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\�-�IENA, 13 - Muitos \
1 judeus que foram ex

pulsos '�de seus em-.

pregos regulares, ocu
pam-se agera de var
rer a neve�"Ja�cida�e,
ganhando 4,80 marcos
por dia. Entre êsses

judeus, figuram mui
tos intelectuais, que
pediram para traba- \lhar á noite, afim de

II
não serem vistos por

c�legas.

Consul do Uruguai

Foi entregue nesta redação
uma botina de criança, que se

rá entregue a quem provár per
tencer-lhe.

o aipinisIDo
IRa .

ADleríca
.

do Sul
BAl'A, 13-A bordo do «Con

te Grande» , passou por esta

capital o conde Aldo B�nacora,
presidente do Clnb AI�tno. da
Italia, que pretende difundir o

alpinismo na America do Sul.

Homenagea-
•

dos os uni-
,

versitarios>
lageanoS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Arte" Causa a�reens�es!Aa mortalidade In-
JOÃO BARBOSA fantil em Caxias

"De
Antonio Dias e Aldo Beck fi-

zeram uma exposição de pintura CAXIAS, 12-Está causando
nos salões do «Clube Quinze". apreensões, nesta cidade, o nume

Parco é o tempo e curto o es- ro anormal d@ crianças que vêm
paço de que dispomos para di-. morr'Ddo diariamente. Segundo
zer da magnifica impressão dei- temos observado, a causa das
xada na ligeira visita feita á mortes têm sido principalmente
exhibição. coqueluche e desinteria.
Voltaremos com vagar expres- O numero de obitos tem sido

sando a sensação recebida. de duas e tres crianças por dia,
Adiantamos, porém, que os dois em média, sendo Inumcros €I!! ca

amadores da rica arte de Botti- sos de crianças que se acham de
celli, são verdadeiras· esperan- cama. Têm perecido crianças até
ças, Beck, nos seus trabalhos a de tres anos.
CRAYON e aguarelas rivalisa Varios pais de familia procu
com os que a tal se dedicam. iam os meios competentes afim
Antonio Dias, tem uma especia-, de que sejam tomadas providen
lidade nas pinturas e oleo e nas cías, pelas autoridades.
suas «naturezas mortas", uma
das mais difíceis modalidades' -,----.-----.;::._-

da pintura, revela-se um artista
completo que, se prosseguir,
dentre em pouco terá um nome
aureolado.

Moedas alemãs e

divisionarias da re

gião dos sudetos

RIO, 12-Regres8ou o general
Leitão Carvalho que representou
o Brasil na pOSSEI do presidente
Aguirre Cerda.
Ao seu desembarque, entre ou

tras personalidades, compareceu o

general Gôos Monteiro.

RIO, 12 . -- O diretor
técnico do Correio dirigiu
uma circular ás reparti
ções regionais, cientifi
cando que o govêrnó ale
mão proibiu a importa
ção de notas de banco,
reichmarks e moedas di
vlslona'rias alemãs dos
terrltorios iudetos da A·
lemanha.

Mais tres
paquetes
I inha ,da America

do Sul

GAZETA
A

grandes
para

A voz D O�
���������������--������������������
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Aí estão os nossos brindes:

á 1:4!SQ$OOO-
Quartos de Imbúia oompletos

á 1:250$000
SEIos de janta.· de Imbúia

á 500$-000
Mobilias de so la visita� estofadas elnno, gobelin

D

� o
·

;I Ulceras varicosas - Feridas o
atoaicas - Fistulas crônicas •

: -Inflamações crônicas em I
• senhoras, etc. são curadas :• com a INFRAZON TERA· •

:.. IPIA, (Raios Ultra Violeta
frios, de onda ultra-curta,

• e para aplicação local.) •

I �)rocurem o consultorio do I

_.i
dr. -\oreUo 80tolo

I·•
Rua Felipe Schmidt, 18.

.........................

Um caso teratologi
co, no Pará

nas.

ROUPINHAS FEITAS PARA
MENINOS E MENINAS

no C) PARAtZO

ConselhoNa...

cional . do
Trabalho

o TEMPO
Departamento de Aé
ronaudea Civil

Boletim diarlo da Esta
ção Aéro-climatológica

na ,"A MO D E L A R'9

PORTO ALEGRE, 12.- A'f! l ral. '

primeiras horas da manhã de ho- Ontem, á tarde. s. ex. em com

[e, viajará, da automóvel, com panhia do dr. Ibanez Vernei, (lS,
destino á Praia das Cabeçudas, eve na residencia do gil'liJ,"i1 J J.

em Santa Catarina,
-

o coronel aé Joaquim de Andrade, coman
Cordeiro ele Farias, interventor dante da 3'1. Região Militar,
federal, que se fará acompanhar apresentando despedidas.
de sua exma. esposa d. Avani .----

Barcelos Cordeiro de Farias, 6 de Gentileza penhorante da
seu filho Osvaldo, Rainha dos Estudantes do·
A permanencia do chefe no go- Paranà, liA Gazeta"

verno gaúcho n. vizinho Estado
será apenas de dez dias. Naque-
la praia de mal' o interventor Ie-

Da gentilissima senhora Nayá

D K W de 11 cav deral encoutrar-se-â com. os pro- Gonzaga, Academica de Direito
• • • o) genitores de sua esposa, dr. O�

do Paraná, e recem-eleita Rai-
quasi nova 4.000 kms. car Barcelos e d, Flora Barcelos.

nha dos Estudantes de Direito'
, . daquele

-

Estado, recebemos,O coronel Cordeiro de Farias
Rua Tenente Silveira, .69. pernoitará, hoje, em Torres, pro i- acompanhado da sua fotografia,

seguindo viagem, amanhã, para
O atencioso cartão que transcre-

------------

I
Santa Catarina, pretendendo che- ve�1sRainha dos Estudantes de
gar á Praia das Cabeçudas ás
prmeiras horas eh tarde,

Direito do Paraná, agradece ao

No decorrer da viajem desta
brilhante diario A GAZETA do!

capital a Torres, o interventor Flortanopolis, as palavras a seu

d I respeito publicadas, quando da
A Liga Atlética convida, por' fe era verificará o andamento

sua elevação ao trono, em 8 de
nosso intermédio, os diretores cios trabalhos do 1? A. E. .R., dezembro próximo findo, E co
de clubes, Federação, Ligas, para dev8,ndo - � engenheiro Batista

mo .prova de simpatia e grati
assistirem hoje às 7 30 horas Pereira, diretor daquele departa- dão, oferece a fotografia anexa.
a entrega'das �edalh�s e prê-

I meato� acompanhar ? . c�efe do A GAZETA, sente-se .desva-
mios na séde da A. C. I.

. executivo gau�ho. VJaJ�ra com o necida 'ante essa prova de sin-
_ _ _

- coronel Cordeiro de Fanas e Ia- id d
- . ..

- -

T al'-".l. di ,'.' do' R' G _

cen a e, agradecendo, sensiblli-mi la, e as rvísas O 10 ra� zada, a oferta. -- -'.-

de do Sul, o dr. Ibanez Vernei, I
.-

secretario da interventoría fede, Ordem dos Advogadas

Convite

..
.

�LEM, 12- Anuncta� ,._ -

.

�- se que foi con�tatado na Assalto aFazenda de Sao Luiz um

case teratologico, tendo
nascido um larrote de
tres meses com

.

seis per-

Aposse do presi- Empreza "Li--I,Novo prefei-íChegará, hoje, a Cabeçu-
dente Cerda der"de Cons-- to de Itajaí das, o Interventor Cor.-

truções Por ato do sr. Inter- deiro de Faria
ventor Nerêu Ramos, foi

Esteve õntem, em nossa reda- d f" dÇão!o sr.1Rui da Silva Azevedo, n�,!,�a O pre el�o, O mu-

sub-agente em Florianópclis da
..nlcBpl� de It_ajal" o sr.

Empreza "Lider" de Constrúções, FranCISco de Almeida, ex
sediada em São Paulo que, nos deputado da extinta As
ofereceu um número de "O Li-I sembleia Legislativa do
der". orgão de propaganda da Estado�refenda empreza. �
Gratos pela visita. 1

------------------------

RIO, 12-Um membro da cs.
I missão Maritima dos Estados
Unidos anunciou que se está es-

tudando um plano para Ecolocar �
.

na linha da America do Sul tres ;:
-. ,

.

luxuosos paquetes, maiores e me

lhordes que es recentemente inau- _1lnUl"�./eIlt.;_.
gU8 os na linha da Frota da Bo i .

-

. - , .,

Visinhança. Ninguem ha que pOS3a quebrâr a

"Combinação Feliz". -SemprlWmi.
dos caminham os imprescindiveís

I eompanheiros da Mulher ª,��Sil�i-
•

I'
ra:-PO' DE AR.ROZ, B-�TON

um jerna E ROUGE "Aaoraç�t
'·0"-"

BftATISl.AVA,12-Um grupo
•••••••••••H .

inicial de seis homens, que depois
Ora. JOSl=p·H'

-

..-INA SCHWI=ID--SONchegou a reunir trinta, invadiu a L L
redação do jornal da minoria
hungara cEstiiag», de revolver, e

obrigou OI presentes a levantar
os braços, enquanto destruía os

moveis. Declaram os assaltantes
que eram fugitivos de <Suraay s,
que se entregam II depredações.]
pele fato de terem sido batidos
peles hungaros.
Quando a policia chegou, os

IImesmo! haviam fugido.

MODERNISSIMAS GRAVATAS Ina Casa O PARAIZO
.._------------_..------.. ..------------------��..�--------..--..�..�

RIO, 12 - Depois de despa
char hoje com o presidente da
Republica, o ministro Valdemar
Falcão apresentou ao sr. Getu
lio Vargas os membros do Con
selho Nacional do Trabalho.
Discursou o conselheiro Fran

cisco Barbosa Rezende, ressal
tando os beneficios que o Es
tado vem prestando aos traba
lhadores.
Respondendo, o sr. Getulio

Vargas assinalou o adiantamen
to da nova legislação trabalhis
ta e salientou tambem a atuação
do Conselho, que -constitue, s·e
gundo s. eX. «um verdadeiro
anteparo da injustiça contra as

classes trabalhistas",

.

Previsões para o periodo das
18 horas de ôntem ás IS horas
de hofe:
Tempo - Em geral instavel

com chuvas.
Temperatura - Estave!.
Ventos -De Bul, cum rajadas

frescal.
'

As temperaturas extremas de
ontem, foram: maxima 23.8 e mi
nima 19.8 registradas respetiva·
mete ás 12.00 e 15.00 horas.

a
Vende-se uma Moto

cicleta

Especialista· em doeneas de Senhoras
.

e��reaneas)
(;ON,SULTORIO

Rua FeUpe Sehmidt� 39

HORARIO: das 10112 is 12 e das 2 is 5 horas

Dr. A�minio T�Vares _o.v;::;:.:�:IZ,
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistepte do prof. Sanson
Consultas das 10 áf! 12e das 16 ás IS-João Pinto,7seb-Tel. 1456

A,utogelo
?
•

GRANDE NOVIDADE

s

Requereu a inscrição nesta
ordem o advogado sr. Eduardo
Domingos da Silva. .A nova residencia

do presidente
Republica

da .c. .._ __ _••

,Brin
RIO. i2-:-Já se falou varia. .

Somos gratos à Cia. In,terna
vezes nos inconvenientes do pa- clOn�1 de ,Se&,uros d.o RIO de

lacio Guanabara como resideacia Janeiro e. a Cla. Bras�1 de Segll
presidencial. A sua proximidade ros Ge�als pelos bnndes que
com um grande cam[3o de espor-

nos enviaram.

tes, a necessidade de ás vezes, fi-
car impedido o transito pela rua

Guanabara, quando das rec�pções
oficiaii!, preiudicando assim todo
o grande transito urbano das La
ranjeiras para Botafogo, a falta
de tranquilidade que requer uma-.
moradia de �hefe d'Estado e ou' F" ."

