. Foi interditedo o da RiQ Branco, 117, o delegado
Café Colombo, conhecido centro Dulcidio Uonçalves perc·:.1Ueu n �

.!e jogo c1andestin", e f)ue a vari3� zonas da cidade, tendo
autoridade mandàra varejar. fech!tdo li rua do Nuncio, uma IUma t'�z conclui dos todos os loja que fun�iona�a sob o dis'

processos IOstsurados, serão �n- farc� de- ounvesane. I

e artigQs de toucador!
Mesmo com

Perfumarias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gazeta, 24--11--1938
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Treina
Florianopolis
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A p rovave I se Ieção cs· t �3 f' i rl e I""'e "f3e d ê� t"'"á, e f-r-s �31 n �1ã J á iS
o fE, (e u p r" i ""Y"'1 e i rc; e f'") S e. io e rn conj LJ ,", t c� .
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9 horas, no gramado

TIVA,
._---_._.._-_ ......

Bii";;"�':;� H
e '.,·v ....", � ,

Amanhã, às 9 horas, ensaiará no esíadio nAdolfo Kcnder",
RIO 23-Nos últimos dias'imenk, que a .ata lernb.ada não o provavel selecionado catarinense, sob as ordens do sr, Mans!:l

, '\I�' t •
' .

d F C D,.la .

ana hnda a CH'D ."ce-I·'·o'de ser ""�;l:' "1',10 f"l··�'T. el"I�,loraI5,COlDpet.:ne recmco aa
<
•••

;;.l;� se;,_r.Oi.�· •. \"=',-1, •• l l� , ;-J • I.· ..... \.\:.I:,J, � .l., ,v ,,, .\, ..

RIO,23-,-F'ub1b1 o "O }!rw·;)ft, ern sua secção de�,p()r!i. beu UHl oficio da F,,;deração Hunol reservada P:1Hl � dtl'pUla ds CO- Sendo essa a prime.ira vez qU? êle treinará em conjunto /:.

'�. :,rl, 'o, .1. ".�� '" enrid ....doiPt\ PC\('/'\ de te prever grande afluencI3 dos afeiçoados do esporte bretão ao
.,;eH.,,' .....

,.
nuo u.,'"". ,. u" "I'"

vv.> � "

"d L F F«Prep<Handv'se [IM" o
. Call1!XOoílto Brasikíro d.': Atldi�- nacional aCcÍlMi!\ (I patrocinio de i i\hmli" t rn seguida, que a campo a ...

n:0, que kni logar Desta cl:\pi!al dbóc!Cl e ,,;ümíogo próximos.a equi- uma série: de jógOl do selecionado: f�fOi,O:I(J, h:}lim:c;la é de,.n;u.iad&- Sel80 cobradas entradas ao preço único de 1$000.
, " '. .

I I I I I I
i e que representara as nessas corei> m· r;:1iIwr c.o!n!n(' nacion-.• CP I· UDi!flTO, n mesmo que conquistou, i mente e 'cVP'(J(l c, (.(lOCIUe, &s::egll-, _ . ,

I'""

("

L
.

I" 1\ J"t'
• • • ).

.' 1
.

-� '... ._.FW'f1D!!IIIIJIIH- ..�
c. porte P?P', rea izou or,teiO o "" l.!I.Hnn exercrcro na t-ll�t1) ,I." f"'rnu L;;'ha.ntc, o Vice campeo- ran: o qu/� �Il' negoc-açoes p rocrao t

Vasco, com uma comi'ttição \ff:m'. nato di) mundo. p,..s,egtú, (bi\-'c; que D f.xcur;,ãO!.:., � II>

O� f\tlét:'ls, neste ensaio, f-Hocurr,om c:mrigir os seus d,�ff.'ir()"
, O ,J, comento em apreço foi \eiih'� a er detui'icb no rr.ês dlê I;,Fe s t I.V li ii ad e si e Sa fi t a

té,'n:cos, não 5� rre(�Cílprtl�df: ,com. (:1" 1���I:t:d{l, ��:� f�ro:ô�".. . v _lli'i.(�d';'�,Ii",,,,Çdt: s�hmdido à consi-
i nH!ç� �õ ::U· o prcç' �<a ba�tan·

Atvomo L1HI.. o .l.J,�O II,dl, .",Lnclc\'Je> renr e to.tftnlt. nas dt'iB.çàb de LUIz Aranha, que' r r.:du,udu. Catal�illa V. e M..

«(:;rn;.ldi�õ-:s de b;\Ç�'.iH.:nto de pC;'O. "i,klf" 1.\ me/h"A vrkltldlliCI': I mesmo licenciado da prcsidencia
(h manhã O adéta Iricolor, deIT:omt,'\,;di) ;,tirna bm,J, arre.r.essou .-].'.1 C.RD., continúa a ser o seu ���""��"�'"''',''�'',''''.D'''�,",''''_'''''••''''�

n pe:;o ii ,.'ai,; d,- 14 !fl(íro�'. /vkLo \. i '<"; n não cons '�;u:u u: rc·· gr�[\de orientador, Padroeira da Arquidiocese do Estado
j,KSi.'.i i�) ,is d.: l I :ót,bO J"'� II "Jf A I.

.

r,ln po.v;>, df' 3,dco com '�I;ra, :' 'HHl';SCO, l'lt:i'O ::; i--ion'ero

I
Quatro JÓ?los 110 !:ilc &>;1 r

.

t'! '"' f •. p" 'd' t!l!\cr;,uili. CO,f,'H'guiíam í.H'-S1lf 0 �;-;ualO I.: cz !i)(j ue be, mdr·.,s t; s<:$�er;' Brasil Mone. 1.)'<':11 I, .ratcao, reSi >.n e

dJ. Junta de R,�v!são e Sorteio do
ta cen!ilYlf:HOS.

I' t J 1" C t· (1 C D·, 8t··.c'\r,Jo COln ... pr"xe est7,••belacl·,1.<>, celeb'·"r.se.a',N d• 1 ' it J I·'d ' .. fi !\ .-·-·�u " nC'sa -ep()r'a!'1�m qu�' :S au!) I. e "ania G arilla IOa. fi- .� - '" '" ." 'c.. ,. .." no
, o at(em(!�'o .e (.i\Ll0, os )"�'�jU· ,:ll)� CUd os lia') Sa.r5 ze" I ",._UiC!

