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I o Chancelér" julga o estadista i
u •
• •

:t Coube aos Estados Unidos.pelo encadeiamento natural :
�. e logico de certas condições historicas e politicas, a su- •

: prema ventura de serem além de fiadores intransigentes .1 Diretor-Proprietario JAIRO t::ALLADO
e do sublime enunciado de Monroe, a mais sincera garantia :
I da paz universal. : ANO V I Floria_!1opolis, DO :i1ing� 15 de J,aneiro de 1939
! Monroe, com a sua política de expansão continental lO

--------_:...---- ......."""'- ;..1N_U_M_E_R_O__1_3_4_6_
.... e de fortalecimento da conciência americana é o marco de
: bronze de uma éra nova, que' floresce no idealismo

apos-I·
O trl"o em SoutoM d

I

1 ��I::r��ep�!�S��je��r���ic�a�� f:uUr�\: %�:n����ri�es�! 'Catarina I. ensag,em as mU"II�erá criad� o Ins-
! f:e�1Je�t�nR��ie���t�1 cidadão da humanidade que é o

I
: I";_h�

, tltuto, NaCional do
: o Chancelér Aranha -inteligencia vencedora de uma' A safra que acaba' eres espanholas ao T

·

! revolução triunfante-, encaminhada para os luminosos I de ser encerrada, re-
'

" ngo
e destinos do pacifismo internacional da politica exterior do

I
gistra um aumer.te

: Brasil, define-o bem, quando, respondendo a entrevista na produção do trigo I ' e

dR'
'"

.....s recente, acentúa que êsse grande Presidente se colocou
no Estado de .Santa 'p,resl ente oDsevelt liQ muito acima do juizo vulgar dos homens, porque se tor-•. RIO, 14 - Fala-se nos '

: nau êle um dos maiores bem feitores da paz social e da I Catarin5, de mais de c�rculos competentes que, I;..
: paz univers-al. _ : 2.aOO teneladas sobre ----------- diante das razões apresen- j
3." O sentido democratico da política de Roosevelt, pelo: ft da safra de 1931.. tadas pelos moageiros gaú- ,

• unlpessoaíismo das - reiteradas delegações parlamentares, i
� MADRID, 14 - A mensagem rem ouvir. Mas terão que ouvir chos, que não são os uni- I

3 para a torrefa do desenvolvimento eçonornica do Estado, tBrjgida ao presidente Franklin � por ser a voz de um homem cos prejudicados, mas, que ",III transmite á moderna concepção americana feição identica á • Vae ser vendido o jornal Roosevelt, pelas �?Iheres �s-l j�sto e bom, a expressão
.

das sentem os efeitos da con-

: racionalização economica; que domina o Estado-Novo : d L· C 1 ti
panholas, a proposito do dis- Virtudes herdadas dos destinos currencia estrangeira pre- i

I ,

Brasileiro.
.

• O sr. lma aVi caD C!.lrSO proferido perante o Con- de um grande povo. Que as fi- judicial a todas as regiões !

: Realmente, o mundo e, sobretudo, a America, contam, ; greso de Washington, diz: lhas ilustres das liberdades a- trigalistas do país, é

muito�!ct no instante historico em que os imperialismos se desvai- I RECIFE, 14 - Estão sendo «As mulheres da Espanha, mericanas recolham tambem a provavel gue das atuais

: ram, em todas as direções, com duas figuras, que empol- I
procedidas dernarches para a firmes mas tragicamente enluta- mensagem da voss� mulher � a conversações entre' aque-

i gam e que nos envaidecem: o Presidente Roosevelt e o yenda do «Diario da Manhã», d�s, querem pôr termo a. um pe,petrem como dirigida a cora- les moageiros e o govêrno
i Presidente Vargas. : Jornal fundado pelo ex-governa- cnme. Homens de outra lei nos çcts que também sabem ouvir., surja a idéia da criação I

: ,O Chefe do �ovêrno _naci.onal se. credenciou, aos olhos : dor Lima Cavalcanti, que é o I espesinharam, Reclamamos pe- Os- braços não estão fatigados do instituto nacional do I
G) dos observadores internacionais como um desses estadis- seu maior acionista'.

'

rarite o direito da patria de ser nem nos faltam animo e con� trigo, com a fixação de I: tas latinos do pórte austero e sereno de um Salazar, com: Segundo noticias que correm, iUgependente, de erguer a' nossa fiança. Queremos justiça e nada uma quóta, para anulár os ,

: a mesma soma de virtudes públicas e com o .rnesmo po- : o comprador seria o sr. Pedro vo,! �ober�na no
. con.certo das mais no mundo. Queremos a efeitos daquela concurren- l

:' tencial de energia, no conduzir o Brasil, divorciado das : de Souza, abastado capitalista e rela�oes l,nternaclO�a�s. Nada paz re�tituida ao nosso país, e cia, tendo-se em, vista, 1.
� tristissimas soluções domesticas, ao estuário amplo de o industrial, proprietario do cor- ped_,mos fora do' direito e da u� o Invasor seja obrigado a

�
dentro do país, a Iocali- i

: suas autenticas reivindicações. : tume da cidade de Casaarü. Se- razao. Queremos, apenas, que a retirar-se de um mar a outra. E! zação dos moinhos do li: Roosevelt levará a sua grande patria aos dominios : gundo se sabe, serão substitui- vossa_ voz seja ouvida até- no isto depende da nossa força. I produto. I: da racionalização democratica e outra feição assume, pe- : dos tod�s os principais redato- coraçao da Europa, voz que a Não fomos feitas mulheres da

CD las suas mãos fortes, a técnica do estadista norte-arneri- I re� atuais do mesmo orgão. má fé ou a falta de fé não que- Espanha para suplicar. Somos

I cano. As condições gerais do mundo distanciaram os Es- '_. rijas, frias, altivas mas quando
I

Dr. Frederico M. Schmidt

=. ta?os das concepções individualistas da Declaração de Di- 18 Desastre de aVla-
lnlerventor Cordeiro de extendemos a mão á amizade,

; reitos e do confederalismo da Convenção tle Filadelfia.· I Faria só a morte logr� romper o com- Foi por áto de ôntem desig-
; Para êsse se�ôr, �rcha, sob hinos á' pai entre os ho- : cãa na Inglaterra

promísso contraído.
..

nado para exercer emjcomtssão,
: mens, o realtzador incomparavel da Casa Branca. I �" ,'O ilustre Interventor do Rio

. Agradecel1}os as palavras diri- o cargo de diretor geral do Ser-
• E, para onde se encaminha, encontrará, com o des- "

Grande do Sul, coronel Cordeiro gidas..Oxala praza a Deus que viço de Experimentação e Fo-
I tino glorioso marcado em letras de ouro, no terreno aíetí- :

_ LONDRES, 1( _ O avião
-de Fari�, acompanhado de sua a admirável lo�cura da Espanha I menta da Produção Vegetal do

I vo da tradição brasHei�a, o grande operario do Brasil- : militar britanieo que se tinha exma. Esposa e filhínho, c�e- n� d�fesa da ItDerd�de �e co�s- I Estado, o sr. dr. Frederico M.

• Novo, o resoluto artiftce de nossa grandeza e de nossa. .: por perdido desde a noite de- gou, ante-ontem, a esta capital clencl� e de determinação naclO-l' Schmidt
.,

nosso brilhante cola-
• verdadeira emancipação, e que é o sr. Presidente Vargas. -: '. ontem foi -hoje encontrado nas

cerca das � 9 ho�as.. i nal seja levada -

a �om termo borador:

I• Na sua manifestação ao estadista norte-continental, o -I monta�has escocezas com letà- Sua Excia., fOI recebtdo na; para �onra da especte humana A escolha recaiu em no-

-Chancelér Aranha compreendeu, ao certo, sintetizar os sen-' mente car on:sade _

'

�

p Pa}hoça, pelo sr. dr. Ivo de A- e glona {ia mundo». me de um profissional cornpe-
.

-I timentos do Bra,sil.,...de hoje, que identifica, na m�lTIa visão J To
.

<! 3. tr" ulação, '

COTUr;0sta qt.tuJ,O. em pome .

do sr: Inter-I
'

. tente cuja atuação nos serviços
tde paz. os perfiS, com tamanh,9s pontos d� contacto, que 'I de qual \) p�sôas pereceu" v�?tor N�reu �'os; drS, '1\ita- RUtlt� - O da sua especialidade tem' sido
ranquiHzam os

_
ideais, paé}.fistas do continente: o presicfert- la r -.--

" .

� m!rt>. GUlmarãest, Secretario �.da"
"

,� bastallt�� "itosa o que !IO

�.� t> Rou ey"elt e o preslàel1t{! Y-�.l.s-- f4e
"

{

-��j'
A.o. nda,�e

.

.A llItU�j,.Ce�?IC�lfA L."Piín'81·
leva 'á' rer nas va!ltfl.!I�ns tl'l1

�� a% �dO{a da� � @ � ti I ��
,

� dr;!1l �II&II; ,- t,Ij
•

�

?ó'rl-;equencias d.e f.!ID8: tifii'preénsão � .4'1"1: I (e�Mo" {
"

,���
'-,

�ro-na ' I' � ,Q. s�rvicQ.,. ,�'!, ...cJ.ll:.e� ora

i ,taUrou, nem. f.8thara. HlltI ' �;. 'I corOl1el, Ca!ltidio R .181 cottià,n"- .
"

,,' Exonerado a pedido:
"

-

R. .
_

dante da Força "Publ!ya. ....,.
Pai exonerado, a p��:Hdo,

L•
i e I Depois de haver Jantado no sr. Sa Viê,,\ra, da l:::o.s.tar-

.

.�"•••M.eNM.""'''''.''OM••'': i
Palacio d? Govêmo � Interve�-l ROMA, 14- O governo cargo de oficial de justiça do

�·';;;"·"JJ·��Te!l6 Em Belém o j�O;raCoé����u���, ����pa��:d�! �������re�on�:d��ftf�r!�= 1���oj�Seé.DireitO da comarca de

JJ.II�. �W).JJ;;
, I do sr. FranCISco de Almelda,'1 leiro uma licença especial

TOl.Tr�Tf'it.lrTl!TrTO)� "Alm" IIlrante ![recentemente
nomeado prefeito i para importação de quo- Os reis da Belgic�

.Ir' .LL.u.�J.r;IJ;JJ;M.lL� \::.J,I daquela Uorescen.te comuna. i tas superiores a 100.000 'li

S Id' h
-

, , I quintais, afim de fazer face' ... .. ..

°tTr'\\Tf m - a
'

an a p'agamento de che'-, á penuria de café que rei- VIi:ljan:J Incognl OS
JJJI.LL.tara.\ .

I
na na Italia, devido ao,', PARIS, 14 - 'Vindo a Côte-

qu'es pe'lo. ,Banco
aumento rapido do consu- I d'Azur, chegaram a Paris, in-

.

mo interno que passou de cognitos, o rei da Belgica, e a

I do Br�s·11
' 500.000 quintais anuais pa.: rainha-lÍlãi Elizabeth.

ti .1 ra cêrca de um milhão. O soberano seguiu da estação

l'� I diretamente para a embaixada
. D ' t III i d'

da Belgica, onde deverá almo

'II ���ll es I ar a e çar. A rainha mãi ficou no va

III OS cheques emiti-
I t I

gão, que deve ser ligado ao

dos pela Delegacia pe ro eo trem de Bruxelas.

Fiscal até o dia 16, RIO, 14 - O Conselho Na- P t·por conta do exercl- _ cional do Petrol!!o, dep--ois de ar Iram
cio de 1938, serão examinar o pedido feito nessa

R
.

resgatados pelo Banco sentido pelo sr. Amaral Peixe- yan e mons.
do Brasil, até o dia to, interventor no Estado do Rio,

concedeu permissão para que o ShiJ)ehy20" inclusive, sexta- governo do visinho Estado ins- tJ

feira. tale uma destilaria á margem da RIO, 14 - Depois de alguns
Os portadores des- baía de Guanabara, ou em ou-' dias de per,manencia

.

no Rio de

ses cheques deverão tro ponto que julgar convenien-; janeiro,
-

partiram ontem para

providenciar o seu' te, sendo conveniente entretanto i Buenos Aires, em proseguimen

imediato recebimen- que o ponto escolhido,seja� dentro to de sua viagem aérea pelos
do municipio de Niterói. países da America d'o Sul, S.

to, afim de que esses Esse estabelecimento destina- excia. revma. o bispo james H.

'pagamentos niO' ca- se, á destilação de querozene, Ryan e monsenhor Maurice S.

iam em exercicios.fin- benzina, gazolina, etc-., com a SCheehy, professores da Uni-

,

\ 'dos.
capacidade de quatro mil barris versidade Católica de Washing-
diarios. ton, membros dos mais desta

cados dos circulas católicos dos
Estados Unidos.
Seguiram os dois ilustres pre

lados pelo avião «Douglas»,' da
Pan-America Airways, embar
cando ás -7 horas, no aéroporto

ROMA, 14--0 primeiro Santos Dumont, diretamente,
ministro inglês sr.Cham- para Buenos Aires, com escala

por Porto Alegre.beraain partiu da estaçlq � e ...

desta capital, de regresso t
Contra Tósse, Gripe, :

a Londres, ás 12,0,5 horas. BronqUites, etc. -:
O sr. Benito Mussolini

I Icompareceu na �staçio,
onde foi apresentar suas

despedidas ao titular bri- itanlco. ai * g

A

Por ter sido distinguido pelo
Govern<> da Republica com uma

importante comiss�o no nor�e
do paíS, partiu, hOle, para o RIO
de janeiro, pelo «Comandan�e
Capela», o n�sso . ilus.tre pa.trt
cio sr. dr. Jose Pmhelro Dtas,
que com tanta c1arividencia, zêlo
e abnegação vinha exercendo,
em Santa Catarina, o alto cargo

" de lnspetp.t Regional do Minis
• �ri() eto Trabalho.