-

d I Gtroe mais-tudo isso faz com que Is�a Iza a pe o ovemo

se cuida de efetivar a mudaÍl- Federal
ça da residencia presidencial para
outro ponto. E: () que se está
cuidandQ de fazer agora, falando
se que o antigo Palacio Imperial
da Quinta da Bôa. Vista será,
pOf!sivelmente, o futuro palacio
do presidente da Republica. Os
gastoB que ali estão sendo feitDs,
destinados primitivamente ao Mu
seu Nacional, talvez já se reali
zem para pôr o velho edificio de
acôrdo com as suas futura" e,
provavellQente f.unções.

ES{;OLt\. DE COMER
CIO DE SANTA
CATARINA

A 'Secretaría da Esco�a
de Comercio de Santa Ca
tarina; solicita-nos tornag;
publico que, diariamente, da
I 7 as 19 horas, fará entre
ga dos' competfntes certifi
cados, aos alunos· que fo�
ram promovidos a :érie S.:!

guinte, ou aos que conclui�
ram () Curso Propedeutico.

1•.

o Silbão

"Virgetn ESl!��íalidade"��
de WETZEL & Ci,-., - Joinvill,eC)�� f!RCt'-!

ESPECIALIDADE

�

I recomenda� tanto para roupa fina como para roupa comum.· .,
....------------------------------�------------..--------------------------
-,

�AR(;A REGISTRADA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Coberta de ga
fanhotos - uma

cidade inteira
PRE··à

; Onlbus para Caldas
, de Imperatriz

quer que passem, são p08t05 em

montes, destruidos e enterrados.

RADIO

'",:411,*,,1nncronet

\��> !j:
�1t
"Jf
ti
f}'

C

...-._--_._-----_._-_.---�

Exp'osição de Pintura
960 I(. I LOCY( i.os Todos os domingos haverá oni

bus nara Caldas de Imperatriz
partindo do Largo da Alfandeg�

Iás 8,80 horas, regressando ás 15
horas.

Ida e volta - 5$000 I
SELL & PR0BST

ConviteLISBOA, 12-05 gafanho
tos voltaram a' invadir os territo
rios de Manica e Sofala, cons-

'" tituindo verdadeiras nuvens. A
cidade da Beira foi completa
mente coberta, tendo 05 proprie
larios fl:chado todos os deposi
tos de agua, afim de evitar a

contaminação dos mesmos. Os
-c, pr�juiz0s causados ás plantações
foram relativamente pequenOF.

Todavia, receia-se que os ga
fanhotos voltem a percorrer êsses

territorios, causan-le assim pre=

juizos consideraveis.
Os ovos que os gafanhotos

deixam �ei'almente, por onde

Programa noturno

Ant�nio Dias e Aldo Beck, têm a hon
.ea de con"idar seus ilustres patrieios
e conterrBneos a ,'isitar Sllia exposieão
de quadros, no salão no �Inbe 15 de
Outubro, á Pra�a 15 de Novembro I

. I

MINlSTERIO DA E·
,DUCAf;AO ti SAtJDE

Habor Dias
Bob Lazy
Dorival Caymm
Orlanao Silva
mouro l1Ie Oliveira
Almirante BOSTON 13 O )

Orquestra ae Dansas uma:�� ,
.

-

dr'lvar
a cura ou á prevenção de

RaOamés e a Ali Stars Pllul D. White, sabio de Bos- tais enfermidades nos seres hu-
Regional Cle Dante Santara .

A "Combinação Feliz" nas tou, anda empenhado em com- manos,
ECluarClo P�tanê e sua Tlpica Corrlentlls perfumarias é arte que não b I
Romeu 6hlpsrnan com a Orquestl'a ae

\ prar uma a eia viva para ver i Maõ onde encontrar uma ba·
Concertos encontrará símile. As Iormu- b d )

,

como ate o coração o cetãceo. ela que sirva como paciente
Abertura com VOZES NOVAS, elementos Ias dos Tres Elementos While, que recentemente apre' clinico para tais exoeriencias ?

estreiantes no raõlo, p irmordiaí d :a I
-

r

IS a e eza sao s�ntou uma ccmunicaçãc ás so-J E, êsse o problema "êom que

.Va •. ao Mex',co',,
A's horas certos, 'ornais falaao!l com no frutos da "Adoraeão" ciedades medicas a respeito das luta hoje o dr. White.

.

th;las em primeira mão, forneclClas

O Corone I 8a. ; g���s�OIiE. sob o pctroclnlo Mh,_ isteria ::!t'do :le:::�;��::;n:;;'Db:� ._---------------.--------

�
. l R's 21.30 CRNCFtO DO DIA •• Escrita da Educaç'a-" cet dados novos, afim de obter

ti·sta li
li! intl!rpretaaa pl!lr Lamartlne Babo, uma solução oossivel de certos
uma oferta ao casa ae Iouçae "O 5' d

. I DRAGÃO.' e au e problemas que afetam o coração

HAVANA, 12-Anuncia-te i 5peakers ae stuõto r Oauvalao Cozzl e
do homem.

que o coronel Fulgencio Batista,' Celso 6uima�rães. Liceu Industrial de Os movimentos relativamente

chefe do estado-maior do Exél. Amanhã: Santa Catarina lentos do coração nesses grandes Serviço ótimo e pre.ços

cito cubano, partirá no dia 1:
animais fornece ao dr, White animadores.

d.este mês para o M.exico, e.m l
A' TARDE • primeiro pncontro entre o EDITAL elementos para obter uma série' Tanto se fabrica como se

scratch brasileiro e Argentino, d I
visita de cordialidade. O coronel; em Clisputa Oa TI"I('" ROCA. De ordem do Sr. Eng. Civil

e' e etrodiegrarnas (quadros vi, importa. Vinde t' verificae o

Batista foi oficialmente convidado 1 A' Noite. laa melo, Celeste Alaa, Ernanl diretor deste Licêu, terno publi-
vos) mostrando os movimentos nosso stock, sem compro-

pelo govêrno mexicano para vi-! Cle Barr05
co par� conhecimento dos inte

e reações dos -corações sujeitos misso,

sitar áquele país. I' FI's 21.00- Concurso Musical Ralo K ..2 ae ressados que, de J 5 a 31 do a varias ci�cunstané:las, _ ��ntualidade, perfeição e

! ��$���o� �8iSaeae2�$00���0�ã; g� corrente mês de Janeiro estará
O dr. White �eclara que os es- raptuez é O nosso lema.

____________ premios que RAIO K oferece aos b
'

I d
..

b
tudos que realizou em nove gran-

ouvintes, que iaen1lflcar as muetcce
a erta a matnct 1 este esta e-' I f t ) 'I

Rua Conselheiro Mafra 72
I

..

I' d
ces e e ao es convenceram no {e

'

Pe IH,,-I i!'b. ftd MIl o I, irraàiaõaõ neste programa. ecimento e ensino para preen= ] "f d TELEfONE 780
'" u lU_ ...." h' d

' que poucos ammars 50 cem e ' . .

l A's 20--3Q PRE 8 Em BlISC" de Talentos' c imento as vagas existentes nas f id des cardi I'i!!!:iilnt.-g-".o-tefll-. I

' •
-

.,.

di - d f" d
cnrerrm ii es cerdiacas que todos O c"'�me de ut."., ter

..
�

.'"
Um prog_rama poro caiouros. rversas secçoes e o reio, e- 'Ih d

ti' !l1-

d d'd
'

f
os anos matam mi ares e pes�· rovi

'" t'! --
.ven o os can 't atos saus fizerem. d',

I viana

rDrI C!l- .m I :'i"?..,üí1lS&!iM"hS&i -- '

di d
' ,SO&5 em to o o pais

iiiiII tIIilII -I "

as s-gumtee -
con tções .! matn "1 M di

' .'
.

i
. .

" _'�'A ·cl.rl" ""'-.. e iante o estudo. do, coraçao TAU8AT�' 12-J é B

12�"0 .
CLUB�DOZE-DE AGOSTv I\- ;P�R7X" PEDIR MA- I e ,d�5 Jlln,õ��ardjàc�s das ba- n€d.ito�or4i�, de 3gsan.o�·

I 'TRICUL'A lIdas, ele acredita poder desco- f
'.

'd .

'

governadur Olso!i acaba de per-:
.

. b
'

f' I
errOVlaT10, aju ante de mes,

, I
nr novos &rOS que possam e,- t' d I' h -

doae Tomaz Muoney. clmdenado I ,. "I

re ,e 10 a na estaçao des·

á morte em 1917 (: cuja sen-I �ONVITE
,

a) prova de ldad� mlDlma I ta Cidade e casado ha 17

knça fôra c':mut!làa para a pt.-
'

.
' '

.

. ;) de 10 anos e maxlma de 16; ! � � a�os, com D. Durvalina Mo·

. d
'

_. l T I
ConVIda-se os senhores SC,CIOS e exmas. famlhas, b) atestado medico de não �©l!Füil� o n�tra era amante ha 14 anos

na e pmao perpe ua, omaz S 'é C I d 'd N"t
�

B
'

,I ,

M 't d d para a otr.e arnava esca, enomma a 01 e a alana 5 frerem de molestia infeto- '(� �..
. de Maria JOSé Mascarenhas

OOOf'y e� ava encarrega o es� I �t CI b I á f 't 't d 14 d
-.

. ," i \
fH 11riFlffilt?:\

.

,

de 1917 sob a acusação de ter que e� e, ,� �á ev2a2r ha e el o na nOl e e o corren- c.)ntagwt& e não terem de· \V 1liJ' �1J��II'W r��lliJr�@ casada com João Domiciano,

] d b b
o' te, com lnteW s oras,' feito fisico' ferroviario con�erente na ec

I\nça o uma ou, a por ocaSIão O bb'
.

," u�

,

_

, ,
S4�ar A ra am ) d d

' t
-

d Q""
de um de�fJle de Ipglonanos

c alesta o e vauna, açao e l!Irlrlm, ambos de
,

�,
. 10. SECRETA�IO 41w11 SA til! :'tl c--'ach 'O

'

matando dez pessoas' e fenndQ
» AIl - ARI1A ·.EU (C oelra. s. casaIs eram

muitas oulras.
II-PARA SER. MATRI· compadres. pOIS José Domi-
CULADO q _ _-_ .. _ ci�no e Maria jJsé eram pa"

dnnhos de um dos tres fi-

a) no I' ano provofacioaal- Caíu sibre a lhos de�ljsé Benedito e o'ur-
Provas de admissão do p�o- f·lhlC h'

valina,

grama do 3' ano dos Cru- • In a, maM Ont�m, ás 19 horas, José
pos escolares; t d BenedIto, na casa de Maria

b) 2 a'n a_a J.&
.

no
.

aoo prevúcac;onal Clt OS"" CUJo comportamento
- Provai de admissão do irregular vinha sendo obser.

plograma do 4' an) dOIl MONTE CARMELO, (Mi- vado, alvejGu-a a tiros, te-

PERDIZFS _ Vila Vitoria _ Estado Grupos Escoiares; I nas), 12-lsabe,1 ?e Je5us vlaja- rindo-a gravemente, SUICI-

de !>anta Catarina c) no I', ano prof ssional - Vel com uma f,UlInha de seis dando-se em seguida com

De ordem do sr. Eng. Ci_4 Provlls de admissão do

2'lmêse,
?a cabipe do caminhão um tiro na gargan�a. 'Mana

vil Diretor deste Liceu, tor. O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado dno prevocaciona\ ou certi- C'ondUZldo per Mailoel Neto, na JOSé acha-se recolhida num

no publico para conhecimen.. para o tntamento conservativo e cirurgico de doenças pul- ficado de rratri�u!a, em Es- est�ada entre e.ta ciJade e !'gua hospit�l local, em estado de-

to dos interessados que, de monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- cola Normal Pumarla; �uJa. A certa altura da viagem sesperador.
15 31 d t... d t9rio encontra-se locali�ado na Estação Perdizes - Vila Vi� - d) 2' 3' 4 f" I a tampa do radiad It I =-::----------�-

a o corren e mcs e
no , e' pro ISSlona (Ir sa ou pe a E I,'m ,. IItlados das f,' ..

