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ADOLF HITLER
Se

'fascistas
a França
a Itatia e

}

não qui_r, ceder
o Re'ich"' .imporão

-------

. . �'

as asprraçoes
pelas armas

çaquea
ta a ir

LONDRES, 9 - A Inglaterra e França, fortificadas por
uma dose de coragem' preparam se para, afixar novos 4: sináis de pa
rada> para substituir os que os ditadores alemão e italiano der
rubaram em Municb.

, Satisfeitos com a advertencia de Roosevelt 808 agressores,
Chamberlain e Daladier, decidiram encentrar-so e81 Paris, �elça-f�i-:
ra, e traçar uma linha f_irrbe, alé?I da qual es�e:am que nao terão r
de se retirar para <apazrguar> Hitler e Mussolini.

...

I
'

No dia seguinte, o sr�Cliamberlain estará em Roma, para
fazer todo o possivel pela. paz da Europa, Das conversações

_

com o

prbprio Duce. 1
,

' Mesmo antes de Chamberlain adotar a atitude, sem prece-
dentes, de aprovar, publicamente, a expr:'3são de

. �oosevelt, do

«papel vital» dos Estados Unidos n05 flegoclCs mundiais, ?eu a sur

preza de Ano Novo, recusando categoricamente fazer mais

«conces-I,.sÇíes á força ».

Daladier com seu próprios olhos, revistou as defesas colo
niais, e ael ou-as forte". Etc voltou CCIID decla ..ç(íes cãtegori as {in- I r'

'ra não deixar 8 It.slia interferir. dirétn 011 indirêtamente, em qual,
quer psrü (o impcrro c!a França.

l\� 1l!l80Jilli ouviu primeiro o embaixador de n�ev.,lt, e, de-
'ois f) pn pres dente. Ha agora fortes indicias de que êle de..

seja tentar "6, r dir seu companheiro de eixo a andar lentamente,
especialnur n os judeus.

T.
,

e.. �jr(JSSOLINI,� r

MILÃO, 9 - O orgão <Helazioni Intemazionali> ameaça
a França com uma guerra a não ser que sejam satisfeitas as ambi-

. ções -da Italia., •

Aquela semanario fascieta de politica exterior eecrever « A
França não pretende aceitar as aspirações naturais da Italia, mas

os' francêses devem daqui em diante ter bem em mente que têm
de' estar .pron ta â fazer isto na base de resultado de negociações,
ou na imposição das armas.

, .

A Itália não teme li França, de maneira nenhuma: além de
estar'militarmente preparada para a guerra, o povo Italiauo está

eS'piritualmente pt;.epararIo. Não ha dúvida que o eixo agiria ime
diatamente. _

,
O jornal afirma que em caso tle guerra o eixo Homa-Ber-

Um agirá como um únieo bloco armado. Escreve que a Eu.ropa
baseia-se Pro três pilares: A Italia; Alemanha e Inglaterra e afirma

que a França será excluida até reconhecer � satisfazer os direitos
da Italia.
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preside"t� Getulio Chamberlain vsi- Acabou�se

Vargas gostil 'a���de- LO!�!§ ti2 prt�,oml..� amôr ! n: _
d·
'-.

-tij"
nistro Nevile ChamberlaiÍl visitará

BELO HOI:>IZONTE 9 ('.OUVI·,r ,o .,,::qil....! ,�� ,"ar" tambem o papa Pi') XI durante a ,\,
-.... � JI"e sua estada em Roma, segundo no- -Com o titulo "Acabou-se

ticias procedentes d'a capital Ita· o amôrl.i.", um jornal de

lla�� acordo com essas �nforma. Uberlandia acaba de divul-
ções, o "premfer'; britan!" deverá gar curioso boletim do dele-
visitar o Santo Padre na sexta-feira gado daquela cidade do Tri-
vindoura. 'angulo Mineiro. O boletim

dizia, textualmente,o seguia- ·1
te:"Aviso-c-Os mocinhos bem
vestidos e falantes encontra
dos em palestras, parados ou
andando, com mocinhas ro

manticas, pertençam a que
c:! egoria pertencerem, " .-"5.0
prêsos"

" O o

fov�m do
Brasil

A.ssoeiu�ão �IIJ torai
Luiz Delfino

TU-l D�' Frederico Schfnidt,
talentoso diretor do' Ser
viço de Produção Vegetal

Realizou-se, sábado, mais uma

reunião da vitoriosa Associação
de Cultura acima.
Foi uma sessão movimentada'

e agitada, falando sobre' os' Esta
tutos o In'. H. Carlos Regis, relator
da comissão Elabóradora dos Esta.
tutos, e o sr. José Medeiros Vi.
eira, ex-secretário da dita comis
são.

Os animes estiveram exaltados
por muito tempo, terminando,

lImo. sr. Agronomo Frederico por isso, a sessão ás 22 hs .'
Schmidt-Diretor da Produção O socio, sr, João Batista Tezza
Vegetal no Estado de' Santa Ca- pronunciou um substancioso dís
tarina-e-Florianopolis - A notícia cursõ sobre Educação Física.
do grande aumento da produção (') sr. Helio Carlos Hegís, em

de trigo nesse Estado foi motivo longa alocução, dissertou sq,bre a

de enorme satisfação para o sr, personalidade do gênio musical Ri
ministro que determinou vos en- chard Wagner; o presidente" VaI
viasse, e aos vossos auxiliares, mor Wendausen, fez uma brio
cumprimentos muito sluceroa>. lhante crítica a) dito trabalho,
-A proposito do inicio da CODS- refutando o orador as palavras

trução do Instituto Agronômico do sr. presidente.
do Estado o dr. Frederico 'Sch- Ap6s, ao termiuar, foi cantado
midt recebeu o seguinte oficio: 'o Hino Nacional, terminando a

.
,

. ,."

cRio-23Ll2'f38-Acusando o 're- sessao.

cebimentB de vosso telegrama n' Reunião boje!
495,

.

cumpre me felicitar·vos ca· O presidente da Associação
lorosamente pela notavel inicia ti- Cultural Luiz Delfino convoca
va, benemerita, clarividente e uma Assembléia Extraordinaria
patriotica �o govêrno do e'imo. Geral, hGje, para serem discuti-
sr. dr. Nerêu aamos. dos os Estatutos.

Saudaqões. (8) Gastão de 'Faria, Espera-se, sem falta, o com�
diretor>. p�recimento de tolllGS 9S SÓCiOfi �

,

RIO, 9-0 <Diario Oficial> pu-I Todas, as despesas p!ya o pese
blicou ôntem, o orçamento do soal c5>Dtratado das. diversas se

Distrito Federal, para o ano de eretartas foram previstas ,DCD or-

1989. gamento, do?de SQ sençlúe que
,

A receita prevista é de . • . os serv�ntu�rlOs dessa natureza

424.3S0:00ê$OOO, filurando:a das- não Bera� díspensados por falta

peza com o total de . • d. do!açoes. • .

423365:677$000. Assinala-se aID�a na rubrica do

Na parte dedicada á despeza da gabinete do Preíeito o �otal de

29
.

m·llhoNes de sol- administração do distrito foi doa- 1.9�� c�nt�s, ve�b! destIDa�a ao

da com a verba de. . .. auxilio as m�itUlçoe!il d.e cafl�ade.
te·lros e VloiUVO'S 35.114:890$000, seguind(!)·se o �as dotaçoes da DIret?fla de

Tribunal de Contas com. Turlilmo e Propaganda f!�ura a

R.10, 9 _ Pro.sef1uindo e.m 1.422:342$000, ii Secretaria de verba de 4�0 contos de reIS, pa·
" "" ..... 127 254'210$600' a ra ocorrer as despesas com feste-

suas reportagens sobre o imposto l'manças com .' "] d ê t

�
contra os celibatarios um vesper- Secretaria de Educação c,oro. JOs} popu ariest, acus?l? 0_ PSasera �;"

,
" .' 6 186'398$000' a SecretarIa de ta Oli segu n es aUXII08.

t�no r,evela qu� exutem no �rasIl 8., "

45004'641$000' a Se. gra.ndes clube's, 150 �ontoB; para
cerca de a9 mdhõelil de solteIros e. Saude. com. Oh 'P'bl" ranchos e blocos, 60 contos;vtuvos, sendo de um terço o nu-I

cretana de ras u lQa� com os

escolas' de sambas 40
mero de brasileiros chefes de fa- 107.898:8B)$OOO; orgãos diversos para as

.-ii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíillliiiiili,.sjI-'I1·111�iliai. com 20.284:366$000. contos. I

Estão em marcha, em São
Paulo, os preparativos do
'Primeiro Congresso Brasilei
ro de -Tuberculose. Pára se,

ter a exata compreensão da
importancia e do alcance de
um certame dessa natureza
basta' atentar nas devastá
ções que produz a peste
branca. ',Tais conclaves já
deviam por isso mesmo- ter

sido instituidos desde muito
tempo para se realizarem
todos os anos e oferecerem
ao poder público e á inicia�
tiva particular sugestões de

planos e medidas ,para o

combate ao terrivet mal,que
tantas vidas preciosas vem

ceifando.

\. .. ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Nossa
A x IVERSARIOS

LADISLAU ROMANOSWKY

A data de hoje regista o ani
versario natalicio do nosso dis-.
t into patricio e brilhante homem
ne letras sr. Ladislau Roma
noswky, ativo e diligente repre
s catante comercial t1 apreciado
colaborador desta folha.

Figura de relevo nos meios Ii
I erarios, poeta primoroso e escri
I-Ir festejado o distinto aniversa
I iante será, por certo, muito curn

I rimentado no dia de hoje.
Os de «A Gazeta», que muito

(I estimam. abraçam-lhe afetuosa
meute desejando imensa felici
riadea,

\

�RA. JULIA Bi�ANCO MOEL
LMANN

Marca hoie a

(o exma. sra. d.
Moellmann.

data natalicia
Julia Branco

SRI\. NANCY VAZ ROSA.

