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COI11 a receita
em dia,·
as suas

de

lD�ntos
encerra

,�uplicada, todos os paga-
o pre��ito Irineu. Bornhause�
.coftta.� ÇODl UOl saldo esn Caixa
�-03:�2,3$600

A
Interventor Nei'êu Ra

mos

Sr. Irltteu Bornhapsen,
pr�eito de ItaJaí

O Prefeito do munidPlO de. 'Itajaí, sr. I ri
.

neu Bornhausen, enviou a·o _. 'Interventor Federal
o seguinte. telagrama:

.' .

- "Dr. Interntor Federal - Florianopolis,
-- Com grande prazer comURlc�a V.- Excia. arreca-

dação total deste municipio exerdcio 1938 atingiu
942:909$100 contra Receita orçada d� .767:700$000 ve

rificando-se um superavit de' 175:20!,$100 inclusiv9
saldo do' exercício de'19'S7 no importe de 27:382$000.
Despezas reallsadas atingiram 83fi18S$500 estando
todos pagamentos rigorosamente em dia e existindo
em Caixa o saldo de 103:923$600. Cordiais saudações.
(a) Irineu Bornhausen -- Prefeito Municipal".

,

Proprietario e bir.etor Responsavel' d A I R O C A L L A D O
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A nova prisão de
AI Capene é redea:
da de agua e tão
segura co-mo AI-- ,

cetral

Ai estão os nossos brindes:

ti 1:450$000
Quart�s. de Imbúia eompletos

\<

.r

á1500$000
Mobilias d� solá ,'isita, estofadas elfino gobelh.

na "A MO D E L A R" SAN, PÉDRO, (California),lO
- Foi destinada uma nova cela
para Al Capone Da prisão _

Cor
recional, onde @- o unico prêso de
celebridade.

Saha-se que AI Capone será
submetido a exame medico, afim
de se determinar a tratamento
de que necessita.

Alvaro Tromba de agua sobre
Catão Guarating;u'etá ..

o ministro da Guerra baixou
um importante aviso sobre a cria

ção tio 320 Batalhão de Caçado
res, cujo estacionamento definiti
vo será em Blumenau, em Santa
Catarina. A organização deste
batalhão será feita na la. Begião
Militar com elementos retirados
dos cuttos corpos, devendo o

pessoal sscolhido para compor o

primeiro contingente, ser cuidado-
:samente sclencíonado.

'

Comandará @iise batalhão o sr.

\ i ajor Nilo Guerreiro Lima.

ao

CatarinenseRIO, 10 -- O presidente da Republica assi
nou decreto-lei autorizando o Estado de Sio Pau10- Sa·otiago do' (;Jtile .

-

ê
a realizar um emprestimó interno, até a importan- governada por uma
ela de 120.000:000$000, a juros anuais de 7 010, no mulher O eminente Chefe da Nação, Presidente Ge-

maximo, e amortizavel no prazo de 15 anos. Esse'. tulio Vargas, transmitiu ao Interventor Fetiera. em

emprestimo é destinado á �eonstrução, eonservaçio
.

SANTJ,\GO DO CHILE, 10' nosso Estado, sr. dr. Nerêu Ramos, o seguinte te-

e melhoramentos de estradas de rodagem e o eus-
- Assumiu ontem oficialmente legrama:'

.
.

•

teio do resp.tivo serviço far-se-á com os recursos as funções de �refeita de Santia- _:"Tenho a satisfação de agradecer e retri ..

provenientes do Fundo Rodoviario, criado pelos de- �?�Ii:t:�a. ClraClela Schnacke, so.- b"_ir suas congratulações 8 proposito da inaugura
eretos estaduais nos. 9.084, de 4 de abril de 1�38'; E' a primeira vez que uma çio dos ,novos quadros territoriais do País e selenl-

9.862. 9.863, de 26 de dezembro do mesmo ano. mulher acupa o referido cargo, dàdes dq "Dia do Municlplo". (a.) Getulio Vargas',.

lo.terventor
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�Y�to�im�A
mara e Paulo Roberto Vouthier

_!""�!""!""�!""!""!""!""�����������!""!""��������_��������������!""!""���'�����"'!!"":'!""!""�e sua ma'; de Porto Alegre; Luís �

O V O Proprietario e Diretor ResponsavelGonçalves. Chagas, de Pelotas; A V O Z .�.D O p. J A I n O � A L LBento Barata Ribeiro e AloyrDecorre boje o aniversario na- Queiroz Araujo, do Rio de Ja-talioio da exma. sra, d. Solange neiro; Otavio Lotuío 6 sra., e
Rodrigues Di Bernardi, esposa Edgard Richter e família, de S.do nosso distinto conterraneo sr, Paulo; José Colombioo Costa, deSalvador Di Bernardi, do alto Curitiba; dr. Afonso Alberto Necomercio local.

to e dr. José Ribeiro Brandão,
de Lages; Edgar Castro Mene
zes, de Bom R�tiro; e Olavo
Souza, do �ampeche.

Nossa
ANIVERSARIOS .

SRA. SALVADOR DI BER
NARDI

Armazem do
cáis, do por
tode Laguna

,CARTAZES
DO'DIA

Será nomeado' em- Liga Operaria
baixader o sr.Joãn
Neves da Fontoura

Faz anos hoje a exma. sra, d.
Elsa Lucio Pichinaitti, esposa
do sr. Jorge Pichinaitti ..

o MORCEGü

Preços-2$500 e 2$000,

t;INES COROADOS

ODEON, O lider dos
einemasO sr. dr. Netê� Ramos, In

terventor federal no Estado, re

cebeu o seguinte telegrama:'
LAGUNA,' 4-Comun:co a

v. ex-ia, que assisti; hoje, aí_
inauguração do armarem do cais
do porto desta cidade, presidi
da pelo sr. Diretor do Tesouro
do Estado, comparecendo auto..

ridades e representantes de arma

dores e do alto comércio. Cor.»
gretulo-me com v. excia, pela
realização de mais êsse melhora'; .

ment«, Atenciosas saudações.
Oiccond ) Tasso, Prefeito.

-

ROBERTO WENDHAUSEN SRA. DR. MILETO TAVARES

PROGRAMAS DE HOJE:

'A'S 7,30 HORAS:

Em última exibição:
A lindissima opereta de Strauss

com Lida Baarova e Halis Soe
hnker

A data de hoje assinala o ani
versario natalícia da exma. sra d.
Neném Tavares, espôsa do ilua
tre magistrado sr. dr.-l\iileto Ta
vares, integro juiz de Direito da
2' Vara.
A ilustre dama pelos seus el e

vados sentimentos e excelsas vir
tudes conquistou vasto circulo de
amizades.

.

A GAZETA apresenta seus

respeitosos cumprimentos.

Passa hoje o natalicio do nos

so nrezado conterraneo sr, Ho
berto Wendhausen, capitalista.

LUIZ C. l\1EDEIROS

Transcorre hoie 9 natalicis do
jovem conterraneo Luiz Carlos
Medeiros, dedicado funcionarío
da Diretoria Regional dos Cor
reios e Telegrafes.

HABILITAÇÕES SRA. NILCE SELVA LIMA
Estão se habilitando para ca

sar: o sr, Zenon Vitor Bonassia
e Maria de Lourdes Beirão, filha
do sr. Eugenio Luiz Beirão.

Registra-se hoje o aniversario
da exma. sra, d. Ntlce Selva Li
ma, espôsa do nOSRO distinto pa
tricio sr, Duquesne Pereira 'Lima,
dedicado funcionario da Delegacia
Fiscal.

DR. JOÃO NEVES DA FON.
TOURA

NASCIMENTOS

VISITAS

CEL. GUIDO BOTT

Afoe:ada no
-..-

rio Itajai
BLUMENAU, 9 Pereceu ato

gada no Rio Itajaí-assu' distrito, de
Aquidaban,no dia 3 do corrente mês
quando ia buscar agua, a menina
Elsa, com 6 anos de idade, filha da
víuva d. Maria Teodoro.

Dona Maria estava morando em
Ilhota e faz uns 15 dias que consor
ciou-se ·com o sr, Verissimo Severi
no, residente em Aquidaban, onde
velo morar.

A índttosa menor estava em casa
dos padrinhos, pessoas benquistas
e CQm meios pecuntâríos, em BIu
menau, e logo após o casamento,
d. Maria quía levar consigo a pe
quena EIsa, com pesar, os padrinhos
fizeram· lhe a vontade !•.•

HOSPEDES

Estão
.

hospedadas. no Gloria
Hotel, chegadas no dia 7 do cor

.

rente, as seguintes pessôas: An
t onio Israel Ribeiro, Isauro Ma-

Tenis

CONVITE

Em nome da Diretoria, convido os Srs. Sacias e
Exmas. Famílias para as seguintes festas:

DIA 15 OH JANEIRO--das 9 horas ao meio-dia-
,

COCKTAIL-PARTY

DIA 21 Dl! JANEIRO--á$ 21 horas·-
. .

' SOIRE'E A' FANTASIA
,

DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao meío-dla c,
- COCKTAIL-PARTY

DIA 4 DE FE.VEREIRO-ás 21 horas:_
SOIRE'E CARNAVALE5CA

Orlando Fernandes
Secretário

Lira

Autogelo
?
•

Faleceu êntem, o sr. Procopio
Batista Wagner. O feretro saiu'
de sua resídencia, á Travessa
Elias Paulo (Estreito) ás 14 ho
ras, para o cemiterio dos

CO"'queires,
-Em sua residencia á Praça

Gal. Osorio, faleceu, ante-ôntem,
a sra. Maria Vítalína Silveira. O
seu sepultamento foi efetuado,
êntem, ás 16 horas, no cemiterio
público.

.

