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LONDRES, 11 - ° redator diplomatico do «Daily Ex

públic"à o seguinte artigo:
.

. -Os termos da aliança secreta concluida na primavera de
31 entre á Alemanha e a Italía são os seguintes:

.

Primeiro-as partes: contratantes' comprometem-se a não

oncluir nenhuma aliança: dirigida contra qualquer dos dois , �';"::"-
aíses.'.' �������������������������""_.�������������������������

'Segundo"""':'comprometem-se a consultar-se mutuamente A V O Z
. D

.

O' 'pc' O V Oobre todas as questões pollticas, economicas ou culturais nas '"
"

uais tenham interesses comuns. "i.� 4
- -

Terceiro-se uma das partes contratantes fôr vitima de, Proprietario e Diretor Responsavel .J A I R O C; A L L A D O
gressão não provocada, por uma terceira potencia, a outra de-

erá, caso seja pedido, pôr á disposição todos os seus recurs�s. �O _ V I F.lorianopolis,. Quintã-feira, 12 de Janeiro de 1939 INUMERO
�uarto-se uma das partes conkataQtes, sem provocaçao ��������������-�����������������������������������-

ireta, fôr atacada por duas ou mais potencias, a outra deverá

����a���m:�t�efe:i�:�i�t����i�S. considerar-se em estado

de'A Gazeta' I TmTr!J.TtJ)�".!PJ!Tt!�
Cf.
= �"''''ffTTI!I.�..TO)'IT � o escridtor ·Ed�nes.1 Nie1k,iSCh.

Quinto - ambas' as' partes contratantes tomarão medidas ir aLWiJ.!.L'i.J.I.UJ-L-"a.l.ti!1iW} W J.L .u. ��J.L� COD ena. por a a

ecessarias á 'assinatura de convenções militares que permitam a Iraição
xecução prática dos compromissos acima citados. . ..: A'

.:

o'bra -.-gantesca do· Sexto-se uma das partes 'com a assistencia da outra Parte hoje para. a regiao s�r- , ., ... Ç3 •. wc;s

btiver satisfação a suas exigencias das quais resulte aumento I
rana e oeste, catarmens�,.�egl11n- '"

I
-

d' J'" I BERLIM 11-0 Tribu-
o seu territorio ou, de sua influencia, a outra terá o direito de

I
do, logo ap.os, para Cúrítiba, S. 'ÇD, OnlZa or sr. ose I nal Popula'r resolveu que

_

ec1amar igual, .as:sistencia para, obter �Im aumento corresponden- Paulo e RIO, onde vae
. trat!lr . ,

. o escritor Ernest Niekísch
de seu territorio ou de sua Influencia.' de assuntos que se relacionam Petry . é culpado de �lta' tralção,

Setlmo-vambas as partes contratantes concordam em que I com reforma ,dest� jornal o di-
;,

;(

. condenando-o a pena de

presente acordo terá valor mais amplo se outras potencias .eu-I retor � pro�netan? de «A Ga-
. prisão perpetua.

éias o assinarem, e, em particular, se as principais grandes zeta- Jornah�ta jairo Calla?o. A colop:ização "em Santa Ca- d tos comerciais, uma grande fa- Niekisch figurava entre
otencias se comprometerem a seguir uma politica de consulta, Na ausen�Ia �o posso dI:etor fiú'ina tem na pessôa do sr. Jo- :brita de banha, salames e deri- vinte e um outros incul-
e não agressão e de auxilio mutuo. I �ssum,e a dlre�ao deste orgao o sé Petry.,' um dos seus mais' vados; quatro marcenarias a va- papos de alta traíção sus-

Oitavo-ambas as partes contratantes cornprernetem-se a J�rnalIsta ,MartInho Callado Ju- I ardorosos pioneiros. Sua atua-! por, dez serrarias, três hoteis, pei'tos de haverem. plane-
guardar secretos os termos do preser.te acordo enquanto aCha-! mor, con'ttnuand? o no'Ss� pre- çao, . nessê- párticular, tem-se três. hospitais, duas oficinas me- jado intentar contra a vida
rem conveniente urna vez. que a decí são de. ambas deve ser una-, z,ado co_leg� de l.mprensa jorna- desenvolvldo por forma a col?_l canicas, uma fabrica de fogões, de chefes políticos alemães,
nime. ' ,lIsta MImoso

_

RUlZ a desempe- -ca-lo na . vanguarda das mais cinema, etc. Wilhelm Drexler, acusa-
. Nono-o presente acordo foi concluído 'para uma dura- i nhar as funçoes de redator-che- autentíeas; expressões domina- . Vitoria, só por si, conta atual- do de ter auxiliado Nie-

Ição índeterrnlnada, mas poderá ser d.enunciado com o aviso pre-!! fe, cargo em. qu� se�we tem! deras do :uosso «hinterland». mente com. 93 prédios elegantis- I kisch, fOi, sentenciadõ a

vio de �� ano".
_. .

" d�mons..tr�do Inte.hge�cla, Inexce-j Aportando a Santa' Catari- simos, o que fazem dela. uma. três anos e meio de deten-

·

.'

D t'edator diplomatíco ��rescel1ta':' :l'.etriõ'S� mot-�v:�s....p�_ra L
divel zel0._:e

.....jedlcaçao.. .

<=
na no ano de 1923,

. i�icíou, ! d.as mais apraziveis vilas c�ta- �Ij. ção, enquànto que Karl
acreditar que il-� convenções militares de que trata o artigo cm-I. ' deSdI! �,-um-a "l*OQlgtQsa e : rmenses.

II Kroeger, um.outro pretenso
co

fS'
,a'ssHiadas pouco antes.da crise cn{\Ça». 4 .

'tIadmirav�� tarefa de desmataçãQ,l E' essa obra que 'nós. salicn-

,'I' II eumplice foi condenado a
- -,

'

- w:. "

.

..

sr. '1;f'''''' ...,...... .• ","� » 1
. .!nitdiçã �i esao - das terras, I tamos, não regateando , ..10 sr. I vinte e um mêses. IEm, educ� a'S

•cnan-.i .A. pr,a.lf'II8jrl!111L r"'s.a,.�. ;�� Sber'íJI que f�r�.; �ualmente as tt-q-IJosé . .'Petrv, SEU ra +:dCf (S r..;.-õ__ ;.-� _!III! -_.....
ça:. asUadas mduZi-as à i"" �",,1.,. '.. �� . lresc�t� IDca11�des de .Perdi- ap auses '"'I que f.....t m$ P lo

Ad" E!hpmica. de luflÕS I'b�a'to·tl�I·- 'Intento 'liI�tr- ,,1ft- �e� e.Vitoria. m,uHo q:lC tem COnhi1}t1!d.O paral n arll O
RIO, 11_ - A delegacia de , ru ......iI· 11

�
" �.; -

"- :-'- .
,- "_,J!l'()�resso do I!OSSO f:stado.

._ IS

�norés fe'chou o asilo de cr!-Id
- -

.

'

F·, RalmUH o-
anças ppbres N. S. da AparecI- enlzaçao·contra o. ge·, BANDOLEIRO QUE CHEGAM

-'

da, dirigido por d, Porcina
",...

.

'

A MACEIO' Pampolha�orges, e que, �pezar de verno Russo
.

l11stalar-se em predIO do go- .

vêrno e ter uma subvenção,
mantinha as crianças em pessi- BERLIM, 11-A princesa rus-' um de Amalerus; 203.000 por
mo estado.

"
sa d.e Sherbatoff, irmã do conde: um de. Rembr�ndt (Cristo

_

e a

° fechamento do asilo fOI le- SergIO Sterchanoff, dona de uma Samantana); 74.000 por Adao e

vado a efeito em virtude d.e va- ,coleção, então famosa, de obras! Eva de Lucas e Cranach. .

rias reclilmaç.ões" tendo fIcado. de arte, i�tentou uma ação con-I, A. acção da prin�êsa está sen.,

apurado que. aque�a senhora, �m! tra o governo russo no valor

'I
do mtentada depOIS de longo

vez de educaras -cnança�, desv�a-I de 2 e
. meio. milhões de. marcos, litígio nos tribunais francês-es

va-se para o mau cam�nho, 1�- como Indemzação aos tesouros: com um homem que _ alegavam
.duzindo-as a roubar pao e �e�- de arte confiscados durante a 1 ser o legitimo he'rdeiro da for
te das portas das casas VIZI- revolução e vendidos em leilão I tuna dos Sterchanoff., mas que
nhas. em Berlim em 1931. tlrminou quando o mesmo se

Gondl"m da. Fonseca im- Ocaso, ôntem iniciado pe- .,
suicidou na prisã_9 ao ser acu-

de
rante a justiça de Berlim, tendo sado de vigari�ta.

palrou nova ordem os representantes dos sovietes -------

"habeas-corpus" como �cusad��, veiu. culminar � 'fi TI! �Tf."'" � ". ".
uma disputa Ja de mUltos anos. W .Lti.u.� JJ,JI .Lti \U

RIO, 11
_

- Deu entrada na Em�ora a .coleção orginal fôs- O FERRO VELHO DA
Secretaria do Supremo Tribunal se mUlto maIOr, 2?0 peças, re-

. P.REFEITURA
Federal uma petição firmada pe- presentando a maIOr parte das

_

10 advo ado dr. Romero Néto, obras de arte da coleção, foram RIO, l1-Infor�am de �ao
impeira�do uma ordem de «ha- trazidas para Berlim em maio I Paulo que foi .p.reso � dentIsta

b"'as cor us» em favor do jor- de 1931. .
Valdemar MaUnCI?, que passou

.....

1·· t PG'ondI'n da Fonseca' A princêsa protestou então, ,um «conto do vlgarIo» no ne-
na IS a , I

. .' . I", t C· t b I D
.

d ado pelo Tribunal de que as mesmas haVIam SIdo goelan e rIS o o omIngues,

S�nu��n a Nadonal na sessão 1 confiscadas ilegalmente. pelos I venden�o-Ihe duzento�. contos
.

I
K d� 23 de dezembro último I sovietes, tentou fazer su'star o de ferro velho da PrefeItura, que

� ��êses de prisão, -como in- leilão, mas o mesmó pr?segu�u I se encontravam n�s. docas de

curso no rau minimo (lo artigo; com base ao fato de tnbunals

II Santos, tendo.
falSIficado do��·

3:., incisog23, do decreto lei n. de �arias nações terem. negado me�tos com tImbres da mumCl-

431 de 18 . de maio de 1938, pedIdos se�elhantes, feItos por �ahdade. .

,

e111 'virtude de �m artigo p�.bli- outros re�uglados. .

O BANDITISMO EM MATO
cado num' matuhno e conslde-

. IncluI�os �o� produtos de
SSO

rado ofensivo ao Exército na- dOIS e melO mllhoes de marcos, "GRO
cional e ao Duque de Caxias. estavam: 90 ..000 marcos por um

__

o

• quadro de Trieste; - 60.000 por RIO,. 11 - Um telegrama de

Co�etori� federal de Rerval
CONDENADO A' MORTE NA Miranda informa que os bandi-

dos de Silvino Jaques parecem
Será instalada no' dia' 18 do' FRANÇA querer fug!r para léste, ?uscanpo

. corrente, 'em Herval, uma cole- as barrancas do Parana, ém VIS-

toria federal, cujo áto será pre- TOULON, 11 - ° oficial de I ta de se verem acuados éonio
sidido pelo nosso distinto pa- marinha ftancês Marc Aubert, I féras pelas tropas f�derais. Um

tr.icio sr. dr. Djalma Matos, dig- de 25 anos, foi condenado á radiograma do local m.forma que
no inspetor' de coletorias fedé- morte por espionagem, acusado um destacamento· do 110 R.CJ.,
rais neste Estado. de trair a Frànça, na crise de de Ponta Porã, do 40 B.C:, de

Para' os"'. cargos de coletor e setembro. Campo Grande estão alerta, ba-
escrivão foram' i16rtleàdos, tes- Sua companheira Jeanne Ma- tend9 os possiveis c�minhos de

rectiyamente, os srs. Albino rie Morei foi sentenciada a três que se possam serVIr os· ban-

a::rzin�er e Carlos Ramos. anos de prisão. o.idos para a fuga.