.Inspe�or R�- Nevadas na

gilGlilal do Y1Jgoslavia
TrabalhO "

Ao que somos informados•• lt' BaORADO. 14 -�I
e;Í1 substituição do sr. dr;- José ininterruptas nevadas. r��
Pinheiro D i as' foi desig- gistadas durante os uttt-

nado para desemp�nhar o c�r�o mos três.dias no sul da

de Inspetor Regional do Mtnls'" Yugoslavta p r o v o c a r a m

tr->rio do Trabalho o sr. dr. enormes atrazos no trafego Reoções nos Correios e

Deocleciano Coelh� de Sousa. ferroviario. Telegrafos do Estado
Em uma linha, duas

A: ,·.rr'ad·.'açáo composições mistas tive-
Pelo Diretor Regional dos Mil

ram de esperar durante
Correios e Telegrafas deste Es- ,

d• quatro horas, afím de COIl;:'
tado, foram assinados os se-

O JOgo seguir linha livre para pro-
guintes átos de remoção de a-' mais de navega4:ão

lJT Ai seguir. viagem. I f aérea para .. Brasil
PARA A BI8P.:. Em v,irtude da paralisa- gentes postais-te egra tcos:

D T .. ........ nOVA

I
Telegrafista José Natividade ,

A i'Ilv.é1L 'ção do trafego de auto-
Valente de São Bento para Xa- NOVA YORK, 14-A «Pana-

omnibus, numerosos luga-
pecó; t�legrafista Leonidas Me-

I
merican Airways» anuncia o e�-

RIO 14-Em chave com vá- res do paí� encontram-se
I nel de Xapecó para Cruzeiro; tabelecimento de mais uma h-

rias e�issoras nacionais e estra.n- desde ha �tas _

sem nenhu.- I tel� rafista Enedino Santos, de nha de mil milhas no Estado

geiras, a «Radio Nacional»

tr-I
ma com.umcaçao entre. St. I Riogdo Sul para São Bento, e brasileiro de Minas Gerais, em

radiará pela voz do seu «spea- Em yan�s lugare:, a.s co-
o telegraffsta Alfredo Soares, de virtude de contrato endossado

'"
keh Oduva\do Cozzi, todo. _o mUnlcaçoes t e I e o n t c a s,

I Mafra para Tres Barras, por ter por aquele Estado com a»Pa-

desenrolar, da grande compe!tçao

(I tam_bem.
se acham

�us-II a agente telegrafista desta ulti- náir», que ganhou a concorren-

internacionat" entre o BraSil e pensas.
. '\ ma' agencia solicitado 90 dias cia contra as empresas alemã

Árgentinaj em disputa da. taça I
p: _'

",- t:"�ça. e francêsa que operam no Brasil.

»Roca». t -
-

RIO, 14 - Informações on

tem recebidas pelo Ministerio
da Marinha noticiam que o na

vio-escola «Almiranfe Saldanha», •

chegou a Belém do
I

Pará, . onde i

foi feita carinhosa ácolhida ao

comandante e oficiais.
O «Almirante S.aldanha», que

vem rebocado pelo ,«Comandan
te Do.rat», deixará o porto da

I

capital paraense depois de ama

nhã, com destino ao Rio .

____ " • D�__•

o bispo
Segue hoje, via terrestre, para

a Capital da Republica, o sr. dr.
Paulo Dalle Aflalo, ilustre dire
tor da Diretoria Regional dos
Correios e Telegrafas neste Es

tado, cargo que vem desempe
nhando a contento geral e no

qual a sua atuação tem sido

por demais proficua. .

Ao distinto viajante acompa
nham os nosspS votos de boa

viajem,e breve regresso.

anilhas R�gressou o ,minis'"
tro Chamberlain

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(;onflitos entre mus

sulmanos � budhis
tas na ludia ingleza

RANGOON, '2-A Agen-

íôra teatro de conflitos entre!
mussulmanos e hudhístas, !
foi destruído por íncendío em;
que houve uma vitima. I

O zoverno convocou os ,: Habor 0la3, Huno Rolanõ, mauro aI?,...
Oliueiroministros para discutir a

Si-II-

"'5 21.35 � ALmIRAHTF. .•. "E 5uas ruotuaçao.
rtostõcões musicais".Em caOeia com

I a RaOio Bonaeirante õe 5ão Paulo.
. ._

, sob o pctroclrno 60 5abonti�t� EU-,Nomeado cbefe do; rAI.CL ... '

. Servieo de Sego- I�������������_,���,!!!!l.���IIIruuea I
RIO, 12-0 presidente da

:

Republica-�asstf10U Uil1 decre- '

to·lei nonieando _ chefe do
serviço de Segurança da Pre-

I

sidencia o capitão Manof.>l
dos Anjos, que exerce o car·

go de tljudantc 'de ordens.
O eh f� do fe v'ço de
Stgurançá da Presideneié';
chefia, á todos os serviços
atinentes á seguranç;J do
chefe da nação, incumbencia I.' de que ha de sair-se bem o

Icapitão Maneei, dos Anjos,
moço e de<;frutando da àb-
801uta confiança do sr. Ge-
tulio Vargas, '

.

o com.Martinel i na ..

turalizou-se -

brasi
leiro

RIO, 12 - O comendador
José Martinelli acaba de na
turalizar-se brasileiro. Vindo
adolescente para o I nosso

pais, aqui se radicou. Casou
se com senhora brasileira,
tem filhos brasileiros e todas
as suas propriedades sem

pre foram no Brasil.
José Martíneüt tem sido um

admirável elemento de traba
lho. Varias iniciativas impor
fantes a atestam.' A noticia
da sua naturalização foi,
por isso mesmo, recebida
com demonstrações de sim
patia.

MINISTERIO DA E·
DU(;AÇAO E SAUDE

Liceu Industrial de
San'a Catal-ina

Edital

De ordem do sr. Eng. Ci
vil Diretor deste Liceu, tor.
no pub):ro para conhecimen.
to dos inL!ressados que. de
15 11 31 do corrente mês de
laneiro, estará aberta a ma

tricula no CURSO NOl UR
NO (Primario e Desenho),

,
satisfeitas as seguintes con-

dições:
.

a)-certificado que é ope'
• jraTlo;
bl-certificado de idade,:

I

Plínima de 16 anos;
c)-atestado de sanidade

fisica; I
d)-atestado de boa con-

duta; .1
05 interessados deverão.

dirigir-se á Secretaria deste
i

ILicêu, para mais amplas in-!
formações e preenchimento,
dos pedidos de matricula. ISecreta�ia do Liceu ln·
dustrial @m Santa Catarina, I7 de Janeiro de 1939.

M. OONÇALVES
Escrit.

Mil�isteriD

lEmda Educação
e.Saúde

tôrno de uma

queixa á Policia
PR E·�8

tu �ô:'D;(�
.

��� 11nACIOnAI:

'-:.

''fi
II �

,
.

Llee.. Industrial de
Santa (;atarina I Sobre uma nota pela nossa j desde já, Sr. Diretor, a atenção

i reportagem colhida na Polícia: que lhe merecer, e subscrevo.
-

' EO ITAL I Civil e publicada em nossa edi- J me, muito atenciosamente:
De ordem do Sr. Eng. Civil' ção de 13, recebemos a &eguin·1 PabO• Adm. At. e Obgo.diretor deste Licêu, torno publi-! te carta do sr. Felipe Boabaid,! Felipe Boabaid-

De 9.00 ás 15,30 horas ... Progr. Variaao to para conhecimento dos inte-/' proprietario
do Hotel Gloria. Iressados que, .de 15 a 31 do «Ex.mo. Sr. Jairo Callado, D. Ainda sobre o mesmo o caso,De 15,30 em õennte - Reportagem ao prl"

D D d A G d d D I d
meiro encontro entre o scrGltc:h Bra corrente mês de Janeiro

.

estará . iretor e « azeta.»

I' pe
e, nos. o sr. r. ja ma esilelro li? Argentino, em õlapute ê'a aberta a matrici l i deste estabe- Nesta. Matos, inspetor federal de Co-TAÇA ROCA.

lecimerito de ensino para pi een= Presado sr, Diretc,r: .Ietorias, divulguemos o telegramaPrograma noturno chimento das vagas existentes nas Tend� .lido hoje DO con�ei-I que ant�-ônlem. dirigi li ao�sr., dr.diversas secçõee de oficio, de- tuado diario de ma digna dire-] secretano da Segurança:vendo os candidatos satisfazerem ção, uma local sob o titulo «Por «Obrigado viajar Herval ser"
as c�f'guintes condições de matri- ser negra não pode comer no viço UGvêrno União, solicito v.
cuia: quarto», estou no dever pars, s. levar consideração queixa a-
I -PARA PEDIR MA· comigo mesmo e para com o I presentei Policia Central, contra
TR1CULA próprio publico, de esclarecer os I proprietario Hotel Gloria, destes-

fatos que foram levados ao co- peitador leis civilidade, e obri
a) prova de idade minima ,nheCimeDto de. seu .Iido jornal, g'.çõe. de h?teleiro. depondo no.

de 10 anos e máxima de 16; sob uma maneara diversa da re·. gntos grosseiros contra tão eu-

b) atestado medico de não alidade.
" . cant�dora e hospitaleira capjt�lS' frerem de molestia infeto- Não fora o respeito que me catarmense. Saudações cordeais

contagiosa � não terem' der merecem os meus clientes e o Djalma de 1\t.t�s. Inspetor fe-
feito lisicc: . zelo que tenho pelo meu pro- dera] de Coletcri8s.

c) atestado d� vacina, prio e pelo come do meu esta-
A ex-.-uinha da Des-I belecimento, certo não lhe esta-
panha viaja para aII-PARA SER. MATRJ·

.

ria a importunar, desautorisando
ItaliaCULADO de todo o informe que pelo sr,

?r. I?j�lma de Matos, foi levado
LONDRES, 12-08 circu-a) _!lo I' al100 pro.vorac!onal- .

a PL.llcl8 C�ntral,. los espanhóes de LondresProvas ,de admissão do pro- Com efeito, no dia 11 do
-iulgam que a ex-rainha da

gr�m� do 3' ano dos Cru- corrente como se fez sempre Espanha, em sua viagem apos c.scolaref\;
.

desde a entrada no. hotel, �omo Roma, tinha apenas a intenb) no 2' ano prevocac onal h?sp .. de, do dr. Dj Ir: a fOI ser"
são de avistar-se com sua- Prova, de admissão dI} vide no qual to, )aQ!�r para u.�a nóra a princeza das Astu

programa.do. 4' ano dos emprega.da da
.

referida famllr�.
rias que espera um herdeiroGrupm Escolares;

.

Matos, justarnsn e ás I 9 hür�s'l dentro de pouco tempo, Ac) no I' ano pr�f ssional - A.conteceu que a cll�drelr� rainha Vitoria que foi conProvas de a�mI5são. do �. depol.s de entregar a refelç�o alv!dada pelo rei da ltalia, r'!
�no prevocac1o?a\ ou· cectl' menCionada empregada rell�ou- sidirá no Palácio do Quiri •

.

hcadr) de (flitl�ulac' etrl Es- se, por t�r de largar o serViço, nal durante sua permanen-� S (lnal'o r i o _" S-a n t a".C a t a r i n a >,,�. -

I

��;��cla �orro.al P�Hpar�; "

")
q�e trirm�.::, p�!� r�gulal1l��to..:.1 cia.)la ca�itaI italiana., .d) no 2,' 3 e 4 proflsslona áque � ora.

,
.

I Os refendos circulos de._' Cer�ificado de apro�a In tantes. apOi, a :m�regad�i claram que nadã poderã,oção (Gu�a de Tlansferencla)
I do.

dr. l'.:1�tos, telef�na a � por I adeantar sohre os rumoresdo ano imediatamente inferior tana. soh�ltando maIs comida. O
i de uma possivel reconciliaçãode outra Escola Comple· I gerent�, IDform�u. então,

.

que I entre 11 rainha Vitoria e o e.x.mentar Tecnica, dQ mesmo I dados Il ausenCla de camareIra e
'rei A fanso XPI

genero e em identico oficio. o. _falo dos garçons estarem se�-II
1 •

Os caudidatos deverão compa·1 v;ndo no Salã?, não era POSSl-
lecer á portaril\ deste Licêu a- veJ, ser ate�dlda novamente no.Conflito entre optu-a ..

companhüdos dos pais ou res- q�arto, pedmdo-l� que descesse rios, DO Moxlco '

ponsaveis m's dias citados, de 8 ahm de ser servida na cora.
.

IÍs 11.30 boras e de 13 ás 16 cnde lhe haviam sido separados MEXrCO. 12 - Durante
horas com os document<,s exigidos, novos pratos. um conflito ocorrido entre
para 'serem preenchi los 05 pedi- Foi com surpresa, Que o sig- massas operarias de Oriza.
dos de matrícula.. natario desta, qu.e até e�t�o ,ignoo, ba e de Vera Cr�z foram

As provas de admissão serão rava a reclama�ao, veClflco� que I mort.as duas pessoas e qu�realísadas nos dias 1, 2 e 3 de o dr. Matos mterpelava �lol�n-1 tro flcar.a� gravemente fen-
fevereiro. tamente o gertnte do Glona, daJ. O incidente' que se pro-....

que lhe explicava os justos

mo�,
{duziu no mOr.1ento em queSecret,uía do Liceu Industrial, tivos do fato, os «Cromistas» celebravam

em 7 de laneiro de 1939. Aproximou-se então, do dr. O aniversário da revolução,
Mdtos, procoran�o 'dar· lhe novas I em Rio Branco, é conside-M. GONÇ�LVES explicações jUdas e explicando I rado como um episodio dasEscut. canJheircsc'lmente, 'a atitude de lutas endemicê.S entre a Con-

Onibus para �aldas jseu empregado,' federaçã? dos Trabalhado-
de Imperatriz 9 dr: Matos. (ontra toda a r�s Me�lcanos e a Confer�i1'

. expectatIva continuava exacerba- cla RegIOnal dos. Operanos
Todos os domingos hav-erá oni.1 do e agressivo. dirigindo-se á Mexicanos

.. A policia disper
, bus T)ara Caldas de Imperatriz, I Polícia, esquecido, como bacha- sou os mamfestantes e, �omopartindo do Largo da

Alfandega!
I, rel que é, que o fato sobre ser medida de precaução, G'S for.ás 8,80 horas, regressando ás 15 iosignificante-, não mereceria qual- ças militares permanecer?mhoras.
quer atenção das autoridades po- nos quarteis, prontas a in-

Ida e volta - 5$000 liciaes, tão fora de sua alça'da tervir no caso de se .repeti.5ELL & PRQBST eia ele.. rem os incidentes.
.---- ........ -••-••---------.. Daí, talvez ter procurado la'

zer E'scandalo, dando publicidade
a um incidente sem significação I,

-

.

