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UMA lENTlRlEVISTAI
�--�'- -

SlEClRlETA, n=nOJlE. A G A-�Z E T A
entre Chàmberlain e o Papá Pio XI A voz

RIO, 12 --:- Numerosos ofi
ciais do Exército homenagea
rão o coronel Gustavo Cordeiro
de Farias irmão do interventor

gaúcho, oferecendo-lhe
_

um al
moco no dia 20 do correrite.rno
Clube Germania por motivo da
sua recênte' nomeação ,ara che�
fe da missão militar _' brasne�ia
que vai á Europa. -'

Saudatá o homenageado apre
sentando-lhe despedidas dos
seus camaradas o general Góis
Monteiro.,

� .;. .

,

Falarão tam.bem o general
Meira Vasconcelos e o ministro

Salgado Filho.

Propriet�rio e Diretor Responsavel
CIDADE DO VATICANO, 12 Monsenhor Godfrey, novo de- �__ ,

-Os srs. Chamberlain e, Hali- legado apostolico na Grã Breta- ANO V I
'

FlorianopoUs, S t f· 13 d J
•

d 1939
fax serão solenemente recebidos nha, estará presente á recepção, ' e_x_8_-_elra, e anelfo e

pelo Santo Padre sexta-feira, na qualidade de interprete. '

com todo cerimonial previsto
VEM

I'

�;���;::::::Oi:;I:S:::::Utr:: Exoneração
.

do·' Pre-· v. .,.. , lD>A$ IPor- ser nêgra· não
��g��;;i::?on�;I:wj::l���t�� fe'I-lo' Ir.leneÃu Bor-:--

<, �g:m,,�ERYA_SDE,'póde comerooquarlotantes. junto á escadaria nobre, r---'- ,

no pateo de S. Damasio, o sr. I h
_ IChamberlain será recebido por

'

-h
tdP, 12 - Foi baixa- Na Policia Central compare- i nêgra, pagando mensalmente a

dois outros camareiros secretos. n ausen do '�ecreto, determinando> ceu o sr. dr. Djalma Aurelio

de1importancia
de 1:300$000 e mais

Quatro guardas precederão o que aos contratos de ven- Matos, brasileiro, natural de 60$000 para que as refeições de

cortejo até a porta da anteca- das á_ prestações com re- Mato Grosso, casado, .corn 30 sua filha e empregada fossem

mara secreta, ° primeiro minis- I'
seJ;Y� de dominio, celebra- anos, funcionario federal queí- fornecidas no quarto, ao chegar,

t o e os membros de sua comi 1: OR dos:�te, . 21 de novembro j xando-se contra o sr. Felipe Boa- ontem; ao hotel .recebeu a iníor-

trva serão recebidos por mon= ta:ael�e ��t������m�··foi·7��0�:= 'I ��fDs��t»�s. IRIN U B -

i de, 1,938, quando resci�i-�_l baid, propriet�ri? do �otel 0,10- mação. de não have: sua ernpre-

senhor Arborio Mela de Sante- rado, a pedido, do cargo de Pre Aceitando o pedido em face'
dos :�.?r culpa .do compr� na, pelo seguinte motivo: gada Jatítado� em virtude de lhe

lia, mestre da câmara de Sua -1 ' ,i dor nao se aplique o dis- Tendo-se hospedado no
I não ter sido fornecida a refeição.

, 'feito Municipal de Itajal, o sr.: das razões expostas, o sr. In-I posítív d d rt di 7 d t ferid P d b d
Santidade, que introduzira o sr. Irinêu Bornhausen. ,I terventor Nerêu Ramos, dirigiu i _.9. a segun a pa e ia o correu e no re en o rocuran o sa er o. proprie-
Chamberlain á presença do So- A saida do ilustre coestadoa- !,' ao sr. Irinêu Bornhausen a

car-I'
do artigo 3'. n. 4, do de- hotel com sua esposa, uma fi- tario do hotel a razão determi-

berane Pontiííce na sua biblio- nó foi determinada em razão da ta que segue:
.

,

ereto n, 869" continuando lha e uma empregada de côr nante dessa falta, foi-lhe' obser-

tecTaePrmril'!'naaddaa' a entrevista secre-
carta pelo mesmo dirigida ao :;: -Palacío em Florianopolis, 11, i

os mesmos a reger-se pela I
"

vado pelo sr. Felipe Boabaid de
legislaçãO alrterior.' que não estava disposto a man-

ta entre o, .Santo Padre e o pri-
sr. Interventor Federal, concebi- j de janeiro de 1939 - Presado', dar levar ao quarto as refeicões
da nos seguintes termos:

,

I amigo Irinêu Bornhausen - Ao

I
'

APOSENTADO AO ABRIGO
"

meiro ministro inglês, serão in- «Ita.jaí,.8 de janeir� de 1939. i,' conceder-l.he a exoneraç.ão pedi- ' para uma nêgra e que se não

t oduzidos na biblioteca os mem - P A
"

DIh t
iii DO N° 1"!l'!l estivesse satisfeito com a', deli-

r
-

,Exmo. sr. dr. Nereu Ramos, I da do cargo de refeito desse !.

ilrUI O n
J;K W

bros da comitiva do estadista M. D. Interventor Federal-Flo- I município, quero agradecer-lhe ,é; I

."
beração poderia retirar-se. do-

inglês, que �1.!mprim_e�tar.ão Pio rianopolis.' os excelentes serviços prestados _

.

"'. ',_ Foi ap?sentado, de ac�rdo I
hotel com sua família. '

X,I. Em seguida, o primeiro mi- a Itajaí durante a sua adrninis-! e f(I funçao com o artigo 177 da Constitui- .

,� ','
nistro e os membros de sua co- \, tração. Lamentando que motivos PARIS 12 A I

_ ção, o segundo oficial da Díre- I' B
'

f'
mitiva visitarão o cardeal Pa- t"" ."" de ordem particular .lhe impe- da cidad.'� d 0- . f;°fu aç�o toria do lnterior ,e justiça, sr., ureau'-çam de continuar a servir. á . . '_

e, ran assrs lU pe_ a Roberto Pedroso. . ,

, pnmelra; vez a uma execuçao
.

sua terra e ao govêrno no pos- capital publica. Três assassinos .

bI to que tão dignamente ocupava, foram decapitados. pela guilho- mac'a ro! mando-lhe ,a segurança da mi- P
! nha inalteravel estima. (a) NE- ��ad�am��:a da Municipalida-

Tesouro dI ��RAMOS, Inter�entor».
.,.- " o

.

aleceu O
' ," ,:

�'�----'--:I®'S-,. ,p',O·� Estado 1r;1O, 12 - Fa1anct;]
,

'

1
um- vespertino, conhecido'

d M
. - Por merecimento, foi pro- técnico de cirurgia .plasti-

e· a--
'

--,' ·S:,
movido a terceiro escriturario ca. salien!ou a necessi�ade

.

; � , do Tesouro do Estado, o quar-I da creaçao no Brasil- de
,L, �

,

"

•

to dito sr. Manoel Rodrigues I
r-um- -bureau» de enxertos,

,

, .- - '- � '_F Araui� -

. ,. identíco ao que existe nos Ij9ÁO PESSOA, 12 - Fale-, melhoras, em João Pessôa. Lá, 1
�Para guarda 'da mesma re-

'I �stades Unidos, destinado
ceu -aqui, d. Sil:ntino CgutinhQ,' sotreii a primeira das mais gra- P3lrtição" f?i no�eau0. o sr .. Rr�n- ,a troca e venda de ped.a- I
�&eblspo de ;".ac�Í-6 ...

,
ves -I

•

�taçõeS da anfennicta- (CiSCO- Xavier do-s '!}ItJQ.S: --" ;7 - 1
• çqs .de _ �a�n.e

..

,h,um.ana, �ftm I
�,

, �
.

.'
<Ja !ile.!úa�m�-�i" ��� J��::,,,:n�;Hne.�· -._�eú _c.Qr,ngu;, d�efe1Í-oS-:�l'ras-

" 1t'K� Õ_ Santi�útUlho, gOlHié ,t �e" � gt'a-ro� �9' LUiS WUSú' Maçdo�ld ,"fiCOS.' :--:
" ',- ,

arceõismt!de Maceió, ontem' fa- Vissima o �1I rmlo, Melhorou e'f'!deli NoU, 'pa"a- exercef'êm �
..Conclu,lU. r;eiembrand.o

le'cido na-.ciãade de joão Pessõa, ilIfi l?OdCP't-parà �air 'agora êrnl� e.afg-o� de �q'ü'ãi�tos escritura- que ,h� pouco tempo ·ol�:.- ,

Motivos de ordem particular era uma figura de de�taque --da condições i que <\pressaram o I nos do Tesouro do Estado. tou cmco, contos _de }'elS-
me impedem de cOl;1tinuar a igreja brasi-leira.·

'

desenlaéê:r'1. ,- f I?�, c?letoria de Blumenau, f9i por um lóbulo de orelha;'
exercer o cargo de Prefeito des-

'C.helo de virtudes e dotad'o de A

Igr.eja\ poi/s, está qe\ lut.O I tran�f�tfmo para a de Timbó,,:o. compromete!1do:se .a, que.o: tite Municipio, razão por que ve- saber, �ua vida de prelado ze- �, com ela;, t.odo o mundo cato- "escnvao sr. Osny Melo.' ," vendedor !1ao hçana def�l-
nho solicitar a v. excia. minha loso fOI um exemplo constante hco do ,BraSIl. ' I

'. tuoso. Nao obstante, nao

demissão. aos fiéis cuja conduta eSP.iritual 1.'
apareceu nenhum candi-

�INão veja nesta atitude sr. In- estava confiada á sua guarda. O
0

Dl-stro da Gu'err dato. ., ;

terv:�tor, o menor gesto
�

de Se� falecimento que não foi Ma..
'.'

a
----=iii' iiiiiiiiiiií--'

'

hoshl�dade ao vo�so g�verno recebido com surpreza, porque t'�
�

. t·
/IfW

d
_

.nem a vo�sa pessoa, pOIS SÓ' de ha muito o �eu estado �e .

ara ulDa es a"'ao e· re-
tenho ,mohvos par.a ser grat� a saude era precano, deve ter dei-

,

.

. _

!r
.

'. Frutas gaú�v. excla. pelas m�ltas atençoe� xado desolada a população da
. pOUSO no aiO Grande,que sempre me dispensou. capital alagoana. '.

