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FORMAVAM 'CLASSE;
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'PA'RTE"A'

•

EM os ,GOVERNANTES

"

,�J "

�
"

,

<'('O regime em que vivemos ê· o da mais franc;l�)çolaboraçãQ de

todos' os supre/mos objeti,vos·da nacion,alidade!' ,... fase da hlstorfà' mumíle],
·'em que/os povos fracos, desunldose desa..mados são .prêsa façl�;)� apete
:crda das nações lmpertatlstas' ,.., discurso do presidente Getulio .� Vfar_á$ na

entrada do Ano Novo.

\. ..

?;G
�

contar com 't'@ssà cceperação e 'vigiláneia' patriotica.
'Brasileiros: Façamos uma pausa nas axp�nsõeB' jubilosas,

ccneeatremca o peasamento no futurô,,..proQiu:temdo· a S6il DI••mss

CJue saberemos enfrentar todas as dificulHades' eom : agimo firme,

capaz da restituir ,á .Pa�ria•.á custp d� �ua�s6Juer. s..acrifíeies, o que

nos tem dado em dlgDldacle humana a fcrça ,el!pmtual. l .

. A. ativid.dell governamentais'

, . - -"

.

V i florianopoUs, Terça-feira, 3 !de Janeiro de 1'39
--------------��----------.------, �--------------�------�----------------�--------

·ANO· 1335

Um patr....onio enorme a ,:.'encler

I

TELEGRAMA
. do: ilustre' rel. ,Gentil falcão

M'achado 8&

..

Rua Joi'o Pinto, n·. 5 ex. postal .. 37
.

FLORlANOPO·US.
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.\ �HVERSARIOS

o I
" '

, \' do qual era eapitão ajudante.
'

Maria Gomes MeD,donça, e, .p�r I

a Pela' a afabilidade de seu tr!l' parte da noiva,
'

fi Ir. Arnaldo

�,to, perfeito cavalheiro,. de um :S.neteli.e sua, e��a .. seahora,
d.

!
coração bem Iormado.i, faeilimo Olga Frelte� !30D�'eh. ,

Ilhe' foi conquistar a
'"

estima da O ato religiose, 4i{ue te�e logar
provecto advogado e proprietario I familia' e sociedade -catarinenaes ·ás 17,aO haras n,a Igrel� S�oda Farmacia Cristovão. ' linde hoje está perfeftaméDte'ra- L�í8 GOD.za,a, â Pedra raa .e

O talentoso aniversariante ser,á eicaclo e ás quais die a dia, mais Iei pllralufad. por, P&�te, D�
. n�.bastante cumprimentado no dia de '

se impõe no conceito pelas luas vo, pelo cap. Jos6 taoaZI9 de:hoje. "

; qualidades de sarater. Freitas e lua �xllla..ceasorte .-

Os de « A Gazeta � o abraçam �f�� I .0, de c � Gaz�ta» em quem o Maria çarlo�a de FreItas, a,. P:� Ituosamente desejando-lhe Ielici-! ilustre aniversariante . -enceatra ,arte da noive, pelo sr, Jero I

dades.
'

, ,'um, 'amigo, enviam-lhe aíetuosiasi- IDO Valente e sua- uma. esposa,

. mo abraço:" ,

I. ,d. Ad.liga Valente.
. DR. ODILON "GALLOTTI

'1'
- -�

BATISADOS
R( gista a data de, hoje o na- CHEGAM UNS '

;;

.

Fel lsvado, ontem, á pia h.-

talici�� 'do

.Dt\lIJS?
ilustre co�terra-_ MÁRIO R.. WEN.DHAUSEN tistaal C!) galaate mesino Celso,

nee �'. �r �ddon .Gallottl, pro Chegou a esta CIdade, prece- fHàinàa do diiltintc;'l easal Silvia-
.

vecte .paiquiatra e_!l'gura dest�ea. dente da Ca ital Federal; onde dr. Ed�Yndl8 Moreira, servindo
da DOS meios medícos da b!apltal >, h �hantismo a Fueul- de pa4n.h(i)l!I, o ir. tte. Jal.yr
eh Hrpublica, ande goza de gran-. d��: J:mMed�cina, o distinto [o- Faustino 4a Si�y,: e sua

.

uma.

de estima.
. . ve'ai Mario Ramos 'Wendhausen,. sra. d. Al"a Te1X4!ma da SIlva.

«A -Gazeta> Ielieita-o. filho do nosso prezado conterra- 'MOVE'ISFazem anos hoje:· neo ar. André Wendhausen Junior, ..
t�sourei�o da Alfandegà,� aé_ FI"., CASA SILASa exma. sra.. d. Henriqueta rianopolis. So naMoré;

CiI sr. João Pinto da Lus;
a exma. sra. d. Juraei Barce-

1101
Pinte, esposa do' s; Guilaer-

<
.,'

me' :lárcelol!l Pinto;
,

•.. . o sr. Jcsê Veiga de Amurim;A. data de hoje assinala o IiIDI- >' .1 C ·1· .l
.

1·· d di a exma. sra. u. ...�clla na
versano nata reio ao nosso IS- Cl h OI·

.

a ..lo r. d
• ..un a Iveu8, tapos iii s.

tinto conterraueo e preza o ami-
F

.

C..l S·l
.

.

AIf d Sil raneiseo . aa ,I veira:

gdod�r. d re °f' I va, o.p�roslo)e o Ir. Deodato João Furtado;
e ica o pro eito mumcrpa ( e

h
•

b J 1· Ma 1·0: da. . a sen onn a u Ia r '"
'

Biguassâ, â cuja comuna vem
�.I

'

d
. . . . 01 va' .

prestan o mel\llbavels serVIços, '.
C I B' a cl.·

d
.. d I

-.'.. o meDIDO ar os a S u,
a mlDlstran o aqufl e, munlclplo .