GRANDE '�NOVIDADE

T
A D

Healizou-se ante-ôntem, confor
me fôra anunciado por este jor
nal, uma sessão de assembléia
geral na Liga Operaria, na qua
verificou-se a eleição rle SHa nova

diretoria, tendo saídó vitoriosa ii

chapa encabeçada pelo ROSSO dig
no contcrraneo sr. Hipolito Pereira,
que apezar de tratar-se de sua

reeleição, apenas tivera dois vo
.

to!' contrarios, dando assim prova
cabal de seu prestigio junte aos

aasociados da Liga Operaria. Fi
cou pois, assim constituida a ns

va dueto ria : HipoliLo Pereira-e
Presidente, Antonio Silva, Vice-

.

Presidente, Francisco Bittencourt
Silveira l. secretario. Osvaldo
Pereira 2. secretario, l. tesourei
ro Alvaro Silva, 2. tesoureiro
Acilio P. Silva, orador Osvaldo
Silveira. Bibliotecario-Timoteo
Wendhausen, Comissão de Sindi
cancia-Atanagildo Neves, Tomaz
J.' dos Santos, Luís S. Silveira,
Lidio Guimarães e Israel Custo
dio de Assis.

Provocador
,.. .

preso

Francisco Manoel Lourenço,
brasileiro, natural desta Estado,
solteiro, com 21 uuos, residente
no morrei do Mocotó, engraxate,
apresentou queixa á Policia con

tra Maria de Lourdes, residente
no mesmo môrro, por estar cons
tantemente provocando sua irmã
a qual mora em sua companhia.

NO EADO

inspet.�r
Foi nomeado o sr. Antonio

Silva para exercer o cargo de
inspetor do Serviço de Registro
de Estranjeiros, em São Fran
cisco.

Clube fiorianopolis

,

, -

de WETZEL- & -Cia. Joinville MAR(;A REGISTRADA

I fina comorecomenda.-se ,tanto. para.

�
rouparoupa comum.para
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A G A Z E T A DEPARTAMENTO DE
�

EDUCAÇAO
Novo secretário da

fazenda
A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel

J A I R O· � A L L .... DO·
.

Concurso para remoção de Barreiros, São José- 132,5 BAI'A, 9 Fel" nomeado secre-
...., .I:1l f

tãrío da Fazenda o negociante Raul
�������������������������������������� proessores, nos estabeleci· pontos. CortaUn�

mentes de ensino primário - Ambrosina Gacrido
(decreto-lei n. 235, de 26 de Portela, normalista-e- G. E,
novembro de 1938). nRoberto 1 rompowskit -
CANDIDATOS INSCRITOS Cruzeiro-91, 1 pontos.
Laura Lima, norrnalis- Maria da Anunciação Raf-

ta-Escola feminina da vila fs Mafra, norrnalísta+Esco
de Lagoa, Florianopolis- la femina de Nova Desce-

&1.7 pontos. berta, Tijucas-II6,7 pon:'
.

Alda Salna Gerber, tos.
c.omplementarista -. Escola Liclne Flaviana Penedo,

RIO. 9- O «Diario da Noi- tambem afirmou que louva as rntxta de Encantada Palho normalista-Escola mixta de TOLOsn, 9 umà onda de ter-

I' " " did d
-

6 S A II J" ror e paníco deral domina ti maior
te» rea lZOU uma enquette en- me I as e que cogita Q gover- ça - 4,8 pontos. • anto maro, .alaoça-98,9 parte do norte espanhól,ond. ínun-
tre os' -imortais> a proposito da no, porque as mesmas são éti- j Jamili Trindade . �?deli, pontos, I dações terríveis estio expulsando

I I·· M' AI' d
de seus 'lares milhares de tamílíae,

ei que virá tomar 0& ce i'<atos. mas. normalista- G. E. «Jerônimo - arta Ice e Souza, Os riesZadorra, Oria e Urrlbarri

O presidente da Academia Goelho& - Laguna - 68.8 cornplementarlsta - Escola transbordam de modo alarmante,

S 'I' d L f
. •

d E't B- , enquanto chuvas torrenciais eãem
rast eira e etras, pro essor pontos, rntxta e gl o, Iguassu - sobre todo o terrttono citado.

Antonio Austregesilo, foi o pri- Aurea Oliveira, norma- 78,1 pontos.
meiro interpelado. Aplaudiu a Iista-G. E. «José Boiteux-, Haldéa G3mes Silva, ;

lei e fez a defesa da mulher, João Pessôa, São José-- 88,1 normalista - G. E. "Abdon
que, com' direitos menos amplos pontos. Batista", Jaraguá-98,5 pon-
Jo que o homem, é, muitas ve Herrnelinda Bianchinl, tos.

zes, sobrecarregada nos seus de- normalista -Escola mixta de Josefa Szpoganlcz Reitz,.
veres. e isso porque as nossas fazenda, São' José - 89,2 normalista-G. E. "Profes-
leis ainda não pe-saram em, pu- pontos. sor José .Brasülclo", Bíguas-
nir os pais que não cumprem Maria Madalena Vilela sú-74,9 pontos.
com os seus deveres, Piazza, normalista -C. E. [upira Fernandes Rosa.
O academico CelS) Vieira «Professor Tiburcío de Frei- complernentarísta - Escola

disse que' pretere pagar dois im- üls»-Urussanga-1-4,3 pon Feminina de Ribeirão, FIo-
restos a contrair mstrimonics, e tos. rianopo!is -89,3 pontos.
o ministro Ataulfo de Paiva de-I - ----.

.; Atlélia Conceição, corn- Emérita Duarte Silva
clarou que, apesar do imposto MINlSTERIO DA E· plernentarista -Escola mix- Sousa, normalista - Escola
não o atingir, talvez seja suspeito DUCAÇAO E SAIJDE ta de Vahnhos, Canolnhas+- N\asculina de Ribeirão, Fio·

para hd'lf, pois foi sempre um
•. 81,7 pontos. rianopolis-109,2 pontos.

verdadeiro aposto]o do celibato. Liceu Ind�strll�1 de Olilldina' Coleta Póvoas, Rute Pereira, norma-

o H. Tristão de Aiaíde, que Santa Catal�.Da normalista-Escola mixta de lista-O. E. "Professor josé
é pai de 7 filhos, disse ser um Porto Franco Brusque - Arantes"- Camboriú-- 78,1
apologista da familia patnarcal Edita I 201.2 pontos.

'

pontos.
.

e, por isso, apoia, em toda a
_ I Ema Kegel, norrnalls- REQUERIMENTO, INDE- Sem Ca!ome!anos-E Saltará da Cama

D d d E,... FE O DiSpllstO Para Judo
linha, a medida do govêrno. e or em o sr. ng. \....1- ta-C. E. «Prof

.

Germano RI O
O sr. Fernando de Magalhães vil Dire�or deste Liceu,. tor-I Timm» -Joinvile:_88.2 pon-

.

Durvalina Marco.s
.-----------. no publico para conhecirnen- tos. SIlva, complemenlarista
VENDE-.SE um terreno no lu- to dos interessados que, de Carlota Vieira Outra,

. Escola mixta de Saltinho do
gar �arrelfos, com duas cases 15 a 31 do corrente mês de normalista -L. E. "Prc.lf Canivete, Mafra-indeferido,
de tijolos nov:s, um bom pasto, Janeiro, estará aberta a ma- Germano Tirnm" +joínvíle - pois não promoveu alunos
cocheira, e .boa chac�ra e agua trlcula n? Cl!RSO NO 1 UR- 94,9' pontos. em número suficiente'Tó-de-

GDINIA, 9 _ Heglstcnse hoje co� uma h�da. praia para btl- N�. (�n,?ano e
.
Desenho)_t _ -f-4J'!tla".-�.� Te-Q,90r9- ,

Vieira terminado em � lei. (fUh 6-

um falo absolutamente inédito nhos,
I YtêrSIO (�ente com a

's�t�feltas as segUIntes con- nQ"rm�Hstà.-.t��colajni�ta Ô�� i(!tta, e decreto;Iei 1). 23:>, ,...de
não só na historia do� acidentes E�lraoa, e�al, que segue para dlçoes: '.

.."�. 26 de novembro de 1938).
automebilisticos como nos fates. BI.suas.m.. A tratar .co� o pro- -a)-certiHcado que é ope-
boxb.tas. pnetarlO-Pedre Slpuano Ja
Um cchaufeup de taxi, com- Silva, em Barreiros.

pletamente embriagado, atropelou
por méra cu(!Ualidade, já se vê, o
conhecido atléta polano Radwan,
-chamado 'o «rei do ferro:t, que
lerve atualmente na Marinha da
Polonia.
Radwan, rapidamente, sem per

da de um minuto, agarrou o car

ro pelo para-chóque e lançou-o,
violentamente contra a calçada.
Em consequencia disso, o c chau

feur> ficou bastante ferido, ten

do dado �ntrada no hospital, en
quanto o boxea,dor, calmament�,
retirou-se para a sua residencia,
por entre os aplausos da multi
dão'que assistiu o fato.

SUi����:um "Enquette"
entre os "ianortai:s" sô",
bre o itnposto do celibato

rario;
b)-certificado de idade

mínima de 16 anos;
c)-atestado de sanidade

fisica;
d)-atestado de boa. con

duta;
Encenaram-se, ante-ontem, as Os interessados deverão

inscrições de candidatos para o dirigir-se á Secretaria deste
pleito a realizar-se no dia 11 do Licêu, para mais amplas in
corrente, conforme exige o art. formações e preenchimento
102 dos Estatutos. dós pedidos de matricula. A ,"Com�il1ação Feliz" n!ls
Foram' apresentados os seguin- Secreta:"ia do. Liceu In- perfumanas é arte que nao

te! nome�: dustrial em Santa Catarina encontrará simile. As formu-
PARA CONSELHEIROS- 7 de Jan�iro de 1939.'