. ,

h
.
Posso assegurar que, como D. Santino Coutinho era na- C as para o

RIO, 12 - Chegou, o secretá- delegado de v. �xcia. nE�ste mu- tural do Estado da Paraíba des- RIO, 12 - Despacho de Por- to Alegre informa que o minis-
rio do, interventôr paulista. que nicipio não poup�i eSfo:ços pa- cendente de distinta famili�. Fez

,

-'--,- tro da Guerra, sr. Gaspar Dutra, consUlDo
veiu resolver o caso da prorro- ra corresponder a confiança de uma carreira sacerdotal brilb.an-'·, embarcará na pro::ídma segunda-
gação da' cQnvenção do traba- v. excia_: e dar á minha t.erra te, na sua terra natal e depois 'Valor"s para feira, nesta capital, com destino "ar.-olPalho, fi(mada entre o govêrno um governo honesto e proftcuo. em Belém do Pará, de onde saiu ,..., ao Rio Grande do Sul, afiln de

..., ..

federal e o estadual. dentro dos postulados do Esta- para dirigir a arquidiocese da
O t

- fazer uma estação de repouso
do Novo.

,
. capital de Alagôas.- .

ex erlor na fazenda do sr. joão Vieira RIO, 12 - Em virtude da

1-
'

'I . C;\m, a segu!an�a da f!1mha Com ulJ1a noção exata dos
'

Macedo, no

muno icipio
de Gua-, falta

de vagões na Central não

Ef
•

t
malteravel admiraçao queira v. seus afazeres deles não se des- rai.. chegaram hoje as uvas de jun-

_'
.e"1 OS' I

excia. aceitar os meus cordiais viando um �omento no periodo \---.-
,

-----, Irá d,epols o general Gaspar diai, que 'seriam distribuidas

,

.

� de maior agitação da vida do RIO', 12 - O Depar- Outra a fazenda do sr,. Getulio I pelos caminhõcs a gazogenio do·
-

Estado, desde a revolução de tamento de Fiscaliza- Vargas, em São Borja, fazendo I M_inisterio da Agricultura e ven-

da' lu'
,

a
'.

c I t'
1930. ção �Bancaria baixou zendo tambem uma inspeção ás I didaS a preços acessiveis.

.

Omp O COn'" Alheio as competições, foi novas instruções a guarnições federais aquarteladas' Espera-'-se a' chegada de uma.

••• sempre um eleme.ntó orientàdor, naquele Estado. Depois _de u-', remessa de uvas gaúchas a pre-

tra O rei apaziguando, em todas as o_cas.- serem observadas ,pa- ma demorada visita á capital I ços baixos até $800. .

sões, os animos exaltados: Com ra a remessa de valo- gaúcha,? Mini�tro da Guerra I Q �r .. Fe�nando Co�ta, ouvido
.

Carol 11' isto, conquistou a estima geral. res para o exterior. regressara a? RIO. a, respeito, reafirmou:o seu pro-
. D. Santino não gozava, po- Entre as várias pro- ° «Co:relo d? Povo», �a-I posit� de. baratear' os generos
rém, bôa saude. Sujeito a acha- vi 'Jen"cias tomadas,foi I quela ca�ltal, nohclando a vla-j de p!lmelra necessidade, provi-

. . ques que a idade agravou, ulti-
b gem do titular da Guerra, ade- denclando para que se solucio-

PARIS, 12:-0 Jornal «l:e FI-, mamente os seus males o amea- esta elecido que as, 'ant� gu� ? �eneral Izauro Re- ne o impecilho surgido.
garo», anunCia, segundo mfor-

çaram mais a sério. remessas pa'ra o exte- guelra viajara em companhia do
mações do correspondente di- Para repouso no convivio dos rior em forma de car- general Gaspar Dutra, aprovei-
plomatico do «Dally Telegraphlt, seus, o ilustre prelado foi fazer tas com valor decla- tando a oportunidade para visi-
que ha quatro dias 'O rei Carol

uma tempor-eda, em busca d,e tar as unidad
.

t' d C I '" hda Rumania, foi vítima de um rado, sõmente serio . , . e.s aeronau Icas o i ali lU 8u.O onorario em

sério atentado, que .

teria sido aceitas mediante ve-
ExercIto no RIO Grande do Sul. Florença

preparado pela Guarda de Fer- rificação do respectl-
ro e executado 'sexta-feira ou ' t

'

d F·' d
sab�do da semana passada. A Nomeados os ..escrivães

. vo con eu o. OI e-

explosão. prematura de unia das coletorias de Massa- terminado, igualmen-
bomba tmh,! levado, á d.e�cober- randuba e. Itaiopolis

te, que as remessas

ta do «complot» e a pnsao dos pr.ocedentes do exte-
chefes, As circunstancias d,e que rior que contenham

t·
. -

I' Por atos do sr. Interventorse reves Ira a conspiraçao eva- papel ,moeda fi!stran-
ram a crêr que os conspirado- Federa.l, foram nomeados �s srs.' ••

Õ
res tinham cumplices dentro do . Fredenco Schwan'ke juntor e Jelra s mente poderio
proprio palacio. [. J josé Luciano Nunes para.�xer- ler entregues median-
Este fáto permite explicar o cerem os �argos de. escrivães te apresenta�lo' pré

atrazo da entrevista do rei Ca- das coletonas e�tadu�ls d� M-as'"

I
via de 8Mtorizaçio

Irol com o principe Paulo dª sar�nduba e ItalOpohs, ficand.o bancaria•
Iugoeslavia, que só se pôde rea- exo.nerados de coletores

.
provI-

lizar ôntem. sonos das mesmas localtdades. ----- .........__

JAIRO c A'L L A D 'O,

INUMERO 1344

._- -. -�-------

omenagem ao cal. Gus
tavo "Cordeiro de Farias

-

.'�.

A convenção do trabalho
.

entre São Paulo e a
União

Duas senhoras, pales
tram no ponto dos onibus:
-Este mundo a n da·

,

«atuádo» ...
-Como assim?
-Até aqui entrava uma

J senhorà no ónibus, e se

não havia lugar, os ho
mens, á porfia, se levan
,tavam para ceder-nos o

lugar. A,gora, quando 'nos
abeiramos .do estribo, to
dos baixam os 61hos fin
gindo não vêr.
..

-Mas isso é uma inde-
Iicadêsa.
-Não minha filha. E'

uma necessidade.
-Uma necessidade?1
-E' que se algum caí

na asneira de dar-nos o

t
lugar, como não pode ir
�e pé" é pôsto na rua e

,
fica sem almôço ...

.-, '1'-
. -.Mta� porque tudo isso?
�Efeltos da lúa ...

"A Gazeta"
RIO, 12 - Foi baixado de

creto criandó o consulado hono
rario de Florença'.

1
--

Para o norte do Estado,
seguiu hoje, á serviço dês
te jornal, o nosso preza,do
redator, jornalista Flavio
Ferrari, a quem augura
mos bôa viajem e' feliz
exlto na missão que lhe
foi confiada.

Vitimado pelo calor
jACARE'PAGUA', 12 -'Fale

ceu de insolação, consequencia
do lorte calor que. vem reinan
do desde ha dias, o lavrador
Mauricio dos Santos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CERCADO GAZETA-

/

MIRANDA, 11 - Acuada pe- S'ilvino Jaques, assim como dos
las forças do Exército, que o fazendeiros que acoitavam e guar
enfeixaram, com o seu bando, davam os produtos dos saques
num quadrilatero da

.

região .em realizados.
'

que operava, Sllvino Jaques pro- "

cura agora romper o cerco que Inaugura..ãoval sendo sendo apertado em !r
sua volta. 'X p

, ,.
Assim é que,' a julgar pelos a eco

_ , eltl
seus últimos movimentos, os

'

•

bandoleiros parece. que procu- llz
'

de
ram fugir para Leste, ganhando
as barrancas do rio Paraná: não
estando ainda destruida a pos
sibilidade de pretenderem êles
alcançar o Estado de S. Paulo
e o-Paraná, atravez dos terrenos
da Cia. Mate Laranjeira.

O ,oficial que comanda as

forças federais informa em ra

diograma que-os destacamentos
do 10. B. C., de Ponta Porã, do
40• Batalhão de Sapadores de
Aquidaúana e do 180• Batalhão
de Caçadores de .Campo Gran
de estão' em marcha forçada no

sentido de cortar todas as ve

redas que os bandoleiros possam
procurar para conseguir a fuga.
Nesta cidade, continuain as

prisões de antigos elementos de

o grupo de
que assola
Mato Grosso

A
o

Schmelling e sua esposa

Inão foram prêsos .

1,1BERLIM, 11�Os circulos au

torizados desmentem a informa
ção segundo a qual a artista de
cinema Ammy Ondra fôra prêsa
na fronteira e que o pugilista
Max Schmelling esteja prêso.
Esses mesmos circulos acres

centam que o pugilista esteve
ôntem de manhã no Ministerio
de Propaganda, onde teve com

personalidades não 'designadas
uma entrevista sôbre cujo as

sunto as autoridades não forne
cem detalhes.
O sr. Goebbels, segundo afir-

mam, encontra-se atualmenté
em Frankfort sôbre o Reno.

PERF:���!l����:AISE Deve haver loleran- _N__O_I_I_aiiiiiiiiiiiiiii,__rilíiii7fílíiiliiiil�_aDi!liiiF
cianosonibusduran- lNI:::'S::::R BLUM

le as horas de COD,;.

geslionamenlo

do '

Porto
'Mondai

"Bar
Fe ...

Decorre hoje o aniversario na,

talicio da exma. sra. d. o tilia
Piracuruna BIum, esposa do nos

so i1uslre conterraneo sr. dr.
Aeitor Blurn, auxiliar-técnico dó
Departamento de Administração
Municipal.

SRA. PASCOAL SIMONI·

ANTONIO LIN.HARES .

Faz anos hoie o nOSf5O distinto
patrício sr, Antonio Linhares,
conceituado comerciante.

Decorre hoje o aniversario da
exma. sra. d. Maria da Gloria.
Schutel Grisard, esposa do sr.
Waldir Grisard, funcionado da
Imprensa Oficial.

PEDRO ZAPPELINI'

I
Antonio Dias e �ldo Beek, têm a hOH-

Irll de con"idàr seus ilustres patricÍos
e conterraneos a . ,risitar sua exposi�ão

'

de· quadros, no salão no �Iuhe lã de

IOutuhro, á p."ot,:a 15 de Novembro' "

I.. • mm • �· .

Ora. JOSEPHINA' SCHWEIDSON

Acha-se, em Florianopslis o nOH

so distinto natricio e acatado co

merciante s;. Pedro Zappelini, re
sidente em Tubarão, ,..

'Convite
-

AULAS
ARNO B��'�'

Estâ '. nesta capital, acompa
nhado de sua exma. es ousa o

conceituado comerciante itaiaí�n':..
se sr. Arno Bauer.

