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I n a atarina
------------------------�------------------------------- -----------------------

o povo catarlnensa prestará hoje
rada imagem de Santa Catarina, gloriosa
eloquente demonstração de fé católica.
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O ESPIRITO DO SECULO
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Especial para "A Gazeta"
No turbilhão da vida moderna, 08 homens escutam 09 an

gustiosos clamores daqueles que passam, sofrendo as dores das in-
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---I-N'uiIERO 13031' compreenAções, pelo grande patlco dda!ldsoci�d?�es'd .,

_________

�

nossa geraçao escu a, es e o rrncio ti sua existencía, o
--------------------------.--- ---- -_. --1

Idesespêro daqueles que trazem ealcados no fundo de IlUas almas, o

'�l!Or;-IRNAGm:�1 I grito de revolta. Essa revolta causada por uma sociedade grosseira •

.ff ! g .izadora e brutal, que perdeu o eeD30 de sua propria finalidade,
ê!a �I�·. 1 '\1'ens de I devi?o â sua concepção individualista, f.ez com

...
que essa geração

i A.i-aUjO i sentisse o grande drama, que enluta e dilacera esses pobres cora-

i i

I ções aflitos, que erguem suas vozes na ansia desesperada de melhores

I 1 Terá luS��, hoje, ás 14 horas,. con dias.
i {brme nOl!CHlnl';lS, na S.ecret'ma �!I Em seu sagrado desespêro perderam até a propria noção
I SEgurança Publíca, a Inauguração de se si d destrui

.

lidi
.

d(lo retrato do sr. dr. Ivens de Araujo,
e se s� mesmos, procuran? estruír as ma�(! I �mas conquístas a

I iJustre titular daquela pasta, home- humanidade. E arrastados foram por falsos individuos que se pro

i r.age_:m esta que lhe é prestada pelo dan:avam P?rtadores de uma nova filosofia de vida, que lhes pro-
. I i;unclOnal1smo daquele departamen- metia a felicidade terrestre.

110
da administração estadual. N doutri '.l C I M
Para assistirmos á certmonía re- .,

o entanto, a outrma concretizada por ar arx,
, n,a

cebemos gentil convite, que nos foI biblioteca de Londres, com seu «homo econermcua>, posta á pratí

PARA I feito, pessoalmente, por uma cornís- r ca e observada imparcialmente não é mais do 'fue o desdobramento
I são delega0? pelos runctonartos da-I da sociedade capitalista, dentro da concepção naturalista da vida.

�fii'§;t�'�n DAS I ,!.�el:_sf�re��.�:: 1 _ , A. doutrina de M.arx: na o.bservação de Tristão de Ataide,
�vJ!�� iiiU I BOMENAGEItI nao e mais do que o capitalismo integral.

li � ao prof. Ari Maehado
Foi esc,::_tando o ribombar �Oil canhões � o sibilar .das ha-

� U [Ias que as geraçoes se ergueram, cheias de entusiasmo sadio, para
tC marchare .�: P-� conquista radiosa da civilização contemporanea.

Os tuncíonaríos da Penitenciaria Eis, porque elas �3 abandonaram os "Arazeres eíemeros da
� . deste Estado, numa prova de cama. r'

RIO, 24-Prl)sll<'guindo suas di- Penetrando nos cornodos do Embora nao encontrasse lista
I rsdagem para com o seu presado vida e compenetrada de aeu imenso papel diante dos problemas 10-

ligencias na campanha centra o prédio, sem haver nccea-idade de alguma. fi policin mandou inter-, cornpanhríro S1'. pror. Ari Bit€n· ciais e economicos, penetraram nos gabinete. de 1!8tUJO;;, afim d.

<jogo do bicho », o sr. Dulcidio proceder a arrombamentos, pois ditar o PI edio, solici tando exame I ccurt Mschado oferecerão hoje, ás que possam meditar sobre as graves questões em que ae debate a

Gonçalves, 2. delegado auxinar, tudo os bi-heiros, na fuga, haviam pericial nos moveis para consta-.' 12 �oras, na_ c�'Jlcara do enge- humanidade.
.

d b "
..

h
- nhcíro sr. JOUJ serva, no Itacorobl, B b

.

I
.

I d
r êrca d88 nove horas, acompa·: deixa 0 a erto, os po rciars c e- tar a contravenção. uma esplendtda caurrascada. em (] servou um SQCIO OglCO notavs que a erise fi nos-

rhvndo dr r'�7 jnvpstig8rJOP�i'1 e grmmt ao 1. »ndar. onde encon- Motivou êsse gesto dos funciona sos dias não é apenas economica e moral, mal 6, principalmente,
dois corr.issat ios. I roceneu a di- ir; ram um (r:o�me mê-u onde Todos fughe:un rtos da Penitenciaria o ter o protes- uma crise do desiquilíbrio social.

versas batidas no centro .la ci-' era fEit.i a apuração. Vest igios SOl Ari Machado, no recente csn- No instante crepuscular dos tempo. modernos, quande a
gresso de Odontologia reunido na

d de na n.êsu Ioram, ainda, cnconí ra- C
.•• l' t t d d'd onda materialista procura eclipsar ali conquistas milenarias da civi-

;;;t _. Os responsaveis pelo < fortim» I .. aphal pau IS o, represen a o
..

18
dos. As tistns eram tr,'\n.;;rortadas. r'

. 'Il�amente o nosso Estado, eViden- 'ização cristã é dever dos que vivem na a,itacie das horas "ue
do (pr l'('O pDm O� Salões de apu- 8?ICS ela ?hrgada (ü' pol�cIa, fu� i dando se pela ad�ir�ve! té�e apre- correm conservar desfraldada a bandeira do Amor e da Concordia,
I; i;i1-, l'e!d pecpeuo flt'v8clor. gl�fJrn, delxUndo DO bakao, en-I sen.ada e pél,lS dntmçnes de que '1ue cs nossos maiores teceram com seus heroismol nas terras ame-

I C(.liTeL�rl(i()s dos bilhetes de loteria 1 fuÍ alvo, ,Ião só por parte do 3 vêrno
U

!\ CAS\. DOS BONS ARTiGOS' cj;,i, (.tl1'.,Jl"(,;:;:l�d(Js, que não foraO:: I rle São Paulo como por parte dos rica nas. rg�, portanto, que .Olil homen! se u.nam, Ber� distin!;ão d.e
. ,I (lpngressistas. classe, oe sexo, sem preconCeItos de raça, pturand<9 aCima das pAI'

A caravana policial !JHIPI (dJ t'dfa�atar�a A�RAHAN
múlestedos pela poliria. i $m... ':', P:-:s. l�ma justa e �('reci:� .�')- xi'íes hllma6a�, gover�antes e governlldas, para concretizar num pe-

na essa "Ao "ale Qt!('r� Têlll ». ( '! �t�Haª ..•n p.estada ao, catan_.c.se de�tal de ouro o sonho daquole;; que derramaram o leu sangue pela
.

I I' ) .. l\" n ('.(,·ncn.lhel·ro i\·<l"[lfr'a n' 9 Sel·s tel'efones I' q'
,e tao bem soubi! rellre�ntar a

'I"b t
- .1

Iclg( neIa f' n f'IlH!:l (,8 nrma "'J. \ Ué! "", j_ �:la terra. I er açaQ u08 povos.

J)t.naclio & Cia .. onde era prati- ----.-- .. -.

i
.

"- .. ---. ---.----'-----.-----;..,.-.- Augusta Conte disse que 08 vivos são sempre e oada vez

cada a contravenção.
1 A �.� Z ry A Uma particularidade que eha_IOS :\1:\.IS

..
LINDOS fADHOESI(�ais governados pelos mo:tos .. �s.queceu, no entanto, de dizer 8 ge-

Varejando o pstabelecimentc, o.� � � &.
mou a atenção do d0Il'gado, fo-: LM LINHO

i mI) que ati povos novos sao dIrIgIdos pelos QS que possuem a ener-

r1elegadu Dulcidio Gonç3J�es rTJ-! AtI,; n-;:Iendo ii solenida- mIT.1 os seis leiefone� instalados I !Vfai ataria ABRAHAN i g.ia jlldvenil, c�paz de criar �s grand�za.s dos povo .. , iodiferentelil aos

(onlrou por traz dos balcoe�, DO ..fi"" ri •." �H",..Io "'''''j"''' <;í'" na casa, onde o movimento não
-

rIBOS· os cetICos e a covardIa dos tlmldos.
, • .J

• U .. MV Ul.(-> "'... Nhg .". O olI b '1'
.

d I

f�ndo'd v�I:JOh8 e�(onlu�flJ()S_ Pbara haVBrá ba�:.mnH) nas ofi- comportava tal. I nu I ClO�dheiro lVbfra 11' 9 dgov"rno 'traE>I deuo, hconclO e seu pape, prodcur� sentir,
Iwlas e i)IC o, mc USJve um u-.. • 66 I"'> n ! E. nos poucos momentos que I

�--- - - em nossos Ialil, o fi mo as oras que passam e cen .'Ir o seu

i aco bem _diSSimulado, que dá pa-, a::�nas?e •

A _�al:et� ? �e_H� ali permaneceu, a autoridade i A�' o�. d te.-,t do povo á conquista. ?e dias melh.orelJ para a huwanidadé.
.

ra o saguao do «JGrnaI do Co-. i1ue �bte jornai �egxara .Ie
I atendeu vários chamados. Eram I uXhlO o- [s ii Esse espIrIto .de r�beldla faz com que os h6�en8 Impregna-

n:ercio>.. circular amanha. I jogadores que queriam fazer suas I .'

t-
N I d.o� pelas dOlltrlllas fIlosoflcas do seculo p�s�ado, delXa�Qs pelo ce-

No estabe�ecltm.nto eoeontr�- i
_. I «fézinhas», mag, desconhecendo a· para a cons ruçao,' tI.Cl�n:O ('!uel de Anatole France, pelo .posItlvlsmo de Conte, pela

Yam-fJC du�s JovrnOl, vendendo bl- voz de quem os atendia, desliga- dlvIlllzaçao de Super-Homem de Nletziclae, pelo endeusamento

Ihetes deJoteria.NãQ eram contra
• • Ivam, prudentemente. do monumento aOldas massas por <_:arl Marx, não compreen�a�.essacora��mcl8 afir-

ventoras as pequ_:Il8s, e o dele- NOIVOU a senhOrita 1
I. mar, q�e cara tema e eleva, enobrece e dIgOlflCa o espmto do se-

gado, por IS90, nao mflndou de· ....