Janeiro, estará aberta a ma-I
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 - CertiHcado de apro,\'a I pressão da ag,ua fervente. Isabel g

metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encallada e I e" f' t
tricula no CURSO NOTUR. estradas de automovel, com clima Illuberrimo. ção (Guia de Transferenc:a) assustou-se, atIrando-se ao sólo. ,ras aCls as

NO (Primado e Desenho), O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- do anoimediatamenteinfelior Fê, lo, porlm, com tamanha in-

satisfeitas as seguintes con- dernos de Raio x- Heliodor,Ondas Curtas ·e Laboratorio de outra Escola, Comple. f�li�idade' que caíu em cima da

dições:- para exames de escarro, 'sazaJ 'aníloBSetc. mentar Tecnica, dt' mesmo I hlhmha, matando-a.

a)-certiHcado que é ope-
Seção separada para convalescentes de doenças graves, genero e ,em ideiitico oficio.

estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota-
rario;

.

mento, etc.
Os candidatos deverão compa-

b)-certificado de idade
lecer á portaria deste Licêu a-

minima de 16 anos; I ��������;;;����§;;������;;r;;� companhl1dos dos pais ou res·

c)-atestado de sanidade! ii
. 4 ,s3Ji!!!!! pODsaveis nos dias éitados, de 8 i

fisica; I ás 11.30 horas e de 13 ás 16'

d)-atestado d� boa con- LOT E R IA F ED ER A L horas, com os documentos exigidos,
duta;

para serem preencl ido. os pedi-
Os interessados deverão I

d:>s de matrícula.

dirigir-se á Secretaria deste' Dia 4 de fevereiro As provas de admissão serão

Licêu, para mais amplas in-l realisadas nos dias I, 2 e 3 de

f0rmações e preenchimento: M IL CO·NTOS fevereiro.

dos pedidos de matricula. I
.

Secretaria do Liceu In- I "."
. .

dustrial em Santa Cátarina, SALAO PROGRESSO,
7 de Janeiro de )--939.

M. GONÇALVES
Escrit.

De 17.30 ás 23.00 horas Quer comprar
baleia viva!

MOVEIS
Só na CASA SitAS

SACR.A-MENTO,

Edital

Sanatorio "Santa Catarina"-

Liceu Industrial de
Santa �atariDa

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação

MILÃO, 12 - O partido
facista eJimi�ou de suas fi
leiras o sr. Sergio Spadoni e

----------- Mario Schivi, este um dos
"

lideres «facistas» de Triestre.
,A eliminação de ambos foi
,

motl vada por serem associa
dos a judE:us.

M. GONÇALVES
Escrit.

AULAS

Secretclri& do Liceu· Industrial,
em 7 de laneiro de 1939.

"'ncontabilidade de
genios"

LONDRES, 12-«Incom
patibidade

-

de geníos» é uma
frase muito inressante creada
por um r!)mancista Vitoria-
110,_' mas não s.igliifica coisa

i alguma. Pel�. méúos assim

I' declarou na Côrte de Divor
_________.._... cio o juiz Langton:

DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN·

CARIÀ
Português - Cor-

. respondência co

merciai francêsa
e iuglêsa-arltme•.
tloa e pratloa Ju
rldlco-eomerclal.
Aulas para con-

cursos.
,

Rua Ge.neral BHtencou:t, 122

Preços ra-zoaveis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ptlo navio

Transcerre, h_�ie� a data ani- CKE, procedente do norte, che

v;8rsaria da "exl'íla, sra. d. Amelia garam, ôntem, a erta capital, os

�ichard da Rocha, �dignis5im8 seguintes passageiros:
raml'nhe-se ao Tesouro. d d' istrad Americo Vespucio Prates,Flola
_ consorte o outo magistra o sr.

O ,
....es o--ldem. M R h J' d Nogueita Prates, Adelaide Porte-
lO' dr. alio oc 'a, integro UIZ e

,_ At'l Ramo" Castro-Ao De'- d d S' j � la, Aurea Furtado Wolff,Oablid
� Dileito a comarca e ão ose.

part8me�to de Saude pública, A GAZETA apresente à
de Andrada Botelho. Helena de

par n que se diglle informar. Ilustre dama suas melhores felió'
Andrada Botelho.Luiz Domingues

José Silveira Ooulalt- Iolcr-
S. Marqués,Ema Matques,Bonoso

me o sr. 20. olicial.
tações. Paulo Cardoso, Emani Pierri,

Carlos João Cripa _ Idem. Fazem anos hoJe:; Guhard Guteberlet, Ruth Gute-

jOlNVILE, 12 _ Prosegup. nos patrioticos, hasteando-se _

o Pedro Pereira do Santos- berlet, Iogrid Guterbelet, Otomar

entu.iastic,menle a concentrsção Pavilhão Nacicnel, que foi feito, Volte á Portaria, pata que seja . A, eeohorita Solita Sousa gen- George Bobo, Amalia Boho,WI-

C O I a b o F a, (' ã '0 escoteira que se vem realisando ainda, pelo sr. comandante do devidamente selada.
til fi,ha do sr. Jorge de Sousa , lian Bohn Maria Bohn Antonio

� nesta cidade e que reune as as- 13. H.C., debaixo do toque' de Albedo Entres-Ao Tesouro, aplicada quintanista do Colegio p,doUo Bohn, Otomar Stanislau

sociações do Pararíá e Santa Ca- rodas as ba.das de tambotes da, para que se digne informar. C.ração de Jesu,.
. M I Bohn, Luiz

Cerloe Varejão Fon.

tetina. tropas ali presentes e dentro do José de Oliveira Carvalho _
-a exma. sra, d. '\Iana a-

seca Artur Hautz Freyes[eben

Desde sete horas da manha mais religio.o re.peito. Encemiohe-se á Penitenciaria gd.lena Gri.ard P..�ira. eop'" Nilo Carlos Freyesleben, Wal,,;

que as tropas acant<nadas nos Após, o representante do sr. para que se digne informar.
do sr. Abelardo Maxlmo Perel.ra; Peixoto, Maria Alaide Peixoto

variu! setores da cidade, come. prefeito municipal. acendeu a pi. J
. p' no

-a exma. sra, d. Alexandnna L
-

F d p' t A li'
. oaquim 181za- -wlgà o sr, Grisard� esposa do sr. Edmucdc B�tlza uettnaOnrloldelxAúdo, d itnélVI..·

çaram 8 chegar no local do ra- sagrada da Patria, que foi 20. oficial si o saldo da' verba G' d:
.

I enco r , ai o es a o I

I d I d d P'
usar , O "I V"· -d ti.'

sjun. co oca a ao a o e no". a- referida na informação do Te- I h
. h V cente, ..neu terra • "OU".

Por toda a <idade um reboli-. vilhão cujas chamas crepitaram souro comporta ainda o despesa. .. �:\Ita adte •

sen ,,�n a Ade- Akides JOJg�s Gonçalves, De",

ço intenso do. pequenos deíen- durante todo o tempo da extre- 'Francisco Du"a Junior -En' UHJob" � a exma. "uva e- elides Botelho de Abreu, Jo,

sores da Pátria, guardas avan- o"linaria cerimonia. camiebe-se a. Tesouro.
. mar IIJO. Antunes, Ataide Marti., Correia

çadas das instituições. Algunas ordens de pcsições
é •

• Eduardo Constantino Sshit, Ma

Os tambores enchiam o arn: tropa e colocação de todas '" profeitor;Mlloieipal narnavai n",,1 Ferreira B"nd.o, Luiz

biente de 'sons rjtmico., como bandeiras na [rente da pira. feita
.

.

, Maria Marti••, Ed.on Alo..

uni chamamento ao. que ainda pelo Cbele Gelai e foi dada a America Felisbino da Silva vem ,. lo.. Beatriz Be!Dsd�rf.

A correspondência, bemc0mo' D d

08 valores relativos ses anúncios, não s � mscre'Veram Da associação palavra ao sr. capitão Celso _Arrendamento de llm um nicho epo�s e uml!l auspncia de

e a,sinatur.. devem ser enviados mais proximo. Lobo de Olivtira do 13. B.C.. no cemiterio-Como roque., dois aoo' Lord Tubar.. volt.

ao Diretor-Proprietário J A I R O Por todl.O a parte o sorriso Oficial culto e cheio de rele- Pedro Soares de Aguiar - rejuvellcido para se meter de

CALLADO, aflora.a aos labia. da populasoo vantes serviços á causa do Bra- P.de 15 di.. de féria. -- Sim. _corpo • alma••0 cord.o car

que aplaudiu sem reservas 8 ex' sil, o ilustre Olilitar ao assomar Manoel Marinho de Souza- navall!sc�, E vocês vão 'iêt que

traordinaria realização. a improvisada triouna foi alvo _Idem-Idem. a Folia deste ano vae ser de

CARTAZ S
No Collgio Bom Jesus, equi- de IJma prolongada salva de. Avelino Miguel de SO\1za- arrombaI

. ..'
.

. E . pada. elega.temente nnif.rmi - paim .. , como indice r... lador do, 1dem-ldemo Lord Tub".. já sabe de

_

D',O DI,A
sada, a tropa que ali acantona, seu valor inteletual.

I'
José Dutra Feneira - Idtm muita coisa que se prepara nos

aguardav�, anciosa, aI chegad!l. E a assistencia enórme que Idem. arraiaes cama l'a!esco: Blócos mo' Maria Neves Carneiro

ODEON; O Itder do. de se., irmãos. ali se achava, como que eletri, nument.i,. ,"rp«'" inco.tave�. C
.

H' é·

eineDlall
E era bél, d. ver-se o cari- sada, ouviu, emocionad., com, para o grande "ioado de S. M. �J� ..rL . e'C.que. �ne;�Q

nho que ,e di.p,n.ava á tropa uma dição elegante e cheia deIN. .. .' _
Ó -Rei Mômo> I S.Ul falar ""' '."C U.CI� /'"5ro, aE·o

PROGRAMAS DE HOJE. pélo. �he[.s que a' comandam. fé o discorso: \ ovats Invedstlga�oes bailes dos redutos da Folia,GCal ff oOEcelçlao De o�za, .

d md'
E 'd 'I' A' E 'I em orno o rapto B I B ' n' Ch·... n e, 111 10 aura, .....(otl es

m ca a menIDO, a I. na c;X- segulf, o sr. cap, roanoe '

d M h 5
ai es a « 31ilnaY, A mesa, C t ['..ft. ·11 'I

.

h v bl

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: pontaneidade de suas declarações, de Morai., em nome do dr. ti art a totz 'A He.p,nhóla' «etc·. 'e!co. ",s.a ll�u erd, h1 �e RLe h'kuI
d' 'b

..

d C IM"1 'd- C I " h
,� 'm� 7laen' c en enaux, r

.
po ta mUito em se alulzar o ar o. ore"a, I ustre me .co D

. .
arna.a vem a., mIO a gen- H' d 'R c·

Um .xcelente programa varia- que ,Tepresenta aquela colmeia d, curit!b.no e catedratico da Uni- ..
COR O�A, 12--: O IUIZ te. E ••te ano nÓi ..mos 'tirar

ma

d aei c�eM lbn,"x, E
on�

d. compo,to de desenhol, .

cam" ..nti.nentoi pa"iotico. 'que ., cul. .."idade- do ParAná; que".e 4n�, 01<;,,' depoiS de :um d.a de des;...la. moleza, �. corpo_.�. cafr i"n- ÇMãO a, �HUZ 8F ur�. rnestO

r� de. õ:ttes médias_ ,_ L _(_ li'-
'

f
nro voltl)il \nOVb<mente a IOV€·'',.- I

� f ;J r T'
� oura, ans üen)éS, Helz�

--IV\L.JKfd�A 1 1Ú5LHA':� _

....m O'-'=<'" .nue... -"'O. efi- .oootrav-ª-re.ente, _1""...l<>u . o'· ',' .: .

' lo no anuangrl. .

' .

f'
.

.