' .... ,� I. l ,,�Il '�'I' . -- ;/ r. t � ) "/',."' ?5 J
..

d 1 I d' , , 49
'

, f' 1 F -1 .. C(W.$Ctl,,�;:o u� .,ecrH :1f11l;'lhO • '" - (O corrente, tena () f'staúua, por ecreto lei n' 137, t\:
u!rl"l. Homero atingIU 1'Ipr�s;as a marc.a 'w wetr';s, '�, pr'·PQ�'I;) elta pi'.••3. eceraçaOj F/1" 'j.AhF'c �1'''' Si> in,·t,!'ram ',i:: . "I f

.. , d J S C' V'.

LI I 4
"

B
- -'- .. ') l.. ... ;l .h .• l ·1t....... '.... . • ..;)1-, .h),. J c,e Juh'.i�) p. p. a es!ivl(la.·e üe anta atanna, H'gerrl er,jão nwadar&rIl lambem a.� perfoírnances dos nos�os repn:o nungara, f:: p<Uil jógos no

.

la-; ho;': (16) no predio sito á rua Ma-
�

'1 (' d 'd
. . , \1art�f, Padw\.:;r3 da Arquidiocese e do Estado, pele) modo que:;.::nianles de dISCO, lCil(b Camp.:,s cOfli'i.:guido o &eU melh:lf anemes· SI., !W llJ1 . o me:; e janeiro,' redul G(ií]Ítume n. 9, onde ft>l1dona

.
" 3,1' I, d d J W3 C '� "s tr I (nlhoo de"'- sej{ut"::

:.:) na\eru:uatefl:a1iva,com '1 met,o:'. icnmpro:rk(C,hr"'seamaWlHaSUl) ,:
, .. 1"_"1

"1 .""
••:�"'.•

'

10 h M' d F) 'f' I �

O
.. i I 4 1 fJO l' F I. I'.. ··1 I . " t ' 'l �Ui1tJ. pa.í<1, lY;isao pre.imhn,f (\0 alls" ! -- A's oras, snlt'ne I IS53 e <1nh lca, por ...j.

fi compol,;enks (j;1 equIpe Ct' Te.ay li: \ , �lmil\, m!a �scOleça.o com,_p e,a, ql.l<. oweu pai c
t '" t '1" d' t L' t J . "IE·' [', A I' - E

X· 1\.1 '., r I' I I
.

fi ,·1 '.. COD 1\ DO Jlútn"o UH lL,; t:s.e .c,S.A O. qHe. JXCla. 1'i.,\I!I,a. [) �r. SCCLW;PO, e plégllçao ao vl:lllgelho pordo, aVier e !'1ewton, exercltliram saia" e i)",,5aí!�m.:lna,lZan(i.) com, DO Jogo. 'ld Q-, -' - \ ,,"\ L.. fl1'1)I';0'13 I':' +()"�"S OS d;�" o·�:s ate' I d' t' , 't j (�.
•

.

. " i' ,
'

': r
'."

I' ,.'.
•. :' , "

"'.' Jv., " .. > 1.", .. " UI,) 1S .HIIO saCerd() (�Co ;;ln<:S10.
um tifO di.: 44 segundos e 2110. ,MU\\iDd, Cuffi a lt .. l.a. o dia 16 c.c humo. das 13 ás 17 I I _._ ,\ '., i 61 .. " �, d d P ._

J rd I A 'I!� 800 lp- "t ' ,.j " >-' h ' ... ;.;.. 1 . _1. �l� /-), �, nOla� (yu<üro a tal ,�), roclssao com a
oão !1I1t',O v('.occu qUI es

•

rancef; nos' metros, com o; .. 'a�a et,sa em_P01a ... a, a t.tld .

OI:1.S. e CO,):,:,:1 "q?� es que ,.uega- [:::t, J •. , .:" �", C� ; I d
d 2'3" 6 10 Iddr lI·' rrl111nr",0�!h"!e fl°"-� a con"are� "H,Ot;!tfl ...,�nta "t�H,na. para a qua convoco to as Mentida-

t"m o e ; i\' e fUTopea pec e a e eVól.ua so' - �"I-"t\.
'

.• ,,�. . � ... '" ,�
. . .' '.

- ,p
B 1\

'.
"

•

l. -; 0'0 l�,t"',.,I·,'.'. ,., 1: :1 �370·0""o'�n()o " .' " II ceUffi vrante esta Junta afim de dcs e Ird!tuLn cntol!cos desta Cepltal, que n�la deverão tomar
enIo I'\ss:,s tH:HlOtl S;'}lQ;� sarll ll� . \ mdr08.;V! .' IJ()fi· 1Il'l .�e, , .. } �l''' ,(,ll t; Jar.. , '.. .', t.. I �', J d' I I"

_ n' •• ,., ",
I

.•. , , : q') c::r'O<i,n()n '" " .i, .a; i serem u�,pe({;)!1:1.(,().> ,e s ...uüe.
.

parte,
.

cs!gnaaameutc; pe a segumte forma, e nesta mesma orden,:
çalves vcn,,,;�u � p.(l',,� Je 2.000 n;r:.urj', • .lO kW;,u de 6'411• , "., �.I.) ,p t }.or C,,( u eX,,).çãO'j E para q:Je chegu� ao conhecI. I -- Cruz PlOcessional! I

mznto de to.ios lavrei o presente II G· E I A 'd' S I! Unau contl!"a ...ofer�;a da
I
edital, que vai por ,mim assinado e

Iii --=_, crupo E!'�G l�r 'A""rqu:d�::;cesano
« ão oséJl>

I C B D rubricado pelo PresIdente. LI tlUPO �co ar "qUl loce�ano «Padre Anchieta»

:tl!j ri �t:;;; � r� ;�1 �)J! :r�G I D • •

I Ardeu Candldo da Silva IV -- Asilo de Orfãs

I A ·�.:.g.D. 'e'f"'·,pd,"!} à F,de-
I.