'

Português - �or
respoudência eO-'
merciaa. francêsa
e luglêsa-aritlfte
tiea e pratica ju
rldico-eomeroial.
Aulas para con-

cursos.

Chegou a' esta cidade, aeempa
nhado de sua exma. esposa, o

competente engenheiro sr, dr.
Serafim Bertaso.

.

Especialista em doeneas de Senboras
e creaneas)

C:;ONSVLTORIO
_

Rua Felipe Schmi�t, 39
l

HORARIO: das 10112 ás -12 e dai 2 ás 5 horas

Rua General Bittencou:t, 122

Preços razoaveis
ROUPINHAS FEITAS PAR&.

MENINOS E MENJNAS
no O PARA'ZO

,

O SitbãO

"y'�. · E" ,

14.Jd d" " .

..:."., "' .lrgeltl. Sp�Cla I .a e
--------,..----------..,.._� ::'--:

'"
•.
..--...,:;.., _ .. I

\
�

d,e,'WETZEL ,& ·;C.·ia.,: -- Joi.nville
, -

MAR�A REGISTRADA.' .

recemenda-se tanto,- par� roupa fina' como' pára roupa comum.
\
..' \\ -� i . �, .

._ -,
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Ginasio

Em úítima exibição:

florianopolis
Condisões para ingresso e
'.-evisao de pJ;ofessores nos
estabelecimentos de ensi

no primàrio

E'poca de inscrições e exames ODEON, o IIder do. o <Diário Oficiah publica um

cinemas ! .edual do Departamento de Edu-
�ação fixando as condíeões para

pro, - PROGRAMAS DE HOJE ••
mgresso e reversão de professores
.1\015 estabeleeimentoa de ensina
primário.

O mesmo edital traz a lista de
escolas vagas, e classes vagas nos

grupos escolares.

Interior e JU8ti�a (3:334$000), ficando e Expe
diente autorizado a desanexar os

Pedro Xavier & Cia. -Pede documentos necessários a êste

pagamento -_ Pague-se, à vista pagamento.
das informaçõe,; a quantia de Carlos Hoepcke 5. A.
538$500. ,Pague·se, à vista das informa-
o mesmo - Idem, idem, I ções, a quantia de setenta e seis

. 213$800. I mil e seiscentos réis (76$600),
ExalDesde al-t.IOO colar de 1939 f('fam abolidos U\1A MOÇA DE PULSO Foi reformado, o soldado Ma- O mesmo Idem, idem, ficando o Expediente autorizado

(madureza): A inscrição para es- os exames de 2. época, inde- uma interessante comédia com
noel Antonio dos Santos,« com os 494$500. a desanexar os documentos ne-

d f
.

d d
vencimentos proporcionais a,2° O Id

'

tes exames eve ser eita nos pen entes o resultado do ano; Rochelle Hudson e Michael anos, 7 mêses e 6 dias, por t:r mesmo em, idem, I
cessários a êste pagamento.

dias 16-31 de Janeiro: os exa assim p.e. um aluno, que escre- Whalen. sido julgado permanentemente in- 144$500, ' José Barbato - '\" vista das

mes realizer=se-ão nos dias 1-7 ver as quatro provas dúma ma- capaz para o serviço. Cerlos Reinisch - Idem, idem, informações, pague-se a quantia
de Fevereiro. téria com 20 cada uma E' al- Preço-I $.500.

.

269$000. de seiscentos e vinte e oito mil
.

Às coodições de promoção cançar a média oral de' 35 está f::INES t::OROADOS
�----.......-------- S; A. Casa Moellmann - I réis (628'$000), ficando o Ex

ficaram as mesmas: 30 em cada de antemão reprovado, porque A d
Idem, Idem, 477$800. pediente autorizado a desanexar

matéria, 50 no conjunto, não nem com exame oral, em que REX, às 7,30 horas: o',

- tos O gO"- João Di 8eruardi - Idem, os documentos necessários a êste

'havendo poseíbihdade de segur:- obtenha gr au 100, pode conse- GASPARONE J -h ,... idem, I :647$000. pagamento,
da época. guir a média 30. com o annes ver.no

- Carlos Hoepcke S. A. - Sociedade Anônima Casa Mo·

ExalDes de adlDis-,
- Heebster e Marika Rokk. Idem, idem, 886'$200. ellmann - A' vista das iníor-

são: i-\ época legal para a ins PERFUMARIAS NACIONAISE Pre.I'o:-1 <lt500. ' Foi exonerado Artur Manoel O mesmo - Idem, idem. mações, pJlgue-se a quantia de
E::;TRANJEIRAS :I {P:K i 55 <lt60criçãe é a primeira quinzena de

no O PARAIZO '�fariano do carg9 de segundo : 2{p O.' novente e cinconta mil réis ...•

Fevereiro; para 8 realização dos IMPERIAL, às 7,30 h
l Suplente do Delegado de Polícia Siriaco T. Atherino & Irmãol(95$000); ficando o Expedien-

exames foram determinados os

oras: de São Josê e nomeado para as - Idem, idem, 506$500. te autorizado a desanexar os do I

d 27 2 F M •11 11"'.-ate ri-D INTRIGA t'JA CH' 111.· \ com .funço.Na,s .de Delegado do aiesmo R b OIias e 8 de evereiro. /l s li r-··

G 'ffi h J I k',�,rt ff mUDIClplO.
o erto iveira - Idem, cumentos necessários a êste pa"

condições Je aprovação foram da Ed - fi t ones e II 1)100 • idem, 2:400$000. gamento.
mudadas pela Portaria 13 de Ucaça" Preço-l '$000. Foi nomeado Heriberto Schmi- Alberto Entree -- Idem, idem, Sociedade Anônima Casa Mo-

16-2-38. e Saúde dt para o cargo de segundo IU- 626$§00. ellmann - A' vista das inlor-

As pcovas escritas de Portu- plente do ]i)elegaldo de Políeia de Amilcar Laurinca Ribes -Ao: mações, paoue-se a quantia
-

de
'São José. '"

g��s e Matematica são', �limina- Liceu Industrial de . .. __ .. __ ,; •
Tesouro do Estado. J

Cem mil réis (100'$000), ficando
lonas, devend� ,o candidato ai· Santa t::at8rina Cobrança de f'

.Alfredo Carlos Reitz - 0-:0 Expedientde autorizado a de-

cançar um' mrmmo de 50 pon-
rete-se ao requerente que, nos: sanexar os ocumentos necessa-

tos em cada prova. No computo ED ITAL im posto. termos da informação prestada' rios a êste pagamento.
final a nota de Português e Ali. pelo Departamento de Saúde; Carneiro junior & Cia,

-

tmética tem o pêso 3, a de De ordem do Sr, Eng. Civil Durante o mês corrente está Públic!!, pode eusentar- se da' A' vista das informações, pa-

Geografia o pêso 2 e as de diretor deste Licêu, torno publi- sendo procedida na Coletoria Es- direção de sua farmacia, para' gue-se a qqantia de um conto

Historia e Ciências o pêso I, co para conhecimento dos inte- tadual desta capital, á cobrança atender á exigência do Serviço' e quinhentormil réis (I :500$000),
devendo o resultado final elevar- ressados que, de

I

15 a 31 do do imposto de patente por ven=
, I da Identificação d� Secretaria; ficando o Expediente autorizado

I� a um mínimo de 50. corrente mês de Janeiro estará da de bebidas e fumo, relativa
.

�--)
_

11
'

I
da Segurança Publtca. J

a desanexar os documentos ne-

No áto de inscrição, que po- aberta a matricula deste estabe- ao primeiro semestre do correu-

'lI'.
. ,Hosp;tal de .Azambuja-Pede ! cesssrios a êste pagamento.

de ser feita por procurador, o [ecime. b de ensino para preen� te ano.

l �
r_'_-� pagamento - Pague.se, à vista i Norberto Euclides da Silva &

candidato deve apresentar a cer- chiinento das vagas existentes nas Os contribuintes que não sa- � . _
,� das informaç.ões e empenhos jun-! Irmão - A' vista das inlormaçõs,

tidão de idade, atestado de va- diversas secções de oficio, de- tisiizerem os seus pagamentos � Com.?Jnaçao Feliz n�s tos, a quantia e 7:902$500. pa.gue-se a quantia de u� cont�
cina e o' recibo de taxas pagas, vendo os can9idatos satü(lIzere.m dent.ro .do referido praza, pode..,,:pp.t:fUmal,as. é ,arte que nao �allco de Crédito Popular e se�5Ctn!Os e sessenta, e OitO mil

Pela lei basta a idade de II as sf'guin,tes,condiçõf's �h m�tri- rão ,fale-lo durante o mêll dé" �contrará slmlle. As formu- Agrtcola -- Idem,. ·icle�, .
réIS (I :668.$000). fIcando o Ex·

anos com o 4. ano do grupo. -cu li!': fevereiro com a multa de 200ro., 6tf- dos Tres:· Elementos. 'd 59'$000. ; pediente :autoriza a desanexar 115

cQriforme a experienclB, porém, I -PARA PEDIR MA. Terminados os ptazos adma; 1>ifmordiais da 3elêza são João Arceno Alvés - Pede: documentos necessàrios a êste

dão mais garantia de aproveita. TR1CULA serão extraidas as certi'dões par�i '. �rufOs .

da "Adoraeão" cancelamento, da falta, r. suspen-! pllgamento. , . ,.

mento no curso ginasial os alu- a devida cobrança- executiva. � o�. � ,são
-- lndefl(o, á vllita do pa-;, H. SonclDl - A vista das

nos que no tt.mpo da inscrição a) prova de idade mlDlm8
recer do sr. diretor -d!l P�ni· j Informações, pague-se a quantia

tem mais cu meDOS 12 anos de de 10 anõs e maxima de 16,' ..........----------.-••----••,. O ih ..... Id
tcnciària da Pedra Grande. I de cento e sessenta e sete mil

D 08 para ",a 8.S 1 ai>

idade' e frequentaram o ). ano b) atestado
/

medico de nio !te .Imperatriz <!": réis ( 67.000), ficando o Ex-

complementar ou curso semelhan. s' frerem de molestia infeto-' t::arolina Muller Fazenda e A.rlcÍlI- í pedieute autorizado a éle'sanexar
Iralell _ d

-.

te, porque vem com base .mais ci.mtagiosa e não terem de. .

Todos os dom'ingos haverá oni. tora !., ocumentos necessários a' êste

sólida em Português e Aritmé- feito fisico; bus 'l)ªta Caldas de Imperatriz, I pagamento.) t
Urbano Müller Sales e

- C I H k S A A'rica. c atestado de vac.ina_ partind(l. do La-rgo da Alfandega ar os oepc: e . .