, V'· aI Gu}·mar�aes.

d d·
�

êl o memno env
com competen�la e Icaçao e z_. eOlta.ha cerca \ de OItO anoll.

f

Grandes, por certo, serão as MAJOR FLODUARDO'OLI-
h,omenagens que seus amigos e VEIRA
admiradores lhe tributarão no dia
de hoie ás quais 'nos ·assodamoB
muito prazeirosamente.

r aHM. ,

�<prézUdOil �I�fl.!Iteli- que, na me:
I 'representaçãe, no E,tado de
INossa Vi"

PREF'. ALFREDO SILVA

POLE
·08 Gerais e Acid. do
Ihalhe,

"

) nOI fôlr dadlo subibtitu�o,.aiodda fi
centra e pe lU su -1iI1t::nClal e

lo &.�Ia.
15-Cax·. postal 17
NOPOLIS

PREF. ARNO Mll:Y�R

Eiltá
-

nesta _ capital �,operos. \ '�erviço ótirr:o e preços
e d,di8ad5' préfeito I?dilidpal de an,lmado,res. .

.

'

Bom Hetiro, sr, Arno' Meyer. Tanto se fabrica como se
,

írnpo rta. Vinde e verificae o
Chegou a esta cidade, vinde

do Rio, o .sr. Aristoclid81!1 Pereira nosso stock, sem compro-
d. Amaral,! digno sargento da misso.. . _

nona Marinha Nacional, que velll' Pontuahdade, perfeição e

em ·vi'!ita {lg sargento Joaquíra rapidez
é

o nosso lema.
.orges. Rua Conselhe.iro Mafra,72
HABILITAÇõES TELEFONE 780
Eatio •• halili1itando para.a·

sàr, DO 8ortorio do Registra' Ci
vil, o Ir. Jorge Leonel d. P.ula
e srJ!;a. Delorme Fortkamp.::-

.._--,�,-�--

.-

rabalhadores em

e Trapiches

'C
1 .

1
Dra•. 10S(P�"� IA. SCHWflDSON

loeneas de Senhoras
eal1�a.)
rLTOBIO

Jt

(Espeei Ista �,'o'
ti,.

�ON

Sehmidt, 39
ás 12\' das 2, is, 5, ho�a�'� ;

l����..®����.:!��
�trato de casamento \

�
I"

'

;.�
:'�DERLEY JUNIOBd�

1 •

• \ ' �__l tem o

...:.q,I.�I�Or\)'�e85088 de !luas
(.Oil!.rc,VII ca"awelllto ·eol'll o sr
\ ESPlhlTO SANT., ra8i�

m nume que 8e impõe -!li. u.. simbolo .. !lma ....ga.b:a\'Íio quo resplend....dO� o' pr.."tlÍlf
EQU!!�.II��rito:TF;�!!!r.��S, A'CIDENTES E !!!�Z�d��

D f �� E .,. O FI I A
ALBERTO TEIXEIRA BOAVISTA
BÀftAO DE 'SAVEDRA
DR.' AFONSÔ PENNA JIiNIOIl
C. 'HAIlENNE'
DR. FABIO ··SO•••'

EFE,TIVOS:

-:- '" .....

FtSOAI;..
... -..:

.

SUP�ENTES:
Dr. .e.ar Bahet)o
Dr. Ge8á� Pro....ã

( .
/'

Dr: J. M. Oliveira {;astre
.J'r.ueis.o Pereira Manto.

GEREN-TE -GERA ....
� R.' , �.é\.SSINELLI

EQUITATIVA TERRESTR,E$,·�· �:jé'IDENTES E TRANSP�!
Se,or•• de . Aol".ot.8· Pe••oaI8, Aeidelit••

-

do' '.frabalho;: llio.udt., AutolDovel8, Tra.Mpertes, ••1b
_' AG.ENTES GERAIS EM, SANTA· CA':'AFlI�

M ,A, C H A C-O & era,.'

Avenida

R.a, João 'Ploto, ii �. :postal 37 FLORlANOPOLI5

_Sub-agencias _ nos m.u�iêip�ios� ca:tarinenses � Peç�m--nos�------��------�------------------_.---------------

Para seu 'seguro. de, -·\11DA
À E Q -U/I

..
,T A ;r.' V,'A

dos
.

Est�d�s,
v

_UÍ1idos do Brasil
'

} t

Fundád� em 1896Rio Branco 125
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A· '�dAZETA�'19-38
D::1'ê��Qi d� i\fôúritFefrt; r: ..:.:;!_.:.__=-".;;;�."=.. , .•....,;:. .,ii·.";-;;;;;

.
. Advogado

.. ,

:. i
Rua, Trajano i. (sob.) '. i

,� :fiZ. i\Jl ,.JLp ..• ·, i. ,:

.

,,'

·1 A.p�e�te <'uu ,botão 'j I
!

"

. e ouça s�a est�ção I'� .,". �.,
.

APRE SENTA,

'����I.'···"id"w...�\ :t�fJftf� linha 'dé·�n.,d'i'os: í

"

.1.(rS:';"::;'�!:':�:�il·R·''r-��A'
.

,". U")C'"{l''··�·O·R� d'&s ,j3 modeles 1939!1! m"f(�v:·a(·- i "
.

.

' .

'.

��& .�oncepçã() eletrotécnica que Pi"- I" _'
...._ ..

"

,'.
.

ii �, .

-

mité" ,a captação de sua estação pre'
,

...,

t ' '. '""

. f@rida.medianteosiwpksmovi--I '1� '-=»,a'
'

.

��Iltó .�:!r::�o.sobre um �botãolll I - ...,� •

·'Y"yql••
.

' .'

Distribuidc)'(" Exclusiva.--. . ."....'rafos ',,'

a•••_
'

Casa P,I E P r;:-'�R ;; Ariâl.a.
Ru.�·15 de Novembro, 3EiES .' J'(JiN�VíLE.:·.'