20. Tte. Res. COllV., secreLuin V - Colegio «Sagrado Coração de jesus»
!f.-}'l.t\>t l'kl t<1l � � ��i 'i �� i ração Hur,oara na tarJe de ho}' � : F:oríanopGHs, 16 de nov�m�,r;j! 1938. V I - Congler-:ação da [maculada ConceiráO
�- ,,,,,.. � j

"

'=' "
•

' I Coronel Genhl hJcao Vil C" - d N S d D,,:r
=� I r�or V!& ner�a" Ne.<sc ofiCIO a

�n"l Chefe do S. R, i
-

()ngr�gaçao e . ". as ores
---- tld:.ldé bra5dc:fra ôlega, especJéil- VIII - ASiOCU1Ção de Sta. Terezmha do Menino Jesus

� ,�;" I' a' '>;';c'< 'c::::' C· -'31 f� G
I IX - Damas de Caridade

---:'
.
__...,

' .." -,.' ,�.'" :''c,
-

II.
-.-- .. -.--------------....-. i X _ /", p:)stolado do Monte S�rr8te

;""';! ........ �� r�ct·' p>�� �� :t....,.�...::.\ ....� I

·�._i :�: -::�::;".\��-
l ....

�'
N,

.;:'""._
,'j.,

I XI -- Apostolado de S, L�lz
,_� t.... !' -- ';':� (;) K� r 1 (urso de Rildiolele2"rafia XII - Apostolado do Menmo Deus

....",. ..� .. ,'�
·Iv i "'") ,.'�.

I I 4J XI'! "t I d d ' • S d P�:; -:::::.; $ ':.. I � ,,�:.. ! ;
_"'"""""'....._"_ '" �.':"�':"?::::���.-cz:c"l"!"'."'" !

-

/"1 pos o a o
.

e 1 'lo • o arto
I XIV - Apostolado de São Sebastião

BUENOS AmES, 23-/\ I PREPARA-5E ALUNOS PAnA EXAMES DE RA- XV _, Apostolado da Catedral.
comi'ó',iio d .. � '!e!.-ção da Pmnc:a .. i DIOTi:LEGRAFIA, DANDO-LHES OS NECE5SARI03 XVI -- Ordem Terceira (senhoras)

" . I r:'. I '\ ,. i CONHECIMENTOS PRA'TICOS E TEO'RICOS. CON -

X1,JII - OI'nasl'o C.at"t',· "'toseçfi;) f\rg<;;:hna 'i-C I lheDO, rell [- i! FORME EXIGE A HEPARTIÇÃO DOS CORREIOS E ,,� ..

nd. nmé\ph� 8íl';; H:unitio p,l,ra I i TELE'GRAFOS. I XVüi ... - Liga de São Pedro
t5c;�I�r. ·]"hnit:v,'\;n'nte 03 j?gado'!: OS INTERESSADOS PODERÃO PHOCURAR OSR, 1 XIX - Congregação elo Bom Conselho
res qUi'; cn(rc!líarao o sclen()nad"

'I:
ANTONIO MA"TINS, ROA TIRADENTES N. 52. - XX - Congregaç.'io de N. S. do Destêrro

br�'lsilejro em disputa da TAÇA FLORIANOPOLIS. XXI -- Irmandade do Monte Serra te
ROCA. i

.. .. ._. .... __ ,_,______
XXH ._ hmandade de N. S. cid Conceição

----

d
I xm � Irmilnd<lde de N. S. do Parto

f'Jc�VC) f<-3Cor.� e t�....lJf!!!i 4. ���._. �-?'"'l"'!"l'l ,?!IE!!E&:-e........ XXIV--Irmandade oe N. S. do Ro�al"io
("'l") U r'1d ia I de

I" r. -II S.'� .,�Jit wA.V� � g:::: t.f'_,'" ,�IB
XXV -- .. hrnandade do Espirito Santo

r"Li8HajO d,,-,;; '. s;;.xames Ue ,w.!$:i�I;Mhi.B��,�)lI<H\I'8 XXVI·- Irman(bd�� dos Passos
c�os ta S

_ ..._- XXVIi -InlJéll'ldôde' do SS. Sacramento
� PR E

r

S G INA"IO AVI(� OS XXVI![ ----Ordem Terceira
'

HAIA, 23---A srta.lreneVan 11 ,OF SSURE 00.1 ,'J, :.)AM A XXIX- CAf\RO TRIUNFAL DE S. CATARINA
Opôs"�t' cor,tra a seleção, arFaggelen estabeleceu novo

record"l
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS

XXX CI
ternla

doO
Palestra Italia,refo:çad!l mundial de

CO:itas.
em cem metw� ANOS ANTERIORES. A MAT1�ICULA NESTE ?

-

'''L':roOCU'RSO, ATE' IODE- DE./,·.E'MrBR·O ViNDOUPO. XXXI-.. PA {
por elementos que estavam em num minuto e tele segundos. _.

- \

XXXII-Cantores
()b�erv8cão. Assim se alinharem

0('
,MELHORES INFORMAÇOES, das II ,--13 XXXII B i. � r�n !T"'�O r"'·�· h á R P d o 121R!. fi

l- _,,,mCI} de MÚ>Íca
os qua&'os: _ç;.;v 1'_" ......' I <:-',;;J

.

ora,s S lUiS a re noma, a e o-
XXXVI-Povoto d �3 C íi':::) vai tL? ! ealuva 175·

.

SELECIOt-�ADO --- CI�dô d'A r rTI e s II '

(Waltel), Camela e JunqueJra; �;.. ;;jaiill.i
... Servilio (Duilio), Brandão e Del RIO, 23-0s generais Cristo.j �
,

l-Jero; Mende�, Arn,andinho. Te-i vão Barcelos e fAauricío Cardo-l,
léco, Rato (Rolando) e Paulo. i so, alem de outras altas patentes:

I militares, assistiram o inicio das'

PALESTRA�Walte� (Alci-I provas d� campeonato regional de Ino), Neves e Arlindo; Llsandro'l cavalo d armas, 09 Campo dt! l
tltadim e Ouiz; Lopes, lal'lhoto,: S. Cristovão. i

Otavie, Lima e Orlando(Matias)·1 OC
I

, I ampeOr'1S-1O resultado final fOI de 4x 1, I to de Fute b61 J
favorave I à seleçlio. O I' tempo .

findou com o escore de 1 xl. R�?, 23-Co.m os r08ultadc:i I
Marcaram 03 p0DtO�: BrandAo, dos Jogos de dommgo, quptr0 duo

I'•

Lima, T eleco, Rato e Meod"!s. bel passaria a disputar o cam-

Pelo que se poderá deduzir, é peonllto sep!uados apenas de um I
possivel que ° quadft) a lef trei- ponto. Inado futuramente seja assim c()n�- :

tituido: Rodrigues, Carnera e! i
Neves.; Lisandro, Brandão e Dd 1 Dr. Pedro de Moura Ferro
Nero; Mendes, Armandinho, Te.ji • Adyogado
leca, Rato e Pauio. Rua frajano 1. (sob.)

seleção hungar«
ao

quer vir' Ellsaio do combinado

V',,:

Aviso - Convoeaeão

S. Pl\ULO. 23-N:>vo t,eino

f· l' d l'
1 l., I

::;, res \za o JI)Je pe!:'l S(lf:ç"a oa

!
.