-I -

A'
t':.. -

.

.'
- .I;

Italia� tem," desde 1937,
-mã

....···..

ãl-f·i-lItti
..·..

�
....

,.ii·ç-ãS:Fireta-milItãr
...................................................................................-e ...

•

,. j� •

, -
�

·

clausula 6a. estipula: ... ··Se ume 'aas parles, com a assisten-
il.- da outra, obtiver aumento· de seu ·territoria, a outra terá o
ireilo de reclamar igual assistencia para obter um aumento
'orrespondente de seu territoria" ..

A GtAZETA

Reich e

•

-,-

1343

A fabricação de
no Brasil

aviões

.

RIO, II-Escoltados pelo te
nente Ferreira Melo chegaram
aqui� sendo recolhidos á peni
tenciaria cs bandidos «Portu
guês», sua mulher «Velocidade»
e «Pedra Roxá».e ainda «Gar-

RIO, 11 - O coronel' Guedes
Muniz louvou os tecnicos e ofi
ciais que trabalham sob o seu

COLONIZADOR 'SR. JOSÉ co�ando na .fabrica bra�i1eira de

PETRY aVIões, em vIrtude do, voo de ex

periencia realizado, sabado, com
Ao iniciar sua obrà gigantes-l exito, pelo avião M 9 - 02, o

ca de, colonização, existiam no primeiro da 'série do �xércitoj
local apenas O' Posto Fiscal e atualmente em construçao. ,

mais duas casas, verdadeiros
ranchos de madeira falquejada
a facãÓ, sem higiene e sem con

fôrto.
A primeira leva de colonos,

composta de elementos italianos I
����

e teutos, lançou mãos á obra, I :::abrindo em pleno sertão as cla
reiras onde mais taràe deveriam
começar a florescer as seáras,
na terra arroteada pelos braços
possantes desses grandes prO-IpulsoreS do nosso progresso e

engrandecimento. IA prova ineludivel, o teste-.
munho inconteste do· que repre-,sentou'o esforço; a energia e

a.". ,\abnegação do sr. José Petry,
resid.� no que se patenteia aos

iolhos de quem hoje visita Per-
dizes e Vitoria. I° matagal bravio de olltr'ora,
transformou-o êle nessas duas!
formo�as localidades, com cêrca'
de três mil almas. Onde nou-

i
tras éras se erguiam os frondes I
secu�ares, abrem-se hoje em, dia

\importantes cantinas, viniculas,
Icom dezenas de estabelecimen-

Os escoleiros' homena
geiam o general Meira

Vasconcelos'

° andarilho brasrleiro sr. Rai
mundo Pampolha realizou, on

tem, na Palhoça, uma interes
sante conferencia sobre o Bra
sil e a Nacionalização.
Do que foi essa brilhante pa·

lestra do nosso esforçado patri
cio, di-lo a impressão deixada
pelo sr. Balbino Martins, no li
vro que o acompanha, cujo têor
é o seguinte:

.

«De passagem por esta cida
de do andarilho sr. R. N. B.
Pampolha, deu-nos 0'- grande
prazer de, perante aS autorida
des déste I)1llnicipio, como pre
feito municipal, tesoureiro da
Prefeitura, delegado de policia,
escrivão do civil, dentista, al

guns professores e outras pes
soas em número de mais de

300, organizou uma valiosa con

ferencia, na qual expoz os fatos
mais importantes da vida brasi
leira, dando a impressão de ser

um grande cOnhecedor do terri
torio nacional.

- Louvando a heroica iniciativa
do sr. Pampolha, em nome de
todos os palhocenses, desejo-lhe
as maiores felicidades para que
possa cooperar como vem fa
zendo, para o engrandecimento
do nosso Brasil, afim de torna
lo um paIs forte e poderoso,
disposto a enfrentar por meio
de seus filhos, qualquer ameaça
do estranjéiro. Clube Concordia,
Palhoça 11-1-939. (a) Balbi
no Martins.»

RIO, 11 - Na Quinta
J
da Boa, Vista rea.lizoll-:e,

. ontem, uma mamfestaçao
de civismo e simpatia dos
escoteiros ao general Meira
Vasconcelos, estando pre
sentes o ministro Gustavo
Capanema, o general Góes'
Monteiro e varios oficiais
de terra e mar, além de

grande massa popular.
° general Meira Vascon

celos agradeceu a homena

gem, enaltecendo o valor
do escotismo.
Discursou, tambem,. o

ministro da Educação, que

Iproclamou o cuidado do

govêrQo, para com a cri- BUENOS AIRES, ) l-Violen-
to ciclone varre a região do rio

ança: ",.

I da Prata, Chuvas torrenciais

provocam inundações.

Violento ciclone na regUlo
do Rio da Praia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A RE,PRESENTANTE
o

o

DA"BEL,E
ZA

,-

CATARINENSE

,

No eartorio do Registro Civil, I �������������������������-��������������������������
estão-ae habilitando para casar o lA V O Z D -O P O V O Preprletarle e Di'retor Respousavel
sr, telegraíista Emanuel Qevaerd �

. ," ,

J A I B O C A L
e a srita, professora Diná Gon-,' ,-
zaga Mendonça.

'.

GEL. BULCÃü VUNA
E
'. -

'd
'.

t d
· 0

Abertura.'decre'dIOtA data de hoje assiaala o aní- ,WOiVADOS I xpOSlçao;, e pln ura e i Ulceras-varicosas ., Feridas i #

versario do nosso ilustre conter- .Com a gentil senhorinha 5i-1Anton.·o D,.lIas' e Aldo Beck I atoaicas-e- !istula� �rônicas.. Foram 'autorizados pelo sr."]
ranee e abalisado medico sr, gel. Iene Cidade, dileta filha 'do se-

,

. !I -Inflamaçoes cronrcas em I terventor Federal os seguiu
Antonio Vicente Buleão Viana, nhor professor Ant.enor Cidade,

, I': senhoras, etc. pão curadas : créditos: -

'

figura prestigiosa em nosso Es- contratou casamento o sr. Mario A exposição de quadros inau-] tistaa conterraneos, .que publica : com a I�FRAZ,ON T�RA· I. Suplementar de 2.000$000, -aó
t d - • mIA (Ra U t V I t Prefeito de Campo Alegre, paraa o. Cevaerd. gurada no salão nobre do «Clube mos em outro local. • r. '.

. lOS nra 10 e a
•

Medico humanitario e bondoso .15 de Outubro», vêm pôr em des- Quanto a nós, queremos felici- : frios, de �nda_ ultra-curta, • obras publicas;
eenquistou o sr, dr.. Bulcão um HOSPEDES � taque os nomes de dois "l"ovens tal-os, pelo encantamento que nos ! e PIlara.aphcaç�,locallt·). d

I Suplementar de 5.000$000,
�

t"
.

I d
.

d .
'. w... "" de São Francisco, idem',vas rssrmo CIrCU o e amiza es e " ) conterrsneos,

,

que representam proporcionaram, na apreciação da: rocurem o consu orro o •
gratidões, em virtude do seu acen- Estão h(J&pedadas. no Gloria I duas verdadeiras expressões artigo mais linda exposição .

de pintura : dr. �11I.eUo 80tolo : deS��t����t��1:;;3.273$03�,drado zêlo e grande dedicação á Hotel. ehegadas no dia 9. do cor•. ticas: Antonio Dias e Aldo Beok. que nos tem sido dado vêr em ! _.0 ,

t d le e "A A" I
... Esperiul de 540$000, aoo os aque s que o procuram rente, as seguíntes p�s,soas: 01-

l' AO génio e o valor desses dois nc BU tHu.@RuaFelipeSchmidt,18.:
para minorar ali suas dôres -e so- bal Ceâar, Werner Heinherg, Ine- .

moços, retrata-se Dl beliza das !! _

.

, Canrinhas, para pagamente
f' t V·I

.,

J Alf M '1 AM O
'" ' Agente Florestal;nmen os.

h
cente I anova r.,

'

eyer suas produções, pelo realcê.de se-

'.
EA'ç u· ""�••••••8••••••,•••••@.

.Suplementar de 4.500$000,No dia Jie oje, por certo, com Larsen; Wilfredo' Eugenio Currlin : rem obras suas; muito sli�5 ou '"

� ,

t a C rs de tão auspiciosa B d" M dI" , ,

E' brl
'I

d'
de Canoinhas, á, fi seguiates ver"

" o r ns u, o I ". e:, ene ItO oura, e tajaí] ,seia produto exclusivo da sue ins- ESPANCAR O PAI m '�.'
rea0'.a -.

o
"

d.ata ser�' o ilustre medico patri- Eduardo Schmidt M?ndes, de í piração, uma vez que ja'íi)'ãis ti- ' .

','
I a

erçamentariâs: Expediente e

CIO mu�to homeo�geado, pelos Blumenau; Helnz Kolilmann e· verem quem lhes proporcionasse
terial: 500$000;' Atugueis de

seus umigos e admiradores, Emil Lepke, de Brusquei : dr:1 o menor ensinamento. l' Esteve na Policia Civil, o sr. �,sas Escolares: 500$000; Cobra
«A Gazeta» envia-lhe .cumpri- Luís Medeiros, de Paranaguá; Antonio Dias entre outros mui-

José Trilha, residente á avenida Foi prêso e recolhido, ao xa- da Divida Ativa: 2.000$000;
,

mantos com votos de felicidades, Fernando Martini, de Curitiba; tos quadros de real valor," expõe
IUo Branco n. 204, queixando-se drês, por se encontrar. embriagado, pesas eventuais: 1 200$000;

I
'011 D II d R' J de que seu fi·lho' Alvaro a .....eaçou Amaro Cesar de M

..

elo. giene P. Assistenoia PUbl'1
"DR AFONSO YEIGA

tte. ! orne es, G I?; acy duas telas, as quais, por "si, bas-
!LI -"

300$000.
"

" � Cruz LIma e Carlos Kastmg Jr., tariam para consagra':.lo:'«A volta lhl�e�es�p�an�c�a�r·����!!!����������������i i
_

.