Admttern-se ainda .algunslagénte. :.�,rt"'t.rio.p":�,,,·'..:\: j."

FABRICÃ 'DE ESPELHOS, A UNICA ,NO ESTADO ---,,-VjQROI DI! TODA -EIFECII-.� MOí...URAS".-.
..

'

QUADROS, ETC.--vIDROS .LA.PIDADu� 'IISI!A"TE' �Ol MED.lDA" _-', .: ..
,. _ ...

J • •
' ".,

•

.
'

C A
JOINVIL:.E

5 A P I E, P .'_ E ", v

F"orneoe!p.ra � fAteri'or
. �SECÇAO DE ARTIGOS -pARA HOMENS�Çha,éus Raminzml'i-C.miea.'·� Orlv-atas. e� ......-Artlges para

Barbearlas+-Para Inverno-Banho-"Spert-Via'lm e. Carnaval
'

.: ,

'-p' llt�.. ·C·
'.0 •..

�r.S' A.'A··"',.
��:, ".' ,

..

.J O I N.V I L •
.�- I

''''1 S IT E M

;:J rz,

f'i

BORNSCH,EjN
DE M ... RÇO Nr; 214

.

..

d•. te)g.. '-Minerva'!

Hotel Avenida

VEN I D
-----.,.------ ..�

.'

Propr.: FRITZ SOPP

o ponto mais central para hospedar -se em'

.Joinvile,· com conforto, .étimo, passadio e prontidã
sé ne

Rua de Príncipe, 353

..JOlvN-VILE '
.

. :"

• I
..

,
.

···A,·.······�·A··.--IT.�- ,,"-' � ..

U nnalor .t.C�. d. _ eoup.s 'para menin•• ·.··}·ga ratas
...

"
> ,t" • _,!

RUê!,; Conull:1eiro-1hfra'-'Qquina da Trajafii1l
- .:' �.

...' , .
-

A C A'P'I T A Lo.. ;l�l .

•. iI. 't'.;.·,

'N

limil.' t GCM

, ..

�J
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A
. Gazeta, 3,....,1 ....1939�· floriariopolis

OExercitopóde r�jubllar...se de-ter, no
ano,que findou, lllelhorado . sensível
mente o seu '.aparelh�tn,ento bélico

"Dentro da ordean e da lei, enl atenta vigilancia, na defela
do regim.� se da sOberalJia dá Patria,. a .

sua lDissão se engrandece e "se

sublinla�9,..:Proclaanaçio ido aninistro da Guerra
RIO, I-O general Eurico Dutra, nnmstro da Guerra, Unido, ceeso e forte, .com a nítida compreensão das suas

dirigiu, por motivo da passagem do Ano Novo. uma proclamação responsebilidades e dos s-us des�inos, e cem a certeza de que ha
ao Exército. Es�a proclamação; encaminhada através do diretor da· a restrita lealdade o desprendimento cumprido o seu dever. tem
Diretoria ProvisOlia das Armas, é a seguinte: o ExérCito tanto a obrigação de-'continuar a zelar pela seu di-

«Aq iniciar-se o Áno Novo de. 1939:- tenhe a .g.[.a.ílde ciencia material, quanto pelo seu prestigio, moral. 15;0. porém não
:i tislação de diricir os mais cordiais votos de felicidade pessoaI-:; ·em.,rov.eitlLfll,oprio, pois a desaplbiçãQ e a renúncia teem sido _RIO. 2-Veic�lam·se de'l Newton tiflh� dinheiro n»
todos os srs. oficieis," sargentes e praçu do Exército, bem como o carateristicas de sua conduta. mas em beneficio daI comunidade talhes sobre a vida do ex- Banco .do Brasil e no' seu
elemento civil que vem prestando .ua valiosa cooperação proíis- brasileira e .da segurança nacional. pois aada se constroe, nada se seminarista ex-falso padre' quarto foi encontrado. um
sional no Ministerio da Guerra, conselida, nada se mantem, nenhuma nação ou -regime se impõe sem Newton dos Santos, que quadro .cotn as fotografias

O contentamento com 41ue me dirijo, nesta feliz emergen- um Exército prestigiado por seus proprios elementos e pela epi- tambem se valia de supos· dos, bocharels formados em
cia, ao Exército, funda-se sobretudo na esperança de que· no nião nacioaal. _. tos nomes e preso ontem na 1932 pela Faculdade de Di
ano que ora se inicia não seja perturbado o rítmo do trabalho. Ciosa do seu passado historie. e das suas reeponsabilidades avenida Rio Branco quando reito de Níteroy; entre os
de ordem e d� paz, evidenciados em 1936. cujas realizações mi- para com a NaçãiJ>e cem • E.tado Novo, tenho motivo para angariava. num estabeleci- quais está Newton cum a

Jitares deixaram bem nitido o surto do pregresso do Exé{cil<?, em acreditar que a nossa classe saberá proceder, em 1939 como em meuto comercial, donativos béca usual.
.

todos o� ramos Je suas atividades. na Itase vigente de 'sua reor- 1936, não' permitindo que êsse pH1�tigio se enfraqueça, C6m a pretensamente destinados aos O chantagista' foi posto
ganização, , de�uoião, a desconfiança mutua. a cumplicidade com qualquer tra- religiosos perseguidos na Es- em liber4ad�. I

Para atingir os fecundos resultados obtidos, é grato as- balho subversivo de confusão .eu mistiíicação no interesse dos íma- panha � na Alemanha.
sinalar o eminente espirita de cooperação demonstrado pelo' qua- gi!l��9s. técnicos àa intriga e dâ perfídia.

.