Um óarôto e duas jo .. D d (,.
culo.

le·las. AI· V � �... -uque e .axlas Não devemos, portanto, deturpar e verdadeiro sentido d-es-

No entant�, dado o que e:lCon- lira iH gas vens assustadlSSlmos sa rebeldia, para que a geração nova àa America poslila. espalbar,
trou, a autondade resolveu llltel'-

RI'"' 24--"'urante uma T d d" f" I"l'd I como bençans de ouro. sobre as gerações futuras os exemplos de

rlitar e estabelecim@nto� solicitan- v,
_ _ _

A' saída, o delegado Dulcidi.o
en o a Istlllta ol�,a

IC a e Tolerancia, de Amor, de Concordia e de Justiça.
(l0 Dara o mesmo o exame dos festa Intima, reahz:ada Gonçalves encontrou duas mocI-j do .J 3 Batalhão de C çadores,

peritos do G.P.S. ontem, por motivo do nhas, vendedoreg de bilhetes, que, I �e�h.ad? em Joinvile, tumado a

I
.

t .licioda se- 8�suf>tadi'3sifias, assistiam á dili·IIlllclatlva de erguer um, '_ll0nu-

I
an v�rsarlo na a

"n' A I mento ao Duque de ( .aXIaS e

P
. b" h i nhonta Alzira Vargas, fOI genvIa. E �m ?�rot�, ta�b6m a!'l-

I"t d t I f' '1'
fIt ....

refiO UDI le e ro I _ sustado, fCl sUjeIto a rensta. Na-! s)o ICI a "'o, para a Ull, o a.uxllO,

. . . ., I
anuncIado o seu contr�t� da tinha nos bolsos que o. com-I

00 Go�er?o do Estado, fOI, p_?r IN - h fNa dllJgenCls, fOI de�Jdo 'pel�8.! de casamento com � ln prometesse, e seu susto fOI tal I df,cret� leI do. Intervenl�r Nereu

I ao ouve re orma
investigadores o conheCIdo blcheI- terve;1tor Amara n PeIxoto. que comoveu oS presentes. I

P amoc, .autoflza�a a ab"rtura de

to Jeronimo Ro.cha. Não

fora.fi Iltiõ8G••O•••••••
Q ê••II•••••�8.80••0•••0 G um cred,�� espeCIal de 6..;000$000, leg·lslaça-O do ensl·no

encontradas listai! em seu poder, ESCOLAS MA IS ES- pa�a auxlhar a construçao do re-

�scapaodc., anilJl, o contraventor , I fendo monumento.

80 flagrante.

I
COLAS I Novo promotor de

Varejado o "fortim" I C· ·bI "A Gazeta de Noticias", do Rio de Janeiro, co- untl anos O Departamento Nacional de Educação esclarece, a propo-

A caravana policial, iá agora mentando O surto progressista do ensino em Santa sito do decreto· lei qlle veiu revo,ar os decretai e leis acteriores

h d d "ue:
[.compan a a por gran e massa i Catarina, publicou a seguinte nota: Por ato do sr. Intl'rventor Fe- "-

p".pular, pene�rc? na rua do Ou
0- "Em 1930, o Estado de Santa Catarina possuia deral, foi nomesdo o dr. Leoberto a) asse aecreto-Iei, em virtude do '1ue e8tá estabeleoido em

d mterrompendo L I d P seu artigo 30. 86 entrarlÍ em viior no dia l' de janeiro de 1939,
VI or: qua�I

apenas 138 escolas muitas das quais estranjeiras e ea para �xercer o cargo e roo
isto é, não atingirá o corrente aBO letivo,- ni8 modl·fI·caod.. , e'oa-

1 raI!SIto. • .' ,.,

f"
.: motor Pubhco da comarea de v

Ali, no n. 106, uma velha ca- em que o Idioma nacional nao Igurava. Em v_rtu-; Curitibano!!. sequentemeote, senão a partir da"luela lia ta, Q regime de médias �

Ela de trêB andares, existia o «for-I de de leis a respeito, fecharamGse dezenas destas i - promoções;
tim» de Barros & �8galhãell. Na ultimas escolas. I b) não foram introduzidas inovações na le,islação do enai-

lcja, pequenos b�lcoes nos fundos, Apezar disto & O entánto existem atualmente 1
O MAIS FINO SORTIMENTO no seollndario; apenas, foram n&vamente postos em vigor os di�po'

para melhor desslmular a contra- _ .' • I DE GRAVATAS sitivol do decreto n' 21.241, de 4 de abril de 1922, que haviam li-
mais de 700 escolas, aSSistidas diretamente pelo go- .,

do revoga�os;
verno catarinense que, alem de dar assistencia es- Alfaiataria ABRAHAN c) em conse�uencia, foram reltabalecitlos os exames orais, a
colarr aos alunos saídos dos estabelecimentos inter.. Rlla Conselheiro Mafra n' 9

média global 50 l'Jara prQmoção e a jubilação para os estudante.

ditados, criou a Diretoria de Educação Fisica, afim reprovados durante dois anns consecutivos;

S I· ·t I·
d) relativamente aOIl examas dos maiores de 18 anes con-

de que em todas as escolas haja a prática, diarla, O ICI OU Icenra O tinuarão a vigorar, realizando-se, porém, em estabf'leeifi�ntos fe-
de esportes. Como se vê, a situação do Estado de � derailil ou equi,arados, i�to é, exclusivamente em estabelecimentos
Santa Catarina, no refer�nte ao ensino, era preca- prefeito de !taJ·ai' oficiais, permitiria a cGnchllio do curilO fundamental, até o ano ti.

rissima, vergonhosa mesmo. Nestes ultimos anos, 1941, em est:abele:im@ntos loh inspeção permanente aos alunOI ,ue

a coisa mudou muito e, embora ainda não seja tu- .

Ja tenham SIdo aprovados em exames processados nessas condições,
d

. Foram concedidos 15 dias de de.de que na cidade ele domicilio de tais alunos não exista eitabe-
d2' represent� um gran � passo para a alfabetlza-l licença, conferme solicitou, aft

I'lecimentlll
federal ou equiparado.

çao dos catarmenses. O mterventor Nerêu Ramos aperoso prefeito do municipio de

merece, pois, sinceros aplausos". I Itajaí, sr. Irireu Bernhaulen. �O Jornal� de 15-11-1938,

Preprtetarlo e Diretor Respõns311el

_" "

A MULTI
ASSISTIR

InterdUada a '·VallA'

Quem Tênl""

SÃO PAULO, NOVEMBRO DE 1938

RevigoradoH diversos dl.PQsitlvo.
do. deereto. anterior...

'Yenção.
,A aútoridad8 cercou a casa,

m�! � bicheiros iá haviam dado
á� de -'Vila Diogo.

Os Fernandes' mantinha'fi, em

um local de - apuração - de jogo
noS 1. e 2. anilares.

Do terreo para o 1. andar, e

de�te paro o 2., portas de aço e

('Im pequeno elevador eletrico, de
monstravam cabalmente, a _deno
minação de «fortim >, aliás já co·

nhecida da polici3, pois ali foralU

Jeitos jnl1mer08 flairafltes.

,$>
--:. _'-, : ....,�"'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----�----------�------��--------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festividade de Santa
GENEBRA, 24 - Segundo o

Catarina V. e M.
boletim mensal de Estatística da ILiga das Nações, havia em fins

P d
·

de 1937 2.134000.800 de habi- aroeira
tantes do globo terrestre.

Comparada com 1936, esta ci
fra representa um aumento de 18
milhões de almas, ou seja 1%.

O boletim revela que mais de
metade dos habitantes da terra
vive na Asia, lendo na China
450 milhões, na India 350 mi
lhões e no Japão, em todo o Im
perio, cêrca de 100 milhões. A

Em carta que o snr. dr. Marques população da União Soviética é
de Ma�alhães, digno secretario ge- calculada em 178 milhões. De
ral da "ARCESP", de S. Paulo. di- g97 milhões que habitam a Eu

rUiu ao seu amigo SU!'. Vr1SCO Gon- ropa, quasi 79 milhões cabem á
dia. delega do. neste Estado. da mes- Alemanha, 47 milhães á Grã-Bre
ma organisaçâo, entre outros t�picos. tanha, 43 milhões á ltalia, 42

destaca-se o seguinte milhões á França e á Pclonia 35

"Impressionara.m-me as êtfmas milhões.
estradas de rodagem que cortam ês- Diz ainda o boletim que 011

se Estado em todas as direções, es- i Estados. Unides c�pt�m agora
timulando o desenvolvimento da. pro-I com mais de 130 milhões de ha

dução agrícola e industr! .. I, pela I bitantes, ao passo. q�e a Americ,a
facilidade e barateamento do seu I

do S.ul tgm 90 milhões, d�s quais I
transporte pzra os centros de consumo. quasr 50% cabem ao Brasil. Na
interno e para os portos de 1':�PQrta- Eu�opa, no Japão_ e nos Estados

�}(\, E sobretudo me lmpresstonou a Unidos, a proporçao dos velhos
notavel obra de assístencta social que está crescendo e as cifras de mo�

vêm sendo realizada pdo atual taiidade estão começando a ul-

govêrno dêsse Estado. trapassar as cifras de natalida-le.
Das visitas que fiz, em companhia Até .na Australia e na Neva

do amigo. á nova. Penitenciaria do Zela?dla decresceu o numero de

Estado. ao Abrigo de Menores, ás naSCImentos,. enquanto na França
obras da Colónia de Psicopatas e ao e D;a Austna houve e� 1937

Leprosário Santa Tereza ficou-me a DlalS mortes do que nascímentos.

convtção de que Q Estado de Santa
Catarina têm a frente de seu govêrno

.-

um homem operoso de invulgar valô.r.
Sinto que a falta Je tempo não De minuto a mi-«Pedrinho», reseblda a pan- me permitisse conhecer outros aspe-

cada botou a boca no rnun- to'; da operosidade dI atual admí-
t H·tl

·

do. Foi quando a policia ntstração catartnense. porém. a meu nu o I er era ln ..

i

h O t
.

f' vêr, / essa grandiosa obra d� ant!:.

f d b
!( egou. por eIra, (COU I t?ncía . sl}r{al" .assegura. por ��..�' orma Q so re o')!bom como por encanto. cor- ao seu rea1i'saoor-o doutor �u

'

I'rendo e indo se esconder Ramo� _. o direito iocoottstav·i á debat na Ca " ;

debaixo de uma cama. Da gratidão dos seus co�staduanos. i,.

I
es mal I i

confusão que se estabeleceu E a'Sora que lhe transmiti. com

I I
!

na casa, aproveitou a agres-
síncerid.tde, as impressões que trotixe ng eza

'

desse Estrtdo. apresento-lhe os meus
�ora para se evadir. O por- agradecimentos pelas provas de
teiro e outras mulheres da.� "Combinação Feliz" nas amizade com que .me disti"lguiu t, LONpRES, 24 - 03 redato

pensão foram conduzidos ao perfumarias é arte que não colocando'me em São Paulo ao seu r.� pahtlCos do «DAILY EX-

S d' t ·t I'
.

I I enCtmtrará sjmil,� As formu-I inteiro dhpôr. subscrevo-me cordial- PRESS. e do cDAILY,MIR-.

IS fi O po ICla, pe 05 '-o

rmente (a.) Marques Magrt!hães." ROR. tambem S8 referem a pos-
guardas 837 e 778. Durante !a� dos, Tres Element?s · _ .. __ a __ R __ .. _ .. _m _ ,sibilidade d: que o sr. Von Dirk-
todo O trajeto para a delega- pnmordlals da 3eleza sao'Vende se

um Ford, IlIen, em�alXador. da Alemanha
(la «Pedrinho» chorou deses- hJtos da "Adoraeão" -

m \) d elo' nesta capital, seja chamado a

���������������������, A' 1930 b d I Berlim,, lIpO ,em om esta o A t" d' I d I d
d �-'- T

no ICIa IVU ga a pe o re a-

" ,e por preço cl OCa51&0. ratar ter politico de cDAILY MAIL.
San a t o r i o S ii n t a C ii t ii r i na" em Blumeaau á rua 15 d·� No- lobre a provavel chamada do flr.

