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suspensao da Loteria do Estado
-'��---------------------.I �

_

Os srs. Angelo La Porta & Cia., justificam com o seu protesto,
apresentado ao douto Juiz da la. Vara desta Capital por intermedio do
seu advogado, o ilustre causidico dr. Wanderley· Junio;, os motivos que de
terminaram a suspensão das extrações da loteria de Santa Catarina.

-- r._· .. _.,...__._ ...........-_ � ... ._ •• _ . " ""�,.••.__ ..,._--- ------------� -----------

Os termos do protesto dos srs. Anpgoer,- A Z 'E Tlo La Porta Bt Cia., apresentado
'intermedio do dr. �anderley Junior ����_����_�._�__�__ .�_�������.�����������

Por motivo do decreto-lei do Govêrno Federal, N' 854" A V O Z D O P O V Ode 12 de Novembro, do corrente ano, foram os srs, Angelo La .

porta & Cia, forçados. conforme declaram, a suspender a Loteria
de Santa Catarina, da qual eram honrados concesaionarios.

Tal deliberação vem, implicitamente. afetar o erario esta-

dual, em face das obrigações a que os mesmos estavam sujeitos, ANO V I Florianopolis, Sabado 3
I

em resultado da concessão. -----------

Havendo, porém, para muitos, o completo desconhecimento
dos motivos determinantes da suspensão, quem vem de verificar
se, reconheceram 08 srs. Angelo La Porta & Cia. a necessidade im-l
periosa de dar publicidade ao protesto, que, por intermedio do seu

Ir.dvogado, o brilhante causidico dr. Warderlei Junior, vêm de apre
Bentar AO douto Juiz da I' vara desta capital, o qual 6 do leôr se- ----.

iii���··�!�5�.�'����o����������������i���
guinte:
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Proprietario e Diretor Responsavül J A I n O {;ALLADO

de Dezembro de 1938 I NUMERO 1309

PIlOTESTO :0 MONSTRO ESFACELOU,-LHE O CRA,-
Exmo. SI-. Dr. Juiz de Direito da I-I"I-!

meira "",u-n. Angelo I..a Port,. & Cin_, con-: NIO A MARRETADAS
cessionarios da Lotel"ia do Estado, (does. \

IU·S. I e 2), surp.oeendidos com o Dec."eto: RIO, 2 - A captura do indi- Delegacia do 19' Distrito, enviou .aeompanhados pelo fotografo A
n- 854, de 12 de novemhro do cOI-rente uno' gitadc matador do opera rio da para o cartorio Maria de Olivei·! franio, examinaram longamente e

(doc. IIr. 3), do Govêruo FederaI� (Iue veio construção civil Raimundo Yas- Ira, ex amante de Felix, para que local onde se desenrolou a cena

tornnr impl·ad�avel aquela cOllcess:ão e,
I

concrlos. �'i�á e"ncerrar os trab�-: sejam L(�madas por termo as suas brutal.

•,or sua vez o cumuloimellto das obridll- lhos pol�clal9 refe�entes ao. he?l- 'I declarações.. ,E" p
••

_ 'I.... ...
� ondo cnme ocorrido no interior I Elas se conaütuem num libelo .

evidente q.u�.? cnmmoso

eoes dos suplicantes para. ,CUIO o Estado, da casa em construção da rua 2. contra o servente de pedreiro. agiu com um primitivismo de es-

concedente da Loteria, objeto �Ie um co0- ; de ��io nu�ero 132,
.. I - Elp. h�b.ia, cem o �al'ati, I pantar: A marreta. que pe�av,a

trato I�erfeito e em pleno exerc�cio, im!.ra-; ,l'ehx Jo:<;. �(,n.;ah·es, o iudi-
i
também o juizo ... pl)r UIm!! de 150 ql�J!�s .e.s� d�stlOava a partir

ticabilidade decorrente das nevas exiden-' gdado hornicidia, segundo as de-. lima vez prometeu matar-me e I pe raO". °fl 1�,clOnada. apenas UI�a
e j

_

d - ·t d D G I It, .1 I, to lti , vez. iu e IZ assassinado deveria
elas entre as quais a de UIDII ratific.tl�

-

.. uuçoes 0:1 _pen os a .

'.'1 e,.e o uesp an c, u imamente -

i d
.

I ' I
_ ,

_

vD .terra assaasinado o companheiro i vejam O'> senhores - de quere!"
ormir V0 t,U( o para a parede

do meSIlDO contrato, .·ede�3o de prazo da! entre as 24 horas de ontem c uma que eu casasse coro ele! Deus mel sendo por IS'!? .c?1I J lo por sur

concessão, pagJunento de imposto sobre o' hora da manhã de hoje. Leva,' livre». presa. A POSSlbl�Idade de IU!fl. ou
total das emi"il�ões .. lentes uão exlstelit{� em por isso, diante dos investigado I Estão 8e;1\10 ouvirias. tambem,

mesmo que Raimundo estivesse
-

_ 0·1 Ii Otavi 1\1
•

"t 't h
'

I 'I . acordado está afastada uma vez

Decreto 011 Lei, Inas t�u� S(HUent� ena !legu- res I aru 100 e avio UOlZ, ets �mu� as que ner aram ter !. '

lalllellto oue lião "odi'. ieiiO efieienci led. I
destacados pelo delegado Aladio! ouvido l<dix dizer que mataria a (ue era lmP?SSIVefl, mesmo a um

� �. '!."'..,. _

a ;rl!I3 do Amaral, para detet-o, lima lar- mulher. 11Ome�1 muito urte, em luta,

pOJo ser lima eria�30 nova e RUIO prevista ga. vantagem. I O escrivão Pedrosa, na presou
brandir uma arma de tamanho

_, Df'> Beereto; a da refhl(�ão d.fiS e�nissões� sob. Seuhor es, pOI'P-o} d05 seus sinais ça do, del s »gndo Aladio do Ama- peso.

pena pa ('_'scisão eo�!'-ttl"�tu.�:I � ese, qu(�rem,
I cara�eristico!l; p:'üporclonado8 por r <:I i,

. u�jn!:l u p:' �ess() pam ser Fot.ografados o cadaver e a ar·

para .oe§saIva de seal:§ dhoeÉtos ofendidos' Ma.fl_a .

de �hvelr&, a tarefa �� euvlil<,!'ka J usl'q.a. ma, foi aquele removido para o

• _

f -i I I pohcnHs sera grandemente fehCl-.

I
Necroterio do Instituto Medico

e maIs au.ea�ns que 830 CIl as pe o mesmo' lada I O� peritus do G·tbinele de Pes- Legal e t Dl'
lilll t d . � i i'.. ..' " '_ '_

,es a, para a e egacIa
neCI"eto e por o as as eOilsequen� as que II O C0m18sano Arnaud, de dia á' qUl�as ClentlfJCa�, Lobao e Salao, da rua 24 de M"io.
lhes IJoss,un auivb-, Ctuno prejuizos ''1l1ateri-\

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

.-- ---- "' .

ois, lucros cessantes, etc., protestar, como,
A V I S 0-: A CASA DOS BONS ARTIGOS

I!.rotcstado têUl contra a validade do rele-II A EXI'9sleão de Moveis
·

d "A M O D E
Alfaiataria ABRAHAN

rid.o f�ecreto 854, não lhe reconhecendo I a " L'AR" ·

lid d
•

-d' q I d t d I R ua Conselheiro Mafra n' 9
va a e Jurl lea uma ,'ez I e, eu ro a I NO 1· ANDAR DA CONFEITARIA CH.Q
legislação brasiieira 8 direito adquirido não foi ba-I T

UINHO

P "'b·dnido mas ainda, para honra da nacicmalidade,! ESTARA' ABEIl A, diariRm·eote, das 19 ás 20 112 hs. rOI I a a expor'"do dia li até 30 do corrente.

;���::�tue fundamento
e tradição jurídica reeGmen-'

H
'

-----

N
_ tação de sementes

E, per isso, para que não seja ignorada a ra-

O n r o s a
ovo pavl'"

- - t
-

d L t
. ruo, 2 o Presidente da !'te-

zao por que sao suspensas as ex raçoes a o erla 'IL - publlca assinou um decreto proi-
do Estado e o cumprimento das obrigações contra-l .m.IJlao bindo a exportacão de sementes d.

t
.

d I c tA. f
oiticlca e pr.movendo mecHdl!S de

ualS OS SUp .can es, que se vem, aSSim, por orça I
Vão bem adiantados os servi- amplUO aos interesses dos produto-

maior imperi�sa, manietados no seu de�er, reque� Ielas •.flli>caç a�o
ços �� constru�ão do edifióo, que res e industriais ela referida mate·

rcam a V. ExcRa., com respeito, que seja tomado! S serVIra de alOjamento para o�
ria prima.

