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II!A CATASTROFE DO
Tudo bem

If:TA

Segundo as ultimas noticias colhidas atravez
. espar

sos telegramas, afastamo-nos mais uma vez do espetáculo
de uma guerra na Europa.

O terror pânico causado no espirito de Chamberlain,
pela decisão de Hitler em vasar as fronteiras d� antiga
Baviéra, fêl-o imolar a independencia da Tchecoslovaquia
em pról de uma paz desdourada. .',

O destemor patriotico de Daladier, ante a irrefletida
reclamação de Mussolini, fal-o garantir a consolidação de
uma paz duradoura.

A pusilanimidade contida no «horror á guerra» fez O·

desprestigio da Grã-Bretanha com o aniquilamento da Aus
z- I tria, a desagregação da Tchecolosvaquia e estava sendo

,

a ameaça do isolamento da França; enquanto que o

I «SI VIS PACEM PARA BELUM» desta ultima nação aca-

I ba de barrar sem derramamento de sangue o impeto ex-
, pansionista da Nova-Italia. .

I Na coragem civica de' quem procura pacificamente
defender os seus direitos, sem o temor de suas conse-

I quencias no 'campo da luta, nessa justa conciencia juridi-.
ca apoiada na força do proprio direito, é que assentam os

fundamentos da paz social e, por analogia, os da paz in
fernacional.

Desvirtuando a guerra civil sob a direção de elemen
tos. estrangeiros com intuitos de conquista, é bem possi
vel que o general Franco caminhe a passos largos para
uma derrota final, sob a influencia da destemerosa atitude
da França e empolgante atuação da Norte-América com· o

integral apoio de todo o continente americano.
Por outro lado, á modorria da Alemanha segue-se a

II
incerteza da vitoria do Japão na guerra de conquista con

tra a China.

I
Isso quer dizer, em sintese, que, transpondo suas fron-

teiras em tentativas de alargamento territorial, vêm os Es- :. Regressa o sr. Costa Rego! A I'Ir'IRADAM OVOSE FRC ...
'Ret'lirada da'tados totalitarios encontrando óbices imprevistos; dando, .é"'a....... . U

assim tempo ás d:mocracias, par� que corrijan;' os seus I MONTEVIDEU 16-Embar-
- .

Lerros e possam reintegrar-se na hei observancía de seus
"

TAS PODRES agun�

principios do que fatalmente resultará seu predominio ,COU pelo «C.ap Norte»
'.

de re- g

final
'

.

,gresso ao RIO de janeiro, o se-
.

Pedro Caliado III
: nhor Costa Rego, redator-chefe

�;dO «Correio da Manhã». Do.S

I
Roosevelt e Daladier

cartel
levantam o

a bordo, informava o operador,
voava sobre Indayassú mas•••

«MARIMBA'»
quando

INTERNACIONAL

RIO, 16-A ultimamen- sua progenitora: d, Maria
sagem radiotelegrafica re- berto Tognl e radio-tele- carbonizadas. Togni. Estava de casa-

cellida de bordo do "Ma- grafista Enerarde, Macha-
.

- 0- mento marcado para 31
rlmbá" foi captada �aqui d(f'-C�mlt passageiros tra- RIO, 16 -- Albarto To- de dezembro ultimo, ten
pela Condor, is 15 horas zia,- t�ml1em, cinco pes- Inl, um dos aeromoços do resolvido transferil
e 23 minutos. O apare- .so-as,· sendo duas perten- vitimas do pavoroso .

de- o para II) dia 14 de janela.
i ,tio voava,' então, sobre eentes ás lamilias Haga'- sastre do "l\.arimbá", roo No entanto ainda por
Indaiassú e ntlda de aner- 'U,- de fortalezà, 'e Almei- tem uma historia eme- motivo da viagem que lhe
mal se registrava em stia d�,' de Belmonte, o sr. cionante. Contava 22 anos foi fatal, mais uma vez

marcha. Tudo bem a bol'-: 9'svaldo Amaralf gerente e era n"ivo da senherlte adiou o casamento para
,do, dizia o operador. (Ia filial do Banco do Vara Vida', residente no 28 do eerrente,

No "Marimbá" viajava Bl'f5i1 em Ilbêes, sua es- bairro da Penha'. Não ti- lEra a prlmelra v§agem
a seluinta tripulação: Co- posa d. Olga Amaral e nha nenhum parent� nes- ,que Togni fazia na Can-·
man'Iante Severino Pinto sua filhinha Zaira, de 13 ta capital. dor, onde havia sido ad
da Fonseca Lh.s, segundo anos. No Rio Grande do Sul, mitido ha pouco tempo,
piloto Alular, meeanlee Tcd 15 essas pessoas, em I

donde era natural, vivem pois trabalhava antes co..

Julio Wolf, aeromoço AI- numero de dez, morreram seu avô Pedro Pessara e mo taifeiro da Cósteira.