Passa :hoie o anivergario do de Joinvile. do J.)sé Mendes» e «Pllispgem», I=SCrl·tur.arl·O� La"d' t' t o te raneo sr dr -- esta ultima, que embora seia uma
, E

•

d p. I L --
nos'!o IS In o c n r ..• MISSAS' copia, dá a impressão dA uma xposlça-.O e" antur,aAfonso Veiga, chefe da Inspeto-

.

i'"
I I

d d S- 8ria Agricola neste Estado. verdadeira litografia. . ).- Ca oro e ao" enHoie, ás 7 horas, será rezad& «Estrada de Tiiucaa:t,i./' «Rita I I I �.
.

missa na igreja do Menino Deus, Maria », «Palhoça lO; são paisagens

I C ·t
Pelo sr. In tervl'ntor Federal

�or alma de d. Marina Espindola.· admiraveis que se harmonisam á onvl e I autorizado o Prefeito do man
-Por alma do saudoso conter- beleza de outros trabalhos, de «na pio dI' São Bento a criar na a

rsneo We�ceslau �reyesleben, re-, tureza morta», tambem expostos
I,J,

ministração municipal o cargo
zar-se-á missa, hOJe, ás 7,30 hQ- pelo novel pintor. '

, 1
AutoRi.. Dias e Aldo Beek, têm a bon-

I
EscriturariQ Lançador, com

ras, na igreia de São Francisco. Aldo Beck que é, poile
'

dize.,.- ra de con�idar seus il�stres patricios vencimentos anuais de: 4:800$0
se, uma crian�a, revela uma com- e conterro_peos a ,'isitar sub exposfeão

I

CARTAZES pleição artistica excepcLuàl. Seus' de quadros, no salão no t:::lube
.

15 de

I
O TEMPOquadros são primorosos" Ha nêles Outubro" á Praea 15 de No�embroDO DIA vida e expressão. Seus qu&dros . Departamento de A

a senhorinha Natereia Costa; «Cabeça de, velho- e «Bandeiran- " rooRutica Civilo lovem José MartinelIi;
O·D ....Ow, O lid·....r do'" te», f4lam aos olhos de quem o,s II�����������_�""",,��������;�ª.�iíilíi�·ii�$·�t�t�.a lenhorinha Alaide Pereira; .ali 1-. '""'., ra sra. d. Alaide Vieir� esposa einemas

admira.'
O.d

.. Boletim diario dá, 'Est
do Rr. Benevenuto. Vieira, funeio- .

Nioguem dirâ que essf;s dois
I Dr. A-rm,·n-I·o Tavares _ uV':a_.O!;.�taarIZ, ção Aéro-climatol:6li.

nario "VOltaI em.'
-

Joinvile; I PROGRAMAS DE ·HOJE'".
primorosos trabalhos ,:sejaI,P . PI:O,' �I

e 'IL e- ..

a era. Maria Rosa Campos,
duto de alguem que não houvesse

I
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do pr'of. SanS'on Previsões para o periodo

viuva do sr. João Jorge de recebido ensinamentos dà arte.' Consultas das 10 &!! 12 e das 16 ás 18.,-JOãO Pinto,7seb-Tel.,.1456 118 horas de ôntem ás 18,ho
. A'S 7,30' HORAS: Não os tendo tidJ, o que .ali está de hoje:Campos;

DI ·Id K b M t
" é nato. O que contemplalpos ex- Tempo- Instavel, com chua sra. • atI e re 8 on e-

Em última exibição:' tasiados, é criação exclusl'Y8 'do O·r'a. 'JOSEPHINA SCHW-=IDSO'N .

e trovoadas.
'

négro, esposa do sr. AÍfredo Mon-
"eu genio incomparavel, Ald,.o Beck L

tê P
". Temperatura - Em ,elevaç, negro. ara atender a inumeros pe-, será incontestavelmente:'utfla glo� Especialista em doeneas· de Senhoras Ventos -De nordeste a sues

didos ria catarioens� si hcuver: quem I e creoneas) C€lm rajadas frescas.
-.:._

.' lhe dê 11 rnão· e Ibéi' p'8tr�cine os
�

�

As temperaturas extremasOUTRA'AURORA estudos.· CONSULTORIO ontem, foram: maxima 29.5 eA certeza do que afirmamos Rua FeUpe Schmidt" 39 nima 24.4 regist.rada reElpeticom está Das obras primas po�, êle ex- IIU�9\e ás 12.00 e 6.00 horad.Errol Flynn e Kay Francis postas. A pop..ulaçi\ode FlórÍaJjo- HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 boras

I polis deve, por isso,
>

atend:e-r ao

convite, feito pelos dois ioyens ar- .

, - I

Decorre hoje G aniversario na

talicio do nOSIO, ilustre conterra
neo sr, des, Salvio Gonzaga; ---------

no grandioso ceetame para
-------------------�--���--�

da . "Mais béla ':jOvelD . do
escolh

\

A encantadora e?gentil ,senhorinha &�scendina Santos, q�e

Brasil"·
f

concurso realizado nesta capital representou o "Clube 15 de Outubro'
será na Capital 'da Republica a eD1baixatriz da beleza .da mulher
nense, para onde seguirá dentro 4e poucos dias.'

DES. SALVIO GONZAGA

L A D

HIGINO GONZAGA

Transcorre nesta d�ta o ani
versario natalicio do JluSSO dis
tinto eonterraneo sr. Higino Luís
Gonzaga, escrivão do civel nesta
capital.
Fazem anos hoje:

AUGUSTO ,;CESAR GUIMA
RÃES

Para o ilustre casal sr. dr.
Alt8JDiro Guimarães-d. Córa Se"
ra Guimarães, O. dia de hoje é
de lubilo e contentamento, pois
tran.corre o natalicio do ",e4 es

tremORO filho Augusto Cesar; jo�
vem que jã conquiatou muitas'
amizades.

Preço: 1 SOOO '

t;INES t;OBO.t\.DOS

Faz anos hoie a senhorinha
Elea, dileta filha do sr. Jorge do
Amara1 Faria, inspetQr do Servi
ço de Armas e MuniçQes.

Marca o dia �e hoie o aniver
sario natalieio do valoroso de8-

portista sr. 08ny Gonçalves (Ni·
;/lata).

.

, Serviço ótirr:o e' preços
animadores.
Tanto se fabrica como se

importa. Vinde e verificae o

I�ERIAL,. às 7 e 8,30
nosso stock, sém comprO-

'. - misso. :,

horas: " .
'

'.. Pontualidade, perfeição e

INTRIGA �A' Cf-ll�A com r�pia;�,z é o' nQsso lema.; i

GritlithJones e Inkijiaoff. ·R'··· C' ·�\"'-'·I·h'· 'M f 72'.ua! onse elro ara,
,

Preço-l$OOO. \;

-

.. TELEFON� .. j <���. !

REX� ,às 7,30 h"ras:

AS AVENTURAS DE TOM
SAWYER, produçãe eolo·
rida com To�my Kelly.

i

Preç�s-l$500 e 2$000.

MOVEIS
Só na CASA SILAS Autog,elo!

?
.,

"

José, o galaute meDino filho
do' sr. José Maria Monteiro, faz
anos hoie.
Por· este motivo. a casa do

interessante garotinho deverá es

tar cheia de Beus amiguinhos.

GRAND,E, NOVIDADE
Ninguem ha que, pOSda quebr
"Combinação Feliz". Seu)pl'e'u
dos caminham os imprespindi"
companheiros. da Mulher Brasil
ra:-PO' DE ARROZ, BAT

E RpUGE "Adoração"
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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

Convida -se os senhores sócios e exmas.: família s,
para a Soíree Carnavalesca, denominada Noite ã Baíana
que este Clube levará a efeíto na noite de 14 do corren-

PROGRAMAS DE HOJE:

te, com' inicio ás 22 horas.
OSf,ar Abraham
1 o. SECRETA�IO

:'! Setenta e ciotfo veatídos-doram
êSiôhaeIo51 por Edward Steven

"'S(l� Para' serem usad6�óf Bl:It:
bara Stanwyek, Vicki Lestes,
Whitney' Bourne, Frarrces Mercee
e outras, em "The Mad Mias' Todos
MaJÍt.on, film que reune pela pri- A "Combinação Feliz" nas bus f)ara Caldas de Imperat�

,

meiro vez Barbara Stanwyck e perfumarias é arte que não partindo do Largo da A)f8'(ldeg�
Henry Fonda.- encontrará simile. As formu-' ás 8.80 horas, regressa

, As lindas companheiras de m�ss las dos Tres Elementos horas.

Stanwyck em 'The Mad MIas. . . _

Manton" estão reunindo todas as plrmordlals da 3tleza sao Ida e

suas economiàs para comprar do frutos da "Adoraeão" �ELL & PR8BST
"studio" as "toilettea"que Edward to: .

Stevt'JÍS creou, para serem usadas """ :- � '(;ONVITE
na citada pelicula. EXPO S IçA 0.- ....1N D I C E �. ' Em nome da Diretoria, convido os Srs. Socios e gul:� SER

Ginger Rogers gentil. Quando '_ Exmas. Familias para ás seguintes festas:
mme. Maria Oupensk.aya, famosa ..'

atriz russa, chegou ao "studio" A' rxposição que se inaugura para dar ao país 8S imagens DIA 15 DE JANEIRO�das 9 horas ao meio-dia-
da. RKO Hadio para interpretar reais dáS conquistas, estimuladas relo novo regime, vale como es-

.

COCKTAIL-PARTY
o papel de av6 de Charles Boyer forço de sinceridad":l insu'peita. Já não ha logar para alegações
em "Love Affah", film onde o gratuitas. O espirito publi.:Q. entrou' numa tase de relllidades que

DIA 21 DE JANEIRO--ás 21 horas,-, ,
_

grande art:sta francês terá como SOIRE E A FANTASIA
companheira Irene Dunne, não exigem provas quotidianas aos que suportam os compromissos dos

havia camarim disponivel, QU mandatos. Não se trata mais de formular projétos e promeisae.
melhor, os camarins disp�niveis Por isso mesmo, o govêrno, num ano de constantes vigilancias,
eram pequenos e sem grande con� le�ou a teImo uma série de reformas e de in�ciativas que mod�fi-
forto. Ginger Rogers imediata- f d

.

d .

.

t
. f

'

b I" caram nos un amentos os meto os, as praxes e as rotlna!, que
meJil e, o ereceu o seu e ISSImo

'd d'"
.

I
" , ,

camarim para a atriz russa, e, ao tanto e.ntorpeceram a VI. a a mlDI�trahva nccuma I em yanos a�os
mesmo tempo, pediu permissão de r':,glme palavroso. Obra�, orgamzações e reformas, hOJe em dia, Orlando FerDan.es
para fazer um retrato d� famosa I se f.azem s�m delonias e dentro dos preceitos !everos da probida-,.. Secretário
atriz n?ma das suas múmeras de. Podt>riamos citar divenos exemplos. Mas a exposição-indice, ,�!!!!!!�!!!!!�!!!!!!!!!!��������!!!I!!!!!!!!!!!�!!!II!!!II!!I!!!!!!!!!!!�,_
caracterIZações. • que ora se encontra no recintu da Feira de Amostras, esclarece as

alegações. O Presidente G�tulio Vafgas, com a serenidade' inflexi
vel de sempre, traçou planos administrativos realistas, que. forám
executad0s com ener(lia. Nas pastas militarts sabemos o que se

fez,
.

quer dos pontos de eficiencia material, quer dos pontos de;!vista da disciplina e eficiencia necessárias' a defesa naciQnaI.
.

Nas outras pastas as iniCiativas tiveram alcance excepcio-I
E t d d· nal. As obras de saneamento de coloDilaç�o, de Issistencia St-'

S .
ra

. a e nitaria, de aparelhamento da marinha merC8!lte, de amparo 10eiSI,]F·erro Brasl-l- de coordenação das atividades, de vigilancias em respeito aos inte-.
resses (�al classes trabalhadoras e muitas outras iniciativas conexas

B I-
.