Decorre hoje o aniversario na

talicio na exma. sra, d. Nancy
Vaz Rosa, esposa do nosso estio
mado conterraneo sr. Artur ROEla
Filho, diligente escriturario do
Instituto de Identificação Me
dico Legal.

\,

Faz ano hoje a exma. sra. d.
Alba Luz, esposa do sr. Jacinto
Luz, funcionario Estadual.

Transcorre, hoje, a data ani
'versaria da gentil senhorinha Ma
ria Edemar Leal, aplicada aluna

.

da Escola Normal.

CARLOS DINIZ

Fazem anos hoje:

a sra. d. Oscarina Camisão
Pinto, viuva do sr. João da Sil
va Pinto;

a menina Eulalia
a menina Iraci,

Vitorio Gandolffi;
a exma. sra. d. Izolina Nati

vidade, esposa do sr. Lino Na
tividade, chefe' de maquinas do
cCarl Hoepcke:

a menina· Maria
Digiacomo.

Proprielario e Diretor Responsavel
JAIRO CALL

� I
,

GAZ"ETA
CEL. CAETANO LUMERTZ

o

.

ministro I Nãoserá aberta aos O sr. Trajano Reis lHorada Fazenda judeus a ·Etiopia vae receber o .

eanbarcará Rei,!:!a::os:v:::didQ "brevet'
no dia 19"

Deverá chegar hoje a esta ca

pital o nossc distinto patricio
sr. coronel Caetano Lumertz, ope
roso e dedicado prefeito municio
pai de Araranguâ, á cuia comu

na vem prestando inestimaveis
serviços.

Em gozo de férias, acha-se
presentemente nesta capital o

nosso jovem conterraneo sr. Luiz
Moura, 20. anista da Esco'a Mi
litar e filho do nosso 1 distinto
conterraneo sr. Virgílio Moura.Fez anos ôntem o nOS,30 esti-

mado conterranee sr, Carlos Di-
niz funcionario federal. ENLACES

Com a gentil senhorinha Ma
ria Camargo, dileta filha do sr.

João Camarg-o, consorciou-se ôn
tem. o sr. Osmar Dutra, funcio
nario do Tesouro do Estado.

Poli; Foram paraninfos do noivo, os

filha do sr. srs, Francisco Outra Junior e a

d. :rulinda Rib�s Camargo.; no

civil, o sr, José Cavallazzi e d
Hilda Cunha Cavallazzi, no re

ligioso.
Por parte da noiva, paraniía

da Graça ,ram ? ato, no civil, o sr. GQsta
IVO ZlmmeJ:tc e sua exm8. eSllosa
; d. Nair Ribas Zimmer. e no re

Faz anos amanhã a grociosa! !igios�J o sr. Dalmiro Caldeira de
senhorinha Marta SaliUl i\1unsur.! Andrade e ii senhorinha Elta Ri
dileta filha do sr. Saiim Mansur, 'I' ]y;S ressôa.
conceituado comerciante est.&bel�· . A pÓtl o ato, o jo 'Temi �ar se-

cido nesta praça. guio para o norte do Estado.

� -0-
BODAS DE PRATA

RIO, - Foi indicado o nom»

do sr. Henrique LOpes .Valt',
Previsões para o período das guarda-Mór da Alíandega de Vi·

I : g horas de ôntem ás 18 horas toda, Estado do Espirito Santo;
I,Je hoje: .

para representar .o Brasil na pro
_. Tempo- Instavel com chuvaS. xima: conferencia de peritos adau·

I Temperatura - Em declinio e nt'lir03 a realizar·se a 5.10 ,lAste
estavel de ,,dia.

_ mês em Montevidéo, em cumpri-
'Ventos - De sueste a nordeR- menlo ao ,tratado c;} e Comerciv

tes, com !'ajadas frescas. e Navegação assinado entre n

As temperaturas extremai5 de Brasil e Uruguai.
ontem, foram: maxima 26.9 e m:- .-------.-

nima 2�.8 regist.rada re!"p�tiva-" '1 O OO nuii'mente as 11.00 e 2.00 hora::!. U.&I0O. , _
aa

- Desembargador José B�itenx D;'':I'��: :e s:�·:!�mj IOnletros
Com o tempia completamente

'

.

'

..
- . De Tuharão, 1>3ra onde havia

'.repleto rezou·se, ôntem, na Cate·1 Réaliza-se, hoje, ,conforme
-

noticiamos, a seguido ha dias em objeto de
.

RIO, 7-A CompanhIa Bras!.
dral provisoria (Igreia ,do Rosa- romaria ao tumulo ,do saudosO' catari.nense desem- serviço, regressou, ôntem, a esta leIra . .de Arte.fatos de Borrach'1
rio). ás 7,30 horas, misEa em in- barlador José Boiteux, comemorando a �assa'gem o.,apital, aeom lanhado do respecti- recebeu da L�ght & Power um 1

tenção á alma da senhorinha fre- do S-. aniversario do seu falecimento. vo flserivão sr. Osvaldo Haeser, carta, co.mumcando-lhe .que UIII

ne da Silva. .' -. , I
o ilustre Delegado de Ordem Po- pneuroatlCo marea «�rasd» rodo'!'

Estavam present'es avultado Junt-o ao tún1ulo, usarão da' palavra os nos- litica e Social, sr. -capitão Anto- -em. um de seus ombus, �2.80J.
numero de senhoras, senhorinllas SOS_ uisfintos coesladoanos srs. drs. Osvaldo Cabral 'lio de Lara Ribas. CJUl�ometr61l, durante 8 meses e:

e represantações de Irepandades. e José de Diniz.
._,;..

9 dIas.
O sr. Interventor dr. 'Ner�u

I'Eamos, assistiu êsse oficio reli-
gioso em companhi:a 'de �lia eX?Ja. I Dr Arminio Tavares _Ouvidos, nariz,
�3;��:.. d •. BeatrIZ

_

p�delnf;lfa81 CIR�RGIÃO-ESPECIALlST� , Assj8tent!���:���nson
i �.......•,•.•..O Consultas_da_s 10 á� 12 e das 16 ás l8-João Pinto,7sob-Tel, 1456

i Ulceras var.icosas - Feridas I
: at�:��:�açle�stu!��n����i��� ! I Ora. JOSfP-HINA· SCHWEIDSON
I �enhoras, etc, pão clJradas a
: com a INFRAZON TERA· ••: PIA, (Raios Ultra Violeta

"
=.... -_.--=-=-,'� ._.c.-,·--:::---- I'). -

I· !rl�:�ad:p��:;ãou:���I.)curta, IIA data de hoje assinala a pas- Procurem o consultorio do

I
sagem das bodas de prata do
nossa distinto conterraneo sr. dr. : dr._ '\nrelio 80tólo
Indalel}io Arruda, operoso prefei- : It.o do municipio de Lagell e de i �ua Felip� Schmidt, 18.

sua exma. espasa d. Carolina Ra- ..
mos Arruda. f'

C"

Registando a sjgnificativa da- A. esta dos avia-
ta, «A Gazeta:. o faz prazeirolla- I ',.

.

._

mente, aeom, anbando assim 01 '. -- do·res navaisiubilo de quantos conhecem 8111
..,

altas qualidades que ornam o dia-,1,· .. 7
.

tin.to casal, o qual, no dia dei RIO, 7''''':::''' Realizou-se
hOJ", encontrará um, test.emunho I ontém á' .tarde 'a· festaformal do quanto e estImado e I •.

, '. •

respeitado, em face das inumerasjlde fim de ano dos ofiCiaiS
felicitações que irá receber.

_. I
aviadores navais, ,�o\Cen-

Ao sr. dr. Indalecio Arruda e tro de Aviação, na ilha'
sua exma. esposa, apresentam to·' do Governador,' tendo
�os os que nesta

.

tenda mou�e.' comparecido grande nu-
1am, seus cumprImentos mUlto '-

••

.

_. •

Iafetuosos, com os votos das mai, mero de famlllas e convI-

res prosperidades. dados. _._ ------_--..,._..---�
, � .

'

LUIZ 1\10URA

MISSAS

DR. INDALECIO ARRUDA- SENHORINHA IREN� SILVA
CAROI�INA RAMOS ARRUDA

A voz POVODO

o

LONDRES, 7-Sabe-se de fon
te digna de credito que o presi-

__ __ dente do Conselho de Ministros

11·
..---

---··--11 da Italia, sr. Mussolini rejeitou
RIO, 7 O ministro M- : o pedido do presidente dos Es-

_

tur de Souza, Costa Sl!_3uirá 'tados Unidos, sr. Roosevelt no

II
para Montevideu no prõxtmo

II
id d b

.

E"dia 19 afim de representar o �entI o e a nr a tíopía aos

Brasil na Conferencia dos judeus. Entretanto, segundo asI �inistros �a Fazenda do Bra- I mesmas informações, Mussolini

I
sll, A�gentma" Uruguai .er- II

c .ncordou em interpor seus bon.sraguaí que, alí, se reunira, a oficios junto ao chanceler Hitler
, 23 corrente. . .

diSerão discutidos nesse ím-

'I
para

a.
ssegurar aos israelitas o 1-

portante conclave. assu'ntós-I reito de levar uma parte razoa-

II
de gl'an�e interesse para a

I VII de seus bens quando deixa-
economia sul-americana.

rem a Alemanha.
� -

Rotnatia' ao tutnuto

José Boiteux

!E. ;':�eialista em doeneas de Senboras
e ereaneas)

(;ONSIJLTORIO
Rena Felipe Sebmidt, 39

HORARI'O: das 10,112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Autogelo
?
•

GRANDE 'NOVIDADE

A-O

de
-

.

musica

brasileira

de

RIO, 7-Forarn recebidos pelo prd:"'
. sidente Getulo Vargas os . mem-

RIO 7 N h-
bro-, da Assueiflçi'ío dos Composi-

.'
- a man a I tores, que realizarão

:

lima hara
de hOJe,

.

no CaEab!H..!ço, de arte, com musicas brasileiras,
uma turma de pUotos da no Palácio do Catete.

.