L
. , .

..... lgn. Ingreca� a�t:l�}.!)I pOS-5e cn\

�rande ati'iidade,para realizar com
,

.

crit�rio e utilidade êsse ",maIO.

Nem todos cs elelj)�ntos cem

que contava ú competente técnico
e�tavam a posto�.

Mas a maioria dêlcs sr. Hpr-.:

!'cntou firrne � com uma dispo�i,
,ão de ferro. de d:,ix;:,r um,,- im-
.r

I I '1,'
\_;resr,ã.o �,-,v(Jravf o;, S'lB� poss üt-

Edades. LZlgr':'(Cl,fi"d" o exe�cicto,
r"c3trou ·S·'-' o!irti,tC_l. E fld)i� lU'�
io\ tem basf's firmes para formar o

;,nze que se ddrontar�. no dia J 5
'I b ..1 I
oe ({'zel!) [O, com o v,�nçe,,-,o, 00

j.1go Paraná:x S'lnta Ca!arinfl.

A orgauiza�ão dos

quadros

Antes da hora supra nl(:llcionada, as referidas associaçôf5
e entidades reunir·se-ão e�i frente á Igreja do Rllsario (qurt sarv(,

�'" de Catedral Provisoria), ou em local adl'!qllHdo que lhe fôr indi
a cado pelo Revm0. Sr. Conego Cura da Catedlal, a quem, por
esta, se nomeia Diretor e organilador do prest;to, COIll faculdr.de
para dilimir as duvidas qtle fior ventura posl!am aparecer.

Dito prestilo obedecerá. est� ano, ao seguinte itinelilric:
R,jas Marechal Guilherme, Arcipreste PaIva, 28 de Setembro,
Deodoro, Felipe Schmidt, Praça 15 dç Novembro (e.:n f,cútl:! dO

Palacio e á Catedral), Fernando Machado, Av. H,:rcilio Luz,
An;ra Oaribaldi, Padre Miguelinho, Praça Pereira e Oliveira,
Marechal Guilherme, Igreja do Rosario.

Sendo t:ostume. aliás muito lou vavel e piedoso�enfeitl.lrem
�e e ornamentarem-se as ruas e praças P"f onde ha de passar (\

pr66tito, o mesmo se espera, para lã procissão de slIa excelsa
Padraeita, da ilustre e cult.& população desta capital.

Outras instruções, por exemplo, o transporte do cano

triunfa], serão transmitída� a se,u tempo pelo revmo. Diretor supra
menr.ionado.

Florianopalis, 16 de Novembro de 1938'
Por ordem e com aprovação de S. Excia. Reví11a.

P. Frei Evaristo Sehürmaun
VigariQ Geral

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que Iadquiri

umaImaquina para recauthchutajar pnet.les gast,)s de

caminhões

A minha oficina està a disposição dos distintos fre

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado da Ca

sa Peiter) Blumenau.

Vulcanisação
Hermann Kupper

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia acionai de
Çãd COltiera I

Movimento Maritimo ..Porto F'lorianopGlis\
5eH'�vioos c:if.� �::lIassa!?eir"09 �� d('"� CSH��a$S_w.i!i$;, !i@:!!!: ..�:;!t1&!."� .e_ '!e!:k �g����'�����

Para o Norte I Para o Sul
I,

x'." _,
.

't 'd'( J *"m;;;;;-�-_·_--·�·�-�,.,..�.....

t;;"""iâíi
.

·�.�IFretes de carcueíre: I�
"j-,,,� � I�):;Jr.i.'}'.

,.'
'.__ l.

i) Paquete JTAPURA sairá á 26 dO O Paquete ITAQUERA sairá á 23 do :corrente para corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitérla, Baía, Maceió,

Recife e Cabezíelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeites a baldeação no Rio de Janeiro.

aVIga-
Deposites denteri�s 6:1, n

Blurnenau-Lages ..Jaraguá-Cruzelro doSul �;
� .'
.<
:-'<

ALBERTO BORNSCHEIN �:I<UA " DE MI- RÇO Nr. 214 p,

Caixa postal 95 Eud. ieBgr. 'íóMinerva" tL
-:};-

_I O m N ,�If � �t:)'", a: s

Imbituba
Rio tlrande

Pelotas c

Porto Alegre

Preferido das Exmas. Famltlas e Snrs, VIajantesAV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até .�'a véspera dasjsaídas dos, paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Cempanhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para se,' conduzida. gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais,
ESCRlTORUJ.-PR1-\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 Sf.)B. (FONE 1250)
�'RMAZENS-CAlS BADAR6 N. '3--(FONE'1666) -END, TECE0. COSTEIRA

Para mais infcrmacões corn c Agente
J, S.ANTeS CARD()'�C)

- J ARDIM Gl�ANDE E SOMBRiO -

Quartos btjns B@.� cO�lida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

Proprletarlo:
tMH' &\ MWM!1'" SE

==0 A·'�

J <:) N v L ..

Aperte II� botão II''"
:; e ouça sua estaçã� ., MELHOR Di\ PRAÇ.l'l

ACOMODAÇv)�S CONFORTAVEIS PARA ViA
JA�JTES E EXMAS. FAMIUAS

"III TRATAl'tfl!ENTO DE .�I\UM[!RA ORDEM-CO-
E _,�I zn��A BRASU..[iRA IE ITALIANA

ll'
ArH:'!XO: Armazern de secos e

.' i molhados
; _���_:�_�___ �:ta .::'ari:_I,1ilfit&Eíi!l i��;Uij --_ ... _--

!