-

Seduran". Publica
ExalDe.. de segnada familia convidam aos seus ás 8,80 horas, regressando ás 15 vista das informações, pague-se

.. �

época: A, inscrição detua-se II-PARA SER. MATRI- palent,. e ••·gos para a horas. a quantia, de três' eontos tre-

nas dias 16-28 de Fevereiro) CULADO missa, d� 7u, dia, q'ue zentos- e Itittta e quatro mil 'réis
á d b d d' 14 á Ida e volta - 5$000

os exames nos dias I-IOde ser reza a S8 a o, Ia , 5
5ELL & PR€)BST

Març,). Conforme telegrama re� a) no I' ano provoracional-
7 horas, na Igreja de São Fran- -------------....----------

cente do sr. diretor da Divisão Provas de admissão do pro-
CISCO. CLUBE DOZE DE AGOSTO

do Ensino Secundario «os alu- grama do 3.' ano dos Caru- Antecip{tdamçnte agradecem.
nos da quinta série de 1938 pos ê:scolares;
que se deltinem a Escolas supe- b) no 2' ano prevocacional
riares que nlo exijam curso com- - Provai de admissão do

plementar podem antecipar os plOgrama do 4' ano dOll
exames de 2. epoca no mês '�e Grupos Escolares;
Janeiro». c) no I' ano prof ssional -

As conàições de aprovação Provas de admissão do 2'
ficaram as mesmas como em dno prevocacional ou certi-

1938, porém foi aboljda a de- ficado de matricula em Es-

penJen'ia i.é o aluno que nAe cola Normal Primaria;
satisfizer'ilUma matéria deve re- d) no 2', 3' e 4' profissional
petir a série. Quem fôr reprova-

- Certificado de aprova-
do na matéria de que ficou dt- ção (Guia de Transferencia)
pendente em março de 1938 e do ano imediatamente inferior
a qual a�ora não satisfaz, deve de outra Escola Comple-
voltar á série que frequentou em mentar Tecnica, dQ mesmo

J 937. genero e em identico oficio.
ADO eso.)ar "e 1939: Os candidatos deverão compa
A matricula será processada de recer á portaria deste Licêu a-

1-14 de Março. companhl1dos -dos pais ou res-

A média, a ser alcançada no ponsaveis nos dias citados, de 8

conjunto das matérias, (oi eleva- ás 11.30 horas e de 13 ás 16
da de 40 para 50. horas, com os dacumento� exigidos,

cOs alunor. reprovados' dois para serem preenchidos os pedi
anos seguidos na mesma série, dos de matricula.
cio são novamente admitidos á As provas de admissAo serão

matricula nos estabelecimentos de realisadas nos dias I, 2 e 3 de
curso secundário oficiais, nem a fevereiro.
exames em estabelecimentoll sob

Rêde deviação 'Convida,se os senI10res sócios e exmas. familias,
Paraná - Santa para a Soirée Carnavalesca, denominada Noite ã Baiana

Cata. ri· na� que este Clube levará a efeito na noite de 14 do corren-

• te, com inicio - ás 22 horas.
Osear AbrahalD
1 O. SECRETA�IORIO, {2 - O ministro da

Viação, enviou ao superinten- '��!!!!!!!I!\!!!!!!!!!I!!!!.. !!l!!.!!!'!!!��!!!!��.. !l!-��!!!Jl.. !!!!���!!"..!I!..�!!!!!-!I!!!!���,.

dente da Viação Paraná-Sa!lta
Catarina" o processo relativo' a
comissão que vaí apurar a

vera-Icidade das acusações articuladas
pelo gerente da administraç�o do

Iporto do Rio de Janeiro contra

atos da diretoria daquela via
ferrea.

f:�ãrq-u·e-·nãciõ:
nal do Iguassú

Catarinense CARTAZES'
DO DIAiiiiii-- -tz

Novas condições
moção

de

A'S i,30 HORAS:(".,c. 839 de 8 --II � 38, Portaria 139 de
I-I�- -38, t::ircular 14 de Dez. 1938).

.._--.�.._.-.-_._--_._-_..

RIO, J 2 - Pelo ptesideote
da Republica foilaninado ontem

um decreto'lei, criando o pAt�Ue
nacional de Igu8sslÍ. subordinado
ao serviço flQrestal. do M'nisterio
da Agricultura. A aréa desse

SecretdfÍa do Liceu Industrial, parque naciobal será traçada por
em 7 de laneiro de 1939. aquele serviço do Ministerio da

-

Agrieultura, que para iISO, ado
tara desde já ai providencial

lDspe�lio» •

Nlo haver� mais segunda
chamada de prova Pllcial, nem

por motivo de doença, nem por
�tio qualquer. Para o J ano es..

M. GONÇALVES
Escrit. neceuJanaa.

Expediente das Secreta
rias de Estado

Alcides Rc:belo - Pedindo
pagamento de 2:471 '$300 Ao
Tesouro.
2' Ten. Heitor Ataíde

Pedindo recurso contra preterição
em promoção ---- Ao exmo. sr.

---.-----

d\
r. Interventor Federal.
Emprêsa Ferreira & Irmão-'

Pedindo pagamento de 40$000
- Pague-se, á vista das infcr
mações.

Julius' Kalter - Pedindo car·

teira <le identidade - Sim.
Clarimundo F. Regi� -- Idem,

idem. ,

Francisco Serafim C. Sehaden
- Idem, idem.

CONVITE

San a-t o. r i o "s a n t a C a t a r i na'.' I
\ROUPAS DE BANHOS PAltA

I
HOMENS, SENHORAS E

I €RIANÇAS

I
no O PARAIZO

----------------------------------�--------------------�---------------

Dr. André Kiralyhegy
DIBETOB_ PBOPBIETABIO

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

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o 1;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotOl'8X, frenicotomia, toracotomia). Elte 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, 's9zaJ 'ari�a8Betc.

Seção separada para convalescentes de dgenças 'graves,
estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota·
menta, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A G A Z E T ABarbaro
SRA. NARBAL VIE'GAS

Nossa
:\.NIVERSARIOS

IlumenaucrimeA VOZ DO POVO Proprietario e Diretor Responsaver
JAIRO CALLADO

Faz anos hoje a exma. sra.

seu cúmplice Germano Sé prêso. d. Helyette B. Viégas, digna
Pelo que ficou apurado o

consorte do sr. Narbal Viégas,
crime havia sido maàuramente encarregado do expediente d<t

d Diretoria de Estradas de Roda:permeditado, pois João Bernar o

b b zem. A distinta dama será muito
dissera em um ar earia que"felicitada.
no dia que se encontrasse com

Alfredo, um dos dois deixaria
de viver.

em

UM TERRIVEL
DESASTRE

BLUMENAU, 12 - o
bairro do Garcia foi abalado

par uma violenta cena de sa�gue
que pelas circunstacias em que
foi praticada causou a mais pro-

De escritor a diretor. Glenn funda revolta no seio dos habi
Dryon é o autor de vários"scripts" tantes daquela localidade.
de films de sucesso,' como RO- Alfredo SJva. capinteiro, com
BElnA, ORQUIDEAS PARA d dad h
VOCE", EM PESSOA e outros.

45 anos e i soe, homem 0-

Mr. Dryon resolveu,no entanto, nesto e banachão, apezar do seu

trocar a pena pelo megafone, e, genio um tanto exaltado, foi a

pela. primeira ve� o fará,dirigindo vitima da sanhá sanguinaria de
Lucílle Ball, Patrick Knowles.Do- JoãO Bernardo e seu genro Oer-
nald Wood, etc., em BEA.lfTY S'FOR THE ASKING, film cuja mano e.

c '

rodagem está sendo iniciada. Estava Altredo em companhia
de sua esposa ,filhinhos e um

seu irmão, quando foi chamado
dos fundo de sua casa, onde

A dala de hoje, assinala a

passagem de mais um anivcr.erio
natalício do dr, Carlos Corrêa,
provecto clínico e competente di
retor da Maternidad� de Floria
nopolis.
O dr. Carla s Corrêa, além

de sua reconhecida competencia
profissional. é, ainda, dotado de
grande talento que muito honra
as letras patrias.

«A Uazeta> , que o tê-n den
tre os inumeros amigos, 'seate-se
lisongeada em poder abraçar de
coração o ilustre facultativo e

poéta.

Regist. a -se hoje, a data nata

licia do nosso prezado conrerra

neo, sr, Alcebiades Souza, com

petente luncionario do acreditado
clube de sorteios nCredito M u

tua Predial".
«A Gazeta�, abraça-o.

Festeja hoje O seu aniverr.ario
natalício. a exma. W\. d. Hel�
na Garofalis La Parla, esposa
do sr. Migu-el La POI ta.

Fazem anos hoje:

Novidades
da têla

Evitado por dois peque
nos gêmeos

DR. HEITOR BLUM

MINlSTERIO DA E. Transcorre hoje o aniversario

DUCAÇAO E SAUDE natalicio, do sr. dr. Heitor Blun,
talentoso funcionario do Depar�

Lieeu Industrial de tament» de Administração Mu

Santa Catal-ina ,nicipal.
«A Gauta '>, felicita-o.

RIO, 11 - Informam de Bom zeram uma pequena coleta para
Sucesso, em Minas, que se não seus pepueninos salvadores,
fosse a intervenção de dois pe-
quenos gêmeos naquela cidade te-
ria ocorrido, grande desastre fer-
roviário, no quilômetro 21. Vi-daPróximo a Bom Sucesso, após
a passagem do trem de carga,
partiu-se um lado da linha cuja
ponta ficou levantada em direção
â estação Mourão, donde viaha
um trem com mais de oitenta Na matriz do Purissimo
passageiros.

A • A Coração de Maria, realiza-se
Dando com esse perigo 08 ge- d

'
, anó

.

meos Alceu e Alcides combinaram om�ngo ap s a mrssa pa-
o modo de evitar o acidente. AI· roquial das 8 horas, o so

ceu foi avisar os trabalhadores da Iene áto da exposição e ado
turma, emquando Alcides caminhou ração do Santissimo Sacra
em sentido oposto p�ra prevenir mento,
,o trem que s� apro:x:lma.v�. O encerramento terá logarPouco depois o maquinísta do -

trem de passageiros vendo que ás 16 horas,
Alcides lhe acenava sem se afas-
tar dos trilhos. deteve o comboio.
O pequeno então, cem sua lin-,guagem

. qua�� inintele�ivel, fez fer·ldoeste aVISO: tem um tIO tebado
alí". Indo verificar a denúncia o

maquinista apavorou-se com ator
extensão do estrago que, fatal
mente, causaria desastre, ii não
fosse a intervenção dos gêmeos.
Basta diser que o trilho parti

do estava numa curva á beira do
precipicio tendo ao fundo o rio
Pirapetinga, mais caudaloso que
de costume em virtude das últi
mas cheias.