I ã d
. _

-coo CHEGADA 'DAS AUT()
os l:vange ICOS de Cunti6á.

- ,aMLr�tãq 90_ ra�t() .. d"a JIl<:,� _Dizem Que a /Capelada ce H�eldn)esC' .NlcoBla,lbJorge ,BCer�ec,
c us o esse Importante se�

� 'Elos e
-

B-" >�--d'
-

V'-"PP)"Q ...,õ.ri.__:� -

•• �, I a alfes er er Sadl anei

d RIO
oU ,sposos aruentos esta sen i)

oe' r-'- 'LL4--, IL _
,

ria o com Oraot Withers. ADES I) CERIMONIAL DA d'
«Não q, u.erem.os paoar I'-mposto», DeUICIT 't IIldebrat1do Ltm"a; AfVI

I espera a com viva ansiedade I'> t F Z I

P 1 d!!QO() P TROPA
' be'mcd'

'uma cntlca Im,;agavel aos soltei' -
amo usare, I a Fusaro, Ra�

reço: 'li'
ouco depois das 8 horas da ' 'I orno o novo epolmento

r d F D
d d C! Z I'

ros atingidos pelo Decreto do:
mna o usaro, esal Albino

"'I"'-ES- "'080 -DOS
manhã r.omeraram a chegar as

.......-, o acusa o .:-luarez ava la, Pre- O F A' G

.., ..L..,. ...,.!:t 'd.J
:s E'

' d')
« u casa ou paga»! usaro, ntoOlo ornes Coelho,

autor! aúes especialmente �on'I'_ m. cl'mpnmento ao dto do ,�u.me-se que essas I igencias per' A t d M
.

d d
_ , I

Corre pelos d d é
n enor e oraiS, Maria P'·f·

a as para aquela extracrd,'narl'a. escotelfo, o Chefe Geral fez a Ili_lltam. esc arecer definitivamente
corre ores as·

..

h
de d F r - 'd

tinho de Morais, Lelio F"rl' li,

ce.rimonia civlca que J'âmal's nos
c amada. d.as associarões presen-

'0 cume.
os o_lOes ou seja to bs os A

- '"

:s Cafés d C'd d O rm.ando, David Fem:ira Ll'rl'li

fOI dado all�istir. tes ao 8Jurt, ao mesmo tempo
. a I a e, que um ruo Z I

A
.

po de Valentes senhorinhas fará
e Ia Sa!on Ferreira Lima S,..hw

sSlm é que ali compareceral! '.
que os ,seus respetivos chefús, ( S d IM'

•

I N G· d
uma crítica ás solteironas tam- lan� au ova, _ aria .Candida

ars. corone iemeyer, co't'"'andan-, pronunciavam o rito e Guer- i,' (;arolina Mull ....r b
S d IM' S

d•oU
OÇI em atl'ngl'd I O

au 3'112, 'arclo auJoval"

t 13 B )h ra qu'
-

' as pe o m,esm')s e-

e l) ',' ata ão de Cara- ' ,�er.ooclo,na, a qU,em tem a
' �ales PI'

d
:s d

.. creto para o su d'
,e o mesmo vapor, vindos d-

ores, sediado em Joinvile' jo _

ventura e assistir,'
perpovoamento a H b

�

IMPERIAL, à. 5, 7 e 8,30 .

W
,a E I

.

I
I'atria O nome d 'BI' ,am u'go, desemh..caram Oó ,,�

horas: ��Im d'
olff. pr�feito municipal; A

m � t'�o usar. f� chamadà;t
UI bailo Müller Sales e Cadê 'marido pr'a °nósn?oco seca: RudoU Hern::ann Alicke, Ernst

, l�pO lOeesano; dr. juiz de di-
a sW�I"açao os r.genbeiros ! família convidam aos sellS Por tudo isso o Carnaval de

Festsch e Fueda Paulig,

VA,RIETE com Ãnoabella e
relto da Comar.ca,· Promotor Pu'_ de Cuntlba, que tem como che- ' t' 9

I b f
palen fI e amigos para a I 39 pr t d d

_,_.

Ha•• Albe". lico, oficialidacle d, Exélcito e o sr. 10&. de Souza Reis e i mi"a de 70 d'
ame e ser ..te e o MIISSOLINI

Rodolfo hofke, prefeito munici- como. sub·chefes as senhoras d. será rezada sabado dia la)'4 q�� o�tro mundo e é bom que assim AVIADOB

I d H
' V B' M 7

" ac seja, para alegrar {) ambiente
pa e' �mon;a; inspetor esco- er�mca agglO oreira e ju- :

,

haras, na igceja de São Fran-
lar e f utorldades do ensino, dr, randu M,o,ekel, duas Ilbnegações 'CistO.

t�o carre�ago de nuvens negras, ROMA I 2 -O M"

H b ) P
vmdas d além mar I)" .'

sr, US5,'·

um "to Pederneira., diretor pe a a"'a. .

.

Ant'l'ip.damente agradecem. I. d·T ..
· I "". d"xou o aéroporto de L:t·

da El!trada de Feuo Sant ... Ca- A tropa dos E_vangelhos, cc-
,or R arA0 terlO 8ntem às 12 30 h

.

..

G t
' oras, rI-

tarina; Hugo Slrozzi" a'bastado mo rito de Guerra entoou o,

A
lo�ando o seu aparelho trimotor

comerciante em União da Vito- canto dos Escoteir?s, num ritmo. U, L· A " S_· J: bOffi?ardeio, -

para fazer um

PORTO AI EGRE, 12- ria, Luiz Kalhofer Fo, Alon.. de .•oz�. qoe lez com que a • V?O de ...peção d. � h.",.

O juiz munici 'Mario Di- Koe�l,op�, altotl fUhcionarios da aSSlSt�nc�a numerosa o

aPlaudisse:1 ,Prof.as ,Antonieta e Leonor de Barros
'sobre os pantaDos de ;P�ntine. O

fi�i declarou que, em lace da muruc.palrdade, Antonio Maohu- entuSla,hcamonte. ' ..Duce. fez, ainda, orna vi.it.

lei sobre crimes cOntra a ca, ch,f� da estação ferroviária Dep"" �u�a demon,'ração, Rua, Fernando Machado, 30 Fone 1.516 "és�erada ao aeródromo próx\'

e�o�omla popular, não ha de Cun.hha; dr. Carla. Moreira, de fé pela P.t"." e de amór pe- ..
mo. a c..ta, onde pre!enc.ou ex'

direitos adquiridos. c�l�drahco da Fa�uldade de Me-' lo Br�sll, o capItão Emanuel de: L.'
_

, , penencias sôbre o desenvolvimen-

Acrescentou que a exécu' dlClDa. do Paraná, comerciant�., MoraIS, pronunciou excelente dis' ; Ira Tenis Clube f,lorianopolis to de_ novos típos de armamen-

çã? �tual de um contrato ,�dustrul1', exm... senhores, pes-curso.·
tos e b.mba.. .

c�tnclde com a vigencia da soas eo povo.

let e que se considera crime
CONVITE

obter lucro super�or à quinta
O INICIO DA CERIMONIA DE.ORDE DE VE-' Em n,o,me da Diretoria, convido os Srs. Socios" e

parte da prestaçao prometi- .
LOClIDADE Exmas. Famlh�s para as seguintes festas: ,

da. PreCIsamente á� nove horas
-

da manhã o sr. capitão Ema'
DIA 15 DE JANEIRO-das 9 horas ao meio-dla-

ioel d. Morai" Chefe geral da LONDRES, 12-0 avião
COCKTAIL-PARTY

s�:pa�h:�m aquela �albardia t.ão ,transporte da Imperial Aiways
DIA 21 DE jANEIRO--ás 21 horas--

fé
'

t ;I� de/nltuslasmo e de nFalconn, sob o comando do ca-
SOIRE'E A' FANTASIA

_ pa CIO H:�S, ,cc arou que o 51. pitãO J, T. Perc b t • DIA 29 DE
coronel Nlemeyer, ia iniciar a cord de vel 'd Yd' a

eUb ' °d re. JA�EIRO-das 9 horas ao meio·dia-

ab t d '.

OCI a e, co no o o C
-

f
,er ur. ,. a,Jutl, o .�u. foi pele",.o de Goydon a B;uxel"

OCKTAIL-PARTY
edo por esse ,lustre mlhtar, em em 48 minuto�.

' DIA 4 DE FEVEREIRO�ás 21 horas-

R:fãO�o sr. comandante d...l 5a. "Allém dos' quatro membros da SOIFE'E CARNAVALE.SCA

A 'f
tllpU ação, o aparelho transporta-

seguir, oram entoados hi- va onze passageiros.

D. AMELIA ROCYA

A G A Z ET A A concentl'ação escoteira
de JoiDvile

Pedro Xwier & Cia.- En-

Nossa Vida
/

'

\.:NIVRRSARIOS VIAJANTESA GAZETA vend�S:iC�::-MotO:
Dir...tor _ Proprietario JAIRO CAI.I."DO O.K,W. de 11 cavo

quasi nova 4.000 kms.

Florianopolis, 14 de Janeiro de 193!}
Rua Tenente Silveira, 69. Interior e JU8tiea

Diario Independente
Diretor-Proprietário:

Jairo Callado
.Num ambiente de intenso ento�iasmo,

prosegue o ajuri, com os mais

auspiciosos .·esultados
Agentes-oorrespondentes em to

das as localidades do Estado,

o conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
.não implica, em responsabilidade
ou endôsso por parte da Reda�
ção,

Assinaturas

Ano 60$000
Semestre 35$000
Trimestre 20$000
�ês 5$000
(SO' PARA A CAPITAL)

chegaram do Rio de janeiro
p.xma. sra. d. ErotiJcs Muel�r
acompanhada de wa gentil fiobli
oha senhorita llka Lchmkuhl, qu
vem 'em ·ásita a sua irmã Bd
Lehmkuhl. digna esposa do �r

Antonio Lehmlruhl.

Pelo MONTE

.REX, às 7,30 horas:

QUASI CASADOS com Joan
Bennett e Gary' Grant

Preço-I $000.

Preço-I $000.
".N- hao a direitos ad-
...lrldOiJ e,.. 'faee da
18. contra a eeoDomia

popular"

"
LONDRES, 12-,-A Agencia

Reuter anuncia que a Rainhá
Nazli, mãi do Rei Farouk do

E�i,to, ,chegou hoje a Ale:xan·
dcul

.

em t,ompa�hia de' suas qua-
ro filhas, de regresso da viajem
ecentemente feita a Paris, Orlando Feroandes,

Secretário

Militares. italianos
morto. na Etiopia

'

o REGRESSO DA
BAI.N:DA :NAZLI

ROMA, 12·-Um comuniea'
do baixado ontem anuncia que
��rrera;o em operações de pó
!Jclamento na Etiopia 3 oficiais
e, ] 9 soldados brancos. Um�cfi

cla� morreu t'm conseque9cia de
ferimentos rt'cebido$', em encon"
tros com rebeldes ,nativos, sendo
os dois. outros dados como dt.
sapareei.dos. No mesmo peri�do.
morreram de doeilça 3 oficiais e

18 soldados, e, ainda, 63 ope'

ra�ios vitimados por doenças OU
aCidentes.
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Alfredo P. de Araujo, Mo- 'Cálculo de qualquer
,MEDiCO e· estrutura em con ..

Es:pecialista em tnolestias de creanças, nervos r . I ra t -n =seu escríp- t d
�

cre o arma .0impaludismo e molestias da pele �
e fetorio de advogacia á rua�: rro

l'ratamento do empaludismo e das melestias da pe- �le e nervosas pela Auionemomerapia Visconde de Ouro Preto � I I
.

Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembrojj3

I'. Telefone, 1.584
.

n. 70. - Phone, -1277.-

Consultas:-Das 8 às 11 e das114 às 16 horas

I���._"�._�_.��_������.����_�����.
Cai. 3; POS!al:..��--=-- �'

121f� PI�Hgl :��=�-= !

M .h D I C O O P".E R A n O B 'lBpa� ........
.