Slntonisação Elétrica, em quasi to- I
, dos os modelos 1939!!! maravilho

sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RCA-UlrrOR
1939 .

ValvulilS
FODografos
Diseo.
Agulhas

Distribuidor' Exclusivo

Casa P I E P E R
- 'i j e P' $:'; 'r $IP__ w

JOINVILERua 15 de Novernbr'o, 3.6

Propr.: FRiTZ SOPPAdmitem-se ainda algunsla,ent.s;�nO�ii"terior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD0���E �ISEAUTE' �OB MElJIDA O ponto mais central para hospedar -se em �

joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidão I.

só no
RS A I P Ec p EA

Forneoe�pe('a O ínteriorJOINVILE

Hotel AvenidaSECÇÃO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzonl+-Carnlsas _. Gravatas, etG.-Artigos para
Barbearias-Para Invemo=-êanho+Spert-;Viagem e Carnaval -

Rua do Príncipe, 353

.JOINVILEPERc PIA
.JOINVILE

1"1"iíl

VISITEM
CAPITAL..Aa

o maior stack de roupas para meninas e oarôtos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
A OAPITAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis- I 938 ==
_---'-'-"""=--��:__.;,.j._�,-'--

I pr"

l
Ptanta.execução, fis
cal izração e direção
de ob.as
Aparethamento com

pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

Enger�heiro

Andar

Caixa Postal, 784

(urso dp.

N OV��D L\D
�

_ � -� a! m
.
.,
..

� �.' FANTASIA P�l};A VB�
8�� t.hr�bi1 �g A 10$OQ€I

Calcados 2'DOA$OMO'BUIO'eR QUALIDADE A
�

, ISapmtcs DE VERNIZ DA M&LM.�
QUALlUAl:lE PARA St:f'4HORA5, A .' •-:l-Hl\lELOS. TAMANCO�, CiNTOJ�
FABHICA DE CALÇADOS-.Aaa....
A LH�;:iJRB:U.K

Secção de verlda€(RuA cox. MAfIV\, Je
.:\�X � ......:.�_� _

��-4_--��'''.....

nçAo I IIIII
""'r""'·"'.e r=1ft··------'-------,

...........

'c'E:�,.-·-�;;oOn6m'fa�--
S6 nos Trabalhos do

Consultoria T nico de
.. ��T0tTI ... �;:-�:: ��

IVO A. CAUDURO PICCOl[�;
Enge�,hêiro Civil

,.-.

ai1CO do EliiU!�la!itl�:!l fJlM �Irurilla
G$r�l

,

alta cirurgia, giel!�oologia, (do
enças das �filaeral!) e partos,
cirurgia do sisteMa �'tOG. �

0rer:l1gt)es de plru.>áoa

C@NSULTCRIU---Rua Tra-'
ano N. 1 B dlil.s J €) ás 1 2 c

das I 5 ás 16 112 heras.

I
TELEF. 1.2R;

RESiDENCIA- Rua Este-I
ves [unior N. 26

l '�'.-...

� ': �t.. I��, ,-" '::é':...�" .•,.

Caplial 10ü.f�oorSea$�aO
FD1Ift d� reserva "269.748110"$100

If1tJtOTA TODAS AS 0PERA�ã. BAMGARIAS

AS E eORRESPONDENT��T.De 8 'ill
A L9$AL atA ft"JA�., �••

ti

Abona, em conta "corrente, os segúintes'j juree:
D�l'. �m ]Ul"lS ('OtdERCIAL SEM IlMITB) li ara
Dep. Ji1lli�dos (limite de 50.:0.00$) 1 ala,

Dep. populares (idem de 10.:0.0.0.$) 4% ala
-Dep. de aviso prévio (de qua.isquer quantias, com retiradas tam

bem de qU'aisquer ímportancías).
�COtl1 aviso prévio de 30",dias

-é
.: idem de 60 dias

l!!'"!idéin Clt 9O dias

�s A PRAZO_;FPXO:
po 6 mlses

gpr 12 mêses
Com rentkl. menSoM

�""TiM""'.'-",y"j"'"'k "!·-·l'''''_''';?�''''fI'C� 1,.

t_:.·-·.l. F=»t-ofissLor;i.ais Ihabili\ados pa ra t.e�eJs I
,Dr. MkIfIel � 023 rat'l'Oos de engenharia !'rB0a I5ãld Administração. eenstrução e reforma de prédios com

CLINICA eJ!RAL pagamentos em prestações
Vias Urinarias

Projét'�1S etn geral

Escrtterio central: Rua 7i�de :Seterl1bro, :'47
Porto Uni ão

LETRAS A PREMI•.
por 6 miles
por 12 mius

Sujéte at'�"o preporáonal.

.pedlente: das l'--'-és 12 e das 14 ás
Aos sabat.1oS: das 10 ás 11,30 horas

15ndereço telegrafico: SATBLLITE

TELEFeNE 114

�. a.a.
�c:

1ratGllJlllJie moderaI) das
meJ� do Pulmão

Consult.-R joão Pinta, 13
1 eleíone, 1595 '"

Res. Motel Oloria·Fone 1333
'

i)�
__••_,_..__.tll1l'__gs.i�IIlIii1iI't_",IIlI'-llHim.YIIa!I.=__.'iii.... �. C���_L,����� �_�_iiiiililiiiiliiliiiiiiiiBíiiiliiiiijtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiãiíiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiãiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliíiiiiiiiii''iiiítiii5iii&�'>��iii·tíiiiã"·iiiiriiifi'iiiiiiiiiiYWlT_tAAíííii"'_·.'. iii,itfª�5iiiiíiiiiiitfÊiiitiiiiEiii-Ii'iii''í'

15 horas
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::#�����)�:�1��;' 1, ':,�1J,})'i 1
,

��������O��CO���;���-���-�Iet�ic� � iI\, , I
�-:;���IÇ��� �'

,

'1Z-1����7� •

I TENAS DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN·
.