A ·ZE

Inaugurou-se afinal, de
pois de um longo trabalho
de civismo, o monumento
que faltava para que o

Brasil pudesse dizer que
HAVANA, 16 - Um grupo saldara a sua divida de

de '23 iudividuos cubanos e es- gratidão para com os bra-
_�-.-t-",-:"a""iji1:h1i"i'õés atacou. alguns mari- Cond'enados v<?s da. Retirada da Lagu- 'I

If'IO'nst.-tU�D1' re nh a da tripulação do navio na, E1e vem mostrar .,.Que .

., .., alemão 1'Schlseien», contra os os autores do ateu- . «a Pátria não esquece os riCom a presença dos srs. drs. .

t
-

b' t
· qua1s arremessou ovos e-frutas tado cónfrà ·Salaza.... seus filhos que por ela I

Altamiro Guimarães, joão Baíer
/

ri u arla po es ua ocasião em que os gloriosamente se sacrifica- IFilho e Renato Barbosa, João ,r ';'+�i!Mi� Sf! encontsavarn no' ram".·· ···r
M Ad G

•

um café. Os mari- A retirad d L' :I::eireles Junior e emar ar-
RIO

'

A -F "d . . ts d d' de-
t: a a aguna ç I

cia, realizou-se sabado passado. .

,16- azeI?- .!l NaclOn�l, ainda �al_ uma .ver a eira heiro.&-.nãc responderam, mas
_
uma das páginas culrninan- I

mais uma sess-ão do· Conselho. pr.c�oz, pera�te o JUIZO do 1 .; sapropnaçao parcial tio chamaram a policia, que efetuou tes- da órav'ur-a iumana, em
I

Técnico de Economia e Finan- i Of�ClO dos feitos �a Fa�enda Pu- i
do mutuado" .

a pr!São dos-agressores. todos os tempos. Nunca
ças, presidida pelo Interventor bltca, um executivo fiscal p�ra I

.
Além disso, deram-se outros foram maiores, nem mais

Federal, dr. Nerêu Ramos e se-: haver do dr
.. To�az .Guerrelro I incidentes, especialmente entre puros, a dedicação, o sacrí-

cretariada pelo sr. José do Car-: d� Castro. a Impol��ncla de
... !. ,,_.

os chauíeurs que se recusaram ficio, a disciplina e a co-

mo Flôres. i 1.418$900, proven:"nte d� irn- 5UII/'&I.lOU _ se
a transportar os marinheiros .,xagerri de uma falange de

Depois da leitura do expe- posto de. rendas s?bre os lur�s· .. U alemães.
.

<bravos congregados em I
diente, e nãq havendo matéria. das apol!ces fed.erals e e�taduals I t

-

E
tôrno de um símbolo - a I

para ordem do dia, o sr. presi- i de q�e e possuidor.
� a a rlZ va -_._. bandeira da pátria amea- I

dente submeteu á apreciação do I Feita a penhora, o .executado I
.

çada por um inimigo trai- I
Conselho um oficio da Associa- apr:sentou. em,barg?s, invocando

I Reynol PERCORRERAM DEZ MIL çoeíro e longamente pre-
i

ção Comercial de Florianopolis i a mconshtuclO�altda?e da co- QUILOMETROS DO SERTÃO parado para a traição ...
encaminhando uma representa- j brança

do refendo Impo�to.O!.. O que sobretudo avulta

ção de uma firma, exportadora representante da Fazenda ImpU-I �ARIS, 16 -. A conhecida BRASILEIRO

11)
no episódio glorioso é o

de café dêste Estado. Afim de! gnou os e.mbargos, sust�ntan�o I
atriz Eva Reynol, que tr�b!llha-

I
inconfundivel espirito de

emitir parecer sôbre o assunto que. conshtuem �enda tnbutana
I va

no teatro, OD�ON,. sUlcldou- ���� sacrific_io que animava todos
foi designado o conselheiro João os. juros de apolt�es, quer fede- s� em sU,a resl.d�ncla,delxando um S. PAULO, 16- Regres- soldados e civis que

.

nele
Meireleb Junior.. rals quer. estad.u�ls. Por senten- Dllhete � poltcla em .que decla-I sou a esta capital a expe- S I

tomaram parte. Desde a

_ Foi focalizada pelo sr. presi- ça d� hQle, o JUIZ Nelson Hun- r�va delx�r voluntanamente a dição cientifica patrocina- a azar simples praça de pret até
dente a questão da autonomia· gria julgou procedente� o,s em- ':Ida, porem sem revelar os mo- da pelo governo francês e I o- mais graduado oficial _

da Caijta Economica Federal no I b!lrgos e por consequencla msub-, hvos que a levaram ao treslou- pelo Departamento de Cul- I LISBOA, 16 - Os autores do todos realizaram a Jornada
Estado, tendo sido designado slstente a penh.o�a, tendo ,de- cado gesto. tura e chefiada pelo profes- I atent2Jdo contra o sr. Oliveira terrivel sem revoltas, com-

para estudar o. assunto o con-
c1arado 9ue «sujeitar ,esses htu- sor Levi Strauss e sua es- I Salazar, e outros atentados ter- petições egoistas,- atos que

selheiro João Baíer Filho. los ao Imposto geral s�bre. a
O

posa Diná Strauss, que fi- II roristas, foram condenados a pe';' diminuiss�m as tradições
rend(i é operar uma arbltrana ministro Souza cou quási cega, quando es- nas que vão de 7 a 10 anos de de bravura do soldado

Capturado
.

r�:u.g:&o
nos

res:;ectivo._s juros e tudava os costumes dos prisão celular e segindo de 12, brasileiro.