O espertalhã� foi denun-]
dro e pela tropa, na convergencia de todos os que se devotãm Tais processos são demais conhecidos para que me sinta na ciado -as autoridades pelo Faos arduos mistéres da defesa nacional, bem como ao sentimento contigencia de alertar � atenção dos' meus prezados camaradas.' sr. Maximiliano Aersínsek. alecer'.m
de disciplina e ordem e de respeito ao principio da autoridade e previndo-os contra os que pretendam internemente dividir a classe secretario do Comité aos Re
zêlo profissional, revelados pela classe militar. nos seus labores e e externamente incompatibiliza-la com o g0verno ou com a Nação. fugiados Catolleos, r m nome
lias suas aspirações, Tendo fiêado inteiramente alheio a tudo qlllan-. MeUS camaradas I E' sempre com grandes esperanças que da qual eram rec Ihi.j,)s pelo
to não interessa á profissão, o Exército unicamente, preocupado se, inicia um ano novo - esperauças de paz, de' ventura e de falso padre o:;; do lati vos ex VATfCANO. 2 _

'

cem seus deveres, com suas responsabilidades e com absolute con- prosperidade. .'
.-' torquidos de pessoas de bôa Com o

f f"leclment.u do cardeal polonêsiança nos seus. chefes, cuidou da instrução e do seu rearmemento, São os meus vetos mais sinceros que elas se realizem no fé. K"f( w k;. os membros do Sacroo pôde assim chegar ao fim do ano de, 1938 com os mais des- lar de cada soldado da Pàtri,a e o Exército. como ama grande ('
d

.

--- ----.. ,�'.egi() �ornam o total de 62,vence ores resultados para a classe militar e a Nação. familia. prosiga .impav.do o eamlnho que se traçou, alheio a tudo dos quais 35 de nacionalidadeO Exército póde rejubilar-se de ter. no ano que findou, que DÃO interessa á profissão'" I? preocupado s9,mente com o cum= ita:i na e 27 estrenjeires,
'

melhorado sensivelmente o seu aparelhamento bélico- suas fabricas. primento do dever e o 8ngracl�cimento da' Patria. Roanpeu ai D1lrante o ano de 1938. fa":_seus arsenais" suas oficinas. seu material, seus <stocks- de guer- -,; .. (a) E.r.i:oo. Galip-ar DDtra.'�
I
- I 7 _I' •

_. eceram carueau, cUIas nome]
:t e pa!da isso sempre se fez sentir a, 8Çã�, decisiva e ,eminent( . M'OV1C"IS'C"!' 'EXPULSO "D9 . TER-

. re açoes � são: Capotow:ki, Minoreti, Sere-o presl ente G�tu'i() Vargas. rujo esclarecido governo Judo tem a:. � RIT'o·RlO lW &1/1'11. '. '. ·f· H '
. L 't, D k b.-.. ·.f·

h.

I;;
.

,-' I" d "d . ,� .. �'1�"" r,'.' ,.
. .' me, ,.ayes, auren OI (e"'elt� •. com excrPclOlJa ,:1 pa,(n�l!Ca .S�l!Cltu �",para�a�\n er�, á� n�-' , \' .

t
'li 1

. /, .NAI}, , '. "I' ·P�IUS. 3]'-'-0. Quaj '.d'o.rlÍ,s;r:...�s.kY;t...e-�rDWs�J,..... ) �t.E ../.>cesslda.d?s �a e1a'se ml(lta� cUJa U�lca preocupação é tcat�r da So na CASA S LAS .

__

:
,

, pu�hcol.l uma nota c��f�rma��e .' \. . ",' , ""'i;

sua ehClenCia como 'g,uantJa essenCIal da segurança da P$tn8. S' ót' RIO 2 E b u q.ue - Iran 'roOlpeu as rela�oes
Inicia-se. pois, o ano de 1939' sob �� melhores auspicias.' .

erv!.ço
.

!rr.o e preços ,

d
.- mp arco cm: dipl{)m�t�Gas CGIiI!I a Fr.ança.

OE" .

"

'

b Ih ammadores. tem c.m estIO. á uropa, pO, "minIstro do ExterIor do Iru I d.·. x�r'Clb cor.tHluara, es:ou certo, a. tra a .ar! como tem Tanto se fabrica como se ter sido expulso do,territorio na" enviou aI» Ir. Bonet uma eooou- mpe,' Iramfeito, para apn��rar cada. �ez maIS �eu preparo �roflss�onal e for-
importa. Vinde e verificae o cional, Q ;ndeseja\'el de naciona- nicaç,ão Desse sentido.

qualquda�.',,'..talecer as condlçoes m�tenaJS e morais de fua eXlstenCla. '.
I

t k rd d I I Paul J L Seldér ... i

Dentro da ordem e da lei, em atenta viailancia. na de- n�sso s oe • sem

comPf?-II'
a e a em , _.... VENDE SE t FIAT b I

.

f d
.

d b
.

d P
. to. misso. I i .

-
. um au o

I •Oqu. iOesa o regime e a so erlDla a atna, a sua mJS5ão se engran- 'P t I'd d f
. - I· • um moço de em otimas condiçies de funcio-' ,-

dece e se sublima., . I.on ua 1 a �, per elçao,l.e Precisa -�e .

- namenta. I '

............................ rapidez é G nosso lema.,� .

v 8alcao. no
I f dV d B t d P 15 En armações nesta re açãoDOU -. Paraíb.a· ao Rio Rua Conselheiro Mafra,�2' o. eqtlll1� a raça $- .

.

• _

.

•

.

.

TELEFONE 780 , qUIna Fer{nando, Machado.
num aV,lao que parecia

.

"bande ..taiDba" SERVICO AI�IEO CO��DOA.

\\\\ ��
·�t&..�,R')'fl.'_""''''_

..

RIO, 2-Um vespertino notícia uma façanha verdadei
ramente extraordinaria, muitQ maior d_ que aquela I do «maluco
Corrilan», atravessan�o num aeroplano já vdho o AtlaAtico.

Um aviader civil, brevetado o ano passado nt'sta ('apitaI,
de nome Severino ,Nogueira, residente na Paraíba, onde tttm umB
empreza de onibus,

.

voou daquela cidad" até $ Rio de Janeiro.
num avião que é um verdadcir. calhambeque em companhia de
lua espesa.