'�,i�� �i "

-

",���= "

.

fctf�
.

"'_AI'M,PIUI

:�1nutJ=,QI
o<-J\W .

ÇM
.�'

�Jj.f"�l1t.�b.
SCROPHT11Y4 '

, .-�éti���
'\ �� �.a.J16.

.

".�.�"'-
� lIISíetUI ..... r.� a

1l�AVA III.,'.�
_._ Mllhilltôl di .... �
:é'�i1r.J; i!@UUTIII·'_"

- �.'

P Ianta,execução, fis
calização e direção
de obras

. AparelhamentoJcom
pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado

Omar Carneiro Bill,iro
Etngenheiro aCivil

l)OENçASrDE SENHORAS-PARTOS
CGNSULTORI0-RUA TRAJAN0 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESlDENCIA A RUA José Veiga 186
FONE 1199

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

Pal.aia d.

1· Andar

Caixa Economic.�'
�

I
I
�

.

� Curitíba
Para seu concerte, ,roeu- �

i ral a Casa MusicaI., que csn- �ta com a tficina melher la

• ]�.:�j�:i?];,I�;"L ,2 .w����·
A E I e t r i c a

. (urso de Maquinas· e Pilom,g�.
PRg�ARAM.S�� AL�OS PARA �;A 3Ci. ��
QBINfSTAS. PRATlaA�TES DE

'._ "Ai, MOlO
RISTAS E A TUDO MAIS QlIEJ SE REll'ERE A'

.l\1EOANliA MARITIMA.

Apartamento
Caixa:Pos1al, 784

•

. ':5 r -t·c ) T )
.

NevesMadeiraDr. Joaquim
MEDICO--OCULISTA

Forma10 pela 'Faculdade de Medicina da Univer.
sidade de do Rio de Janeiro

ParanáAadies

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 Sallson. no Hospital
.

'da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

t Eleti'ecidade Médica, CUnica Geral
Consultas diariamente das '15 ás. 18

CONSULTORJO Rua Jóão Pirio 7 scb, Telelone 1456
RESI DENCIA:' Rua Tenente S lveira 57 Telef. 1621 PARA I_NSTALAÇOES DE .LUZ, FôRÇA E AN·

TE(JAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·
TOS PROCUREM

",. ,A E:LE1'!RICA
TEM SEMPRE E\1 ST�Kr cf;: A' VENDA. PO�
PREÇOS SEM COMPETIQORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, fLU"TRES fi ABAT-

jOURS ELEGANTES:E MODERNOS

NOVID�DES.I VISITEM 'A' Ele'tr.·caRua Joao Pinto n. 14
ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORT[-
MENTO DE CHUVEIROS ELE,'TRICuS, NOVI

I I' DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO
Dr. Pidro d@ Moura Ferre'

.

Venda e instalação de contador de luz e força. por
. preços modicos só na Casa A ELE'TRICA

'3Es''tft1jt5/'t:t:=@Ij!'Wi!? ·::::m._.-,..;;e3Z:Ztfl1ll1
I EDr. Ria.ardoj-I ..

Qottsrnannr' Dt Aderbal R.
.

a'a SilvaiEx·chefe da clinica d. Hospi, Advogadotal de Nürnberg.' (P.ureesar
Indórg Burkhardl e Professor P. 15 de Novembro, 3 sob.

Erwi", Kreuter) Fones- 1631 é 1298
I

Elp••lanela em clrurlllla -.1;-1''''''1:\"1+."'*[;'>i��:'.'·.·IJ·"'·.···•••• II!!!!!!l!I!III_-_-.!f!!I!!���:e�����1•
.� !.. .iS. Pi·L. # ?r-

lIaral

de Paula
1.•• �

,
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.�RTOS
Operações

Censultortc: Ru� Vicor
!f.W', Meireles 10
(;'�. ,

,. 's 1 O,3e e das 2 as 4 h".

Residencia: R'ua Vis" onde
de Ouro l'reto, 42-

Fone: GGnsulterio, 1405
. fone: Residencra, 1'155

TiraSandalias det t ) :ii g
.

e calçados de todas as qualidades
..

TA.MANCOS mexicanos para

P·reia· d. Banho
CINTOS, PULSOS. OLEADOS, CORDÕES,

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

Fabrica de Calçados -- BAR REIROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA, 39

A. LHEUR'EUX

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n- 1548 I

lanco do·Brasil

1111In,18 ,e
. Beleza

'.

'tt:"'oonornia
nas' Trabalhos do

hlter.
, I' .

,
,

alta cirurgia, ginaecolagia, (�&
ensas das senhoras) e partos, .

eirurgia de sistema nerYos. '"
operaçOes de plaseica

.;
'

..

10G.OOO:OOO$OOO
'259.746:100$000

·Capltal
,Fullda 111_ r••erva

sr··.. ia .... * •. p"e

EXECUTA Te"AS AS OPERAÇGES BANCARIAS

AGENCIAS 'E CORRESPONDENTES EM�T0D6 e PAli
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, N. 13

,
. Abona•.•m' conta corrente, os segúintes juros:

.

hp. cem ]ur')s (C01VlERClAL SEM LIMITE) 2% ala
:tlf. li81itades (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
J')ep. de aviso prévio (de quaisquer qeantías, "com retiradas tam
-_�, - bem de Cluaisquu importancias).
:. �m aviso prévio de.30 ,_.dias
�; __ de 6() dtas '

��.Í. de 98 dias

."OSITGS fAPRAZO-FIXO:
"0 " mêses
por 12 mêses
Cem renlfa mensal

BOIII
C8NIULTOftU'-Rua Tra
ano N. 1 a das 19 is 12 e

das 15 ás l' 1)2 horas.

TELiF. 1.28;

RESIDENCIA-�ua liste-

I
-

ves Junior N. 26 -

I" ..1IlA_---

411RA
c;J�

Consulterio Técnico de

'IVO A. CAUDURO PICCOLI
Enge��h.,.�D Civil

PrfDf�ssienais I!\abilitados para. todos
8S ramos de engenharia·' -'

Administração. censtruçãe e reforma
..

de
pagamentos em prestaçôes

Prc>jétos em geral

Escriterio central : . Rua 71de Seternbro, 47

�PO rto Uni ã o

LETRAS A PREMIOS
por , mêses 4% a. a.
por 12 mêses 5% c

Sujeito ao�)êlo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 le das 14 ás 15 horas

) Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas
Endereço telegràfico: SATELLITE

TELEFONE ns

.

CLINICA (iERAL
Vias Urinarias

,

1ratemento mfJi,rno ias
moleuitls 1ft) Pulmão

Consult.-R. joio Pinto, 13
f .� 1 eleíone, 1595
I,: -

:SR..
es. HotelOloria·FoDe 1333 .

h ,.

.; Consulta, das 13 ás 16_,brs.,..
__....� ...._...__...._ ,')' C i'· ... "'_�•.
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��������������������������������������.i.�!!!!!!�����:,,� ��

.

I Serraria 'São João'
·

'

· ------,----------------- ----

I
:
I Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

i metros. Bem sêca e de otima qualidade.
•

I
•
· ..

I ::=�::::::::::.�;
I Disque o n. • Daoo de seu telefone e J
t,� terá não só para seus passeios, como tambem para

viagens.

..

S02
soa
SOá
514
álO,
321
52S

Vi ação o', Ur o see rige
SEGURANÇA';'- RAPIDEZ - COMODIDADE

Proprietario ..JOSE' MAX I MO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOUS

SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos. t::j'j: ':�>:f!r

�u����.i!.�r:;�� �:i�e::�;:::��ã ;�e A��:'angutor���íl
Alegre aos domingos e quartas-fetras '::::::::::::::::,:::,:,:,:,:::':,:,:,:::t:

I AGENTES-.L\raranguá: Berllardino Maximo- Forqu;
lhinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho-

II Cocal: Zeferino Burigo & Írmãos-c-Urussanga: Rosalino ,-
Damiani & Cia.·-Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre SlIndlini

AGEN� EM FLQRIANOPOLlS'

JOAO NEVES
Rua TrajaDo, 2...:.:..FoDe, 165,S

HOTEL DOS VIAJANTES -- procurem para se hospedar em Araranguà

no distríto do Estreito

DISQUE PARA o N. 3 ESTREtTO

São todos carrÔs morlernos e. conlorteveis dirigidos por
hábeis volantes.

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

. ., ?' < .,

T i'___ " '.,... '.
-

, .

'

VENDE�SE um terreno no Ju.rCHARLAUTH I'gar Barreiros, com duas casM!
I'

,

J A V A d
..

I b [ é
o creme que revoiucronou o

e tijo os novas, um om pasto, I d Ih·' I' fIIIl!I__Em4;;';Waíilllli;;;;=:m���5:!i::dm!NZP&:mm;�Bí���5:'II=-_�

Biguassú, A' tratar com o pro-I
�

----l1IIIiii\'lill!!__IlIIli =t_Rl__•• 'prietario-Pedra Sipriano da não' é um creme comum GARGAS fi PASSAGEIROS

������!!!!!!!�����������
Silva, em Barreiros. 'I .

L U'THiii -������,���!� I CHAR A

G R A N D E H O T E L 'M O D' E R N'ri -II che,_extingu��à �s sardas, pano' DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLUME.
- '

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

I
-----------:;--- cravos e espm as, ·sp.m a mmuna

ÇÕES NO ESGRITORIO DA EMPREZA, A' RUA GON- I,
.

PREPRIETARIO
I irritação.

deixando-lhe a cuti-

JoãO Kuhn I�:
.

:I!mpa, macia e fresca. SELHEIRO MAFRA, 29.

_ J.CMXA p�n� u. ENDm�O T��RAnco: _ID�·.·� �����miIT�·��·i·iwiiT��mim�_i��'���vi#���_i��������'tL
, ..GraDdhotel .�

D� CREDI1J UTUO EDI-l

7=�,.� ��_,:l.� ......_!..... �_

-Ó:- ,. ...... , •••• ,� ...f.':�.!-� ...�-�,-: ..
-

.•� ,- ;:, ... ,..".-:�.-,_--� ....�� - .,�� "=)��--r>':'h!'" _,o Ma

o CAF E'
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveterla, estando habilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

Dorarios de saídas

Em prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs vlajante$" e'�:·é,XriJas. famílias, cqm� luz agua corrente= � 1

. em todos' _-Os quartos '"

.i . �J.::
Tratamento - de ·primeira or�em

Diarias: IO,000-12'�OO-14,OOO e 16$000

- '

f_úbe de' Sot"tiio"__�s-�'e-In-·�Mercadorias:-
'..

• • f _"' J_: .
.

.

_ �
',)8 'de Janeiro 18 de ..Ja-neiro

..

SALAS DE _AMOSTRAS
�

ASSEIÓ E PRONTIDÃO

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

',Muitos outros premias menores

Formldavel .••

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos � Correios e Telegrafos

Tudo: por 1.$000 IFanfastico.�.• ·1
:L�

Santa Catarina'
)' +; , 1

i '.

DEPGSITAFlIOS EM SITA .. OATARINA

:'H'�' O·; ·E"··' p.'C," K E'
'

". . �' .,._.
, ... .

, :
.

- \ .

FLORIANOPOLiS

PlII:,P·PlESENTANTES ,E
, CARLOS
Buzinas Matriz
aosca

..... _ai.......t., .
••.,111..... .u .

Vela. e Mago

Filiais em:
-, -

.
............. O."DOM. b.terl. c.,, .�JI.)

................a.•.,....

• •

"linda em iod_ .....
•.e••• fi .

!!l.e.

Hlumenau, Crdzeiro 'da- Sul,
Joinvile, Lages, Laguna, São
Francisca da Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubá�r�ãa
, !

: � \

- . _, -�":�::;,,:(:

De "'*",_ MundIal •
• , �

, � ,1 '
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A GAZETA ·Plorianopolis, 14""'1�939
------------------------------�----------�--�-------------.�-----------------�---------------------- ..�""-.

A GlAZETA DESPORTIVA
. -

-
_.

.