Aeronauiíca 'Civil recebe
rá o "brevet". Entre os

que vão ter ii carta de'
aviador, figura o sr, Tra
jano Furtado dos Réis,
diretor do Departamento.
de Aeronautica Civíl, que, i
á frente deste importan· _.

te departamento do Mi
nislari,o da Viação, vem

prestando relevantes ser

viços á nossa aviação.
O áto, que terá a pre- "J I P ,

sença da altas autorida- orna do ovo'
des militares e civis, terá
inicio ás � horas, quando

I
Assumiu a direção do brilhante

serão realizadas as pri- semanario itajaiense «JORNAL
melras provas.. t DO POVO", em substituição d"
••••••••••4» jornalista Abdon Fôes, o sr. dr.
: Contra Tesse, Gripe, : Aldo Mario de Almeida.

I Bronquites, etc. :
•

•

•
•

•
e

•
e

•
•

•
e

· :
I :

Orçamento da Pre-.
feitura de floria ..

nopolis
Foram fixadas em I :'ilOO:OQO$OOO

a receita e .despeza para o correu

te ano da Prefeitura Municipal
de Florianopolis.

"D·
·

·Iano Oficial"

,---------------�-�.------

O Govêrno do EslaJo 'orn,'!

obrigatoria a assinatura do «DI·
ARlO OFICIAL. a tonos II�

fnr.lci()u::trlos cuja rcmuneraçã .

f. r ;)211;" ru tuped;:;r R tres Cf':I

·1· � r- .�, i-""nL')3 mil rf-Í::!.o

Oepari.ante;j �;$1 de .\ép .�� m��'a:'iU na'- eoufe ...

ronalüâ��e.l Civil íl'e;l"ií·3:,;�. de perhus
aJuaoeirO!J

Boletim dia rio da Esta·,
ção Aéro-climatológi.ca

Fiscalizada pelO' Governo
Federal

�SCOL.\. D� COMER..

CIO DE SANTA
Cl\TABINA

A Sccrdaría da Esco:;,
de Comercio de Santa Cc.·
tarina, solicita-nos torna� ..
publico que, dIariamente, da-·
I 7 as 19 horas, fará entre_

Ninguem ha que possa quebrar li ga do,s competentes certifL
"Combinação Feliz". Sempre uni. cados, aos 'alunos- que fo;;.dós caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei- ram promovidos a série se ...

ra:-PO' DE ARROZ, BATON guinte, ou aos que conclu_
E ROUGE "Adoração" r�m (). Curso Propedeutico .

Liga·Operaria Beneticen�
te. de Florianopolis

CONVITE
.

De ordem dI) sr� Presidente, convido a todos os associados· a
comparecerem ã nossa séde social, ã rua Tiradentes n� 20, no dia 8 ás 11'
horas da manhã (DOMINGO), afim de li!remente exercerem o seu dire!'�
to de v�to durante os trabalhos da

.

sellsao de Aspem'61éa Geral, que !,,!

realiza�a no dia e hora acima referidos, para que se proceda a eleição d.!
nova duetoria. '

Climaeo Lop....s
1'. Secretário .'

..

João

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Rbl!rtura com fOZES NOVAS, elementos
estreiantlZ�no rcõlo,

A'a horas çertJé, 'orncts falaaos com no Destinguido, imerecidamente, pelo exmo, sr. dr. Presidente',
nctcs em primeira mão, tornectõce da Mesa, para falar neste momento de alevantada signilicação papela A HOITE, sob o potrocin lo triótica e marcado relêvo histórico, aqui me tendes, caros patri=oo'CA5A K

Ad C t VoceA Um cer- cios, cheio de entusiàsmo, com o coração transbordante �e ale-
A's 19 30.. gora on a ... ,..

'I
' .

d f a f I d B 'I dêt�men Oe cncõotca pntroclnaõc pela gna, pe a oportumda e que se me o erece e a ar o rasn, es-

"ca�.isaria P,rogresso", que ofer�ce

jte
Brasil tão estremecido de nós todos, tão extráordinàrio e tão

prerruee v�hosos coa melhores rn-
" I .'

terprétes.
. UnlCO

A's 21.30 "CAHC(iO 00 DIA - - EscrUQ . �a�, aq�i me ten�es tambem curvado, dO �ezo demasiádo
IZ iflhrpretaoa per Lamcrllne 6a�.o': da honrcsissima incumbência, tão-alta e tão distanciada dos meus
uma oferta 00 casa Oe louçce O:,

d d
.

I' h
.

d d'RAGÃO i mmgua os otes mte ectuars e neo uns presumes e ora or.D,
. _ I Esta solenidade objetiva tres fins: ..

A's 22,00 • "Teatro a Retalho" •• renas
- ido j ,'d' ,

rapié'Jos viviOas ,por: mesqultinha,! um se?tl ,o JU.! I�O, ,tsrnent« Oo� 5antos e manoel Pera: - uma fmalIdade historica: e

5peakers Oe f!tuoi�: Oêuvclõo Cozzi I!" . -

um significado cívico., , , .Celso BUlmal'aee. Sobre êstes três pontos cardeais da' solenidade que aqui

A�anhã: I na� congrég�, jà ouvimos a palavra autorizada e oficial do exmo,

,

.

_ I sr, dr. Presidente da Mesa que, constando da áta destes trabalhos,
moTria

. C.I?ra'O�lrannt;nol 5il�IU�ar���e t:aosl poder a ser lida e meditads nos seus grandes ensjhamentos, pornpujoe, • u,

d
'

.

.

A's 21 00- Concurso Musical Raio K ..2 oe quem o

E;iejar. ,

h f d
.

'f' d2�0$OOO, õols Oe 100$000. 4 de meu intento, sen ores, alar-vos apenas o slgm tca o

50$OOÇl e 1.0 Oe 20$000; sã..) 05 cívico désta fébta que representa para todos os povos do Brasil
premias que RAIO K oferece aos .

d '

'd
'

'

,soalmente.
ouvintes, que iOenllficar as musicas; lima as suas mais gratas efemérides, e vês que, neste mesmo-;

O Departamento lembra, no entanto, aos interessados, a IrraOiaé'Jas neste programa. momento e com o mesmo objetivo, em identicas circunstâncias, em
eonveniencia de fazerem a escolha PESSOALMENTE, ou por A's 22 oó ..•

'

Paginas Esquecidas •• Pro·; todo o territorio da Republica, nesta data memoravel, os bras!-
d d f,' d S colha g�ama oe I'erniniscencias literario e' I

'

d '. ' ,interme io e pessoa para esse HII autoflza as. e a es. inusical� a cargo (,e: C�lso Buima. � :lfOS se unem para emOlJstrar a pUjança do seu patriotismo" a
fôr feita por cart!l ou telegrar(J3, e sendo nomeado outro randlda·

rães, -Abigail m.::lIa, Ernani Barros I comunhão de suas idéas ,e a identidade dos seus pontos de vista.
ko com maior numero de pontos, para a escola désejada, não as'

. .

e 05 ruSiCOS}O oassOi}o" ,.� ,. ...Tallto< pela ..amplit-wde: ,da�. -'S�us-ef--eit1)S-'Jcomoc'pela- .beleza.:o-.:sistirá ao candidato não conte01ph.do o. <trei!9�'<:ge fazer outra' iíí.I_ ,Pá�.��r,,,�o curá.or; ímpar dos' frutos que' oportuna, o "in:Ovimento cívico que se operaestó1há.' ""�
',," t

. .. "

,

. -., 'e:'.
.

'<

r*l!i..SíS"':-..;#l�������,· da ·eo.�al·ca de (:am-: D:) Brasil, assemelha�se àquele movimento· intelectuál, artístico e
.

Comparecendo pes50ála:enfe, o candidato poderá escolher �
.

RAFAEL DA ROCHA UNHARES ; pos, DI!ma .aeã.o - de; mOlal que o mundo conhece pelo nome de Renascença e que, �e��sIla lista a escola que Jhe conVier,
o ._._ � e i cob..an�a de abmen- meados do seculo XIV da nossa éra, empolgou as velhas clVlh-

����������� ESCOLA DE COltIER- � MARGARIDA R. UNHARES I tos '!zações,eilroPél\s, produzindo·lhes profundas alterações nos seus cos-

:i � I CIO DE SANTA I comunicam aos parentes e r. .

I
tumes e golpeando f?ndo � ,dlfnitivamente o �egimen Feudal, e

� Evaldo Schaefer �I --t:;ATABINA � pessôas de suas relações � CA��OS, 9 - Opmand,o ?utr�s, aberrações pOllCo'soclals qu� na longa nOlte da Idade Media,
� e � . 'iii o contrato de casamento de i num feito de cobrança de étlt-1lt'fellcltaram e degradaram as socIedades humanas.
i Maria José R'amos·� Fiscalizáda pelo Governo ij sua filhaMARIA DE LO��- H mentos,' proposta por u�a

,

Assim. � mov�men!o �ivico do Brasil moderno, procura:� Schaefer � Federal
- i DES Ll�Ht:SESM��SUR � sra. abandonada pelo ,mrn- aproveitar e cultivar tudo aqUIlo Que o seu passado lhe oferece de

�� � A Secretaria da Esco�a i MELEI��? A
.

. ij do. o sr. Izimbardo PeIxoto, nóbre, de bélo., de patri�rico, E.nd�us,a, 00 a,lta.r ,d�, Pá,tria, aque-� comunicam aos. parentes e Ifo' � I d I d ma ca I I d E d d f d Ii� pessôas de S113S relações o � de Comyrcio de Santa Ca- �_ FloriaI!0p21!�;.:...l;;39, .! cura �r gera a co r , cs VU t03 q�e esapareceram na, term a e ln Imta e IIlson ave,
H na'scimento de seu filho, � ft tarina, solicita-nos tornas i ��::�·',,".Jt"'��11 MI p�ofenu um pârecer ,no qual �as qu� delxara!Q um rasto I�mm?so de sua passagem por, e,s�a!� HAMILTON � publico que, diariamente, da- � . � Maria '� li i d� que-n�o é so obnga, Vida, ahcerçaudo a nossa naclOn,ê>hdllde, engran�e�endo.e dlgmft·� .