J

'Ias dos Tres Elementos
Manoel Ferreira de Mélo, Os- M. OÚNÇALVES pirmordiais da 3eleza- são
valdo dos Passos Machad\}. An- Escrit. frutos da "Adoraeão"

MODERNISS1MASGRAVATAS tonio de Pádua Pereira� Ema- ����!!!!!����������������I
na Casa O PARAIZO nuel da Rocha Linhares e Rei-

noldo Alves. pelo funcionalismo
municipal; João Batista da Costa
Pereira, José de Din;z • José
flancisco Steiner, Newton da
Luz Ma�uco e Manoel Costa, Rua Fernando Machaqo, 30
pelo funcionalismo fstadua1;

'��ii�;j��i!iiii!��jI����ii����i!Eduardo Vitor Cabral, Silvioo �
Setubal Rebelo, Mario Lacom
be, Martinho Callado Junior e

RIO, 9 _- Raul Vieira e José W dh J' I I(Coelho Vieira, processados por
André en ausen umor, pe o

'delito de imprensa, impetraram funcionalisme federal.
:ao Supremo Tribunal uma ordem PARA SUPLENTES
de «habeas corpus:t por e.tarem Aldo Linhares Sobrinho, loão
:sofrendo constrangimento ilegal Silva, Ruben' Lira, Romeu 1 Dr

por parte da justiça mineira, que
res Gonralves e Ari �icomez:les

mandou aplicar no processo a lei 'S

-comum e decretou a pronuRcia Lentz, pelos muniCipais; Libório
des acusados.

.

Soncini, Oscar Pereira. Arman-
Tomando conhecimeBto do pe- do Cuneo, Mario Dia� e Agenor

dido, a primeira turma do Supre- Cardoso pelar. estaduais' Sih!io
mo Tribunal d. acôrdo com 0 Dias F:rnandes Oscar Abraham
vota do minstro Otavio Kelly, • ,

. 'concedeu a ordem por haver Jorge L. M. de SOl:lza, Manoel
'Constrangimento ilegal na prisão Gonçalves e Cristovão Nunes
do pacientes. Pires, peJos federais.

O milisti'o ,Otavio K,elly d�cla- Dado o vulto das questões
TOU e� seu veto que

' os enmei
ã

-

d I A
de imprensa estão. Isujeitos a um que ser o aprecIa as �e a. s-

;processo especial sendo qlle a lei �embléa Geral Extraordmána. e

·de imprensa suprimiu a fMse da do intenso entuasmo que r�lDa

proDu.iloia. SubmeteI-os. portant,? na classe, é de se esperar que
:a08. rIgores de uma prIsão prQvI- nela tome parte o maior numero
'Horla que nem comporta flanca, • . .

dsefá desvirtuar o pensamento da de soc'os até agora ,reglstra o

lei. em outra $essão.

"" JARAGUA, 9 - Poz termo

a vida, no dia 26, enforcando-se,
o lavrador em Rio da Luz Ri
cardo Fiedler de 59 anos de ida

de, que deixa numerosa Iamilia,
Sofrendo de empaludismo crôni
co agravado pelo mal da terra.
Fiedler já havia feito diversas
'tentativas de suicidio.

.

Cortava lenha
108 anos

aos

RIO, 9 - Telegrama de Bu
carest informa o seguinte:
.' Na aldeia de Cocorassti·Mislei,
Ialecau o lenhador Alexandre
Franciu, com a idade de lQS a

nOR.

Franciu jamais esteve doente
em sua longa vida e, até ha uma

semana, sempre se dedicou ao

seu mistêr de derrubar arvores.

Sua alimentação consistia em pão
de milho e sopa. Só comia earne

2 vezes por mês. Até recente

mente, tomava todos os dias um

copo de_".tsuika>, aguarden.te de

ameixas e fumava seu cachimbo.
Franciu possuia a medalha de

bravura conqui�tada na guerra
da 1877 e deixou um filho de 88

anos.

SI NON ES
VE'RO •••

Clube dos Funelona
rios Púlieos (;ivis d.,

Santa eJatarina

Jornalistas subme
tidos a constran
gimento ilegal

AU L A S
Prof.as Antonieta e Leonor de Barros

Fone 1.516

. . .

Sanatorio "Santa Catarina"

Inundações terri
veis expulsam dos

lares milhares
de familias

Só ,podem casar

€om um ano de
permanenda

PARIS, 9 Prolletjulndo e�
sua politica destinada li rest1'Ingi r
as atividades de estrsnjetros ne

paJz, o liovêrno acaba de decretar
que só possam casar na França 8S

estraníetros que tenham obtido per.
mtssão de permanencía por mais
de um ane,

Dr. André Kiralyhegy

DESPERTE A BBlmS
DO SEU FIGADO

d Seu fígado deve derramar t diariamente.a no estomago, um litro da bílis. Se a bílis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gaze j incham o

estomago, Sobrevem fi prisão de ventre.
Você sente ee abatido e oomo que envenena ..

do. Tudo é amargo e a vida é um mar-tyr'io,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha corno as famosas Pillulas
CARTERS para o Figudo, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de hll!s, e você sento-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
s?:o mara vith.osas para fazer fi bílis correr

livremente, Peça as pjllulnR CARTERS
para o Fígado. Não acceite imitações.
Prc.ço 3$000.

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estadb
de !:.anta Catarina

I

9 é) O I(ILOCYC b-O!l !
\ \

'(

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi':
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de' escarro, 's�zaJ 'an�u(lSetc.

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

Programa d!Urn9

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno
De 17.30 ás 23.00 horas

mario Clará
Ernanl alZ Barros
lrmtiolil Tapajós
Orlanao 511ua

.

RoslZ LrzlZ
OrqulZstra arz Dansas
RlZglonal alZ [lantlZ Santaro
RaOomés IZ a RII 5tars
Eauarrlo Patan� IZ sua Tiph::a Corrientes
RomlZu 6hipsman tom a OrqulZstra lalZ

CantlZrtos

AblZrtura tom VOZES NOVAS, elementos
IZstrlZiantes no raalo.

.

A's horas' certas, 'ornais falaôoa com no
titias IZm prir'Tlefra melo, fornecidas
pela A HOITE, sob o patrocínio
ao CASR K

R's 22.00- Concurso Musical Raio K :.2 Oe
200$000, aols alZ 100$000. 4 Oe
50$000 IZ 10 alZ Zo$ooo: são 05

prlZmlos que RAIO K ofentlZ aos

ouuintes, qulZ iaenlifirar as musicas
IrraaiaOas nestlZ' programa.

R's 21.30 CAHCÃO DO DIA •• Escrita
e InterprlZtaaa pflr Lamartinrz Babo,
uma oflZrta ao tasa alZ louças "O
DRAGÃO.

A's ZZ,qo •• ' Paginas Esquecidas •• pro·
grama alZ rerninistentias, IltlZrario IZ

musital, a. torga (,IZ: Celso f3ulma.
rãlZs, Rbigail maia, Ernani Barros
e 05 musiros ao passaelo.

5przaRIZrs alZ stuaio: Oauualao Cozzi e
Celso 6ulmarãlZs.

Amanhã:

MAURO DE OLIVEIRA, ALMIRANTE, NUNO
ROLAND, BANDO DA LtJA, NENA ROBLE.

DO, DORIVAL GAYMMI, IDA MELO

R's 2Z,OO • "Teatro a Retalho" •• renas
rapiàcs uiu'ielas por: mlZsquitinha.
Viollda fel,"raz e mcmoell?2ra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O DESBRAVAMENTO DO;CLUBE DOZE DE AGOSTO A melhor !içá,? de choro-
INTERIOR BRASILEIRO:

_-

'CONVITE
--- grafia

Vidal
Sob este titulo a revista ca= b r" di Convida se os senhores sócios e exmas, famílias.

..na em ene IC o neto paraaS· C I d inad N·t·... B
...

rioca «Liga Maritima Brasileira» comunidade. Outros virão e mais I para a °Cirée larnav.a esca, enomtn� ad 0114e da asana A lmcgem tem mais força de expressão que a palavra.
publica oportuno tópico, acom- t b d f t ,I que este lube evara a efeito na, nolte e o corren- E esta mais eloquente se tornará, sempre que tiver o concurso da-

h d d
o,u ros, em usca e u, uro para

I
te com inicío ás 22 horas.

'

pan an o e uma gravura que SI e para seu povo, ate que um
I

, 'h quela, Aí está o cinema provando isso, A meninada que forma

most�a o avião trimotor «Jad»,
I
dia os aviões, serã� secundados 0osf�aé:E��a�l�m o espirito nas nossas escolas primarias e �omeça a estudar os se-

da linha matogrossense da Con- pelas neceesanas vias terrestres.]
1 . SE gredos da nossa chorogralia, deve ser cercada de elementos preci=

dor. que facilitarão o desdobramento lAssa'III-nou ba'rbara....en-
S;)S de informações. E o complemento nacional ai está para isso.