I O decreto estabelece a multa de

por termo o seu protesto e dele intimados o Go-' 50 dados da Companhia de Me- cinco a trinta tontes e o debro nas

.• Fd I � d d P d d R
tralhadoras, do 14 B. C, relncidenciss. """".<"',.

\lerno era , na pessua o r. lI'ocura or a e-
_ __

I H H&ea

pUblica, e o Govêrno do Estado, concedente da con- ",8 tI/>- 1-d d d'· P
,.",

cessão loterica, na pessõa do dr. Interventor Fede':'IUa O leia I a e . a nossa roteçaoral, p1:'blicando-�� o mesmo protesto na imprensa I Z'OAr�a Públ.-"a no Cur'so
I

..para clencla pubuca. li: � ..
.

i
Nestes termos, dando-se o valor de um conto d A t

_

' ������������.!lf���I!!!!II!!I!

_

de réis para ,!feito da taxa j�diclaria, e requerendo- e' p2r el§oatnento a'.·nÇ.an�.Oa��.a devoluçao 'Jo protesto Indepe�dente de trasla-I Militar A � ...,
. P. p. deferimento. Florlanopolls, 24 de! Novamente li 1101'18 gloriQsa.mi'15, lugar: 1 tenente :BGileau Van ----�-.�-'!'-���.��.�.. '!"!.. !'!.���������

Novembro de 1938. i r.ia estadual vêm de impôr·se, Dick da SilYa Sidreira, do Para- O Sor. Superintelldente Geral do Ensino, empenhado em

P. p. A. Vanderlel Jor. des'a vez, não pelo arrojo mal: n�; 6. lugar: 1. tene�te Pedra I ergani�ar, �Qb Q� auspicios do seu Dep?rtamento, Q trabalho. de

__________--"., ....-__________ pela cultura dos seus elementos, I Pires, de Santa Catarma; 7. lU-I p�oteçao , mfancla, entendeu-se nesse sentido com o doutor Ohnto

OS MAIS LINDOs PARDÕES Ob. d
· E' que, na classificação geral I gar: 1. tenente Erne�to Vieira da de Oliveira, diretor da Divisão !ile Amparo á Maternidade e Infan-

EM LINHO figa os a eXI- 'do curso de aperfeiçoamento, em! Silva, do Espirito Santo; 8, lu- cis do Ministério de Educação e Saúde, o qual ainda pouco reali-

A!faiataria ABRAHAN que estiveram matriculados no! gar: 1. tenente Rsimundo Fran· zou e publicou magistral conferencia sobre o assunto.

Rua CUDselheiro Mafra n' 9 I birem films na- Pio d.e Janeiro, al(ançar�'!l _?8
1

cisco de Araujo, do Espirito �an., Em resposta ao of�cie €Iue dirigiu áq�ele eminente e�pecia-
primeirOS lugares, na clas81Ílcaçao I to; 1. tenente Robertu da SIlva IIst.a, recebeu o Snr, SuperIntendente do Ensmo a carta que por

genl, dois dos no�s08 oficiais, Macieira, do Estado do Rio; 10. interessar �em de pert0 ao nosso Estado, e.m se�uida transcreve�o�:
'quais fossem, o capitão Demer- lugar: 1. t.enente Lumberto Ma· < Sr. Supermtendente. Agradeço as referenCias feJta� em vosso OfICIO

vai Cordeire e tenente Eloi Men- ciel de AZ'lvedo, do Espirito S.n- de 5 do corrente, ao meu trabalho sobre proteção á IIlfancia. In-

RIO, 2 O Ministro da Fazen- des. to; 11. lugar: 1. tenenle Jonatan felizmente não disponho dos exemplllre!! que pediu, por ter sido a

da re�omcndou aos Delellados Fis· E' isto motivo de grande ufa- Dezerto Basto", do Estado do pubHcação feita em número muito limitado de exemplares.
cais, como medida excepcional, pro' nia, não 8(:.OBS para a n050la Rio; 12. lugar; 2. tenente Adeli· Quante á creação das juntas municipais da infancia que

���;:�::! ����gaO �:lc���!!�e�i� I brilhante Fôrça Pública, mas tam· n0 Domingos da Silvll, de Ser�i· constitui�ão um grande passo na obra d�,pr?teção á._criança em

birem filmes nacionais, atribulndJ, bem de VIVO orgulho para o

nO!!-1
ne e.2. tenente Osvaldo �oaqlllm nosso paiS, ela faz

part.e
de um plano que Ja tive o3a.slao de apre-

a fiscalização aos funcionarios à/li 80 Estado. Pereira, do Estado do RiO, sentar ao dr. Getuho Vargas, e que me parece em VIa de execu-

Fazenda e aos exatores federais. I A cla8si�icação geral da tur�a" A turma t�m:.sído alvo de �ran- ção. Sería prefe�ivel �sperar ';Im pouco antes de t�mar � iniciativa
. . '.fqi a segumte: 1. lugar capItão

I
dei! demonstraçoes de apreço, den- nesse Estado, pOiS será prefenvel que o as�unto seja umformemente

O MAIS FINO SORTIMENTO I Demerval Cordeiro, de Santa Ca· tre as quais se destaca um al- resolvido em todo � País. Caso o Governo da União não dê anda-
DE GRAVATAS I tarilla; �. lugar: tenente Eloi moço oferecido 'pelo 3. Batalltão mento á idéa, terei o maior prazer em aplaudir a sua iniciativa que,

.'
lMendes, de Baota Catarina; 3. de Infantaria e homenagem iden- corresponderá a uma necessidade de primeira ordem,

Alfaiataria ABRAHAN II lugar: capitão Miguel BIasi, do tica por parte do 2. Batalhão de Sempre á sua disposição, e apla.dindo o entusiasmo com

I Paraná; 4. lagar: 2. ten.nte J.olé Infantaria e da
.

Policia Militar I que ?ncara OI ploblemlls da nos5la iufllncill, envio-vos as minhas

Rua Conselheiro Mafra n' 9 i Machado dos Santos, de Serglpej. do Estado do RlO. AtenCiOsas saudaçoej (a) OLINTO DE OLIVEIRÂ., Diretor.»

o

RIO, 2-Por haver del
xado o comando da I B'�

fantarla Divãsionaria da
h· Região Militar e da
Guarnição da Vila Mma
taJ em virtude de sua

recente nomeação ao al
to cargo de secretârle ge
rai do ministro da Guer
ra, apresentou-se ás au ..

torldades militares, G ge
neral Valentim Benido
da Silva. Este ilustre oil...
dai esteve tambem na

Sala de Imprensa do re

ferido ministerio, oilda
agradeceu aos [ornellstas
ali acreditados, as refe
rencias elogiosas e a co

operação que lhe presta
ra a imprensa carioca du
rante a' sua permanencia
no comando que acaba
va' de deixar.

s

.......---------�...------
• •

Clonais

1Designado o dr.
Artur Costa

Por á.to de ontem do dI'. In
terventor Federal, foi designado
o dr. Artur Ferreira da Costa
para, de acôrdo com o art. 231,
lIo de�reto n. 3010, de 20 de
agost.o ultimo, execercer 8S fun·
Cões ce observador junto ao Con.
selho de Eu igração e Coloniza
�ão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mass

I '_imAlegrae
·os VOSSOS filhinhos, Oferecen�dolhes os

II lindos B R I N QUE DOS adquiri os na

C--
mais barato vende

M._A_C_E_·_DON IA
Casa que

���3a�I��C""��í�PWeR�'S6�W••=_R�••eaVB?�"m.BB.a$�4�,,�'"n·�mman&A�.h�.aa..�aa"�"Ba""""�=m..��au""""4 �am..�� WE"""""""""""""""

BONS "BICHEIROS"
""

MAUS LADROES
clandestina.

em

com 3:-:; novas medidas a

dotadas pela policia, res ol
V" ram mudar de profissão.
T: nto Jorge como seu

comparsa / ugusto são pri
maria e vão ser devidamen
te p r co e ssados.

RIO, 2-Foi noticiado de
talha .lame.ite, o audacioso
assalto levado a efeito na

joalheria Suburbana situada
á rua do mesmo nome n.

3.068 /\, cm MaJ.lreira, e

de propriedade de José Du
rão.
O ladrões para levar a

cabo o seu intento, penetra
ram na loja utilizando-se de
uma escada de cordas, que
foi amarrada no telhado da
casa. Uma vez no interior 8nibus para <::aldus
da joalheria, roubaram cerca de Imperatr·iz
de 40 contos em jóias.