1 'I TOS PROCUREM

Modernissirnos '! � A ELETR;CA Iaviões JU 52,
'

liga� com, a I TEM SEMPRE EVI STOCK E A' Vf:.NDA, POi� I
maxima segu- 'I. PREÇOS SE�.:t COMPETIDORES NA PRAÇA. I
rança e pontua

11'
MATERIAIS ELETRICOS, LU-;TRES E ABAT-

Iliclade: I " JOUI�S ELEGANTES E MODERNOS
': I· NOVID�DES.! VISITEM A Ele't""J."ca I.... BRASIL Rua Jeãe Panto n. 14 .. •

�

URUGUAI I ACABA DE RtCt.BER UM FINISSIMO SORTI-' PEÇAM�t'U1S PROSP�CTOS E SNIFORMAÇOES
A���rlINA, 1[' M.ENTO DE CHUVEiROS ELE'TRIC<JS, NO','! II' CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

BL)LIV�A ;)ADE NO RAMO-AH nco CARANTIDO JJ I
PERU '.. r ri'"" .�_íõ4K ,,,. weu;.... lIiNi 't!f7H1ÍIIirW f Diretoria: Dr. F. S��a!'o da Cunha, Presideh'de

Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sarn1p�lio Moreira
Dr. Virgmo de �'i�lo Franc(J
Dr. Luís Cedro Carneiro leão
Dr. Pllnle Barreto

I

----.-------
._--.-.-- i

I
i

J I
I

Brasil
Pensão Müller

Europa RUA. ESTEVES JUNIOR 93
2. diat:;

Flori8Dopolis-·Telelon� lã4ã

Sindicato Condor LIda.

Federal e Santa Catarina

NOS CLl\SSIC05 ENVELOPES FECHAf)OS

REPRESENT�A.NTES E

CARLOS
CEP,C.d�SIT.AAIOS EM

E C

FLORIANOPOllS
lliG

Inas
H

atriz
•••• III _,u,SIII Flal'r.t'tlll, l1li."••

'* lIMIiI>�hl\ll" iloe:. _URIIII5 Filiais em:
- "pt. - t111J1 U••6\1. e VIl1il"Kf,t'l!> 1!':01lll1ll .

...... IiIU. !i!lfl0 OIliil!"!S.Hl�'l:1i1t; i!""!tillll"·S,,, (2�1I .._ )
Rmllll!\1Itt6S1i dur.IItt'!I ...

A

Blumenau, Cruzeiro da Sul,

Jalnvime, Lages, Laguna, São
Francisco �D Sul

eeltG!la em toriS_ •• li....

illlll:111111113 4i$.. 11'l1li".

MOSTRU.ARIO EM:

Tubarão
0.° 0;

;_: �,�J.
I A

',' .. , .: ,

.' ',.:];h��,�
- -tit.

---�--.

77Wa

ClA. NAC. Df �GUROS GfRAIS
IIMETROPOLE I

(ia. Nac. de Acidente do Trabalho
li

t::onstituem mim poderoso gR"lIlpO segu
I-ado geltliubllal1uente Bnoasileiro, a sei"·

vil�o d� todo o Brasil

MACH DO Cia.
--_._-_._-----_ .._-�------_.- -_.-

Rua João Pinto, :; -� ex. Postal 37w ..

F1.0ftl \N@POlIS

� �-MillNRa__Q33"j��::.I'J
t'!

I ��

Para o

E' o melhor e mais lindo presente que V. S. póde·
fazer á sua filhinha

Sua construção obedece á mais acurada técnica, E'
lindissirno e de maravilhosa sonoridade.

Cordas cruzadas-e-Chapa de mdul-- Repetição do me

canismo-Teclado de marfim-Bec:,ó(:s de ªbsno---3 pe
dais-7 114 oitavas-Alta lu,!ração de m()gn(l-n(lgu�ira I'ou preto

Especial para clinra tropical IA tsboa de resonancia duplamente curvada, o encor-

Idemento cruzado e a escala cientiíiramente construida, ga
rantem uma sonoridade agraclavel.

Peça informações ao agente neste Estado:
EF;;'NEST'() IVJEVE�R

IRua Felipe Schmidt n. 9 - Se,brado
.

�:::...__P::���=_FI_or_ial���_'oli�___ I�'
"

De Fama Mun�I.1 r
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t c 6.15 ár 17.30 horas

GAZETA, 24••11-.1938
Achado dg�· T ��' u C i'd O Utregue

A

na
atirou
do lixo

cadaver gémeas em

passou de

FI.orianopolis
nascimento de quatro

Bangú não
fantasia

A bolsa que fci achada e en

Ilegue nesta redação, a qual
onlinha a irnportancia dê 13$000,c

I
..

{oi entrq.,ue á �ua e�ltlma .pos�
uidora D. Alcir BatIsta, residen

� � à I ua Felipe Schmidt n' 117.

Recen� nascida e

Sata

a filh a

�.-

S. PAULO, 23 - Não re

gistava a cronica policial, desde
muito templo, crime de infantici
dio, que é. entre os multipios
d,olítos, o mais brutal e covarde.

Hoje, no entanto, aparece uma

dessas ocorrencias que revelam a

ferocidade de uma mulher, a

qual, quer para lugir á respcn
obbd,JaJe de cr c at o ente de
quem lei mãe, quer �'ara esconder
urna It:vialldadt', o que não é
cosnvel viste tratar-se de uma

cnsnça nascida a termo, não
h( s.tou em trucidal-o ba: bara-

Entre o lixo

Desapare
ceude CaS8

mente.

P· DE CUSTURE
reClsam-SeRAS QUE SAI

BAM FAZER CAitlHSAS E ROUPAS
DE CREANCAS. Informacões na n-a
Fernando riÍachado n. 25:r�••""'GHe".G"'••H.oeee••"'''''�«I.''.''.('j

E·teve na PoJ;cia C('n!,�
sr . Avclio Manor,:! lus cio. rcsi

dente na Costeira dt� Pirôjl.Jb],�,
í: municando ao ccmissari« d·
f; rvico OSrlH PereirJ. dr" q!F
flHl imã, eh nome ToL'dinp.
COStA, com 17 anos, b.anca,
trr iandv um v: stido de tricolina
r orn pintas pretas desapareceu
de rasa, tomando rumo ignorado.
Foi providenciado no sentido

2e ser descoberto o seu peradei-

.
"

tJ R E 0'8
9 S O I{ILOéYt'U»

r�ADIO
clontn:�

��:�s�14�.
!lI

�Il
�: '

Prc grama diurno
é' o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amenca do Sul.