Escreve aquele orgão: dos que na nmarcha para o oéste", I '.... c � ••• A criança que lê nos compendias a descrição do giganteeco Rio

gas�Oao pPrrecc',soidnel'znaLer aGemtualricohaVpt�ar: dvêoemfutuarot.endencia do presente e
i te U..... velho -I-n'II!p'e'to'r 'de Amazonas, que lê relerencias á Cachoeira de Paulo Afonso e á

,_
••• t:. F.-}z do fguassú, assim como ás maravilhas do Rio 5, Francisco e

ra o oéste, certamente não linha Tal tendencia generalizar-se-á, i poli-�,l-a
aos panoramas do Araguaia deve vêr tudo isso que lêu, na ima-

em mente sinão desbravar o in- porque ela vae 80 encontro dos .,
_ gem animada, para melhor ajuizar.' De uma diretora de Escola Pú'

terior brl)sileiro, para. integra-lo interesses nacionais brasileiros.
'

blica, eu sei, e cujo nome declino com respe.to e admiração, a

na comunidade, da qual [az par- que pairam acima de quaisquer F<ECIFE, 10 - [anuario da ª"quéda deu-lhe mais algumas sra. Eulalia Tavares, vive descobrindo, nos programas dos cine-
te politica e geograficamente. Aí cogitações> Silva, casado, residente em Be facadas", mas, onde estão passando filmes nacionais que possam servil de
estão as novas RbandeiralJli, que bedouro, ha muito que vinha pra- Algu-is minutos mais o .des- lições de cborogialia para, nas quinta-feiras, levar seus alunos e

avançam sôbre extensas regiões'·--"' ......... --- ..-----·· ..-----· ticando desordens tendi) por va- ditoso inspetor falecia,' enquanto o ministrar-lhes os ensinamentos, alucidando-os melhor, sôbre o que,

, , '., AARIEDADE INEGUALAVEL '

apenas superficialmente conneci- I Em: CAMISAS FINAS POS- rias vezes ajustado contas com a assassino (ornava destino ignorado. j� aprenderam nos livres. E as crianças ficam félzen30 urna ideia
das, ai está o tratado brasileiro--I SUE A policia,

-

melhor, mais completa das nossas riquezas naturais e dos precio-
boliviano para incremento das! Alfaiataria ABRAHAN Suas constantes bravatas te- Os servires de es sos tesouros que se escondem no !lOSSO «hinterland>, Mas o que
comunicações e intercambio eco- Rua Conselheiro Mafra n. 9 varam o délegado local a intr- �"

-

ai fica escrito representa o esforço e o cuidado isolado de uma

nomico, ai está o sentido da '_
"

mal-o a mudar-se do municipio. tiva vão �er regu- dedicada apaixonada missionaria de ensino. S;:ría interessante e
latitude «que faz com que nos"l Tendo grangeado crescido nu- - util que em todas as escolas :;� fizesse isso e todas as prolessorae
sas vistas se dirijam para as ri- M i I' isteri II : mero de. d -saletos, entre estes- 7' lamentados

o

se servissem do cinema como um complemento ás suas lições.
quezas inexploradas de Mato d Ed o inspetor de policia Msnuel da Lêr que a cachoeira de Paulo Afonso é um espetaeulo de gran-
Grosso, de Goiás e do Territo- a ucaçã fJ Silva. devido à sua pessima con- des proporções pôde ilustrar o' espírito da criança - mas ela só

.

dAS '

d RIO. lO-Vai ser feita a á d E' b dI'no o cre, e ,au ,e duta, Januario era mal -visto em: se convencer ven o., uma o ra e cu tura que se Impõe e

Nã,o tardarão as estradas de toda parte. regulamentação dos serviços que I. preciso ser feita. Os proprios jornais cinematograficos nacio-

d f' Ih oi N ..J 27 d I de estiva nos portos nacío- .

d
,.

li Hro agem, as errovras, � me or
• o Qia o mês u limo às nais po em servrr ne ição, nos seus agrantes e nos aspetos que

aproveitamento J�os transportes Liceu IndustrIal de 20 h t id .J nais. Existe um projéto de fixa, A meninada aprende, divertido-se. Isso no sentido de apre-� S � i
ioras, essa au 00 d'Je, que d f I' t d Ifluviais,-meiGs eficazes para a ant-a 'II.Iatllr na d d id d di

. ecre.o, et apresen a o pe o veitar o que J·4 ai està, p;)r que eu sou dO,3 q'le acredItam que oera e avança a I a \!, se' UI'"
M'

.

t
.

d T b Ih Eet
-

t' á 1 '

d· f' d
' InIS eno O ra a o. sse d

.

) d lf b
.

d B '1' Ipen raçao, que er COr::lO resu· gla a ca eld a Im e IDcorporal- 'ét f. t'd I
gran e prob ema a a a etlzaç1i.o o rasl so se teso vera com o

tado, a transformarão do
.
nosso EDITAL �e' a' f Ih d .J

.

d' Prol O OI reme! (j) pe o concurso do ('i'lema e do Radio, A grande maiuria dv5 comple-;, - pa ru a e ronua quan o
'd t d R bl'interior no celeiro do Brasil de D d d SEC· ') à passagem do ceraiterio foi a- CPres( e1hn eT a ,epud IEca ao mentos n'lcionais que estão percorrendo o Brasil encaram, essas '

h A· d f
.

e or em o r. Jog, IVI

d'd d 'f d' onse O eCnlCO' e cono, I d h f f EI Iaman ã. hva as as orças VI- d' t d t L·" t br gre 1 o e uas vezes es aquea o. F' t d d 1
ições e c olOgra ia a quo! me re iro. ee va em por preciosa;;

vas do nosso «h'I'nterland» na I
ue or

,

es

eh �ceu't ordno ..? 1-
I f 'd d d· mIa e tnanças, en o ar o I' 'I'

.

d d I' N
t Pe o re en o esor elro, lcões, maIs Vii I,flsas alO' a que as os Ivros, . esses nequenos

d ·d \ I
co para con eClmen o os 10 e- b O mesmo o s

- os ....

,evl a proporção" es!ara resol-
..es�ad':H _ que, de 15 a 31 do '\ vitima, apezar Ca surpre·

SO re

Ih' Ge� hPare- filmes as eriemças en.::ontram, não poucas VeZé:í, a exoiicação para
Vida uma das mais ImpOltantes corren"e me"s d J' t'

., d ' ,defender· se. cer O conse elro Uil .:rme as dissertarães-- do; compendies de chorografia que não aSSimila"

f d I d
" l e aneno es ara za,' alll a pro.curou G

.

I O I t'
- ;,

tare as o p ano e soergUlmento be t t' I d t t b A Dua idade não lhe permi,tiu
um e. re a ono n�,o apre- ram bem. Do mesmo módo em relação á nossa Historia, O f.I,ne

. d' d
" a r a a ma (lCU a e� e es a e- t q alq er p O t deconomlCO, an o ao nosso paIs I' d

'

movimentar se com presteza. vindo
sen ou u u r je o, e «O Descobrimento dr) Brasil» que Humberto Mauro realizou

,

"I
eClmenb e enslDO para pleen- lei �r.1 substituição ao qúea, pUJ_a�ça �ecessana para se, an- _chim��to das ,'Y,.iga� exisl�n_tes n,as

a cair ao
. s�l�. trouxe para a criançada das nossas escolas uma contribuição (o:

çar á ,�oluçao de problemas am?ll diversa's se.;çoes de \, ofició," -d�-' _: Q...seu lnt�nJgQ, f?i recebida para estudo
_

(� todos ,os titulas precio3a. No fílme êle; viram o epis01f.Q da run-
de mlllOr vulto e mesmo de por- ven,do 'os, c' d'd t

(. ,��"'f i' " -.' o'. '� lpllU CQrtJ vªn�s ob,s.ervaçoc5 darli,o do Brad que,_lu.,a-rn. A Iin.'Jouagem dos «cameras) falou-lhes'
t

'

h' t'
'

•
I

,

"

" an I a os S'<tlrs azerem (:ompl uvaDl a�i d o:r, I
e

'G�s onco." as 'sf'guintes condições d� [Dahl' ./.' .-.� e, r.ecome� �çoes, ,
�9nse- ii ÍI�teligeoci(l cO,m m�is �ivacid,a<;lt;' �ue a linguagem .do. mestres.

raças,---:-e precIso sempre cul .

' para Bor50S� 'als.fl lhe:r? Gullh .... 1 me �u.tnle, por Toca, Ilquels5 Vl.sÕes da epoca d\$tante e todd,B as hglfaS dessa
salientar,-á facilid�de das co- I�PARA PEDIR MA�

cando a assinatura sohcltaç�o �o m��stro da era IOl1gmqul res3ucita�am' aos seu-, �Ihos e' as crian�.ls seuliram o.

municaç{í�s... . TR!CULA' _" do mini,stro da �uer- Fazenda, V�I redIgir agora grandê' acontecimento hist')'i�o em suà plen:tuJe., O co;npbnenlo
Mas alOda ha outro meio para.

ra da TurqUia ,1; ,

um ante-projé!o contendo �s qua já é uma lição chofogfilfica, póde vir' a ser tafilbem, uma

lIe"chegar á,a�loximação estreita!) 'd 'd'd'
":

\'> f'; suas conclusoes, as quais) grande lirão de Histo,ria. E,com isso muito ,e muito luciara' aa prova. e ,I a ,e, mlDlma ANKARA 10 Ac b'>ll d t
os

entre o interior e o litoral, si de 10 anos e maxima de 16; ,,- a, ai
•

e como parece., ,_represen am ,geração que_ se esta' formando, '

bem que não resolva, por forr,a b
-" ser descoberto um eseafl4alO, em tese a opllllao do Con I ,•••«11••••••••••0 _ "" .

::J ) atestado médico'" de não d
. .

t
. .:t '

E T Sde sua natureza, o problema do sdrerem de "molestia infeto-
a mlnLS ré1hvo s�m pre.:el!l'en- ;selh.o Tecnico de conomia' RE MIL PESSOAS

ae�ero. E a aviarão, que J'á ha ' teso S@gundoafmna(lJor-.eFlnanças.Oassuntopro-
e os é,mtagio&à e não terem der I Hbb' f 6muito terppo deixou de se! en- feito fisico;

,
, na «. � ert», a as.,tnatur� vavelm��te icarà resolvido Dlortas e OOO feri"'as

carilda como' luxo dispensavel. )
do mInIstro da Guerra fOI ,na reumao do Conselho, na I· U' ,

.c atestado de vacina. f I 'f' d d
'

Os viajantes que precisam loco- ,

a SI Ica a em ocumeQtos proxima terça-feira, antes,
mover�se com rapidez para aten- oficiais, para a, cumpra; de :portanto, do embarque do sr, ,lNÓVA YÚRK,.� 11 O d,mos a 500 milhões de dola-

lI-PARA SEJ1 MATRI" ·õ d 's f' .J VI' D' V I'
'

der a negociações de vulto e de aVI es cana en,ses e ame- ',' ouza' Costa para Montevi- pre elto oe a �nCla, ilr. omm- res em a enCla, que é bomb.u-
CULADO T

'

d dalcance regional ou nadonal, nos '
ricanos. destínzdos ao ígo_ 'd�u. go· orrc:s, em entrevIsta cooc�" ea a quasi diariamente.

dias de hoje jà se hab�tuaram ás . ..
verno de Burgos. Os auto- dida �os jornalistas, disse comi- O prefeito disse que a s;tua-

viagens aéreas, considerando o
a) no 1 ano pro.voracloaal- res da falsificação foram pre- .-:

..