Antes clã hora supra mencionada, as referidas aSSIJClaçÕfs
vembro n. 1.5J5, nos fundos Von Dirksen circulou esta no·:te e en�idade3 rfunir se·ão em frente á Igreja do R')5a�io (que ser e

do �Jificio dll firma Walter em toda a capital, depoi!!l da de- de Catedral Provisoriél), ou em Iacbl adequado que lhe fôr ind,-

A d
#'

K· I h Schmidt S. A. 'claração do !!Ir. Chqmberlain na cado pelo Revmo. Sr. Conego Cura da Catedral: a quem, pc,r
n re Ira y egy I Camara d�1I C�muns de que I) esta, se nomeia Diretor e organi/.ador do presfto, com faculdad�. 1 "' .... - ..------ ....------------.! govêrno bntanlCO procura conse· d· I d

R f d 68 para i,itnlr as ouvi as q�e �or ventura p05:;am ar;arecer.
DIRETOR PROPRIETARIO e orma o com ��!� !�g::fu;�d;��:ri�le:�:t:� Dito prestilo obedecerá, este ano, ao segu:nte itinerario:

d ·d d 25
O eDAILY MAIL. acrescenta: Rllas Marechal Guilherme, A[cipre�te PaIva, 28 de Setembro,

anos e I a e e cO govêrno alemão interessou- Deodoro, Felipe Schmidt, Praça 15 dI:! Nuvembro (em frente ':0

• I' tanto pelas reaCtiell na Cama- Palacio e á Catedral), Fernando Machado, Av. Hercilío Lul.,de serviço ra dOI Comuns qu.e. flli informa- A' G 'b Id' PdM Id d
D'ra art a I, a re . igue inho, Praça Pereira e Oliveirdo e que a8 notiCIas Bobre os G

'

debates eram enviadas quasi de Marechal uilhermc, Igreja do Rosario.
O sr. Int':rveritor Federal minuto em minuto de Berlim a Sendo costume, aliás muito louvavel e piêdoso�enfeitllrem-

.

autorizou o prefeito Mauro Berchtsgaden, para conhecimento :;e e ornamentarem-se as ruas e praças P"f oude ha de passar o

Ramos a aposentar o sr do sr. Hitler>. prestito, o mesmo se espera, para a procissão de slla excel,a
, . ..

S
.

Refere-se ainda ao miaterio da
-

Lldlo Xav···r de ouz'l por Padroeira, da ilustre e culta população desta capl··al.
I ,1'_ :l,' vilita 40 sr. Bodenlcbatz, énvia- •

I
contar mais de 68 ar.os de do do sr. Goerin,. Espalhou se

Outras ioslruçôe5. por exemplo, o transporte do cauo

• idade e mais de 25 anos de que o objetivo de tal visita foi triunlal, serão tTansmitída� a seu tempo pelo revmo. Diretor 6Up:l
....

i

serviços prestados ccmo informar o sr. Von Dirklell de mencionado.
I diarista da Prefeitura desta lua provavel chamada.... Florianopolis, 16 de Novembro de 1938'
I . o Ir. Bodenschatz Vl8ltou ofl- P d
I cap�tal, perctbendo rem�ne- cialmente a embaixada alemã,

ar ar em e com aprovação de S. Excia. Revma.
i raçao pelos cofres publIcas ontem sabendo-I' queconlerenciou P. Frei Evaristo Sehurmann

�;;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��d:a.n�l�e�s�m�a� �c�o:m�o�e�m�b:ai�x:ad�o�r�de�B�e�rl�im�.� �V�ijg�a�ri�o�G�e�r�a�I ��
./

• •

preJulzo.
EOOS

M. A_._e=-----�-:�E_O O N I A
____---------------

A Promotor Publico
removidoGAZETA

r�.__�� --__�-- ------��---------

A VOZ DO. POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADO

Foi removido da comarca

de São [oaquim da Costa
da Serra para a de Bom Re
tiro, o promotor publico dr.
Nelson da Luz Ribeiro.

Serraria DELAMBERT
Fone 1.100

·Agredido a

urna

tamance
lDulher

por UMA CARTA
do secretario da

"Arcesp" A TERRA TEM
2.134 milhA8. d.
habitante.

RIO, 24 -.. Era grande o

movimente . aquela hora na

casa n. 2 da rua Conde de
Lage, Reunidas numa sala
acanhada, muitas mulheres
riam desbragadamente, já
meio tontas, enquanto ho·
.nens em nãi melhor estado
diziam gracejos.

peradarnente, tendo declara
do ser a primeira vez que
era agredido por uma mu

II (ler.
!

M" _,
A ataa�ão do minis
tro do Trabalho exal
�ada pelo cardeal D.

Sebastião Leme

13lsou8840 - allressão RIO, 23-0 cardeal D. Sebas
tião Leme, acompanhado de seu

secretario particular, monsenhor
Pedro Silva de Oliveira, Cintra, visitou hoje, em sua re·

branco, solteiro, de 25 anos =idenoia particular, o ministro
de idade, residente á rua Waldemar Falcão, externando-lhe,
da Lapa, 25, {; porteiro da em cardeal palestra, os êcos la-

- .

hecid I voraveis que a atuação do mi
pensao, mars con eCI o pe o nistro do Trabalho e a orientação'Julgo de -Pedrtnho», estava pessoal do ministro Waldemar
zangado e de quando em Falcão, notadamente na Confe
quando resmungava, andan- rencia Internacional do Trabalho,
do de um lado para outro. em Genebra, vem tendo na Eu

Não se sabe ainda cem por-
ropa nos altos meios catolico •.

que, rebentou entre Alaide Casa a;fl venda vseelldCa·de tal {; Maria José, ambas .

residentes na casa acima confortavcl casa situada á rua

indicada, fortissrna discussão Nerêu Ramos n. 13- Qual]
Houve troca de desaforos quer informação pelo telefo
pesados e quando uma ca- ne n.: .388'
minhou para a outra, dis- ----------------

postas que estavam � entrar O princioe O Pedro
�m �uta corporal, ers que l

•. •

1��d:l� �PNece; -pr�ctíTan:' de Bragança re-
I 'u apazigua las, Mana José
muito zangada fíCO� e com gressou ao Rio
um tamanco agrediu o por- RIO, 23 Pelo "Asturias" re-

teiro, produzindo-lhe ferida dressou de sua viajem a Porto Ale

contusa nn cabeça. IIre, o prtncípe D. Pedro de Orleans
� e Bragan,a.

--------

Gritaria

DR. MARQUES MAGALHÃES

I

Dr.

.1 Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado ná Estação Perdizes - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio GI'ande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaFlada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
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.

Perfumarias e artigos de toucador!
Mesmo, com

R

• •

o sNEM

CASA
mais barato vende

E X A M I

da
A Casa que

•

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em d..en�as de Senhora.

e erean�as)

CONSULTOBIO

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

da Arquidiocese e do Estado
Aviso - Convoea�ão

De acôrdo com a praxe estltbelecida, celebrar-se- á, no

dta 25 do corrente, feriado estadual, por decreto ItI n' 137, d,.�
15 �e Julho p: p', a festividade de Santa Catarina, Virgem e

Marhr, Padroeira ua Arquidiocese e do Estado, pelo modo que
segue:

I -- A's 10 horas, solene Missa de Pontifical, por s,
Excia

..
R:.vma. � sr. Ase-bispo, e prégsção ao Evangelho por

um distinto sacerdote elo Ginasio.
LL - A's i 6 horas (quatro da tarde), Procissão com a

Padroeira Santa Catacina, para a qual convoco todas as entida
des e institutos catohcos desta Capital, que orla deverão tomar
parte, designadarneute, pela seguinte fórma, e nesta mesma ordem:

I - Cruz Processional
Il -- Grupo E�colar Arqu-di -

cesano «São José'>
III - GlUpO E,colac Arqudiocesano «Padre Anchieta»
IV - Asílo de Órfãs
V - Colegio «Sagrado Coração de Jesus»
VI - Congregação da Imaculada ConceiçAo
Vil - Congregação de N. S. das Dures
VIII - Associação d . Sta, Terezinha do Menino Jesus
IX - Damas de Caridade
X - Apostolado do Monte S rrate
XI -- Apostolado de S. LUlZ
XII - Apostolado do Menino Deus
XIJI - Apostolado de ��. S. do Parto
XIV - Apostolado de São Sebastião
XV - Apostolado da Catedral
XVI - Ordem Terceir a (senhoras)
Xvll - Gina'úo Cetarinense
XVIII - Lig� de São Pedro
XIX - Congregação do Bom Cons, lho
XX - Congregaç,''\o de 1\]. S. do Dcdêrro
XXI - Irmandade do ,Vlo- te S('rrate
XXI( - Irmandade de N, S. dd Conc, ição
XIII - Irmandade de N. S. do Parto
XXIV - Irmandade üe N. S, do Ho:.ario
XXV - Irmandade do Espirito Sa!'ito
XXVI - Irmandade d.)s Passos
XXVII -fr'llandade do S5. Sacramf'nto
XXVllI-Ordem Terceira
XXIX- CARRO TRIUNFAL DE S, CATARINA
XXX - Cléro
XXXi- PALiO
XXXll-Cf!ntore�
XXXiii-GandI} d::: Mú,íca
XXXVI-Povo

Vendemos maisbarato!

TRA.JANO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_A_G_A_Z_E_T_A_,_2_5__"_-1_1,,���'9_38 FIorianopolla
Rasgou o braçOIMarco.u a hora em que fTribunal de,deiro� F�lho �-re-vis-ore-s-os-srs.

I d I
I des. Silveira Nunes e Gustavo

Para chupar o
eVlam prm!curar a Ape ação PiÃ·nul.tloa j.lgamento a quecadaver lJulgarnentos fei o R. submetido, •• vista de

sangue i da ultima ,ter sido a mesmo feito cem pre-

t;""'.;'a-�
, S. PAULO, 24 - O ne- camente para esse fim, desfechou sessão lteriçlo de Eormalitlades .$ubstaQ-

CIDAo'�lto .� lli:�ALVA- fe.rira num braco e chucou
i genheiro Plinio Arcoverde de dois tiros na cabeça, morrende I cial+-a citação das testemunhas

:s r- o I Albuquerque, de 31 anos. ca- imcdl!'.!tam,,.nte. I' . .
Agravo 8. 1.004 de Laouna, ,i

do libelo
..
O questienarie r. h�lIl-

Ot?, 24 - No dia 3 de se- prcpnc sancue. I S8(10 mo ad á P d àCP) U
"

b d f d d d�...... i I. f, sr ' rua • an t a - ar a a se cmgm o sr. i\'llll'- 1 afJravante d, Tomaria Lemos de: em e ertuose, quaa ° res O·

t.mbro ultimg, conforme noticiá- ---- -----.. I 144' id d f L I e IV

"

CHAR LA'U 'T' H \ �)geras, .' �UICI ou'se,. es e- tins oure,nço, delegado d? .se,r-! Lima .e agrava�o o ex!,olio de li bra., o qu:sito .

principal.
, : chando dois trIOS de revolver na ViÇO na Central, que a pnO�lpIO! Zacan8s AntOnIO de Lima. R.� I ""pel�çao crime n. 6.02� de

e o creme que revolucionou o
i cabeça. achou o Ci,S,) um tarifo esqursue, lator o sr. des. Medeiros Fi- i Ccnccrdia, apelant� a JU�tIÇB e

mundo velho. e, 0.1<;, revoluciona n O suicidio foi cercado de cir- pOIS, PlW ntes di) tresloucado jlho. I apelado Rodolfo Cago. Relato,
/\mericH do Sul. r.unstancias impressionantes. Cht',g'l \iat�1 i"!i m'Hne�lfos depoi�, : Foi dado. provimento ao agra-l' (o) �r. des. Medeiros Fi�ho. e

PlinÍo An:O\!eTd\�, ao deixar t" rt o assun (1(1 I t 'f d SI
CHARLAUTH

r." ", '1.<::Wll�I(lU,.O CO��IVO, para rerorrsar a sentença do revisores O� srs. �s. IVetrà

Sll� residencia n:.l hora do almo- curso d", pent[.,�dll o"lIcl(:I teC:n-!df. Juiz a qué, que enalou 9;Nunes e GbstaYO Piza.
ço, não demonstrava estar abala- ca, para prucér.kr ° !tvóm�-; testamento, em vista da diver-I Aaulado o processo desde o

i do l.or q�aJ ,ju��r motivo. rnento do corpo. : gencia de datas no preâinbulc e I libelo lru:lusive.