As autcridades policiais Todos os domingos haverá oni

do 24' distrito, foram avlsa- bus nara Caldas de Imperatriz,
d I

.

t
. partindo do Largo da Alfandegaas pe o propne ano, que ,

8 80 h -l '

1. as oras rearessanno as 5

apresen.tou a sua queixa. hora's.
,-=>

Imediatamente, foram to-.--, Ida e volta - 5$000
madas energicas providcn- SELL & PR0BST
das e investigadores da

------------_._----------=

Seção de Furtos e Roubos
puzeram se em campo, exer
cendo rigorosa vígilancía nas

casas de penhores, na espe
rança de que os meliantes
ali tossem vender Ú nroduto
do roubo.

1

! RIO, 1 - O corenel Lucena

Efetivamente, tai aconte-l
declarou que :COI}�CO» telegt'a�o.u

, b
ao coronel Joan Sá, chefe politi-

eeu. No sa ado mesmo eles. co de Geremoabo na Baía di.
toram presos quando se zendo que está. re�olvido a s'e en

preparavam para penhoar tregsr, ma" que só Ae entregará
as joias em urna casa de p e- a. �l�. <Carisoo » receia a policia
nhores ela rua Luiz de Ca- aragoana, mas �()stra-8� desejoso

de se en tregar as autoridades de
Palmeira d03 In-lios, em Alogcas,
desde que lhe poupem a vida.

' W_h.

ULTIMOS PADRÕES DECA-
SEMIRAS E LINHOS NA

Alfaiataria A8RAHAN
Rua Conselheiro Mafra n' 9

Incendio numa pen
são de cães,

Londres
l.ONDRES, 1 - Durante um

incendio que se verificou numa

pensão de cães, da cidade de'Lan
cashire, morreram vinte e nove

cães de varias raças, sendo sal
vos quinze.

Corisco está dispus- .-----
to a ser entregrar O desaparecimento

de Martâ -

t Ofel@

mões.
São eles; Jorge Carneiro

dos Santos e Augusto de
Souza Salgueiro.
Conduzidos á Policia Cen

trai e habilmente interroga
dos, acabaram por confessar
a autoria do furto e forne
ceram elementos para a po
licia, afim de que o restante
das joias fosse apreendido.
Ambos os detidos exer

ciam a profissão de vende
dores de bilhetes de loteria

Quatt·oc4.I'utos a qui
nbentos mUhões pa
ra finaneiar o rear-

mamento

TRAJANO e

GA EIS: Morto o chefe fas- IAcista da Rum ania
� ------ --�.��i--���----�'a

A- voz DO POV'O Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO CALLADOBUDAPEST, 1- O chefe da

antiga Guarda de Ferro, Godrianu,
foi morto hoje, quando preten-
dia fugi!'. Gotlrianu e outros treze

_Ichefes da antiga organização fa8-1--
- ---�-----':_l

�ir���of;���nO�lrl�'���f;.��\��� :i: ��� Dr. Arminio Tavares _Ollv;::;:.:=iZ,
Ao passar este PO" uma selva, foi

II
CIRUHGIÃO.ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

atacado, aproveitando os presos a Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, ltt56
oportunidade para fugir. Durante
a fuga, Godriann e seus compa-: lT' :7, i

...._" ;;;----E-------�_=t.-·__:::==e__ '·

nheiros I iram perseguidos sendo ---

-'1-mortos. Além de Godrianu, foram I
�����s d�a!�_�r:::d�h��sF!��.O!: San a t o r i o "S a n t a C a t a r i na" I'

BUENOS AIRES, 1 - O mia- _

terio em torno da menor Marta
-

Ofélia permanecendo ainda inde
cifravel. Ag diligencias realizadas
pela policia não surtiram resulta- -

do, apezar de terem sido feitos

r
Serraria DELAMBERT

os maiores esforços pela policia Fone 1.100
de Cordoba. As drligcncia reali-
zadaa n03 arredores dessa cidade fi

· A

também resultaram infrutiferas. oglos ao governo
A policia prossegue com intensa

.,
•

IIt�vidade, nas suas diii.gencias, bras; elroafim de procurar descohrir qual
quer vestígio da menor que A61

supõe ratada.

TA

A "Combinação Feliz" I1í1S

perfumarias é arte que I'ãi)
encontrará sirnile. As Iormu
Ias dos Tres ElementiJs
orlrnordla.s da Beleza são
.

frutos da "Adora�ão'"

(�HARLAUTH,
é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revolucione a

America do Sul.

CHARLAUTH
não é um creme comum

CHARLAUTH
he extinguirá as sardas, -ano.

ravos e espinhas, sem a I 'mima
rritação deixando-lhe a· cutis

limpa. macia e fresca.

André KiralyhegyDr.
DIBlrt'Ol1 PROPRIEl'ARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para�o tratamento conaervutivo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicot.omia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

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

estradas de automóvel, CaL! clima saluberrimo.
O Sanatório encontra-se instalado com aparelhos 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.

I' A'ci��}P:'�para alu-

,t uel das lojas sitas nos baixos dI;
",jificiO La Porta, á rua Conselhet
r ,J Mafra, nrs, 1 e 3 esquina da

l, Praça 15 de Novembro, filn, onde
funcionou a Loteria do Estado.

I Tratar nas mesmas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Balancete da receita e des
pesa relativo ao mez de ou ...

tubro de 1938
RECEITA ORÇAMENTARIA

1 - Imposto de iicenç8'
4'-» sobre produção agricola é pastoril
5.-» de in ustrie e profissão
6'-» de diversões pub!ica�
8.- :. de capitação
g._ Emolumentos
10. - Multas diversas

,4$000
"

45:654$000
53i�20U
155$000
72$000
255$000
600$100

Florianopo.lisA GAZETA, 3··12,••1938
.

------- ----- ---�-�-

PREFEITURAMUNICIPAL
DE INDAIAL

Renda Patrimonial:

11'- Cobrança da divide auva 128$000

I

..• •..• • ••••• Cl."S04tl"

I i
: S

·

'S- J
-- ,:

! erraria ao ean I
• •

: ------ --- .

..
.

I no distríto do Estreito I
0. •

I Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em :
'. metros, Bem sêca e de otirna qualidade, �
· �
• •

: DISQUE PARA O N, 3 ESTREITO li
I :
••••• _e.e•••••�:

Renda EV8utnal:

12'- Eventuais
�

• 414$000'

A COMPAf\lHIA QUE, PRGPORCíOI'-iAU,,1ENTE,
�A/'dORES qUANT!AS PAGA "

---__·-"'"'-�._nnr:zz 71V_.:I"��."

Sbldo do mês anterior

§ - 2--Admini.traeAo 8 FI8i1eallzaeã:

2 �3-SubEidio e representação do Prefeito
4' - Vencimentos do Secretario-Contador
5' -- Idem do Tesoureiro
6'-ldem do Fiscal Geral
7"-Vencimentos do Intendente de A�eurr8
8"-Idem dr) lotedenre de Aquidaban
9'--Para diarias e transportes do íuncionarios
11'- Material para o expediente

§ -3- - Divida Palisiva

12'- Amortização da 5a. prestação da dlVidii
ccnsclidada

§-4·---Edliea�6. Popular

14' - Vencimentos e gratificação aos prole-seres
15' -Material escolar e aluguél de casa

§-5 --Digiene e ASl isteneia Pública

16·-SocoHo e Assistencis Social
� -

177$�00

§-6--Agrieultura e PeRuaria

IS'-Auxilio i.Í lavoura e criação 1508°00 II)

(:;ombiuaeões S(u·teadas
Em 30 de Novembro

Plano "A"

III
Plano "B"
Do l' ao 6.-

Y N:XllA _!__�iSlli���_�_--�� 35
M X L PV Kj F H 8 IY 29 D I 20

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

�---R.'IIIIil'!!Bi�lZ:!lIlIüIllHB��R!l�w.:.�,m;'���_
•

;1;1

§--7--DotJpesas Polleiais e Judiaria.

20'-lnspetoria de Veicules
21'-Vencimentos do Carcereiro

100$000
100$000

§-8_-S.rvleos Geral.

23-Iluminação Páblica e Material 782$500

Do 7,· ao 12.' 10,:'
U O_L _'1 P EJ B U 23- ,'-ii-is 'I-FH 34 �';�

t�
N X E Ix T Aj XX 30 i-YiSiTO 13 '�

Infor�ações e Prospectos
MACHADO & eia.

Rua Joloj"lnto n· 5 FIQrianopalis

24·-Para cODstru§io, reconstrução e censervaçãe
das "ia; publicar e Material 2:698$100 Tudo por 1.$000 Rs.

apenas

1'1 atai Natal
6:000$000
Fantastico !