- encheram o PAís de novos entusiasmos. O governo, porél'f.', deu á

O IVIa obra da ordem interna todos os cuidados, reprimindo os germens
de decomposição- As doutrinas audaciosas e dissalutas iDf,ltraram-

RIO lO-Foi assinado decreto, se, impondo ao govêrno as nece.õsidades das repressões energicas, .

pelo p:esidente da Republica, na Nom por isso elas foram menos serenas e generosas. Preservando
pasta da Viação, aprovando pro- a ordem, o govêrno poude levar a termo o plano de reorganiza-
jétos referentes ao trecho Corum- d I Df' d d f I
b' VI C co-m a extensão de ção que ainda se esenvo ve. a e icácla êsse meto o a am as
a-J:oo armen, .. .

d' d
.

111,100 kms., sendo a construção provas que ora se reumram na exposiçãO-lO Ice o novo regime.

'orçada .'em 20�'240:789$03l, e o O povo terá ali elementos pala julgar OI esforços gastos. Terá
umal de Ladario, partinjo de tambem, oportunidade para compreender os. propositol' em que se

�orumbá. e com a .extensao de ácha o govêrno. Terá, ainda, motivos de orgulho patriotico. A
:s 156 quIlômetros orçado em...... f d f'

' .

'd r d b
290:069$55S, da Estrada de Ferro atmos era e con lan�8, que te� permiti.o � rta Ização essa o ra

.Brasil-Boliyi�. transformadora, é o Justo premIo que os mtultos honeftos reclamam. ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiii__

A G A Z E T A CLUBE DOZE DE AGOSTO

CONVITE

A VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO (;ALLADO

p' E D R A" A P A ,.O
E A DENTE

-0-'

Ao cabo da luta, um dos
antagonistas tlnha uma

orelha de menos, perden
do o outro ambos os labios

A A ONDA DE CA�OB
FEZ SURGIR o IN

GENDIO

MELBOURNE. lO-Dois guar
das florestais morreram queima
dos, centenas de casas foram des
truidas e milhares de animais e

aves pereceram em consequeneía
do incendío que irrompeu em va
rios distritos de Vitoria, atríbuído
á intensa onda de calor que está
reinando.

Centenas de pessôas estão com

batendo a fogo que lavra com

impetuosidade alastrando-se pelos
vales de Teombullup e Tawonga,
em quarenta e vinte e eince mi
lhas de frente, respectivamente.

Os dois guardas florestais mor

reram por terem sido colhidos de
.

I

surpresa pelas labaredas em vir- '

tude da mudança de direção do
vento.

PRE·,8
9 Ô O I(llOCYClO�

CTlauro ae OllvelrQ
Huno Raiana
Almirante
Banàa àa Lua
Hena Robleao
Dorlval rgymm
lela melo
Orquestra ae Dansas
Raoamés e a Ali 5tara
EOuarao Patan� e sua Tlpica Corrlel1trz5
,RomlZu 6hipsman com a Orquestra ae

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantes no rcõlo•.

A's horas certce, 'ornais falaoos cam 1'10
,

tidas IZm primelra,mão, forneciàas
pele A HOITE, sob o patraclnlo
aa CASA· f<

A's 21.3Ó rAHcf\o no DIA - - Escrita
e intérpretaàa per Lamartlne Babo,
uma oferta. aa casa àe louças "O
DRAGÃO. '

A's 22,00 • "Teatro a Retalho" " renas
, ropiOos uiuiàas por: mesqultlOhc,
Violeta f'erraz e man.eel Pna.

5pl.!ORerS 'de stuàie: Oõuvalõo Cozzl e

['e150 Eiuimarães. ._.,

LISBOA, lO-Na povoação de lha. Teve, porém, de . desistir do
País, perto de Bragança, dois in- I intento, devido ás dôres atrozes
dividuos brigaram de maneira que sentia.
original. Francisco Pereira, de 30 O estado dos antagonistas ins-
e Manoel Putica, de 32 anos, nira cuidados.
eram antigos desafetos. Encontran- ----- _

do-se numa das ruas do lugar,
desafiaram-se para lutar. Primeiro
agrediram-se a pedradas, depois a

pauladas e, por último, a denta- O "ALMIRANTE �
das, PARIS, 10 O govêrno da Grã- StiLDANBA" COE-

Q do Iâ b f
Bretanha assegurou, desde jã, aQ

uan o ja am os estavam e- govêrno francês que não estava de G8U A' BELE'M
ridos e escorrendo sangue, Putica maneira nenhuma nas suas Inten- r�

avançou para o adversa rio e, com ções servír de mediador entrea, ,

uma dentada, arrancou-lhe os la- França ê a Italia -declaram os clr-' BELEM, 10 - Proeedente de

bi
culos autorizados. Porto Rico, .fundeou fiO porto de '

-

..
ios. A visita dos ministros brítanícos Val-ile-Gães ôntem á tarde o _;; .;t\,
Pereira agarrou violentamente a Roma visa essencialmente a ulti .

I
'

«AI
:

S 'd . , ...

Putiea e, com outra dentada, ar- mação do acorde anglo-Italiano que
navro-esoo a. mirante al a- <

rancou-lhe uma orelha e cuspiu-a entrou em vigor a 17 de novembro. n.ha », que fOI recebido pelas auto

no chão. Putica apanhou de no-
do ano passado e foi decidida antes' rslo�aasd.es e grande numero tie pes-
das manifestações havidas na capi.

vo a orelha e, com ela na mão, tal italiana.

dirigiu-se á casa do medico da 'Femse todavia, como certo que
Após reabastecer-se de víveres

aldeia, a quem pediu que lh'a 0_Duce fxpor� �s suas reivindica- e combustivel, prosseguirá viagem
r

'

I C I coes em relação a França aos seus para o sul, reboeande pelo «Co-
co o�asse no seu ugar. omo o ínterlecutores lnglêses. OS I!'fS. ma d t D' t t
medico respondesse que essa ope- Chamberlaln e Halifax o aconselha- d pn atn eR. ora », que o rouxe

- . .

I P'
.

.
- -

b
e or o ICO.

raçao era Imposslve, utíca apa- rao, então, a resta elecer as rela-. __ .. , ...... --.-__

nhou uma agulha vulgar, enfiou-e ,ões amistosas com I! França e �n 'Belaeões diplomati-
e êle mesmo tentou coser a ore- tender.seA díretamente com o gover- •

.

no frances. . "as outreWashlugtou
e Japão

Programa diurno

De 6.15 ãs 17.30 horas

O liti#;Cio frauco
italiana

Programa noturno

De 17.30 ás 23.00 horas

Novidades
da ,tê].

, Amanhã:

Rose Leej Irmãos Tapalés, Celeste FHOc

_ fi's 21.35 - VIDA PlTORES� MUSICAL
. , '.

:pOS 'COMl"OSlTORES Com tOI1Ul:r1hw
BalDo, pca. aoac VOl MUtSla maIs

. "m s.���or (lll ritmos populcree,
ern �"'_ . .. 1aalo BanOeiranle

,
i:...!' 5ê10 Paulo, sob· o patrocino tio

I'.,.. 5abonllte EUCALOL.
.

FI '5 22,00-0. TEAT�O EM CA�A.

DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao meio·dia
COCKTAIL.PARTY

DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 h6ras-. .

SOIPE'E CARNAVALESCA

o melhor estabelecimento, perfeitamente' aparelhado
'para o tratamento conservativo e cir.urgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotamia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
,toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio 6rande, 800
metros sebre nivel, possuindo' uz eletrica, agua encaRada e

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

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio

para exames �e escarro, 'sazaJ '908088etc.
Seção separada para convalescentes de doenças. gravC8,

estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

Sanatorio "Sant'a Catarina"
ROUPaS DE BANHOS PAltA
HOMENS, SENHORAS E

eRIANçAS

no O PARAIZO Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPBIETARIO

Estação PERDIZFS -- Vila Vitoria' - Estado
de !>anta Catarina

•

CARTAZES
DO DIA

ODEON, o lider dos
clnemàs

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

Rochelle Hudson e Michael
Whalen

em

U\1A MOÇA DE. PULSO

Preço-l $500.
CINES (;OROADOS

REX, às 5, 7 e 8,30 hons:

GASPARONE com Johannes
Heebster e Marika Rokk,

Preço:-' 1$500.

IMPERIAL, às 7,3,0 horas:

INTRIGA tJA CHIf'IIA com

Griffith Jones e Inkijinofl.

Preço-I $000.

Mipisterio
.

da Educação
e Saúde

Liceu Industrial de
Santa <::atarina .

EDITAL
De ordem do Sr. Eng. Civil

diretor deste Licêu, torno ,.ubli
co para conhecimento dos inte
cessados que, de 1 5 a 3 I do
cimente' mês de Janeiro e�tará
aberta a matricula deste estabe
lecimento de ensmo para preen
chimento

.

das vagas existentes nas

diveEs,as se.;çõe_s ,de oficio, de
vendo os candidatos satisfazerem
as st>guintes condições de matri
cuIa:

,-

I-PARA PEDIR M
TRtCULA

a) prova de idade minima
de 10 ânos e maxima de 16;

b) atestado medico de não
sr frerem de l'Dolestia infeto
c,)ntagiosa e não terem de
feito físico;

c) atestado de vacina.
..

MATRI-

a) no I' ano provoracio.llal
Provas de admissão do pro'"
grama do 3' ano dos Cru
pos .escolares;

b) no 2' ano prevocacional
-- Provas de admissão do
plograma do 4' ano dOM
Grupos Escolares;

c) no I' ano protssional
Provas de admissão do 2'
dno prevocacional óu certi
ficado de matricula em Es
cola Normal Primaria;

d) no 2', 3' e 4' profissional
Certificado de aprova

ção (Guia de Transferencia)
do ano imediatamente inferior
�e outra Escola Comple
mentar Tecnica, dQ mesmo

genero. e em identico oficio.
Os candidatos deverão compa

recer á portaria deste Licêu a

companhados dos pais ou res"

ponsaveís nos dias citados, de 8
ás 11.30 horas e de 13 ás 16
horas, com os dacumentos exigidos,
para serem preenchidos os pedi
dQ,s de matricula.

\

As provas de admissão serão

reaJisadas nos dias 1, 2 e 3 de
fevereiro.