I. ,U1),-:e. p,:JleA"s seus rece- O de.esperad-i não deixou 1 no encerramento, I Apelação crime D. 6.021 dr.

ehe extioguir,à ,lS s�Hd",s, pano, I �el<.m Ufhü

I
Clltt� por ele �nvill- carta que esclarecesse o seu ato,! Apelação crime D. 6 O 15 de ;Itajaí. apelante Hermeiindo Pé

craves e espinhas, sem a i";illima! �. na qu� dl.2la 5�U desejo de e,n�treçand,o. apenas uma à aut,,-. lndaial, apelantes o dr. J.a de 1 ter e apelada a .Justiça. Relate!

irntação d,;ixandü-lhe a cutis i por
termo a ex.stencia, tanto as- ndade poliera I que tambem de

I Direito e Willy alto e a�ados I o �r. des. Henrique Fo�tei (�

h:,pa macÍfl e fr(:sca. i ��;'r,� �u,� H�ílcRva o local onde nada Y,i)e� ,para apurar as cau- i W,lly OUo e a Justiça. Rehtor I revrsores os ses. des. .Glulherm,,:.

I poderia a eterrnimda hora, ler sas do SUICld�I), .,' ! o sr,. des. Tavares Sobrinho! Abry � Tavares Sobnn�o. ,

! to c:��tr.'1,d� o .• 1 corp�. • .

O c,orpo do SUlc�di\ �o. remo-! e, revIsores, os ses. des. Medeiros I O 1 rtbunal deI.! provimento"

I �. f_:'ll '. t"'!,e I�S() se (e I, pOJ�. v:do par� ii rOjjdellcla. F UI aber-: Filho e Sllveira Nunes. i apelação, .

para �nu'a� o pWCéliSO
.eL 5" dmglll com �ell automovel t, JOquerlto,

. O Tribunal neflv .' i dt"sse Il libelo IIldUSlve.
\, p'lra I � J S t A I"'ll!'f:,\:''''' -,1."1:s>\1'J'1 �. c U p.OVlmento

A 1 012 d
-

. ,

.!
. os (1( os e a() ma·

,"I I rGA-SE, .. d '. ila a ambos as ópdaçàes Dar" ('00-1 gravo n.. e ItaJe).
l ro e na Aulo Estrada proximo "-- i,.) . .., ii ca�a {! mOfa<. ,..

, ,. '" .

M
. ,. I C!

- , "
" C '1b·' 5? t

lfffiaf a sF.lntença 11'Hõlada p.'>los I
agravante a enOl::ona o;np,,"

i ao ucropmto S. Paulo, palCu Q C··I
rua

1-
IH 1 I éIrlO�. "f. ... , nes a

seus funda enlos
'"

I
'. :.1' nhia de Se-guros de A!;ideot,. "

I '

I I d f
. aOlla , que r o JU!l'JI-

�e���� ude�v:�o.O' então, a e elte A TI�ATAR NO IANCO CDS e eblã� de I.Icôrdo '::OPl a do., Tr3b.�lh�. � .

agravado 102:\
_ g. '�GRICOL t\, A' RUA THA prova colluda nos auto:;. AlexandnDllsR!beuo .. Relator u

Nao ch,egou rnrsmo a parar JAWO 16 Agrl1vo n. LOl7 de Floria- sr
..�es. MedeIrOS Filho.

o mote;: 00 carto. FazendG uso
..

(1 ,'. � • F oi dado t
'

d.. "

d "��-�-,:,---""-"---""-""_._.
n
....p{: I., agr ..vaotes e agr>1vados I

' em par e, prov_'-·
� urr,l leVo.Vd, compra o um- � E.... �1 OE-:S E t"vtatl8 J<'sé de Campos Costa �

m�Dtc ao. agravo, para que SfFt
í)or p-euCú d,O'!l€lfO ('2. � Roberto Pr.ul" Wendhausen. Re-! paga. a vUlva do acidentado 600

prova, v,i�.ndt.se uma �eque ióJor o sr. des. Henrique Fon_iveus o 5alari� ..ue o mo:smo

na Fabrica de Aguardente. Ít.'S. l/ganhava. deduzlndo-s!: de!ta par-
Vinav.rt

.

e Eng/1t raf'H�e�to Negado pro'ViDlento lIO agra-
te a imp�rtunci1l de 793$800

de �ebldas, com carrd_a vo, pila confirmar a sentença
j lIue ela Já receb.u .

-p:Ol'r!t1, te�ld(j Uill Ala�;-81 agra ..ada lfue decidfu com acerto.! Ap.elaçb dj} desquitd IJ. 21,4
que pr?duzmde 160 Lllros A gravEI n. 1.0 I B de Arllran- i de JO�Ll�.Ie, apelant(� o dr. jUiZ
AgUáfilcntf ll'lil 5 horas. gúá, agravante PatricI'" A t

• I de Direito e apelados Ricardo
l� 'I't ." • ORlO' O' kI' ...CI I a-se o ragamento. '1c �uza e 4gravada a Com a-' (JI! e e S(II1•. Relator _ sr. �es.
Tratar r'a P:-aça 15 t::5q. nhia Industrial de Aluaiai" Lt� MedeiroS' Fliho e re::visores fU

rernando i\'�achado (Bote- Rt-lí'tf)r e sr. de!, OuiIherma� srs. eles. Silveira NUat'1 e Ous·
quirn) das 16 até 21 huras. AbrYi : tuo Piza.
iIIi.�"imw=rmsmr " Foi negado previmenta ao lO'} ribunal IU'a-1I provimento)

;larllVO, fiara confirma� a semtca-
à apelaçAe, pllra cenfirmar li

Ç'1 aaravllda que julg9u nAs p.e- senteaça elo dr. Jui� a quo, qUe}

Y;�dos os �mharlo� opostos a pe- hOlllokg6U Q desqUIte.
_

.

IlMra e consequentetneate ímt'ro- Embargo8 de apf;laçao cnme

e,::dentcs. ft. 5.983 de Chapec.l, embar-
Recurso I�rjme a. 3.249 de gaote Cezarino Redri�ues de Li

Florianopolis, (9 velumes), re-
ma e elllbargada a Justiça. Re

c�rrel)tes Euclides GCRtiJ e Fr••- lat?r o sr. dss. Tavares S.
CiSCO BUchele Barreto e recorri- -.rlnho.
Ja 8 JtI8tiça Relator e Ir. des. FeulB rejeitados 08 embargos,
Medefros Filho e revisores os para confirmar o acordio que
m. des. Silvei,a NuneJ e OUI- eon®nou o (,liIlba.a:pil.te a f aDO

tavo Piza. e 2 mêses d. prieio celular e

O TrtL1unal negou privimeato 80 pagamento da taxa peniteQ
. ao reCt.lbO, I; ,tia coafir.ar I

ciaria de1200$000 c cuslas do
sentença de pronuncia de E.ueli- processo, Vencidos OI su. dxs.
dt's uefltil li Rãe t8llleu c�he- Hemiqoe foote! e Guilherme

AbJy.

não é um creme' comum

[n $ ,,[:oilunam,:ate, u:n guar Ja

rivil de serviço IH! rua J. J. Sea

bra, nesta c",pital prendeu um

individuo monstruoso, portador
rle \stranha anomalia.
De cor parda, aleijíldo de

uma perna, usando muletas, o

t�tr'llho individuo foi cOlldl:úd"
i, dlllegi\cia de puheía • c.nd,:, in�

L:[f�gado pelo comissôrio Gama,
d,.'C\M�U Chi:UniH'·.� E[[}e�rç tio· 1
míi!cie da COilce!�ão. ter 42

CHARLAUTH

I>lí01. d�� idade, �er. prOh'iiorlaj
d", maro;neiro e le�iJir em S.
Tt�mé de Pari!Je.
De IIsf,ceto aterrador, ffiflis i;;;;-i;;ãc;'--d��-R';:

p.recendo um fanta,sma d�. q�e pr�6entaDtes t::olller-
Cl!-;:ltura humana, bne:>to RllIl- 8il8rl@tj do E. S.
f ...clO 8preselltsvIi di,'cnos feri· .. I Paulo
I!Ir€nt�1I !sses pr�tictldor; por iIe

Ijiroprio, afim de Wgllf (' �r"n;Fl O foi Va<,,' Cendir., O I\�_
(1 alimento mais mbN '·,r, i &. " , , • ') '"'''''' ror]

,

• '.·r",>I <,1,\ I�":\", !.,,,:. f"C"'-)..

••
.> '. '" ... � ,,., .... '--'f ... .1 , I � (êle. b!:!l (k· ;:'ç)' l) AI 'g"e, o 6 't�UillteO dr Irribamd médico do•

J I
!elegql'n�:

H. P. S., OTCenou fft.l; heS,tl'ê; ("'o'-"ro AI EG RE '>3
Q monstro ferido a urna das Stiltu ft""" rl\ E'

� -]. �, ... .--:
I_on\t hú _.�tadual Arcesp IIqUI

daquele ho�pital, tencicnli.ndo prlil· c()n>hfu;dCl pdú nos�(I e�timHlo Se
ceder a um estudo nfJ mesti'o, crel�lio G':I,;1 jOilq'lim ÍV1ürques
de colnboral'ao ,�(,m ó seu col(;-.l 1\ •

:r üe \v1egalhi.\é�. BD fc&!i:r.:u prj-
ga dr. Alvaro Dotéa. mei,a ;,c"sa'l, .:n'i'i'l �()rdia;s seu-

luesplicavtdliHllll.", por(m, (! d··\ "'. "
. d E 't d'

d
",ç",�� uJI\gen" re l"�fie �.!l 0,

m�pslro €sap!Jrec;, i.l certa n·.ll i", .. , '.
..

d
'

1 h
.

I 1" .

CU{','!Jr::1h'n'lHI (; por $(;IJ Il1t'êr;'!1I�'
no Osp�tlll, g�n':!O wlClr,l1i)ent" " I

t
.