� 17 as 19 horas, fará entre- � � e. aL J I çao
do manuo prover o .sus- cando esta nossa magestosa Pátria, que' é a mais llOda e a melhor

ii São Jesé·, 25 - t 2 -938 k a dos competentes certifi- [#i��� 'a��""1 tento da esposa,. mas aInda do mnndo!•

� �ados aos alunos que fo- I Melquiades b o cumprimento integral dos Jo�é Bonifacio de Andrada e Silva, Duque de Caxias, D.
;SiiKifrFiiifGii:;:�r: ram promoviuos a �érie se- � noivos A ! �eus dev:-res de espos�, ta�s Ped�o LI, Ba�ão do Rio Branca, - Estadistas, -- Duque de
DU(;A(;AO .ti SAUDE guinte, ou aos que conclui- ����� I c,o�o feJam, � co�bl-taçao Caxias. Ozono, Andrade Neves, Fernllndo M�chado, Manoel

.
-

.

ram (l Curso Propedeutico. flslca, 0,exerclclo efttlvo das Marques de Souza, Tamandaré, Barroso � MllItaree, -- e tan-

IA
'

I d t· I d' relações sexuais, a satisfa� ro', tIntos e tantos outro3, brasilàos ilustres, civis e militares, sã(,.e;n n �St rl� e

AU L,A S _

ção do teto conjugal, pqrque os 110SS0S ídolos do passado, o nosso padrão de glória e pa,trio-anta a arlDa
-acentua o curador peixO-,tismo, que este nobilitante movimento de civismo. vai erguendo das
to-não satisfeito isso a .v��a cinzas do, pas�ado : e fazendo' incidir sobre as s.uas fig,ur�s màsculasEd ita I

Prof.as. Antonieta e Leonor de Barros em comum, no domlClho a luz da IDtehgenc!a, do respeito, do amar e da Imitação dos
conjugal, passaria a ser um brasileiros.

.De ordem do sr. Eng. Ci-'
Rua Fernando Machado, 30 Fone 1.516 eufemismo, asseme_lhando,se Talo fez aquele soberbo movimento da Renascença que· vil Diretor deste Liceu, tor-

.a «linda toalha de rendas t.ouxe à lembrança do orbe terrestre, palpilB1\tes, plenas de fé eno publ!co paradconhecimedn- !'�"�i';�,i.�i...i!�2;.i;i.. �;JI." .. jií§!"�.�.IS��t�1�7�I�e�·,�'�J�'I.�11.�1.�,�.. !iil de Bruxelas a cobrir uma nobres ensin!lmentos, as figuras imperescivels dos grandes homensto dos Interessa os que, e
.

. tasca mesa de pinho de 5a- da Antiguidade que fizeram a ciencia, a fi�osofia, as artes e a

.J:ne�r�,t e��a��r�����alJl�êSm�� San a to r i o "s a n t a C a t a r i na" pardhadó». civilização, da Grecia, que edificaram 11 Democracia de Atenas, a

.trl'eula no CURSO NOTUR. Régulando O traba ..
mais 'p��feita de todos as tempos, os em�ritos obr�iros da admira-

I . vel clVlltzaçãa grecenlJmana. E tão formldavel fOI o esplendor desteNO (Primario e Desenho),1
K. I h

lho de enf�rm'Juos movimento, e tão profundas foram as suas contequencias, que se:satisfeitas as seguintes con-I Dr. André Ira y egy nos hospitaiS e ca- pultou para sempre o Absolutismo estupido da Idade Média, pre-·

diç5es: sas_ de saude puando o advento dos dias gloriosos que a humanidade \'iveu,a)-certHicado que é ope' DIBETOR PBOPBIETABIO até o momento tatal da tragédia de Sarajevo que deflagrou anrio;
d RIO, 9-0 ministro do

gueru européa.b)-certificado de idade Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Esta o Trabalho dirigiu um oficio
minima de 16 anos;

,

de �anta Catarina ao presidente dos Sindica-
'c)-atestado .

de ' sanidade . tos Patronal dos Hospitais,.I:' •.

O melhor estabelecimento, perfeI,'tamenie' aparelhado P' d S' d' t d-�ISICa;
d d I rlva os e ln Ica o os

CLUBE DOZ'E D-E AGOSTOd)-atestado de boa con- ará o 1;ratamento conserva�ivo e �il'�rgIco e, oenças pu: Enfermeiros Terrestres, am-
rduta,' �onares (pneumotol'ax,fremcotomla, toracotOl;ma). Es�la�� b;)� desta capital, solicitan.torio encontra-se localisado na Estação Pe�dIZe! - dIa 80�Os interessados deverão toria, na Estrada de Ferro S. PaulQ :- RIO �raB e, do a designação de_ repre·
tdirigir-se á Secretaria deste I metros sobre nivel, possuindo .uz eletnca, �gua encaRada e sentantes dessas associações
Licêll, para mais amplas in-I estradas de automovel, com clima salubernmo.

h de classe para fazerem par-
·0 Sanatorl·O encontra'-se I·nstalado com aparei 08 mo.· d C

.

ã E
.

I
.

C ·da s O'" ho es SÓCI'OS e axmas famt'lI'as
.

'f�mações e preenchI' ""ento b te .
a omlSs o specla m· onVI .' e s · ....en r' \.. .. t

'"

dR' X Heliodor Ondas Curtas e La aratorlO·6 pi!d.idos de matricu.la. dernos e alO ,.�. t cumbida de elaborar um 8n- para a $oirée Carnavalesca, denominada Noite ã 8aíana\_' ara exames de escarro, 'sazaJ. an asSec..
CI b I f

'

't d 14 d
.

�)'t!cretaria do ·Liceu In- P
Seção separada para con,va[escent�s de doenç�s gravei: te'pr.ojeto de Regulamento que este

..

u e evará a e eIto na nOl e e o corren-
; 'd ·stria.l em Santa Catarina, estado postoperativo, impaludismo crODlCO (malarIa), esgota do trabalho dos enfermeiros te, /com inich: ás 22 horas,

.

de Janeiro de 1939. mento, etc. de hospitais e casas de sau- Oscar Abraham
M. OONÇALVES I

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiíi__iiiiiiiiiiiií�iiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií_'-
de. 10. SECRE'fA�1Ei)

Escrit. 'ii

GAZETA, lO�1�1939
--------------�--------------------------�----------------------------

Dep�rtamento
de EducaçãO

Brevemente, o Departamento de Educação, publicará, na

«Imprensa Oficial», edital abrindo inscrição ao concurso de in
resso e reversão ao magistério primário.

De acôrdo com a lei, poderão ser admitidos ao provi
das vagas:
a) os professores diplomados pejos Institutos de Educa

Ao OU pela antiga Escola Normal Catarinense;
. b) os ginasianos que, em novembro de 1938, já tinham

.

'exame regular de pedagogia e psicologia;
e) os proíeesores diplomados por escolas normais oficiais,

IJ a estas equiparadas, de outros Estados, uma vez registado o
di�loma no Departamento de Educação,

,

O requerimento de inscrição (selado com 2$500) deverá
ser dirigido ao Superintendente Geral do Ensino, acompanhado de:

a) boletim fornecido por Inspetor bl.Oiar ou pelo De
artamento d� Educação, quando o candidato já tenha exercido

magistério, corno professor efeito, interino ou adjunto (boletim
selado com 2$500;

b) o original, certidão ou pública-lórma devidamente con

do diploma;
e) atestado de vacina e de saúde (este selado' com • ,

2$500 e expedido por facultativo que tenha o seu diploma re

gistrado no Departamente de Sa úde Pública do Estado);
d) prova d � ser brasileiro nato, nós casos em que as

leis federais e estaduais o exigirem;-

e) prova de ser maior de 18 e menor de 38 anos, por
certidão, ou documentos do qual, por direito, se infira naquela
i·ctade.

�1�rianGpolis

No caso de reverrão, além dos documentos acima especi
icados o candidato deverá, por atestado do Departamento de

Educeção, provar não ter sido demitido do magisterio, com nota

desabonadora.
,

Esses documentos, além do sêlo obrigatorio, deverão ser

selados ainda, cada um de per SI, com 1$500 (sêlo . de docu-
mento apenso),

r

.

Feira a classificeção dos candidatos, será ela publicada
om a' chamada para a escolha d..l classe ou escola para a qual.

o titulado deseje nomeação, .

A escolha poderá ser feita por carta, telegrama ou pes-

PR [:8'-

1'· I
� ê � KILptyCLÓS I

t'.R A D 1@1
":.':.:,:::!):. '.' �*:\1lnACIOn"l3

····:<:::k::::;!tw:�;,,:�:!��[��SUf,� 4�.:
\

"�.

pr�gra�a di:Jrno
De 6.15 ãs 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 Ii@ 23.00 horas

Bob Lazy
Banêo ao Lua
Henc RoI;J1200
Dorival CaymfJ1,
Orquestra õe qans05
Regional Oe Dante 5antoro
RaOamiZs e a Ali 5tare.

o "Dia. do Municipio"
em São Joaquim

o discursa da sr. Enédiou
Ribeira

Nas brilhantes solenidades realizadas em São Joaquim da
Costa Serra, em I: do correnté, para comemorar a entrada em

vigor do novo quadro territorial administrativo e judiciario da
Republic�, as quais decorreram com entusiasmo e ardôr cívico,
falou, eloquentemente, a'endendo o convite que lhe dirigiu o in

tegro Juiz de Direito daquela comarca, o nosso distinto e talen
toso conterraneo sr, Enedino Pibeiro, que publicamos a seguir:

«Exmo. sr, dr. JUiL de Direito clll Comarca, - dd,
presidente da mesa: limo. sr, prefeito municipal; sr, Representante
do Mim�terio Público; Revrno, sr, padre vigarid; Demais autorida
des. Brasileiros de São Joaquim.