�. -....""'.""'''...._-�.-----_._-----.....,

Direção de Hélio Carlos Regis

B '-1 a' t'·· r
o provavel_lJuadro

raS I X····· r'g:
I ,

en '.. Ina "crêr qU�c;n�:�: :�.�hd�:á�o presente comentário, tudo leva •

'\ .
.

.

.

.

"

\
Batareis

Domingos -' Machado

h
,._ ".

d Zezl- Moreira - Brandão ou Martin -- Dei Nero,
a rnana, ,� r1l gra'n e ! Luizinho -- Romeu ou Valdemar -- Leonides o Tim ou Peráclo

UrnatCh " -J I
- Hercules ou Patesko.

quando será escalado
}

Hoje, à noite, segundo foi divulgado. será escalado o nosso '

que fazem sacuda os nossos nervos, que deixam na expectauva mt- Ha 3 anos que o malar atacatc paulista não atua nes.a pC-, scrath.
[hões de �essôas, EJ.ue abalam todo o país!

. •
sição,

. .

.

. I .

A Taça Roca está em 'nosso poder.
,

.

Sao os dois melhores países, da América do Sul que Irão
. Agora" porém, com êl;,,�� fOI �m. grande

_

estrema o técn�: I
_

Mas, apezar de destreinados, (pe.rder por estar destreinado
competir.
_. . ,.. 1 co. pretende, sómente em I u�ca tremo, coloca lo na ponta di I nae é desculpa. mas uma vergonha) confiemos em nossa gente, em

.

Irao definir uma

supr.�macla que não eXlste� Irão dispender I reita, I nossa fibra, que tudo sabe fazer quando se trata do nome do :

as últimas gotas de suas energras para colherem os lindos louros da Adilson tem cumprido boas atuações.
.
nosso amado Brasil.

vitória. Lindo. que é apontada como o maior estrema nacional. -

.

Ãrunbã. às 5 hs. da tarde em 'ponto, 45 milhões de bra- não foi convocado. A irradia�ão
sileires irão escutar -na maioria-c-a atuação dos nossos patricios. Porém, ao que perecer o ouupaate da posição .será

I Há uma atmosfera de desconfiança, mas esta titubeação seré mesmo Luizinho. 'O grande jogo será irradiado diretamente do Estádio do'
suprimida pela 6bra e pela raça. _A meia direita, até agora, não havia nada a resolver. C. R. Vasco da Gama, que é o palco do grande match m-

Sempre, antes das lutas que definem adversários, há as at- 'Romeu, «o príncipe da pelota», como foi cognominade era o ternacioDl�I.
.

mosferas [avotaveis e contra.
.

insubstituivel, o melhor do mundo, o absoluto, o cerébro do ata- Todas as estações do Rio irradiarão esse jogo.
MàS. tenhamos fé e esperança. que e outras coisas ainda mais bonitas. A firma Costa &: Cia., portadora dos [amoses rádios
Tenhamos paciência.i, No treino de quarta-feire, o meia do Fluminense, se- �Felips», instalarà um rádio na nossa praça, podendo ser escuta ..
No concerto das nações, o nome rio Brasil, no terreno do l gundo relatou o speacker, teve

u.
ma fraca alu3çã�. .. jdO

das escadas da catedral.
futebol. é 6rmado como um dos melhores do mundo. f Valdemar, do Flam�ngo: que estIÍ na, �mlDenCla . de. s�r

'I contratado pelo Vasco, que' Já foi, tambem, o melhor meia direi- A hora do j••goO nosso. serath ta do Brasil e que agora está voltando à sua f_)rma antiga, foi

I.. . .

.

'.' . I a afIação do gramado.
.

.

.

. Pontualmente, começará às 17 horas.
A Radio Nacionel, frzerJdo a sua' irradiaçêo diéria, dlsse-l Romeu, l.::go· que acabou o ensaio, declarou aos cronrs-

nos que aBatatais, .Domingos e Machado selá confiado o tri� 6nal; i tas que 8(;ha�a-se. �ei� fora de Jorma � gue ?ãO estava sentindo- I
declar.8odo que FI�rlOdQ, back esquerdo da. V�sc�, é supenor ao i se. be� para �ogar, IOdlca"d� um', substituto a ,altUra e que. por \
zagumo do Fluminense, mas, que não sena incluido, ao lado do: certo, ma brilhar: este substituto ,e Valdemar. .

I O presidente da Republica dos Estadas Unidos do Bra:'
zagueiro do Flamengo, no scrath per não ler experiência em jogos I Como vemos, a meia d,�eita é o que não se esperava, uma i sil, o ex. sr, dr. Getulio Dorneles Vargas', acompanhado do
in.tern�clonai�. r- •. '., 1 incógnita. A • ...,_. . t I corpo diplomático c' dos ministros de Esf�do. ira "a�i�t�"Q �n-,

.

A h�ha média, continua o :P":. k -r , � o rnais sério proble- I
, .•

Leomdas, a atraçã? m�gn� �a.!aç� do Munao: é ID' I de jogo na qualidade de cenvidsdo �'é', honra. � .. �.

ma. POIS" ,antlg�mente. ��. que os tec.ucos li!1hao: dlficuldade era 5ub�hlulVel e, por esse ml)tl�p,':sera, indiscutivelmente•. o .ht,ular .d� I
. O embaixador da República �rgéntiDa tao:i� 4i>:C �,

,e5�alar a linhe l�f::rmedlarJa por exce-so de bo}:' Jogadores, porem, posição, estando· cOD_Jo seu,,' r_��rva Ozées do Madur.elra '. 1'11151< vidadó <l assistir o: grande jogo, na qu�lidadede as:;;stente tle nQii'â�
., hoje, é o contrario. [nho, Teleco, C. Leite, que s:�!a. grandes centro-aventes são cartas ]

' ,

.

-_'
,I>- ••

"

s..andã�, o cent�!-hl!lf do ,C�'.l�!ia��, :�u� _ �st� n�. !_mi'· �ora do b�ralh? ,_ _'-;
__ ,� ..

,_� -;..: .. --:-.�.,� _ �..I-- "-'-"'_.� - - �,---_ �- ".�·julZc.·�·:�:" ,-
n�J:l:Cla- de -ser· e.Qntratadn :pela Vasco. - cumpnu uma pe!formance A . mela esquerda e outra Inccgmta dlhclhma. ,:�

-

. .

. Carlos Monteiro será o árbitro.
notave! no treino, de quarta-feira, po[t$:1do-s� como o melhor-homem Quem serà Tim 'ôu Perácio�

. ,

€O; campo. �

......
O meia do Botafof!.@ é muito mais novo do que ,,'-do Fia;

,-'

O pivct "coJored" o§_tenta grs'nde forma.
.

minense..
Martin, out�o gránde centro-médio. de indiscutivel valor. Perácio, relativamente, é jogador de dia, pois tem Jogos

está. tambem. em féco. em que assombra, sendo o absôluto do gr&mado, outros curnpte
Não se sabe aindà se jcgará o center-half do Coríntians, má figura. ;

de S. Paulo, ou o pivot do Botafogo. I A prova m'ais flagrante ',disso
O fato é que, jogando qualquer um dos dois, estaremos i"do, quando abafou contra a Polônia

bem servidos. fracassou contra a. Itália e Suécia;
O grande e tormentoso problema dos 'halfs de ala é a Como artilheiro,' Perácio é emérito.

maior di6culdade do (étnico Carlos Nascimento, do Fluminense. I Tim, é o contrário:· não é de dia" mas d� épocas.
Brito e Zezé Procópio estão machucados. Assim, por exemplo, te_ID melles em que Tim assombra
Oscarino, half direito do Vasco, se não elStivesse hospita- em tados os jogos em que faz parte, e tem _outr!!s épocas que,

lizado. seria, indiscutivelmente"o titular. visto estar cumprindo muito sem· fracassar, não assombra. O sr. t;arIos EdgarTO. sr. Carlos Edgar Moritz,
mais

-

sólidas atuações do que os dóís halfs que participaram da Tim, que foi chamado o gênio do campeonato sul-amc- Moritz, por grande, I levantando-se agradeceu 8()S

TAÇA DO MUNDO. ricano, não marcando neste certame um único goal, mosttou, Dlai�ria., foi reeleito I delegados d.e clubes a confio
Tunga,. o grande médIO paulista! de ba muito, devido a agora, no último campeonato cario.ca realizado, que se findou no prel!illdente da L.F. F. ança deposItada em' sua peso

uma contusão, que está aff\stado do futebol. do:ningn pa<sado, ser melhor artilheiro que Perácio, pois, enQuanto soa, prometendQ, com e au�

Zezé Moreira, do Botafogo, reserva de Zezé Procópio, o lIJeia tricolor foi o melhor artilheiro de soa equipe, 'assinalaõ� Realizou-se, quinta·feira, n1. xilio da Imprensa, cantinuar na

é 6 único em condições de jogar. .

do 11 tentos, Perácio assinalo.u 9 goals.
.

sede do Figueirense F. C, ás sua obr� de unificação, e do en-

E, verdade seja dita, Zezé Moreira, que é irmão de Ai- Se é por -artilheiro Tim, presentemente, é mais do que 17 hs, a eleiçl. da diretoria da grandecimento dOi clubes de
moré, Dão está na altura de f€presentàr O scrath brasileiro. Perácio.

,
L. F. f.

'

FIorianopolis. /'
E't em verdade, I:) cúmulo da falta de médios direitos. O meia esquerda do FIUl�nin(!n8e, porem, caso jegue. Assim, para votarem, estiveralll Logo a�ós, foi encerrada a

Argemi (l. half esquerdo do Vasco, se nlio estivesse hospi· será o elemento mais marcado, pois. o técDico argentino observou·o presentes os srs. Valter L&nge, sessão.

talizad-;, sena, fatalmente, o titular.

Ibero
no jogo em qu� realizou, domingo, contra o C. R. Vasco presidente do Avaí, José Daux,

Afonsinho, o haIf esquerdo efetivo do nosso scrath, está 1[" Gama. representante do Iria F. C, Ar-

�usperso pelo seu clube, o S. CristovtJ9, n�C) ·podendo, por isso, Há, o que é verdade, um X difícil de se achar a solu- mando Fonseca, representante daiAJogar. .ção. Clube Atlético Catarinense, Val-
Canali- está algo cansado, embora ostente, atualmente, b-aa ?' E sempre a eterna perguuta: Tim ou PerácioJ ter Dhiel, represelltante do Ta-

forma, não podegdo, por este motivo, ser ó titular. II. A verdade' é que não. 80 'pode dizer le um é melhor qu<": mandaré F. C. e Aldo José da
Médio, segundo informações, e, a!ualmente, o- maior haH :oulro.

.
Luz, rep�esentante do figuei-

A sr. ú. Cornélia Fágundes,'
esquerdo do Rio, porem, o irmão de Domingos. eatá na mesma si· I Hercules. do Flumineasê:, e Patesko, do Botafogo, dis- rense. ilQbtr� inspetor da Alfândega e

tuação de Canali. " rutoll a supremAcia da ala esquerda da ofensiva. Como representante da, Asso- digno presidente' de honra do

d h
"

d d 11:' Tamandaré F. C, em carta aDel' Ne:ro, halE esquerdo do Palestra, de 5. Paulo, ao 1UP. " Os dois. reis, esta
..
posiçio BC am-lIe nas mt..smas con i- cia os _ Crenistas· J..dsportiv.os� . , .

d nós endereçada com- a data detudo indica, será o titular da posição. ções dos dois meias esquerdas cita os acima: esteve presente o sr. H.Carlos Re- .

I I IOde Janeiro, , d.eclarou-nos nãoPois. como vemos, elementos sohram para ali duas asas . Patesko, lave e aji, ipte igent� e rápido, artilheiro é f) glS.
medias, mas, bons cão tem nenhum.

-

nome mais cotado, porem, no' último treino efetuado, que foi na Após terem oa delegàdos de acdt&r a s_ua �andidatura á PU"

I f H I I d sidência da Liga.A defesa, destarte, tem 4 pontos fortell-o trio fina quarta-feira. teve uma raca atuação, ao passo que ercu es jogou c ubes vota o, o presidente da
.