�� � Costa adl·ou· a
indios Inhanbiquaras e veiu de degredo. Os herois da Laguna não

b 11 II antes dos expecionarios, tinham ainda relembrada a

um·. � o m. o
li "Rara de fl·dal- ·d

tratar-se. A expedição per- sua memória num monu-

� parti· a correu cêrca de dez mil mento condigno. Tiveram,

correio I
quilometros do sertão. bra- Sanla Catarina não terá: realmente, o seu grande

gos" sileiro, inclusive todo o I cronista em Taunay, que
RIO, 16-Tendo sido adiada, territorio do Estado de Ma- representante no cerla-

j descreveu com estranha
Pelo Delegado de Policia do mais uma vez, a Conferencia to Orosso, concluindo suas man para a

-

escolha da I vibração o episódio magni-
mun.icipio de São Joaquim da _ ..O conhecido escritor dos Ministros da Fazenda da investigações no Amazonas. mais linda jovem bra- fico, fixando'"o em páginas
Costa da Serra" foi enviado ao cubano José Agustin Mar-

Argentina.,
Uruguai e Brasil, ql:1e

I
Metade do material reco- siteira imortais, para ás gerações

Delegado de Ordem Politica e tinez publicou no matutino deverá agora realizar-se a 27 lhido. pela expedição fica- futuras. Mas ao reconheci-
Social um pombo-correio, que EL MUNDO, de Havana, do corrente, o Ministro Souza rá em' São Paulo e o res- Não obstante todo o trabalho ment? �aci�nal faltava a

,

foi capturado na fronteira do a 28 de outubro últímo, Costa seguirá para Montevideu tante será enviado á França. e asforço dispendidos pela «Ga- I exterto�lzaç!l0 �� bronze, a
Rio Grande do Sul-Santa Ca- mais um artigo sobre o apenas no dia 23, a bordo do

zeta», no sentido de ele.ger e evocaç�o .

slmboltca na pra-
tarina. nosso país, intitulado RA- «CapArcona».' ça publtca perenemente

•••••••••••••••••,................................... levar ao Rio de l�neiro, uma

I'
..' ,

'O referido pombo traz na ÇA DE FIDALGOS, a pro- .. O·O' h digna representante da beleza vls_1vel aos o.lho� d? povo
perna direita· uma argola. com pósito do livro de Olivei-"ÍIf pesso.as,' oanen,s,.lDu'" -catarinen.se, no empolgante .cer- e. a sua admlraçao Impere-
as iniciais C. C. B., numero ra Viana POPULAÇÚES tamen promovido pelos «Diarios clvel.
1044 e o emblema da Repu- MERIDIONAIS DO BRA- 'Iheres e crian�a.s .colhida.! Associados» e «Radio Tupi», -

blica.
- SIL.· !r para a escolha da mais linda

.

O"" arld 21 O l·t O artiCulista que, há

pelo pavoroso •.ncend
-

o jovem brasileira, não almejou, m O de Li y ann a pouco tempo, teve oportu-
I ' '.' 1· esta fôlba vêr coroada de êxito

àsslstirá 'ao carnaval nidade de escrever que a
.

ti d
a iniciativa em que tão ativa-

g�=�:����;:���:1;'1r�� ��:�];ªi1��tt:; II naSMELBo:::�ta: conse:enCi�i��:i� ;�;t������i�r���r�:�i��
jára, em 6 de fevereiro, com timentos da artistocracia cendio que lavra através de milhões de acres das florestas da ca da nossa candidata, as três
dastino ao Rio, afim de passar rural que, desde a época I provincia de Vitoria, não se tem nQticia de cêrca de duzentas primeiras classificadas. declina-
qeui o carnaval. da lndependencia, consti- pessoas entre homens, mulheres e crianças, receiando-se que te- ram a representação, alegando
Errol Flyn não viajará em 1

túe entre nós o que êle

I ' nham sido colhidas pelo fogo. .

. motivos de ordem particular.
companhia de sua sua esposa, _Chama «raça de fidalgos». .

. Vinte milhas quadradas da zona de Rubican já se acham Nestas condições, com pro-
aatriz Lily Damita.. devoradas pelas chamas. funda magua, acabamos de tele-

ConselhoTécnicode!OS JTUTIROS Ilj)IE ..
Economia e finan .. 1 AfOLICIES
ças do Estado

.arinheiros alemães
Havana

.