AULASplJuma •.

A questão de ser a emprega
dà do dr. Matos, preta, branca
lou amarela, não �ntrou jlimais
I nas indagações d,a gerencia e,do�' �}� .. _

.

.'
' \ proprie!ario. do «Gloria, tne� em

��gP I nada mflulu no fato de nao lhe
. ..1".� ..• _ h .... I haver sido renovado o jantar no

wna,�-' ��

I quarto
...

A "Combinação. Feli��'i',;�tlas O argumen�o, P?'" ridiculo, �erveperfumarias. é .

arte que" -,não I �pen�s para Justlhc�r a atltud.e Iencontrará slmlJe. As fo!,mu- mdehcada de .um cidadio

ma;sl'Ias dos Tres Elementos ou menos ardorsoo... Rua General Bittencou:t, 122
mJd N S II oirmordiais da 3eleza são Certo de que nãe se 'negará a I Preços razoaveisRoa Felipe Seh t •

_

.

frutos da "Adora\,ão" publicação dellta, agradeço-lhe,. _��"�__. _���---�����.

De 18,00 69 23,GO horas

Illa melo
rr!leshz Aiaa
Ernanl ae Barros
Regional Oe [;lante 5antQro
Eauarao Patanê e sua Tiplca rorrlentes,
Romeu 6hipsman com a Orquestra ali?

roncertos
-

A's horas certce, 'ornais falaaos com no
ti�las em Pl'imelra mão, fornrzci�a9
pela A HOITE, sob o patrocínio
àa CA5A K

A's 18.0O-Tarde dansante do "SABO'
NETE TABARftA".

.

A's 21.00- Concurso Musical Raio K ..2 ae'
200$000, õots ae 100$000. 4 ae
50$000 e la ae 20$000: sã..! 05

premias que RAIO K aferl!'ce .aos
ouvintes, que iaen.llficor as musicas
irraOiaOas neste programa.

A's 20.30 -. A PRE-8 EM BUSGA DE
TALENTOS - \Im progra
ma para calouras.

Speaker - Celso Guimarães.

Am&'Dbã:

DIRETOR PBOPRIETARIO

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

André Kiraly,hegyDr.

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de �anta Catarina

° melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotOl'ax, frenicotomia,_toracotOl:nia). Este. S�n�
torio encontra-se locali�ado na Estaçao PerdIzes - VIla VI
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Graride, 800
metr�s sobre nivel, possuindo uz eletrica, .agua encaaada e

estradas de automovel, com clima salubernmo.
° Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos m?-

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratono
para exames de escarro, 'sazôJJ 'aníl08Setc.

Seção separada l?ara con.vale,,�ent�s de d�enç�iil graves,
estado·,postoperativo, Impa'udismo crODlCO (ma!ana), esgota
mento, etc.

Exposição de Pintura

I Convite

II Antonio Dias e Aldo Beek, têm a hon:
ra de eon'Vidar seos ilustres patriel!s
e eonterraneos a ,'isi'ar saa exposieao
de quadros no salão no (;Iube 15 de
Outubro, * Praea 15 de Novembro

DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA
Português - COl-
respondêneia co

merciai franeêsa
e inglêsa-ttritme
tiea e pratica ju
ridico-comercial.
Aulas para coo ..

cnrsps.
'

LOTERIA FEDERAL
tio?' ii

'Dia 4 de fevereiro
CONTOS
.âOGRESSO

MIL
"..,

SALAO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"Jardineira"

i\. .NIV.ER8ARIOSA .,GAZETA\rR� cono�b���os
.

,.,�.,... .. II Públ lcas i. Pela Secretária. do Interior,

Dir�tor _ Propleietario JAIRO CALLA.DO I � � Justiça, fOI determm-ado ." De-
----------------:'""�'.-::: .. ,

.

. S*"''&'':it.�.... �oo�� pllrtamento de Educação que, dFlorianopolis, 15 de Janeiro de' 1939 '""..,.. ........
"

......� .'
.

. . 'pela forma e prazo regularmenta- Beoedito Lacerda, o mago a
Festeja, hoje, sua data ani-

. ''''.

Focam despachados 105 seguia- ::res� sejam abertos concur�os pa- flauta :prdteada, Íançou aos «qua� versaria a exma. sra.' d. Elisa

E d"·t Od O lider .tos tes requerimentos: ra o provimento da cadeira de Iro pontos cardeais» do. Br.asil, Ma�ia Colaço Barbosa, digna .e

_

..1'P e, len e eon" eln.emas Higiene e Puericultura do .Ins- de parceria com .Humber,to Por- virtuosa esposa do nosso
. ilustre

,
., '" .,c .. , .. ,,; •. " Góvêrno do Estado títuto de Educação de Flonano· to, a composição musical "Jac- conterraneo sr, dr. Renato Bar�

_ • .. O AMOR E" UMA DELI-, , polis, e bem assim da de His- dipeira» I E Orleudo Silv.a .Do bosa. advogado de renome nos

Beda�ao e �fle.naQ ,elA _ um alegre filme Eugenia Lemos Tern�s-A toria Natural do
.

Instituto de cantor das multidões» foi o m- auditó;ios do Ei>tado, e membro

R. C,onselheiro 'Mafra" 51 que revela AL1ÇE fAYE S,�cretaria, para ser ouvido o Educação de Lages. térprete da discutida., composiçêo do Conselho récnico de Econo-
.

,

Flqrianópolis-S.Catarina e GEORGE t\_URPHY Procurador Fisca], que o Tesou- . junto aos microfones canecas. mia e Finanças de Santa Cata-
}�

ro não OUVIU; Vai frenquentar o O sucesso de «]ardineila» rina. A aniversariante, pelos seus.
A���tes-correspondentes em to- Quando assistirem O AMOR Marcos Fontanella - Pede ga- I

lnrdituto do. JPesqui.. tem sido extraordmario- dotes de coração e d� -inteligen-
das as localidades do Estado. E.' ... UMA DELICIA da No- gamento-.Sím, 005 termos das Ii

.

zas Cientificas. .

Daí o «micróbio» da inveja cia, é elemento de alta expres-
va Universal, vão ter que c�n-' inform��ões do T�souro;,

. I" Por ato do S!'. Interventor andar fisgando e empanando o
são em nossa sociedade ra7.30

C O· la b O r a ç af'lol o fessar que nunca haviam visto Emlho Bahr-Idem, Idem. 'F' I t'
•

d '1 nado O azrono-
brilho da bela .composiçã�!

I
qu: justificará as. merec'idas, ho-

f·
. .

I K k' I· d er era, OI {'S.g.. õ' O t tê sido os
um moderno' ilm cormco-rnusica Francisco oprow. 1- - n e-

'1'· d S
'

d Expe- ,s c�me[} anos em
menagens que marcarão o trans- (

f id me-auxr lar o erviço e· d
Como este en O' F d P mais vana os.

curso de seu natalício. .

. .

"
.

O d rimentacão e emento a f0-
U DPI

. OI R
.

Este film é diferente de tudo MIguel Deretti= atesta 0,' 'd
-

_

:l

V t J C" Seáes ns gritam: aglO. «t ap=

que, já viram� E' ultra elegantt de fls. 2 deve ser reconhecido uçao ege a,.. ��ad u; taram» a no.sa «Jardineira»!
e engraraJisbimo. Tem notavel por tabelião de notas; pafJa� sem pfC')U1IZO OS1 s_e. Outros, porêrn, como d!Y�uto[

:t

I T' d" OI:' S I vencimentos e pe o prazo (e seis
p' h' d � J é·d Celenco. Está. cheio de surpresas osé rOID e Ivelra- UÜ- "

.

I' 10 erro, e ,jão os e am-
.,

. ..' _ mêses, frequentar, no nsututo .

S P I hagradaveis, melodiosas canções e mela-se o requerente a inspeçao .d· P
,

C tifi ri. Mi- pos, de � ão au o, ac am que

lindos bailados, de saúde, nos termos do pare- '\ �. �sqUlzeAs iculn
icas ;),

Humberto Poeto e Benedito

d d P· d F ,... msteno da griCU tura, os cursos
L d I'

.

E esta abundancia de variedade cer o r. rocura or Isca; 'I' E I' acer a rea IZHam,
.

agora" um Festeja hOJ' e o seu aniversario
O

.

A
-

st 1)1 tt-fi\.' D-;. de Fitopato ogla e ntomo ogla 'I '1 d ' tiestá coordenada numa exibição non ugu& o a ..\ I.
I' 'G'

. fi I, agre: €I mi �gre e uma u -
a senhorinha Zita de Lara Ri-

,de. minutos apenas. retoria do Interior e Justiça, pa- ap Icas a enetlC&.
têntic�_ ressmrel�ãO}) I .' basJ irmã do nosso 'lj"tmto pa-

A d'd'
'

f d'd'
,-

DPlzeram reviver nos escam- " ,

L R L d I
. fação, sem lWI a, e o ra s,hs azee o pe I o;.

. ,_ '" . tnclo capitão ara lUas, e �.

elenco. A estrela, Alice Faye, Cap. Vilgilio Euriques Dias-. ferido:" !lhos d:) <:oraç'1?, aq�elaM·,md�frcha gado di\ Ordem Politica' f" SOo
dá a melhor Ínterpretação de. Tcatando-ae de arquivos diferen- Marcilio J. da Silva Medei- dos folguedos Infant!s, 'J' !ca- 'I
sua c�rreira em O AMOR E' ... tes, não pode um requerimento ros-Inscreva·se, para. oportuno fam a letra da ultima estrofe,

Cla.

UMA DELICIA A h
.

d t S t'
.

p'auamento, a importancia de
m"s a m"�I'ca é

.

& mesma. Eo-
'. 5 suas

.

a- arqUIVa o nes a ecre alia ser t) " U" Fa,z anos hoje o nosso presa-
bilidades d� atriz, cantor!'. e bai, apenso a outro em andamento 418$900. tH:.garam-na ao «Cantor nas mul- do conterraneo sr. Bemto ArdL-

.

I
. d'" S· . t,'do- "5» E quando o disco girou, ,

'

darma são extraor marta, no meio noutra ecretana, v

'. •

.

,)0, comerciante nesta praça, 00' e
do melhor elenco que ela)' á le.ve Nair HaberbeC'k-Pede re' Interior e Justh:a nos estudlOs ddS nossas. emlSS'O' d d ·t.

. goza e grau e concel o.

num filmo Alice Faye nun�a foi quisição de passagem -Sim, pá-. rall, hão houve quem não acom·

tão bonita e tão bem fotografa� ra pagamento á boca do cofre Francisco M.anoel ?� _Souza panhasse, de pronto' e enlusi�e-
'da de. como neste film. pela intw�ssada. --Informe o sr. 2. ohcIal. • mado, o estribllho delicioso:

'Em segundo logar está Geor- Sl!rviço&f Holler:th S. A.- Benjamin Pinto de Azevedo

d I d I -De acôrdo. Ao Tesouro, pa·
ge Murphy. A elegancia e Reva i e a requer6nte 05 se os

..

1
.

d 'd d ra que se digne informar.
Foi designa.. da a datilogra- George é indesrrihve na sua 'In· e sau e e o a conta anexa,

d l d" d· I
. 265 Vital Bc.asil p, p. Banco Na·

fa, . de 2a. classe da Direto, terpreração, no cantar· e nas ao� em race o ecreto· el n.
.

E' Ih f·1 d d 205 d 29 1"2 �iQnal do Comercio-Ao Te·
ria do .Interior � Justiça, Ne· sas. .

o me or I m c::ste ano e ecreto n. ,e e

rina.,Vieira �Momm, para de- até agora. E Kell Murray, 05- de dezembro de-1938. !louro, para que se digne iofor-

sempenhar, interinamente.,..as wald Andy -D;�f ine. ' Bill,. Gar,g,il..n. Cooperativa ,de São Carlos- mar.

d f d Cia. Telefonjça Catarinense-
furições de segundo oficIal Frank fanks, David Ohver • ,ar- Sele devi amente, na €>UIla o

�

H 4 .I I' 69 d 11 Eócaminhe"se ao .
Tesouro.

da ml!sma Diretoria, 'a dati. 'lhes Winniogér e hancei unto artigo • (la. el n. ,e·
J' ç" �d'

1_ ,"�O ano.

IID'S .........j·'Il.,.a-... d'a II"'!' ..O...

d b' f"
'

d t d d d 1936 9.S"" .....Ids-I em. .!'CoI u!l!. ,.. - i1'E'.

lograia ,de, 3a. classe. a �n.es- ca em co.m pe,:clção e�_ ro (! e ag�sto�. .., '. '. hl V I T CONVITE I.l·a.d- loda'l·a-Id S d d C I I d tna
. AntóaiG' Ku - o le- ao e- ."

ma Direforia, . Man Bater, se�s pa.peIS, nUffi.a a aptaçao p�r- OCie � e om�rCla '.D uS'.;' I

.