EontiDua na 7a. pagina

CONVITE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�]

,Haverá, hoje, eleição ,para
teria da L.F,F.

a dr.Cornélio F:'agundes
indic�do a' fJre.sidência.

a dr. �derbal R: da Silva,
darnente, foi eleito presidente da

-------------------�
.

a team- da GAZE.TA obteve um líndo
feito, abater--.de o 13 de Maia F. C. por 3xO!

A Q·AZETA

a
)

dire-n.ova

/ .

e o norne mais

mui
F. C.

mereci-
0.--

DESPORTIVA
_______________a� �.�------ ---

' •
-

-

_

Direção de Hélio

0- Avai conseguiu sobrepujar o valente rubro-negro
pelo score de 3x2, numa luta igual ....• A chance

definiu o placàrd

Carlos -Regis

esportedo
D. Carlos Begis

As contigências da existência exigem que o homem receba
uma educação sob 3 aspectos r fisico. moral e menta'.O festival do [ris, realizado domingo, alcançou um sucesso 2· tempo H d d

.

d li' I�, em ver a e, é i ci unir estes 3 requisitos; não se deve,extraordinário. Felicitamos, vivameate, o rubro-negro peja sua brio
Como já disse!!)os';�cima, o 2' tempo foi equilibrado. de forma alguma, desenvolver a musculatura em detrimento do cé.Ihante iniciativa e ao Avai por ter acedido ao convite de seu co- O· f

. .

d f rebro, cultivar o fisico, sacrificando 8 mente,
irmlo de lutas. Jogo OI movimenta o nesta ase.

E' bNIZETA, em uma jogada toda pessoal, aumentou o score, , tam em, uma coisa insignificante, sem valor mesmo, ver-O. jogo principal era o que- atraia a atenção de todos os
burlando as rêdes de Vadico, consignando o 3' TENTO DO CAM- mos um intelectual raquitico, que não disponha de energias paranfsnsft do futebol, e, de fato, encheu as medidas, correspondendo à
PEÃO. aumentar á sua cultura.

expectativa ger'al. A d h.. .... d concepção o ornem moderno e da vida atual é muitO [riS-notamos logo-apresentou-se com o seu quadro algo Tinha-se a Impressão que o alvi-azul Ia contmuar marcan o diversa daquela do século 19 e d
'"

d é I 20d d d I fi I d d l
. .

b 'Ih CARIONI
T ., o pnncrpio o s cu o .estreina o, ten o um va oroso trio na, que, in iscutivelmente, é v goals, quan o o ris reagru fi antemente e, ,com um O I' d d I'

. .

Ih' -d d d I h d f f 'I
. .

b
.

2' GOAL DO CLUBE D 1\ FORÇA!
s gregos, umlnares. o mun o, cu rores rntransrgentes do

me or a ti a e; a sua in a interme iária é raquissima, só apare- u mmante tiro, o teve o t-\. I Belo em toda I as suas modalidades r t'd'
.

é' daD d h lf d R Nr- ""; ,

...�, f am par I anos ac mmoscendo ante, os ois a 5 e ala, mormente osso que está com- DE VO TADE. : cultura do cérebro aliada :

a da mente.
pletamente destreinado. -

I b I d
,I

O· I dI'Logo após, Da Mata, quando era só co ocar a o a entro I
-

maior t'xemp o, por to os os titu os clássicos, é o deA ofensiva, verdadeiramente, só apresentou um, homem: .

I d
., I PI fi" f lédo I!t<:>al, pais, estava sózipho, põe a mão no ba ão e couro; o

I'
alão, o 1050 o at ta.

Mirinho. Os demais foram esforçados apenas. árbitro, ju&t,mente, .à.n�'IQUf'-O
tento I. '. .

Eles, os helenos. em suas festas, uniam. como todos sabem,O Avai, com seu esqu.t(drã,o muito -be� trei-nado,' logica- f E,: sem 'Diais ",:.I,; as .4ignas de legista, terminou o prêlio I a póesia, a música, a dama. o vigor, a fôrça e a destreza.
mente, teria de fazer uma bôa apresentação. ." � I Fid' 'I:t

com a brilhante vii4ri� ',.o Rvi.d. por' 3x2, numa luta bem igual. I'
rolas, o escu t.or admíravel, refletiu, com as suas imortaisO seu trio 6nal jogou' muito, destacando-se'Diamantino. -

.

.,/ t estátuas, a educação pnmorosa na Helade imperecivel e gloriosalA linha de halfs agiu com altos e baixos; o seu Obte,'-e a ta�a "Aderhal BOlBOS" I Apolo de Belvedere é o tipo clássico da famosa pátria dopivot não apresenta um jogo regular, pois, se à:s veles tem' jogadas .! -

-

: grande Homero. _

de valor, outras vezes falha lamentavelmente, obrigando os zagueiros O Avt1t obteve deste modo! a linda TAÇA ADERBAL: H' r d d' .

d d b RA-"OS
I a, na mor. parte os esportistas que cultivam o esportea se es orarem. 111 r

Jj •

por esporte, o ese)o de propugnar pela revivescência da educaçãoSalum, Borba e Berreta atuaram todos num mesmo plano, ' helênica.
não comprometendo. IlIlIôI preliminares I

.

dnL� rmtemos-c-o que é muito dicil-:>s Hdr:nos, que foramA linha atacante, desfalcada de seu melhor elemento-Ga- O Caxias, vencendo o ç,antista �por 1 xO, obteve aTA· . .

hmagnos e rnsuperaveis, omens imortais que nos legaram o maiorleguinho-c-atuou, em parte, desarticulada; se não fosse a atuação] ÇA WALTER LANGE. de todos os exemplos, o que até hoje não tem sido compreendido:impecave] de Nizeta, a ofensiva avaiana nada produziria. aliar a cultura intelectual à cultura fisica.Damiani, cobrindo uma grande lacuna, portou-se bem. For- Gazeta -3 :li: 13 de Maio O
oerolli e Saúl formaram uma bôa ala, agressiva e artilheira.

. .

Iguais.

Esporte Clube Florianópolis
Caracteristicas do prélio

1'10 l '

tempo, durante os 20m. iniciais, o Avai atacou mui
to, fazendo-se depois um jogo equilibrado.

No 2' periodo, o prêlio foi totalmente cheia de lances

O invicto team '�as nossa redação �bteve um triunfo bri
_ lhante e insofismavel triu�fo por 3xO sôbre a equipe do 13 de
Maio. !

Cunha 1 e Fariá 2 (oram os autores dos tentos dos n05-
(ZenôD. Bandeira)

A dois do corrente registrou-se o aniversário do vitoricso ..

Esporte Clube Florianópolis, sob a direção do denodado atléta ca
tarinense Paulo Otto Scheidemantel, que, com rara habilidade, sou.
be, em pouco tempo, elevar o nome da entidade que supeeiermente
dirige.

Merece, pois, um registo especial porque vemos crescer em
DGSSa terra a dedicação pelo esporte, .fator tão neceseário a uma- 50'

ciedade, fazendo com que a geração nova tenha oportunidade de
desenvolver o seu 6sieo.

Na eleição,.que houve, para guiar os. destinos dest� soçie-dade, durante o periodo de um ano, foi eleita .a seguinte diretoria:
Presidente-Paulo OUo Seheidemantel
Secretário-Walter Lange Filho
Tesoureiro-J-fartwig Beck

IExercend, OS emprega. .�_GillillBlua_rd.a-!IIeslÍllpo.lt�ivo�-.S�o.lo.n,.M..a_za�rll.kiliis.-:-.. _

dos iguais' funçoes, iguais Os urubús :�i:::�nt8do
Laért. -*evelD seros vencianeiltos banqueteavam-se DO

U '- ' cadaver do deseo-
RIO, 9-A' Inbpetoria Re- Julgada a reclamação e apu- nhecido

Vilain gional do Ministerio do Tuba- rada a veracidade da mesma, ,

Arnaldo Diamantino lho, em Pernambuco, o sr. Guy foi a companhia intimada a equi· 'RIQ,
- 9-A policia encetou

Borba (Salum) Borba Procópio Berreta Uldricht, brasileiro, apresentou parar os vencimentos do recla·, dilige!lcias par� apurar a «causa

Damiani Azevedo hlizeta Fornerolli Saúl. queixa contra a Soci�dade Anf)- mante aos de seus colegas. mortis» de um homem que, tra-

" .
nima Comercial Expcrtacion Não se conformando com a jando apenas cuécas, fôra encon-Às 15,45 foi iniciado o p�el�o, ImpulSIOnando N,�eta a Louis Dreyfus & Cia. ;Ltda., decisão, a reclamada apelou dQ tudo mGrto ontem nas proximi- O sr. prefeito da capital CCt14

esfera. Nos ?m. de lu�a, num. dos mul�I�lo� ataques do Aval, DA- I pelo tato de manter em seu qua- julgamento. dades de Bomfim, no quilometro tratou o dr. Armando Valéli')
MIANI, cobnndo ':'adlco, asslDalou o I 1 ENTO DO AVAL

_ I dro de empregados funci(\lnarios 2 da, es_trada Río.Petropolis. de Assis, d. Alcina Moreira
Ao� 15m. de jogo, em' uma reação bálhante do [ris, DA que, exercendo as mesma� f�n- Examinando, perém, o pro-' -

O cadaver foi encontrado por Carreirão e Wilson Linhares pa·
MATA marca o l' OOAL DO IRIS empatando a partida. I ç5es do reclamante, perêebllim cesso, o ministro do Trabalho �Iglms traba1haàores. 80S quais ra exercerem, respectivamer.te,,

lordenados superiores, inflil1gindo manteve integralmente a docisAo chamou a atenção grande nume· os cargO$ de médico-auxjliar,
Aos 25m. do prelio, NIZETA desempata a pugna, em uma assim as nossas leis trabalhistas, da Junta de Conciliação e Ju1- ro de corvos que voava sôbre o 'enfermeira o auxiliar da, Direto'

onfualo, obtondo o 2' GOAL DO AVAl. que dispõem sobre o caso;. gamento de Recife. locaI,.; dilacerando o torpo, já na de .Assistencia Municipal...C

a sua 2a.

o resultado justo
do prêlio sena um empate.

sos rapazes.
Deste modo. o team da GAZETA obtem

taça consecutiva.
O nosso esquadrão: .