Diretor-Proprietario JAIRO �ALL"DO

ANO VI . FlorianopoJis, Terça -felrai 16 .de Jalleiro de 1939 INIJMERO 134'1
----------------------------------------------

ean

-

nao

grafar aos promotores do gran�
dioso certamen nacional, dando�
lhes conta da impossibilidade
de Santa Catarina se fazer re�

presentar.
Lamentavel foi; todavia, que

tal resolução houvesse sido to
mada, fóra do tempo necessario
para que nos fôsse possivel re
mediar o desagradavel contra�
tempo,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Clube florianopolis

A Gazeta

,Noticias dos lonibu" para �aldas Comb.ateu sozlnho A princeza Matal-
• • '. de Imperatriz 5 aviões rebeldes

mUnlClplOS T d domi h á
. que sobrevoavam da está sendo as ..I

-

o os os ommgos aver om-

B l, '

'" bus oara Caldas de Imperatriz, arce.ona.· •

t·d
'

'd"De BI,uass'" , partindo do Largo da Alfandega ,-, SIS I a por me ICOS
I ás 8,80 horas, regressando ás 15 BARCELO�;A, J 6 - Uoo: _Noesa cidade teve a honra de; horas. unico avião de caça governista. alemaes'ieceber, nesta data, a visita do I Ida e volta _ 5$000 metralhou !5' aviêes trimstores l

aadarilho sr, Raimundo, Nonato

I
�ELL & PR@BSTrebeldes,que lentavam bomb�r-' � ROMA, 16 -- A princeza..... Bentes Pampolha, de apenas 19 dear Barcelona, esta manhã. O Mafal�a c utinúa em estado gra-anos de idade. que percorre, o,MINISTERIO DA E. avião de caça governista tocou ye, na Vila Savoia, onde é asterritório nacional, ó qual tend�: DUCA(;AO li: SAUDE sua ala num dos aviões de bom �istida por medicas alemães eni?iciado o seu raide no Territo-, . ,

bardeio rebeldes. Os aviões ini- viado3 pelo «fuehrer», e queno do Acre, aos 14 anos, pre-' Liceu Industrial de migos bombardearam a zona do chegaram de avião a II do.tende terminal-o no Rio de Jé',.. Santa (;atarina porto, onde as autoridades di·
corrente, quando se ouviram emneiro em 1-942. O jovem patri·1 zem que não houve vitimas, vo- Roma os boatos de que a prin-cio '�ue possue importantes do.

i Ed ita I ando depois 'mais rapidamente do
ceza havia morrido e que a no-cumentos comprobatorios, realisou '

que' de costume sobre 11 cidade, ticia tinha sido guardada em
no �ine Teatro uma conferencia

I De ordem do sr, Eng. Ci- dirigindo-se em seguida para segredo com o fim de não per-, de Impressões sobre o seu gran-. vil Diretor deste Liceu, tor- Maiorca. n;Hbar a visita de Chsmberlaiede raide, co�pre�ndendo cinco: no publico para conhecímen- á capital italiana. Um romance qUf�
tem,as q�il mUlt� IDter�ss�r�m ..a, to dos interessados que, de As fontes bem informadas di. passou ...
asaetencre. O digno patncio Inl- j 15 a 31 do corrente mês de zero que des<le então a princeza '

. Iciou a conferencia com 0- canto' raneiro estará aberta a ma- Versa-.O sob, e a readquiriu a consciencia e tem 56 um presente realizará
do ',Hino Nacional em tupi-gua- ttícula 'no CURSO NOTUR- - .

d' esse sonho E nenhum Imostrado .melhorel co�s; :ràveis "

,

.•. • 'Irani, língua que conhece per fel ,NO (Primado e
'

Desenho), "10 rte de 1--1e· embora ainda não esteja tora de presente melhor do que um
'. tamente, cOllcluí�do a mesma c�m satísfeitas as seguintes con- I 5to I tz perigo perfume, um perfume que
o canto do Hmo. á Ba.n�eua dições:

.

.

\ ena .

.

faz sonhar como Noite de Bag
!a�bcm no menclOn,ado. Idl�ma a)-certificado que é ope- Mil1'isterio dad por exemplo.indigena, o que muito 111 USI8S' rario; LONDRES, 16-' A jovem ' .

E' O ultimo poema que
mou a todos os presentes. Du- bl-certifica do de idade "alemã Helena 5tohz foi encontra- da E IIucàçã" Schneider & Cía. escreveu,
sertou o conferencista sobre a mínima de 16 anos; da morta por asfixia ne quarto S II

d com a magia misteriosa de
vida DO interior do nosso pais, c)-atestado de sanidade que ocupava em Chelsea. Pare- e "au e

suas essencias raras. Noite
sobre os costumes, produção ve- físlca, ce averiguado que a jovem se de Bagdad é como uma sín-
gelai, e animais da Amazonia, d)-atestado de boa con- suicidou com receio de ter dê Liceu Industri'!,ll de fonia, na qual trescalam no-
as varias' espécies de borracha, duta: voltar para a Alemanha, pois Q 'Santa (;atarlua tas frescas e ardentes, al-
modos de estrail-a, peixes do O� interessados deverãr. prazo que lhe fôra concedido

I
' ternamente. Noite de Bdgdadrio Amazonas, etc.,' etc. Di:se dirigir-se á Secretaria deste para permanecer �a Ingla.tera es-, EO ITAL

..

faz sonhar. ,; lembra rornan
de ma má impressão dos meros Licêu, para mais amplas in- lava 'Prest�r a espuar.. .,' I, '. De ordem d� ..