Secret.. ía do Liceu Industrial,
7 de laneiro de 1939.em

M. GONÇALVES
.

Escrit.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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/ florianopofis
Re-oeituarío
dom'estico

Se rom-per a guerra da ltalia O túncionario interior
e .da Alemanha cont.a a lngla- ',..,'

po'de. ser' d�s'v·l-ado. terra, -o Japão invadirá a D_a_o � ..,_
Australia 'para tilll dotnestico

'

LONDRES, 11 - Telegrama de Willinglon para a

Agencia Reuter informa: RIO, II-Um máo costume que façam cessar o Apuso. Apre,
«Sir Walter Carpenter, homem de negocies bastante co- que se tornou p.axe quasi. inva- ciando a reclamação o diretor

nhecido, prediz que se a Inglaterra fôr arrastada a uma guerra riavel nas repartições publicas é da Divisão dQ Funcionario Pu
contra a-Alemanha e a ltalia, fortes contingentes de tropas desce- êsse dos chefes se utilizarem dos blico, sr, Paulo Lira, informou
riam para a Australia e a Nova Zdandia. Por esse motivo pie- contínuos e [uncionarios subalter- que circulares expedidas pela Se
coniza o estabelecimento de' poderosa marinha d� guerra no sul nos para serviços domesticos, cretaria da Presidencia da. Re
do Pacifico· e observa que a Inglaterra, mesmo se devesse fazer um empregando..os corno verdadeiros pubhca vedam terminantemente
emprestimo, deveria consagrar a soma de 50 milhões de libras creados de s-ervir. Não é fato êsse desvio abusivo de funciona

para 11 construção de uma marinha e de aviação adequadas nessa que se verifique apenas no Hio, rios das atribuições que lhes são

região. O sr. C�rpenter acrescenta que a única garantia para a mas em toda parle onde haja proprias, Entretanto, os recla
Nova Zelsndia e para a Australia reside na cooperaçao estreita repar-tição publica. . I mantes não especificaram quais As perolas, quando envelhe

com a Inglaterra. Sir Walter Carpenter visitará brevemente a ln' Na Baía, o Centro dos fun- os chefes de serviços que assim cem, quando parecem perder o

glaterra onde espera realizar conferencias sobre a defesa da Aus- cionarios . Federais se insurgiu agem, o que impossibilita o Dasp seu' tom natural, têm recurso,

bali. e da Nova Zelandiu, . contra essa prática e telegrafou de agir em face de um íáto con- neste tratamento: Faz-se uma

..................................................... ao D.i8p. pedindo providencias -ereto, com citação de nomes, mistura de talco. de Espanha,
(;••'ou ao Rio O novo O' dê f' c' amoniaco e agua, onde as pero-

h I d j..
iante esse ato, o sr. 01- �

e_ a Ia or aponell liANATOR lOSA NTA ,mCie; Lopes, aprovando o pare
las ficam mergulhadas por algu

cer do chefe de Divisão, deter- mas horas. Secam-se depois.

CATARINA minou que se convidasse o Cen- muit� bem.. '

tro dos Funcionarios Federais da A fi Vezes o motivo de uma

Baía e positivar suas alegações. rperola. se alterar lé o efeito da
Perdizes e Vitoria, Iíores-

.... ItranSplraçãO, do r içamento ou do
centes Iocalídades ao longo Alimatricalas no cur- contato com certos acidos.
da linha íerrea que vae de 80 de Sargento .1Porto União a MáreeUno Ayiador I Costeletas de vitela
Ramos, conta (mm esplendi- .

i ao molho temperado
da casa de saúde,

.

dirigida RIO, 12 Foram aprovados .

.

pelo competente médico sr. O? exame 'de seleção par� a ma- Eis aqui a receita de um pra"
dr. �ndré Kiral�hegy... � tnc�la no Cur�? de. ;)a�ge�to I

to sempre bem recebido pun- �neontrar-se.ão, em.
Otimamente insfalado no Aviador .os seguintes candidatos; cipalmente pelos maridos. Roma, os eX-I-eis da

a,lto de uma cj�inao sanato- dI! Terceira, Região: p�imeir?s I 3 cebolas .grandes e desces- Espanha
no Santa Catanna, conquis- cabos Antonio Costa Nemesio cadas
tau' a preíerencía e confian- Souto, Amorim Gustavo Silveira I 2 colheres ue sopa de gor� CALAIS, 1 I--Á ex-�ainha'
ça. dos

- habitantes do oeste Garcia, João Carlos Miguel Fe- I dura
'.. Vitoria Eugfmia, da Espanha,

Gatari,nen�e,. não só 'por con- li�e do So�to Ribas Santos e I 114 �e chicara de fminh� partiu, via aérea, para Rom
tar essa .casâ'de saúde com Neu Castro, segundo cabo Ju- 1 quilo de coneletas de vitela onde se reunirá ao ex-rei Afo\
os aparelhos mais- modernos vencio Rodrigues Machado e I colberinha de sal SI) xm.
de ciruriia! como ainda pe- soldados Darci Antero Alves, Pa'.rika

...�----- ..._-._------------"".

Dr. André Kh'alyhegy, la
. c9mp�t�ncia profi�s�(lnal Enio �.iraldo. e Romeu Vieira e 314 chicara de creme de leite

'A FraD�a, inimiga
competente diretor do seu �1f1gente, pelo con· e o elVll Valter Worn. J (4 .chicara dagua potencial da Italia."

.

forjo ali. ?esfrutadg e pelo Picar a 'cebola deixando dou- ROMA I 1- _ ,

lhano tratamento que é .dlspensado aos"que sofrem. rar numa panela com· a gorClura, f
' •

.,

Os _Jornais r-e-

3OO T d' f I
.

h f
erem·se ás marufestaçop.s centra

. OVOS -

, Irha.
r

°b o,go! aPtól VIO ar

da, a�
a Italia. na Tunisia, consideran-

. ilO a so re a- cos e eta e elxat· d' F ' , .

, 1·-'. I Ad'
o a rança rorno 10lmlgo po,

Por ano lhmrar na mesma pane a. I' .

I
\

I ;.. • cia�ê, sal.;;, Raprika,i as
.

cebolas ,�el�cla, em, cond�raste com a Jn-
; . 1!J d

." ,.: "'. A' "I......g aterra que Iz�m ser "um ..
Ja ,.uoura as, o creme e "'lSua" lnRIO, 12 - O ministro Fer- tampe e leve ao fogo brand amIga ral?�Ve .

"

nando . Costa visitou ôntem ° 'h d d t I 112 h
As nol1Cli:lS refecc::ntes a parti·

'Ih- 1 D' 't t 'N _

cozm an o

I
uran �

d
ord da de ChauJbedain' e H"lifaxpaVI ao ao epar amen o a ou até amo ect'r, vlfan o sempre. .

. c. '.
ciona}" de -PíOdurão AninJal on- S n- t- ." foram publicadas com· o mo o: •

:r , e ao IVer em casa o creme d '...

de se acham ('f'm galinhas e viu' J 1 't b t't 112 h' estaque, sahentando-lIe a eVlden·
.' e el e, su S I ua por c. ,-

t
.

f' IlI.! g�l�s d� raça «Le�borR» que '!ara de agua .fria com I celher
e satis �ça(l) gera.

o Mlnlsteno da Agncu! ura Im- d d' S 6
Admite se que a estada dos

e sopa e vlOagre. erve ' .

b"
-

portou dos Estados Unidos. pessôas.
mll1:stros ntalllcos .,strá breve.

"

Essas av�s ha oito' anos de- ÕS':"'-"re-màiiãscentes
k� o recorde dt" p)stura, pondo I "uadra.dOM de cho- do bando de Latn-aCima de 300 o "OS por ano"

.... .

H

i

I
colate peaocada umll.

112 chicara de manteiga MARANHAO, 11 -- O"1 chicara de assucar crista- bandido' Nilo Pereira, atcu.
Com seu admiravel e saluberrlmo clima, pois:' està Ge.erals 'adidos ao lizado. r.hado «Remanescente», que

o Sanâtei'io Santa Catarina colocado a 800 rnelros �e aI- Ministerio 2 0\05 batido.s pertenceu ao bando deLam.
tura, é um rnagnifico ponto de repousG e tratamento

.

para 2 tabletes de chocolate amargo peão e foi preso ha diasEd ita I
os atacados di doenças pulmona�es.. RIO, 12-Foram desligados 3(4 chicaras de farinha penei- quando procurava incendiar

.

.
. Contando com aparelhos :de Raio X Heliodor,On- de adidos do D. P. A:, e

Irada . ,

.

a cidade de Pedreiras, afim
. De.ordem do sr: Eng. CI- das Curtas e Laboratorios para exames de escarros, san mandados a'dir a secrt'tarfa geral 114 colher �e chá de Po Royal de saquea-Ia, quando tranSl-'VII l?lre�or desteLiceu,

_

tor-
guel e fezes, tem ainda se�ção separada para convatc"scen do Ministerio. da Guerra os ge-

.

'(4 col,her de chá de sa� tava pelo porto, a bordo do
no pUbl�co para conheclmen- tes de doenças gravei, impaludismo cr'nieo, esgotamen nerais Alípio Primo, Boanerge�

,

314 chlcaras de nozes Plcadan '«Aurora ..
, conseguiu fugir.to dos Interessados que, ,ele t0 etc' ,

'

.

. . Lopes, Guedes Alcoforado e: ,Assucar em p6.
15 a 31 ,d() cü:�rente mês de

,

. ., ..

, Horta Barbosa. : Bater a manteiga com o as.

Ja.neiro, estará aberta a ma,. ES�OLA DE (;OMER-I MOVEIS ( '., '.< ,Isucar. Adicionar os ovos e cho-
tncula no CURSO NOTUR- (;10 DE SANTA. i colate derretido. Misturar e p�!-
NO (Primado e Desenho), �ATABINA 'SÓ na CASA SitAS .'. 1vilhar a farinha, o pó Roy"'-I, sal
satisfeitas as seguintes con- Fiscalizãda pelo Governo' OS MAISE�I1rr-?ãoPARDOESI e juntar as nozes. Despejar nu.

diçOes:
. '. _ Fe��ral

. Serviço ótimo e preços Alfaiataria ABRAHAN ma �anela u?tada de manteiga RIO, 11 - Pelo «Conte:
. a)-certlhcado que é ope· A Secr�tana,. da Escola animadores. -:. Rua ConBe�heiro M�fra n' 9 I e deixar çozu�har. em fogti bran- qr�nde» transitou por esta

rario;
.

de
. Comercl� �e Santa Ca- Tanto se fabrica conI'o se.

.

' do durante 35 mmutos. capItal' o sr. JOSé Dussina�
.b)-certificado. d.e Idade tann.a, soltc�ta:nos torl)a� importa: V'nde e veriticae o

Idal.clo . Prieto, e. Cortar em qua�rados e porvi- �ue, delegada .dos .

naciona-
mJnlma de. 16 anos,

."
publico que, diarIamente, da nosso stock,' sem compro.

Bueno. Aires Ihar assucar por cima. Dá para 2 ! ltstas espanhols, lunto a'o
..
c)-atestado de samdade .17 as 19. horasf fará ent��- miSSO.

.

: dl1zias de quadrados. I governo do Uruguai.
flslca; . .

' ga dqs competentes cerhfl-
� Pontuali_dade,

.

perfeiç�o e A
BUENOS AIRES, 11d21' .'. ,.;�, "h �-"i ;,., ·c·, r í.:- ,. ,. ,! .. '.

dl-atestado de boa con- cados,. aps.�lIunos q�e fo- rapidez é o nosso lema '. té o momento o sr. a eClo. ---_.._----------- _

duta; ram promovHJos a sérIe se- -.
• Prieto tem �vitado - quaíquea: de-:

Os interessados deverão 'guinfe, ou aoS que conclui- Rua Conselheiro Mafra,72 dstàÇão referente á guerra 'espa- j
dirigir·se á Secretaria deste ram (l .Curso. Propedeutico. TELEFONE 780;, nhola e' sobre a situaçio inter-'I
Li�êu, para mais amplas in- . nacio'1lll. Fe� o fOlogió da fm-;
formações e pr.eenchimento A L A' S

' 'prenS'a argen'tina; declarando que ÍIdos pedidos de matricula.
.

..'. ' .

. los jornalistªs. a4ui seguem os.
Secretaria do ,Liceu In· ! metodos americanos, não pou- �

dustrial em Santa .Catarina, Prof.as Antonieta e Leonor de Barros, ;'pando esforços para informar oi
7 de Janeiro .de 1939. j, publico. . _

.

.

M� GQNÇALVES Rua Fernando Machado, 30 Fone 1.516', I JdâleciQ .Prieto tem. recebidolEscrit. .