)
, ,

d C I M Apressainó -nos
.

a �eclarar quee o refltro-medio, (embora Martin ouBrandão • muito bem, entida e, o· sr. ar os ; oritz, .

él 't f
.

Sendo. que. dois' pontos seria' flacos, embora Zez{, Mo· O ponteiro do tricolor é, tambêm, artilheiro, forte, agressi- de,signou o sr. H. Carlos Regis ball.mcae..�aclona a C�t a não OI pu·
-

d I � no dia eleiçao da Ligllreira IS DeI Nero JogU€�. .
voo para, em nome a mprensa, ve- .

A 'illha atacante tem, tambem, a� suas incognitas, os seus Convem, en'.retanto, salientar que Hercules, durante todo ri6car �s, votos, e o sr. Ivo da I por motivo de f&rça maior.

problemas bem difíceis tais como: a ponta direita, a meia ,direitl!, o campeonato, so fez um jogo boro, que foi contra o Vasco. ;Luz Montenegro parn, na quali-
a ala esquerda.

'

Por i.sso, sua escalação' é dúvidosa. dade de secretário da Liga, ir
Explicamos os motivos: Luizinho. o meia direita reserva Mas. apesar dOIl pesài�s, segundo muitosçronist�s do Rio. tomando nota da apuração.

do scrath 'SfllSileiro e titular do Palestrv ltelia, de S. Paulo, existe um ponta' esquerda superi,or aos dois, e esse é Carreiro, do No Hnal, o sr. Ivo l\'bntene-
foi, nlo resta

.'

dúvida,' um grande estrema direita em t 934, I S. Cristovão.. gro proclamou o seguinte resul-
quando o Brasil disputou a Taça do Mundo. Dizem que é o único extrema do Rio que corre com a 'tado:

. ., .

. �as., depois daquilo, Luizinho abandonou completamente a �on- bola'nOI pés'" olh�aodo. para o adNersário.
.

Ptesldente: Carlos Edgar M�.
�a, direita, nio querendo, de ne-nhum mo_do,' atuar.. nesta pos1ção Carreiro;' afin!ll .de iC0,f!,tas, foi convocado.. I· r!t� .. votos e dr. Renal.o Gu:-

. come; ,liucedeü Vária.
.

vezes no Càmpel}nato Sul-Americano rea- Mas, a dúvida paira sobre estes três ponteiro, momento tmez t volo. Para Vlce-preSl-

. ,:,1izido' na Araentina, onde, senda, varias veles,
. 30licitado por P-i- sobre os dois príme�1'os,' dente: �el,soD, �unes 5 Votos.

farão,

Convidados. de honra

• serath arM4!ntino
Só será escalado na hora de entrar- em campo.'

'!C.
* *

Martin. caso jogue, será o capitão do nosso
. selecionado.te"mo·la ca Taça do Mun- Machado. entretanto, caso o pivot do Bota/ogo não

.e a Tcheco.SI(,vaquia e atue,- será o captain.

Haverá substituieõ_s!

Haverá, caso necessario. s�bslituíção até 3 jogadores.
._

earta do.dr. Cor
.élio Fagundes

A posse dOIl novos
membro. da Lig.

Realizou-se, ôDtem, a posse
dos novos diretores da L.F.F.

Só amanhã, 'porem, podemos
dar o noticiário, referente á sole
nidade havida,

.-
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Dr. Pedro de Moura Ferro m

. Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)
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A,LBERTO BORNSCHEIN �
f�RUA 9 DE MI-.RÇO Nr. 214 <í

�aix. postal 9S . �nd. telgr 'iiMiDerva�� {l
.J Q I"N V � ��, E '1

.�"••••••�li "'";"'tt!)",,'�. ·�.OO••••

���p�amra�O�N�or�������·�·'-�·.�:�-�p�·��··��o�s�U�'�.�.·�_�._·�.__ T�ne��t�I��ntr�I�=n
e Paquete ITAQUE'RA sairá á 15 dO O Paquete. ITATINGA sairã. á 11 do Icorrente para janeiro para:

.

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de janeiro,

. Imbituba
Vitória, Baía, Maceió, Rio 6rande
Recife e CabeJelo Pelotas e "Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre, •tos sujeitos a baldeação n� Rio de Janeiro. .

'r"AV.ISO Recebe-se carga" e encomendas até a véspera !das'saídas dos paquetes -Preferido das Exmas.�_Faniilias e Snrs, Viajan���/
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a- - JARDIM GRANDE E SOMBRIO _. [�testado de vacina. Selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser. Quartos bUDS Dfile cfBmid� •entregue, nos A�mazens �a Companhia. na vespera das _saídas �t� ás 16 horas, � g'V� IW liiU

para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcaçoes especrais. :: .

BEBIDi\S NACIONAIS E ESTRANJEIRAS·
.

!
..

'

ESCRITORIO-PRf\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE 1250) �- ::
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3-(FONE·1 666)-END. TELEG. COSTEIRA I' P oprletario: A. L r � r o r R '@tI;;;'

. Para mais lnforrnacões com o Agente .

...." � U &. n I;.. •.
@l

J. 'SANTOS .CA�DO.SO .';' 0-----(��OG��U••O��'�I�\J

, '

,_'" TE:.... sa: ..

f"iFY"i'WiW'
...... que possue o maior

e mais variado estoque \ de
. qualquer artigo farmaceutlco
e dentario no ..

ESTADO DE
STA. CATARINA

Dépositos Clentsrios erre

Blumenau-Lages-Jaraguá ..Cruzeiro doSul

R·ue Visconde de Taunay -f'J' ·185
Jeinvile •• ,Sla. Catarina

W'li'

Hotel situado em melhor ponto silen- ::
cioso do centro da Cídaoe

\

RrA-UlrTOR

T
(I@

.•..

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

'PROFESSORES
PRODIGIO, significa MILAGRE

MILAGRE significa
�BARLAtJTB

usando o creme

�DARLAUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' ...__�__

<·Al.tt Stl. . UI@. L '. *

Valvul.s
Fonog'rafos
Discos
Agulhas

/

n@$.ee;o"-w

Admitem-se ainda �algunslagentes�n(j�illterio�
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO -_ VIDROS DI: TODA ESPECli _. MOL�URAS-....

QUADROS, ETC.-vIDROS LAPIDJ\DJSIE I3ISEA�TE' �OB MEéIDA

Companhia Nacional de Navega-u0

ção Costeira
Movimento Maritimo ..Parto Flori.Aapolis
Serviços de Passageiros e �:te Cargas

.

Fretes' de
•

cargueiro:

5 I E P E'k,R
__ . For�ece-para o' ír:"'lterior

Rua do Prlnclpe, 353

..JOINVILE

=0 A'S A .p I

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzenl+Camisas � Gravatas, etc.-Artigos para
.' Barbearias-Para Inverno-c-Banho+Bport=-Viagem e Carnaval

Im -. .2 ...ii ........ . ,.. '.

A nàva linha d. radias :. \t

4- ;

193.�

"

HOTEl. ANDR;ETTA,

o'BEiROll Dl�'PRAÇ�
ACOMODAÇvES - CONFORTAVEIS' PARA VIA

.

JANTES E EXMAS; FAMILIAS

!Il TRATAMENTO DE PRIMEIRA OR'DEM-CO-
, ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

'I'
Anexo: Armazem de secos e-

molhados
Derval Souto �atariDa

� ,,",_ .. �". �,� - ".-.-_ � .

DAr
�"----------------I

-: Propr.: FRITZ SOPP I
I
II

HOTEL A Vi: N I

Sintonisação Elétrica', em quasi to-
. dos os modelos 1939!1I maravilho

sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi-

.

mento de pressão sobre um botãolll
't-"'ZI'""§JJJt5W$'W&zi" .. Tt

.

Distribuidor Exclusivo

Casa P I·' E P E R

�

o ponto mais central para hospedar-se �em
[oinvíle, com conforto, ótimo passadio e prontidã
sé "no

. Hotel Avenida

I. 'g
� 'til!

1 1I5_fII1lU__IIIIIII_...IIIIIi__

-

..__

c"., ;ç.aFêõ&t'j ,...,SP::"''',. -, �- ,- ,. i "- - .. ,t.-·· ,'v �" .• _. ·1, ,,(
- .'

a <A CAPITAL.
o maior stack:de=rDupas�para meninas e:lgar6tas

Rua Conselheiro Matrá esquina da Trajan:i1�
.

.

A C A P I T A 'L. .�.

Rue 15 de No.vernbro, 366 JOINVILE

A pC. A
JOINVILE

O,A�rs A
.J O I

I

P I." P .1
N,VILE

..

V.I S.t",.·e:,M

, '.'-' ..
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A GAZETA de U'ltima ho-ra
refugo de esportiva
pinheiros

Papelão

Jogo, infantil
FLORIANOPOLIH, Sahado, 14 de Janeiro de 1939

----------------------------------------�-----
,---------------------------------

d
Terá lugar amanhã, ás 14 ho-

O grande industrial eras, ao stadium da F. a. D. dois
Caçador, sr, Primo Tedes- interessantes prêlios de futeból
de; está fabricando pape- infantil, sendo o primeiro ás 14

Ião, aproveitando para tal horas disputado entre o Botafogo
O refugo de pinheiros. x Flamengo, e o segundo ás 15

horas entre o Guaraní x Bocaiu
A produção atual diaria Vã. O entusiasmo reinante entre

é, em média, de 400 qui- os petizes é enorme.

los.

Avariou a maquina
"A Noticiau

de Preso o autor de Consulado dei Uruguay
• •

assassmoum que la Cancilleria de este

instalada en el Edificio
Se hace saber a los interesados,

Consulado ha quedado provisoriamente
Gloria-2. piso.

Horario: de 10 a 12 y de 3 a 5.

,jOlNVILE, 13 - Devido a

uma séria avaria na maquina
impressora, o grande matutino
«A Noticia» tem encontrado
grande dificuldades na tiragem,
o que tem provocado sair tar
diamente, não lhe permitindo,
algumas vezes, alcançar os cor

reios.

Conselho Diretor do Clube
dos Funcionarios Públicos

CAMPINAS, 12-Com o fale
cimento, na Santa Casa local. do
sr. Francisco Lopes, branco, bra
sileiro, de,50 anos, vitima do es

pancamento verificado ha dias na

Vila Industrial, nesta cidade, foi
preso, apôs muitas horas de peso
quieas, o autor desse assassínio,
que ,e chama Antonio Marques,
preto, brasileiro, que por motivos
ainda não apurados, agredira á
qaele senhor.

Teléfono: 1.320

Federação Catari .. ·

nense de Desportos
AVISO

Notas Po
liciais·.-.__.._---�---------�.. -.

o Mundo no
memente

Atundou o

assoalho
Pelo nosso prezado amigo sr. COID visitas

Artur Beck, foi-nos gentilmente
oferecida a interessante revista Embriaguês e Desordem tudo

De órdem do sr. Presidente,
e faço ciente ,ás entidades e clubes f

«O mundo no momento», que é f
um' verdadeiro breviario mensal

iliados a esta Federação que, a
Por embriaguês e desordem S

-

d A 1'1" G I
fixando a atualidade, -

i essao e ssemu ela era con-

foi 'recolhido ao xadrês da Po- BRAGA, 13-Um acidente de; vocàda para o dia 15 do corrente,Trata-se de uma obra que de- licia Central, O estivador Brau- aspectos ineditos ocorreu ôntem ás lO, horas, foi transferiria para
ve ser lida pelos estudiosos, lio Farta, com 23 anos, de côr na povoação de Lanhoso, onde! o próximo domingo, dia 22, ás
dada a complexidade de assun- branca, natural "deste Fstado e o assoalho de um quarto su- : mesmas horas.