Sr. �ng. Clv�1 res e sugere poesia.•. Uma.nda nã� nacionalizados. Decla- formações e preenchimento Seu pa, outr6ra· mscnte r. �Jretor deste LIceu, tomo pubh- presente apropriado, pois,
rou-se o.tin:amente imp.ressionado' dos pedidos de matricula. partido comunista morreu num I co para conhecimento dos inte- para as mulheres que amam,
tom 8S jazidas csrbeniferas de Secretaria do Liceu In- campo de concentração onde êla : ressados que, de I 5.a 31

"

do faz recordar os romances pas- RIO, 16 __ O 'presidente daCresciuma em nesse Estado. dustrial em Santa Catarina, tinha sido recolhida duas vezes' cerrente mês de Janeiro estará sados. Republica assinou um decreto,Concluiu 11 conferencia entoando 7 de janeiro de 1939. antes de deixar a Alemanha. I aberta a
.

matricula deste estabe- -,
I
na pasta' da Guerra" exoneran.

can�ões re�;onai, brasileiras e� M. GONÇALVES Consta que um dos seus irmãos ,Ie"imento de ensmo .para ptecn- NOITE DE BAGDAD do o coronel Gustavo Cordeiro
tupl-%uaram da qual traduzlIl Eserit. está prêso. I c�jmento das vagas exi�t�ntes nas Lo Nouveau per- de Faria, do cargo de chefe domuitos termos e frases_ A assis-

I
diversas se.;ções de OfiCIO" de- fUlBe de gabinete do Estado Maior doteneis aplaudiu entusiasticamen-

."
; vendo os candidatos satisfazerem Schneider Bc eia Exercito, por ter tido outro co-

lé o fovem andarilho patticio San a t o r i o . San t a C a t a-r ina" �� �pguintes condições d!, matri BLUME-N�U miôsão.
que � 'um 'plOfundo conhéceclor "', ;..Ja• • 'Foi nomeado .em substitu�ão o:de'nosso",;va.sto, térdtorÍo' e ,'um ..

- ,
'. ..,." � - - ��" - - �. "F'. -;i�iijtARA "'�PEÓIR MAi

'.
. '_ í

c�ro�el Carnobert
-

P-e�élr; da:verd!ldeiro entusia'sta 'por túdo
Dr. André Klllralyheoy\ TRICULA CosIa.

qUllOto revela bra�ilidade. IS As mui he res(t;orrespoudente)
.

a} 'prova de idade mínima
B I

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

DIRETOR PROPBIETARIO de IOanosemaxitnade 16; no J·urí.de e o
d trabalhos no CQrrente ano.

,Estal"a-o PE,RDIZFS - Vila Vitoria - Estado b) atestado medico e não Hor·lzonte J. Y
s' frerem 'de molestia infeto- .

,
Entrou em ju gament0 a ré

de' �anta Catarina M
.

J é V'
.

h tcontagiosa e não terem der ana os lena, que � em-
.'

feito fisico; BELO HORIZONTE- 16 pos assassinou o !barido cl9m li)

. c) atestado de vaGina. - Sei� senhor,as e um p�dre revólver deste quando dormia.
formaram o conselho de sen,tença A acusada foi absolvida por
da sessão de ontem do Tribu- seis votos contea 'um.

nal do JUfi, que iniciou os seus.

--------_...-------------- --------------,_.-_......_-----------..
,

.r

o melhor estabelecimento, perfeitamente apareI_ado
para o tratamento conservativo e cillUrgico de doenças pul_"
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, tOl'Rcotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes;..._ Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
Ol('ltros sobre nivel, possuinde uz eletrica, agua encâJilada e

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

dernos de, Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laborat(ni6
para exames de escarro, 'saza] 'an�ousetc,

, Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota· ,

mento, etc.

II-PARA SER. MATRI
GUl,..ADO

a) no ·1' ane; provoracional
Provas de admissão do pro- i

grama do 3' ano dos Cru
pos .êscolares;

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

c) no I' ano protssional
ProV.as de admissão do 2'
dno prevocacional ou certi
ficado de matcicula em Es
cola Normal Primaria;

d) no 2', 3' e 4' profissional
- Certificado de aprova
ção (Guia ,de Transferencia}
do ano imediatamente inferior
de outra. Escola Comple.
méntar Tecnica, dI? me'smo

genero e em identico oficio.
05 candidatos ,deverão COmpa-

recer á portaria deste Licêu a

companhados' dos pais ou res

ponaaveis .nos' dias citados, de 8
ás 11.30 horas e de 13 ás 16

,

, horas, com os documentos exigidos,
,para serem preenchidos os pedi
dos de matricula.

As provas' de admissao serão

realisadas nos dias 1. 2 e 3 de
fevereiro.