.. . ._

,- r·
:

visitas de vàrias' organizações. .

Sanatorio Santa Catarina

RIO, {I - Chegou o sr,

D. Kuwaji.ma, novo embaixador
japonês, que declarou que servir
no ansil é.. o premio de sua

carreira diplcmatica.

O. oflclâlli medicos

RIO, 11 - O diretor de
Saude do Exército determinou
que a Escola de Saude do E�
xército desligue' es cficiaie medi
cos dassihcados, para seguirem
para ,suas. r�speiins clA�sificaçQes'l
Morto UIU bàndolelro'

panllsta

RIO. 11 � Informam de São
Paulo que, ur:.na eséolta de poli
ciais, após' doze dias de perse
guiçio, abateu o conhecido ban
doleiro Francisco Pizarro, vulgo
«Apoal�os», qué c��fiava urr.

grupo que agia no interior do
Estado. l__mmmzlillTIIillJ.JillE

O proJéto' de �@forJga I
do I. A. p� (;.

.

RIO. 11 - A co:niosão én

cdnegada de elaborar o anto'pro
jélo de reforma do Instituto d �

Aposentadorias e Pensões dos
Comerciarios ettá ttabalhando
aliva�en.te; esperando, ap,'esentar
seu habalho ao ministro Valdõ·
mar Falcão, até o fim do cor-

rente mês.

MINISTERIO DA E
OlJCA(:AO fi SAUDE

Lieeu ,Industrial de
Soú'a (;atarlna

Regulamen.
'Iação do Ira.

A experiencia ensina: Para· ilalhe das
que o ferro não pegue na roupa,
deve-se antes polvilhar a taboa domest icus
com sal fino.

I I d
ruo, 11-0 "Diario daAs f ane as en urecem, depois Noite' revela que na última reu.de' lavadas, quando secam, A nião da Comissão Especial desuavidade lhes será devolvida, Legislação Social foi discetidesub-metendo- as, por duas horas, longamente o projeto sobre d

a um banho de agua amoniaca- regvlamentação do Irabalho dosda- J O gramas de. amoniaco PII- d'
-

, omesticos, tendo o sr. Dzeas
la cada litro de agua. Bl\sta Mota d I d é' id

. d d
ec ara ° qu consi era

uma enxágua ura para que e- I domesti idores mai. ,·os omesticos os servi ores mais
sapareça o cheiro do arnoniado. Ib"'m a'quir h d d ' .

, .... IH oa os o pais, pOIS
percebem muitas vezes, até><'tre
zentos mil réis, independentemen
te de alimentação, dormida e

grutificaçfio.
Foi lida tambem, uma carta

de almirante Americo Srl vadoI
que aponta varies inconvenientes
do projeto. Em seguida, o sr.

Alberto :Sufek, autor do projeto,
explicou que o mesmo não cc

gita da fixação de oito horas
de trabalho, tratando. apenas de
modificar o sistema de carteira .

profissional em execução nos alu
didos serviços, 05 quais passarão
da policia para o ministerio. do
Trab!1lho.

Um dl)!egado do ga=.
Franco passou peio

Rio

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO.

. �I.UMATI5MO
,

. "I!UQA��IA' ...

(ÕRTU/·<IOLPE�.POMADAí . '.

:"hRI� IlgCf.�:rE:f),
.

PleAD�& º JN,sETO!) ...

-:
.

.... .... .010 �

-t
- '.

� .

t _ � __ '·0 __
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

•
. .

F1orianopolis.-1938 -:--

GAZ"ET"A l
,

-

. I'" - ���_�4VA�Dr" Alfredo P., de ArauJo Accacio Mo-I �" Çálculo de qualquer
MED I CO • � estrutura em con-

Especialista em molestias de creanças, nervos re Ira t -n Cseu escríp- �!" creto armado
tmpatudismo e molestias da pele. � e ferro

:
tório de advogacía. á rua �Tratamento do empaludismo e das molestias da pe- �,le e nervosas pela .flutohemotherapia Visconde de Ouro preto/ �

Constutorio e resídencia-Praça 15 de Novembro. 13
n, 70. __ Phones 1277.-Telefone, 1.584

__ , :ons�/tas:-Das 8 às t 1 e d�s� 14 às 16 horas
c

'

Caixa Postal, 110. I-

[I r
.......'.. ?t--.. IS ctt' Z_""m<_

�
PlNlJS2' :�=� I'M .h D I c o o P"E ft A D o B .��..

=� �';

�',DOENÇASfDE SENHORAS-PARTOS D��f.iAl _ -_
CCNSULTOR10-RUA TRAJAN@ 17 SOB. -"'�'�lf:l:" �1

.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
,

M�HA8' Dl,_PIUI ,�

I
HESIDEN�IA A RUA José Veiga 186 :.,D'''�T;t;I�9! ��I' FONE 1199 /.R.OR,��.�_�CAI •

'

:,RHfUPr'�:r$.�o· -

'

IJ
Atende ehamados a qualquer hora dia e noite SPR.OP.Huv4 �

- ,SYP.tt'tJtlCAl L�'- -T' t -. - I ,,'
-

-!
_- -

,
_ , _ . _ :t-:�it� ����. I

Dr. Jea_quim Madeira - Neves '7;Av�;;�a'._. �
- Milharea ........ '�., �
'l.9i:!�-r.g; �&UU1W8'II!" �

,

R�'dios .� Curitíba
-

�Para seu concerttl,,,,, reeu- �rai a Casa Musical, flue een- �ta com a oficina
-

rnelher�I montada II!, ca�ital.
, .�W,�gp;�L&�*",A�7J.�Rua :Júao Pinto, .2 " .� �.d! � ....,.. ..

'
' ..

A
-

Planta.execução, tis-
. ,

calízação e direção
de obras
Aparelhamento)com
pleto para constru
ções de- pontes em
concreto armado

Omar' Carneiro Ribeiro
Engenheiro �Civil

Pélacio da Càixa Econamica

Apartamento
CaiX8fPostal, 784

•

MEDICO--OCULISTA

I!
Forma-to pela Faculdade de Medicina da uníver.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias doa olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
le Filho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua espeeialidade

Eletr�cidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
R8SIDENCIA: Rua 'Tenente Silveira .57- Telef. 162f

.- . - �

A Eletrtcc
, - �f�"-

PARA INS'FALAÇÕES DE Lt1f, ';FôRÇA -É AN·
TENAS DE

'

RADIO, C,ONSERTOS E AUMEN·
TOS PROCUREM

'

A ELETRICA
TEM SEMPRE E\1 STOCK i A' VENBA, peR

- PREÇOS SEM COMPETIDO�ES NI\�'PRAÇA,
.

'

MATERIAIS ELETRICOS, LU'\'FRES' E ABAT·
"

JDURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�ES! VISITEM, cA� EJ.e't1l�1-caRua Joao Pinto n, 14 � A •

ACABA DE RECJ:.BER Urvl FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS,' NOVI,
DADE NO RAMO-AR fIG.O �ARANTIDO _

'

_

Vsnda e instalação de contadof-C!le luz e fcrça.por
preços modicos só na Casa. A ELE'TRICA

Maquinas
\

e Pi'IQ� �I Curso de

:PRE?A�AM��,;� ALT:IlNOS,PARA �
- � A 'S&. M;A-.

Q�rNffiTAS, PRATI&A'NTES DE , ; > _, S, MOTO- .l
RISTAS E A :rUDQ MAIS QUE' R - ERE A'

lVIEGi\.NI€A MARITIMA.

�J :P'H-i �,��t�pr:v:. ,�R�fi�ft�-S:E �p, _§F!. --,

II. liARSl) rs DE MA.IO, 4Í"

FLORIANOPOLIS

IL__ '" ' · <"y, ii::..".· ... ·;""4r· #,," ;az&1

Sandali'as 'de

Dr. Au,gus_tb.
de Paula

Parteira -e Enferrmeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

�
....c

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO,

RAS-PARTOS
,Operações

Consultorlo. Rua Vi(or
�!� ,

Meireles 10

/1'5 10,30 e das 2 as 4 h�.

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Pldo, 42-

Fone: (Jonsultorio, 1405
rone: Residencia, 1 '155

Tira
, �.dr. d.'Mo.ra Forr.1

-,

e calçados de todas as qualídades
TAMA·NCOS. mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS� CORDÕES.

BONETS, LUVAS, etc.
Artigos para seleiros e sapateiros

Fabrica de Calça.dos .- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

A. LHEUREUX

Advogado �'

' .. -

-":;
- , .

': ""
-- . - ,

'Rua Trajano, n· I sobraAol IOr. RIEiardo 'I
I Telephone rr 1548 I GottSr)"'lSnn.
'------ Ex·ciefe da clinícs do Hospi-

tal de, Nüraberg, (Plloreesor
Indórg Burkhardt e Professor

Er�in lÇreuter)
EspIei_nela em

.

cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecelcgia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia de sistema nervoso "

operações de plas�ca

o- Aderbat R.
da Silvai
Advogado

P. 15 de Novembro. 3 sob.
FODes 1 681 e: J 298

Sli

Banco do Brasil
�

.....ra, 11slln,lo e Beleza
*--:�oonQrnia
nCDS Trabalhos do

10G.000:000$000
p259.746:100$ooo

Capital
Futldo dt reserva

-

-Iwiá..
•6�
Censulterlo Técnico doe

EXECUTA T0DAS' AS OPERAÇC)ES BANCARIAS

A,(3IENCIAS E CORRESPONDENTES EM'TC>DQ e PAI'
C.NG.!VLTARI""'--Rua Tra-A.ENOIA LQCt! L '

RUA TRAJANO, No 13 . �.., w

Abona. emt�onta corrente, os segúintes juros: -
ano N. 180 das 10 íis 12 e

Dtp. com Juros (COlvJl!�ClAL SEM LIMITE)
-

2% ala da 15 ás 16 112 hora••
Dep. límitadQs (limite de 50:000$) . 3% ala TELiF. 1.2RSDep. populares (Idem de 10:000$)

.

4% ala
Dep. de aviso prévi� (de qua.isquer quantias, com l"etíradas tam- RESIDENCIA- J:{ua Este-

bem de quaisquer importancias).· -

J
.

N 26�

f ve,s"
" "U;,n.,_',lor,' -,'",�'.'

.

1� Ç!)m .1.Viso prévio de..;30""dias
'

3,;% ala _ '"

; � de 60 dias 4% ala _b� 1',��

:;_�m de 90 di� 4,5%.lala � Ji\Wãf't'''ti:__
DE.P8pSoIT,.om�ftesA PRAZO-FIXO: f

d' 5�_;i.,� ilP?

''''','_
."iI ,p:c,� 1_'Q �_,!.%Q. aclapor 12 mêses �Pi flDr. rVU�uel_ '

Com. renda mensal 4,'5;% ala P3CDa t)a I cd

LETRpoArS6Amf�EMIOS CLINICA GERAL
...,.... 4% a. a.

,por 12 mêses .5% c Vias Urinarias
Sujeito ao" sêlo propordona!.;' Tratamento moderas das

Expediente: das 10 ás 12 ,e das 14 ás 15 horas molestias �"P"_lmão -

_Aos sabados: das 10, ás 11,30 horas i;)". Consult.-R. João fInto. 13----

Ende!eço '.telegrafico: SArELLITE

1""1· 'i 1 elefone. 1595
TELEFONE lU ,t rRes. HotelOloria-Fene 1133

•III!III�__�_�IIII!I__'"
í - ft;GomcJla, das 13 ás 1', I.