( '\
,

. 1 . d' 'II;! (Oleg lU ca !ln"etlle�. ,(la_.
d(t�cot�hecldo o pan.'l�:lr,) o '''''I'''' {'"')' ,·l,.",·i.à, f) S;�n Ali.-B\' ',_.;l.l.\.L,;1!n....hi1b Hl:, l\ lO

l'lH�ômo. até ôntem. ,. Ai! '

J' 1 d(j�O dl,Mi'.!r� umor. orge c

O qhotrlem morcego" Na 'l!h r
O' 'r A I'.. '

.. hVl::m� '- ;:.,.Iro, ,�\u;:mtt) �enaz
autentico Dlisterio. h r. I f" LI Af,vi�nO(il1çll. .- auto I utz. 0050

A' tilltde de t,nlt;i,., a rf:p01' Rocht.l Bnte, e Pedro d,! Vas
tagfm, do�; DIAI�IOS ASSO, :om:do�n.
ClADOS tev� Cochêc;m�:llt() de --.-----......-.---------.
I m at.�nt:ldo que �c teria pra!icad(! Irmandade doSonhor
fm S.TOl'llé de Puíre. Tlala','l-l' desus dos PassoSíl e

�e, ainda uma \'ez, dI) timvei .Hospital do Caridade
Whome.rn morcego

fi
• de�ape.recido

do hn�pit,d, Num a.�S(1ml) do in·
crivei f"'rDeldade, o moo" 1'0 ar·

Procissão de Santa
Catarina

i'�.'r3;('9.f,'-�P Utll ohri:to �;,<·$1f!do na

reboeç,:, de M�riil P",xr,des. com

TH)h, ira de um 1,eu l,rm8{), ali
,

r: sl.(l{llh�.

PI@SO ()IJlr8 nl e cetllldtlzidl"
� 3 ... de!eg� ria de�!1\ capital, Q

�'on�he declarou que agredira a

t ul'lhada com c irüuito de beber
lhe o sangue.

Não o conseguiu. porém, de�
yido á re�i�l_eClciJl que h agredida
ih{� ofereceu. quati chegando a

dümina-Io e abate-lo a pauladas.
O Y'\mpiro, plirf,�ita incarna

çí'lo de URACULA. prêsCiI, vaI)

HT objéto dt': e�tudo5 por pélrt�
dlt ci€ntislas. Já antl)riortl).,ente ..

Dr. ordem dá. PWVf;dcria des
ta lnwmdade e Hospiltll, convi,
do todm O� 110550S Irmãos, para
n9 dia 25 do corrente, ás 15,30
l:l�ras, COlnp;Hrceiem

. na. Sacr�s·1lia da ('Bt,:dral f'roVISfJrJl1, afim
de reve�tido� de halandrau$. a

companham1oii a Procissão de
SANTA C'\TARINA, que
sairà daqupla Igreja ás 16 hora!.

Consistorío da irmandade do
Senhor Jf!SUe dos Passos � Hos ..

pital de ClllÍdade em Floriano

polis. 22 de nov('!mbro de 1938.
GUSTAVO PEHEIRA

S�c�et.rio

_Ir .'�:;t� .. _.IWO n

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri

uma�.maquina para recauthchutajar pne1les gastos de

caminhOes

A minha Qficina està a disposição dos distintos fre

cuezei a Travessa'" de Fevereiro (ao lado da Ca

.1 Peiter) Blumenau.

Vulcanisaçio
Hermann Kupper

'�.....--..� �....���..--
., ._, �l • _ ... , •• __ ,." .., ..... , ••...

_

�.� - � J
-, -.

r·,

Moveis
PN rrolivo de mudança, V'D

d�-�e moveis de primeira quali..
dlld(� nn ótimo estado de co.-

�trv:\.ção.
---Mobilins de quarto, sala de

!,�tlL�r � copa-quadws·secretaria
-cadeiras - estantes - mesa

pala ;naquina-etc. etc.

-Geladeira elétrica'- 'OEI
- Ver e tratar á rua 28 de

Setembro n. 63.

PR E·-8

RADIO
nACiOnal"
�5��4,:·.

'.; PERTURBA(ÓfS IHTESTlHAIS.1

,)R�J�ÃO;: DF Vf�TRF .' .

,.

:f�/ ,��'_";(�:.J ,Â: ,$., E
';Hri'nêntos:�:lâ(ti(O$ ,vjvos" f.cltlVOS
:}:;. .. >·'-:;.�·"'<:.. ',::�::.��e:; .. ;:· :�: ;\'::;: '.",_.: .. ', : ..'.<:":. ..

"'.:l �QfL�.fT@JiI;?�;�Ail;I�\�IIf:"
• ,�'"\.-\ '.\11...•.• , i'

• '.

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

J.,ÀQuná,;r. 'FiA" 'FÚ emCIMllITn

,1"ni C'<,: .•�.,fclntil .

..

•

".".1." :.-'

....._--��.-._��.�---..._.

C Vende-se a casa

asa""'-n. 117 situada a

rua Major C08tá, a tratdr
com o proprietarío João Se ..

vero dos Santos no Cais
freder co Rola.

Programa diurno

De 6.15 ás 11.:ro horas

Programa noturno

De 17.3Q á.$ 24.00 hons 'L��;':�:)�;1�<; •••,::.,:.,(, ... : •.� ..:['..�'�' 1,,�'�I"�'
\tAB:t'Ii6'r:::-ST'"':3 f,f F. T.J:TT'-
.,., .... ,.:,.:

ROBe: Lu
re:IEste: Aldo .'

IrmleB Top?l�f:l .

]Clmento
do tecur$O interposto por

mouro clIe UIIU"lro Franl'i"1) BÜ'i I B t or
Or'1UlZstt·o ae Caosas �dsc.

" .. le e

f
arre o, p

fIIl.".mé51 li! a 1911 5tQrs ter Sl o Ultaposto 6ra ,lo praZQ
Rellonal Oe Cante 5entaro I I :- ,. 'd

.

d
Eiuar!?la ?atanA e sua TiplclI r.:-"i2.'ltI!S egill e por tlao .er SI o am a

�omeu 6hipsman com a Orl't\.!l!s'ra o� '" metmo arrazoado.
ronrertas I Apelação crime n. 6.052 d.

f'lbartura com VOZES NOVAS. elementos Rio do �ul, apelante a Justiça
estrelantl!s no reOJo. I d L Id C d'e ape a o eope o _ U5to Ia

Maciel. Relator ., sr. des. Me-!A's haras clntail, iornale falac)05 CQm nQ'

lidas em primeira mago forneclôos
pela A NOITE, IZ oJertu 00 rasa
l5ulmarãG!5 Ltt�a,. agencia t'a Lo
te"la PeOlZral,

&*1.....' m""F?

v. Ex.,la. preel88 d. RID. U••••'•• 1-

Disque o n. I.aoo de seu telef.ne e

terá não s' para seus passeios, como tambem para
viagens.

"'8 Zl.35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITOUS POPULARES •

l're:ação rz rr:ollzllção El4! Lomartlne

Babo. uma oferta OE EUCALQI., D

eabonlZÍE 00 Brasil.

fIt'lI Z1.30 l'RHCAO 00 DIA - - Escr'lta
E IntlZrprrztaaa por Lamartlne .a"�,
uma oferta 00 casa Oe louça•.�
PaAGÃO.

"'II ZZ.OO-O fiATllO .IM CASA-Rprrzee:n
til a ,iça em 3 ato!! A LAftGATIXA
na Inte:rpretactla ,O,� �- muqultlnha,
Il!IJTllmla ao. SalJJo�; UlolEta fErroa,
,.,lt21 Pera, rRlao Qu,!martiu E outros

Spllaltlr. arz atuOlo � OOuucalOo ('a;&zl e

rRlsa i\ulmaral.�

Sãe todol canoa mocleroo. e confortaveii dirigidos por
habeis volantes.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bern"rdino ••.

'

tIC,1 PliSOS
Numas P. Cardoso
Waldemiro

.. :'"Vieira
Patrocioio Vieira
Rubens

502
503
S05
.14
:518
$21
5211-A1D8ab6:

�"eII! L2e. t'lZlrzstrz AIOa,' IrmetolS T-opoLgs,
mouro a� -Qllulllra. $L. tE l.I (." ; 2 i !li

;

';:0 I..• .J

'

..... ,

""I"
...

'

) .:•.,. ':� •
.

�.,'

_____ ·:·i _

•
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dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso'

II VENDE-SE um auto FIAT
I.;;;'__iIiiiiiliii��;';;;;;;;;""õiiiiiiíB;;;;;;;;';;;iIiiiId__iiiiiiiiõiiii;;';;';;;';;; iiiiiiilõõ__iiiiiiíõiõ_

I
em otirnas condições de funcio-
namento.

Informações nesta redação.

Rua Conselheiro Mafra n. 90. _ Fone-1488

Companhia_ acion�1 de Navega-iii
,ça�

, ostlera' I
Mc,vimento MaritimonPor!to FloriauDp.li.1

Para o Norte Para o Sul

de
..

caraueire:
�'

Q Paquete,ITAPURA sairá á 26 �o O Paquete iTAQUERA sairá á
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeites a baldeação no Rio de Janeiro, J

lmbituba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

��
"

Hotel situado em melhor ponto silen-
" cioso do centro da Cidade
I

I N v' •
-

La E
, Aperto am botão I: i e ouça sua estação,.,�, ,##5 fi" 'ti.. '

.,

APRE�3E:NTA

II novlI linha de radies

1939

Sintonisaçã. Elétrica, em quasi to

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!!!

-, Dlstribuidc:>r Exclusivo

C,asa' P I- E P E R
JOINVILE�U� 15 de Novetl"'\bro, 3.6

.
"

Admitem-se ainda algun".,.nt.s�noi�il1terior

Deposites dent9ries €:;:r"{)

Blurnenau ..Lages-Jareguá-Cruzeiro doSul :(:

ALBERTO, BC»RNSCHEIN
HUA 9 DE MI-RÇO Nr. 214

En$lo teJgr.. "Miiluu"va" ;

�i: f.Jt

RUéiã Visconde
Jainvile Ui ..

Caisa po.tal BS

Preferido das Exrnas. Famíüas e Snrs, Vtaiantes
- f !\RDIM Gl'(ANDE E SOMBRIO -

QuarA�� �t:i,'��� D�\{,1-� �������1.3_� l'".'''.., -U;tlBmP !I.;e't�fj�� � ��}'�.... ;o ���.,���b'J _" ..�:� :r;t�:
BEBü)AS NACIONAIS E ESTRAN]EiRA3 �

�;�
1!'{1i!>

P ro P r -Ieta r �o II..
ff!ll � rt!:!" �tr� �-: �?� �:: �� ", �.��,',',j.� ��g � � :2.�.f:J � l;iJ�U. �..71l fMt� U�

:� � �'- �-1t1�$���&-;lf;;�J>':.i'l?H?)H����)� � __ o '"'t.,!-: I!.��' �J t,j.'ft ....�5 lÔl}��f,-.; 'e.:".�. (',l\� r.,_�2 .,lt.·L ��
�.:ir' -,' . -----�-�

D!f"""'ai.�O'��T·��..
:=::��I !1

•

, lt�_'!' �. !7)'Í!l' lf!� J�}, '�." '1
. it-�� J\r;. &!\. d�

I
*

,
=

�
o �tUELa03 DA P.lll\�.('A �

:j ACOMODAÇVá:'S CONFORTAVEIS PARA VIA·, �
,

fI JA�'JTES E EXMAS. FAMíLIAS j
: il1 TRATAl\U::NTO DE ���í�lBEn\tA O�[i)EM-CO� I

I ai ZB-J�2A BRAS9U::H�A E ITAUANA

ri
Anexo: Arrnazem de S�3COS e

,

; molhados
: Rerval SaiRia �altariea �

,I'

i ��Bs:�w�",;rn�,,,_,,,,,,,,,,,,.,.,•••,,,;H:ó.� �
YalyuLt.
FQllografoll
.1.80.
A,alba.