<Contfatou :'um avIão
'por 44 centos para
.trans,portar'ocadaver,

do marido deExposição
Convite,

Pintura
RIO, I 6 '-, Jeié Hermida,

,capitalist� argenti.n�" enconlr8�a"lse' no RIO em VIajem de recreiO,

Iacompanhado ,de sua eEposa. j
Embota apresentasse ao aqui I
chegar, excelente disposição u,n: '

mal subito que lhe vinba
minandó o organismo, fel·o adoe
cer lubilamente, 5' feira, para
"falecer ante-ontem, vitimado por
uma septicemia. �u_a esposaman
dou embalsamar o corpo e ia
transportai-o ror mar, de regressá
à sua palria, Mas ao ver o

caixAo, quando era' suspenso peto
guindaste, para ser depositado no

.

, porão dó navio, nio permitiu
seu embarque e contratou um

hidro-aviio da Condor, pelo
valor de 44, contos, que esta

.

madrugada deiiou o Rio com

d�stino á Buenos . Aires, com o

cadaver do malogrado capitali�ta,
séompanh.do de sua esposa e

dual peltOIS amigas.

Antonio Dias e Aldo Beek, têm a hon..

ra de cOD-wldar seus ilustres patrlci8s
e eonterraneos a "isitar s.a exposi�ão
de quadros, no salão nQ (;Iube 15 de
Outubro, á Pra�a 15 de NoveDlbro

'LOT,ERIA FEDERAL

Dia 4 de fevereiro
CONTOSMIL

�

SALAO PROGRESSO I Secret.uía do Liceu Industrial,
,em 7 de laneiro de 1939.

Rua Felipe" S_lDi"t N· " M. GONÇALVES
Escrit.

Lira Tenis

(;ONVITE
, Em nome da Diretoria, convido os Srs. Socios e

Exrnas. Familias para as seguintes festas:

DIA 21 DE JAN'EIRO--ás 21 horas-, '

_ SOIRE'E A' FANTASIA

DIA 29 DE JANEIRO�das 9 horas ao meío-día>,
COCKTAH.-PARTY

,

DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 horas-
SOIRE'E CARNAVALESCA

. Orlando Fernandes
Secretário

....................................................
Quando se quer er-

cordar • __�.__ ft .�._. • •

AULAS
DE CONTABILIDADE
MlmCANTIL E BAN-

CARIA

Português - Cor
respondência eo

mercial '.·aneêsa
e inglêsa-aritme ..

tica e pratica iu
ridico-eomereial•.
Aulas para con-

cursos.

Rua Generaí Btttencotct, 122

Preços razoaveis
---------"'� ...

Exonerado dê" ehefe
de gablu�to dó -Esta..

do Maior'do 'Jt:s:.roito

SERVICO IEREU CONDOA
\\\ �'"

���f!
I ........_...........

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a
maxima segu
rança e pontua
idade:

'

• BRASIL
'

_�..... URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BIJLIVIA
PERU!

Brasil

Euro_p,a
CORREIO

2 diasPASSAGEIROS em

Sindical_2'Co�'àor Lida
Agentes: Cárlos' Hoe·pcke SI.A

. '" I

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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( Cap. Vergilio Euriq��s Dias dindo reforma--Ao exmo. sr.

, IJ _;�Requer p:,gamen�o a�I(,lonal- dr. Interventor Federal.
.--_..

�� í A Secretana do� Intenor e Jus· Sebolt & Cia.- Pede paga"
.

I tiça, para que se digne anexar o mente de 1:05 I $300 -A' Se"

: requerimento a que alude opa- cretarí!l do Interior e Justiça.
i recer supra, e, voltando nova- Empresa Sell-Pede pagameo-

1, jmente 80 Tesouro. to de 60$000 "Ao Tesouro. Procedentes de São Joaquim
IMPERIAL, às 7,30 horas: 'I' 2. Ten. Ocion Augusto P1auI Carlos /Hoepcke S. A.--Pede da Costa da Serra, deram entra'

-Pede recursos t;Onlra prete�i- pagamento de 2:701$200.-Ao da na Delegacia de Ordem
MACAQUI�HOS NO SO-

ção em pro.moçlio-A� Secr,�ta'TTesour6., Politica e Social vanas armas e

TAo com Jae E. Brown.
. ria do Intenor:e Jushça, para Caclos. Hoepcke S.A. Iderr.' um l!abre, enviadas pelo respeiti�,

Preço:-l$500. que se' digne atend,�r .ao reque- de 7&8$900--ldem. vo Ddegado de Policia.