__ o.2��Lgr'U".�.o..!2-.:."�-J-:·_"�ã:BSrl'R" t--'nl-=T�'t;.:r""''''au� In�- o;;l1;:'6fU":�Fdl�fih;�1f'UólL��to,,·Jlí�$·�e s.���" .l\'� 7."" 1 ,I"..;..._,-----=.
'

..

, .•. l-
<

�roso
FOI nomeado' Antonio· Simões

/" mesma piref�ri�, enquanfo e�t$ film, o diretor Davi� Bl.ltler� �ho de � a'e" nov--er:;bro ��
.. ,

o' VI e2iíJe '-'acôt'do�, Ehcamine-se· �r:';n�eJ�do; o�-inrigJs 'êro: P!lfa. exer<:er. o c�rgo de .'!sCTi,�ã�'dura.r O Impe?ltn,:!.�to da !es- Me. �u�h e .A?mson: C_Ujas com- IIn�o. � Imposto de transmls�âo ao-Tes�uro.,,· n:stas carnavalescos:[e Floriano. da,. Col�tona Estadual de Ii}�
p�C�lva fune.tOnana efetIva; PQslç.oes mUSicaiS serao .:antadas �evldo Importa em 6:,1 50$000,

.
�C�5.1O Correa-!nforme o sr." polis para que voltem, por in- dalal, hcand� exonerado d·e.

SilVia Carn.elro .l\leves, para �o.� todos; .Carl Rapd.all qUe dl- lIVre de qualquer muIta.
.

2 ohcl�I:..
.

.,. '

,

,. __ co .termediO dos díarios desta Capi- guarda m;ns�hsta do Po�to Fls-

ex�r5er, Int�rtnamente, as rtglU .o� bnlhante bailados. � a . O L. Rosa-Pague-se, à ViS· HUffioert.o. Mazzolh-Informe tal, a animar o reinado da Ff..- cal de, Canivete, �ubord!Oado á

funçoes de datllografa:çle �a. I?oga lIsta �e atores especlahza- ta das inf.()fmações, � quan�ia �e o. sr. 1
.. oflclaJ. ., , lia ,nesta 'ador�vel Ilha, onde S. ColetQrta de l\tlafra.

classe da mesma Dl.retorl�, d�s. que se I.ntegrarem. com per· cento e oitenta e
.

CinCO mil 01- 'Fr�ncI�C:;o de Ohveua Cereal· M. o Rei Mômo tanto furôr .. _

enquanto durar o Impedi- feição ao tt'ma, sem IIlterr upções, tocentos réis' (185$1500), fica0- -.ldeln. .

tem causado com sua presençamentó, tambem, da resp('cti- chocantes. do o Expediente �'Itorizado a Ubaldo Ricardo da Siha- amavel! vaI vai abalar os alicerc.ts da
va funcionaria efetiva. O pr,odutor B. G· De Silva, desanexar os documentos neces· De acôrdo. Ao Tesouro, para A' postos, pois, cronistas, fo- tristela e da meiancolial

tambem deve ,ser elogiado, .pois sarios a êste pagamento. 'que se digne informar; liões, sambi�tas, veter'lnos e m.
A' p05to�, todo·.!

merece compartilhar da$ glorias Pedro Xavier & Cia.-Pà- Jordelino Maciel�ldem, idem, vf'.terad,)s,_ que' o próximo carna-

A· '.; d
"..,.

d C do �ntr. Est� prodútor do teatro gue-se à vis_ta das informações" a _Ecom! Matt�i:-:-:'lde:m,. idem.
rreca açao .

a O'" .de Nova York é agora um dos quantia de dois contos noventa Receres ,·d� Co&ta Mateus-

·1'" t"
•.. Ld; C··t I melhores produtores de comedias e cinco mil e quinhentos réis lidem, i�em. \ .

e orla a apl a musicadas da téla. (2:095$500), ficando o Expe. JoaqUim da; Costa Arantes-
i: diente autorizado a desanexar �s Volle ao Tesouro.

.

A .arreçadação da Coleto� �"'''''''''_''fD'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' documentos necessariós 'a este .
Orion Augusto Platt-Ao sr.

ria Estadual de ,Florianopo,.
.

pagamento. Oficial.Arquivista para, cumprin-
!is, de 1 a 12 de janetro do Oferta's. a Hipolito JOão Teix 'ra--Sele do o ·despacho do exmo.' sr.• dr.
corrente ano, foi de . .. . . . • deyidamente, nos termos da lei Secretario do Interior e Justiça.
95:398$700; sendo do Esta- "A· 'G'a'z',e'-ta"· " n. 69" de 1936. juntar cópia das resoluções a

dO,94:725$:200 e de depo- . Bartolomeu Lazaro-Sele de- que se te refere' O· parecer da
sitos 673$5000. vidam�nte, nos lermos do alto Procurado.ria Fiscal.

Pelo SI. Antonio i\. l�ekdu, 4 . .da lei. D•.69, de 1936.
�_

), :

kuhl, digno representante da. im" Rodolfo Celencino. Romão-' PrefeituraMuni.ipal,
portante. fabrica «Colli»

.

de fiti- Aguarde a organisação da escala ..

lhos, fios torcidos e etiquetas pa· de ferias.
. João Corrêa-Pede' baixa-

ra uso de alfaítarias, casas· de
,
TeoJoro Comel� --:-Oau P[()vÍ;- Como requer.

.

l

modas, camisarias,.' etc., estabe- m�nto ao recurso para que .. seja, ...
Norberto' Serrátino -- Pede

D.K.W•.1,de 1'1 cav. Jecida em. São ,.Paulo, 'f�i'7nos aplicada a multa est�belecida.,nb transfer.eoçia-:-Faça·se a transfe;

quasi nova 4.000 kms. Qfertad�. pessoal�ente, uma. lin- artigo 7 t, do decreto 72, de r�ncia r�que[Ida•.
"

.

, :., ..

.

I
da folhmha, gentIleza que agra'- 28. de dezembro de, 1936. Paulo Jacó Zanini

Rua"Tenente' Silveira, 69. I úecemos 'muito' sensibili'lados'. "';.
, Francisco ,Koprow ;ki -,-lnde-, idem'

C'ARllAVAL Nossa'" Vida
VEM AI' ••• g; ··,hU

SRA. RENATO BARBOSA

o ,

Assinaturas

Passa hoje" (J aniversario na �

talicio da exma, sra. d. Eugenia
Martins Neves, esposa do ilus
tre general Otavio Valgas Neves.

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

ção.

Ano
Se."estre
Trimestre

60$000
35$�OO
20$000

Fazem anos hoje:
Designacão de

tUografas O' Jardineira, porque estás
tão triste.

Que foi que te aconteceu?"

,
-

Só para a capital:
�ês 5$000

A correspondência, bem como

08 valores rela�ivos aos anúncios
e assinaturas devem ser ,.enviados
ao Diretor-Proprietário J A I R O
CALLADO.

«Jardine-irar. vem sendo o

tT'alOr SUceSfD das já movimen
tàdas folias carnavalescas, de�te

-a exma. vlUva d. Maria
Leopoldina d' Avila, professora
apo'3entada:
° sr. Osvaldo Ramos, fU:lcio,

na; io e tacluaJ;
-o sr. Josino Amaro Romão.

w zil!dli!ia

Lord Tubarão

Schuidt I
j
�

"

Vende-se �ma Moto-
cicleta

'i"

Artigo� para escritóriJ- Livrós em bran€OS�Arti·
gOl escolares-Artigos 'para presentes -Brinquedos

"

..
,

de H. O. LrGOCKI
, .!

livrarIa, Papelaria,' Tipografht, Encadernação e Fà- i '

brio'i de cari�' bcs de b')rracha J
'

Aceitagt ,se 'e!1Qomengas de ,«clichés», chancelás,
-

sinetes e carimbos de �atar, de mdal, par.a inu-
tilizar estampilhas .

Hua F'elipe' Schmidt, 27
.

F,lorianC?,Polis ._. ?ta, Catarina I
I:41 P.Idem,

',di:)EON, O lidei' dos dnemas.-HOJf';"'" A's 6112'e 8 112 horas .-. HOJf Ir
A"':'lOE ,:F'AVE e GEOFU�E MUFiPHV .revel....o" os maiores ca..tores e bailarioos oo..a ..I� I

. tra elegante produ�ãu Jovialissima onde tudo é encantamento e surpresa' L

'O .. A 'M O R E:'· lJ ."M: -A D E L I c: I A
... "r, '!.. ':.' , '

.. '..

.

.

.

,

_._-
K_

-- -.

• �_
•

�

com: FRANCItS DUNT..c-:-CHARLES", WINNIRG�R-ANDV.,.DEVI�E;-<KEN, .. MIIR8AY.: e, o loais lindo eonJunto de girls em�
assombroSiOS nDlDeros 't:e baIIe-Solos� de harpa - M�lodiosàs 'eaD�ões -Sketebs iutere.l!Jsontissimos :-Bomance adoravel

,
• JI' i

,
.

.

"

_.. .j �,_.,: '.' " I,:"".i: ,. , , "
.. , ,. •

No Programa�p.8mpinas, ,berço de Carlos Gomes,:-:-::-p.f.:B •.�. ,;,;,-·Big.,ro,.a...eDte_suspe�sa�·t@da e",,-lp'r'eros·"..,2·$·.500 ·e 2···$·0'0.0..
·

...

:
..

FOI AirplaD News D. 21114. -Atualidades ,qualquer eDtrad� de ,Iav.or l# • ,

, ,
.,

.

t
• ,!r��'i-

- '-

�:JiM:m�I�;i.���-�;,;:!;::.;�.�.5!'!i�--;4j_�jACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FlC?rianopolis-1938 ===

A Q.A Z E --� A l� ·1' �11 � A
Alf d P . A

· I r · ·1,m��d4&LA.���d.mDr. re o ,de rauJo Accaclo Mo- m Cálculo de qualquer Planta,execução, fis- �
MEDI co

..

reira .
� estrutura em cen- calízação e direção �

Especia!ista em.molestias de �reanças, nervos '

tem seu esenp- � creto armado .--/ de' oba as R4
Impaludismo e ·molesttas da pele tõrl d d

�
, e ferro Aparelhamento:com �.

no e a vogacia á rua � _ �Tratamento do empaludismo e das melcstias da pe- � pleto para constru- �.le e nervosas pela Autonemomerapta Vtsconde de Ouro Preto

'I
ções de pontes em �

Consultoria e residencia-Praça IS �� Novembro, 13 . n. 70 _ Ph • 1277 _
concreto armado �

Telefone, 1584· , I"
011e� • �

.
_ c�ns�,ltas:-D�s:8 1 t e das�14 às 16 horas

--r Calx:I_��!aI,.I12:, w .1, i
,

.Ll.�·
M h D I c o o P�E ft A D o B Engenl-léiro aCivilc

;J
feRIDAS

�
.

-

, �
�� . �

'�I'BIII i1' Pal.a.ia da Caixa Économica-'- I
�. � �'::g�F � l' And�r • Apartamento �.

,��,tflirJC4fll �. Caixa- Postal 784 �t;J
�'==�rh I <.:,

, �
��'ÃvA;;:'.� � �
- Milhuu. __.�'

'

� �-
'{;��n� 09••'.'. � - �

.

Aa�iSS .. 1 Curitíba Paraná �
Para seu concerte, precu- � �rai a Casa Musical, que cen-. �

.

�ta com a efícína melher '

�, �montada lia ca�ital. .�IA.�A� ,f�Rua João Pinto, ,.2 .

• .) k.. .Ç4. ' .. 4 @. --4- .; , ;

DOENÇAS-DR SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORI0-RUA TRAJAN0 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA José Veiga 186

II FONE 1199

U Atend� c�a�ados a qualquer hora dia e noite

Madeira NevesDr. Joaquim
MEDICO--OCULISTA

I! Formado pela Faculdade de Mediciná da Univer.
sidade de do Rio de Janeiro

,.

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
"

tias d03 olhos
Curso de eperleiçoameàto na especialidade, com o dr. Pau
la Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação Gaíhée-Cuinle do Rio d.:� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clínica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORiO Rua João Pir.!o 7 SGb. T< lelone 1456
RESI DENCL>.: Rua Tenente Sílveira 57 Telef. 1621

4

A Eletrtco
PARA' INSTALAÇÓES DE:'LUZ,' FôR·Ç�

-

F: AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS -E AUMEN

TOS PROCUREM
A &:LE�T�'C-A',/

"

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VE:.NIi)A. PQ�
PREÇOS SEM COMPETIDORES N f\ PRAÇA,·""
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES li ABAT·

JOURS ELEGANTES i'E MODERNOS

NOY�D�DES! VISITEM· ;.A . Ele'tr.-caRua Joao Pinto n. 14 .

\.,. ...

ACABA DE REC�BER UM FINISSlMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS

<'

ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

.

V(9nda e instalaçã-o de contador d-e luz e força. por
preços modicos só na Casa' A ELE'TRlCA

Maquinas e PilolàgemCurso de

PIl.f.�· I1ATvl·f:;,1: AL�OS PARA EXA-M.ESA 3&» M*
Q01'Nm:rAS, PftATI�ANTES nE NfAQ1I-INAS, MOTO

RISTAS ,E A TUDQ MAIS �UE SE ftEFERE A'
o

M.Ea:ANI�A MARITIMA.
-

'. I
�

-'
....... �. ...,":,_

(;CJ· :'�., L'1Ü ��QS »'EV�ÃO QIR:ltfR-SE AO SR.-
� ,

, ,'�iTEÀMPle ••S REIS- VALE
g - IJARft'O 13 .DE l\'tÃIO, 41

IL, m"· �:... :O,RI:N:�:�� !h • dO == I

Parteira e Eldermeira

D. Flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO
RAS-P.c\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor

�; Meireles 10

A·s 10,30 e das 2 as 4 h:l.