Diz a notícia que o tanque dú a"ião é de lata de kero�
zene, a�.ptada pelo aviador.

O funcionaria do Aerop.rto Santss Dumor.t. onde desceu
o avib, confessou que «parecia bonde·taiobalt. aquola lata velha.

Vulcanisaç,a�,
.Ii- '.1.

Hermann Kupper

RECAUTHCHUTAGEM
Comunico aos meus distintos freguezes, que- adquiri
uma�maquina para reca.uthchutajar pnetJes gastos' de
caminhies

, A minha ofiJ:ina. està a disposição'dos distintos .Ire-.
,

guezes a Travessa 4 de Fevereiro (ao lado úa Ca-
,

5a P�iter) Blumenau.
'!q.

.. 'A' E WiiMiDd n

Vestido d'e p3dre extorqui'.�
dinhei�o, ás pessôas de

.

boa fé

sete cardears,
ano passado

no
---

LONDRES, l-AQ 'que iiê
..

diz nos circulos .navais ingl�ses'.
os minusculos submíir'inos alemie��
cuja suposta construção está dan"
do lugar a largos receios e Ct.

mentarios, teriam um' raio dt:
ação. suficientemente grande . P8r�'
sair da Alemanha, contornar' i:l�

ilhas britaniclis" e regressar a sua:;:

bases sêm. te réabastecerem•.
A Secretaria da Escola Dist;ibuidos em verdadeircso"

de Comercio de Santa Ca- I�ardumes ao lo.ngo' da 'costa o,,

tarina, solicita-nos tornar Reiçh e 'do Mar do. Norte, 'ele:!i

public" que, qiariamente. das !leriam'· càpazes, segundo um té·

I 7 as 19 horas. fará entre-
enicu naval estranjeiro, de 'im�'

,a, dos . competentes �ertifi- pedir que a e$quadra britanic�

capos, aos alunos que fo.· jllmais bloqueasse a Alemanha.
ram promovidos a �érie se

guinte, .QU aos que conc.lui
ram o Çurso Propedeuticó.•eD�am papal a 780

I pàres d. reeem-
-----------=�----�- easadog
�t�������%'jí;...

'll1 Francisco
. 'José Fer- I VATICANO, 2-. O Papã,.

� reira e Amella D ...ar- �
cctncedeu Ôl)tem vària'l audieticià!õ -

Ifj te Ferreira particulares e àbençôGu 760 Pd-'ll1 réS de tecem-casados.

JE
comunicam IU)S parentes e

pe�iJ�as: da •

suas �.Ul,ões
I'} contrat9 d. casamento de ,---'---'----.,._.....--_,,--�

� sua f i I h a M:!LITINA 'ir V' i' 4- d'
.,

.

:� AMELIA FERREIRi\ com �� a 881.. ar, 110 BCi � .I'� o sr. CLEMENTE TEO- � ropa
. ..

�, ./.� DORo. BA SILVA. �I . ! {

i, São Jos�; ·24-12-33. r n 10,' 2 :.':' '0 pre�iJ(nle (: -i"if �J�l{'�� '''':-,00 �i
' --, bl

.

�� iftj
,

jjl�" t:epu Ica �ssJnou decreto, I), )� i),;.MEL,ITINA � P pas.ta da VIação. designando,
.

L�I "

e L�J IIIa.J�r Edmu,ndo Maced9 Soai, �

�t.,CLEMENTE d' . e SI�Vl\ para fazer; na,.. Europe,I. I estuQOS "�efe�ente� á sld.eJurgi� ..

. �
.. confirmam I com ap11caçao de mnterurs pn-

����::ãl� mal naCIOnal&.

ESCOLA DE COMER
CIO DE SANTA
CATARINA

Fiscalizáda pelo Governo
,Federal

I

,i

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

maxima segu
.ra'ftça e pontua
lidade: .

.'

: BRASIL
•

� URÜGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIAI

_ ·PERU'

-
"

I
I
I,
!
!

j ,
,

Europa
em 2 dias

!

I SEnd_cala Canll'D'r Lida

·1 Ag�ntes: Ca,r:los Hoep'cke SI.A
I RUA CONSELHEÚ�O MAFRA;' 34 - Florianopolis
J..-------------------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA, 3,...1,....939 Florianopolis
''NPISo.....

Haroldo Santo, do Atlétioo,-em
brilhante demonstração de resíst,ência

isica, em grande· estilo, conseguiu \tancer, ru ...

ilanternente, a gran'de Corrida de .S. Silvestre.
aGI O,liveira, do Av�i, secundou-o bem.

�----,------�--------------------

(3 Z E'TA
Direção de Hélio

Silvestre
e'

fechou, real
.ouro' a. temporada espor

comprovando o grande. � esfôrç.o da
.

Atlética Cata.rinense, qU�"i;' obteve,
suas côres, mais uma rutilal1te vitória

.brlíhante 'Corrida de s.
ente,
iva de
�Liga
para

com "chave
1938,

de

Realizou-se, sábado, à noite, às 20 hs. conforme foi am

plemente anunciada 'por nós, a grande Corrida de S. Silvestre.
. Teve a presenciá-Ia uma assistência calculada em mais de

. OCO pessôas.
Não resta dúvida, foi uma grande e brilhante prova atléti

, patrrc1nada. pela vitoriosa L. A. C., que tem como men

ores os n[urçados esportistas, srs. M�n(lel \1crais, presidente;
\. P. Oliveira Neto, secretério; Lotério Retíuchs, tesoureiro; coro-

. nde, àrnl'lamente, os seus es�orços.
'

- A' hora marcada, estavam todos em seus postos, esperando
sinal da partida.