Fale.eu ,o esoritor A "Com?inação Feliz" n2-s rimento no parecer �tipra,
.

e, vol.
_

Empresa Auto"Viação Cata- O capitão Lara Ribas enca'

pernambucano Sa- perfumarias. é .

arte que nao tando à Procuradoria. Fiscal: nnense-Idem de 1 :432$200- p.linhou t) referido matelial ao

muel tJampe' encontrará slm�le. As fOl'mu- Ten.; Manoel Clemente de A' vista das informações e do- Serviço de Armas � Munições.O Ias dos Tres' Elementos' ,

SJUZa-RéqUp.r despacho-A' cumentos juoto�J p.gue·se a quan-
RECifE. 16. - Falec'eu pirmordiais da aeleza são força Publica; para atender ao tia de'1 :432$200;

_
!lO 'frutos da "AdoraRão" E S II P -_1

Hospital Português, onde/. se .", .parecer supra. .
mpresa e -. eoe pagamen-

achava.' re�olh�do ha varies dias, Ex'p'or'tava:m
;, Lavinia Ataíde Bittencourt;_ to de 360$000-A' vista das

o es,,:ntor Samuel Campelo, que moe- Pede pagamento de. alugueis (de informações e d()c,u�entas jUll.tos,
era diretor do Teatro Santa I:;a- - das, -em barrl·cas :casa-Remeta-se à requerente, pague-se a quantia requerida,
bel e representante neste Estado em Lages, para reconhecer a sendo 300$000 pelo empenho
da Sociedade Brasileira de Au. firma. global 309 e 60$000, empe-
tores Teatrais e da Casa dos R}O, 16-Telegramas de Empresa Auta-Viação Càtari·· nllo global 120.
Artistas. . São Paulo 'comunicam ter' nense-Pede pagamento· de '.. Manoel Caetano Ventlua--

Além de (undador do !Crupo sido descoberta àli ·uma or. 900$600-A' Força Publica. Pede pagamento da diferença de
Gente Nossa\ que reune os me- ganização -'que;' lúdibriando' Miguel G. Parrela-Pedindo vencime?tQa q�e deixou de reI;:e�
Ihores elementos do teatro per· O)) respectivos póstos- fiscais 'reforma-A' Força Puolica.. ber-A conslderaçlo do exmo.

nambucano,pertencia o sr.Samuel e a alfandega, exportavam Empre�a Auto.Viação Catari- sr. I�terventor.
Campeie á Academia Pemam· ,os nossos niqueis para o ex· nense-Pede pagamento de'. 'r' Miguel Gorga Parr,eJ�-Pede
bucana de Letras. O extinto, terior, muito bem acondicio- 1 :600$000-A' Força Puhlica. reforma -Submeta-se a Inspeção
que era teatrologo, deixou varias nados em barricas; Etélvino Vidal Vif;'ira -Pede de SaÚ'Je. (a.) N�rêu Ramos.

peças publicadas, algumas d.elas, O fá to produziu grande carteira de identidade�Sim.., Martoel Caetano V:entura-
já representadas 'na Capital

•

dI! escandalo na 'Paulicéa, prin- Helio Costa da Silva-IdJm, Pede reforma-Ir.defendo, nos

Republica, tais como as operas dpalmente porque està en· plecísos termos d� -parecer dQ
"Rosa Vemelha!,. "Ninha Azul!' volvida no caso conhecida Macari Amorim-Idem.,id;m; dr. Procurador Fiscal. (a.) Ne-

�_ • lAvei de Arribação. .�. firma 'dáquela praça.
"

Miguel Gorga Parela-Pe- rêu RaJllos.

Compar�ceu na Policia Cen
ral o sr. Aristides de Oliveira,
�stabe'ecido com garage de bi-'
cícletas à rua General Biten
COllrt . n·. 61, queixando se de
haver sido furtado em duas bi
cicletas, as quais alugára a d')is
individuos que declaráram cha
mar-se Mario Kinopp ê Paulo
Dutra, tendo o primeiro seguido
com destino a Pinheiros, no mu-

mClplO de Itajaí� e o segundo Para Jaraguá: Hamilton R_"tomado rumo ignorado. -

belo •

G E r������a'NOTASA . AZ ' TA � Re�art.lçoes 'R:E'LIGIOSAS� Publicas I
'

Dirf1ltor • Pro'prietarie JAIRO �ALLADO � �
.11 A fa_tlla e o mundoFlorianopolis, 17 de Janeiro de 193� ���oo ����

Foram despachados (JS segum- Ninguem ignora que o mundo
moderno está vivendo dias de
intensa confusão. Estamos colheu
do agora os frutos amargos das

Reda�ão e OflclnaQ GOIAl'dA. 16 - Tendc doutrinas. assim 'chamàdas-Iibe,
• slgune jornais do T riangulo Mi· Artur da Gama Lobo d'"E�� rais. O despreso completo das

R. Çon�elh!lro Mafra,. 51 neiro e do Rio noticiado o fáto -Pede requisição de' passágens �is do Creador, a ignoranciaFlorlanopohs-S. Catarina de estarem realisando em Goiàs, -Sim, para pagamento á boca culposa dos ensinamentos ta
casamentos por contrato, o dr. do cofre, pelo interessadô. lgréja, tinham que levar o mundo

Agentes-correspondentes em to- Galeno PaI anhos, Chefe de Po- Dja1ma Bento-Idem. Idem_. para a beira do abismo. Chedas as localidades do Estado.
licia, fez á imprensa desta cida Jo�é Julio Diogo-c-de acordo. gamo� â mais lamentsvel das
de, a seguinte declaração: «Ha Encaminhe=se ao Tesouro. confusões. E o mundo se debate