Rcsldencia: 'Rua Vis-onde
de Our« Preto, 42-

Fone: €.nsultorio, 1405
Fone: Residencia, H55

Sandalias Tirade
1 Dr. Pedro _de Moura Ferr.1 e· calçados de todas as qualidades

TAMANCOS mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDÕES,

. BONETS, LUVAS, etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RU.t\ CONSELHEIRO MAFRA. 39

A. LHEUREUX

Advogado '",.__P-!!"ij.!!5!W��·�".-i..•�����
Rua .Trajano, rr I sobrado I. GD.i\ r. Ricardo' I

I I
� tt ,·Df Aderbal R.

Telephone n- 1548 ...G emanA ..

lia Silvai
._--- Ex-chefe "a c1inica el. Hospi· I\dvogadotal de Nnr_herg, (P.·oreesor

B kh _) P f P. 15 de Novembro, 3 sob.Indórg .. ur arat e ro essor
Fones 1631 e 1298Erwin- Kreuter) ,

Eeplclallela Im clrufgla
geral

alta cirurgia, ginaecolegia, (d..
enças �as senheras) e partos,
cirurgia d. sistema nerveso "

operáç6es de plasties

Banco do Brasil .

�.. ,.(... -.

!lJdl'. çsia; id:aUCQu,43J ATI'!'. I, .4.-! I it.q:t ,: ';g. ...;wtt ... i j"'V��:'-.IIi:.i-:' ,,�_

_:.���-�a
: 4

. -.
. .

h.ferte, Itltlntl8 e Beleza10G.000:000$000
"259.746:100$000

Capital
FHtado de reserva

_"_

ftô0norni.
nos' Trabalhos do

1.-.=
'C ..

••
,

C.nsultorio Técnico de

Et�CUTA T8DAS AS OPERAÇiES BANCARIAS

AGENCIA! E CORRESPONDENTES EM�TODO O) PAli
AâKNCIA Lec.AL RUA TRAJANO, No 13

Abena. 8m� conta corrente, os segúintes juros:
)cp. cem Júr�s (CO�YlE�CIAL SEM LIMITE)

,

2� ala
Jtp. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
De,: populares (idem ie 10:000$) . 4% ala
)e,. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam

.,::,bem #.c quaisquer importandas).
��om aviso prévio de 30_dias
1i'i4� de 'O dias
�icf� ele 90 flias

êEPe>SIT08 APRAZO;....FIXO:
'0 , mêses

.

por 12 mêses
Cem renda mensal

'O

ceNSULT.ftI...-Rua Tra
ano N. 1 .. �as 1 G is 12 e

cla 15 ás 16 112 horaa.

TELlF. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Este.;;

I��I
·22' n .-_ � IIII!'� x-

"'''I:
, Jb�. i'1��.i'

.

&oa�ald
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

Ive A. CAUDURO PICC'OLI
Enge�,heiro Civil

PrCDf!ssionais babilitac:los para
os rames de engenharia

Administração. construção e reforma de
.

pagamentos em prestações .i'\
-

,

-'''�\7

'PrC3jétos erA> 'g,era.� .>.

-,todos

LETRAS A PREMIOS
por' mêses
por 12 mêses '

, Sujeito AO ",.sêlo proporcional.

expediente: «ias 10 ás 12 le:'das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás "t30 horas
--�- Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

4% a. a.

5% c

Tretament« medem« tias
.,; t1l81utias 40 Pulmão

f"
.... ,: 'consult.-R. jQãC)-f�intQt,-,I-J-

U 'I
1 elefone. 1595

'

: R•• HotelOloria-Fone 1'.33
- -----__liiiIiI I' �1Io" «1.. 13 ás 16.•s.

15 horas
Escriterio centra': ' Rua "l�.q� Seterr1bro, 47
"

IPO rto Uni ã o
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A L'B E R T O B O R N S·C-H E I, N
RUA 9 DE Mi- RÇO Nr. 214

Caix·a postal 95 -

� E..d. telgr "Minerva"
'..J � I N V � �'�" te:

.!!!!I!I!!!!!!!III!I!!!_!I!!!!!!!flI!II!I!!! u
�

K .'
l' ,

II!'-!
-

\.a.m�;7i.� "w ,._... ...i.... ..'_..tiN�����

���p�ar�·����N�o�rt�e�������p�a���O�S���I�.��,T�ne��tel�entral��(i) Paquete ITAQUE'RAsairáá 154110 O Paquete ITAGIBA sairá á 18 "o" Rua Visconde de Taunay N' 185
corre��ran����, Antonina, Janeiro para:

Jainvile .li. ·Sla. Catarina
Santos, Rí9 de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

AV.ISO Recebe-se carga" e encomendas até a véspera :das saídas dos paquetes Preferido das Exmas.",Familias e Snrs. Vlajant�s
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesníes, á vista do .a- JARDIM GRANDE E SOMBRIO _

�

�testado de vacina. sela,dO com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão de,verá ser

I' Quartll'As blHlnli"ll!. Doa c'wam;..Ia, .,entregue, nos .Armazens da Companhia, na vespera das saídas . ate ás. 1,6 horas,
.

óIIiIiI U' � g.., • II
epara ser conduzida. gratuitamente para bordo. em embarcações especiais. .: .

BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS $ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 59B. (FONE 1250) - w

ARMAZENS-CAI5 BADARÓ N.'3--(FONE·1666)-END. TELEG. COSTEIRA
-

,

P. oprietarlo: A L E D E R E R !,Para mais informacões com o Agente iii
�

�C�ANSSARDI�:OI I! .. 1Ft 'r!;;;�e��-,�.,-l.",""""..-.,g--.�-.-
--_-�fH�{I�IlUrhJ��;

--

,..J . O I N V I L E �f:� �., "_y- .,'
.

:
'

.... I ',' - _� ,'�

APRESENTA, .'" '

A nó". linha de radies

A GAZET.A,...,1938
,�-'

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

-'>-�t �c"i"+tw�--

. P R O F E S S O R E' S

�,......_�._/

.' .... que possue o maior
. e mais variado estoque de
qualquer artigo íarmaceutico
e dentario no

ESTADO DE
STA. CATARINA

Deposites dentariQs em

Blumenau,,'Lages-Jarag,�'á ..Cruzeiro doSul

Os professores' Ary Mafra e Roberto ferreira,
abriram o Curso Ele 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.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
CHARLAtJTB

usando o creme

CHARLAUTU
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' �___.__.-
1

'W'llI

•
Hotel situado em melhor ponto silen- ;

• cioso, do centro da Cidade'

C;:ompanhia Nacional de Navega ..

çã" Costeira
Movimento Ma.ritimo ..Parto Flori.nDpali�_
Serviços de Passag'eiros e c§e'Cargas

•

Fretes de
•

ca�guelro:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e
.'

Porto Alegre
.,;

"

RrA-VICTOR

·,H,OTEL ,.ANDRETTA
, -

O MELRO'R DA PR1'Ç� "

li

i

ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS -PARA VIA- .

f JANTES E EXMAS. FAMlLIAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO ..

ZINHA BRASILEIRA E ITAt:IANA

molhados
Santa �atilrina

Admltem-se ainda :algunsjagentes:noJinterior
FABRICA DE ESPELHOS. A UNICA NO ESTAOO - VIDROS DE TODA ESPECli - MOLCURAS-

QUADROS, ETC.-"JD�OS LA.PIQAQ0SIE BISEAtiTÊ' soa MEItIDA

4-.1 " .14 .,••

1939

Sintooisação Elétrica, em quasi to-
,

dos os modelos ,1939!1I maravilho- _

:
sa concepção eletrotécnica que per-"

"mire á captação' de sua estação pre-
. ferida. mediante o simples movi-
.
mento de pressão sobre um bolãolll

Derval -

.

ValvulilS
FODo.ralos

. .Discos

Agulha�
Distribuidor Exclusivo

Casa � 'p I E P E R
,

HOTEL A V E N I D A I �

R·ue 15 de Novembro" 366 JOINVILE

Propr.: FRITZ sor=

-

O ponto mais central para hospedar-se :em
[olnvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã IC A, 5: A

JOINVILE
-

P I E PER'
sé t,no

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni+Camisas -' Gravatas, etc.-Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho--Sport-Viagem e Carnaval '

O Af1& A

Hotel Avenida

P·IEP."-- -----�-------

Rua do PrínCipe, 353

.J'OINVI,LE
.J O I N; V I L- E

- ai-- . ,

��-,-��

t '., �, ,., •. ,

• c

, H

.'

a A OAPITAL.
\

o malar stack:de�:.roupas:�para meninas e:luar_tos

esquina da Trajano
'.

A <--CAPITA'L

V ,1�:"iS/ I T'E M,
. �.

Rua Cons.elheiro Mafra
'c

'",

----�-------------------
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.__.rosil x Argentina
Direção de Hélio Carlos

f�deração· Catari-! :CARTAZESnense de Desportos;' DO 'DIA

Regis

A GAZETA

OES·:PORTI'VA�----��----�------------------

CINES COROADOS

é'S 17hs. em ponto AVISO. Ip�OGRAMASDE
,

" De órdem do qr. Presídente.ó ; '-'

a ra-o o rna 110 rcO'�ba'te faço, ciente ás entidades e clubes,ODEON, O lider
I I I ' Iiliadõs a esta Federação que, a

I
cinemas

,

,'Sessão de Assembléia Geral con-

'utebo 1'1stl'CO de q:ue ha vocada para o dia 15docorrente,' A'S 2 HORAS'

. áQ 'lp horas, foi transferida para I Vesperal Lider
, ·

h
s

t
· o próximo. domingo, dia 22, ás' f) CONCENTRAÇÃO ESCOTEI. A'S 430,6,30 e 8,30 HOR�S:

rnem '0 r Ia na IS o r, 'a �é�:�:t:ri:asda Federação ca�a-l': RA-nac. da DFB Em selrêes

d s: t bc I I
rmense de Desportos, 13 de ie-:

'

O '1 U . e'
.

o.. SU - neiro de 1939. 12) PEmRalnTOS DO SKI-camera- UM DIA {'lAS CORRIDAS
com Allan jones e os Irmãos

SOL��r�f�!RA .3) OSd RAhTINHOS SASIOS- Marx .

----------
I esen o Preços-2$500 e 2$000..

Hoje, às 17 hs., Brasil x A,- (nosso scrath, as nossas possibili- Esperemcs o resultado e con-

.

Notas cató. � 4) GrGANTES DE MADEIRA-

ntina farão o maior combate dades, falámos longamente na nos fiamos muito em nossas possibili- licas I Educativo

tebolistice de que \
temos lem - la edição de ôntem,

-:

dades. ' ! 5) LE0N NAVARRA E SU A OR-
. h' t" .J fut Di I sul QUE�TRA I t COMPETIÇÃO DE BATUTAS'

ança na I: orla 00 e o ..

U
�

.

. '- -s ror .

rencano.
',. Todas as religiões são;

,

com Popeye e

São dots rivais Iortissimos, os , a 'r I a� 5 �

"08s1,... !6) OPR�ÇO DA �AMA- VARIETÉ com Aunabella -e:

I
nma ótima comédia cantadaelhores do mundo; ambos são .

.
E' falso afirmar que todas com Keony Baker e Jane Hans Albers.

mpeões valorosos.
a.s religiões são boas. Só a Wy,nan.O (i túli V Preço- 1 $000 ..

.

dr. Je 10
• argas. � o I) O primeiro clube brasileir ... treinador dar um conselho seme· .relíglão católica é verdadeira'

P 1 �"OObaixador argentmo asststtrãe
que disputou uma partida contra Ihante a certo jogador que fazia pois: reço: CjjI'J

te grande match.
um quadro estranjerro Ioi o Inter a sua estreia como comandante l'�E' a única que tem -A'S' 6' 30 8 30 HORAS.Espera' se um" rerld� de ....

:.::. nacional. di." Smtos, em 1908. O do ataque. um dogma que nunca se mu '_ e, .

.

O:OOO$OO�. O �
meter estádio s��undo foi o Fiumillense, em O homem seguiu o conselho dou desde sua fundação. Sessoes Elegante

Brasil, o do Clube �e Regalas i 91 O. seguindo-se-lhe o Palmei· e fez oada menos de três GOA- ?'·-Ela. somente. obedece ALICE FAYE e GEORGE MUR.
sco da Gama, sera o palco ras e o Paulistano. LS. ao mesmo chefe, o Papa. PMY. num filtlle adorave] cheio
magno prélio. Eu disse, que se deve chutar 3'�Ela é a unica que re- oe canções, bailados,· sapateados,
A equipe !lrgentina: 2) Em 1896: nos Jogos Olim, com frequea-ia, mas chutar vi- montá até os apóstolos, pois alegria e muita surpresa agradavel

Bdlo picos de Atenas, a- prova de salte sande ao arco, pois que chutar é Nosso Senhor Jesus Cristo
MO:Jtanez Colleta com V,Ha [oi vencida pelo noite- sem direção é inutilizar os eslor- mesmo que a fundou.

rcadio Lflpez-- Lazaui-·Arico americano corO },D30. apenas. E' ços dos companheiros, é arrema-
. 4' -Ela é a única prega-

Suarez um rt sultado in:iignificante, para o tar inhabilmente uma investida da no mundo inteiro.
.

• _
.

urJct:lle--Sa�lre-Co$so- Mo·, momento dual, em que h;a mais que poderia redundar na con- 5'- Ela é a
�

única que
Abrlrao as sessoes:

reno-Garcia. de 20 homens no mundo que quista da vitoria:
..

' "_ :.� serl,l_%}. ocupou de-ti, ope- CAMPINAS,13ERÇÔ DE' CARLÓS "-''RIO;-14 -Aúdácloso assal-
. salta,m aeima --dI! ,4-m-etros; _� Pôr' iss.o. -todo deaoteiro de.ve r.·àdQ�� e te resgatou da es, GOMES-DFB' to á mão armada verificou ·se á'

O 'Scralh nacional: .

id d
-

H D 170tremar CUl a oumente, com ln- cravidão.
, . . FOX AIBP:LAN

rua ennque umont, n, ,

.