I Abelardo
Capoeira-s-Ürion

Jurandir-Haroldo-Gato
Cunha-Bafano-Faria-Celso-Tiera

Os que brilhararrl: Oricn, Gato, Haroldo, Cunha. Baiano
e Celso.

Deste modo, terminou o brilhante festival do valoroso
rubro negro, o Iris, o grande clube da força. de vontade, que
abriu com nchave de ourtl" a temporada esportiva de '939.

• Jogo

-Sob a direção de Carlos Campos Ramos,-o &rbitro o. 1
da cidade-que teve uma atuação 6rme e enêrgica, os quadros se

llinharam assim:

IRIS:

Vadico

Departa. l:,':"j
menl.u de As�
sist9n·cia _

Municipal

Antel'or Cruz .

Russa
"AirinhoBráulio

Tião
Carioni

Dante
Do. Mata

AVAl':

J
•
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QAZET
, �

�

'e�
Dr. Alfredo P. de Araujo 1./ Accacio M-;l �� c' ri I' 'd'" ,

I'.
' ,� a cu o e qua quer

MEDICO • � estrutura em con ..

Especialista em molestias de creanças, nervos
tel ra t�rnCseu escríp- � creto armado

tmpaludismo e molesüas da pele "� e ferro
_ tório de advogacia á rua �

Tratamento do empaludísmo e das malestías da pe- ,:�le e nervosas pela Autohemotherapta Visconde de Ouro Preto �
,

A

MLDIf;O o P.._E R A D O R

n. 70. - Phonei 1277 • .,-

Pal·acia da

1- Andar

Omar

,i. ' ..

A Eletrica
PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE 'RADIO. CONSERTOS E AUMEN.

,,'

TO,?,�Ç,UREM
'

A "E�ETRICA�
TEM SEMPRE E\1 STOCK' E A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES li ABAT·

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.I VISITElY\ A Ele�trl·caRua Joao PInto n. 14
ACABA DE RECE.BER UM FINISSIMO SORTI·
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICüS, NOVI�

, DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO
Venda e lnstalação de contador de luz � força por
preços rl)ogi!=o,s'só. na Casa A ELE'TRICA

•

Ptanta.execuçãe, fis
calização e direção
de obras

,

Apareihamentojcom
pleto para constru
ções de pontes em
concreto armado

illliro
Engenh'eíro �Civil

Caixa ECDUaD1ica�C'��'OJ
Apartamento•

Caixa§Posta'l, 9'84

Par

Maquinas e Pilo,

.. Rua Tra;a:':��d; sobrado ,. t�:'-::"':;;'4-1
,!..",;';;';:';;:;;"::. " ::'!.:::M'

I -Gotts rnen Ai. '_ e. Aderbal, R.'

Telephone�548 ", da Silvai
Ex-chefe da clínica do Hospi. J\dvog,adotal de Nürnberg, (f\-oreuof.1', ,

I d B kh d P f P. 15 de Novembro, 3 sob.
o órg 'lr .. a� te, ro essor

Fones t 631. e, 1290'

Envio Kreuter)"
;. , -i.;.

Elpeolalllla em ol'urliJ.
, aaral' �

II, alta cirurgia, gina�GI�i;� (do
enças das senhéras) • partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operaiOes ele plasltea?.�

DOENÇAS:DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORI0-RUA- TRAJANO 17 SOB.

,
IDAS 9 AS 12 E 2 'AS 5

BESIDENCIA A ;RUA José Veiga 186

1'1 FONE 1199

I)
Atende chamados a qualquer hora dia e noit� I

'ê�"i! 7, � .-*1'110*1 íiiiii...-

Pi"!lIIIiiílf 'iiQ'iloi""''''''-1::;.0&;;'''*=.12:, �F -:r "EC,_d,UM;', ' XJA
,

I

Dr. Joaquim Madeira Neves

,

Sandalias de Tira
e calçados de todas as qualidades
TAMANCOS mexicanos para

,Praia de Hallha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDÕES,

, _BONETS, LUVAS, etc.'
. Artigos para seleíres e saparelros

Fabrica de Calçados -- BA�qREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELIiEIRO MAFRA, 39

. A.' LHEU�EW:X
, , I

_...,..-�__-. .._______. .....

iI)j••R.II.iiiM_!!!!J!l!!!__I!I9J!_I!!IJ!!!!I!I��:"i!!.JA.IIl!l!!!a!!!.lii�J�:::!!!5!6�6,lJI.IIeI"""" ,i" - <_ 'I

••,:t.rt., 11111"'.1 é
.

Bel11a
'

...

&iõiIÍ !:õonQmi'�
..

-.. nGS Trabalhos do

Censulterio Ticnico de

IVO A. CAU'DURO PICCOLI
Enge��h.írD Civil

�",·I PrE>f;seioPtsié, babili-tacdoa para
.. os ramos de engen�haria

Admini.s1ração. construção e reforma' de
pagamentos em prestações

Projé,toa em geral

,

I'
4, ••

toe:los

Escriterio central: Rua 7 de Seternbro, 47

IPorto Uni lo

M'EDICO ..-OCULISTA
Formado pela Faculdade de Medicina da Unlver.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau-
10 Filho, no Serviço do Prof. Davíd Saoson, no Hospitel

da Fundação GaHrée-Guin!e do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eleirecidade Médi(a, Clinica Geral
Consultas diariamente das 1.5 ás 18

CONSULTOmO' Rua João Pinto -7 sob. Telefone 1456

'I RESIDENCIA: �ua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

�X�·.-,·.ts.�J(··.,�.·,�. )1,7 .. ".� -.7- . .i ".�

Dr. Augusto
de; Paula
MEDICO

lJ<DENÇAS DE SENHO�
RAS_·P.I\RTOS
Operações

Consultorio: Rua Vi(Or

��." MeirelesJO
,

� 's 10,30 e das 2 as 4 h;-.

Residencía: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Gonsultorio. 1405
Fone: Residencia, 1155

Parteira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

IDr. Pedro de Moura �I

I'ance 'do Brasil
Capital 106.000:000$000

Futado deJeserva "'259.746:100$000

EXECUTA TeBAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

"�JNCIAS C;C6RRESPONDENTES EM TODQ Q PAII
A�t'lIA LOCAL

'

RUA TRAJANO, No 13

Abena. em' conta ""corrente. os segúintesj juros:

I. com Jurl;)s (Cil��CIAL:SEM LIMITE)
-

2% ala
.

-

• limitados (limite de 5{):000$) 3� ala
ip. populares' (idem de 10:000$) 4% ala

�ep. de aviso 'prévio (de quaisquer quantias,::com retiradas, tam

�:.'bem de' quaisquer tmportancias).
�C!�m aviso prévio de .;30�dias 3,5&2:a1a
��cm de 60 ,di,as 4��ala
;;ta.tm de 90 dias 4,5%lala

".&'
I1EPOSITOS A PRA%6-FIXO:

,

po (; mêses
�,

por J2 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por ,6 mêses
por '12 mêses

Sujeito aoIsêlo :proporciollal.
expediente: das 10 ás 12; �e}das 14· ás
A�s sabados: das 10 ás 11,.30 horas

--_,

, Bndereço telegrafico: SATELLITE

TELEF0NE 114

4% .1 • .1.

5% c

15 horas

C.NiVLT.RU.·..·ftua Tra·
ano N. I� das 10 ia 12, e
das 15 ás 16 112 horal.

TELIF. 1.28S :<,

RESIDENCIA- Rua Este-

l, ..
vY:elI Jwtior �: 26 ',.'�._nt

.

CLINICA CiJ!RAL
Vias Urinarias

, ,

1ratallJlDt() medeTlJo. das
11lo1esJias IQ Prima,!

Consult...;R. joiOPinkf,I'3
1 elefene, t 595

Res. HotelQloria-Fone 1333
,

�, 134fi I,.:�"
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G A Z E T A Por 2.5 mil contos tará
cessar, por quatro anos,

��V�O�Z�D�.O��P�O�V�O������ri���ar�io�e�D�lr�d�M�R�H���m�o�-e�1 � chuvae�;��o Pa��JAIRO ·CALLA,D9. 1 �I, e no áio...

E�lno o' adicional

PLANO «A»

• ".,' C ong r e s s o �!O. 9-El'ltre a correspon-

e S P I a pela F>az e d�ncia recebídts. pe lo sr. Demo,
.

Democracia "cnto de Almeida. 1. delegado
auxiliar, quando na noite de ôn-.

.

tem despachava o expediente.A. WASHINGTON. 9 - Ini- eth seu gabinete, surgiu uma es-alia.oa, presa na França,l eiaram-se os trabalhos do C�n- tranha missiva. assinada por Mi-
• _' gresso pela P3Z e Democracia, guel Stachnir:k.tentou contra a vida cpo�vop'':8do pelDa Liga �m;Ii:an8 Essa carta, redigi 'a em termos.

"

roo PZ e emocraCl8, com a ' .
"

f'I b d· I t b qúasl mcompreeouvers, 8 irmava

GENEBRA. 9',."";'A dancari= clho. a oração as c asses ra. a- que o. signatario tinha inventado. :r istas.
Ih fia de caboaret Virgínia Capto I V' R bli

, um apare o para azer cessar aanas epu rcas amencanas

I
Li Aitaliana, que se acha na prisão -... f' 'f '.J cnuva e provocar a seca.

I izeram-se repre6en� no re en uO Ei •

.

êl' Ddésta cidade aguardando)'ulga- . ti... comprometia-se e a rmpe- e ai para cá o mundo outra vez se conturbou:- revo-
e.

�-���. certamen,. cujos 00) lVOS são: d� h S P Imente pelo crime de espionagem,

I
_.... """Ir

1 (I) - , d
. Ir as c uvas, em ão au o e luções aangrentas sobre revoluções têm assolado a superfície do·.-rroteçao a emocracra

t C
.