; j *

§- -10--•••••••• Eventoal.
26·-Despesas imprevistas 209$300

Crédito Especial-Decrete..lil n· 10, de 2·6·38
Vencimentos do rI opegrafo-Desenhl&tll 4GO$OOO

-Despesas com a turma do mesmo serviço 76$000

Criel.to Especial-Decreto-lei n· 11 de 8-6·38
I�uxilio ás familias dos soldados vitimados da Ca-

_ ;pital da RepubliclI, per ocasião do "tentado de
J 1 de maia do corrente ano 300$000

S�DO EXISTENTE EM CAIXA
22:209$600
-42:544$900

CONfERE
PEDRO fERREIRA

Secretario-Contador
EDMUNDO WOLFF 111)11Tesoureiro

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

Lo Nouveuu per
fume de

S�hneider " C(jI
'"1It'\JMENAU

64:7548700 III
Iiii&iiiiii �

Prefeitura MUIl;cip.l de lndaial, em 31 d. outubro de 1938 ...

VISTO
FREDERICO HARDT

Prefeito

" ==Formidavel •••
-

'

Fantastico •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Depositos dentaries em

81 umenau ..Lages-Jaraguá-Cruzei ro doSu I
W
fY�'
�I
"
..gf,;1

í-;:�
w:;

ALBERTO BORNSCHE!N'
RUA 9 DE Mi' RÇO Nr. 2i 4

- Enel. '8Ig.·. 'fiMlnorvoH
<:) I ro '\, � f:;�: MI

��

�
I T':'81@�ne ��
u 't fi�

Rue' Visc;onde' de Taunay N' 185 I
Joioviile ..,1I1l fita. Caiarina

I�� .

Hotel situado em melhor ponto silen-
;1 cioso do centro da Cídaoe :

I
namento,

Informüções nesta redação.
---------------------------------

o Paquete IIAQUERA sairá á. 6
corrente para

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rie de Janeiro,
Vitéria, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas c

Porto Alegre

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarmaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

:}o'

fi "."._,. ,,".�_.' _

IC ntr

Preferido das Exmas, Famifias e Snrs. Viajantes
- ll\RDIM GRANDE E sor'y'lBRIO �

o'uart�íJS fhEJnS BO$1 o@rnida
BEBiDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

Proprietario:

Av·.-o Recebe-se cargas e encomendas até .a véspera :das�s2.ídas 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 (o,

Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita- '!menté para bordo em embarcações especiais, 'U

ESCfUTORIQ-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S03. (fONE 12'50)
. PARMAZENS--CAIS BADARÓ N.'3.--(FONE·1666) --END. TELEG. C·)STEtRA �. Para mais informações com o Agente �J cr�� A � f 4"'=O �;;;;.;:, � il. � r-') j'�"� � O· eJ."

-

_ • "-..,,:J'. ,�-"". � .,_"I' ,.. " . __
�_ r'''o:;: .....� «. ' !tt;',,» _ _ii � \{

___i'l!lIRIM1MSlml��Imlm�
- s=

�perte um botão I·"; e ouça sua estação I
'ü'

h.�"
·�inton�sa�ã�i�;ét:��R::�:-11
dos 05 modelos 1939!!! maravilhe
sa concepção eletrotécnica que per�
mile a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botão!!!

RC -VICTOR
1939 'Val... laD

FOII.grafos
Di8ee�
Agulbas

liiiiiiiiiiiiiiii'iiliCiiiiiii'iiiiiiiiiIiI'HMüiiiii·ihii__�
DistribuidOt�' Exciu::'3ivo

Casa P I E P E R
Rue 15 de NOVSrY1bro, 3.6 JOINVILE

Adrnltern-se ainda alguns�agentes,..�no:--interior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE .- MOLQURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDADü9!:_E BíSEAUTE' �OB MEDIDA

S A EC A
JOINVILE

p I
Fornece parpa o interior

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS.-Chapéus Ramenzonl+Carnisas - Grtvatas, ete.--Artiges para
Barbearias-Para Inverno-c-êanho+Spcrt - Viagem e Carnaval

PI PERCA A,
..JOINVILE

.. ,
'>1

�v·· I.SITE·f� , I

A c

EL A IDEH
Propr.: FRITZ SOPP

o ponto mais central para hospedar -se em (''J

�joínvile, com conforto" ótimo passadio e prontidão
só no

,Hotel Avenida
Rua do Príncipe, 353

..JOINVILIE

PI
o maior stack de roupas para meninas e 'gar6tos

sfra esquina da Trajan:i5
.,

A CAPETA·a..

Rua

IIIIIIFJI'!II! "i LUa i '. -"""'.'!! W il n. ; li_ WiII.....__.r.._--...----a---�;.��!f;Üiii!!lll4&a_...S_-__�7
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._ -------........._-----------------

--

Alfredo de AraujoI _Dr. MEDI ""- .,.'_,.

(" (....,..)

l
'Ifl,E!::pecialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e mo/estias da pele
.

Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
le e nervosas pela ,/lutohemotherapia

Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i 3 I
Telefone, 1.584 _jConsu/tas:-Das 8 às 11 e das! 14 às 16 horas
-

... _. -- ...._-_.. _-_ ... --_._-.- --- ._._----_....__...

"are; ii. 4 _.� r ... :c .....
«

----------]
I .

MJ.;OICO OPERADOR

DOEN�AS DE SENHORAS-PART"S
GCNSULTORIO-RUA THAJAN()�. 17 ses.

DAS 9 AS 12 E 2 AS ;f
HESIDENCIA A RUA José Veiga 186

FONE 1199

Dr. Joaquim Madeira
iVlEDICO ..-OC';U L!�Sl-A

Formado pela Fâculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles
tias dos olhos

Corse de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
I 10 Filho, no Serviço do Prof. Oavíd Sanson. no Hospital
J da Fundação Gafftéc-Gu;"le do Rio d� Janeiro
.1 Compieta aparelhagem para a sua espeelalldade
:j Eldreddade Médica, CUnica Geral
1 Consultas diariamente das 15 <Is 18
:í CONSULTOR!O Hu� l'BO Pinto 7 <,f,b. Tclt,fone 1456

J;M:-:�:':�:'::=��"::��::=:'!I
H_'.:......:.._._!. �_·_'�._ .. _.'.." ,._._._._ �-_..... .,.'�_""""'_""_.-., -

•__ . _

i

I D·'" l\ U a IlJ sto, �M r",. ���>!.....#11'

ds Pa'u! .�,
.

� t';. . H.::l�

�MEDICO
l:iÓENÇAS DE SENHO�

RAS-P.�RTOS
Operações '.

Ij::t �, •
.., •.

, : r
, .':;',:'

'Consultodo: Rua Viwr
N\eireles 10

Pua Trajado no. 29

D�"5en1bí�rgador
c;.

"

G... ;.:;:; 'no . onzaga

P.D\'OOADO

I Dr, �.d,. do Mour. Forr.l
p'� 10,30 e das 2 as 4 h�. Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobra 30 I

"I Telephone rr 1548 I
�:'

• I'lfi
l_........._......,_ .���
..,

Residencia: Rija Vis-onde
de Ouro PrelQ,' 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

.,,_ E

LETRAS A PREMIGS.
por 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses 5% c

Sujeito ao, [sêlo proporcional. ';

Expediente: aas 10 ás 12: e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

Barlco do rasll
Capl�al

Fundo de fesefva

10G.OOO:OOO$OOO
"259,746:100$000

ExECUTA TODAS AS OPERAÇGES BANCARIAS

AGENCIAS fi:: CORRESPONDENTES EMrI"e})O a PAIZ
A8ENCIA LOCAL RU-i\. TRAJANO. No 13

Abona. em conta corrente, os segúintes] juros:
Dep. com Juros (CONIE'RCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala.
f)ep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dtp. d� aviso prévio (de quaisquer qttantias, com <retiradas tam-

.�."
bem de qua.isquer iRl.portancias).

�'; com aviso prévlO de 30�dias .

:;*� �� �o dias

�Odias
DEPfi>SITOS A PRA.Z&=FIXO:

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mam.!

T
Ac--c-a-c--io-M-0-1 ����:!'�!lqUerrei ra temseu escríp- � estrutura em con-

� ereto armado
tório de advogacia á rua � e ferro

Visconde de Quro Preto �
n, 70. - Ph6J1e! 1277.- �

I C.ixa Postal, 110. _j �
,��

f iJ��:ij Df. '�»ilJjlA �
.

t;;.;
.... !"o).i.:.,r,<!�·tO'in,!llcci••'� �.:'.;::;::�:.� lh'" .

�
.