Batateis
-

.

I "3) ti futebol foi introduzido sisteocia, os. tiros a:J arco, para 6'-Ela é a umca que diz: �', residencia do sr. Joré Vitorino
Dom,?g,os M,achado _ nos Jogos Olímpicos em 1980. adquirir pontaria e firmeza., -Amal-vos uns acs outros-, NE\V'S N. 21114, Magalhães, advogado éo Banco

zé rroeoplo. Martm, �el Neto tendo deixado de ser disputado Um homem sem pontaria não 7'--;Ela é a única que sa- contendo e s seguintes reportagens: do Brasil. Um ladrão entrou na

izillho..-Romeu--:-Leou!das - em S. Luiz f' em Los Angeles. pôde, em absoluto, atuar como' tisfaz a todas condições de referida casa e se apoderou de
Tlm-HeH.ules. Foram os eeguintes, t os .países, desnteiro, deve limitar-se ao vida, a todos 'os tempos e a

lTALIA: O casomento de Bruno cêrca de 20 contos em joias.
f b I J d Mussolini. P d J d dAmbos os scraths estão sujei. vitoriosos €m ut,. o nos ogos papel e••• assisteate•. '

.

- to 1a'3 ás'� nações.
- reseoti o pe o ono. a casa,

a pequenas modificações. Olimpicos: 1900 (París}-Grã 6 Foram o� seguintes, os pri- S'-Ela somente dà, uma f-<RANÇA: O terrivel incendio saltou á rua.

Sobre os nossos jogadores, o 8retanha-1908(Londre's)-Grã meiros cluhes de futebol funda cios respos:ta s1tisfatória a todos de Marselha. Nesse local, todavia, se ell
--------'----- �reta�ha-1912 (Stockolmo).-- Uo Bra.ril. 1894. S. P. Atletico os problemas filosóf cos e

EE.UU.: Novo modelo de tank oontrava um guarda ml,micipai.
O i, fundado Grã Bretanha---r 1920(A gentina) (S, Patlio), I �97, Rio Criket morais. militar realisa provas em

que saiu em perseguição dÇ> iara-
U rn g rande -�élgica-·-1924 (París)-Uru- (Rio), 1998. Mack�nzie (S" Pau·

.

9' - Ela foi sempre a I
New Jersey.. !Í' pit:. OtUltando'se em um terre-o

lube de' na - gual-1928 (Amsterdam)-U_ru. lo), 1899, loternaclonallS.-�au- mais atacada e nunca ven- INGLATERRA. O .eleclUnado
no baldio. dali passou o ladrão

ta ........ão."o Fi.. guai-1936 (Berlim)-Italia. 10). 1899, .Germanía (S. Paulo) cida. da lnglaterra bate .espetacu' pata a tasa n. 565 d'l rua· l'Jas-
....... Em 1936. o,quadro do Perú, 1900, Paulistano (S. Paulo). Conclusão: portanto e a larmente. o combmado do cimento. Contava ficar nesse lo-gueira N. C. abandonou o certamen quando já 1602, Paisàndú (R,io), 1902. verdadeira, A UN!CA BOA. continEnte numa partida de. ca'l até que cessasse a persegui-

R b ....'. {estava classificado par,a a semi- Fluminense (Rio). 190Z,. Inter- foot-ball.. .

ção. Mas a Ha. Margarida Se-

c.FLORIÃNO��oLÍ's 14 deI final c era franco favorito. (Sant.os),19?3;Americano, 1903: (Do "Almónaque d@ Preços-�2$500 e 2$000 .. wan descobriu'o O ladrão ámea-
,

9 Si C . .
.

,Atletlc (RIO), 1904, Bangu Aparecida")
I
çQ.u-a então com um revólver:

:1r0 .de 1?3 'GAZ'ET��lsta �) O mais famos� quadro .uru· (Rio). 1904� Botaf.ogo (Rio)� ". ,
. "'"

�

Para amanhã o L.I��R �em -Se gritar, eu atiro... •

portl\to dA
N gualo de futebol fOI o segumte: .1904. Amenca (RIO), 1904, Segundo dOllllngo de- e'ro caltaz, a extreordmarIa cmt� A senhora Jicou imobilizada

T h d
,esta. Saporiti, Foglioo e Pachec<>; Vd- Palmeiras) S. Paulo). pois da Epifania A VIDA DE LOUIS PAS-l de medo. O guarda municipeh 0.0 p�azer e co�uIl1car relia, Del@:l\do e Vaouino; Som-I lEUR ! e o senhor José Vitolino passa.-.S. ,que� nesta data, fOI funda-rm8. Tognolo, Piendibene. Gradin Amilcar. o grande eX'pivot e O santo evangelho deste na gigantesca apresentação d� ram conendo pela casa, sem sa-

o �lgu:l(a Nata�ão Clube que i e Romano. .
Neco, o inauperavel meia ambos domingo narra-pos

�

o pri- Paul Muni. ; ber que ali se encontrava o Ia-
.dedlcara, exclUSIVamente. ao I Este quadro venceu o Cam- famosos jogadores de S. Paulo, meiro milagre de Jesus Cris- Preço:-l $000. ! rapio. que mantinha d. Mllrga-IjI salu"T e completo d,

todOSI!peonato Sui-Americano de ,1916. estrearam no selecionado pau· to feito apedido de sua Mãe, dd rida sob a ameaça de'sua arma.

espork�.
_

. �Jaçk Hill é Dili dçs mais, fa- lista em .1917, enfrentando o
em Canà da GaliJéa

.. celebra-'J Comentallfdota pres�nlça b� .

Depois: pôde () &ssa1tante fu·COlllllOlCO lhe, �Uh05H?, .que DO

I mosos jogad�res' da Inglaterra. scrath canoca. vam se. umas núpcias em Ca.;: esus nessa es d �upc�a ,o I· gar.1 � dNe FCevefreIC,o pr�xlmo.
o

Durante várIO!:. anos, ele atuou
.' . ná. Jesus foi convidado. Em serv� Santo A�ostll1ho. «T�nJ A policia do 2'. distrito re-

ue!6ra . . a�á rea Izar ��a.1 na meia direita dos selecionados Art�r �rredenrelch, cODsldetad� meio ao banque�e, �porém, d:o ,Sido convidado às nl1UP, quisitou a �ericia �ara esse ,fátc,gOl ca lcompellçãó .ndatdatona.; ioglêses. o maIor Jogador de futebol, es
vem a faltar o vmho. Jesus

Clas celebrad.as em Ca á,. o que nos fOI COml!OlCado ,pelo re�
a a qua. serão nconv� ali os o� I Em um jom.al dI! Lon�re$, treieJu em 1912, contra ,os Ar-

,se compadece dos noivos e Salvador.aceitou o c�nvlte porter amador.es locaiS. �s5e meetmg cons,
Jack Hill pubhco9 os segumtes gentinos. Em 1917 Jogand!>. ;reallza O seu -primeIro mila- par� confirmar a castIdade

d� 12 pareos para homens, I conselhos aos jo�adore5: contra o selec;on'ido cari�ca gre: mud::t a agua e'm vinho. conJugaI, por ser êle o �ut9r -

•
'

ça� e menmos.
. � I mareou 5 goals, o �lle constitue Este prodígio' manifesta a d? Sacra,nento do matnm.o� O .r. D;-..(;�llo,!:Re_gls'erto do. déc1idido '�IP�io de I Chutae com firmeza e. com um rec�rd. Na aludida contendll. divindade de Jesus e mostra nio., e par� ."os. revelar o mls· pediu eUliss,ao. ,«!o

• e seu �.:>rna , em bPrQ
U8 na:- i frequencia, visando, de -,preJeren- os paulistas. venceram .

PQr 9x 1; tambem como Maria ,e . pode� ht:lO. $t�mhcat.._:'o por es.sas c�rgo de secretarIO

0. catanneose, (5U :icrevo-mRe,! cia, os pontos do arco a qUe o o que constitue a maIor conta- rosa por ser a Mãe de ·Deus. nupclas. a um.ao, d.e Cnsto geral do �amaDdaré
c)os�mente - ,�) OSMA larqueiro não possa chegar a gem contra os cariocas.

: :
com a sua Igreja. P.OIS, m�s�lO Fé. C.

NHA. Secretano.» I tempo de repelir abola.) os que votaram sua vlrgml.
1 Bombardear (, arco adversario dade a Deus, não são inup- Fm carta endereçada à ·pro-

...-,---------.---

,'deve !er
_

o lema de todo dean- tos, porque eles tomam parte veta diret9ria do. ,alor?s'o, Ta

com toda a Igreja nessas. mand�r.é f., C. o sr. H,. C.arlos
Do_-ado para�': teir9 quAe deseje, ver vitorio.s.as as

d E é R' d' d' d'O
. núpcias e qüe o sposo egls pe ,u eml�são. o' éargn

outro -ardo
i suas cores. $0 se mnarc."p.. onto, C

.

tâ' I
.

d....! I N risto; e na Clrcuns, nela que qcupava.qu& seJa o' e secte·

. I atirand,o c�nt�8 :.0
, ga.a \ ão

atual. a pessoa de No�so tálio geral do Clube.
or ter suJo nomtado para; se deve perde.r oportumdaae de

Senher era figurada pelo es- O 'sr. Valter Ohiel, . segundoo cargo, foi exonerado Ar-' ameaçar o ulttmo reduto contra-
'afé ao

. , ,..

o . Peroira. Ma�.edo ."e Ofl··cl'al ! rio, o que é, aliás, o objetivo poso que conservou. consta, tra, com a renuncia ven-

J
U I presente o bom vinho. isto Héada, assumir o aludido cargo. ustiça Privativ'o da Faienda 1 dos atacantes. é, O seu Evangelho».dual da comarca de Joinvile. I Recordo-me de ler ouvido um vago.

HOJE: QUASI CASADOS �om Joan
Bennett e Gary Grant '

dos GASPARONE com Marika
Roekk e J. Heebster.

REX. às 2 horas:
Matinée das Moças

Preço-I $000.

.

arnerlcano

IMPERIAL, às 2 horas:
Matinée Infantal

-A'S 4,30, 6,30 e 8.30 horas:
. Ein soirées

MACAQUIÍ'�HOS NO SO
TÃO com Jae E. Brown.

Pn::ço:-J $500.

o amor é uma

delicia
De revolver �m po
nbo Imobilisou II

senhora

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..
' São todos carros �orleroo$ e conlonaveis dirigidos por

habeis volantes.

Florianopolis
',-

, I
I
!

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

502
503
:t05
514
510
521
52ã

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo; dispõe de boas'
" !

'

acomodações para os srs viajantes e exmas. íamllias, com luz agua corrente-
em todos os quartos

Tratamento de primeira ordem
Diarias: 10'000-12'000-14'000 e 16$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO
18 de Janeiro i8 de Janeiro

.. II••

CREDIT'O MUTUO

Banhos quentes e frios a, qualquer hora
I

6:000$000
RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios e 1 elegrafos

Laguna Santa Catarina

Muitos outros premios menores

Formldavel.;
Tudo por ,1.$000

I'Fantastico•.•
:z..�,

REPRESENTANTES E

·CARLOS
.c

Buzinas
BoseH

Velas e Magn •

Matriz

DEPGSITAFlIOS EM BTA .. CATARINA
-

..... O,,· ....
' � � K E·'.--. . 1iiiiIi.'� .., �. '-

FLORIANOPOLIS
s A .

'1 el t .
•••Ih ti" . Filiais, em:

- - 108 .0 .
..... "III. •••••".0l1li. lII.t•••• (1,1 ••IiI.)

1....._. d.....,...,.....
•

",ofilla ... Iod.........
to••• l1li_ ••••

e

(

Blumenau, Cruzeiro d'G Sul,
Joinvil., Lages, Laguna, São
Francisca ��D .Sul

MOS_TRUARIO EM:

Tubarão
.......�

.. _-_
- �i;;g�·�;;,fi':��.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESPANCOU A MULHER

RIO, 14 -- O calor de' ôntem
para hoje tem sido intensíssimo

,

nesta capital e em Niterói, veri- RIO, 14 '- E' muito provavel
ficando-se quatro casos de inso- que o chefe da "nação 'inicie ama-
lação, um dos quais na capital nhã, domingo, f!_ sua estação de

RIO, 14-0 ministro da Agri- fluminense. . .;', ;,!.: >�erão, ,devendo s@ir para Petrô-
cultura, sr. Fernando Costa.quan- O Observatorio Na�imH11 anun'l polis,.;. cndê.' ficàrf.::;�,alg�ns .dias,do de sua visita 80 Hio Grande cia graades chuvas ainda para o para regressar -8 T-erezO}lqhs., dedo Sul, fez em Bagê, na estação anoitecer de hoje, tendo sido dis- onde voltará ap6s"vhios dias, fi
Fitotécnica, o eruzameto de 10Ima tribuidos avisos á população. para cidade das hortencias onde ficarávariedade mais precoce de trigo que se precavenha contra 'os res- até meíados de fevereiro.com outra mais tardia e resísten- friades, em face da sensivel quêda

'

te á ferrugem. da temperatura, a verificar-se .'_,
-'- _

Agora, chegam informes. que o dentro de horas. '

_ IDIARIO DE NOTICIAS hoje

Q-
•

divulga, que essa operação de Ie-
, i uena

. cundação realizada pelas próprias .

mãos do ministro foi coroada do

I t I- t meier desastremais absoluto exito, enchendo de negra IS as v'
entusiasmo os meios plantadores, I A

"

ferrovi
·

<I:Ue vêm .no sucesso �� .experien. presos errovlano
cia uma imensa possibilidade de
melhoria para o sultivo do trigo
naeienal,

Umã experl- Excessivo
encia coroa- calor no Rio
da de pleno

exlto

o O veraneio Seção' teDli-
do presl- nina de ca-

dente vaiaria

ULTIMAS ESPORTIVAS

Jogos infantis
,Os jogos infantis. hoie à
1ft horas; no estàdio d
F. C. D. HaverA dois inte
ressentes

.

prelios de fute
ból infantil

, .
,

Apêlo ásem-A'.prezas de lez , GAZETA

RIO, �4-0s jornais vesper
tinos estão publicando com al-:
gum destaque � netícia' vinda
de São Paulo, e segundo a qual
teria sido encaminhada ao pre
feito da capital paulista, o sr.