Os passageiros agradecidos fi-

Editei DR CARLOS CORREAReli- THE PURE lN THE MIND,
film que nos trará novamente a

adoravel Anne Shirley, passou a

chamai-se SAINTS :WITHQUT
WINGS.

De ordem do tiro Eng. Ci
vil Diretor deste Liceu, tor-

mo.a O assassino.

At d d t t
no publico para conhecirnen-

h �t
en o

bpro�
amen e

d,a�, to dos interessados que, de
Já ê costume antigo de Anue c, ama 0, o pOfrad omdem , lfll-I! 15 a 31 do corrente mês de

Shirley. Toda a vez .que uma me- gru-se para os un os o qumta, J' t á b tnina aparece nos films "estrela- d 'J ã B I aneiro, es ar· a er a a ma-
on e o esperavam o o

.

ernar-
tricula no CURSO NO I UR-dos" pela linda "estrelinha", mrs. d G Sé D do e ermano . epois e
NO (P'

.

D h)John Payne, terminada+.a filma- d d J d rimano e esen o
rapi a iscussão, oão sacou e

t' f
"

•

int
'

gem, presenteia a "col€ga" com
um punhal e avancou para AI'- sda, I� euas as segum es con-

uma linda bonéca.
f d "::td d içoes.A felizarda, agora, é Carola re o, que, apezar e esarma-

) tilí d 'éLeete, interessante garota de qua- do, ainda tehtou reagir, apode' a -cer nica o que ope-
tro anos de idade, que aparece rendo-se de um cacête, rario;
com Anne Shirley em A MAN

Por{.m, Germano Sp. que es- b)-cer,tificado de idade
TO REME�BER, film que a R mlnima de 16 anos'

tava no momento Dor detrsz da '
KO Rádio estreou. com grande -) t t d d id d
êxito em Nova York. . v tima, deíeru he

-

violenta pau-
C -a es a o e sam a' e

fisica:lada na cabeça, prestando-o.
O caso espanhol é o 'I Uma menina, lilha da vitima, d)-atesfado de boa con-

• " duta;"PIVOt da questão acorreu ao local da covarde a-
Os interessados deverão'eul·opéa grl ssão, tentando evitar que apu-

nhalassem teu progenitor inani dirigir-se á Secretaria deste

ROivlA, 12 -- Os circulas mado, Llcêu para mais amplas in-

CURITIB 12 N é f O d d formações e preenchimento
. A, - a r ta estranjeiros insistem em:

�

a irmar

I
assaesin» porém, epois e

d d' d d t"
da Rondinha, à tarde, tom- que a exigencia de serem con- ter retalhado as �vestes da �e- o� pe ti .?S de mt-Tlcula. r
bou O onibus da 'emprêsR ceJidos os direitos de bfligeran- quena, cOQ}eguiu tira-la de cima!

d te�rel a.IaS °t Clce�, ln-I) A 1 f
.

I F ' d "b f d ' h us n� em - ao a aranna
«assara ZU)}, que az o CI .. ao genera ranco ocupara o o pai e VI rou pro un o pun a-

7 d- J' : d 1939
I

t t d
'. ,

I - I d e anelro e .

ranspor e e passageiros pnmeIro u?ar nas .conversaço�E a a
M. G0NÇALVESentre Curitiba e Ponta Gros- entre os dOIS estadistas, contl- A vitima foi imediatamente

E 't.

d d M I" d h' I S scn .

sa em consequencla 2. ex- nuan o usso Im no -. mesmo transporta a para o osolta an-

cessiva velucidade com que [>on,(o de, vista que . �em, su�ten- �a Ca,'arina, onde foi operada ESI)eran�alJ d..e paz
viajpva. .' : tando h� longo tempti er. favor "'indo a faJece� por '�ão resistir na Enropa
Muito embora, estivesse o dos lla:ci:onali5tas esra�'h,?l;· á gravidade dos ferinientos ,tece' ! - o sr. AlCides Tolentino de

veiculo completam�nte lota- Apezar disso, os cir��!bs fas- bido�. I
'

ROMA, '12 - EllQUauto E:e Souza, funçionario da Alfandega,
do, foram leves e poucos os cistas afirmam que as ,�spi[ações A vitima deixa viuva d. Jc)!" mantem a mais severa res�lva nesta cidade;
ferimentos destacando se o da Italia continuam sendo pro- dina Silva e 12 filhos menores. sobre os result�dos da primeira -8 exma. sra. d. Gum'!c"
que. sofreu O sr. Ventura blemas de maiór importanda do João, Bernardo, o assassino, conferencia itdlo britanica, a A- cinda Cabral, espOfa do EC. Ata-
La-fite. que sotreu luxação que esse. ap[esentou-s� á policia, sendo o lerflanha define a sua' p.)sição ilba Neves;
em um dos braços. em face das reivindicações terri- a prendada sta. Jlvelioa Mar..
- Os demais sofreram ape- -

n R E .'·8
toriais italianas, apoiando mate' tins, fIlha do &r. Callos lVlarlins,

nas escorillções. � rialmente Mussolini. da Empreza de Nav(:gação

ilLi�1 . ".}.: �O�"�C;(�'.
J.

�:�Wj�Ki�t�ifu1:�; :�j;:;���;i�;�:=il'd: 50,;:
Lidio Joaquim Mendes e, sua

\\\ J De 6.15 ás 17.30 horas

�� t, .
Programa noturno

,-
..J, De 17.30 6s 23.00 hora.s

,
,

'I
,8

giosa

•

O progem-
de "Miss Pa-
ranâ"

AULAS
DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA

Português - Cor
respondência co

merciai francésa
e Inglêsa-aritme
tica e pr�tica ju
ridico-comereial.
Aulas para con-

cursos.

Rua General Bittencou:t, 122

Preços razoaveis o Rio -invadido por

._----------�-------_._-_.

possa prosseguir, e que sirva a

conferencia de Roma para sa

tisfazer aos dMejos da Italia,
nação amiga da Alemanha, es

tabelecendo uma nova ordem de
tOUS'1S em favor dos interesses FALECIMENTOS

e bem estar de todas naçõse. 'Com a avançada idaae de 56
IntervoD4:ão nuO! mu- f aoos/ faleceu ôntem, em sua te-

niciplo fluPl!linense sidencia, no djst�ito JoãO Pes-

RIO, 12-:: O Interventor
I oôa,

o sr. FranCISco Btuno dli
fluminense Llecretou o praso Luz, genitar do fun�ionario, das
de sessenta dias de inter· nossas «ofit.;ina5, sr. Joãv Luz.

venção para o município de O seu sepultamento efetuou-se
São João da Barra, nomean· ôntem mesmo, ás 17 horas, no

do para tal função o bacha- cemiterio dos Coqueiros_
reI Afonso Celso Ribeiro de «A Gazeta», apresenta li fa·'
Castro. miha do extinto. sincera! condA'"

.,..,

escorploes
Baigorri vi-
,

ra aneSDlO ao

,Brasil

exma. esposa,
Em regosijo á passagem desta,

auspicio�n data, será rezada, em:

Clç,ão de graçlls, missa, na m,,

triz do Purissimo Coração de
Maria.

RIO, 12-De uns dias a

esta parte, em alguns bair
ros desta capital, as fami
lias vêm sendo alarmadas
com o aparecimento dt! gran-

RIO, 12 - Publica o de quantidade de escorpiões
"Diarlo da Noite" que o que se alastram pel� cidade,
"homem-tempestaden, vi .. como uma verdadeira praga.
rá ao' Rio, a convite da- Duas senhora3 for�m ata

quele jornal, indo, em c�das, não. se regIstando,
seguida, ao Ceará. atnda. e feltzme�te, nenhum

caso com as cnanças.
RIO 12-Sobre os últi- A Saude Publica entrou

mos d�talhes de sua vin- em atividades esta manhã,
da ao Brasil, o engenhei- pr.o�ura?do atacar o mal com

ro B�igorri concedeu uma eflclencla.

entrevista ao "Diario da
Noite" , confirmando a

aceit�ção do convite que
lhe foi feito pelos "Dia..
rios Associados" ,. acres

centando . que, terá de de
morar-se qúb�ze dias,
pois seguirá amanhã, pa- �erviço ót1mo e preços
ra a, provincia de San antmadores.

.

Luiz, onde -ha grande se-.
Tanto se. fabnca c.o,mo se

ca, a ponto dos animais Importa. VInde e verlflcae o

morrerem de sêde. Dalí n�sso stock, sem compro-
, .,

d'- mIsso.
seguira,' e aVia0, para o 'p t I'd d f

. -

Brasil. , .

.

.on ua I a e, per eIçao e

Concluiu exprimindo I
rapIdez é o nosso lema.

sua sé;ltlsfação por conhe- Rua Conselheiro Mafra,72
..

cer o Brasil., "TElEFONE 780
.

institutida a L�eria
de ,M inas Gera is

Rose (.ee
: rlZlest� Riaa
Irmãos Tapojc&s
Orquestra ae Oansas
RaOamés e a FIIl 5hirs

,

Regional ae Dante Santaro
Eauarôo Patanê e sua T,lplca l'orrll�"tr.!s
Romeu I5hlpsman com'a Orquestra a�

roncertos
'

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
'.'

estrelantes no raaio. .'

A's horas certas, 'ornais ral'OOos ,com no

tiçlos em primeira mão, rorneCl005
pela A HOlTE, sob o potroclnla
ôa rASA K

'

"

, A's 21,35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES-rom Lamartine
Babo, pas anOo em reufsta mais
um compositôr t'le ritmos popularIZe,
em coalZla com a Raõio BanCllZirantlZ
Oe 550 Paulo, sob [] patrCõlclno ao
Sabonete EUCALOL.

'A's 21.30 l'AHCFlO 00 OlA • - Escrita
e interpretaaa per Lamarflne Bdbo,
uma oferta ao casa õe louças "O
DRAG10.

A's 22,00-0 TEATRO EM CASA-
I -

5pea!=ters ae studlo: Oauualõo rozzi e

Celso l5uimarães.

Amanhã:

Presa em N Iteroi
lencia�.

uma perigosa aven ..

·tureira
RIO, 12-Foi apurado que

E!za Fernandes, que foi pre
sa em Niterói, onde se in
titulava agente de publicida� RIO, 12 - Foi assinada
de da Radia Vieira, em Por- decreto instituindo a Loteria
tugaI. é acusada do roubo do Estado de Minas Gerais,
de grande numero de jóias cuj!Js lucros anuai$ de trL"
e de outras falCatruas. zentos contos serão distlÍ,
Elsa estava ser;do proces- buidos a Universidades (:

sada naquele país, licve�do Minas, Gerais ,e 05 rest�n,t �
s.r deportada para a Afnca. ao fomento da cuH,UTa Íl.Sll.