_........-�!IIII-
"- - �

IVO A. CAU8URO PICCOLI
Enge,�heí... Oivil

PrE)f�ssionais habilitados para todos
_ C'!(S remes de engenharia

Administração. censtruçãe e refõrma de
pagamentos em prestações

Projétos em geral
. .::;;

Escriterio central: Rua 7�de Seterl1bro, 47

�p O r t o 1] n � ã ,o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'���-' ..
...... que possue o maior

e mais variado estoque de,
qualquer artigo farrnaeeutico
e dentario no'

!
'

ESTADO DE
--�--------

STA. CATARINA

Companhia Nacional de Navega.. . -

.

:�

C tel 'Depositos dentarias em

/ ça\l OS el·ra ", Blumenau-Lages-Jaraguá ..Cruzeiro doSul
M.ovimento Maritimo-Porta,Flori_Rupalis '

',Ser,yiços ,de. Passagf;ir,os te de Cargás

'R\..Ja'·Visconde de Taunay N' 185
Join.lle �. SI... Catarin·à .

r.��" ,�� '.

•.
Hotel �ituado em melhor ponto sllen- e

:& CIOSO do centro da Cidade

\1"

o

.

'Os professores Ary Mafra e Roberto Ferreira,
.,

'f: ;,
abriram o Curso de Exames de Admissão ao Ci· r'"
násio em 'uma das salas da Escola do Comercio ,i

(antigo Instituto Politécnico], As aulas funciona-
rão das 8 às 11 da manhã,

PRODIGIO, significa MILAGRE
: MILAÇRE significa. .

�HABLAI1TB
usando o creme

CHABI.ACTU
dirá logo sorrindo; que produto

maravilhoso' _------------------

-'.Fretes de
. .

.carguelro:
Para' o Sul,. Para o Norte

Imbituba
,

Riv Grande
Pelotas e

=. Porto Alegre

.-

e Paquete lTAQUE'RA sairá á 15 dO O Paquete ITATINGA sairá á 11
corrente para

-

janeiro para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, RíQ de Janeiro,
Vitória. Baia, Maceió,

Recife e, CabeJelo
Cargas J! passageiros para os demais por
tos sujeitos a' baldeação no Rio de Janeiro.

i·

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera !das saídas d@s.paquetes·
.e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmes, á vista do a·

testado de vacina. Selado éom Rs. I �200 Federais. A bagage:n de porão deverá ser ��
entregue, nss Armazéns dá Companhia, na véspera das saldas ate ás 16 horas, -

.

para ser conduzlda, gratuitamente .para bordo em embarcações especiais. " " �,. !
ESC�I:rORIO-PRJ\ÇA 15 . DE !NOVEMBRO, 22 ses. (FONE 1250)" ,.' "'"

ARMAZENS-.CAIS RAOARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA
- r.

Para mais informações com o. Agente
, ' 1

..J. ,SA:NTOS ..CARD050

-,

Aperte 'um b':"t�o
� -

1 �
j

__,' e ouça sua, és!�ça,

I

I

Distribuidor Exolu�ivo, .�,,;

Cs:sa ,p I E- ,p E ,R <,

JOINVILERua 15 de Novembro, 366 -

C"�ADS'A
.. ,.-

Preferido das Exmas.�Familias e Snrs. Viajantes- .r

- JARDIM GRANDE, E SOfvlBRIO _

:dtfrt:;::i�âi�

�
Ouart,os buns Boa'. comida' fi

BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIB,AS e .

fi
•

.. �
'.

.-,---f�G.�@I��D.O���
P.oprietario:
••e��--__.__...�

P" 'I' '.-".... , 'FD"':'" ·S";o;.". ·Pf"r� >' , ,I?,
� :'1-

,� -

• ..'

•

;tli)-�' •. -� .' .

'.,

Adrnttem-se ainda :algunslagente$jnólinterior
;,
j. ,

"'FABRICA DE ESPELHOS. A UNlCA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE' - MOLDURAS..... ,

.

, QUADROS; ETC.-·VIDROS, L�PIDAD0SIE QISEAtJTE' SOB MEJ.r)IDA
. , •

',)r '.

. C A 5 A
.

PI' E P E ,R
-- �.7� .i_:!l,..J.OINVILE. 1"

. t- orn�c� para.�o Interior
� -'

.

:"�'. '"; :1"
SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-.Chapéus Ramenzont=-Camisas -- Gravatas, etc.e-Artígcs para

-.
Barbearias-Para Invemo=Banbo+Bport-s-víagam e Carnaval

a
" A OAPITA,L.

.... '!:_ 'U '.� *_, 1 "';':;ó

o malar stD�.k:__e:rDUP.a�lpar.' me·n��.s .:Igar.õtos

.J o I .. N v I L 'i!:
I

,

'; .

,

'R,ua
.

C'o'lselheiro·� ,M;afra

LEDERER

)p, • .,. _. _)'!'" '_
, PJ4iP5, "i.

-o', t'

HO'TEL ANDIlEJrT-fA
'.'" ',�.. '

o' MELHOR .:it:" P4lA�.,�.· . ".��. .

�Ãcd'M:f)B1\'§;df:S �.GeNf"OR��R1\ VIA::
i .

, .; JANTES E EXMAS. FAMIUA�L '.
,,-

II'l TRATAMENTO DE PRIMEI.RA ORDEM-CO
ZINHA:BRASILEIRA E ITALIANA,' ._,,;,' >

;,1,,'1.....
1

Anexo:. Ar�ae���dg: secos e

.

Derval Santa Catarina
. �_ _ _ ...

- '.

----�........_-----'-_.__
.

"_I

1
r

I
!

Propr.: FRITZ SO,PP·

I !�

I O ponto mais central para hospedar -se tem

I'. [oinvlle, com. conforto, ótimo passadio e prontidã II

sé .noI
I

Hotel Avenida
Rua do PrínCipe, 353

..J.OINV,ILE

EM.. 4. .. .,

,
.

esqulna "da Trajano
.

'

A C::A ,p I··T,'<A :�L.

} .."" i:._! :"i", .;./.

{.' r> , �
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A 'GAZETA, 12.�1�9·39 FIOrianopolis
I

�� ---------------__--------------------.����

E', preciso en·direitar o f:>·avilhão do
cam'po da· F. C� D.

O público' ja' 9:sta' fú'gindo, da nossa
únioa praça de esporte"s, devido "áquele esta

lastimaval.do

A"GAZETA
,

•

�

• __. • o,,' o.,. ,.� .' . -, ...
OES'PO'RTIVA
--'-------------'--'-'" ---_

. .'

,

- .�{ 'Vo. .'

Direção de Hélio Carlos Regis

°d::I�n���n:�:i!!�::�:sT�;:oa�nt!i1.::!ii:�.;;U q r i GI 5 •••
para p�esidente d ta

,

.

o�' '.,' lt- �, A Assõclação Argentma de Futebol protestou. novamente.

Liga de F"uteb61 e arg8,n .nas centra o ingreeso de Sabtamaria no Fluminense e Ganzalez no

Ftamengo.I

Recebemos a seguinte carta: A. importante firma destá praça Costa &: Cia., depositária
«FLORIANO'POUS, 1 O de Janeiro de 1939. . dos a.famados rádios Philipp», irradja�á. em ondas curtas. no préxi-
Sr. Redator ES'p�rtivo �.A"GAZ�TA. I mo domingo, o grande jogo de fútebl:)t entre brasileiros e argentinos,
Tendo nestes últimos dias esse brilhante orgão da Imprensa em disputa da TAÇA JUUO ROCA,

Catarinense, em sua secção esportiva, noticiado achar-se o meu Dome I O local de' irradiação se�� em frente ao prédio onde fun
. cogitado p�rll Presid�n(e da Liga de Futeból de Florianópolis, com, ciona o escritório da Farçà e Luz, à rua Arcipreste Paiva! poden
possibilidade de vitória, venho. por meio dessa secção esportiva, I do 'ler ouvida da escadaria da Catédral.

· agradecer a todos quantos desejam o meu concurso na Lisa, mas I O jogo terd dois turnos', um de dia e' outro de noite, -

co'

ponderar o desacerto da escolha. E;' que, meu caro Redator, não meçando o primeiro às 17 horas. <.

obstante o desejo que nutro de- vêr, cada vez mais. o engrandeci
mento do .Iutebôl, nesta Capital, sinto-me fcaco para o pêso de ta
m�nha responsabilidade, de vez que os que-fazeres da repartição
que dirijo. não me' dão fol�a suficiente para Presidir a Liga e dar
lhe a eficiente cooperação que ela (:bve esperar de seu futu;o Pre ...

sidente.
Nessas condições, faço. pelo seu. Jornal. um apêlo aos Clu

�
bes que desejam sufragar o meu nome, no sentido de que apresen-
'tem outra chapa, �pOIS de nenhum Diodo aceitarei o cargo. muito
embora reconheça a grande honra; para mim. da Presidência de tão

digna entidade. Com os�meus agradecimentos, Atenciosamente (8)
CORNE'LIO FAGUNDES.»

Es,petáculo 'de priftle.nte o

pavilh�o da F .C.Q.

PARIS, .11 - Dal�dier, e lo sr� Getulio Vargas 'Aí ,'._
_ ,_

,

_ i:"".
,

Ch�mberlatn. passarao em
soéio "numero um" narqu•• ar_quI ...

revista;' esta tarde, to.dos �s da ASSioeiaeão Brasi-
'

.'
'

prós e .co�tras da. sltuaçao leira de Autores e _Ietanlc·.
.

' fra�Co-lta�1ana! fl(mand�-se éjomp�8itore8 : _.-------

a f�ança no ponto de vIsta
RIO. 11-Anuncia.se que

'

· de n�o faz:r �enhuma co�- sabado ultimo 05 soCios da A Secretarí� de Viação e Obras da Municipalidade di�. f\ lei frànceza de nacionalização cDbtiga Russo e Raul re�
� cessa0 terrItOrIal e nem_ �I- Associação Bra�i1eira de Au. põe de uma legião de engéoheiros e d�. !'lrquitetos, Está em vigôr gres'larea, ao Brasil. ,

q�er 9ue a concessão seja tores e Compositores levaram ô: Co�igo de, Obras' que pa�sou na sua elaboraç!io pelo crivo de

�Iscutida em ROI?a, �a;ra sa-
o' titulo de «Soch Numero t�cniéos muJtiplos, As construções, naval contam-se dos milhares

�,�Isfazer. .

és eXlgenclas de
Um» ao ,sr. Getulio Vargas.

em todos ,Os distritQs. A febre tornou se continua� pois tudo in-

o lI\usso!lm I quanto ao norte
: Depois de cantados diver- dica que maior Dumero de construções surgirá.

da Afrlc�. .

, .'

'

,_ sós sambas e marchas' ao D&sse surto um mal partce n40 ter cura- o da anarquia
:" ��redlt�-se que S.l M,usso· pr�side!lte" este solicitóu q�e

àrquitetonica.
1101 lulga� que a

..vltorI.a de
os presentes cantassem as

A par de projetos que re\'élam arte P. bom gOlto, gran-
franco nao é s flcle te para de numero constitue uma afronta aos nossos fóros-de cidade civi-'
•

u n ,'musicas classificadas nos

)mpression�r Chamberlal�, primeiros lugares, no recen-
linda. A maioria das fach"das é um atentado 'arte. Os aleijõe.s,

.