Dada a salda, viu-se, logo de inicio, a disposição dos cor

orei em colher os louros da vitória.
AssiM, até a Avenida Hercilio Luz todos o corredores iam

uito bem.
Da Praça Etelvina Luz pala diante, foram-se estsbelecen

o; mais ou menos, 8S pOlsibilidades �I,)S concurrentes.
Laert Póvoas um dos fav<:mtos. foi esmorecendo e os jUizes

e percurso previram, desde logo,'8 sua má colocação, '1ue de fato
'e sucedeu.

.
.

.

'

Juão Areão Jr., correndo muito bem. sempre perseguiu, do
erto, Harol'do Espi_rito San!"; deve'se aq!!n�,,(r.. gue JOJo_Areão
of'F;ccti!ãtrd'óro' (; (,'a (, Iro emão,

-_'

�
.

Na TlHI 13c.C,"(Iiuva previram os juizes' de percurso, mais uma

ez, que H,1foldo 5(:1 ia O vencedor. dado ir muito n-m, passo milito
une, bCÚJ -célere

..
e di�tpoci�do d- uns 100'0. do 2· cclocado, que

ra Areão..
Na rua Conselheiro .""hfra'. Hilrold�, que marcou, uma re-

•

mbante vitó[ia, deu uma brilh •.lUk 'lI rrfncada, dando mostra d"
Ula notavel ;esistência, de seu ótimo estado de treino, para chegar
Praça 15 em p!imeiro IUlar, df.baixo dtts aplausos' frenéticos da
ultidlo. I

JOiQ Ardo for., qut" até a boca do funrt· vinha em segundo
gar, devido ficar hellitante 'na entr.ada do mesmo, foi sobrepujado
or Saúl Oliveira, do Avai, que, sem ser favorito, conquistou pata
seu clube um brilhante' posto. l'Ião se esper�va tam�nha arranca·

a por pa�te de 'Sltúl, pois, este' corredor sempre veio atráz dos
cencurre'ntes. .-

Seu segundo luga! foi, pOl.,· fruto de IIUI\ admiravel tenaci-

C()},;;P'ANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE.
MAlqRES QUANTIAS PAGA

COlDbi�a�õe8' Sorteadas
Em 31 df! Dezembro

Plano I'A" Plano - "B"
. Do I: ao 6.-

H�::'!: :!:��:I=
..i:- Do 7.· ao 12.-

U ,�Hj K T X H A 3211- P 3 U P 5

VO IJIi(y,· .: I t�
':

;; $ .3 X.R 1

�ln'or�çIes • Prosplctos , �,'-rm
. ",H�Q"ADO ..•-a..� .I.i .

OI.�.Pi.f0..:in�·& .,< .fj'
>

-

Florlanopalil
�:��I);.

�, ,

Carlos Regis
.. �' f t

• t.
I :

,Fede�açãD Cata_rillense
de

'. Desportos
I

..

NOTA OFI�IAI.,D.c'l F. G. D.
A Diretoria da FedeÍ'açio Catarinense de Desportos, em

reunião hoje efetuada, .apreciando o recurso interposto pelo Cip
. F. C. da decisão do Conselho Administrativo da \. S. V. L,
reletiva ao jogo d<t 'campeonato entre o clube recorrente e o C.
N. Marcilio Dias,

CONSIDEftANÇ>O que. embéta
_

os houvesse solicitada
AreAo, d�- S.C. FI0rianópolis, colecou-se em terceiro lugar. esta Federação, à A: S. V. I. não enviou até hoje, vários decu-
Tom WIJ'di"nvuiso, sem ser um dos cctados 80S primeiros meatos de interesse para .. julgamento desse reCUISQ; mas,

postos, obteve uma esplêndida colocação, conquistando benitq pe!to,. CON$TANDO que, o tempo, decorrido da. data da soli-
mostrando o seu espirita ele bom esportista, r CltaçAo dêsses documentos não, comperta maior pretelação: e,

.

Não sabemos o motivo garque o' corredor Laert Pilvoas, .

ATE��DENDO' á necessidade de resolver. com urgência,
do Peula Ramos S. C., teve' um fraco lugar ,--12' posto. ,os "casos pendentes de solução; do mesmo mede,

E. assim, terminou a grande Corrida de S. Silvestre, que I
RECONHECiNDO' que, o campeonato de Estado está

encerrou com ftchave de ouro", 0. ane esportivo de 1938. ?araliz1ldo per v4�io!l' fatores. 'd�ntre os quais ressaltam os recurs�s
.,

. IlOterp9stos pelo CIp, F. C. de Julgamentos do' C. A. da A. !S •

O teDlpo de Haroldo V. I.; e, ainda,
�

COMPREENDENDO que, os .c1ubes filiados ás Ligas
vinculadas a esta F. C. D. estão sendo, em parte. prejudicados, -:

com 8 delT'( ra do ca-npecriato do Estado; e, por igual, .

NOTANDO que, os amadores inscritos para o' campeo
nato de 1938, têm que s -r liberados dos ccmpromissos a que
estão preso$j daÍ'.

_,

'

OBSERVANDO, pela documentaçãs com que J Cip F.
.

C. instruiu H.U recurso; que a decisão do C. A. anulande o pon- ,

to resultaate da penalidade que deu origem ao desentendimento"
.

e

deter.minando que a partida prosseguisse, noutra data, pata a dis
puta dos três minutes reJt.n�s para o se�_,��r!J;li���..J1�Q.Jgi. ,fll.llda,-,
'llleóte''''prm-oüfiõ'''1ãdõ''-

- ..- --.� $
• "

, '< '

ACENTUANDO que, o Clube Nautico ''Marcilio Dias.'
� ,n se retirando de campo por �se não conformar com e tuação d�
arbitro. infringiu disposição do Regulamente de Foetebeall desta
Federação, pois o que devêra [azer, apenas, era lavnr seu pro
testo p&ra posterior garantia do direito que presumia lhe: assistir;
entretanto,

CONVENCIDA de que o arbitro, se não cometeu erre

de direito, �rejudicou, com sua. indecisão (};ransc"rrér da partida,
comprovando ni'O estar, ainda; apto a ex ::er taL mistér; assim, .