URUSSANGA, 13 - Proce-' tos palpitantes que contem e dor
á C ispim Mtra Id t d P t AI h

I
derá doui id

mora or a rua n . cumbiu ao peso das pessoas Secretaria da Federação Cata-
en e e or o egre. c egou, I que po era ser a quin a na a-

que o enchiam, em visita a uma, rinense de Desportos, 13 de ja-
hoje, ás 12 horas' a esta cída-: gencia de jornais de que -o sr. 'rentativa de agressão parenta enferma. I neiro

de 1939. •

de, o ilustre Interventor Federal Artur Beck é proprietário. A enferma, D. Maria da Rosa
do visinho Estado do Rio Gran- Gratos somos pela amabilida-

"

f
de do Sul, coronel Cordeiro de de da oferta.

'

Por haver desrespeitado e ten"':, �acedo, não sofreu nenhum e- SOLON V!�IRA
Faria, que se fazia acompanhar tado agredir o soldado da For- �im�nto n? des�stre, mas lse� Secretário

de sua exma. esposa e filhinho I d· u a ça Publica, Irineu : Cardcso, de �rma? jose Camtl� morreu q�asi
pe do Secretário da Interventoria ncen 10 n m COU- guarda á Secretaria da Seguran-. 1!1;e.diatamente ficando fendas e los C lubes

sr. dr. Ibanez Wernei, dr. Oton delaria .: I ça Publica, foi prêso e recolhi- vanas outras pessoas,

Freitas e dr. Francisco de Sou- nos Lst a- I do ao xadrês da Policia Central, __ .. _ .. R � __ .. � __ wu __�.

za. 'u d
Anfrisio do Amaral. ESCOL," DE COMER-

Pelo prefeito municipal foi dos ni os CIO DE SANTA
oferecido a sua excia. e brilhan- Provocando escandalo {;AYA,BINA
te comitiva um almoço no «Ho- f" r d i G
tel Gazola ..

, sendo servidos vi- NOVA YORK, 12-Em Ams- Isca Iza a pe o overno

E d N Pelo comissario Fulvio Silva, Fed"'ral
nhos de Urussanga e sendo os terdam, sta o de J. ova York, . �

B
. .

j
.

d
..

brindes feitos com champanhe foi destruida por um incendio f�i preso �en]amim anuano a A Secretaria da Escola

riograndense. parte da coudelaria Hurrican Silva, de cor. negra, na.tural do de Comercio de Santa Ca-
Breeding Farm, morrendo quasi Estado do R�o de jane�ro, com '

carbonizados 20 cav-los de cor-
26 �no: de idade, .s?�te1ro, sem tarina, solícita-nos tornas

Rea'd......·t.·do '

rida. Os prejuizos são calculados profissão nem domicilio, por es- publico que, diariamente, da-
....

O I
" em duzentos mil dolares. tar provocando .escandalo em 17 as 19 horas, fará entre-

depo•.s d- 8
mestre - e.sco, a Entre 09 animais mortos está plena e �ua �m completo estado

ga dos, co.np-t. ntes certiíi-

... o parelheiro <Supply House>, um de embnagues. cados, aos alunos que Io

anos Protestou e fOI SUS ..
dos melhores cavalos de <Steeple- -

ram promovidos a .érie Se-
chasse> dos Estadcs Unidos. Indegistão de abacaxi
A eoudelaria pertencia ao co- guinte, ou' aos que conclui-

../ penso. .; . nheeído creador John Sanford. 'F:oi encontrada caida, em es- ram ,(1 Curso Propedeutico.
RIO, 12 - Durante muitos taqo de coma, alta madrugada,

anos, o sr. Canuto Moreira e- PEAGA, �2- O governo sus-
" n�j,Largo 13 de Maio, uma mu-

xerceu, na policia, as 'funções pendeu um �estre-escola fi amea-IU·- t d M Hi 'r que ainda não foi indenti-

de investigador, tendo no desem- ,I çou suspender,varios outros, por ma car a ,e us- fF 'da, - devido a ter comido
penho das mesmas ocupado terem os professores protestado " ••

'

I gr�nde quantidade de abacaxi.
'

varios cargos de destaque, co- contra a ordem .�e retirada .do' selini a Balbo
- '.fA infeliz foi transportada pa-

mo os de chefe das seções de retratos, dos presidentes Masarick I
ra o Hospital de Caridade, on-

Vigilancia de Roubos e Furtos e Benes, de ficou internada.
da antiga 4a• Delegacia Auxi- ROMA, 12-0 chefe do go- ,

liar. Com a vitória do movi- 0 vemo enviou ao marechal Italo

300 mi-I' · .

mento de 1930, a junta gover- I '

. .; Balbo a seguinte carta: ' qUintais
riativa que assumiu o govêrno: Ulce�as vanc?sas

- F�f1.das,. =-Li o teu relatorio, assim co-

lavrou diversas demissões pro-II
atonícas - NFl9tula! �roD1cas ;:

mo a Iong3 exposição dos téc- de café brasileiro
postas pelo, então quarto -dele... -Inflamaçoes sroDJcas em niGos sobre a st'gunda 'migração
gado auxiliar, o atual major re- : @enhorâs, etc. pao curadas de 20.000 colonos par,a a Libia,'

-

no mercadoformado Carlos CheValier. En-: com a INFRAZON TERA- a realizar-se durante o ano de

tre os atingidos pela demissão, o P!A, (Raiôs Ultra Violeta : XVII.

Ifigurou protesto contra o áto que : fr10s, de �nda ultra-curta, I A' espera que - sejam apf>t:fei- ondri'no
o demitiu, chegando a propor _ e para aphcação local.)

.

çoados todos os processos de or- ,

uma' ação em juizo. I: Procurem o consultorIo do I dem administrativa, autorizo te, LONDRES, 13-No pri-
Mais tarde, com a creação!: d'" li B t I .- a iniciar imediatamente os traba- ,meiro ,trimestre de 1939,

das comissões revisoras dos': r. ure., o o o : lhos. podem ser importados na
átos do govêrno provisorio, o I Rua Feli e Schmidt 18. : Apro,:o tambeu: o programa re- Inglaterra trezentos mil
ex-investigador solicitou o pro- ,P " ferente a construçao de novos cen-' • ,. ,

nunciamento da que funcionou 1 tros �u�ai9 para Oi 'mus8ulmanos qUintais de cafe brasllel-

no Ministerio dá justiça, a qual I,da LJ't)Ja ». • ro.

lhe deu ganho, de causa. Diante
-------------'0,----------------------

do parecer favoravel, requereu o

sr. Canuto Moreira a sua volta
ao antigo cargo, não o conse

guindo, porem, por não ler sido
proferida decisão sob a ação
que propuzera em juizo.
Agora, juntando ao procésso

certidão que prova a sua desis
tencia a qualquer ação, voltou
êle ao DASP, afim de promover
a sua readmissão.
Diante desse documento, na

ausencia ,de motivos que justifi
quem a demissão e da fé de
oficio do requerente, que, ao

ser demitido, contava 19 anos

de serviços, possuindo a sua
Ifé de oficio cheia de louvoures --�---------------------------------IIQ t t

,

e elogios ,o DASP opinou pela
> I uar�n a e se e pO"

sua volta a policia como deteti-

A ti'
�

d hve da classe «g», relativo ao U, O,g e, O, .,' voaçoes escon e�
cargo que desempenhava ao ser
exonerado e na qual ex;istem cl·daspresentemente cinco vagas.

Passagem do Interventor
Cordeiro de Faria em

Urussanga

Reuniu-se ante-ontem o Con
selhe Diretor do Clube dos Fun
cionarios Públicos de Santa Ca
rina, afim de eleger o seu pre
sidente e demais membros da
sua diretoria, a qual ficou as

sim constituída:
Presidente dolConselho: Batis

ta Pereira; Secretario do Conse
Iho:Antonio de Padua Pereira;
Presidente da Diretoria: Mario
Lacomb; vice-presidente: Manoel
Ferreira de Melo; 10 secretario:
José de Diniz; 20 secretario: josé
Firmino Steiner; tesoureiro: E
manuel Linhares.

O Conselho Fiscal ficou cons

tituido pelos membros efetivos
srs. Osvaldo Machado e André
Wendhausen junior e pelos su

plentes STS. Silvino Setubal Re
belo é Reinoldo Alves.

"Clube Doze de
Agosto"

Chegou finalmente o tão espe
rado dia da grande festa á baia
na, que o DOZE prometeu reali
saro Cêrca de noventa e tantas
moças organizaram-se em bióco
com fantasias características.afôra
muitas outras que comparecerão
a caráter. Teremos assim uma

noitada originalissima como todas
aquelas que o velho "Clube" or

ganiza.
Estamos certos de que mão

desmentindo o seu passado' cheio
de vitórias, a querida sociedade
alcançará mais um Iormidavel
exito.

OS MAIS LINDOS PARDUES
EM LI-NIlO

A�faiataria AIBRAHAN
Rua Conselheiro Mafra n� 9

Sindicato dos Ma-
ritimos de Pequena
Cabotagem de

Itajai

Ai estão os nossos hrindes:

t\1inguem hã que posaa quebrar [:l

"Combinação Feliz". Sempre llni�
dos caminha.m os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei-
ra:-PO' DE ARROZ, BATON ITAJAI', 13 - Com invulgar

E ROUGE "Adoração" solenidade, retilizou-se a posse da
,

diretoria e do conselho fi'ical �In

VenCI-mentos iindicato d03 ',Martt.imos de p�-
-

quena Cabotagem, a qual teve o

d J'
II

d
comparecimento do sr. prefeitil

OS ulzes: e I municip31, do !Ir. Anis.io. Dutl'l,
representante do mlD1stro do

DI-re.-to Trabal�o, au_toridades, ir.np�en';:l
e creSCido numero de ,smdJCall
zados.

Pelo sr. Interventor Fe- Varios foram os oradores '

q:lf�

d f
se congratularam com o qovoeral oi publicado um Sindicato, bem como com os srgo.

decreto-lei fixando os no- presidente da Republica, minis
vos vencimentos para QS tro do Trabalho, Interventor Fe�

Juizes de Direito, a con- deral e prefeito municipal" con�

tar de primeiro de feve- tituindo uma int.eljgente compt'e-
.

d
ensão' do momento presente e

relro O corrente ano e nitidez das leis sociais ·em vigor.
que serão os seguintes: Abrilhant.ou o ato a banda
Primeira entrancia:••••• musical «Amor a Arte», notan-

1·300$000· segunda· do,se a cordialidalde e cavalbei·
. , .

1 500$00" t· rismo dos senbores dirigentp.s do: ,V; ercelra:.......... . d"novo SID' !Cato par,a com todos

li:7�Ol�0900!$eOoqouarta entran- o� pres�ntes aos quais foram 8er-
C a. . v. Vidas flOasbe b!das.
..........................................._ .

;..

á 1:450$'000,_
quartos de Imhúia eoulpletos

á 1:250$000
Salas de jantar de Imhúia

ai 500$000
Mohilias de sala visita, estofadas elfiuo gohelin

na "A MO D E L A R"

-

Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON
Especialista em doeo\,as de Senhoras

e'creaneas)
�ONSUI.TORIO

Rua FeUpe Schuildt, 39
HCRARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

es- ?
MOSCOU, 12 -Foi divulgado

um caSG curios0 e que constste
"

no desc:obrimento de nada mais
nada menos que 47 povoações
desconhecidas, que não tinham
autoridades e não constavam de
nenhum mapa, situadas na �egião Ide Tschalkow, lia antiga região
de Oremburgo. "

'

A descoberta deu-se por ocasião

IIdo inicio dos trabalhos e prepa- I
raçãlil do \leOSO nos distrltos do IUral Meridiana},

',Matou a

posa
•

MACEIO', 12-Assirio Albu
querque, auxiliar da Inspetoria
de Veículos, por motivos intimos,
assassinou a propria esposa, Bea
triz Albuquerque, contra a qual
deafechou quat(� tiros de revol·
ver.

I
I ,

, Dr Arminio Tavares _
O�vidos, na�Jz, li �,!•

_
,

garganta I

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson !;
Consultas das 10 áE 12 e das 16 ás 18:João Pinto,7sob-Tel, 1456 I,

GRANDE NOVIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