-.-
.. - ......---••"'.-......... derar-se perito em bombardeios ção de alimentação' em Val�n-

avião um 't'eículo como outro
Provas de a�mlssão do pro- sos, depois de rigoroso: in- IniCiaram-se os tra- de cidades tendo visto 460 bom- cia é má c acrescentou haver

qualquer., com a vantagem de Sflr
grama do 3 ano dos Cru- querito 1 ' bardeios aereos (:ontra Valencia. esperanças de que os Estados

.

á 'd d P
- pos iscolares; ., )

ba lhos do' (ongres bem como seis bombardeios na- ,Uniclos levantarão o' emh.ugo e:o Jnals r PI o entre t,Q os.

rodvd b) no 2' ano prevoc,acionaI. (Iar" Gable va·llra'�'

-

vais, oos dois anos em q�e está pe:mitirão ao g'overno obter ar-esta asserção o movimento 0'\
- Provas de admIssão do n 'I-' I P Oque vôam ,cm nossàs linhas aé- d 4

1 SO pe a az e e no, cargo. Acrescentou q'Je a mas. Para proteger a ,pOpUlJiÇãOl
reas to,dos os dias .e a posirão f!ogramaE o.

. ano dOll
sar com, Caro' le

-

maior tarefa do prefeito de um3 de Valencia, de 700 mil almas,
;, urupo� scolares; -

'

'.' _

•

d 'd d d é f 'd 80 f
que êles ocupam. 5li,o passageiros ) 1 mocracla I gran e CI a e ataca a «man- oram construI os re ugios,
aéreos para. o interior d�s, Esta-

c no ,. ano pr�f!ssional - Lombard" , ter todos os departamentos da com a capacidade D!edia de
Provas de admissão do 2'

r
" d

13
oondos de São Paulo e Mato Gros·

dOO prevocaciona\ ou certi. '

,
"

,

WASHINGTON 1O-In;. (..i�a e em ,fuurionamento» e" pessõas cad�- um. As

d t h d .
" eVlta,r o pamco. cnanras de Valen,cla recebemso, em gran e par e, omens e ,ficado de mat:icula 'ett. Es- HOI lWOOD, 10'-CI·ârck t b Ih d ;,

negocios ligados aquelas, (egiõe�, IN' G bl t 1 1- d I
claram-se os

I
ra.a os ,o Torres disse que o probléma instruções para brincar nas pro·'

. .

f
co a ormal Primada;

"

a e no ave ga a
,

a te a, congre�so pe a pazde a dC1- mais dificil nestas circunstancias ximidaàes dos abrigos, para nãCl'e l,cuJa ação energlca se trans or- d) no 2', 3' e 4' profissional espera obter· até o fIm: do mocracla co voca pe a
_ Certificado dê ,àpro'va. r c,orrente mês, seu divorcio de L·

'.
n

P Ó0p " manter em' operação os SPfvi" I se perder tempo em po"las 81

I 19a Ame�lcana r - az
.

e

I ços
de transporte. Ácrescentou f seguro.

ção (G�i.a d,e Transfe!enc�a); HIlea labe.",
'

',' �emocracla, com a cola?8ra· que 3 mil pebsôas foram mortas
1------ -'--_

do ano Imediatamentemfenor I, A colollla .cmema,tograflC:!l çao das classes trabalhistas,· 6 'I f 'd I d (;ongresso da La-
de outra Escol� �omple-! acredita que em fevefeiro Varias Republicas america-

e mi en ,as, e evan o-se os
voura

mentar Tecnica; d� mesmo' Gable unir-se-á a Carola nas fizeram-se representar no R I-
,.

ãgeoero e em identicq oficio.! Lombard, peJo matrimonio. congresso, cujos objetivos e III o RIO, 10 -- NotiCia-se qu�

RIO, 10-0 presidente da Os candidatos deverão compa- \' , são democracia para as Ame,
-

II pedido do presidente Getulio
Republica assinou decreto na lecer á portaria dest� Licêu a-II ES(:.OLA DE (:OMER- ricas, levantamento do em- Elevaeão Arqniepis- Vargas foi adjada 1\ ina,uguraçãopasta da,guerra, declarando compan�iidos d�s paJs ou res-

,

(:10 DE SANTA ��r�o. c_?ntra 'a Espanha e copal 'do Co?gr�sso d� � ..Elvoura,
sem efeito, atendendo ás ponsaVélS nos dIas Citados, de 81 (:ATABINA· Instltu2çao do embargo. p�ra . ,se reatazana no dia 12 do
r-az@es cQnstantes da expo. ás 11.30 horas e de 13 ás 16, O Japao, Alemanha e Ita!ta, Dia 17 do corrente comple-I

rente, em São Paulo. '

sição de motivos apresenta- horas, com os documentos exigidos, : Fiscalizada pelo Governo tam-se 12 anOG de elevação de
_

das pelo ministro da Uuer� para serem preenchidos os pedi- I Federal: s, excia. revma, d, Joaquim Do-,ra" O decreto de 9 de abril dos de matricula.· , I A Secretaria da Es'cola Exercicios Espiri- mingos à� Olive;ra á investidu- Dia -de São Seitas-
de 1936, na parte, que cas- As provas de admissão serão· de Comercio de Santa 'Ca- toaiai ra de Are.ebispo Metropolitano I tião
·s(m a patente, com perda do realisa.das nos dias 1, 2 e 3 de tarina, solicita-nos, tornas de Santa Ca�arina.

respectivo posto, ao major fevereiro. publico que, diariam�nte, da- «As Congregações Marianas» Por este mOlivo, haverá na' Precedida de nOfenas será
intendente de gue ra Alfredo 17 as 19 horas. fará entre- de moças e senhoras f�rão o Catedral Pcovisoria. ás 7 horas, realizada com grande sole.nid�Jc"
Nogueira Junior, sem direito Secretdría do Liceu Industrial, ga dos competentes certifi .. seu ,«retiro espiritual» nos dias. daquele dia, 'Missa Votiva de 110S dias 19 e 20 do corrente,

�' quaisquer: vantagens rela- em 7 de Janeiro de: 1939. cados, aos. alunos
-

q�e fo- 2,5--29 do C'orrente, no Cole- Cnm,únhão Geral. 'pará que são a fe�la de São Seba,stião, p-
,Ílvas ao penodo em ,q�e es- 'ra� promOVidos a,

séne s�- "10 Coração de Jesus, pregado I convl�àd05 todos, o� �eillbro .d�s, drcello dos militares, e a quullf
teve �fastado do serviço do M. GONÇALVES gumte, ou· aos que con,c.lul- po,

r �m sacerdote,
.

especlal(T)entf! Assoclaçõ.,s Paro,qUla15 .� fiéiS, 10 nOS30 povo presta singl,ll"
ExerCito. Escrit. ram o Curso Propedeutlco. convidado.' • em �eral. veneração.

'

Revertou aó exercito
o major Alfredo No

gDelI·. Jonlor
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Accació Mo-( � Cálculo de qualquer
•

J -� estrutura em con ..

relra t�mCseu escríp- �'creto armado
tório de advogacia á rua : � e ferro

.�
Vlsconde de Ouro preto/,.�Consuttorio e residencia-�raça 15 de Novembro, f 3
n. 70. _ PhOl1P.l 1277._ .'Telefone, 1.584

';
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.. �cll!ff' ..
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··A··VA·RI�'·�
- Mil1weI di ..... � �
BUliR! OU_IM••.uI � .....

Radies � 'Curitíba
Para seu eoneerte, pretu·1rai a Casa Mus!c�l, que een- �

.ta com a cfíclna melhor�)inontada II: ca�ital. ;m��1i11��Rua [eão Pinto, ,2

DOENÇAS"'DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORie-RUA TRAJANO 17 SC3B.

IDAS 9' AS 12 E 2 AS 5

nESIDENCIA� A �RUA José Veiga 186

'I Atende chamad!O�!al::!9hora dia e noite

�ItUl) .:i! IRf'''' "1PTCM: lA!!: flliDilit.....t.'·

A
Dr" Alfredo· P. de Araujo

MEDICO
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo' e molestias da pele
� Tratamento do empaludismo e ,das mslestias da pe

le e nervosas pela .Atuonemotherepia

OPERADOR
...

-

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade �e Medici�a da untver.
,

.

sidade de do AIO de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas 'as moles-
.

tias dos olhos -

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. P�u
. la Filho, no Serviço do Prof. David Sacson, �o �ospdal

'I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio doe janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eleirecidade Médica, Clinica Geral
Consultas ctarlarrrente das 15 ás 18

CONSULTORlO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1'456
RESrDENC�A: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. A:'u�g'usto'"
de Paula

Part�ir�' e'Enfermeira
D. flora Muller

MÊi,íco -

P)c)ENÇAS DE SENHO
HAS-P,o.RTOS
G.peraçÕe$

Rua Tiradentes, 44
-

'F.-ne 1181
1

�'dro dI Moura forroConsultorio: Rua.;j Vitor
�., Meireles 10

.

;"'s 1 0,39 e das 2 as 4 hl!. Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraãe

ITelephone rr 1548

Resldencia: Rua Visconde
de Ouro ,Preto; 42-"

Fene: Gonsultorio, 1405
f le: Residencia, I �55

Bànco do Brasil
10G.000:000$010
�269.746:100$000

Capital
fu�do d� reserva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

iGENCIAS il!CORRESPONDENTES EM TODO O PAII
AifttNGIA L9CAL.. .