CONSIDERANDO que, as pJll: las de campeonato anu
ladas o serão desde ini.::io, na cnaformida,j; do'; que estabelece

o

Regulamento de Football; e, finalmente,
VfRlFICAf\lDO que, a falta do C. N. Marcilio Dias

é primária e que as irregularidades ocorridas no j'3go em fóco são
de mólde a decrdal sua Ol,llidade,

.

RESOLVEU:
'

a) Não aplicar ao C. N. Marcilie Dias a p�néllidade co

minada para a sua falta.
.) Detérmina' á A.S.V.1. que suspenda. prJr t�mpo iode

terminad., o jui� Camilo Mussi.
e) A9U1à( o 'jago realiz'ld) em Itajaf. no di� 4 de se"

tembro do corrente ano, entre os quaclros prin!:iP"ilis do Cip F. C.
e C. N. Marcilio lJias. pela� irregularidades de que se revestiu
ficandl) a cario da A.S.V.I. mar.:ar nava data para sua real{•
zação.

•

,
.

------_.------------------------------------------------------�----------------�--------------------------------------------------�----------------

Haroldo obteve o,. brilhante tempo de 13 minutos e 5 se'

gundos para um percurso de 4 -.S00 m.;

Equipe. .Iãsslfiéadas
1· IUlar:

.

2' lugar:
3' lugar:

\ .�
.

p,.tl.tico com 31 pontos.
S.G. Flariao$polis com 97 pontos •

Aviação Naval com 106 pontos.
I

Os lã primeiros eoioeado•
_ _l·�aro�Espiftt"�t,,.-.�
2'-Saúl Oliveira-AvaL

'

3'-.João Areão Jor.-S. C. Floriao0polis
4'--AngeI0 Manoel da Silva-Atlético .

,S.-Lttiz nom';niC!l& Ramos-=- Fôrça Pública
6·--DoTQlngas Alyes-Pal!lla Ramos S.C.
7 '--Amantin� Fatias-Atlético
S·-Geraldo D�rval da RQsa- Atlético
g.-Tom Wildi Jor.--A""ulw

1 O·--Olindino Silva-Aviação
tt·-Luiz Ivene-Adético.

,'.

12·- Laert Póv�as-Paula Ramos S.C.
13' --José Onofre Fernandes--Atlético
14·-João Nascimento-Atlético I

15·�AgnelofFreitas Var,ão--Atlét.ica.

; ,

D
.

{PEITOORES DO DENTE..
"

. OUVIDO
KI.UMATISMO

-. NauAALG.IA
'

.

lõrnii,(iot'Es,P.ON:r�AJ .

""R!DA) RJetNTE�,
PleAD�·.I"�ÉTO�

. ,', t,i'

Frorian.polis. 27 de dezembr,o de J 938.

.'

FI.daaIdo Ueney, Presidente em eX8fClClO

'Selo. Vieira, S'.lcretário·e relator
.ueIideM F�rD.ra"e�, Tesbur�iro

IMa••e;J. d�.Silva �ora.s� Diretor Tecnico de FuotbaU

Federação I:atarinense de
De$porto.

.

•

,

C8NVOCAÇAO

D� ordem do· s'r: 'Preside'i1te' convoco·. os clubes vin.
culados ás Ligas .fHladas i1il esta Federação, para @ As·

II �emb·é.ia Grral a realizar Sé: di;� 13 dó Cf} rente, ás 10 ho-
\ : ta�, em nossa séde .. .:i �rap 1 -I d� Nove:nbro, com o fim

I, de eleger a dir�h)fia que (kverá g rir -os dcs(in�}s da I- .

: c. D. er.l 1939.
.

",., . I
.

Se à hora marcada não h�uver número legal. sel'à

2,!1������ I
feita. uma

.convocaçãO
meia hora depois, procedend.

o"&e a
\

Te"" t Co eleição com qualquer numero.
-

'

ES'TOMAGAL -Secretaria dà F. C. D., ém FloriaJlopolis, 2 de janel-

, .1
ro de" 1939.�

Solon Vieira
1••••• :••••_ �.......... S�cretàrio

•.
1 .• �
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Dr. Alhedo' P. de Araujo \ I Accaclo Mo- �. Cálculo de qualquer
MEDICO 1

_a_ '. -. � estrutura em con-

E_specialista em mo/estias de creanças, nervos
' te Ira tem:seu escnp- ,

� crete armado
'

impaludismo e mo/estias da pele '

ó' d d
.

á �,e ferro
.

.' I t JIO e a vogacia rua �
Tratamento do, empaludismo e das melestías dape-' �

le e nervosas pela .Jlutohemofherapia Vtsconue de Ouro Preto �
Consulforio e resídencia-Praça 15 de Novembro. t3 7l) _ Pno P' 1277-

Telefone 1 584 I'
_

n, •
,

GP, •

�s:!'tas:.-Das'Hàs�;,:��s 16 horas
. "A l�X3 Postal, 110.

r,

-: I
.

.

- . �.

• Ilt· -:-""_ ..wc:
.' -A

I,
'.

,�, ,EUX:lR OE H.O.6i1:1J11_.__';�iiiiI1llIii-iii'�iiii'i3"III'lIiiZ � ,1lIJl�regl\i1!1·�'l11�O ...._..� �vt&filíl.tI!t da 'aJiMi
M L D I t;'O 'O P�E R AD 8 R _.' ,'��,��"':' ,'"

.jJ, f!
' � r.

:'_-_-.

,o. .�

•

A

l-
I

I,

.