..,���.� �
�
�

I
:.��.;: �'_�'-

I·�··".t�VARRA·!
'., ",:r.h$.f'��·df__ �

,

, .,-' ';'�fXil:';�."'·r"'<!;t. i!tc.
..

'ii...��.

v�,� ';::'". �'fiiifqp

R.<:�dios W Curitíba
I Para seu concerto, preeu- �1 rai a Casa Musical, que sen-

�.�.•: ta com a, eíícina melhor �;::'
\
montada tt� ca�ital. ê�����:i"���Rua I oao Pinto 12 �A�e, �

. �*!!i?%&tt?'H'f6m. --_1 - r'.
� 1 Curso de

1

Ptanta.execuçãe, fis
cal ízação e direção
de obras
Apare: hamento com

pleto pa.ra. constr-u ...

ções de pentes em

concreto armado

arJ Carneiroo ibliro
Engenheiro Civil

...

I�alacla d.k�Caixa Ecanamica

Andar Apartamento
Postal, 784Caixa

P.ariilná

Maquinas e PilotagemSiálu I o _,. mes
-------� .._---

Especialista em molesties do aparelho g�nitl) urtna-
no do homem e do mulher
Ex interno e ex Assistente do serviço �e clrurgíae
ginecologia do Prof. Brawndão Pilhe.
Ex-Diretor do Instituto de Previr'encia Clíniea do
Rio.
Ex- Sub Diretor do Serviço Médice da Asslstencta
Dentaria infantil do Rio de Janeiro •

Curso e prática especialisad,: �·-o ���f��.
Medico do Serviço de Higiene Pré Natal do D. S. P.
do C. S. de F'ortanopolís.

Doenças de senhoras. úrolog'lfJ
Partos e Cirurgia.

Dr.
PHEPAnAM"t;-,� ALUNOS PARA EXAMES A se. l)!A
�{jINffiTAS. PRATICANTES DE MAQUINAiS, Moí(j�

RJ6TAS E A TUDO MAIS QUE SE REFEIU� A'
l\1.EQANICA MARITIMA.

1 0Lo �í'/i i:. Hh.�SADOS :8EVEa,Ro »In��iE AO SR.
j,. �ULAM:fIO DÚS RBIS 1IL�
I LARGO 13 DE MAIO. 41 J

La §i

FLORIANOPOLlS

_J
N OVIID�D E I'
SANOALIAS iA�Jt8bi'PARA' �ERAd II
Calçados ��IO"ó�LH@1\ QUALIDADE A :I
Sapsrtos DE VERNIZ DA MELHQR
QUAUQADE PARA SENHORAS, A 20S

::::H I l\!ELOS. TAMANCOS, CINTOS, ETC.
FABRICA DE CALÇADOS-BARREIROS
A LHE::ltJRE:UX

Secçã0 de verldaSQRuA CON. MAFRA, J9

Consultoria e Resideneia á Rua Visconde da U\Jro Pre
to, o'. 11 - Tel.-1089 -FLORIANOPOLlS.

'@QZ___jEQ ef_tB'WMii��'e,��������
I Dr. Riea.rsol -1'Gcottsrna r1 np gr, AeJerbal fl.

da Silvai
I\dvagade

P. 1; de NQ\7embro, 3 sob.
Fones 1631 e 1298

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (PI(Ore!SOl'
Indórg Burkhardt e Prefessor

Erwin Kreuter)
Eepec'aUeis em cirurgia

gef'"

alta cirurgia, gineecologia, (cle
enças tias senhoras) e partes,
cirurgia <lo sistema nervosa fl:

operações de plasticll

t••..,.,
"2"DiwCf?ac',,··

i'
-' ç -"

.•

erra

&6 nos Trabalhos do

Consultoria T nico de
III. :jiR�

IVO A. CAUDURO PICCOL"':�
Enger,hêiro Civil

--

� Profissiooais babilitados para tC;;;�';;s
� €'5 rar�es de engenharia

Administração. construção e reforrna de prédios com

pagamentos em prestações

Diltin910 e Bellza
."'_ """""

E".
L' ".',� .

8

". conor-.-'Ié9
CONSULT�RIU--Rua Tra·
ano N. 18 das 1 ij ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.2R�

,
RESIDENCIA- �ua Bste-

!
I. v.e.� ..

Junl
..

or .N., 26

I11�--
..... .

jrsescN'f%?'7g()íiP<�·'�'··· r''''�'''cf>- c:''i�z ·s:? ':_"J'-d'i
!

Ia .... IVIlgwel
Boatoeiof

CLINICA flBRAL
Vias Urinarias

TratamentfJ m.derno das
moles/ias tio Pulmão

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

Res. Hotel Gtoria-Fone 1333
Consultas dai '13 ás l' bre-.

Projétcs ern"�'ge!-al
'�;Jt"���.�1.fA�

Escriterio central: flua 71de Seternbro, ,,47
Porto Uni lo

��J$a;., ��--�.,..��. �J;.J.
• ;;o...a:,u;&A'!</....: .....��".;\:L::""

.. t!. ,. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com ótimos quartos. grande chacara arborisada,
cozinha de primeira ordem.

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

P/\j,::\ INS'rAL";_fç?ffi�fl5fttfZ5õRÇl"" Ê "í\W
TENAS OE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

t\ ELE�rR5CAI'í.i
J
j

lvi(i(!C! n i ssim os

liiões JU 52

vagam com a

maxima segu
rança C' ! ontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BúLIVIA
PERU'

.' I
I

, I
i I
I I TEM SEMPRE Evl STOCK E A' VENDA, POl<

PREÇOS SEiVl COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIA!S ELETRICOS, LU"TRES E ABAT-

jOURS ELE.GANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VIS�TEM A Ele'tr."caRua JO�Q Pmtc n, 14 ..

.l:\CABA DE Fi LClBER UM FINISSIMO SORTI:.
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NO\/! III DADE NO RAMO-AR fiGO ;_�ARANTIDO

"

!
I

iO--:�-���:_��t- � �;� r
-.

iiB
..

rasu

IfiiR
}lUA E.STEVES JUN;OR 93CORRÉIO

PASSAG�IROS' Floloianopolis-Telelonp, lã4ã

N (� E:�,treito Ponta do Leal

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

i
' 'I'

f:, .', I

[' �� 1
B I L H E T E '-s-� �J .

�\i
Federai e Santa Catarfna � ;

NOS CLI.\SSlC05 ENVELOPES FECHABOS�
� i
I I
.. I

,_���� ','
-. "<'ê''''''';' �K\�����W���

(IA. NAC. DE �GUROS GERAIS
IMETROPOLE II

(ia. Nac, de Acidente' do Trabalho
Constitueln um podel·OSO �rupo segu
rado genuin8nlente bl·asileiro, a sel·

vieo d� todo o Brasil

PEÇAM-f'<JOS PROSPECTOS E BNFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Diretoria: Dr. f. So!aro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Mélo Franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. PUreio Barreto ,

Presidente

II

'I
Agentes gerais e I�auqueiros em Santa

Cata."irm8

M A C H ADO". Cía. i1
I._------

Bua João Pinto, ii -- ex. Postal 37-
FLORI clN8POlIS

li

Para o "Natal"
E' o melhor e mais linJo presente que V. S. pôde

fazer á sua filhinha
Sua construção obedece á mais acurada técnica, E'

[indissimo e de maravilhosa sonoridade.
Cordas cruzadas-Chapa de ffictal- Repetição do me

canismo-Teclado de marfim-Bemóes de ",bano--3 r;e
daig-7 114 oitavas-Alta lustração de mogno-c-nogueire
ou preto

Especial pará clima tropical
A taboa de resonancia duplamente curvada, o encor-

�damento cruzado ,e a

e&ca,
ia cientificamente construida, ga�

...�.�-.rantem uma sonoridade egradavel. ?
Peça informações ao agente neste Estado: ,f
ERr'JEST(') MEVER ":'i

Rua �elipe Schmidt n. 9
.- Sc,brado {' ,ICaixa Postal 84-Flonallopolis �,

,

DEP(OSITAAIOS Ervl ST4�. CATLARINA

MOEPCKE
FLORIANOPOllS

REPRESENTANTES tE:

CARL.OS.
Bu

B

!li

ma s
eH

atriz
) 8". 6 118 1mfi5'" !It�llf'mtli.\ll l!Ilori...

iIIII ..",illllill" l1li1» WoIunll. Filiais em;
-- "pt. - III. 11_ ••!IS • ".iIlri'!tlifl1 ••na .

.._I "II. MI"" SQllIllQCMt. ��\!�II"'a (i�1 ••It.)
IMlU'9olililli�. tl!ur...f,'J......