'", RUA TRAJANO, N. 13

AlDona. em� centa rcerrente, os segúlntes juros:
kI. com Ieros (COltrnRC1AL�SEM UMITE) 2� ala
:!JIp. limitados, (limite de ; 50:000$) 3� ala,
l)íp., lI.pulara (idem de 10:000$)

'. 4%, ala.

_ Del'. de aviso prévio (de qt.\aisquer quantias,�com .retiradas tasn-

�_�"bem de quaisquer importancias). ••

�m aviso prévio de
...30jdias 3,5%�ala

�:� de 60 dias 4%'ala
::. de 90 dias

,

4,5%!at&.

o,,=:;, &
DEPeSITOS A PRAZ,D-FIXO:

1'0 , mêses
.

por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS,
por 6 mises
por 12 mêses

Sujeito ao: �sêl0 proporcíonai.
EKpedlente: elas 10 ás 12 �e'"das 14 ás
Aos sabados: das .10 ás 11,30 horas
- .. �

. Encdereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.'
,5% c

15 horas

.,

r (,'f J'E Oi .•� t ,.� i c a Curse)' de
,

Maquinas e PiIQ.�
.

-_ PI:te:P�Al\:M��S AL�OS P!RA lI'M"
r "A 36. M��PARA .INSTALAÇOES Dª :�yZ. FôRÇA E AN· �fTmRfrA$j l1?R.A1lI6\.NTlSS DE.� � M�.T'E'NAS'DE RADIO CONe'cmTOS E -AUM'EN RISTAS.E A TIf:B'8 .MAm "'\TE " '

e RE'AL'

'TOS PRaéJR�M"'�"- 'ft
•

•

-- ":'l\1EaNf� MAIUTtM'A. -"',r,'t J.'
•

....,.
,

.

�
•••:< .}I,A"

.-�
,..;! _-..::)._, .?� '

..

A ELETRIC'A � :

'"', 'G'� ::r:'��i:1:.�, 4.81\lÉvmlJO· 1.',.·.�SE AO SR.,TEM SEMPRE E\1 STO�K E A' VENDA. P<i'R _, 1,
•

" M�I•. ',.. •.
� ir' ,

.

PREÇOS 5EM COMPETIDORES NA PRAÇA,
.' I' l}ARh '� 'J)E ,.

,

.

�

MATERIAIS ELETRICOS, kU�TRES E ABAT· II
'

.' .

FLeRIANO LIS
JOURS ELEGANTES E MODERNOS -. .

.� � ta...,...
.

���I���F�i��S�:E� A Elétrica � rv''''§WUtttt .•" i

�"T?rR�;

ACABA DE RECIillER UM.FlNISSIMO SORTI- . Sandalias de TiraMENTO DE CHUVEIROS �LE'TRIC0S, NOVI
DADE NO RAMO-ARnco GARANTIDO

"

Vcanda e instalação de cont�por de luz e força4 por
preços modicos só na Casa,,4 A ELE'TRICA

'·· .. 2

Planta,execuçã0, fis
ca I ização e direção
de obras
Apareihamento]com
pleto para constru
ções de pentes em
concreto armado

Omar Carne.i:ro lilleiro

rDr. Rioardo
Sottsmanrqll
EJ.-chefe da c1inicl do Hospi•.
tal de . Nürnberg. (f\"relsor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
ElpaclaUela am cirurgia

ger.1
alta cirurgia, ginaecologia, (.to
enças das senhoras) e partGs,
lirurgia do sistema nervos. e

operag6el tle plaslÍ..

Enge'nheiro aCivil

Palacio d.· Caixa
--.,.\

� .

Ecan.mica

C.NIULT.RI.-ftua Tra-'
ano N. 11 elas 1. Is 12 e

. du J 5 ás 1 (, 1(2 hora,.

TELlF. 1.21U

RESIDENCIA---.: Rua Este- _

I_V_::_1
';;'�s:r�1

CLINICA eERAL
Vias Urinarias

Tra[SlJJ.i1JtIJ Qjodefl1(J ,ias
1lJilleslias li. P;_lmOo

Consult.-R. joio bDte, 13

� 1 elefon�. I s�s
: Rei. Hotel.torla-FoDe I J33

Ó

1- Andar • Apartamento

Caixal'Postal, T84

"�e calçados de todas as qualidades
.

.
-

.

TAMANOOS mexicanos' para

Praia de S,anho
CINTOS, PULSOS, àLEADOS.' CORDÕES,

- BONETS, LUVAS; etc.
Artigos para seleiros e sapateiros

, .

Fabr'ica de Calçadas -- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

A. LHEURB:\UX

D( Aderbal R.
da Silvai
Advogado

P. i 5 de Novembro, 3 sob. "

I � �onea, 163 I : Jl9�
..

.
,

• <.

-iiIIii�-...

Itltln,al e "Beleza.....'.ra,
tt"E:oongmia"
nas Trabalhea doo

em :ff' •

.80"

•••
Censulterio Técnico de

IV. "A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,he'rD Civil

Prefissiconais babilitad'os para
, 85 rarncs de eng'eoharia

Administração. censtruçãe e ref�rm_a de"
pagamentos em prestações

.. Projét6s em ge'ral
Escritorio central: Rua 7 Ide SeterJ1bro�

[P O r t o Uni i o
47

tosos
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Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano, 1. (sob.) MINER.VA.
a DROGARI,A e FAR'MACIA

PROFESSORES
Os professores Ary Mafra e Roberto ferreira,

,

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

PRODIGIO, significa MILA(i;RE
MlLAGRE significa
CHARLAETD

usando o creme

CHARI.AUTB
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' ... ... _

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

ESTADO DE
STA. CATARINA

Companhia Nacional de Navega
çã-' Costeira

Movimento' Mar-itimo-Parto FlarianapDlis
Serviços de Passageiros e (:te Cargas

Deposites dentarios em

Blumenau-Lages-Jaraguá ..Cruzeiro doSul
ALBERTO' BORNSCHEIN

RUA 9 DE MrRÇO Nr. 214
j e.ixa postal 95 .- !tlld. telgr ''"Minerva'·

" ,..J O I N V � ,I__ .

. � =- 4<UA -
-

'�' ii!I�a-Jl�;',._n'II;';<;"q;�r:';r.,

.. '�' ." ue m><;'"_ '. -tlf,.,��, , . , ,
.

�

���_�������__O�N�or���������J�4�'��-:�:�G�o�s�$:�,k�t4�W�·�=�·:IT�M�otel�entral��
o Paquete ITAQUE'RA sairá á t 5 .!o O Paquete ITATINGA sairá á 11 do I Rua Visco nde de Tau n ay N· 1a5corrente para Janeiro para:

Ja.4llnVlale •• 'S''ta. Catar'la'naParanaguà, Antonina, a
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória. Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

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

Fretes de cargueiro:

Imbituba
Rio Grande

P'.!lotas e
•Porto Alegre':,.

I�
Hotel situado em melhor ponto silen-

cioso do centro da Cidade
Preferido das Exmas.�Familias e Snrs. Viajantes

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

QUartDs buns Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

Av·.s'O Recebe-se cargas e encomendas até a véspera :das)aídas dos paquetes
,

e emite-se passagens, nos dias das saidas dos mesrnes, á vista do "a.
testado de vacina. Selado com Rs. I $200 federais. A bagagem de porão deverá ser �
entregue, nos A�mazens �a Companhia, na vespera das saidas �t� ás J{> horas, ::
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais .. __ :
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S0B. (FONE 1250) -

ARMAZENS""::"CAIS 13ADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA IPara mais informacões com o Agente
. i ,

J. SANTOS CA�DOSO '

.•r�

E

.

P. oprietario: A. LEDERER

§O A,SA
. § kd!gdggZ4 -#tA na w',; I, • ..J O I N' �V • L' E: ",' '),,�.1<_ .'

f �P:::s:es�::,o I' APRESENTA"· '.
'i ' ' , "; $h '@', 1 -MôO i

A nova linha de radias

-'_-HOTE,L� A"DR'ETTA
o MELu.-n D.A PRAÇ.. " "

- .
• ,.<Ij ,

ACOMODAÇvES CONfORTAVEIS' PARA VIA�
JANTES E EXMAS. FAMILI.<\:S _

II TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

I : Anexo: Arrnezern de ' secos e

molhados
I· Derval Santa fJatarioa
I
i&'�"�-�-�-��__��__�

'

I

, Sintooisação Elétrica, em quasi to
dos os n.odelce 1939!1I maravilho- ,

,
sa concepção elétrotécnica que per-

!

mile a ceptação de sua estação pre
ferida. mediante o simples movi-

; mçnto �e pressão sobre um botãolll

RCA-UlrrOR
193.

-

I' HOTEL A,VENID'AI

I
!
i
!
i

I
I

I

ValvulilS'
FOno,ralos
.iseoll

,

A.ulhas

(
I

Distribuidor Exolusivo

Casa P I, E P E R
, hIM"

JOINVILERua 15 de Novembro, 366 -

Admttem-se ainda �alguns:agenteslnd!i"terior
FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII -,... MOLDURAS--

QUADROS,. ETC.-vIDROS L4PIDA�u�E BISEAlITE' �Oq MEDIDA
,

Propr.: FRITZ SOPP

.

-o ponto mais central para hospedar-se tem'
Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã II

p. E ,R5 AC A
JOINVILE

p I E
sé .110

Hotél Avenida,

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzonl+Camisas _' Gravatas, etc.e-Artigos para
_

Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval
Rua do Príncipe" 353

..JOIN'VILEc" AfIS A •:� .... �

c , r4
."

• -c,
•

P'-I Bt p
-

I L E

•

"

-

"�": ���--,-.,-,..