I d 4 I .
"praticou ôntem uma teo.t.ativa de

'd A
. nes a apita, urante anos p aneta; o sangue humano tem jorrado aos borbotões: e)a vãoas mencanas; '. .

f' J' d
. ,suicidio, golpeando o pulso. 2'.--Levantamento do embar- c«?nsec�tlvoS, 8 ua:anuo aIO a que ap�recendo as guerras d� cenqui�ta. Os grandes .de.Sp�tas do Fee-Aproveitando o momento em

r d
I

t t E aparecia em publico, caso o go· dalismo, com suas doutrinas exohcas vão resuscitando mostrandego e armamen os con ra a s- Á '

Ih d 'I' d' .". :que o guarda se havia afastado,

�
:t _ anhs: e _ . ver?o. e conce esse um aUX110 a- sua entuça de javalis esfaimados, na sua megalomania de loucosVirginia, servindo-se, de 'seu cal- p

3
�

A r - d' ferido d� 25.000:000$000. tolerados. ..

id d
.. b'·- p Ictaçao JO ã

re eArll °r
: S�� não f�r brincadeira, trata-I E este movimento civico do Brasil de hoje não é outra!tedo. partiu o VI ro e uma Ja-

_.' ./'.":' __ '" _ L'�/'...... em argo con ta o ap o. e- ';·d· di" , ,
., .

.

nela e com um caco procurou UI1(.(%,.�� h I I' se evr entemente �.
um ma ueo ... COisa, meus patncros, senão um mcennvo para dispertar o nosso. Iman a e ta Ia. .-. '. .

"

'.' .,rasgar a arteria. Foi porém des- A "Combinação' Feliz" nas '

'

: M'· ..

t
· patrJotlsm,o e .apflmorar as nossa� virtudes .clvlcas, para que cadacoberta a tempo e submetida a perfumarias é arte que não .,,'

.r.-IS
.

erlo um de no� seja um bravo e saiba compnr s seu devQI' na hora
tratamento -nédco após o que encontrará simiJe. As formu-, Cobranca executiva da Educação da necessidade... _

.

Ivoltou á cela cem uma campa- las dós Tres Elementos' de' 2.500 contos de,
_ " .

Por que, estejamos certos, ha despotas neste mundo _quenheira encarregada de observar pirmordiais da Beleza são I impostos e 5aude, Já, ent�ndem que somos um povo assessorado a potencias europ,éa��todos os seus movimentos. frutos. da "Adora�o"
_ Tpelo !Imples fato de lerm?s um pais fav?ravel�!I correntes. �ml-A policia revelou que Virgi- S PAIlA RIO. 9 - Um vespertino Liceu Industt.ial de gratorras, quando é uma simples decorrencia do nosso vastrssrmoh ROUPAS DE B�NHO 'HINTERLAND Na B 'I é d L 'I' " ..nia {oi prêsa a três semanas e

HOMENS, SÊNHORAS E confirma a' noticia da ccbrança Santa Catarina . .

.

..

ao, o rss: os eras; eiras e soo aormtrmos
que os medicos descebriram ocul- CRIANÇAS executiva de 2.500 contos de

i

o estranjeiro .que .qUlzer ��laborar c�noscl) coJ_D o see traba�h� ma-
tos em más vestes, documentos no O PARAIZO impostos em atrazo devidos ao

" ED'ITAL nual; mas, Jamais perrmtrremos a interferencia de adventJclos,. na
que Pr,)..vam estar ela a serviro ------ E d d R' I f' I nossa pelitica ou na administração deste país, assim como a Nação:r

Di t ib i ã de co- sta o o 10" pe a
.

Irma

I
.

I . , Ide uma potencia estranjeira. s r n � o
Wil�on Sons & Cla. VIOle e

.

De oruem d� ..

Sr. Eng. Clv�l se evantará em armas o dia em que os mandões da �poca pre-Acredita-se que .. ela- seja a bertoras
Uíilf� chatas pertencentes áquela dlret�r deste �ceu, terno pubh- tenderem mandar no Brasil, esquecidos da nossa soberania, que é

c\:lefe de êspionag..m que opem- RIO. 9 _ Foi distribuida, companhia, enfeixando um total co para conhéclm'ento dos inte- o nosso mais caiO patrimonio.
a,n em :'{brermble, França." em

1 R'
.

t nota á im- aproximado de 4 mil contos de >:essad'>j que, de 15 a 31 do E, nesta hora, de �entido cívico. em que aqui nos reunimos
v or da lid. no

. I�, a segulD e
.

carvão, importado da Inglaterra, corrente mês de Janeiro estará para solenizar a entrada em vigor do novo quadro territorial ad-

S . <7J
'

, pre��;- Banco do Brasil farà, du foral! apreendidas pelo sr. Re- ab'ert'a' a matricula deste estabe':' mistrativo e judiciaria da Republica, devemos nos unir esoiritual-
, .§!(1oln);,1 �

1 ,.
.

-._ende SI'I"a, secreta'rl'o' d",s FI' - lecitQento de- ensmo para piecn- � mente com um só pensamento na Pátria. irmanado� COO'l._ .!lIDa só'I:::! lQju uul9J 1'. r"."',te a ·n. ro.xima semáiJa •...·.(.lstu '- y ....
I d' d f

'

d
-

c...

nan'ra� do Estado. No loca], ehiIDento ,das vagas existentes nas' i ela e apel elçoameoto os nossos cO$tumespoliticos-sociais, acre-@ �tli
.,

bujrão de cober\ur:u 'pára co- :r d' '. " f" d: I d't I "d' ,.

d b '1' , f�� �m.1\\ rP/ll}r?f1i1lP�(í'\\:; d
.

d tão 7 soldados da policia U,!mi- IveMas"se..;ções a-e o ICIO, e-I ·1 ar na c arm enClil ,e no plitnotismo os ra51 euos que a renteIW
I

����� II ��tWlJ �'W brallças v.encidas e ep?��tlt as
.

d _
• ven40 o. s candida,tos sªtisfazecem II dos GQvluno.s. da Un.lão. e dos Estados, esforçam-se para dar 'nos

.

é d' 7 a- -br'" ..'"ltlmo e nense com oi( em e nelO perml-.. . ... "

at o Ia ..ezem V' <lI1 -

d d' d �':'. ';}.;k {x.. " ";?;@tambempararemessasriraapro'.'imaçãcr-dély,:s!6iial .. as sf.gumtcs con IÇÕC'!S .:! matn-1P8l. proAspertloa ed� l�, Iça.. .."Â cuIa: . _.

.

�
--

_ .lora as Q;ssenções pattIdanas. é passada.» I'NI1-SÁDM TELl «( até á J1(!�ma dataR. alguma.

1I.
. RA PEDIR MA-

-

i i. de aUlot, ('ons�rução e profunda abnegação pelo
I TRlC LA - '

.. '

-. t idQJatrad�. u�o e indiv!siveJ. --l(�!i!!üo _e �terno I»
.'

tux-- .I� L�II'DO-R-A� l'ltÉDI-.r
.

S. A. ...) prova de �.d�· :i�;m.1 mente co�t��::.�·:�b!e:=:: .:e��;';t;1'alo:�t'lfide 10 ano! e maxima de 16,; I
nos homens que atualmente nos gover iar. ."�... "�<,;:� ...

'

C··lfCUnSC·r·lça-O de S.anta Ca.tari,na b) atestado medico de não I .
Sim, meus patricios. confiemo5 no senhor "PresiEtente:

sdrerem dé. mólestia infeto- Republica - e DOI! seus leais auxiliares de .administração. O Brasil,Di'stribuição .

de 31 de Dezembro dê (938
. c,)ntagiosa e não terem de-I\CGm Getl11io Vargas á frente. do seu governo, ha-de conquishu,Aprovada' pelo snr. Fi_seal Federal em Porto Alegre feito físico; pelas suas ;mensas possibilidades, peJa inteligencia e principalmentec) atestado

-

de vacina. I pela cultura de seus filh08. aquele logar de destacado relevo que,

a Providencia lhe re�ervou entre as nações, deste e dos outros I

I1-PARA SErt MAtRI- COl'tinentes.
CULADO Se não vencermos com det�lio Vargas, e quem diz Oe-'

tulio Vargas díz Estado Novl!l, se lião vMcermps com o Estado
a) no l' ano provoC'acional- Novo. ah I então não sei o que será deste querido , Brasil, desta

Provas de admissão do pro- grande e formosíssima pati'ia. que Oi nossos maiores no·la lega
grama do 3' ano dos Cru - mm resplandecente de glorias e cimentada em feitos imOltais.-
pos êscolares; Confiemos ainda. brasileiros de Santa, Catarina, no sr.

h) no 2' ano prevocacional Interventor dI) Estado.
- Provas de admissão do Neste abençoado riucão da comunhão brasileira. onde ha
programa do 4' ano dali munj�ipios inteiros com fortes predollDinio do elemento estranjeiro,Grupos Escolares; a tampanha nacionalizadora t�m em Nerêu Ramos, pela sua iDa-

c) no I' ano prof ssiEmal - moldavel fibra de pafriota e inconte�tlJ.vel valor. um dos mais ae
Provas de admisfão do 2' dentes e valorosos apostôlos.
dno prevocacional ou certi- Ea vos falei. meus irmãos.' em campanha nacionalizadora
ficado de mtt'icula em Es- que é �ste rúti)o despertar do espirito de brasilidade. aV!:tlanche
cóla Normal Primaria; fermidavêl que ha-dt: encher e incendiar o coreç!o de todos os

d) no 2'. 3' e 4' profissional brasileiras, transbordando e� feitos d� abnegação aos grandes in
- Certificado de aprova- teresscs do Brasil presente, cóm aquela fé creadora nos destbos
ção (Guia de Transferencia) do Brasil futuro. ,

do ano imediatamente inferior ' Meus senhores. Eu sei quI'! o meu discurso foi mau. eu
de outra

.