MOVEIS
Só - na CASA SI LAS

NADOR 'DIAS, BOD LAZY, DORIVAL
CAYMMI, ORLANDO $ILVA, ALMIRANTE

MAURO, DI. OLIVEIRO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DOENÇAS-:-DE SENHORAS-PARTOS
CONSULTORI0-RUA TRAJAN0 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

I�ESIDENCIA A RUA José Veiga 186
FONE 1199

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Forma�o pela Faculdade de Medicina da Univer.
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
la Filho, no Serviço do Prof. David Sal1son. no Hosp\tal

dá Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua esp.ecialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas 'diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pil to 7 scb, Tt!efone 1456
RESI CENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
da Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.L\RTOS
Operações

Censultoríe. Rua Vícor
" Meireles 10 .

/ta·s 10,30 e das 2 as 4 h�.
.

Rcsidencia: RIJa Vie-onde
de Ouro Picto, 42-

Fone: GODsulterio, '1405
fone: Residencia, 1155

-;

- Parteita' e Enfermeira

D. flGra Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181
. t ! t ' . ''#'0

I D;. Pld.. �. Moura Forr.1

Banco dO)Bras-ii
CapUal

FH�da de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
�269.746:100$000

EXECUTA TO!)AS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM.T8DG Q PAla
ACENCIA LOCAL RUA TRAJA�G, NQ 13

Abéma. em: conta. corrente. os�segúintes juros:
Bc,. com ]ur9s (CO.LYlE'RClAL SEM LIMITE) 2� ala
.cp. limitados (limite.te 50: 000$) 3% ala
Dep. p9pularcs (Idem de 10:000$) 4% ala
De,. de aviso prévio (de quaisquer quantias, :com rd.iradas tam
',;;,rc- bem. de quaisquer importancias).
�,com a.viso prévio de_J30 ...,dias
t i4(m de 60 dias .'

�Jlêm de 90 dias
,

·I)EP08ITOS A; PRAZõ=-FIXO:
'0 6 mêses

• por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por , mêses
por 12 mêses

Sujeito ao ��sêlo
.

proporcional. .

_
.

Expediente: das 10 ás 12' ,e' das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás '11,30 horas-_....

Endereço telegrafico:, SATELLITE
TELEFONE IH

'1' ala
.

c .

4; o ala

4% a. a.
; 5% c

FIoriallopolis-.1938 ==

Palacia da Caixa
\

Apartamento
Caixa;:Postal, 784

't.
- I Andar

:1 A Eletrrco
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇ<\ E AN·
T��NAS DE RADIO, CONSERtOS E AUMEN·

.

' ...

__� TQS� PRQCUR�M, .

.

.' ·

A &:LET�'CA .

.. TEM ,SEMPRE E'A STOCK· E�� VEN9A.- PÔR
. PREÇOS SEM COMPETíDORE� NA PRAÇA,

MATERIAIS ELETRIC05, LUSTl.RES ;E ABAT·
JOURS ELEGANTES E MQDERNOS

NOYID�DES! VISITEM A 'Ele�trica'
. Rua Joao Pinto n. 14
ACABA DE RECéBER UM FINISSIMO SORTI
.

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI�
DADE NO RAMO-AR nGQ GARANTIDO

V�nda e Instalação de contador .de luz e força, por
preços modicas só na Casa A ELE'TRICA

G A Z
_
E T .

-

· N:C I O A
Alfredo P. de Araujo I I Accacio Mo-I m�.ca�l·c·2u�lo!2d�e�qU'a"l·q·ue·r'" ���AV.A..VffÁ��I·.'��- Planta.execução, fis-

M EDICO reira. � estrutura em cen- cauzação e direção
E�pecialista em molestias de. creanças, nervos t -n mseu esenp-

.

� ereto armado de obi as �impaludismo e moiestias da pele ó .' � e ferro
.

Aparelhamentojcom �
. t rio de advegacía á rua . � . - �Tratamento do empaludismo e das molcstias da per

I
.

I
;� pleto para ccnstru- �.�1 te ,� "?" ""=: j

Visconde de Ouro Preto :� ções de pontes em RJ
Constutorio e reszdencza-Praça 15 de Novembro, 13 70 _ Ph • 1277_,'

concreto armado �
Telefone, 1.584

.

n.. oner ·

:' �
.

Con���!!!!_�-.D�S�s 11 ����_!� ho�as .. 4 �3 Postal, 110. I
.

'iI

P;;I�,t:,IQ r( :��.i 4: Omar Carneiro Ribeiro
M I!; D I (; O. o P,,«E R A D o B .iz�"."", Engenheiro �Civil

� �Pu�AI �:.
fs-H .

..'
.�! ,.lI", ,,>

.... ULC�!AI .,

JEezf\1M'
MANéflAi' ãJ'BII
;·DA�t!i

.

'1-
>1

;,Pl�I\� . CAI
·;"H!.JJMl�lJt
SCfto'rHii'v.4
.·��J'n.f{ql I".

,.

........'•.Liéi.

.1I!'·..�,�.7.._ ..

�AvA ;;':\.�,� �
--- �ilharH III ..... � �
��;.!��H;; !}�Ufl1"•• �
AadiGs � Curitíba

. �Para seu concerto, preeu- �rai a Casa Musicfll, que esn- ��ta com a oficina melhor j
, �montada 11!l ca�ltal. .���5"Aq.�Z!Rua [oão Pinto, .2 '..... .� -

) APCHU ; ! .. 4,; ii! g@, . Q. g,g _. k .

Advogado _'_' .. � '.' . . ...

Rua Trajano, n· 1 sobrado ror. Rieui!ll·�do·1
I Telephone rr 1543 I Gotternann.,

- RJ.·c�efe da clinica d. HospiÓc
tal de Nürnberg. (Pàoressor
Indórg Burkhardt. e Professor

Erwin Kreuter)
.

Elplelalllla em" cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecolegia, (do
enças elas senheras) e partos,
cirurgia do sistema Denos" e

operações de plastica

C.NSULTORI.·..,.Rua Tra...
ano N. 18 das 1 i is 12 e

dl8 I 5 ás 16 112 horal.

TELiF. 1.28;

RESIDENCIA-l{ua Este-

'1
ves Jun;r N. 26

I'�.�rJíW,--
rt

'r;;M�l;:e;-'1Boabald
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

�' ..... ' ....�·lf';r""'·,�,·'·t-_�

I Df Aderbal R .

da SilvaI'
Advogado

P. 15; de Novembro, 3 sob.

I .

Fones 163 I e J 290

Ecanamica

•

Curso de Maquinas e Pilotagem
PR.F.;PARAM-Sr1: ALtlD-lOS PARA E. .� A 3v, MA-
QmmtsTAs, PRATUiANTES DE

. . .ll'{�S, MOTO
RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE R�trERE A'

MEeANIOA MARITI.MA.,
......

(,t, :r'i(i·t·:� L.3SA.POS D'ÊV�ÃO IDIRlftlR ..SE
I' "\lm'AMPICi) D<ilS }lEIS VALE
I .

_
!iARfI. 13 DE MÔ.l0, 41

IL.. ii'", '''e" I' F!��:�!\NOPOL�:.• ';

Sandalias de

AO SR.

'':;'�;-r;' '''Ii';;�.;�· e' Bel�za I.
80m

.

'EConomia
nos Trabalhos do•

,..

. �
- ..,.

Con.s'ulterio Técnico de
'i

Ive A. CAUDUR9 PICCO-LI
Engel�h.lrD 'Civil

Prefiaslsruais t\abilitadoa pa'ra
.a r-a.f'Tles de engenharia

Administração. construção e reforma
M

de '

pagamentos em prestaçoes

Projétoa em geral,
EscritQrio central: Rua 7jde Seter.r1bro, 47

�PO rto U.nl ã O

Tratamento moéemo das'
molestias dQ P;.lmão

I'·: .' Consult.-R. joio hnto, 13
i; :

�I
1 elefone. 1595 .i,;

ri:.. ReI. HotelGloria-Fone 13.33

.. ..... .... .....J .. ,·CORlU/t�1 das 13 ás 16 �!. -:,
_ J!IIiiiiiiíiiiii....iiiíiiiiiiíiiiiiiililíiiiiiiii__iiiíliiiíiiiiiiiiiiiiiiiillii�iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiii���_.�_!!!!.�.!!!!.�����.-......."..

.§ ·""7..0;;

Tira
. '.

e calçados de todas as qualidades
TAMANCO.s mexicanos para

Pra'ia de 'Banho
CINTOS, PULSOS. OLEADOS, CORDÕES,

. BONETS. LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Fabrica de Calçados -- .BARREI ROS'
DEPOSITO, RUA CONSELtlEIRO,MAFRA, 39

.

A. LHEUREUX

todO$

...,::.,.

'.'
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A GAZETA, 1939 ..

������������������H!���������������i!!�����!!i:�.�ii!�.�.�.�fI!': til/.

1 Serraria 'São João'
: ----�---,._----------

I no distríto do Estreito

II.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros. Bem sêca e de otima qualidade.

: DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
. : -

.

J
................� ..

!-::=:=':="::::e?-'
I ' Disque o n. 1.20O de seu te!do�e e
I. , terá não só para seus passeios, como tambern para

I viagens.
l
I
I
:

Vi a o-a- o U r u s-s a-ri -g�a
SEGURANÇA -. RAPIDEZ _4 COMODIDADE

Proprietario JOSE' MAXIMO'
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS' E CARGAS·
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

SAI'DAS �� �loh::�Pdl�s m:�ht:rças-feuas e sabados, ::��'I�.,i:III:·�:'1.:.:��\:: i:,,'

- SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos, :::::::: ·i;:;'fj·
A linha de ��r�o :Io�;�edaCh:;�ã em Araranguá ás I·IIIII.'��,,:::::::,�,.;::::::�:
quartas-feiras e sabados e parte para Porto ::(:::i:::::m::r:�://';(�

,

I ����i��e1 a�:;�::;�;���::�i�::�i;!=��h�u:. II
II Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussaoga: Pcselino -.

Damiani & Cia.�Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Sandlíni
AGEN� EM FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES.
Rua Trajano, 2-Fone, IOãã

HOTEL DOS VIAJANTES - procurem para se hospedar em Araranguà

Florianopolis

- Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria. estando habilitado a servir cs mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

São todos carros modernos e conlortaveis dirigidos por
habeis volantes.

, I
.