':V 1''',5 I'T E M

..

a A ·OAF='ITAL..·
o� 'malar stack�de:raupaslp.ra _menina.' '.�rg.rôtas

Rua Conselheiro Mafra . esqulna da Trajano
A C A ,p I T' A'J«l:.c:;

" .:,': I ,�i ,
.' � �.
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•

A GAZETA,' '11�1�939 Florianopolis
, ...�;:.:;.-,--

•
• �",�, ,,",+.• ""

Acre�ita-se, em ge�ah que o exercício da
uscula.tura .nãb a'f:>rove'i'ta se'não' a ro·bustez
a parte irnpensante da 'nossa natureza, á for
-ação de membros vj.gOrQsos, a' aquisição de

óroas. extran'ha's á' iritefigência.
Grosseiro êrro!
'O cérebro,· a sede q:fopensamento, .6vof

e do organisrno·'e· o or'g'$tnr$rno'�depende vital
ente da' higiene 'que" fortalece' os 'v'igorosos
co,nstitue os debeis.

(Rui BARBOSA)
------�--��----���--��-----------------

___._E T A�

I e i ç ãe na F.C.D� Suma

Direção de Hélio Carlos' Regis
'p"rfe.içãâ da
calçá:. Física EdU�lQ, Ipi�" ".� � " ... laI9�'sD, rell!D"

, l-"e,gra dq:clda,deP1-de maus
da'das cam' a's club'es da

, ,

varzea
derbal Ramos daSilva, Flor- D� CFl�los Begis
oaloo Nóbregaüeelelto) Vai.. ;. ,'� .

... .'

- , Quem não conhece, o supremo Jovem bitinio, que viveu

Ir Grisa. d, Antonio Sal um -e durante o império de Adliano� , .' I I Segunda, feira, às, 20 �. seguiu uma embaixada do bri-'

R·ba .

.

M I co:
-

O os I . O �rande moço .da Bnt�J;lla íoi _o- celebre-ANTINUOS lhante clube da "força de vontade" à vizinha localidade do' _ Es..�p. I
.:�ma r e o ,.a

,
'.

I DO BELVEDi;.RE,. cuja perfeita estrutura anatôoica "deverla ser' treito levai a Taça Sinipátie ao -valoroso cantista.'
.

OVOS dirigentes da F. C. ,O.! o Fa�rão 'cletodos'O$ atletas. ,_I. A comissão foi a seguinte: OsvaldQ�tlveira, M�a�ir Sil-
.

' Representa o, gra�de efeb?.a ,completa realização d,a, har ; veira, JOSé Daux, tenente João, Dorsas. H. Carlos Regls, repre
morna humana, não s,o pelo seu, (ISICO, como lambem. pela, vlfI,l ex-' sentante da Asso,ciat,ão dos Cronistas Esportivas e José Lilenslki.Conforme rioticiamos amplamente em nossas edições da se- d d' I I ..

d r domi I o l I
.

-. F C D pressão de seu rosto • .on e transparece t� a a sua mte rgencia U-I i
' Fazendo oferta da linda taça falou o sr Osvaldo Silveira

paEsa. a,
rea izou-se, ormngo, as, dJ�·, ade efç;ti ni b

•

'H' minosa. Elet sem 'dúvida, representouuma, das mais altas qualida- i a��adecer.do o presidente do Cantist�' ,

,,' R st=veraml· !;!es(>nte� osÁ' Spt'glllclltesv ,!elega \�� deh
cu es:

N I' des do gênero humano, porque' reuniu a educação física, moral e I �.' A seguir foi servida- uma mêsa de bebidas e doces,at os egls P" o . J aman are . ., f$ mar vv en ausen, e -,
1 tI' - -

f! F I
"

dI' F C ' '.
ou M:acha-dOj*��er"kwJg-e; teneete -Perg,e:ntinC1"iGulmarães, Getúlio

I mte ec u� .

_.,
� '.1 '

.

..': L. .' }.-,�.. _'... ,1., _ t
�. �aou. ��tãO, e� .nome o JIS •• o sr. Moacir SII-

ornmer, Ubaldo(�Abí<;bam-,"_Neo!Ileúo 1"Jf�ra, Osvaldo Silvci[& e , ,
..
Os gran,des ,e�eb9s �,� Ht ad���re.crve. e lmof,ta ��o v�lfa ..0- sr, Jose' E>,!ux,: .eill�brev�s- palavras, ,

eongratuleu-se GGtr...
,

d F
-

"

50 cultivam a glgante'ca, mas pr()CULa:y,ª� .lambem, as academias o:_pfesldente.<d�J<ubro•..negro, ..da ",v·ar,7ea. .
'.

rman o on'\eca.
.' d b I I d b I I ."

"

,-

',."
" ......� ..--_. .

---: c' .

,

A mesa estava a��ilíl constiruida: Presidente: Flordoaldo I

em bu�cU a e

di
uz o S8�. ANTfNUOS ,.

I ',.. I '1
. O .sr. �', ,Cados .R�gl-S�, e,� .nome da A.C.D., fez uso

óbrf'ga' secretério: Solon Vieila.· .e.'
m. �o ,e o como � . ,e. :, '.

--tipO c asstco e! da palavra, sahent�ndd a aàllza�e "existente entre os dois rubro-
"

.." . -

. Imortal da anllguldade-é a, forma norma).

"I negros.
'

},
.

DepOIS dos .<:.lasslcos conchavos -entre paredros e dingentes, Q I I' d d u-nos .·Platão o filósofo atleta" f\ ,. d d I b _] E" ... ,

b· d 'f . 'd' l'd d d·
ue exemp o 10 o e -

," .

v secretano o gran e c u e fli"! &trelto em breves pa-"um am lente. e mais ranca cor la I a e to os os repre�entantes bt . d v', 'palma 'da 'v' 'to"c;;a' no' Jogos OI.'mpicos 1
'

d
.

, ,_

taram} ; '\ o eve, por ?as 1

e7es, a
, ,,-','," ". : 'I avras1 ag�a eceu.

. ,

, .

fi I dI. f J
A saude t: o bom ,funCionam". ',n!.o" ' d.e todas os, o.rgã05. 10 "FInal.mente, no.vil,mente, o, sr. Osval.do SllvelCa o aa.rad".No oa. depois e apurad0s 0$ resu�ados. oi e cita a �e- b I h I d d d f f" _

til ...
, Lemos; a, e �a é a armoma, a r� gu an_,... il ,e as ormas, a orça; eeu a dlretona do Cantlsta o seu compareClmtmto ao f"stl·vaI.l.hnpa, a qual deverá tomar pOS5P. no próximo domingo: .

I
"

Pre�idenle-Dr. Adelbal Ranlos da Silva ,é a energl�. .

:�(' Após todos reternaram à cidade. i\gcad€cendo I) convite

(Sirva, pOIS. r�e padr�o a tod�s desportistas o elevado es-
que a diretoria do rubro-negro nos fez •

. Vice-�r�sidcl);�e--:Flord,oaldo Nóbrega reeleito) pirita grego. '.

,:
"

_ ,

.

Secretano- \Ialdll Gnsard Os atletas de Helade, verdadeiros madelos 'de plàstica, eTesoureiro-.·Antônio SaIum
vigôr, eram homens que jogavam! e lutaVátn nos Jogos Olimpicos, .

�

TR,écnlico�-Cap. Ribamar Melo.
A SI d se� ter em vISta nenhuma recompensa aJ.áotel'ia.l .....o único prêmio O lili_H':'.".':0',-1,1.0'

:

·,Iei-a·m·';· '.'-Ie' 5l..l!l!Rl's'··,k:e·.1 ..t'a mente, até o tesoureiro- o sr. . a um-concor Rmos. d 1 II! U..
.

que _obtiam em uma
-

corôa
.

e o iva. .." I " .,
.

De falo, a' chapa por nós proclamada, em grande maioria Enfim: eram. (sum,iA' perf,eiç�o di- educação fisica. d'g . Talma;n:d'. ré F. C.: l'

e�ceu, com excessão do técnico.
'

'Achanios que o r.r. C. Campos Ramos-co!ltil)uando coe·
.

rentes ao oosso ponto de vista-, apesar dos pe�ares, é o único
homem que está na altura de ser' o técnico"da" ,F. C. D.

Conhecidos sAo de sobra os seus serviços à causa do e�

porte florianopohtllno.
Mas, já que não foi eleito o allldido esportista, temos que

nos conformar.
.

-

Porem. muito esperamos da capacidade d� sr. cap. Riba- ,

mar Melo. .' RIO, 1 a-Estiveram reunidos, 'Florindo e Guimarães, os: halfs
9 restante da diretoria, como muito temos comentado, está esta manhã, �a C.B.D. o seu te� direitos ZEZÉ MOREIRA, BI0RÓ plr

.à ahura. soureiro Carlos Nascimento,diretor e AZIZ, os centrô';'médios '\t1artin.
Muito esperamos--n�o só nós como todos es esportislas do ·do Fluminense F.S.C., é o té� B�andâq e - Rodr'jgo,: ',os halfs es· mais

t'Stado de Santa Catarina-do novo presidente da entidade supre- cnico da seleção brasileira e FIa: .querdos C mam,' Má,dio � Del
via Costa, "manager" do "scrath" Nero, os ,pontas direitas Adilson,

Acharpoll que s'. s. é ° homem indicado para reerguer o naCional, que resolveram com a Sá e Luizinho, os. meia� direita
futebol cata�inen�e.

. .

ptes�nça do 'SI: Luiz Aranha, Romeu,Waldemar e f\rmandtnho,
Afi'nal: Que reergam. qqe trabãlhem com afinco SiS. no'Vos que a Confede,ração ,faça _o segu' do p.prtuguesa santista,o� cen

'

,

dirigerltes da - F. C. D.. pàl'a grandeza e felicitladc do esporte do ro de vida dos componentes da tro-avantes LeoiJidas; PASCOAL .

'-N' .

d
"

d' 12 h ..
COES" Estado.

'

oosso team' sobre qualquer' inci· e OZEAS, os meias 1 �s�rd�s .. -.
a_ noite o Ia a\1erá o último treino de torijunto do

T' p' .
," .