,lança.rà mao de outros me!- te concurso aqui realizado. os mostrc;ngos, os caixões anti-esteticos, exoti�os, aberr.aotes ínva-
os. Ju1ca-se, tambem, POSSI- "

dem os mais belos logradouros. O DOVO �âirro d� espla!lada do
· vel que o 'eixo Roma'8er- Exa.e8 de •••uada Castelo já apreseata diversos «mastodontes» de concreto armado.;'
Um laça lima surpreza, SUf- ê)poea Doi$ deles deveriam ser _ expressões de cultura. O 'palacio do Mi-
gindo uma d-eclaração de Hi· RIO, 11 - Da acôrdo com nisterio da E:ducaçio e o edi(ici_f) da A.B.I. Não passam, porém.
tler á ultima hora dizendo um déspacho do miciistro da E· de hororosos frQtos de exhibiciõn.ismo ': �Jctrav�gante,', iiltroduzindo
que a, Alemanha àpoia com ducaçio, ?s estudàntes da' se-" estilos que. p�� todos ,os ?;s�!va40{es' '5..6 �el?éfid.��;:pas oio o !9-'
t.:Odas �s suas forças armadas gunda série ,comp1ementar que rlm pelos censores de" facnaaas., /() Palaelo da EdUGação c Saude
as exigencias da Italía, para não alcançaram média numa dis- ,é �m ,imenso polei�o,:;'�om u.m� cauda de paVio. ' O da A,B·r'
�ue lhe seja

,

dada uma sa- cip1ina poderao prestar exames' mal� parece uma 51�a'iOga d, Judeus, que se votaram ao/repudio
t!�fa�,ão -quanto ás s�as rei. em segunda época no corrente dQ a{, da luz,. d. Ia�qrd.de... ,.

YlndlCflçOes no Mc_diterraneo. mês. Do «Imparcial., dó RII), d. 7 do' correQté.
. -t- Í:

- �

. ..... ,,/,
.

• .. ;"".�_. _. �:o .'",. �_.

q ..pp.bJicQ está-:.ae: afugentaricJõ â6�,ãroRà dá F.C.D.
Todos tem medo e, ao mesmo tempo, vergonha de se sen

tarem em tais arquibancadas. "

Nos muros, 'vê'�e escrito: PERIGO!
O campo, agora, dá-nos impressão �e ROÇA!
Não ha mais abrigo; o púbhco, dsgora em diante, irá as

sistir as partidas exposto ao sol abrazadcr do verão]
_POI: favor;- senhores responsaveis pelo campo, endireitem

aquilo:
'

Qual1Utr dia,--o 'que é bem possivel-ninguem irá mais

ao call!PO. se, continuar daquela maneira deploravel.
Um pOllCO de ânimo e concertem, ao menos.

-v .. ''(-_

T:eft1e'�s'e ean Paris um
'.

golpe de surpreza da Ale
manha apoiando Roma'

pelas armas

O Santos, breve, irá ao México.

A ala esquerda Moreno e Pedernera são os dois maiores

perigos .dos argentincs.
'

.
A Ássociação Uruguaia de Futebol está esboçando um

movimento para- patrccinar o próximo campeonato sul-emericauo de
Futeból.,

D� La Torre, o veterano, zagueiro diteitt) do América,
renovou contrato com o seu antigo dube por 16:000$000 de lUVAS.

"

Cempeçnato
.

.:Cario'oe
. {,<

:; \

Haverá desempat.aZ
A TAÇA ROCA será disputada domingo, di� 15. No

dia 22· haveiá nova partida; caso haja' empate será decidida no
.

dia 25.I'-'Fluminense- 6' pontos perdidos
2'-·Ftomengo -10 li), »

3'-- Vasco -13» »

3'-Botafogo -13» »

4'-Amêrica -14» lt

5'-Bangu' -19» :lo

6'-Bonsucesso-22» li)

7�-S.CriStov(lo-23 » »

8'-'Madureira -24 ». »

(campeão)
(vice-campelo)

No jogo de domingo entre

haver 3 substituições.
O PRESIDENTE GETU'LlO VARGAS, o interventor,

(do Distrito Federal, o EMBAIXADOR ARCE TINO serã�
convidados de honra para assistir os �.&9! !D__Taça �R1'>�a, ..

-
- . -0-' Carros 'de-6íí;;i;;M.�n��iro- será o juiz do prélio Brasil x

Argentina, .figur'al'dó como bendeirinhas 4 grandes juizes de fama:
Vergilio Fedrighií Mário Viana, José l'erreita Lemos e Guilherme
Gomes..

Não éstão escolhidas

" > \

I') C. Leite' (Botafogo), Leônidas (Flaml!l1go)--16 goals
2') .Ozéas (A'ladureira):-13, goals
3 ,) Plácido (América), Pasc9al tBotatog»)-12 goals
4') Tim (Fluminense)-, 1 'gáa!s
5') Hércules (Flaminense)-10 goals-
6') Caxambú (5. Cristqvtt,), Goozalez (Flamengo), Romeu

e Sandro (Flumineilse)-9 goals,

Goals vasados

1'-Bonsuces30-66 y���
2'-1M.adurecira-51 »'

2'- S.Cristovão-5 I .» >

3'-aJanzu' -41, � !

4'-América --30 »

5'-Fluminense - 32 )}

6'- Vásctl" -30»
7'-Botafogo ---:-2�,»
S'-Flamengo �22·)}

.

O ponteiro esquerdo Matias, que pertenceu aQ scrath pau
lista e ao Palestra, de S. Paulo, e�tá em adiantadas. negociações
com o Botafogo, "1 '-'

•

I�aul" ex-centra-avante dó Vasco e do Fluminense, vem
ao Brasil buscar seu irmão Armandinho para ir atuar na França.

Domingos e Patesko, segundo divulga O JORNAL, irão.
logo após à disputa o da Taça Roca, para a França atuarem. no
mesmo clube.

O jogo entre os mineiros e
.

cariocas será realizade no dia
29.

.ainda as representações brasileira � argentina para . o sensacional
<,

• jogo de domingo. ','
. .

" _,. )

J • b;
! -,.' �

A hera do 'Jo.o
,

O jogo BRASIL x ARGENTINA começará às 17 hs,
em ponto.

I- Zez"é Pr�c ólJio,
com o Botafogo •

do Bota.fogo, eatá em altas negociações

Comunico aos meus, distintos freguezis" que adquiri
. ,;; ....

, uma{"!aquina para, recauthchutajar. pnelJes gastos de

caminhões.
'

,

, -

A minha oficina està a

.' guezes a Travessa 4 de

sa Peiter) BJumenau'.

diSposiçãp dos" distintos fre-

Fevereiro '_(ao"- lado da Ca-

,

" _Vlllc�nisaçl'o
- Rerman�h Kupper

,
"'".,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA, 1939
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r
•

'.

:• I

I Serraria �São Jo�a' i·,
• I'

• .
I

• I

• distríto do Estreito :no .1
I.
I.

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em :
metros. Bem sêca e de otima .qualídade. :

- I
I

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO �
I l

I�7':::::�':
Disque o n. ..2OO de seu telefone e

.

terá não só para seus passeios, como tambem para
viagens.

' .. ;wnmm
.

'lOcnn_# 1 2&+ VENDE�SE == terren�- no lu CHARLAUTH I
gar Barreiros, com duas cases

, .

' i IC A F E' J A V A de tijolos novas, um bom pasto,
e � creme que, revoluclO?OU o

I
cocheira, e bôa chacara e agua mund? velho, e, ora revoluciona a I I'i'IIiIG'I!I��il:B\i����iZ:Il2I:IlI:I!:i�=:I�il:ill:I__tà1j
com uma linda praia para bs- Amenca do, Sul. ! �·I�����������������·�.. !!!�-�..�.�-��

nhos, fazendo frente com a

)

I
E�trada Geral, que segu.e para, CHARLAUTH
BIgUBHÚ. A' tralar com o pro-

• I!BII!II!!il!I!!SIiI IB!ll!3.'ID_Eilla__Ii____ prietsrio-e-Pedre Sipriano' lla não é um creme comum

Silva, em Barreiros.
�����������-��.��.�.�.�.��.�::= CHARLAUTH I

IG R A N·D E H O T E L -M O D � R N O 11��:vo:·:·:'�::h:': :::':'J::.�! .

PREPRIETARIO' . I[nta'i�O delxan�o-lhe -

a cutr- i ,i
João Ku hn .' '. limpa, macia e fresca. : j

-----�\----���������=.��.

r

CREDllJO· MUTUO... P EDIAL

Vla o ê

O Uruss.anga.

SEGURANÇA -. RAPIDEZ - COMODIDADE
Proprietario ..JOSE' MAX!MO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, 5,. Ludgero.Braço do Norte e Capivar í
DUAS VIAGEN.S SEMAN�IS em combinação com as

linhas de onibus Araranr,uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados,

ás 5 horas da manhã °oOo':«i",_

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 quartas-feiras

I AGENTES-Araranguá: Beraardino Maximo- Forqu
lhinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho - '0'0'0'0';'0,""':-;""..,.,.

II Cocal: Zeferino Burigo &: Irmãos-Urussanga: Rosalino
. Damiani & Cia.�Orleal1s; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Sandrini

AGENTE EM FLORJANOPOLIS
,...,

JOAO NEVES
Rua Trajano, 2-Fone, 1655

DOTtiL DOS VIAJANTES - procurem para se hospedar em Araranguà

Florianopolis

o

São todos carros morlernos e conlorteveis dirigidos por
habeis volantes.

.

I
. I

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira

-

'Patrocínio Vieira
Rubens

502
503
505
514
:tIO
521
525

Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando hahilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. EMPREZA VIAÇÃO ATNERINO

CAIXA PQSTAL, 82
,

ENDEREÇO TELEGRAFIÇO:
Grandhotel

"

Em prédio próprio; de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. íamiltas, com luz agua corrente

�

em todos os quartos
Tratamento de priDleira ordem "'P-

Diarias: 10$000 -12$000 -14$000' e 16$000. ���
J<

'ASSEIO E PRONTIDÃO

__________ ---.,.._� . ..=�....J:" ._- ..-� ..�- ''-. -.,:._,..\ r.\- t �.,.�� -::t.. 'ftO !::,"I�..--:>"-"""-__

Clube de Sorteios elD Mercadorias

t;ARGAS fi PASSAGEIROS--

Dorarios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOI>OLIS A BLPME.
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA
ÇÕ,ES NO ESCHITORIO DA EMPREZA, A' RUA €ON·
SELHEIRO MAFRA, ,29.

SALAS DE AMOSTRAS
18 de ..Janeiro Ia de ..Janeiro

Banhos quentes e frios a qualquer hora
-�
f 6:000$000

RUA GUSTAVO RICHARD
.Detronte aos Correios e Telegrafos

Muitos outros premias :menores

Formidavel •••
Tudo por 1.$000'

Fantastico•.•

DEPOSITAFlIGS EM BTA.' -CATARINA
1-1 O E P CC K E S A."
FLORIANOPOLIS

Santa CatarinaLaguna
-

Velas e Magn •

REPAESENTANTES E

CARL.OS
'_ ..

8UZlnaS
aOSCH

Matriz
') .......1•••••tll, "••t••

........... _II.... Filiais 81n:
-- - '

••••10••011 .....
_ �II 0 0.... ".t••I. (.,1' ••,..)
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