I
",
�I�-
iCuritíba

,

.'
-

�
,

. .Para seu Go�certe, pr.,tlo �
rat a Casa MUSICai, que ..n

, i ta com a eíícina malhar ,j

,

I
montada lia eapítal,

,i Rua João Pinto, 12.,

DOEN(JAS DE SENH0RAS-PARTOS
CONSULTORIO.,...RUA TRAJAN8 17 ses,

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
r

HESIDENCIA� A ,RUA José Veiga 186

f FONE 1199

l Atende chamados a qualquer hora dia e noit�
I I � :;, .... ;�

i ��:'.: ,�ti.;;A ;r:,�.�,
I

.... 2'.;;'J.tht\;"tIil de C2!I'&Cio,. r'
: .

"i,.ç;l,",t;;.t�UIU_II'_
I

�, .._"':' '":1"..;$.'0' _ •. ',,".'

Dr� Joaquim Madeira f Neves
.:.

MEDICO--OCU-LISTA
.

Forma10 pela Faculdade de ,Medicina da Unlver
sldade de do Rio de Janeiro'
I

'

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

'

Curso de aperfeiçoamento 'D� especialidade, com o dr. Pau'
la Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no HOSf'litaI

da Fundà�ão' GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral "

"

Consultas, diariamente das 15 ás 18 '

CONSULTORIO Rua João, Pinto 7 sob. Telefone 1456
RESIOENCIA: Rua TenenteSnvelra 57 Telef. 1621

.

iiiiiúl:íí titT{)ji wJ di;zXiI,L.
-,'_ �

,.
..,

Ó»

Dr. Augusto
fd,e Pau,la
tM�b

f)IDINÇA$ DE SeNHO'
.IRAS-P.I\ RTOS
I$"eraçóes .

lCeniultori8:lRua ,

Vieor
��i� Meireles 1 Q

··'��14��
,A's.) 0;30 e das 2 as 4 h;,.

ResitieAcia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-'

fone: C0Dsultorio, ,1405
Fone: R.esidencia, 1155

,;

Omar

. '

/,0

Aorianopolil,-19�6 ==

Carneiro , ibeiro

I

�ed;oe-

-Engenheiro fCivíl

Pal,aola da Caixa Econ.mlca�

1-, Andar '

.

'Ap,artamento
Caixa,:�'Postal�- 784.

•

I'A Eleírica
b1.ÜA;: TNstALÁ*ÇêM§'§'M Eoz'7i'fftÇA 4 li A�':
, TENAS DE RADIO, CONSERTOS Ii. AUMEN·

T0S ,PROCURiM

•
.

- A 'E,U:;ET�IGA

8apltal 1Ó·G.008:000$OIO
,,:,Flltldo �'" f:'•••rva "259.746:100$008

iXECUTA T.DAS "AI @PE�AÇ'ES BANCARIAS
'I -

......C:JAI Ei.8RaESpeNDENTElBM;iT••• 0 PAI'
À�CI� L.CAL" RiA TRAJANO, No 13

• 1 , • •

Abena.-�mL�onta�errente. os segúintes] juros:
�eBl 1ur1i (C&iVli'RCIAL�EM LIMITE) 2% aI�

,
.

limdados (limite de 50:100$) 3� ala.
�Cp. popul�res (id� de 10,:000$). 4% ala
»e" de avISo préTlo (de q_atsquer quanbas,;Com retiradas tam-'
.,' b,� de quaisquer impôrtandas).

-

,i�1l aviso préVio ieL301dias
.

de 60 dias '

dt 90 dias

i_MIT.' � PItAle�ni.:
po 6 mêses
per 12 mêsos
6em renda mensal

LETRAS A PREMUJS
por 6 mêses

'

por 12 mues
.

Sujdto, ao��iifo� proporcional.
Expediente: elas 10 ás la' e das 14 ás 15 horas'
Aos sabados: das 10 á$ '11.30 horas

Enàereço tetegrafico: SATELLITE

TELEFON:E 114

-

laneo"

C_I
! �

•

,..
' 1 \' f'" f' .

Partéira e Enfermeira

D. f,lora, Muller
Rua Tiradentes, 44 I,

Fone -1181 . \
I

, I

��'J:

- '. r
-

e Pilotagem'
"

Curso dp,'I
-----,_-_ ... _---'__ .. - ,,--_.. .,�-'--'-_.. ---

, l;tochefe ,da eliniu de H.sp"
ii1"S.?'I"Ii;ii.·'Ii;'."_i�riiiiiiiii �_________ tal de NUrnberg.' (P.v�'

Indórg Burkhardt' e "ro�
Envio Kreuter] :t"

.

Eepec.anila 'em c(ru,;G1a .

- '. � -'

geral, , �,'
-

.'
-

�'__,-I--

alta cirurgia]' gin��cblogial�(dó-" -

.';," II''IIrtl
I

enças 8a6 senhoras} .e' P��Q�,
: :' -, '-' '.

'

r-

.'

,-cirurgia do ,sistema-na,. ',,!
m

e

tt@
" ,

,

opera�e6 de pl&sI!c� e. III .,
I � ,

CONSVLT• .PU.-;·Rua Tra
ano N. I tl t4as U) á! i 2 •

dai 15 ás 1 é 112 horna:

'TELfF•. 1.2A5· :

\ Dr. ·pedro de Moura ,err.\
Advogado

, Rua Trajano, n· 1 sobraão

I, Telephone n' 1548

- 'I' \
•

TEM SEMPRE E"f STOCK .l A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

.

MATERIAIS ELE't'RICOS, LU,",TRES i ABAT-
,

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�ES I VISITEM, .A' -Ie'trl-ca'Rua Joao Pinto n. 14 ..
ACABA DE RECt.BER. UM FINI5SIMO �RT(
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICUS, NOVl
DADE.NO RAMO-ARflGO CARANTIDO

'

!�

I1I"n.&, _I lellza"
_

{J. q I) t-

--'!:QÔnom"fs'"
.. ,

-

Sé,
.

flOS Tra-balhos do
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