&y ••�O
Recebe-se cargas e "encomendas até ,a vespera das'saídas dos paquetes" • e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista da a·

�stado �e vacina. A bagagem, de por�o deverá ser entregue, I1GS �rmazens. lia �
Cernpanhía. na véspera das saldas ate as 16 horas, para ser conduzida. gratuita- :menté para bordo em embarcações eepeciais. ' ..

ESC�IT9Rle,-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) fittRMAZENS-CAIS BADARÚ N.'3 --(FONE'1666) �END. TELEG. CDSTEIRA �
Para maís lnformacões com o Agente �

I�J ,

_E!.ii

E

·RCA-UlcrOR

FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECOl - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-:vIDROS LA.PIDAD0�E FSISEAUTE' �OB MEDIDA

E P E R

,SECÇÃO DE ARTIGOS PARA HOMENS--Chapéus Ramenzoni+-Camisas - Gravatas, etc.-Artigoi para"
,

.

' Barbearias-Para Inverno-cêanho=Spert>-Viagem e Carnaval '

"

I
JOINVIL_E _- .,

s PIEPERc
,J ..JOINVILE

a

r-

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

.,

,

,
,

, '

'!

nt

FRITZ soppPropr.:

o ponto mais central para hospedar-se em

[oinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidão II

só no

II Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

.JOIN'tJftLE
! i ) a; . 1. ,. 1M .ttvt;a;;p"�� �...' ? 5#

A CAPIT
o maior stac'k de roupas' para meninas e o.ritDs

".1

. �;

Rua COllselh'eiro: M'sfra:) ; .,e _,

I �

.

'. . .. _

esquina da Trajano
A CAPITA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7rllttlT/J.1.(Ji8 flIflttrf]O dos
roo_1irJf& do Ptlltntio

Consult-R. jeão Pint@. 13
1 elefoDe. 1595

Res. Hoiel 01efÍa·Fone 13.33
!I
"-_.1..MIfíIi_ma'rn__rmMl!!fi IilllIiIlfll.g.__f7I11IIIIP_0_'.III1i11iZII!!!IIi_IIIi111·gililllii';,: 1,�,� 1 �_�_� 6 h�'

'i'

i
k

�,I
! ;

(i..
;-, ��._��',.op�:.t:�.::.::�t��� !.-".Ol,..,i:-�'.. ;':: ::""':Ó",'Y'N.-".;"o�:;'.�":!.J,

�"'1 '

i�� �- �

�

f�] (:;�

.;'t �Jg U, te}

;%:J êl L� i a
,t:.,DVi)(J/\DO

Ó ktli�ori(i: H,n V'wr
:V\.eir,=:ks i o

;, ':� ! 0,30 e das 2 as 4 h�.

Peside ncia: r:'J,"\ Vwonde
t�;·; Ouro P,t-l::', 42-

Foce: CcnSllltcrio, 1405
Fone: RdidenC1J, 1'155

��ii�1W.
t� d� rilSfglrva

10fUJe6�08$C"
$ltiQ.74"elhoaj

�t1JTA T@DAS AS O.t-l!RAçla IA�"RIAI

1i.t\1 I COlUlUPOND:E:NTP�OD� O .A.�
êa l.OeAL lteA n"l,UU�, If••
ft,bena. 6,!11 lBo!,!ta cerrente••• segúfnteg]

JI
.. :

De!'. etM J�MS ({;OmCIAL nM UVITTI) :6J ap.
Bep. nmrtd!llS (lmttl� de 50:600$) 1 ala,
Dep. l"ep�res C!fietll de !O:(H)@$)

.

4 ala
Dê}), ôe avtso pré'Vie (de <!.J,1atsqMf qttantlas. eem treffradas tam

bem de qeaisquer importancia-s).
;

a

..

�

.•
rse pr.tV.iO de,3()êLdias ai":��.aJa.. de 'o <f!às " ....,ap

lfe 90 âia� 4' ��:ara
A. P:aA..��'J'fX0:

)10 {, Mts�
i9t l2 dI.&�
«!I1ll renlh meMM

�AS Â PltENIIM.
por 6 1Bh
por l2 roGes

$ujett.e aor:sao preporlStlW.. Y

.pa�i8nte: tias 10 és 12 • das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás l'.S. horas

Endereço telegrafico: SAT-.LITE

rELW8NE 114

15 horas

4ef a. a.

.c:

T

hltA flÍnllftili, tti��I<O.ti. (do--
1#lÇ�5 "-8 �11.wa3) ,. part.. ,
.oinIrflill 4. !í�M!l1l �C_ "l

�"_sf'- 4. ,1N.f""

O, ant ':1 óvo ...uçãe fl,;',-fi 11;;\11 :vI, vA�"-'t" G\\f';;, "''<'

caí rzação e fJin!H;�1(')
de oi:)! as
Aparelhamento com

pista par-a constr u ...

ções de pontes em

concreto armado

.

ih,ire
Ei",geF�heif�O Civil

C8NSULT.�iU-��R!1a Tm
ano N. i � tias 1 ê ás 1 2 e

das I 5 IÍs I G I J2 heTM.

TELEF. 1.21H

Andar

Caixa Posta.!, 784

••,.,..,
<ff2r?em&

iem"
Z -

D1_tinçl I �'II
. 2

�i:I\'l'1i!.a
...'..

.

.... -- .-

_'q-'_'.
r=..oonomla

6 nos Trabalhos do

consult![io T�,�ico de
. '"

��rs�r;� �...$_ ,'�'
. .;,! ·!�·�t;i

IVO A. CAÚDURO PICCOLI'Y;
E:nga��hetrD Oivil

",�, �
flOrQf!s.H5hi)�ais "elDili\a�oe �ara '.H.e$.. Ifi."il$ rer_cs QQ .ngenh(�ria
Administração. &8nstrução e referrna d:SI prédios coo,

pagamentes em prestações

flDr@Jétos em:·�·'geral

Escritorio centrai : Rua 7jde Seterl1bro,
Porto Uni

ã

e

I

IDÉ·.�:I
CLINICA hftAL

Vias Urinarias

47

.... \;'l �." (' ': "

"\:

II
I
I'

I,
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Agentes gerais e !J>lIUI4IIUeiro!il 811n ttanta �I'lM A C H Á"irõ (d Cia. i
----_._-_._.__._--------- �Ilua João Pinto� [; -- �x. Postal 37-- 1,.1•

I, FI.ODII \NOPOLIS
'

1:'-;"'.:--.'.'Oiíi'__.�h__�;;;;;m;;_;;:'m;"iiiiiiiIU;w'_Wi·,._=__--......... ·• ... I
, ... 1

�:_--- ,,""5

) �

fi .�
I (I

\

J

Brasil
.....,.

enS30
Europa HUi}" ESTEVES JUNIOR 93
2. c.�ias

Com ótimos quartos. grande chácara arborisada,
cozinha de; primeira ordem.

Aceita pensionistas, casaes, soheíres e diaris
tas. Preços módicos.

S
� �;g lU J1k ..";�:o(\,. � l!j JP.. �(1J

.� lnu �Ca "fl$ 'rlj à�lHr� tJU�j �'" �._ ti.úa "

?
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Piorianopolis ------,-----,.,---

vorit
Enn

n" 7 e 17 a

---'-_

H E T E

Federal e Santa Catarina

NOS ClASSICOf',l ENVELOPES FECHAIJQS

�iif!f�:���� �?��..p:e.:.il:,..-\,� �"J<��.!7" :"I�).'
i'

s POLIS
111111. 1& ii)! mw<rl�t); 1lla:!I,a·�'liltl.l ••1'6••

� �óIl+ii'iili1!' sh;: mUIlIIiI�• FIliais em;
... "rt. - iii", 'til'*" '(f,.a"t'f fl) "<t1Ir�..� ;»�nt;õ 41 .

....1 lliallflt, lJIiliill} 'illa1f,'I:«I�'�:.\I"i 'U"�III!"t'lll (:if�S 1II111R11i1.)
hv..�'·MU)1i< <.turAfIIl'lll."

BDumeoliu, Cruzeiro do Sul,

JDinvi�e, Lages, Laguna, São
F'ranc�scD ti�a Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

• /'1. •

•
. ', ,··'1'."

Constituem um p�delt"oso �1·UpO segu
rado geuuinamente b�asileiro, a ser""

vi�o dp, todo o Brasil

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INfORMAÇOES
CO�JSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Diretoria: Dr. IF. S�Haro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. Plínio Barreto

Presidente

Para «I

E' o melhor e mais lindo presente que V. S.
fazer ii sua filhinha

p6de

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

. C()rd�.: cruzedes+-Chape de metal _- Repetição do me.:1
ca,_llsmo_:_ 1 ecl�do de marfim--Bemó-:s de r,-bano---3 Pe-1dal�--} 114 oitavas-Alta !u"traçã9 de rn()gnó-=--nogu�ira;;
ou preto )'f,-

Especial piua clima tropical
.

,�A L,bor, de reWIlf.,n':!fl d�p,la.n:ente curvada, o encQr.1'darnento cruzado e li nC&la. ciemilicamente construida, ga>:l
rantern uma sonoridade egradavcl. !

Peça inlormações ao agente neste Estad,,:
Er�f�" ES'Tc:) MEVER

Rua Felipe Schmidt n, 9 -- S,-,brado
Caixa Postal 84 -Florianopolis

De "ama Mundial J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__---------------------------------------------------------------------------------------------
Realize-se hoje, ás 9 horas da manhã, no estadío "Adolfo Konder", rigo-'Iapron to" da seleção catarirlense.
Ca!ico não poderá integrar (') "oflze" barriga-verde.O Flamengo vai excursionar á Europa.

__----------------------------------

A Gazeta, 2.5.,,.11 ...,1938

rOSO

florianopolis

.A GAZETA

....
OESPORT'IVA

Campeonato Catarinense de Atletismo
Pelo S�. comandante da Fôrça PúblicA, foi cedido à L. A. C., o r-najesto-

5("...) estat.Íio "Renato TBvares", que se acha à disposição dos atlétas que se que:·
r9rr"'l pl'''ep�ral'"': pare o (�arnpeonato d� AtletisíYlO a ser realizado no dia 11 de dezem-

';,bro prÓxrnn. II!QuarTas, sextas e sábados são os dias em Que as pistas estarãofr-sn- "S

180S civís arnantes drJ desporto ... ba-=<.e.
I

Queades
-------------------------------- ------------

Gratificações regias p3ra O São
os jogadores do Flamengt' T'a ...-se

II')
1:';,:}'1i

o
O
O
V.
O
O
cn
II

II)
Mafia Bresil

RESIDENTE EM

JOINVILLE

ULTIMO CONTEMPLADO
Tomaz Gonçalves
Residente em São José
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o palpite do técnico .do
Atlético

Cristovão prepa
para a sua excur..