Denunciada
CQI'l1.o .I�drãg

Programa noturne

Disque o n.

terá não só para
viagens. 4 e ...

mo_leroos e conlortaveis dirigidos por 1São todos carros (1

hsbeis volantes. Brinquedos
502Erondino Cardoso
503Otavio Cardoso
liO:'Bernardino dos Passos
514Numas P. Cardcso
519Waldemiro Vieira
521

�l.;1
Patrocinic Vieira

525Rubens

.----.......��

A Fabrica de Brinquedos de Osvy Souza co

que se mudou

prédio onde íun-

munica á sua distinta freguezia,
para a rua Bocaíuva n: 22 t I no

clonou a fabrica de camisas «Ame lia».
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Serviço de Fiscalização Clube Recreativo 1· Rachel Muller che ..

����d�o�L�e�i�te'!'����� de Junho gou ao Rio
São José

o S�bão

"Virgel1l

A G

Em qualquer organização de Sa-6tle Pública, moldada TIOS

modernos ditames sanitários, têm as questões atinentes ao leite for
necido ás populações grande preponderaucia, e tal modo de proce
der é bem justificado, pois o leite é alimento dos mais importantes,
máxime na infancia, quando é insubstituivel.

O valor alimentar excepcional do leite decorre da sua ri
queza nas substaneias essenciais a um regime dietético bem constí
Iuido: vitaminas, gorduras. proteínas de grande valor, alto percen
tual de cálcio, grande quantidade de água. E' o leite,além do mais,
ngradavel .80 paladar, de digeith facil, e servido sob inúmeros mo

dos de preparação.
Mas, ao lado dessas bôas propriedades, possúe o leite a de

noder tornar-se um perigo aOI que o tomam por se- aontaminar fa
«ilmente com microbios das mais perigosas molestise - tuberculose,
difteria, tifo, paralisia infantil-donde a necessidade de cuidarmos
com todo o critério de suas condições higiênicas afim de evitar que
o leite em lugar de um bom alimento seja o causador de doenças.

O Departamento de Saúde Pública, responsável pelo estado Isanitário de nossa população, não podia descurar problema tio im
portante, 9, em consequência estabeleceu-se, nos prineipios de agôs
to, rigorosa fiscalização do produto destinado ao consumo local,
fiscalização esta que, dêsde então, vem sendo cumprida com toda fi

regularidade e eficiência.
,

Devido ao grande número de 'distribuidores existentes na

Capital, e a falta de um entreposto que centralize a distribuição
de leite aos domicílios, , o serviço de fiscalização realizado sem,

posto determinado, de modo itinerante, o que se aumenta os tra
balho, dos fiscais tem a vantagem de fazer com que se repitam
muitas vezes os exames no produto de um mesmo entregador, tor
nando-se assim o controle das fraudes mais rigoroso.-

De cada vasilha são retiradas amostras para pesquizas no

Laboratório do Departamento, destinadas a dosar rigorosamente os

vários componentes do leite ferneeido por cada distribuidor.compro
var adulterações mais delicadas, e descobrir a existência de doença
nos animais leiteiros••

Evidentemente,!lI vantagens deste modo de fiscalização são
grandes, e os relatórios apresentados semanalmente pelo Serviço,
mostram diminuição cada vez mais acentuada do número de fraudes,
alterações e deterisrizações do leite entregue a 80micilio na Capi-
t�.

.

A ação do serviço de fiscalização do leite não se limitou
ao controle do produto fornecido; foi tambem iniciado o exame sis- I

temático dos estabulos de toda ilha, .e espera-se começar brevemen-Ite a prática

Obrigatória.
da tuberculinizacão,

destina.da
I!I.

dQSCObrirl
os animais portadores de infeção tuberculosa, prevenindo-se �rlt1-
minações por esta terrivel doença. __

-r::
. T�.Qi cutre�adoree�1iPãssaram por inspeção

médica, no Centro de Saúde, e dentro de pouco tambem serão

obrigados a esta medida de tão grande alcance, todos OI ordenha
dores e pessêaa manipuladoras do leite.

Até a data presente, III fraude mais observada tem sido 8.

adição de água, as outras adulterações só sendo encontradas em

número muito diminuto; mas sua existencia é sempre possivel, e

daí o cuidado qUI tem umas autoridades sanitárias de fazerem cum

prir á risca todas as normas de um serviço de fiscalização bem
dirigido,

As crianças são comumente desnutridas, por causa da má
escelha de seus alimentos, da mastigação imperfeita e da irregula
ridade no horário da. refeições; sendo o leite um alimento comple
to, • de facil .i.gestão, dev-emos usá-lo Gomo alimentação básica da
infancia.

Eanbebeu
a. vestes ean aleool e
ateou-lhes togo

S. PAULO, 2a - Mais uma

I no cOl1ventnlto, -embebeu ela 8S

impressionante teBtativa de ssi- veste. de alcooI e atMu-lhes fo
ddio.. verificou hoje ne.ta C8- CO. Incendiando-se rapidamente
pital. as roupai, Eudoxia, que era uma

Endoxia Martins, de 21 ano!!, chama viva, laíu aos gritO!! do
solteira, como inquilina de CQn- aposento e dirigiu-se para a rua

vertIlho da rua Timbiras, 472, de a correr, do qne resultou avivar
ôntem para hoje, nlo pôde pro- mail o fogo. Populares que ae.sis
vêr ás suas necessidades e bem tiram ao extranhQ ei!ipetaculo qui
assim satisfazer compromissos com zeram atenuar os efeitos da!'! h
a proprietaria do prostibldo, mu- barldas, principiand(.) a jQgar-lhe
Iher de descabidas exigeneias e areia para abafar as chamas_ Nei
que, por isso, trateu-a aeperamen- lIe interim outras colegas de Eu
te. Aflita deante de Bua lIituação doxia, que acudiram com cobpr
e não tendo a �uem recorrer, tores, conseguiram extinguir o fo
Eudoxia resolveu pÔr terme á vi- go, se bem que fôsse tarde por
da e o fez de

.

maneira horrivel. quanto ela 1I0frêra queimaduras
Cêrca das 13,50 hora!!, entrando ,eneralizadas pelo corpo de 1., 2.,

E
udoxia no comodo que ocupa @ 3. grau!!.