Prestes Maia,' uma proposta pa
ra a instalação, no cemiterio da
Consolação, de um crematorio
para a incineração de cadave
res.

Hoje, o dia não passará e

branco. A Liga Esportiva Infan
til, que é bem dirigida pelo sr
tenente Pergentino "Guimarãe
Romeu Vieira e Agapito Veloz
fará um brilhante festival espo
tivo entre os clubes infantis.

�-. �___ Assim, ás 14 hs. sêrá disp
MOSCOU, 14 - Se-

I tado um interessante jogo enh
gundo notlelas dlvul- o Botafogo x Flamengo; No

-

demt d jogo teremos o Guarani x Bgadas 'a aca erma e
caiuva, que são os dois melhCavalaria, .organiza- res teams infaniis da cidade.

çãõ pre-mllltar �'Os- Ha, de fáto; um grande ent
sevlacbtm", de No- siasmo, Entre a gurizada ha j"
vosibirsk, "no momen-

_' gadores de futuro. '

.

t ,De fáto, eles exibem um boto, ministra ms ru- I
futeból, queremos dizer relatívção a 134 moças. Di, i I
mente.

'

versas delas já havi- I! Todos estes teams tem orie
am recebido distin- I tadores, aos quais os rapa
-

h I' obedecem fielmente, '

,çae, por averem e..
r O futebol infantil está 'se ivado a efeito empre- -crementando de um modo besas arriscadas. O en-

I : apreciável em nosso, meio.
tuslasme destes 501- '! Os rapazes, de íáto; conquí
dados femininos para I taram a simpatia do público.

, I
'

RIO, 14 - Foi prêss, 4(uando a cavalaria teve como "I Por isso, hoje, com. todaRIO, 14 - O sr, Ramos de i tentava despregar os trilhos da'
,causá a organização I certeza, ao Campo da LIga,Freitas, chefe da secção de Or- via férrea, emo Cachoeira um in- I

I verá afluir uma boa assistendem �ólitiea e S�cial d? Estado dividuo, que, mais tarde, veriíi- i de vari.as S�ÇÕ?s. de, A equipe do GUARANI'do RIO, falou hoje á Imprensa ccu-se ser um demente. Em suas' cavalaria femlnlna, I trará em campo assim constitsobre a pr�são de }Iguns elefI!en. deelarações, disse êle que, deseia: II ehemauc "Ginetes

I:
da: .

'

tos da antiga Açao .Integ;ahsta ser o autor do maior desastre I WoroshUow" na po- I Tatú '

que naquele E,�stado,
Isto e, em

I! ferroviário no Brasil. II"" rm·trofe de I Osní-HoracioPetrópolis e Niterói, procuravam
, voaça�. I I

-

I' _ Cebola-Gil-Herminioarranjar adêptos para a articula- "';'iii;Nõi.0_viiijoiôis_l_bjjjjil_rs_k_"�ãiiii_íiiiiiiiiiiiii�! João-Trilha-Rubens-Otavio CEm a noite de 1 para' 2 do
ção de um movimento. subverai- OS MAIS LINDOS PARDfJES I

"'I
'

nha-Abicorrente mês, foi furtada uma .Serviço ótimo e preços
voo EM LINHO Reservas: Curú, Dinhoca ebateira do rancho do sr. Arão animadores. Em seus depoimentos êsses Alfaiataria ABRAHAN Inmada contra o I quimedes.Cunha, residente á Praia de Fó- Tanto se fabrica como se transviados confessaram os seus Rua Conselheiro Mafra n' 9 lU

_ra. Nessa mesma noite, era tam- importa. VInde e verificae o intuitos, tendo declarado, entre-

desperdide O JOGO BRASIL -- Abem furtada de um rancho do
nosso stock, sem compro- tanto,' que dos elementos procu- B GEMinU\.sr. Jôão Moritz uma vela com . rados, cêrca de 30, nenhum se O mercado de cafê35 metros quadrados e vários rmsso, r

f dispôs 8_, acompanhar. qualquer SÃO PAULO, H-Encerrou.se, Atendendo ao pedido do p
outros apetrechos. Pontualidade, per eição e louca aventura extremista. Decla-

O Ohl-f vitoriosamente, nesta capital, a em geral a iretoría . de rOntem, nos fundos do Hotel rapidez é o nosso ema. raram, ainda, que estão iâ agora na ranra d I'
.

P ibli tã f d
.

t� ; jornada contra o espere reio, pro, li icas es a azen o lOS aMetropol foram a bateira do sr.
convencidos de que a celebrizada, I movida pelo Instituto de, Orga- um alto falante nos escritor'Arão Cunha, com a vela e ape- Rua Conselheiro Mafra,72 "mística" verde desapareceu por PARIS, 14-0 «Jornal Offioíeb '

nização Racional do Tr ihalho da secção de luz á rua Artrechos roubados ao sr. João TELEFONE 780 completo.
anuncia aos importadores que par i (Idort) com o concurso da Asso- preste Paiva n. 3, afim de

'

Moritz, apreendidos em poder ...__iiii__2Í1i=�nü..'íl"'Iii",,�,...._._n..n__iíí

U-_-_11__,_- ao primeiro trimestre de 1939 fo I ciação �ómercjal de Sã.o Paul.?, ollvidl. a irradia.ção do .emp
de João Stuart e João Machado, ,C I d dei ruguay -

I 1 d S- • B I A t
. . onsu a o -

_.

.ram fixadas as seg,uintes q,�otas Assocbçao daa. n3 ustflas: � ao g�l1le Jogo rasl - rgen ma,
individuos estes com, vanas en-

_
,

;

de entrada de cafes em grão e i Paulo, AssoClaçao Pauhsta de dIsputa da Copa Roca.tradas no xadrês, os quais de-
,

_ ,!, em coco: Bra�i1 SOO.OOO quintais I ImprenEia, RGta,ry Clube, Bolsa instalação está sendo feita.'clararam haver cômprado tudo
.1 I C '11' a t 'I E PPela importancia,d e 20$000, a Se hace saber a los interesalllos, .que a ancI erIa �. �s. e -Venezuela, 2t.000 quintais - de Mercadorias, Institutos de ,'no ,nimia w:ntileza da « hilippsJoão de tal, que acompanhado Consulado ha quedado provisoriamente mstalada en· el EmfICIO

Republica Dominkana, 1.7 .5�0 ; genharia e dos. �dvogados: As�o- do BrasIl S. A.».
de uma mulher seguiu para Jo- Gloria""":2.' piso. •

quintaias-Angola, 9.000 qUlntalsl c;;iaçã� d2 Me�lc.ma e Çl�urgla,Horario: de,10 a 12 y de 3 8 5. -, TeléfQDo: 1.3�O
_ Indias Neerlandezas, 52.500, AssoClaçao Clvlca Femmma einvile.

,Os dois foram prêsos, tendo quintais-Salvador, 5.000 quin-I Emissora8. .R D 't"

WS:IDSON tais-Guatemala, 5.000 quintais- Congratullmda'llc com o exIto�e��r���o noO�ee�ido eJ�1 �err�av�: Ora. JOSEP"INA Se"· L ' Haiti, 30.000 quintais - outros

1
!

inicial da campanha, o Idorl ofe-
turado em Joinvile o terceiro'

d tIiii:! b paise8, 25.000 quiDtai�. receu hoie no Hotel Termmus
-

Espeeialista em doene.s e lll!IIen �l,"a8 O contingente para o Perú será um banqt:' e fi todos quantos n.�lapersonagem.
, e ereaneas)

.

' fixado ulteriurmente. --. I cooperaraf!l'. falando neas? oeaslao

�ONSULTORIO Com. relação ao Brasil, e ou- 'I o dr,. MoaCir Alvares, dl.re:_or do
...,

tros paisE.'s Colmo Venezuela, Re· ddart�,' dr. �oberto Slmoes. eRua Felipe Sebmidt, 39 publica Dominicana, Indias Ne.' em nome (la Imprensa p'lllhsta
erlandezas, Angola Nicaragua, c fi

10 io.rnalitltà Cassio Fonseca. Havendo corrido durante"ORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 is 5 horas compradures terão direito á me·
, de ontem boatos de haver a

tade das quantidades importadas '. 'nair> perdido o aviãü que d

I'
'." .

durante o segundo semestre de I ria tel' feito a linha do Rio-

D A·· T Ouvidos. nariz, 1938 A�RADECI to Alegre. pro0urámos esdafr rmlnlO avares ;7 Os' contingentes trimestrais se· UT, ...
mantos na respectiva agenciaI. ,- garganta rão distrioRidos mensalmente pe· MENTO imediatamente pediu informa

I CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson la. direções regionais. havendo recehidtl, em respostll,Consultas das 10 áS! 12 e das 16 ás 18-João _Pinto,7sab-Tel, 1456 As licenças de importação se- srguinte radiograma:1����������������������������0�v�8���a�s���r�tr�in�t�a�d���s�'__ 1 Aa�m.a�n�a h�owh� ��aMlr-n�?M�lli-�

d9 durante muitos anos de gran-
I tO�lzamos desmen�!r desapa

de afonia, completamente deses- D_l vnto nosso aVlao. O.�Ai estão os n.S80S brindes:
perançada de obter melhora3i'. veio sl':flplesmente atrazado salra

a teta aapital para em ult.ima RlO amanhã>.
,

tentativa consultar o sr. dr. João
de Arauio, cuio nome iã se ha
via imposto pela vasta conípete(1-
cia. A seu t::onselho foi internada O TEMPOno Hospital de Cari?ade onde o

grande especialista procedeu á DepartarneJlto de .ti
operação coroada de pleno exi.to, ronautiea �ivil
na qual f_o' au�i1iado pelos srs.

,dn. Paulo Fontes e Àugus.to de Boletim diario da E
I
Paula. Encont.rando me �Ol� com-

[ ção Aéro..climatológlpletamente curada, restItmda a' ,

I minha vóz e não tendo outro Previsões para o periodomeio .c?m que p�gar tão grande 18 horas de ôntem ás 18benefICIO venh9 hlpoteca� ai} dr· de hoie:,J0ão de Ar�uJo e, aos seus �C:'s Tempo - Em g�ral ine:colegas 'a �lllnha eterlla gratldao, com chuvas.
e reconh.eClment.o. . I Temperatura - Estav�l 6AntoDla RodrIgues do NaSCI'

em ligeira elevação de dia.,mento.. Ventos-De nordeste a II(ReSIdente em ,Laguna) CCilm rajadas bastante frescas.
As temperaturas extremas

ontem, foram: maxima 25.7
nima 21.3 registradas resp
mete ás 7.00 e 4.00 horas.

Realizando-se, hoje, o impor-, FLORIANOPOLIII, Domlago, lã de Janeiro d_'@_·'_1_9_3_9 _

tante jogo entre o Brasil e Ar-
_� '__ _gentina, o qual será irradiado,

em nome das populoções desta
capital e, do Estreito, dirigimos
um apêlo á Diretoria de Obras
Públicas e Fett & Cia., no sen
tido de ordenarem que a luz
seja ligada de modo a que to
dos possam acompanhar o de
senrolar da importante peleja,
que tanto interesse está disper
tando, especialmente nos meios
desportivos.

NOTAS
.

Policiais

BATEIRA

Esteve na Policia Central a

senhora Alba Maria, casada,
com 25 anos de idade, residen
te em João PessQâ;""apresentan
do queixa contra seu marido,
de nome José Maria o qual en
trando em casa, sem motivo
[ustiíicàdo, a, espancou brutal
mente e a um seu filhinho me

nor que tinha ao cólo.

APARECEU A
MOVEIS

Só na�CASA SILAS

dr. 'lurelioRotolo

I Rua Felipe Schmidt. 18.

, , � � .

o avião da P�n
está apenas atr

ladoFURTOU, UM CHAPEU

Por ter furtado um chapéu do
proprietario do Hotel Ideal, foi
prêso Florentino de Souza, resi
dente em Biguassú.

O referido chapeu foi apreen
dido em um restaurante do Mer
cado Publico, onde Florentino
havia vendido pela importancia
de 3$000.

Querean
•

In-

cinerar os

cadaver�s

, á 1:450$000
quartos de Imhúia eOlllplet08

á 1:250$000
Salas do jantar de Imbúia

á 500$000
Mobilias de sala vi.ita, estefadas elfino gobelin

MODELAR"
--------------�--------------I

na, "A

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

Ulceras varicosas - Feridas '1atoaicas - Fistulas crônicas
-Illflamações crôniaas em

senhoras, etc. são curadas
com a INFRAZON TERA·
PIA, (Raios Ultra Violeta
frios, de onda ultra-curta,
e para aplicação local.)
Procurem o consultoria do

Autogelo
. \

?
•

Novos promotores

",

Por átos do sr. Interventor
Federal foram nomeados os srs.

, Ninguem"ha que posaa quebrar a drs. Clovis Aires da Gama e
"Combinação Feliz". Sempre uni� I Ni'colau Glavan de Oliveira, para

, dos é�minhain os imprescindiveis
I
exercerem respetivamen!e os

, compan�eiros da Mulher Brasilei-.: cargos de promotores publicos
.
fa:-PO' DE ARROZ, BATON, das comarcas de Curitibanos e

E ROUG� "Adoração" I Concordia.