Escola Compleo sei, que VÔS· causou mesmo falando do Brasil. mas eu vós afirmo
mentar �ecnica. dt' mesmo -que a sua peroração é sublime' e admiravel,' porque you fecha�lo

,

genero e em identico oficio. com chave de OUFO. invocando neste momento o genio sem par de
Os candidatos deverão compa- Rui Barbosa., qUe tanto soube amar e engra�decer o Brasil!

.

tecer á portaria deste Licêu a-, De pé pelo Blasil, de pé e com profundo respeito ouça-companhl1�os..... dos pais ou' res� :mos' o' que 'disse"Rui .:spbre a ideia de .Patria: ;, '

,ponsaveis nos dias citados, de 8 «A
-

patrÍa' não é ningue:n: são todos; .

ê cada qual tem
lis 11.30 horas e de 13 ás 16 no seio dela' o mesm. direito á ideia, á palavra, á asSociação. Ahoras, com os dacumentos exigidos, patria não é um. sistema. nem um:! seita, nem um monopolia, nem
para serem pr�enchidos os pedi- uma Eórma de governo: ó o céu, o sólo, o povo, a tradição. a
dos de matricula. consciends, o lar, o berço dt' filbos e o tumulo dos antepassad0s.As próvas de· admissão serão a comunhão da lei, da lingua e da liberdade. Os que a servem.
realisadas nos dias I, 2 e 3 de Os que a servem são 08 que não

.

invejam.os que não infamam. os
fevereiro: /'. que não conspiram.' os que não subIe'Jam, os que não �esalen

tam, 00; que não emudecem, os que não se acovai;dam, mas
. Secretdrf� do Liceu Industrial, resistem, mas ensinam. mas esforçam. mas 'pacificam. mas discu-

em '7 d� laneirO' de- 1.939.: t.em, mas praticam fi justiça, a ê\dmiração, o entusiasmo. Porque...-

todos os sentimentos grandes são benIgnos. e residem originarmente
M. GONÇALVES no amor.»

.

Escrit. Tenho dito.

Contr. 33-E.rich Kermann Blumenau (parte) 9:000$000 Antiguidade
», 473-Manoel Neves Brusque 10:000$000 Sem juros
» 928-Hans Juoghluth Blumenau 30:000$000«»
» 390-Carlos SOlltO Blumenau 10:000$000«»
» 3Z0-Kurt l�am\()ur FLORIANOPOLIS 10:000$000« »

» 843-Rodolfo �Franh Rio do Sul 7:500$000 te ,.
.

» 70 l-Manoel Feuc:ira de Melo FLOPLIS. (saldo) 4:000$000 Com juros
» 343-Guilherme Buch Ferreira Joiilvile 25:000$000»,.
» 823--Raul Deeke Blumenau 5:000$000 » »

lt 440-Paulo Winkler São Bento 2U:000$000,.:II
" 683-Hans W,ele Jaraguá 12:500$0(0»"

_

,. 42 t -Aloi,io Michels Blumenau 10:000$000» te

» 552-Cristiano Woelfer Rio do Sul (parte) 8:50Q$000 J>
-

•

RESCISÕES E TRANSFERENCIAS: Contr. Q7414052-
13014 J 2'}-1 044{4098-1 00514056---62614101-
47514ÓSÕ- 829{4055-115914086 10:446$400

PLANO cEI»

10.770
10.556
10.464

';100407
10.204 -

\

O sr. prefeito assinou decreto
extinguindo o adicional de 100[0
sôbre a renda tributaria do mu

nicipio, .que vinha sendo arreca

dado de aeêrdo com fi resolu
. ção D. 40, de 31 de dezembro

\ de 1932 e decretos-leis ns, 104

�RiEÕrD"I"'''iNEGÜÃLÃVEL é III, respectivamente. de 12
EM CAMISAS FINAS POS- de setembro e 20 de dezembro

SUE A de 1938.
Alfaiataria ABRAHAN

� Rua, Conselheiro; Mftfr.a n: 9
,., .

O Dia do Municipio em
Sã;o Joaqulm

preferencia
9.136
9.109
9.065
9.036
8.987
8.965

Contr. 4048-Contr. de empr,estimo Joinvile (parte) 12:000$000 Antiçuidade
» 4060-Carlos Doming . Blumenau.{saldo) 7:000$000 Sorteio
» 4376-CarlclI Gessnr.r Hansa·Humbcldt 10:000$000 »

» 4046-Contr de emprest\mo Blumenau 7:500$000»
» 5 5 7 7 -CarIo s Macheta Hamonia 10:000$000» . '

» 5057-Walter Voss Blumenau 2:500$000. (parte)
4160�Eduardo Vitor Cabral FLOPLIS. 45:000$000 serie 1 preferénCia

: 4517-Sara D. Schuldt FLOPLIS.(parte) 4:000$900 � I 4.869
» 5055-Abilio Machado Cruzeiro do Sul 10:9°0$000 ,. II
• 5036-Herbert & Heinrich Brattig Rio do Sul(patt) 3: >00$000 ,. II
» 5619-Cootr. de emprestimo Blume&lau' (saldo) 20;000$000 » lI! preferencia

RESCISOES: 4.201-5.033-5.625-5.589-4.336-
4.337�4.078 14:632$200

.

TOTAL DISTRIBUIDO NESTE ESTADO ATÉ HOJE Rs. 6.000:000$000 á 381 pres-
tamir.tas.

2806

Sociedade Comercial Livonius·LtUa.;
.

'

- , Corres�ondentes . ,-

Continuaeão da 3�. página
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Depositos dentarias e� ,

;'l

"1BlumenausLages-Jaraguá·Cruzeiro doSul
ALBERTO BORNSCHEIN

,

RUA 9 DE Mt-RÇO Nr. 214
Qai�. postal 95 . End. telgr' "Minerva"

cargueiro: . � __l....OV w.

'�
!!"!!!!;�.'�"�r

4�'�p��!!!!!!!;;!!l!!!o�·.�N�o�rte��"�ri","�'�I
�"t�!�

WU"-;ar;'�';i�;'
,< Si

I T���neHotel Centrala-
G> Paquete IIAQUE'RA sairá á 15 40 O Paquete ITATINGA salrà á 11 do I.� Rua Visconde de Tau n ay N· 1S5

corre��ran����,Antonina, Janeiro para: t Jainvlle •• Sia. Calarina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Bafa, Maceió,
Recife e Cabedelo

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

A GAZETA,..,1938 'i'

Os professores Ary Mafra e Roberto ferreira,
.

abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio eem uma das salas da Escola 'do Comercio
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona
rão das 8 às 11 da manhã.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
t;:DARI.AtiTD

usando o creme

�DARLAUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' �__IIIi!I " _

. {

Companhia Nacional de Navega ..

çãa Costeira
Movimento Maritimo-PDrto Flarianapalis
Serviços de Passageiros e (:te Cargas

Fretes de

1mbituba
Ria Grande

Pelotas e

Porto Alegre I
- ! '1'AVI·50 Rece?e-5C carga" e enc@mend�s até a vespera 'das 'saídas dQS paquetes ..

e emite-se passagens, nos dias das saidas dos mesmes, á vista do a- '

testado de vacina. Selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser �
entregue, nos Armazene da Companhia, na vespera das saidas ate ás 16 horas, �

para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESeRITORIO-PRl\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informações com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

'Flol!iano
� ,1 ......

-

•

.,

...... que possue o . maior'
e maís variado estoque de
qualquer artigo íarmaceutlco
e dentario no

.

ESTADO DE
STA. CATARINA

1UI'il'
��

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

Preferido das Exmas. Familias e Snrs. Viajantes
_ JARDIM GRANDE E SOMBRIO _-

:.�

Ouartos ban. Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRA5

p.oprietario:

�c A S A P I
�����������'-�'-I -------------�----��--
�

,--

.' - -, -- ..J O. I . N V I L E

Ap·RESENTA
.<

A nãv. linha de radiós

Aperte DIU botão
e ouça sua estação

-,

Sintonisação Elétrica, em quasi to

dos os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mire a captação. de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi

mento de pressão sobre um botãolll
WEt'F*' tttb' .,pe 5' _. ..

RCA VlcrOR-
1938 -

, ValvuldS
JtoboJlrafos

• Disoos
. Agulbas

Exclusivo
,

E PE R'
Distribuidor

Casa P I
Rua 15 de Novembro, 366 JOINVILIi

Admitem-se ainda �alguns=agenteslno;linterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIOROS DE TODA ESPECli.otõ.. MOLDURAS-

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDAD0S1E BISEAITE' �OB MEDIDA

P I E P E RC A S A
JOINVILE -

-SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-C
Barbearias-Para Invern

Fornece'9'para O' interior

C Af�S A, FC» II.·P
..JOINVILE

-,

',_--,"
, .

LEDERER

..�

Rua do Príncipe, 353

.JOINVILE

H01E,L ��DRETT;.A
.

o ",MELHOR �DA PRi\Çr'l' ,; '0-

ACOMOI)AÇuES CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMIUAS

11 TRATAMENTO DE PRIMEIRA' ORDEM-CO-
I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

f ,.'. Anexo: Armazem de secos e

molhados
RervaI Santa (llltarina

) ;
,

.l
I � .... "".'., '5 8""-'� tt ;�e:�_�_" - ..ti . .- q • L_. obr, lGlS«., w ..... " HUa " í

r-'-
y"",,_' ': $-4J2E·, IA .. ; ·_,,4 .. ,) Z' § -,; t,,' &. $ t. j A· ,.cE- ;

.

! HOTEL A V E N I D A
�------------------------�

Propr.: FRITZ SO pp

o ponto mais central para hospedar-se rem
[oinvíte, com conforto, ótimo passadio e prontidã
sé I,.no

Hotel Avenida

I
- �.' ,.

.

---,--,-...-,
-. I

VISITE·M
a A ',.OAPITAL.

o maior stack:de:roupaslpara me,nina� e;[garõtos �

Rua COllselhe,i��. Mafra esqulna da Trajano '

" II"A CAPITA�'l
________-- � -- -- �__� ..

w
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