A efeméride de hoje regista o

aniversario natalício da exma, sra,

ei. Haydée Nascimento Machado,
esposa do distinto conterraneo sr.

prof. Ary Machado, encarregada SRA. CACILDA RITZMANN
d.o �abinetfl dentario da Peniten- -1

Ocorre hoje 9 aniversario nu

Clana. do Estado_ talicio da graciosa senhorinha Ca-
A ilustre dama pelos seus ele- cilda Hitzmann, aluna do «Cole"

vades sentimentoa de' coração e gio Coração de Jesus».
bondade grangeou largo circulo
de amizades. Decorre, hoje, mais um aniver-
A GAZETA felicita-a

respeito-·I
sario natalicio da gneil menina

samente. Dorâ Lopes Mafra, inteligente
,

aluna do <Colégio S. Coração de
WALTER LANGb

I
Jesus», desta capital.

Marca o dia de hoje a data A

aniversaria do nosso distinto pa
Fez anos ante-ontem a e�mê.<

t.ricio I'Jf_ Waller Lange, digno I
�r8_ d. Ida Goecks, progenitora

teseureirs da agencia do' Banco !!I.o sr. Artur Goecks, do comer

do Brasil nesta capi tal.
al(;) local.

Funcionário diligente e probo,
esportista devotado e enl usiasta,
o bemquiste aniversariante terá
hoje oportunidade de receber ine
quivocas demonstrações de apreço.
A GAZETA felicita-o.

a

L

SRA. ARY MACHADO

SRA_ HYGINO GONZ.o\GA

D o Decorre hoje o aniversario na

talicio da exma. sra. d. Nair Cal
deira Gonzaga, espesa do sr, Hy
gin€t Gonzaga, escrivão desta ca

pital.

RIO, 23 Pelo "AsturIas" che
gou ontem a "estrela" cínemate
grafica Rachel Muller, que foi rece
bida por crescido numero de repre
sentantes do "broadcallting" cario
ca, A celebre artista vem trabalhar
em um dos casinos desta capital.

De ordem da diretoria tenho a

honra de convidar os srs. asso

ciados e exmas. fomilias para as

sistirem á soirê« dansante que
uma comissão de sccios fará rea

lizar nos salões deste clube, em

a noite de 26 do corrente, ás 21
horas.

CARLOS DA COSTA PEREIRA
Transcorreu ôntem a data sai

versaria do brilhante homem de
letras e ilustre histcriografo, sr.

Csrlsa da Costa Pereira, atual
mente superiutendendo aos asr-

o secretario
ARNOLDO SOUZA.

A melhor lenha 1.110

I-o; Arrninio Tavares _

oBv;::;:.:::iZ,
I'

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

I
Consultas das 10 á� 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Ora. JOSEPNINA SCHWEIDSON
(Especialista em doen�as de Senhoras

e erean�as)
CONSULTORIO

Rua Felipe Sebmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

specíalídade'9
.. ,
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WETZEL Cia.de & __ Joinville MARCA REGISTRADA

deve faltar em casa alguma

Vi a

-

nao
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viços da nossa Bibliotéca PúbliC'l'l.
Jornalista vigoroso, espirito cul

to. deve-lhe a historia de Santa
Catarina serviços inapagaveis,
mercê da serie de monografias
que se devem ao seu estude.
ror motivo da paisagem da

significativa data, recebeu o dis-
tin to aniversariante numeress s

felicitações ás quais, embora tra

diamente, juntamos as nossas

com 011 pratestos da nossa admi
ração e de> nosso aféto.

HABILI'l'AÇÕES
Estão se habilitando para ea

sar EI sr. Celso Teófilo Koerich e

a senhorinha Suzana Azevedo,
filha do sr. Ped1"O Idilio da Silva
Azevedo.

nUWAJll UNS

ANGELO .LA FORTA
Encontra-se nesta. ca rital o

honrado capitalista sr.
.

Angelo
La Porta, concessionarlo da Le
teria de Santa Catarina.

O ilustre hospede, que por sua

lhaneaa de trato e arrojadas ini
ciativas, conta nesta eapital Mm
um vasto circulo de relações, tem
sido largamente visitado.
A GAZETA cumprimenta-o

muito afetuosamente, desejando
lhe feliz permanencia em nosso

meio.

FRANCISCO DE ALMEIDA
E8t� nesta capital o nosso ilus

tre ccnterraneo sr. Francisco de
Almeida, ex-deputado estadual c

figura de realce do comercio de
Itajaí.

DR. JORGE MAISONETTE
De Lages chegou a esta capi

tal o sr. dr. Jorge M aisoaette,
provecto ad vogado e diretor de
Instituto de Educação.
�1M!__ II'!!!'L4i§.§!é2_:::a:;::s:::P
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I·Rua: Tiradentes,�44
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Declaração á pràça
H. AVila, representante comerci:JI,.

brasileiro, com escritorio á rua Cano.
selheiro Mafra, n' 41 B, em Floriii�
nopolis, torna publi.o qu,;, tendo.
deixado a representação da MERI"
DIONAL, Companhia de Seguros:
de Acidentes do Trabalho," acontece'
que esta não �mpareceu até est'3!
data em seu escritorio para receber
as contas que lhe quer dAr, estandfl
constltulda em móra Judicial por
uma interpelação feita perante o

d!gnissimo dr. Juiz de Direito, de!S.
de o dia 5 de Outubro ultime.
A MERIDIONAL pretende que lhe

mande contas e documentol para o
Rio para vIr, cemo diz, a quitaç :·0
de lá, entretanto, 8 lei não lhe dá
direito a t.sse capricho e ante á
sua injusta �atitude, o declarante
in&iste em lhe prestar contas em
seu foro, que é nesta ddade. rece.
bendQ e dando quitação imediats!.
pois, o çeclarante tem saldo a seu
favor.
Faz esta declaração para destruir

as explorações que seus inimigos an
dam a fazer perante dellprevenIdos.
Insinuando mentiras que são sem.
pre a arma dos incompetentes e In
vejosos.
Florlanopolis, 23 de Novembre de

1938.
H. AVILA

stt.�Ã2YII'OtL.
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