! 502
:;03
505
ãl4
510
521
525

Erondiao Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Petrocinio Vieira
Rubens

CREDITO, MUTUO
•

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente, novo, dispõe de boas
acomodações para os srs víajantes e exrnas. íamílías, com luz agua corrente

em todos os quartos
,

Tratamento de primeira ordem
Dialeios: 10'000-1:1$000-14'000 8 16$000

I,
��]..

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO . E PRONTIDÃO

Club-e de' Sorteios em _Me_'cadorias. .

'I- - I •

... ,1

.: la de>Jan&iro 'B de Jar)s.,...o'

.

Banhos quentes e frios a qualquer hora ----

RUA -GUSTAVO. RICHARD·
Defronte aos Correios e Telegrafos

.

,

!

, '

6:000$000 �

Muitos outros premies :menores �

Formldavel •••
Tudo por 1$000

,Fantastico ...
i'��

Laguna Santa Catarina

DEPGSITAFlIOS EM SiTA. OATARINA

HO���KE.... �.., .;.

FLO,RIANOPO,LIS

Blumenau, Cr'uzelra da Sul,
,

Jalnvil.J .-Lages, L.guna, São
Francisca do Sul

"
.•

-

- 1 -

,·:PI:EPAESENTANTE.S' E
,CA·RLOS
Buzinas

-

J�

�Q:SCH
Matriz

�

..
_ ',ii: --

,

s A.,

-)
"

1. "0••'", ".H" •
. .

.._Ih..... II!'...... Filiais em;

..

��r
_ .,' . .".:r. ,�

, '}":.

-.,--� �����\@:;�...

De ....m� Mundlall

."-'

'i- ;.

.
. ,

-

I -

\ -\ ...' _.. l,� #

"
�

, .�
�

(.
•

-

>

•

:i:_
\

.

.

�", ... '",'
-

-

';'
.

.

- I
.

-

.
-

-

_

•

- - 1 ......
....1 0naoll1. het••la cl,i ••.,.), .

. '.'
.

-

1......... d....àI...,......
•

.

v".d••111 1011_ .....
.� .

� .

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

""-8etr';: ""5

.,1 , ,i 1., J
;

! -
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A GAZETA, 13""'1�939 Florianopolis
--------------------�-------------------------------------------------------------�-----------------------------�--------------------'--,----------�

O resultado do jo.go, domingo, em Cu.;.
ritiba, entre o Caxias, de -Joinvíle, e o B:r,itê.nia,
foi de 4xO a favor dos paranaenses.

---------------------------------�.
'

Hoje, ás 7,3·0, na sede da A. C.
�a-se a entrega dos prêmios aos 15
venced:ores da corrida de S. Silvestre.

------------,--------------------'�

Dessidêncía no. S. C. Florianópolis! Os
divergentes fundaram o

'.Cruzeiro, que é tam
bem grernio' de .atletismo.

, --------------------�'-------------------------------------------------------------------------------------

A G Z_ETA

I., reali
atletas

OESPOATIV

58 nô

Direção de Hélio

esportivos da nos .. Liga
s. C.' F:loriano�,'POIIIlS A vitoriosa Liga Atlética Caterirense, que tem dirigido

seus destinos os srs, Manoel Morais. Valter Lange, A. P. O. Neto,
Lotário Rethfuchs e cap. Paulo Tavares, que são esportistas bata
lhadores, farJ, hoje, a entrega dos prêmios aos 15 primeiros colo
cados na grande Corrida de S. Silvestre.

Os brindes são valicsissimos.
A solenidade lerá lugar às 7,30 horas da noite.

Carlos Regis

Infelizm�nte, p a r a os meios
cidade, há dessldêncla

AtléticaCaiarinense

Hoje, em furo da nossa reportagem, vamos expor, a05

nos'lalllam,
de fato, esta divisa que mostrem qu�, querendo, farão a

sos leitores, a cisão que há no único clube de atletismo da nossa união.
cidade.

, Pois, si isto continuar neste estado de coisas, breve não

Infelizmente- o que sempre acontece-c-sempre, quando uma haverá nenhum dos dois clubes, ou senão será criada uma rivalidade
sociedade està em plêno desenvolvimento) há o germe da dj�có{dia'l' esteril e arruinadora. ' .

. A's vezes a discórdia-na mais elas ve,zes-iança sementes façam a união, pois. s6 dela nAsce a f6rça. Britânia 4 x'Caxia.• Omaléficas; OUIr3� vezl'�. ,entretanto. é para elueidar quest,õ�"S e, par�! Soeiõ boo .....ario· da Imposs vel manter ' , " ,

formar um grêmio mais liberal. E, ao que parece, a dessidência ha-'A • -

� iii N

h '

Reelizou-se, domingo, em Curitiba, um grande rnatch mter-

vida no seio do S.e,F. foi por causa deste último motivo. ssoe:aía� s:mer as relacões ungaro- estadua] entre o Caxias, de joinvile, e o.fjritania, team local.
o atleta Paulo Scheidemantel, preridenJ� e diretor técnico e a o o cheques O CORREIO DO PARANA' comentando o dito jogo,

do referido grêmio de 'esporte, foi e lundador do clube em questão. AA' C
.

'Id.'· que foi realizado em disputa da TAÇA OURO, diz, que choveu
Por isso, o mencionado esportista, que é o atleta-chele, pre- R' d' sJSOCI�ÇãO bomdercla � BUDAPEST, 12-Um re· muito na hora do jogo, mal dando a renda para as despezas.

, , " A 10 e aneiro aca a e prestar d ��'
- .

d OC' bi d - •. Id d
"

tende, segundo a opinião dos dessidenn-s, Impor a sua

vontade.! h f' presentante O llltnlsteno as . fIxzas exr lU um pa rao oe Jogo mo a o na tecmca
.

Scheidemantel declar�u-no� que C!\�los Leyendecker hlho uHma , o.mOoodagem 1
ao ,(pr: �dlto Relações Exteriores' decla- do Botafogo, do Rio, e é, defesa cerrada, marcação de homem

T W'ld' J
'. enrique o swort 1, con um D- •

lst d Ch' f d J I' h édi f J M' 'h
'

e om l_ I oro apresentara,n em sessão uma proposta para que I' I 'd _' h .... rou-ao rmnrs �o a ecoes- para nomem, festacando-se a lo a m la orm!(l� or annneiro,
êle fosse somente ó diretor fie esportes e o presidente fosse

outro'lhe
o ttt� o'd d 50",:) onorarlA, lovaqula, aqu], que.se torna Emili» e'"'6nça.' ""J.,

,

,

.'.
.- Porem. contr'a isso

.. ê.lé se declarava, .termi.Q8ntemente, con- por una

ndlml a �
I

e
, vOft�s. tmpossivel manter � r.�Ia.ções Diz ser injusto o resultado, llQis, per.deram· devido ao fcllFo

, "

"

,

h f b I d entrega esse titu o sera eita na .' . 't
.

,

doi
, . ,

I 'i!2:; '"::.... :.;:Alr��!?,_ aLr�esr.enta,nd_o.:' -'iH) eu :;,s_�re! o c,:,:; ,e _�',:�2,·llt��o�� na a, por que 'reunião de' amanhã com (, com- nGr"m�s-'�n re.:, os Ol-S._pal·s(!��,' especta qt�nte pôr cause (JfJlI' pont�s.
.

�

íui eu o fundador. '.

.

1,' d 'd . enquanto a Checoeslovaquíà Juvena17fAtreu-.rl1o, �,::o centro-avaate,
T W' d' J d' ,'. perecimento e to os os SOCIOS -

d'
.

'I '! / v'" +
A.
,/!,

orn II I or., porem; em conversa conosco. isse-nos.
d

.Ó.

I
.. .,' nao se Ispuser a punir o em.'; -. ,/- v

.-' -

I
' a secu ar mstuurção e com .

I fl't Q n .

<>
•

eu e meu amigo Leyendecker apresentamos em sessão; pata a e eiçào d lenid d • responsavels pe os con I os - t:-QXIa;:; Jogou assim.

,da nova diretoria, um projeto para que fosse eleito=presidente um
to a 50 em a e

na Irênteíra, indenizar os Otávio, ÇandinhG-�.e Borges; Marinheiro, Emilio e Onça;
senhor de responsabilidade, que ímpuze,se resp�ito. mas Scheide- P I I b preiuizos e manter a. ordem. Pequi, Juvenal, Abreu, CiJo e Paruker.
mantel declarou-s� contra ime�ia�a�ente. dçmit�ndo L�yendeck�r, do e: os c u e�s

Dois --bilhões para a .'

O Irio fioal do Caxias leve o,seu melhor homem em
'

_ c.argo de secretárIO; eu, em vista. ?15S0. resolu. em .'�mal de soh�a. deftilza dos Estadofi OtáVIO.
'" , ,

ttedade, não correr velo meU antigo clube na COrrida de S. t)11- C I u be Doze .

�:� Unidos '.

O pru�el(o temp? terminou de. 1,xO, no final.os cuntlbanos
vestre.

, . . . , WÀSHINGTON, 12 _ A aSSInalaram m�ls 3., finalizando a partIda com o score de 4xO a

Por este moliv\l. fundei o Cruzeiro S. C., que tem 15 E mdescfltJvel o . entusiasmo ,�, d
.

d R favor do Brztama.
, .

reinante eute os
.

d d mE'Dsagem. o p(eSI ente oose- e H..
SOCIOS.

Del'\ois disso, 10m \\'ildi Jor. declarou-nós ainda: alem «Clube D ass1lcI8
os

dO '. Il, solicitando a' aprovação do Faeanbas dos le�io-
I

Depois de advertid�s
l'"

f ' b
.

oze» pe a espera a
crédito de 2 bilhões de dotares narios e navarros foram hrutalm8nte

dl'sso, S�heidemantel, nas comp,�tírões internas, recebe os melhores esta a alana que o veteranQ d f d f. d U'
.

•,:s

I
.

á f
.'

b d d' 14 para a e esa os sta os ,li- espancadosprêmios:' qualldo êle, por ser o atleta-chefe, não devia c0mpetir. '

evar a e elto sa a o, la 'd á
.

d amanha-, ae LERIDA, 12 -- Os legio-
T W Id J

'

d
'

á' ( . .-.

d I d 1939 os, ser envia _a,
om i i ar. contou-nos. am a maIS, v nes atos que como IniCIO Q carnava e '. C narios mixtos e as tropas navar- BArA 12 - A's 20 ho-

d h· , bl'
.