A

v<I};;lIdn '.na tofJ!lHi ••••_
19l1!i&iUilllI file- ••••

"" IIlIO.

Blumenau, Oruzelro do Sul,

Jaio"Ele, Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

•

A.

i, '

, .....

_'\ "'�;�9.,.,��:�.�:,�_·. \.

De "'.ma MUMlaI'
.', .: i······

..
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Q'AZETA
florianopolis

sera' realizado

EONIOAS

2

DESPORTIVA

Campeonato
,.. .

prox-Ir
_.....

r-.o
A L.A.C.; porém, em oportuna r""''''Isdida resolveu fazer as preliminares

o dia B e as se-ni-finais a 10 do corrente, d2.s oravas de 75 e 200 rrlstros.
--------,------------ --- ---------------------'----

ASSUMIUIO treino de hoje
Os resultados técnicos colhidos no exercicio que a seleção

Ieade rança dos' "a rt i Ihe le ros" da entidade máxi�a do Iuteból paranaense �ealizou a�te-ônt�m, re-

.• presentam verdadeiro desabafo para esportistas locais, cheios de
apreensões até então, diante dos fracassos que se sucediam.

Pela primeira Vt'Z, depois de uma série inírutifera de trei
nos, vimos o selecionado local agir com desenvoltura e evidenciar
superioridade sobre o adversário que lhe foi ante-pôsto.

Deve-se considerai que o quadro rubro-negro. batido Ira
gorosarnente, não se apresentou como um contendor de alto coturno,
mas mesmo assim, o feito do combinado se enaltece, diante da
elasticidade espantosa da contagem verificada, a qual demonstrou
uma superioridade de forças bastante acentuada.

Os muitos tentos marcados e os outros tantos que foram
desperdiçados. resultarem de uma ação conjunta elogiavel do qua-
dro. cujas linhas se estenderam bem, isso analisando de um m02.0

3 geral. uma Vez que algumas falhas foram notadas, sendo facil repa-
7 lá-las.
9 A lueler 10 a 1 espetaculares, no entanto, não constituem
10 motivo para que estejamos convictos das altas qualidades do quadro.
I: ,"Jluitos treinos máus foram realizados, ernquanto que bom só um

16 tivemos, não podendo servir este para base de todas as criticas e

20 muito menos para se crear a suposição de que o problema está re-

solvido.
Em todo caso, o ultimo exercicio efetuado serviu para de

monstrar que os técnicos estavam mesmo errados, insistindo em fazer
esperiencias de antemão reconhecidas como infrutiferas.

Temos para nós qUE' o numero elevado de bons jogadores
com que contamos prelSentemente, constituiu o maior entrave ao

trabalho dos preparadores da F.P.F. Cada esperiencia mal sucedida,
determinava uma nova e foi neese trabalho inútil.misturado com uma

bô/\ dóse de protecionismo, que perdemos muito tempo útil,
Não serão estas considerações platônicas, todavia, que vi

rão sanar o mal feito, de modo que o que nos résta é aproveitar
o pouco tempo disponivel pata alguns retoques no quadro que
enfrentarà Santa Catarina e que, si vencedor, dará combate aos

paulistas.
��o treino desta tarde, com o qual sera encerrado o pre

pára do quadro que medirà fôrças com os bons amigos do sul, a

linha de frente da seleção segundo nos declarou o técnico Ari
Lima. será integralmente a do Ferroviário, ou seja - Bananeira,
Ali, Gabardinho, Pivo e Rubens,

Por [ôrça do entendimento que existe entre os CÍ"ílCO de
fensôres -cclorudos, não se poderá duvidar da eficiência desse quin
této, A inclusão de Renato, experiência dessstrósa feita ante-ontem,
deve ser colocada definitivamente a parte. Rubr.ns como titular da
pontae-querda e Edg1!.id na reserva encerrarão a discussêo em

torno do setor canhoto.
A linhe média, voltará a contar com o concurso de Jan·

guinho, que já esta refeito da contusão sofrida há dias. Com Efi
gênio no eixo, Hcrtoloti numa banda e Jango na outra, 3 linha
interrr e diéria e-tar

á satistatóriamente formada. Para suplente, nm

guem melhor indicado que .A lexandre,
O trio final não c .mporta qualquer discussão. Francis

quinho, Zaneti e Borges, com Iza 5 ou '\mérico e Ari na reserva,
darão conta do r' cada.

Para a vanguarda,
com Edgard, formarão um

altura da equipe efetiva.
E' bem de vêr que no decorrer dos embates do certa-

me nacic,nal, não st:rão permitidas substituições. Mas abordando a

questão dos suplentes, temos em mira permitir que, no caso dt:
qualquer imprevisto 8 harmonia de .;onjunto não seja quebrada
por completo, com a inclusão de um elemento desambiente.

Pódem ficar certos os técnicos de qu� os lumo� atuais são

produtivos e que o prepáro da seleção só agora está seguindo o

seu verdadeiro caminho.
Aproveite-se o exercício desta torde para os reparos fi.

nais e para recuperar uma pequena parte do te:::lpo perdido.
(Da GAZETA DO POVO de Curitiba)

Auxilios á nossa embaixada

RIO. I-A tabela des 'artilheirosn do campeonato, !orreui
ração com a rodada de ante-ôntem. i

Leonidas, que vinha perseguindo Caxambú, que era o 'lea-,
,consrguiu passá-lo. as-umindo assim o comando do Íóte, I

Vejamos as diversas estatisticas do campeonato:

Colo4ta�iío dos elube8
A contagem per pontos perdidos é a seguinte;

- Fluminense e Vasco

Botaiogo e Flamengo
S. Crtstovãi
América e '[Jonsucesso
Bangu'
Madureira

Artilheiros
Fizcram goals os seguintes jo�a.dore.:

Leonidas (Flamengo)
Caxambú (SãO CristovãO) e Carvalho Leite (Bctafoio)
Ozéas (Madureira)
Baiano' (Bal"lgú), Oonzalez e Valrdo [Flamengo], e Tim

(Fluminense)
GradiO' (Bnmuef.w\) e Sandro (Flumineme)
Alfredo (Vasco), Bi:1IÓ (flumio,'lw), L ..dislau (Bangú),
Nds':Jn (Bonwcesso) P. Placido (América)

Luns e Vll&donica (Vasco), Odir (BomuceHo), Romeu

[Fluminense] e Waldemar (Flarr:ogo)
.

Baleiro [Madureite ), Gabardo (Va�co). Helcllles(Flumlne�.
se}, Hortcnsio e Rom-u (Ailléliu), rai-�k<) c PeraclO

(Botaf(1gü) c R"berto (S�o Cristovão)
. .

Amaro (Maduuirr.), Chernp (B, tdfoí!I'), Füguelfa [Flurni
mos!'), F�nt();)1(l e rJigioho (Và,Cé»), Gal-go f! Russo

[Àmérice}, Jarbü, (Flamengo) Nestor c Vdigas (Sso
Cristovão) e P. l'lunfF (BOn'UCftSO)

.'

Adilson, Alcides e Lelé (Mar:!unira), Anrenio, Biruca,
Estanislau, Lula e. Nadinha (Stingú). Arge�rj(O, Aziz e

Orlando (Va�co). Ar], i\!vim, Carola, Og, Osca� e PI"

rica (América). Brant, Celeste e Orlliodioho(Flu,"!Oens�),
Brito (Flamengo), Camize, Euclides e Paranhos (Bonsu
cesso), Carreiro (5. Cristovão}, Nelson (Botafogo)

Artilheiros De.ativos
Fizerbm goals contra 05 seguintes playl'u:

M (Bangú)
wton (Bonsuce5s0)

licores verificado.
Foram venhcados os sl'gumtes:

2K2 e 3xO
3xl e 5x2
3x3 e 6xl
4,,0. 412, 5,,0, 5x3, 7x I e 8,,0.

Arqueiro. -vazado.

Deixaram passar bolas os seguintes:
, cho (Amtrica)
ion (8on&ucesso) e Joel (Vasco)
nciscQ (Bimgú) ,

or� (BotafoIO), Nascimento (Fluminense) I Walter (Baniá)
redo (Madurei: a)
lter (Flamengo)
anils (Madureira)
daleoa (8. Cristovlo) e Tadeu.(Am'rica)
êi (&nluceuo)

Sald.. • "d.II••'."