,nosso scrath. . ,

c • dente. uno .
eraelo e os extremas es· fj," ;" '" ..!' • ,

.

d ilh
-

'

.,

Qual.ta-feira haverá. treino de querdas Patesko.e Hercules.
' .' , ;ppos esse trelD� até ,() d,a do Jogo,. :5�lt�nos. e c,asados fi-"A" ,,: elitI0a r a ..�e A _eomJw.8Ieio "do .

lT Os prerps, ficaram assentad,os carão ngoro.s,a�eAte concentrad<?s sob as Vistas de CarJo_s Nasci-sobrevoará o moou� ante-proJéto 'do' EM- conjunto no, 'litadium do Yasco, .

. .:S
d

. . merlo ,e FlaVIO Costa.
_.,

d T h t' t t t d Il' d t d b d os segumtes; ca eira, na pista. "

'

. -

�

. . c'
'

'monto e om ueu u a u o os ..,lIoelo-
.

sen o a en ra a co. ra a ao preço
30$; cadeir9,s na curva, 15$; in- ,

"
,

S:�undo .,farloll Nasclmento� téCnICO �;d� scrat� nacÍon1\l. a
.

.

oarios Puhlie08 úniS:x�:}e�!OOhaverá gresso único para arquibancadas, bnha médIa mais �rovavel �ar". o JQgo, do dIa '1,5. é a "do Bofa�.

RIO. 10 -- O general Isau- exerClClO
er.is, 7$. fogO-Zezé Morelra-1\;\,artm-Canah. .' .' ,. ,'.

'

-

'tO Pegup.ra, di�étor da- Aviação individual. ,I . As datas dOIi 2 Jogos ,da Cora, R9ca tão.: dí·à:, 15 � dia
J'V1ilitar designou o coron.':1 Ivo RIO, 10 - Informa'se que Depois do jogo acima. os 22. r
Borges, comandante do '3' RA. a secretaria do Catete solicitou á players rumario para a concen-

'

À zaga do n"oiso scrafh já est� a�segurada:�DQ�i'ngos e

.

para ,organizar a esquadrilha que Imprensa Nacional varias provi- traçA0 BO Hotel Tijuca. onde fi· , 'Machado. '

. -

_

: " .'�
.

': .

Mbrévoará o monumento em me- dencias para a composição do carão sob o controle de Flavio
, � estádio.do V�SCo�q�e c?_f!lporta 50.0,00 �il 'p��s8a8riiÓriª ás vitimas do' desastre' de ante-projeto do Estatuto dos Costa. e é o maIOr d.o R,o-fOI escolhido para.local dos. jogos'. .

aviaçio em Tombucutú, entre 'as Funcionari�s Publicos. Adianta- i.. Foram requisita�Qs em caracter Martin será ti capitão do OOS80 selecio�ado. ,

Guai" estão o filho do ex-presidente se que as mesmas destinam..se de&nitivo os arqueiros 8atatais.' ' . 'Pr'nvavelmente, o ataque brasileiro· será:-'Lu'iúnbj Romeu
usto- alám de varias oficiais ar- à Comissão' Revisora do prc,jet'o Tadeu --e ,Walter. os zagueiros Leonidas. Tim e Pateska.

", , •

Jentinoll dOI regulameatos, recem instituida. DODlingos, Machado, Jaú, Nali�, Batataii será o arqueiro. '

) _'; ,

•

A abateu, domingo, DO' estádio da Fêrea'pú..

blica, em"um jogo seDsaeion.J, perante
graode assistôoeia, o Atlético pelo

.seore de 17�13 ..

,'
Prepara-se a �eprp,sentaç�o
brasileira "'- Definfti'vamente

requisitados di,velsos
players

Re�lizou-se. domingo, no está�io da F8rça Pública. um

jego de basket-balJ entr� o TAMANpARÉ F.C. e o ATJ_.É-

� ma. "

grande
TICO.

,No 6nal da liça, verificou-se a grande vitória do alvi-rubro
17x13.

.

'

Os comandados de MáIio, realmente, estão de parabens e

ainda, a asforçada dj,retoria �o TAMANDARÉ F.C.
•

A TàÇ� Roca,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



florianopoJis
..................................................y,

i Serraria 'São João'
I �no distríto do Estr��

I-
Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em CHAR LAUTH Imetros. Bem sêca e- de otima qualidade. Iche extingui!à as sardas, �a?o.

I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO �r�vos e espl?has, sem � !nlnam,a I
imtação del.undo-Ihe a cun-:

I' 'f I

rv���Z���;D;'�'�.
I

O i rigidO pe;l O socio - - JOSE' MAX IMoI �J.._.A.RI'!IIIlIIIiIEIIIIiIII*=Ht�M*I'llI�íBlW��ífIil!:��"*�.,,,!:ii!'Iii;:'r.·R���·�IIIH=Hm;:;zjg..._�

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS ENTRE ARARANGUA' E
C A F E.'

Qu ando se filIei- er-
FLOR1ANOPOLlS O J A V ,A eordar

escalando por Forquilhinhe, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal, Urussanga, Orleans, S. Ludgero,
Braço do Norte e Capivart

DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação com as linhas de onibus
. Arerangué-c-Porte Alegre

SAI'DAS de Floriancpolis ás terças-feiras e sabados, ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos, ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás quartas-feiras e sabados e

parte para Porto Alegre aos domingos e qua.rtas-felras
AGENTES-ArarlUlguá: Bernardino Maximo- Forquilhinha: Gabriel Harns-Cres�
ciuma: Ado Faraco Filho-Cocal: Zeferino Burigo &: Irmãos-Urussanga: Posalinc Da

miani & Cia ..-Orlealls; .lrmãos Pizzolatti-Braço do Nort-: Alexandre Sllndrini
AGENTE EM FLORIANOPOLIS

!. Avisa á sua distinta .freguesta que dispõe de otima Um rom :,;,nca qu;� '.

i sorveterla, estando hahilitado a servir os mais es-

I
passou ...

i plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. .'

I . S6 um presente realizará

i aeA ma !1iiIl�-sntt"'f&-amN# ww= esse sonho,., E nenhum
. .' presente melhor do que um

"1
perfume, um" perfume que

� �MPR�ZA VIAÇÃO ATH�RINO �aaZds���a���:�I�oite de Bag
--- f' o ultimo poema que

I'
GAnGAS E PASSAGEIROS Schneider &: Cía, escreveu,

I
com a magia misteriosa de

'.1'
Borarios de saídas suas essencias raras. Noite

de Bagdad é como uma sin-
DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLttME. fonia, na qual -trescalam no-

_ '

NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA-

1 tas fres cas e ardentes, ai.
ÇÕES NO ES€RITORIO DA EMPREZA, A' RUA GON·

.
ternamente. Noite de HdgdaJ

H O T E L M O D E R· N ''f:f"O'"''11 '1 �LHEIRO MAFRA, 29.

!�� Seons���r�' I��e��:.r.o.m��,
.

. presente apropriado, po.s,
----=-------

ffl .&*"'hé;�""''t,.�� para as mulheres que amam,PREPRIETARIO � faz recordar os romances pas-João Ku h n v. Exeia. precisa de ruma limousille? 1 sados.
CAIXA PQSTAL, 82 ENDEREÇO iTELEGRAFICO:

' .

Grandhotel Disque o n. 1 ..200 de seu telefone e
..

NOITE DE BAGDAD

t�rá não só para seus passeios, como tarnbern para Le NOllvean p.fU--
viagens, fome de

ScS,neider " Cia
BLUMENAU

DEPOSITARiaS EM SiTA .. CATARiNA

HQEPCKE
'i

FLORIANOPOLIS

fo�r�e�=�v�l�!i
mundo velho, e, óra revoluciona a' \,

America do Sul.
CHARLAUTH
não é um creme comum'

ti'! i.

"."

, JOAO: NEVES
Rua Trajano, 2-Fone, 1655

,,__.;:::::
_,..,._r-- ........ _ -- ..

__

GRANDE

Em prédio proprio, de quatro andares, e lnteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exmas, famlllas, com luz agua corrente.e]

.

em todos os quartos. t " -rÓ, . : ".' ,r .

I.

�i
TratalDento' fie priDlelra ordelD !

Dlarias: 10,000-12,OOO�14,OOO e 16'000

SALAS DE AMOSTRAS -- '- ASSEIO E PRONTIDÃO

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios e Telegrafos

CatarinaLaguna Santa
(. di' § rii

, ftt tW -tO 4MU n
.

REPRESENTANTES E

CARLOS
Buzinas

a·oseH
-

Matriz
........1 .t .

............un". Filiais eln:
- - ".11'1 ..

............ OOlleOllle lI.t••I. (_,I ••IiI.)
1.......... d....III..O......

•

....d.... totl.. _ .....
••••• II" ••••

. Blumen.u, Cruzeiro d·a Sul.,

Join_ile, Lages, Laguna, São
Francisca dà Sul" ... , ,

·i'

"

.

•

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

CREDIT'O MUTUO P EDIAL
.Clube de Sorteios el11 Mercadorias
la de Janeiro IS de Janeir-o

6:000$000
Muitos outros premies Imenore�

'.

Formldave] •••
Tudo por 1.$000 g

Fantastico... I
• ...__1fJ

..

<
São todos carros modernos e contortsveis dí:rigt�0s p..or

habeis �olantes.
.

.

.

,

i.
�. -I ....

Erondino Cardoso 502
Otavio Cardoso 503
Bernardino dos Passos 50S
Numas P. Cardoso 514
Waldemiro 'Vieira 510 Todos os domingos haverá oni-

Patrocinio Vieira 521 bus nara Caldas de Imperatriz,

I
� partindo do Largo da AlfandegaRubens 525 ás 8,80 horas, regressando ás 15
horas.

............g'..==..a't=1ft�tM�S@��==·'=;;=*çB*�é.A=�#*�,=§ia&�·&=IZ�l.TF..nF

Ouibus para Caldas
de Impera triz

Ida e võlta - 5$000
$ELL & PR@BST

'A.
Velas ce Magn

-=,':
;

.,. ...a�. Mundial'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