P J <lo' ., ongresso. ,." f
'

achamos de bom alvitre não ar con eClmento ao pu ICO. e o que se prevI:: conslltUlra a T 'd d" ras reailzaram ontem uma aça-' ras, mais ou menos de ôntem,na
S b d d· - 't I'nteressante reun'tão verdadel'ro d

()' os os dlanos 'docutPaRm-se h d D d do repon o-se. porem, a estAS Iscussoes esterels. es aremos na· e guerra. es e a toma a p.squioa do Banco do Rl'o Grail-
1 d S C f d'd

a mensagem o presl en e 00-
nós a fazer um �pêlo aos at etas o . . • e aos· ess) entes que sucesso. sevelt. :0 que constillJe uma me' de Borjas Blancas, vêm essas de do Sul '!om a avenida Sete

.

se unam n.lvamente. dida pr'ehminar lomada pelo po- tropas rompendo os circulos de de Setembro, as praças da Bri-
Scbeidems!lt<J,-achamos nós, e c�emos ser uroa solução Ltra 'Tenis' der execulido para obter a apro- ferro das defesas republicanas, gadaMilitar Romão Lucas e Ho-

ponderada,--deve transigIr, aceitando, somente, 0S cargos dp. atleta-I
vação daquele projétó, ao norte e ao sul' de Mont mero Neves acercaram-se de

chefe e diretor dos esp<>rtes, pondo um presidente na diretoria. \ .00 programa do mê.1l dp. ja·
,

.
Blarch.. Lauto Arejano Mendes e Maro-

Coiílcitamos Tom Wildi Jor. e Carlos Leyendecker a se neIrO consta um cocktall que a Aproveitamento de .--- ..----------- ..---------
. ."

.

d"
.

I á f
.

f i fi I Eneootrado DI O r t o r8 Ltma, qUi ,'\h estuvam posta-
unirem a Paulo ScheidemanteI. desistindo da fundação do Cruzelro lstlota a.soclalsãQ.. evar a e e1tof ert I zona um -

'um alto ofi...-ial br••_ dos conversando com uma mu-
S. C. no proximo domingo, dia 15. nense taul.,;; Iher...,.Tambem, por sua vez, Scheidema_ntel deve fazer DE A- (;omissão Naelonal DepOIS de dizer que os mes-
COROO, COM 0$ SQ'CIOS, o cargo de dir'etor dos esportes do Ensino Prboario RIO, 12 - O ministro da

ABIDGON BBRLISHIRE', mos não podiam estar con�er-
separado do de presidente I Agricultura enviou um ohcio ao sando . naa.uele local os rap'azesS CF f fi d

' ,

t 'V'
..

t' d 12 - O ma)"ar general Sir
. Deve haver uniãO, e o • , ., que sempre ez iura es- RI0 12-Foram designados mmlS r'O oa lação 10515 ln o nas ponderaram D<iO cItar come.ten'dod d

. di' . .J' f' d Charles Korkran, comandante dolacada nos és'portes da nossa cida e, eve contmuar a ar o exem· m(mbros da Cemi6são Nacionàl prOVlj;l,enclas para a e etlVi.ção a falta alguma, bastando isto p.araI
.

.

h ligação ferroviario do 'Sertlo a Corpo da Guarda da Camara
b IP o.

Uma união entre Scheidemantel e os dessidentes não im- �arTons�:o lr!�=::o i:era:;J: B:�, Belémr afim de facilitar o aproo dos Llordes, foi enco�lthrado mor- �::. possem ruta mente espanca-

em uma diminuirão para nenhum, . mas uma honra porque, 'feitamento racional da zona fer- te pe as esposa'e h a, na sua
porta �

. ckeuser, Nobrega da Cunha, m�-., -,;,

d d I propriedade rural de Abidgon,-neste caso--mostraram que reconheceram o. er!o,. . mr Euclides Sarmento, Mario li issima, pro utora e arroz, e-

L d Ir b d à ã ,- �

I t'
. .

l ôntem, á ndite. Presume·se queQue o projeto de éyeh ec er seJa su mell o ,apreclaç o Reis Campos, Marie Casassanta gumes, a IcmlOS, e c., compreen-
I b d d d d t 'I I I'd d o referido ofilSl tenha sido atin' atirava aos pombos. em virtude,dos sócios e Scheidemantel dê i er a e para ,votarem;.. .. e Gustavo Armbrust. I, a en re aque as oca I a es

QUERER E POD"'R P I fi
.

't' d t gido pela ptopria 3rma, quando de escorreaar 'na taboa,A divisa do S.C.F. é:
. ....

. -:
. ,OIS, SI ummenses, permllD o o pron o

,... ... .. .... . .. ���_�!l!!���������.
. - .

. .

I esco�mento de toda a pcoduç30
Vão fi,sealizar a fa- da aludida zona.

brieaeão de trllllo8

RIO, 12-0 ministro da ESTRADA DE- FER-

Dia 4 de fevereiro 'Viação comunicou ao do Exl�- ROBAI'ANA IN�OR..

I !ior a, designaçãO. dos engenhei- PODADA A� OE'STE

NTOS 'ros Nlcanor Pereua a Augu�to BRASILEIRA IIM I L CO I Barta Mauricio, para juntôs fis- -

. Rl0, 12�Foi' assinado de- r
';: ': I SALA""O PROGRESSO Il�;:70:mmâ ��:�ed:i1b!ui: �r:t::,,:�:rtDt: iD:l:rp.s..��:

.

respectivos acessorios, encomen- Amaro. de rropried,ade do Esta-

;1.:iiiiiiiiiiidiii!',iiiii'íi.iiiI�iiiii!�iii.Iii'�ii5iiniiii�ii'-"iiliiiiiiiiiP_·iiiiiiisiiiiiiieiiihiíim_liiiidiiiitiiiiiiiNiiiiiii·_5_iiili'ii*iiiiiiiiii5�11 :�:: �I'E�:::�I do Bmjl"38 �.i,��.' á V"çao Oeste

LOTER,IA FEDERAL de Pintura

Convite
Antoni.. Dias 'e Aldo Beck, têm a hon
ra de con"idar s�Íls ilustres patrieios

Ie eonterraneos a "i�it�r sua exposi�ão ,

tle· quadros, 00 salão OQ (Jlnbe 15 de
Outuhro, á Pra"a 15 de Novembro

�
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ALBERTO BORNSCHEIN
-

RUA 9 DE MrRÇO Nr. 214
€la'xa postal 95 )3:nd. telgr "Minerva'!'

F t d· .J O I N V � " ISre es e cargueiro: .••@_ 'MW_'4-k.. ..y.:�.��

B�U�P;��p�at�a·�··;�N�o�rt�:�··�··�··�;·�1��.g�:i�;;�w;_·��·�o;���'UI�c�,;�.j·�·�J;�1 T�ne��t�I��ntr�I��
do·

.

1
.

Rua Visconde de Taunay N' 85
Jainvile ••

,
SI•• Catarina

-

A GAZETA�1938
&AS 4-$# ;g; eUM . -W idr5M6&!'tm . é"':Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

-

Os professores Ary Mafra e Roberto ferreira,
abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio em uma das salas da Escola do Gomercio
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona
rão das 8 às 11 da manhã.

MINERVA
'a DROGA'RIA e FARMACIA

ii!li iIii!jil
. ..... que possue o maior

e' maís variado estoque de
qualquer artigo íarmaceutíco
e dentaria no

.

ESTADO DE
STA. CATARINA

!

Depositos dentarios em'
.

Blumenau-Lages-Jaraguá·Cruzeiro doSul

PROFESSORES
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE 8i�nifica
t::HAIlLAWTD

usando o creme'
(;BARLAUTD

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso' _

Companhia Nacional de Na,vega
çã-' Costeira

Movimento Mari_timo ..Parta F:lari.napalis
Serviços de Passageiros e <::te Carga�

e 'Paquete ITAQUE'RA sairá á 15 da O Paquete ITATINGA sairão á 11 .

corrente para janeiro para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

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

Imbituba
RiQ Grande

Pelotas e

Porto Alegre

�'D
��.

. ,

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

Preferido das Exmas.:Familias e Snrs. Viajantes
. ��$iiMiMb.

.
- JARDIM GRANDE E SOMBRIO -

Quartas ban. Boa comida
BEBIDAS

-

NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

AVI·so Recebe-se cargas e encomendas até a véspera !das saídas dQ8 paquetes
. e-emite-se passagens, nos dias das saídas dos rnesrnes, á vista.do a

testado de vacina. Selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão devéra ser a
entregue, nss Armazena da Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, -

.

para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
v- !

ESCRITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®8. (FONE 1250) •

ARMAZENS-CAIS IaADARÓ N. '3:--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA �

Para mais informacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOSO

,

Pvoprietario: A. L E D E R E R
.

_••.. '.I.---o---.ell,u:til••o�3
1I!!!!Pb.'

'.

,R'�."_,='_ I!-���em���!!:��!!!!!:;Iiiii.
,

� ni ,$4& ,.. jij"!!!ª'2�. ;. Q , ;«e _k (... .�§C A S A pt -I
"

..J O IN' V I 'E-'� 't_:,;J

Aperte DDÍ betão I ':!
'

e ouça sua estaçio APRESENTA 'IY"
A· nó•• liJlha de radips

ua"�"�����"�
, .'

Sintonisação Elétrica, em quasi to

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

R,CA - UJCTOR
'lJ

le3•.�,

. s

FA8RICA DE ESPELHOS. A UNICA NO l!STADO - VIDROS DE TOD� ESPECli - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS L-'\PIDAD0SjE iISEAtJTE' SOB MEDIDA

"tI .'He' 51 5

Distribuidor Exclu.siv·o

Casa r= I E P E R'
JO·INVILE

HOTEL ANDRETTA
. o MELHOR DA PRAÇA

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-
JANTES E EXMAS. FAMILlAS

II ,TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

I ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

1
Anexo: Armazem de secos e

molhados

I' Derval Sonta �atariDa
i ...

�ua 15 de Novembro, 386
Admltem-se ainda :alguns)agentes:nólinterior

ValvuldS
Foaografos

'

Discos
Agulhas HOTEL A V E N I D A

Propr.: FRITZ· SOPP

C A S A, -

JOINVILE
P I ,E' P E R
Fornece para o-rnterior

o ponto mais central para hospedar-se :em
joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã

I

sé &no

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzeni+Camisas � Gravatas, ete.--Artigos para
,

Barbearias-Para Invemo-c-Banho+-Sport-«Viagem e Carnaval
Hotel Avenida

CAQSA
.J o I N V I'L II .

•PI BP
Rua do Príncipe, 353

.JOINVI·LE

" I • I' "
••----�---- �-.- _- - ....�---:----p----.. ---.--.--�--�__

o .,.._�--:- ... � - -'--.--�"---:-7-"'_�--_--

O·__"m.lar"�-stack:dà:raupa.lpara m·.nina••:Igaritas

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
....
, '.

A .CA'PITA�
I

VISI'TEM
,8

,

"

A OAPITAL.
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