Tim saldos de goals:
Fluminense
Flamengo
Vasco
Botafogo

1 êm "de6cit,l:

América
S. CristovDo
Banku
:Jt(.adureira
Br/nsucesso

11
16
12
-4

I
2
lO
16
20

Juizes que atuaral"
Dvze vezes - Carlos de Ohven8 Monteiro.
Oito vez€s-Virgilio Fedrighi.
Sf'is V{ zes- Fioravante O'Angelo.
Q.Jatro vezes-José hrreira Lemos.
Três vezes-Edmundo Gemes. Guilherme Gomes e Ro

Porto.
Duaa vezes--José Pinto Lop-s e Mario Viana.
Uma vez-Lippe Peixoto, Loris Cordo vil e Minoui Ce-

berto

51
71 taldi.
101 Os amadores
13 ; l: - . Fluminense e VaSCllI

14 i 2·-S. Cristovão
18 i 3'-$al/gu'

4'--America e Madureira
5'-Botafogo

! 6' -Bonsucesso
I Q,". 7' -- Flamengo

�I BONETS
7'
6:

51
I
I

4'

Sandal ias de todos os tipos. Calçados
de senhora TFNIS, CHIr--:ELOS. TAMANCOS de

PRAlt-\ pelos preços da FABRICQ.
Pulsos. coleiras, cintas de todas as côres, luvas,

casacos e gorms de COlHO

F�bfica de Calçados -- BARREJROS
A. L.,HEUS�EUX

DEPOSITO E SECçÃO DE Vr--NI)A�, RU.\
CONSELHEIRO MAFhA, 39

1
2

7
5
4
3
2
1

3
II
13
14
IS
16'
18
19
29

àe Atletismo
no cíla. -lt

pai a o Natal
DE COU::"O E OLEADO,
PARA Cl�IAI\ÇA5, AOS
MENO�E'5 PREÇOS

PR E-a
9601(IlOC't(LO)

Programa diurno

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 ás 24.00 horas

Mimi. C�rníéri e Joasinho, juntamente
quadro de reservas perfeitamente a

Habor Dias
HEna Robl2.ÕO
Orllimõo 5i1ua
Almirante
mario Clara
150111 Laz:y
Orquestra CarIoca
RsOamés e a Ali 5tar�
REllctnal õe Oante 5entaro
lE�uar[le �atant e sua Tlpica ('ardentes'
RemEu .l5hlpsman com a Orquestra �e

ConCErtos

Absrrtura cem VOZES NOVAS, elemlZntlil5
IZstrelantrz. no raOlo.

fi". horas certa., Jornais falaõos com no·

lIelas em primeira mao, formeelõGs
pela A HOITE, e oferta aa ('a.a
6ulmara"5 Lti�a., aglZnela C'a Lo·
tc,.la �Edli!rat

"'s 21;30 ('AHCfllo 00 OlA •• EscrUca
E Interprdaõa por Lamarllne Babo,
uma ofrzrta [la casa Oe louças "O

DRAGlo.
"

!5przakers de stuOlo: Oauualõo ('ozzl li!

Celso 5ulmC!lrZlrza.

AmanhA:

o Interventor catarinense, sr. dr. Nerêu Ramos, num gesto
que muito o digni6ca e vem comprovar o interesse de s. excill. pelo
desenvQlviRlento do esporte em nossa terra,auxiliou com 2:500$000
as despezas para o transporte e estadia do norzeQ catarinense.

O sr. Mauro Ramos, operoso prefeito da. Gspital, numa ati
tude acertada c louvavel, auxiliou com 1:000$000.

Será irradiado o jogo de
amanhã

Seguodo comunicação recebida pdo nosso diitinto conter
râneo sr. José Cândido da Silva, a hde de domingo, entre catar i
f1enses e parana.en�a. será irradiada pela P.R.B.2 transmissora
cutitibana,

.

em 1480 quilociclos.
'

'" Tarde· �oot·8all

'" Holte • Brnanl ali: Barr09, laa mlZlo,
Cel!!:shr AIOc.

"'I Z1.00· Concurso Muslcll .alo IC ..Z o.
:z005000, Oel. Orz 100$000. 4 0111
50'000 IZ la Oe Zo'ooo: srl>J 05

.. rEmlol qUE �AtO K oferECE ao.

QuuintlZ!!I; qurz 10lZntlflccr a. mUlSlcall
IrraOlaOas nut!!: programa.

""11 ZO.30 • PlU(08 � BUIca. dI Talentos
Um programa para calouros.
IntErprsztaOa p�tQ elRnca Oa Teatro
Im' CellG,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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atuação á trent�:! dos negocios ntunicipais
ao sr. Os�aldo Haberbeck, a itnportancia de 31

saldo dos bon.ul eDlitidos, os quais rendiatn 12 por cento, ficando
tal pagameaeo liquidado êsse cor.nprolDísso da Prefeitura Municipal.

NOI>

--------------------_._, --- '----

operosa, atilada' e
càpítai,' -pagou, ôns4

contos de réis, &:01110
com

darazão
• ....

_ � ."L'" ..;o _
lO .... _

sua

da

AaI
Tenta�ão de roubar I a exma. sra. Carlota V�igt; I',

, I o sr. Lucidio Cardoso;
Parece incrivcl, mas, todos os o sr. �emogenes Francisco da ���������������������������������������������������!���T�·-�.�

anos, por esta epoca, tenho uma I, Silva: A V O '7 D O P O V O Proprietario e Diretor Respon§!ivel
tentação louca de roubar. o sr. Asanor Cardoso. &. J A I R 4) C A L
E roubaria de toda a cidade Iporque são 8S orquídeas de Praç� SRA. FLODOARDO DE OLI-

que me tentam. As lá de baixo VEIRA

QUI·nto�nistas de 1937me encantam, mas as «purpura- G;:'i!I II
ta », umas que estão numa arvore

A data de ôntem assinalou o

bem defronte do Palacio, que o aniversario natalicio da exma. sra , Ipovo assombrado com tanta be- d. Antonieta Sacilotti de Olivei- C O N V I T E
leza chama-no em seu linguajar ex- ra, esposa do nosso ilustre patri- I
pressivo, «boca de dragão», fa- ci� SI'. major Flodoardo de Oli- A turma de bachareis de 1938, do Ginásio Catarinense, tem I
zero-me perder a cabeça. veira. a honra de convidar os er. socios do Lira Tenís Clube e exmas.1Não é nem, pelo g'!ande respei-] Dama de excepcionais qualida- familias para assistirem á soirêe de formatura a realizar-se nos sa

to que tenho a propriedade alheia des d� coraçao e espírito a anr-. Iões dessa aristrocratica sociedade, dia 3 de dezembro, ás 22 horas.]
n�m pelo medu de ser prêsa, mas versanante. foi durante o dia de I Florianopolis, 2 dezembro de 1938 I
BO por não encontrar um luzar ôntem muito homenageada. I Iem que elas estivessem melhor I A comissão
colocadas que ainda não as furtei. HABILITAÇÕES lite'!9••&fJ�••e5•••o�ee.e....r:"......e•••••••8....0•••••

1 �'8I&?&&&ª-PSfii!liUml�,iiIW!ii *2& U..,PAAP "*""II.

Todos os anos, sem que lhes I
R

II

t d C "RTAZESseja dispensado o menor cuidado No oartorio doj Registro Civil,

n dou I' egls ro e H
elas se enchem de f1ôres. E só estão-se habilitando para casar o I
�:��� :�!�.� foram plantadas ha ��r�;�:��:�l�i�h�a d�ru:r� s�:� ._1estrange iros DO D IA
Quando eu as veio sair numa

noel Vieira Ramos. ..... ..,,.,,,.....iiiiiiiiiiiiili ...õiiiiiiiiii;;;;,;;;. _

exportação a granel fico com me-
-Estã-se habilitando para ca·

!���e ir:di�:tl�rael�, ci:���:��:� ��f,' �o �r��t���;�s �����tJ�!:i� O SOA�LHO DO
nba a se zangar do nosso desca- snta. Ladir SIlva, filha rio sr. .-.

so f) nos castigue raatandoas João Euladio da Silva.
todas. I -_ &�llJ)rl·,.Ift�m� v�z EU VI o nosso er- PELOS CLUB:ES la.., UvS
quídario lindo, Sim necessidade
de estufas e irrigações especiais, Ra.verá, hoje, animado baile
com uma coleção completa de I no Limoense Esporte Clube. in i
todos os exemplares da Ilha, na I ciando-se as dansas ás 20 horas.
adorável mata da repreza d'água i

--

da Lagôa , ENFÊRMOS
VI de todas as variedades que

possuimos: conhecidas e raras,
DR. HAULINO TAVO.RA IA �.ft_�*e'.obelas e exóticas. t::Jua&

.

..,

Lindíssima, parecia um sonho!
Encontra-se eníêrmo, recolhido

E-f I' a um quarto particular do Ros
... lD e izmente, era_.