RIO, 24-A crônica esp utiva carioca já oficializou a ex- são ao, -Chile
A6m de ouvir e tran.mitir aGI leitorei de A GAZETApressão 'bicho' rara designar a gratifiteçào a que o jogador tem

a valiosa e oportuna opinião dos nosecs têcnico••obre • cODllitui-direito do jogo ganho ou empatado. [<iO, 24-Pub!íca o O JOR- fAas o �[,::mio <;ta rua Figueira çlo do 'onze' catsnnense ao Campeonato Brasileiro, conyeraamc>"POI·• o "bl':h,,' teve o seu orilnr1e dia domingo, nos Arraiais NAL·. :ie< Melo que devera' transferir d A d F
J - -, e a,

ôntem, à noite, com o destaca o eeportista ar. rlDan o Qnsec",luSlo-negros, após a vitória que � seu e-;'Iuldrão co.iqustou n . en- «Para inaugurar, no próximo "s ne-Jie" o jogo cem o Bangu', preparador do Clube Atlético Catarinense.
((lnlro com o Fluminense. Até os r-s '[lia, fileraro jús aos"bich '1>"! dia 4 de dezembro o estadlo mu- pr tende reforçar a lua equipe Eis o seu IIpalpite':Para começar, Cil'111 ponto foi prermado com 500 mil réis. Assim, nicipal do Chile, o S. Cristovão t:rnbem com jogadores nacionais. OlavioGoozalez, que marcou 2 tentos, reccb eu I conto de réis e rnais o deverá embarcar amanha, pelo Assim é que o Santos foi o Fred Rubens
!'fI mio qu� foi majorado pira 800$ além di� 200 mil réis presente NErTUNIA� clube visado. Fatéco 8ede Gatoc'e um torcedor. Pretendia o gremio da rua FI- Por I mcréstimo, seriam cedidos- Galego COIJceiro Nhonbô Anibal C.licãLeonides receo-u 1 :800$, ou sejam os 800 mil réis do gueira de M�lo fo talecet a equipe BilIOOOígr�rruJI·M,_) 'd"'...'" V Ia Belmiro, ,IO tre-IIno de ho]e'
'hicho" e mais I conto de réis pelos duis pontos qu -� marcou SI ito, que riiSftl! ,rá duas partidas em ,- - I

.

que marcou t .mbem () seu tento, recebeu I :300$ e o. demais com terras clnlenas: a 4 e 11 do pró- per ém, eceba de informar que não ,

,

",
r on. ntes do quadro vencedor perceberam 800 mil réis. O� rei rva: ximo mês. é possivel ill� ..der 80 pedido no ';',
[oram contemplados com 500 mil réis, Isto é, o 'bicho" ao par.,; Nês-e sentido, foram iniciadas morne nto Fsses joga') .res fariam No estadio "Adolfo Konder'F,

. .

d .J'. O'tl_o COntrato ;; "'-Foi assim que o larnengo com morou é' sua vitória e (lOíDlOg') I n-'g')claÇÕ,s com vários [ogadores falta ao team qu� km vário! com realizar-se-é hoje, às 9 horas, ri-
sobre o Fluminense, além de Ersta� que realizou em sua fé.:le e argentinos, entre êles um arqueiro, .u ornissos n1 periodo da excursã»

goroso treino dos elementos queI id I

d á J (C' t
-

M O J·og..dor Ruuo, que defendeupasseatas pe a CI acc.
,.' ..

os quais s, ,iam incorpora os 'JI)..J. ns ova '. i as está pron- deverão iotezrar -

a nossa seleçãoE I b d L d h h I·
e

as côres do Huminense.é« Rio,o c u e e eom as tin a motivos para taman o re.gO�lr, d legaçã '.4UilBGO de sua passalJem to a aux. iar o seu co-irmãc ca t tre O nosso e oD para o encor, ro en
acha-se atualmellte na Franç••pois a sua vitórie foi das mais brilhantes de todas quant�,:,Já COto

por Buenos Aires. ri(l;:a, não só colocando o seu combinado paranaense a realizsr- Ed d AI Ch -"

di
.

d m carta enyiada 1\ um ami"6,quistou t:'m Ci mrwt;<;�o ('om o ou:. r.) d tua 'lar r, AVeS
famplJ c teaOl à IspoSHião m

�e di" 4 de deZ'embrQ próxim", R erI '.J d no Rio, .uno informa que oi

$ O N-ATAI' -,-
a vos, p31i\ u'o ,n'III,O qUiin'IO.. a

em Curitiba,' .em dispUta do Cam-6 CIOOO OO I d d contratado por um clube franc�s,• ��- :Ja passagem pe a li a e pralanA oeorJato BrasIleiro. _L-
. -

com 33 contos de luvas te oroo"---- --------,. ,-------------

I

II!
como lambem a demprestalr dlois

. -

Para 8sse trélno, como já Doti-
n.do de 1 :500$000.I 'outros j(' r,adores � igua va OI -ciamos, serllo cobradas entrad�s,

,. --

'D'WTO UTUO
I técnico: A toa e AUlellO, ambm 10 pieço úmco de' 1$000. O Ire_lo arl·atla.--

1

'�'1�1, �_' ,'., ! O
ai;l"ant s.

S
Os qUlldlús serão os seguintes: Clabe GI•••lo y E••

iLbt·" .' ,"
,;

.

I

O neo�: ::�i::�t't�;�'1t:gu::da(Jd�l��:. VER.\\ELHO-Vadico, RQ' Irl_.
virá .0 Dra.1I

.I\. p(d;�, pata fJrovidcnciar o passa- bens e Yev�; Beck, Procop'Ío e Informam de Buenol Aire.
\ O porte daqueles players. P. Lemo�; Galego, Couceiro, que, DO próximo mês de dezem-

P'R-"[,r. 0-1'-J.�L \ � ::*:�*l��[al�",5IC���tiC
Nbonhô Anibal e �alico. �:r�' :0C��:Si�i;:::�áYe;'�!�:

-----------'-'--- 'iii ii AZUL -- Vll.ID, Arnaldo e AleGre, S. Paulo, Rio, E&pirito.. � Frederico Ramalow e � F d F � Ch I G t
•

.!!. t re; IIh:co, oco ate e a o: S'Il�o. Baia � Pernambuco.
ir FrancRisca .Cardoso � Braulio, Secura, Nizeta, T�o e &$ :__OL

� ama ow H SauJ. Parteira e� part�cjpam ao!! paren�es e ij
. .Enfer...lra

ij pessoas de suas relaçoes o � RESERVAS - Diamantino,
� cont�ato de casamento de V Borba, S"bioo e Brito. D. flora Muller� !lua fIlha DALILA com o sr. �
e ALBERTO SCHUTZ. II -

,'" Rua Tlrad.rites, 44
I COQU,e,l'ros, 19-11-,938 I: (;01••8 djf·,� derr,ota•••a r. �OO::aJ�..;�1iG ,li:

-r.I
Il

� <DALlLA�, �� Em lon,go ofic,io envia,Jo.à Lig.� -iC,ARTAZES
� tt e 11 'ir de PUh.bol CH'l"c�. o Numz

t�:-:-;:tJ�ij ALBERTO L'I:.�. nense t'XI!1\.í�ou �,nf?l.ti5.ie ni:-8s" .. DO DIA
U 8Pl'eS,E\n- �I� do sr. Vt'rglho r·rec1nghl .no )ogCJ

ODDON, O Ilder dOAb ta�-se � cnnt(a o Vasco e t"'rmwa pe-
.D ""

� nOIVOs à '- , I b -' d' elueIDa8
i -:.r.; ....,..,� "'� dlOoo aes. oulros c u es n�o lU I-
��, ..�� ..��3'.�

qtl�m maIS o SéU nom"'. prinCipal· PROCRAMAS DE HOJE:mente pbra jógos com t.' tricolor,
que j8mlli� aceitará o .conhecido
,.rb;tro. A'S 7,30 HORAS:

MASCARA DE SEDA
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.Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)

II
Fabrica de Brinquedos

A Fabrica de Brinquedos de Osvy Souza co·

munica á sua distinta freguezia, que �/e muoou

para a rua Bocaíuva n' 221, 110 prédio onde fun

cionou a fabrica de camisas �Amelia· .

fi)
O
....
.-

=

&

II \

Exames de .dmi••ão

PROFESSORES DO GINASIO, AVISAM AOS
SRS. PAIS QUE SE ACHA ABERTA, COMO NOS
ANOS ANTERIORES, A MA1RICÜLA NESTE
CURSO, ATE' IODE DELEMBRO VINodURa.

MELHORES INrORMAÇOES, d•• 11-13
hora. ã. Rua. Padre "olOa, 12A e Do"
ealuva 173-'

Claire Trevor e Donald Woods

Preço:-I $000.

f;INES �OftOADOS

REX, às 7,30 hC1ras:

Myrna Loy a artista deslumbran
te de

U�A LADRA ENCANTA
DORA

Preço-l$000.

IMPERIAL, ál 7 e 8,3::>
horas:

Um empolgante' drama ti,id. na

Espanha agora durante a luen la

ti,il

O ULTIMO TREM DE
MADRID

Dorothy Lamour e Lew Ayres
Preçu-1 $OOQ.

), ---
"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vendem-se 2 casas á Rua Bocaiuva nrs. I qJ1.J�A5-'2.,

I dita á Rua Raf�el Band_$�r4!.v.J;lJ .

..J
i.tJ.ce mais 4 na mesma

'" ti � � '-l!' ��:, rt 1!'.5iIf._ 1Clf, �-

rua nrs. II, 13,,15,e 17 --Vila Nerêu Ramos. ,_'lodas de
recente construção. A tratar á Avenida Hercilio� Luz n.

1.10i 55.

Nossa Vida
ANIVE.RSARIOS

)\OMEU VIEIRA

DR. MARca0 POHTELA
.�

A data de ôntem foi grata pa
ra to.es os que trabalham Im I
A QAZETA. E' que decorreu o iianiversario natalício do nosso

prestimoso e dedicado companhei
ro sr, Romeu José Vieira, deli
gente e esforçado chefe das nos

sas oficinas.
No exercício dêsse cargo o es

timado aniversariante sempre se

tem portado com inexcedivel zêle
e competenoia,.."

Embóra, tardiamente, abraça
mos afetuosamente o prezado
companheiro.
MOSTAFA' I. G. E SILVA

Decorreu õntem o aniversario
natalício do nosso distinto patri
cio sr. Mustalá Ipê Guarany €I

Silva, digno e diligente funciona
rio da Alfandega do Florlanopelis.
Funeienaríe exemplar e cum

pridor dos seus deveres o sr.

Mustaíá Silva tornou-se admira
do e bemquiato por todos os que
se acostumaram a vêr nêle um ho
me. de carater e de envergadura
moral.

Os de A GAZETA o abraçam
aíetueaamen te.

Acha-se em lflorianopolis a nOB

so ilustre conterraueo e acatado
sngenheiro sr, dr. Mareio P4Jrt.
la, ex-deputado estadual e alto
Iungionario da firma Henrique
Lage, prestando sua profícu s ati,

r

vidade nas minas de carvão de
Lauro Mueler.

NOIVADOS
TTE. AL€EBIADES DE S.

FREITAS
,

Com a normalista senhorinha
Nivea Cunha, prendada filha ào
sr. Euclides Cunha, secretario da
Côrte de Apelação. contratou ca

samento o sr, Arony Natividade
da Costa, 40. escriturario do Te
souro Estadual.