_ Conselho

Foi nomeado o ilustre f
tativo sr. dr. Armlnio Ta
da Cunha Melo, para fazer
te' do" Oonselho Penitencia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I;�rôas e Empregada-;lA GAZETA
Dirigir uma casa � uma das coisas mais dificeis e ca

cetes deste mundo, uma tarefa que exige, para ser cumprida
integralmente, dOBes elevadissimaa de paciência, resignaç,ão e

coragem. Uma criatura que tem sobre os seus ombros a

responsabilidade da direção de uma casa é positivamente
UDia heroína. Começa aguentando o' marido, com os seus

rompantes e crises de máu humo)'; quasi sempre, a sogra
entra em eêna para atrapalhar; os compadres não fazem-por
menos. Depois, vem a filharada-os meninos que passam o

dia trelaade, quebrando louças, estragando moveis e jogando
tapas com os filhos do vizinho para voltar para casa aos

. berros, com a bôca no mundo. Mas, não fica por isso omarti
rologio da dona de casa. Peíor do que um marido rabugento,
uma sogra barbada, um filho mal comportado; peior, muito
peior do que essas inevitáveis calamidades do lar, é lutar
com uma criada, Hoje em dia, ter uma eriada em casa é
um puro ato de heroismo. Claro está que existem exceções,
não faltam criadas diligentes, amáveis e dedicadas, mas, em

regra-e a observação vale, sobretudo, para as familias mo

destas - ama criada é uma fonte perene de aborrecimentos.
As donas de casa tenham a palavra para dizer o que sofrem
nas garras dessas importantes EI insolentes entidades. Garan
timos que não haverá uma que não teaha queixas a fazer.
Queixas pelos desaforos que ouvem, pelos prejuizos que BO

frem, por uma porção de coisas desagradaveis. Em geral. a
criada é o pedaço mais duro na adminlstração das casas,
origem e causa dos momentos mais amargos. Porisso, temos
8 certeza de que todas aa donas de casa estão, a estas horas,

. batendo palmas ao snr. Salgado Filho. O snr. Salgado Filho,
segundo noticias procedentes do Rio, declarou a propósito da
refUlamentação dos serviços domésticos, que o assunto devia
continuar na alçada da policia, "porque, no caso, quem ne

cessita de ampare legal é o patrão." Eis ai uma observação
justa e verdadeira. Pode ser que em outros misteres o em

pregado seja a vítima- e o patrão o algoz. Mas, nos serviços
domésticos, s6 há uma vítima-e-o patrão, ou melhor, a dona

I
de casa. Esta, sim, é. que está precisando do amparo da lei.
E urgentemente.

OL herdeiros do sr. Mau
ricio Cardoso vão receber

o seguro de vida

PORTO ALEGRE, 16 - O
advogado Camilo Martins Cos
ta pediu ao juiz Edmundo Fon
tes o levantamento do deposito -

de 120:000$000, correspondente
ao seguro de vida feito pelo
Sindicato Condor sobre a pessoa
dó sr. Mauricio

.

Cardoso, uma

das vitimas do impressionante
desastre de Santos, em meiados
dq ano passado.
O juiz deferiu o pedido.

Um novo torpe.
deiro inglês

rinas.

dei Uruguay

a.rreeadaeão da, Co
I.terla

4)�6Ã��ROtA,
EspECIALlDAOE

FLORIANOPOLIB, DOMing.., 15 de Janeiro de 10:19
--------------------------------------

-----------------------__--

Se hace saber a los íuteresados, que Ia Cancilleria de este
Consulado ha quedado provisoriamente instalada en el Edifício
Gloria-2. piso.

Horario: de 10 a 12 y de 3 a 5. - Telêíono: 1.320
.�.

.

!!G...� .• _*�..���_ __
"C,1

D -J'. O motivo da escassez dê
• oaqU!m, arce-· café em Berlim

bispo de floria
nopolis

um

TudoTóca[o sr. Getulio Var-

Saírá, hoje, á rua, o blóco f g�Sa tem aPrOtSI.satdaO,sagírna. par os ,

Multo bem ensaiado, possuin- .' N
ao uma grande turma, o dito '-M'a'tal e Leao'

cordão carnavalesco promete
>

hoje á noite, 'ás 20 horas, dar Velosoo toque de alarme. Que venha
e será bem récebido.

Bane» Eco- Consulado
foi

o assalto' ao
Nacional
,"truc"

•

nonueo

é advogado, estando registrado
na Ordem dos Advogados sob
n' 199, e que a sua questão
com o Banco provem de paga
mentos de honorarios.

RIO, 16 - Tomon nova fei
ção o caso do assalto ao Ban
co Econornico Nacional, confor
me noticiámos.
O principal acusado, sr.i Oton

de Azevedo, procurou hoje um

vespertino, declarando que tudo .

não passou de um «truc» do
"

g�rente daquele, banco sr. Fra�- Embargo de I

i------=
CISCO de Almeida, que deseja .

fugir ao pagamento de uma pro- I.!mi5sori1, assinada a 7 de de- armas para I
zembro último, e que o sr. Oton I 1
IpOderia levar a protesto. a EspanhaAcrescentou o informante q�e

WASHINGTON, 14 - «O
embargo á saida de armas para
a Espanha Republicana não cor

responde ao fim para que foi
estabelecido (neutralidade dos
Estados Unidos) e só é favora
vel ao general Franco», declara I

Sob a presldencia do sr. di'. a Comissão pró-suspensão do'

Mileto Tavares da Cunha Bar- embargo, numa resolução publi
reto, Juiz de Direito da 2a. Vara cada depois da conferencia de

desta Comarca e presente os srs. ontem e que será levada ao co

drs .. Osvaldo Bulcão Viana, pro- nhecimento do ,presidente" Roo
motor <ad hoc) e Nabuco Duar- sevelt e do Congresso. A reso

te Silva, Juiz distrital em exer- lução acrescenta: «O embargo
cicio, eserivão do Jury Abp.I Car- põe em sério perigo a seguran- Transcorre hoje o 12' aniver
neiro Monteiro, foram sorteados ça dos Estados Unidos com o

5 �
09 jurados que têm de servir favorecer a' cau�a do

..

fascismo sàrio da elevação de . LJXcill.

Da la.' sessão do jury desta Co- na Espanha e Intensifica a� a- Revma. D. Joaquim Domíngues
marca, 110 dia 10 de Fevereiro i�e�ças que pe�arI?- sobre as 111S- de Oliv .. ira á Sé Metropolitana
próximo ás 11 horas no Palaeio títuíções .dem�crahca� das na- de Florianopolis. En regosijo por
d J t·'

,

ções da América Latina. A sus-
a us Iça. b tit

" esta data, haverá n� Catedcill
Foram 08 seguintes os jurados pensão do e?I �rgo cons I u.m,a

sorteados: Ari Machado, funcio- ':1.m� das mais Importantes .Im- Previsória, à; 7 heras, missa

nario publico: Aldo Linhares co. ciativas que os Estados Unidos votiva de comunhão g�raJ, para
- , '. d tomar para a conser- .

d dmerciante; Arnaldo Dutra, fun- pu :ssem . A ,que hão ccnvnia os tQ'.8 o"

cionario publico; Agapito Icono- yaçao d.a demo�acla e boa f: nembros d3S associações paro
mos,

.

comerciado; Antonio Katçi- cter�ac.!onal» 'ó- o�nu���ç��z, do quiais e fj�s en geral.
pis, comerciante: Atenor Nun�s ormssao pr rn._ AG' ZE1�A
Pires, funcionarie publico, Adolfo embargo em reunt�o tam.bem e- «A » apresenta d·

Chi
.

h'
.

J
.

ado 80 fetuada ontem, OuVIU vanos ora- lustre antistite, u na das mai
�erIg. rm uDI,or. empregt ''!'. dores entre os quais monsenhor J dcomercio; Artur Beck,

. �'l.Q.m�t(}l- Shenn da Univer-sidade Católi-
.ultas expressões- inte duais (

ante; Artur Pedro:,CarreIrao;·r�n- I'· L hlí ex-ernbai- lero brasileiro seus efusivos
'ciooa

...
rio publico; Artur .Pe.rei!,6\ cade rdvm EanUg 'dtno's em Ma·-·

.

td' OI" díeo: At lib G' - xa or os . m "��peltoso� cumpn.nen os.

.e iverra, me lCO, a I a
..

on
d id d I r m que a sus-çalves das Neves. guarda hvros; ri

'_qUJ ec �rag� viria dos-
I

Aderbal Ramos �a Silva, ba�ha- pe�sao o em ar "O . TEI d"t A"d lb ti Tolen trulr por completo a neutrallda-
re em IreI o; a .er o -

U 'dtino de Carvalhó, medico; Eini' de dos Estados nt os.

dio Cardoso, emprega lo dEi co

mercio; Eduardo �hntos, far�na Cem vezes atravessou
ceutico, Futvio Aduoi, advogado; Atlantico de avião
Cid Campos, advogado; Herminio
de MeBl".ell Filho,. jornalista. H�n
rique R upp Junior, advogado;
Henrique Bruggmann, fal'maceu
tico; Indio �atarinen!le da C9sta,
proprietario.

Jurados' soe
teados

PO
- Departamento de A,é- �� cemÚ�ftk._/
O ronantieaCivil.

-
-

. Nmguem lia que pOSila quebrar a

Boletim diario da Esta� "Combi�ação Feliz:'. Sem�re .1I0�.
.... , .' ,. dos camIoham os lmprescmdlvels
çaO Aero-cllmatologlca companheiros da Mulher Rrai'ilej-

ra:-PO' DE ARROZ, BATON
.E ROUGE HAdoração'�

DAKAR, 14 - A
Previsões para' o periodo das

bordo do avião correio 18 horas de ôntem ás 18 horas
I da America do Sul d h'

.

I fe 01e:, a raJa< as rescas.

chegou e radlo-tele- Tempo -Instavel com chuvas As temperaturas extremas ,;,

graflSta Nerí, da "Alr e trovoadas.
.

ontem, foram: maxima 29.0 e IH!·

France". 'Femper.atura-Em elevação. nima 23,2 registradas respetiv ii'
Ventos - Variaveis, e sujeitos met.e ás 14.00 e 5.30 horas.

RIO, 16-0 presidente Getu- :
LONDRES, 16-Realiza- lio Vargas aquiesceu em posar

I
. . I

ram-se em Soutampton as para o pintor português Eduar- Ulce�as varl�?sas
- F:r�das :. do Matai e para o escultor Leão atoHlcas _Flstula! �romca8 • I

ptovas de experiencla com o
Veloso. I -Inflamaçoes �romcas em :novo e possante torpedeiro O retrato feito pelo artista luso eenhoras" etc. rao curaàa� :

que custou 76,000 libras es- relaciona-se com expressiva ho- • com n I�FRAZON T�RA :terlinas e àesenvolve uma menagem do governo português I P�A, (RaiOS Ultra VIOleta
•

velocidade de 50 milhàs com ao chefe do govêrno brasileiro, I fnos, de �nda_ ultra-curta,

Id 1 000 sendo que uma copia do mes-
e p�ra aphcaçao l19ca1.)

.um raio de ação e .

mo será oferecida ao presidente I I rocurem ° consultoflo do
milhas e cujo armamento de Portugal. e dr. '\ureUo Rotoloconsiste em dois tubos Jan- O sr. Getulio Vargas posou I

Iça·torpedeiros de 21 polega- hoje pela ultima vez para o es-: Rua Felipe Schmidt, 18.

das, 4 tubos de 18 potega- cultorpatricio. I
das e mais 3' torres para I

....

canhões
-

acionadlJs a motor,
bem como bombas subma··

BERLIM, 14 - O -Deutsche
Nachrichten Buero= explicou os

'motivos de que resultou a atual
escassez do café, ao anunciar o

[regulamento entrado em vigor a
1 de janeiro e que limita a

quantidade do café em grão que
deve ser torrado a «somente
três quartas partes do que era,
usado em periodo similar do
ano passado').

O «O. N. B.» declara que a
escassez provem do aumento de
50 por cento verificado no con
sumo da . bebida desde 1933,
devido ao crescente poder de
aquisição, e ao mesmo témpo
á diminuição das importações
do Brasil decorrentes de «va-

I rias interrupções no comercio
teuto-brasileíro», acrescentando
que a situação é momentanea
porquanto se cogita de aumen
tar as importações de café.
Assim é que, em muitas ca

sas comerciais de Berlim, as
donas de casa foram hoje in
formadas de que não havia ca
fé para lhes ser fornecido, ten
do algumas firmas precisado
que «esperavam» dispor de cer
ta quantidade amanhã á noite.
Nesse período de escassez as

quantidades da rubiacea vendi
das a um só comprador dimi
nuirarn de meia para 'um quar
to de libra e em seguida, para
um oitavo.

Lembra-se' a pro-

I
'

r.s�:�t����O:::; I Dr.- Armi�nio TaVarfS _OIlV:!:!:.:�:iz,Nerí atravessa o A- - e e

I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson

_t_l_a_n_t_i_c_O_· 1
Consultas das 10 á& 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456

1

na "A MO D E L �'R"

Aí estão os n8S80S brindes:

á 1:450$000
quartos de Imbúia eompletos

. Ora. JOS�PHINA SCHWflDSON
. 8speeialista em doeneas de Senhoras

e ereaneas)
CONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10'112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

A Coletoria -desta capital ar
recadou de 1 a 14 do corrente
mês, a importancia de. . • . •

110:800$900,
.

-IIIIIIIIIIIIIIII------------_---IIIIIIJ---�I' ,

,á 500$000
Mobilias de sala visita, estofadas elfino Afobell..

á 1:250$000
'SRlas de jantar de Imbúia

o Siibão .' .

���<.:,.

"Virgem _Especíalidade" �I[
------------.;__----------.--------

- --

-;
-.

• r1�'
� .

..;: _de WETZEL & � Cla-. ... Jomvllle MARCA REGISTRADA I J-1?'&/4;recomenda.-se t�nto para' roupa fina como para roupa comum.
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