-

Acordada eu penso que não pItal de Caridade, o sr. dr, Rau-
nos custaria muito ter a coleção

Iino Tavon, ilustre Diretor do

toda nas arvores da PRAÇA, um
Departamento de Administração

lugar onde TODOS poderiamo!i Municipal.
aprecia'las. O distinto. �nfêrmo têm sido
Não nos faltariam amadores fartaroen.t? VISItado, não iuspi

que, estou certo, de bôa vontade rando, �ehzmente, o seu estado
as cata\olariam. apreensoes.

Alegraria a todos, a cidade ia-I
« A Gazeta � qm� .muito admira

teira, e eu de tão maravilhado, ? 'ma grande capaCIdade e a sua

garanto, ficaria, para sempre cu- I mvulgar cultura, faz votos pelo
rado da c tentação � de ro�bar. pronto e completo restabeleci-

Y.
mento.

LA D

Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(!Especialista em doea�as de Senhoras

e erean�as)
C:;ONSULTORIO

Rua Felipe Sebmidt, 39

HORARIO: das 10112, ás 12 e das 2 ás 5 horas

CINE
O sr. dr. Ivens de Araujo, s-. PROGRAMAS DE HOJE:

4. cretario da Segurança Publica re-

� cebeu o seguinte telegrama:
RIO, 29- Circular- _: ODi�ON, O ihlel" dos

I
Comunico-vos que o Conselho de cinemas

d
Imigração e Colonisação resolveu:

Cel1l especta ores _l.-seia concedido prazo um ano A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:.

.iara que empregadores dêm cum-

: primento artigo l. letra F, de- VAMOS AO P;V\DO -u . a

LISBOA, 2-Ir>formam de Vi-I' nematografico a que assisti-m
'

ereto �39, de 20 de agosto ulti-
I F" d l' t

.

t de P '. A • I I
- .

a reamun e, no GlS n o a-18e�9C(m_.as pesso.as, o pavrme..: . mo, com re açao estrangeiros pro'
ÇOS, de Ferreira, que durante a ruiu, ficando feridos mais de cr 1:1 varem ter entrado Brasil até 30
realização de um espetaculo ci- espectadores, dos quais dez g!;, de julho de 1934; 2.-que seja

vemente. Um dos feridos morri., concedido prazo de 6 mêses para

d
pouco depois, Houve intervenção mesmo efeito, com relação estran

e! dos bombeiros das proximidades, geiros provarem ter entrado pe-
A con -lu,lÍ(} de

i que levaram os feridos para o riodo l. de agosto de 1934 a 21 PERTURBADORES D:)::)

hOJe te no Lira
I hospital. de dezembro do corrente ano, PRADOS

I No momento d� desastre vinha desde que exibam titulo I�galisa-I
. • I

sendo passado o hlm de. p.ropa- ção C?mis�ão. Permanêllci� .

Eg- I e o estupe I1J co 'nDI.�'ll 'oi,)
. ConforI?e temos notIcla�10, r;a- i �anda do Esta�o Novo, l?tItula-1 trangeIr?S asgmado pelo MHllstro: MOMEN TOS OE: PEtUGO _

IIza-se hOJe, na conforta,'el seda (,0 «A Revoluçao de MaIO». O, da Justiça ou qlle provem t�r

re-I t
d L· T

.

CI b d' I' h'd . I' . - repor agens.
o «

• I�a eDIS u e», a gran lO- espetacu o tI� a SI. o orgamzado I querIdo sua. legalisaçao perante
sa sOlre� dans�nte. com que os pela SecretarIa NaCIOnal de Pro- mfolsma Comissão; 3.-que depois Preto-I $000.
bacharels do G108SIO Catarmense paganda. de 22 de dezembro vindouro, em.,
comemoram a sua formatura em -0- pregadores devem dar imediato 1

ciencias e letras.
•

LISBOA, 2-0 desabamento éumprimento referido ",rtigo pri-
VINES COROADOS

O aprazivel recinto da colina ocorrido ôntem durante a exi· me:ro, letra P, decreto-lei 639
certamente acolherá, com áquele bição de um film cinematografico com relação estrangeiros que en

seu habitual arI!biente de elegan- em Friamunde verifiCOU-Si á� 21 trarem em territorio nacional
cia e distinção, as principais la- horas. Mai'l de mil pessôas caí-' após aquela data; �.-que todos BOULEVARD OS rlOL-
rnilias do nesso «set» Rocial, que,. raDl umas sôbre as outras, depoi� lOS prazos sejam contados a par-

I LYWOOD CO'TI J h H ll'd
em um convivio cordial e alegre: do ,rande estrondo motivado pe-! til' de 22 de dezembro futuro I iVl '. H

' (l o a I ay
.

II d t C . . I .
e I ::lrSn i unt

com os Jovens e esperançosos e5l- o afias ra. om o aUXIlIo dos, quando devem estar orgamzados

CELSO MOURA �aleceu,,, ôntem, ?O distrito de tuda!:tes, emprestarão á brilhante holofotes das mo�ocieletas fora�: serviços regist!-,o estr�ngeiros, se- O Vf:O PI "J TADO
Jooo Pessoa (E9treIlo), a sra. d. reumao um cunho de alta reorea-I procurados e retIrados, 130 fefI- i gundo determma artIgo 133 de- G G b

com

Faz anos hoje o nosso distinto r Rosa Dias de Oliveira. O seu se- ção e VIVO entusiasmo, dos, muitos dos quais completa-! certo 3.010. Sauds. (a) Tra�tlvo. �

reta ar o, Yerbert \1arshail O

conterraneo sr. Celso Moura, de-I
pultamento ef�tuo?-S�, ôntem, ás O «Lira" vae ter hoie, pois, mente inconscientes.

f ' George Brent.

clicado escrivão em Ramonia.
16 ?oras, no cewlteno dos Co' uma das suas grandes noitadas O panico foi tremendo, sendo 2 ,MA QUINAS

_ P�RA GELO Preço:-I $000.

I
quelros. de confratemisação sochl, o que' o quaclro muito pungente .Eram EM PERFEITO ESfADO VEN-

EDr"'AR SIMON prevemos pela grande procura de pais que gritavam os nomes dos DA CI GARANTIA
\li{ , l 'I ,A me'hor lenha 11 f D I bI • 00 convites espedais, que têm havi- ilhos e vice-versa. Os einos das e aio ert

Decorre hoje o aniversario do
------ do, por parte de familias quI' não igrejas alarmaram todos os mo-

sr. Edgar Simoni.

L E I L A"W O
pertencem ao seu quadro dos as- radores do distrito com os seus

sociados. FD tos desta natureza toquei a rebate.
A eíem'ride dp, hoje regista o têm a suprema virtude de esti-

aniversario da exma. sra. d. Ma- mular o intercambio amistoso en-

ia de L. da Silva, esposa do sr.
N,) -dia 6 do COl'rente terça-fei- tre os n0SSOS principai8 clubes, A I u g a f-n • s e

1anoel Bom da Silva. r� n� predio da Rua Tenente como o assistimos, ultimamente,
S I 77' d

Ao concur�o para segundo es-
� :elra n.. sera veu ido em durante a1l festas em homenagem f I I

..

d SFazem anos hoje: �eIlao mOVeIS para quarto Aala ás candidatas ao concurso de «A
uma coo ortave sa a e quartos cnturano a ecretaria da Se-

Ja?t.ar sala de visita 2 Bireus mais bela Jovem uo Brasil», rea-

J
a pessoa de trato. guranca Pública, inscreveram-se

Maria Luiza Boi- mI�IBtro .. Tapetes Gongolina e j lizadas nas nos�as diferpnLes so-
Ver e tratar á rua Fornando

03 seguintes candidatos' Abelardo
mUltas mIUdezas. ciedades.

• Machado o' 4 I.
ea Costa Arantes, Daímiro Du-

i li
Im,

'arte Silva e Silvio Silva.

excelente comédia com Shir
ley [leiloe-Jd Prou!y
Slim SUlllervdle e a hmib
Jones.

REX, as 7,30 hClras:

FALJWIMENTOS
ANIVERSAIUOS

IMPERI �L, ás 5, 7 e � 30
,

.

horas:

Cencurso na Secre
taria da Segurança

o FIM DA QJAD�ILH \
eolP W:J1iJtll B.ly.:l e Llrry B.
Crabbe.

Preço-I $000.

Vende-se ca�::'!�
ta com dois cavalos. Vêr
e tratar na rua Chapecó
n· 45.

o S�bão

'�Virgetn e"a
Jo in-v-iI-Ie--M-A-R-C-A- R-E-G-I-����-D-� S��Ã�r:RGt'A,

ESPECIALIDADE

Inão deve faltar em casa alguma
�----���--�------�------�---

-de WETZEL & Cia.
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,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