A data de hoje assinala o ani
zersario natalício do nosso dis
tinto conterraneo sr, tenente AI
eebiades de Souza Freitas, hravo
e denodado oficial do Exercito o

dedicado delegado da )unta de
'Recrutamento Militar no sul do
1&:stlldo.
Brieso e destemido, o tenente

Alcebiades, grangeou a estima de
todos os que o eonhecem, motivo
porque o cireulo de suas amíaa-
des é bem vasto.

'

Todos os de .: A Gazeta> abra
çam efusivamente o prezado ami
go almejando-lhe felicidades.

FALECIltIENTOS

No Hospital de Caridade, fa·
leceu, ante-ôntem, Q sr. Antoaio
da Costa. O seu enterramento foi
ante-ôntem realizado, ás 17 ho
ras, no cemitério público.
-Faleceu, ôntem, em sua resi

dencia, á rua CuritiBanos n. 77,
a sra. d. Maria ,Cri:'jtina Cons
tantina, que ôntem ás, 8 horas
foi inhumada no ""�;·tiI'l;la::.lf'·'I.

vOlllllJvllU pU"
CHEGAM UNS

DR. ALVES PEn9R."t�:
_.JVi I L:1\�.�hu�A lenha

,r Eilt.á nesta capital, vindo do
norte do país, o nossa ilustre pa
tricio sr. dr. Alves Pedrosa, in
\egro juiz de Direito em Indaia!.

Chegaram ôntem a esta capi
tal, procedentes do rtio de Janei
ro, a ,raciosa senhorinha, Joau
toalbi e o nOS60 distinto patricio
!Ir. JGsé, filhoil do ilustre causidi
'�o rteiidente na Capital Federal,
dr. Joaquim Mariano Nogueira
Coelho. ,

Ambos são primos:irmãoli ao
brav� e valoroso capitão-tenente
avi,dQr naval ,Franklin, Rocha,
diino imediato !ia Basl IiIf'I Avia

çãe Naval It9�stacado desporti�f.'
VARIEDADE INEGUALNVEL.
EM OAMI�AS FINAS f os-

SUEA""

Alfaiataria ABRAHAN

Rua C$l'lselbeiro Mafra n' 9

Boneca alemã
Em bll1eficio da Caixa de E!!

molas do Grupo Escolar «JOSE'
,BOITEUX:t foi .levada a Oêll8,
no Clube «6 DE JANEIRO», a

inter.,sante comedia de Rangel
d. Lima intitulada «BONECA
ALEMA».

'

MaiB u.a vez tivem')1 ensejo
de apreciar o esplendido desem

penho da sra. Elita Campos, re

presentando d. Quiteria e o do
tenente A.lbano de Souza Lucio
no do jovem apaixonado Luis
Pereira. Ambos p(!)rtaram-semuito
bem.
Sant08 Reinert, em o Ir. Felix

Mimoso; Claudio Campos, em

Sebo.tião Lt}pel
'

e Odoci Cam

pos, em Pedro, mantiveram-se a

contento. agradando Ilobrernanei
ra. Cumpre-nol realçar Q: admira-

: .�y,,I, desempenho da'gentilissima e

'encantadora senhorinha, Dulce
BridoD, grandiosa ••perança. dp
amad.rilmo' teatral de.

.

noisa
terra, e 4IIuO' a. apre,entou

ª J'e m�g�ificam�nte, tl,radando bas
r "

tante.
.

.. 1,

Um «randioio' ât9 variado fi
,nlilizqu essa' agradava!' r;.eunião.'

O
. h�rmonio8o. con'junto da

'FRANTELAZZA abrilhantou
festival.

� 1

GAZETA
A A D o

(I b R
· 1·IULTIMOS PADRÕES DE CA-'TYRONE POWER SAUDAu e erreativo I SEMIRAS E LINHOS NA

I

,

de Junho I :ul:a�:::�,::roA:����: OS BRASILEIROS
São José

IUO, 24 - Informam d. São
Paulo, que foi prêso na localidade
de São Vicente, Hans Dugge.em.
pregado da firma Schilling.Hillier
& Cia., que fugira levando cinco
contos.

t

Decl arou que o seu verdadeiro
nome é Hans von Rath e que é
primo do secretário da legação
alemã em Paris, recentemente
assassinado. -(

Novo julgamento pa ..

ra os eabe(!8S da r� ..

,'olu-:ão

R lO, 24 - Os « Diarios Asso
dados» ouviram telefonicamente
Tyrone Power, que se encontra
em Buenos Aires. Declarou o in

terprete de «No velho Chicago»
RIO, 25t-No próximo mês de que aguarda anciosamente a sua

dezembro, os cabeça, do movi- chegada á «Cidade Maravilhosa»,
menta de novembro, inclusive na próxima segunda-feira,
LUIZ Carlos Prestes, Harrí Berger Declarou: «Para mim, a esta
e Agildo Barata, serão, novarnen- da no Rio será o momento cul
te, julgados pelo Superior Tribu- miaante de meu sonho, Iinalmen-
nal MiJitar. te realizado, eoisa que guardarei
li permaueuc· de n� memoria por toda a �inhata

.

\ VIda. Agora, que chegarei ao

,
estranjeiros no pais meu destino, quasi não pOS�0' a-

r1J.. __ � _ _ I creditar seja verdade, tantas são
«U� RIO, 24-0 Ministerio da Jus- as coisas maravilhosas que ouvi

Ir
tiça baixou urna portaria, autori- sobre o Brasil, particularmente
sando a permanencia da setenta a respeito do Rio. Indubitável
e sete eswanjeiroll no território mente, gozarei imensamente os

I nacional, na maioria portuguêses dias vindouros na capital brasi
e alemães. leira, Por intermédio dos «Dia

rios Associados», peço estender
aos brasileiros o meu cordial
« até já ».

De ordem da diretoria Lenb o a

honra de convidar os srs. asso

ciados e exmas, fomilias para as

sistirem á soii êe dansante que
uma comissão de sccios fará rea

lizar nos salões deste clube, em

a noite de 26 do corrente, ás 21
horas.

Foi p.oôso quando
fugia

o secretario
ARNOLDO SOUZI\1

2 MA'QUINAS PARA GELO
EM PERFEITO ESTADO VEN

DA CI GARANTIA

Delalnbert

Vai baver touradas
no Rio

S)�rITU� ?

([» [��[irm(Ç) r@��r�©

LISBOA, 24-0 sr. José Case.
-------------- miro Junior já comprou os touros
SEJA ELEGI\NTE E VESTIS e escolheu a quadrilha de toureio

SA-SE NA ros que levará ao Hio de Janeiro,
devendo partir de Lisboa no dia

"Ifaialaria A'RAHAN 15 de dezembro.

Ninguem ha que possa quebrar a

"Combinação Feliz". Semore uni
dos caminham os imprescindíveis
companheiros da Mulher Brasilei-
ra:-PO' DE ARROZ, BATON '�S''''''''''' � Rua' Conselheirs Mafra n' 9

E_;R_O_U_G_E__HA_d_o_ra_ç_ã_o'_' })_A_ll_T_I-_AK__IN__'_lf_ü_<_(__ I----------�------
Luto pelas persegui

(!ões aos judeus
(

BAI'A, 24-Q8 judeus comerei
antes fecharam J"oje, seus estabe

lecimen�o�, em sinal de .lu�o�
pene�Ul���J!.- � ·�'ê''lú� -;r"mãos na

vlemanha.

II'�,D�e�C�l�ar�a�ç�ã�o�a p;�11
II A "MERIDIONAL" Companhta de s,guros de .".".. -, do

I Trabalho--vêm esclarecer "par mei) desta" "qual a móra em que r;",

se L'cha", relativRmente á tomada de contas do snr. Hercilio AVil.l,
seu ex·agente.

Este snr. em publicação ontem nellte jornal, teve opurtuni
dade 6le aludir á uma interpelação que fez á MERIDIONAL, no

Juizo de DIreito da la. Vara em data de 5 de Outubro p. passado.
Entretanto, esqueceu'se de fazer refeuncia á cota nos au

tos dessa interpelação, pela MERIDIONAL, e que multo esclarece
o assunto.

E, como não o fez, eH-a:"
"A MERIDIONAL", representa pelo InspetQr HerculinQ de

Masalhãell, este vê em Florianopolis mais de dois mêses, nlDO
CONTINUAMENTE AO ESCRITOR,IO DO SNR. HERGILIO AVI-

1 LA, com o objetivo de proceder á tomada de suas contas e entre·

ga da Agencia.
Tantos foram os impecilhos opostos pelo Snr. AVUll, tais 38

marchas e contr-. marchas de quo usou e abusou, que, I) Inspetor
Masalhães se capecitou das egundas intenções d'aquele ex-agente, I
o qual, firme deixou sua intenção de não prestar contas.

Assim, substaleceu o In�petor Magalhães B. procuração. a�
advogado que esta cota subscr�ve e d'ahi. a Meridional em 2H91aa
convidou Avila a vir ao escritorio de seu advogado para entrega
da Agencia e prestaçãl) de contas. E até aI) p.esente momento

,I ainda espera o comparecimento de Avila para aquele fim, si é que

-I agora mudou de idéia Convém notar qu. a Policia está investi-
\ .gando as atividades do snr. Avila, em CI'SOS da Meridional". I

II
-

Verifica'se pois, que a verdude é outra e muito diferente: o

31
caso á da alçada (la Policia, estando esta, em inquerito regular,

I APURANDO AS ATIVIDADES DO SNR. HERCILIO AVILA.

II
Aliás, o assunto deve e será decidido em Juizo, unicamente.

"A MERIDIONAL" .

__.
.. __

iG-
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60 mortos e mais de
100 feridas

Negócio
ocasião
de BARCELONA, 2·1 - A cidade

foi atacada por oito aviões nacio
nalistas, sendo visada a zona do
porto. C3c.ula>� ,q'J.lc, em conse-

� disso, mais de sessenta

pessôas foram mortas e cem feri
das. '

Declaração a praça
H. Avila, representante comerciàl, brasileiro,

com escritorio á rua Conselhtiru Mafra, n' 41 B.
em Florianopolis, torna publico que, tendo deixado
a representação da MERIDIONAL, Companhia de

Seguros de AciJente do Trabalho, acontece que esta
não compareceu até esta data em seu escritoHo
para receber as contas que lhe quer dár, estando
constituida �m móra judicial por uma interpelação
feita perante o digmssimo dr. Ju;iz de Direito. des'
de o dia 5 de Outubro ultimo.

'.

A MERIDIONAL pretende que lhe mande coo"
tas e documentl)s para o Rio para vir, como diz,

r

a

quitação de là, entretanto, a lei não lhe dá direito.
a esse capricho e ante a sua ínjusta ati�ude, o de
clarante insiste em lhe prestar contas em seu foro,
que é nesta cidade, recebendo e dando quitação
imediata, pois, o eleclarante te!J1 saldo a seu favor.

,

' Faz esta declaraçã) para destruir as explora
ções que seus, inimigos andam a fazer perante des
prevenittos, insinuando mentiras que 3ão sempre a

arma dos incompetentes
-

-e- invejosos
.

Florianopolis, 23 de novembro de 1938.
H. A1TILA

'i M'

� : ''' ..
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