C O I a b o r a ç ã o lamentavel engano na informação DOlT'ingos Pierri-Idem. " agora, desesperado, para livrar-
publicada. Fro Goiás tal costu- Francisco Gonçalve.> Pinheiro se do abismo cavado por suas

me criminoso não ha, e é sabi- -Idem. próprias mãos. Deus foi posto a

do que a familia goiana, de hon- André Turibio de Almeida-_ um lado. E não ihe permitiram
rosas tradições, jamais teleraria Idem. reinar mais nem na sociedade,
semelhante prática condenada Manoel Barbosa Lacerda-· nem na família, nem nos cora

pelos seus sentimentos de reli- ldem, "

'"

ções, Em diversos paises a Igreja
gião e de respeito ás leis do Leonardo Bernardo Schmidt teve que buscar outra vez o

País. Nenhum íáto nesse sentido, -Idem. - refúgio das catacumbas, dos es

chegou ao conhecimento da po- A401fo jachouviez-e-Idem.j _ conderijos.
licia goiana, sempre vigilante e Francisco dá Cunha Sá Fi- Em matéria de religião, prrga-
empenhade na repressão dos cri- lho-Idem, va -se n igualdade de todos os

mes que tentam contra nossos Francisco de Paula Dias- credos. Em rnateria de costumes
bons costumes", I.dem. dominava o mais crasso dos

José Anastacio Rosa--Infor� materialismos, e tudo' que fosse
me o sr. 2. oficial. _ '. I ditado pela natureza era igualmente

Foram extintos dois.
Carlos João Gripa-A' consi- boro. O resultado dessa apostasia

d 'b i
deração do exmo, sr. dr ..Secrt- geral aí temos, nesse mundo

cargos e em a - .'

dl- J' d
xador taf�O o ntenor e usuça, e- moderno: f�lta de fé e fl\lta de

pOIS de selado de acordo com moralidade, mas... fartura de
o artigo 4. da lei n. 69, de

I
ódios e de ambições.RIO, 16 - Na pasta das 1936. Daí a grande necessidade de

CARTAZES Relações' Exteriores, o ar. Presi-
. d d R bli

.

d -

• I nossos dias: a santificação dos
ente 4 epu rca assmou e- Fazenda e AgrICU,I-j'lares. Que as famílias católicas

D'O DIA' creto, decl3Cando extintos dois
-

"

d b· d '

tura vivam como tais. Que nas fami
cargo! e em alxa or, vagos .

i ,

,--

,lias católicas não se esqueçal'1'com a aposentadoria dos su. C I H S A A'PROGRAMAS- DE HOJE: J é B 'f
.

d A d d
ar os oepl'ke ..- d:! Deus. Não se adotem CJstu'

"'D."O�
..

I
os ODl aClo e n ra e e· d

.

f
.-' .

.. .ti �.. � O Itler dos S·l Ad I' G D
vIsta as 10 ormaçoes, pague-se: mes pagãos doutrmas pagãs,',- I va e a Derto uerra u- .

d 230$000 ,.,di' ,
, - .cinemas I

a quantia � , lean· o modas pagãs. A famlha custá
va .

lo €xpediente autorizado a de�a" 'devt"rá lembrar o céu: toda paz,
A'S i,30' HORAS: /'

,

Ilexar os documentos necessa�os piedade, amor e harmonia.
'C' '

Ia
ebte pagamento. I O mund" .

està à beira deGom última exibição: C h C f U
"

Pensão esp.ecial pa- ompan iél
.

arboní�r� ","iãO preclplclO, mas ainda ha
A divertidissima comédia com ra �ma vIti�a da Ltda_ d� CrescI�ma- C:l"rttf�que- salv�,�ãO pa_ra eIe;_ es�a

'

v�rá da;
espetaculares' números de révista . _revolueao :

•

se, por IDte�medlO \ da ��_. fam�las que sou�er_em' ylver de
e. que revela ALICE FAYE e 'oE- ,I Cqostanclo Krufllel-S_ ,

<iI.. acordo com os énslDamentos do
OROE MURPHY

.

RIO, 16 - O auditor da I vidamente. nos termos'" dt. zlei Evangelho.
3a .. Auditoria preparou conveni .. 69, de 1935. ,j �

«DO ALMANAQUEO amor é o.ua ent�meote e encaminhou com pa- � Empresa Auto-ViaçãO Cata- DE APARECIDA})delicia
rec�r favoravel o pedido de pen- 'rinense-Faça a requerente a te·

Excepcionalmente, por não ter

I
são especial solicitado pela se- va.li?a�ãO do selo 'a que _'

está A verdàdeira IACreja
chegado, domingo, exibiremos nho!. Amelia Maria de Aguiar, sUjeita a conta ane_xa. ,fls. 2.
hoje o jornal mãi dofa lecido cabo Fld eli; Ba·

,
Empreza Auto-Viação Cata- Si todos os homens são obri-

FOX AlRPLAN I tista de. Aguiar, �norto em co�- rinen�e-Faça a requerente � gados, sob pc::oa de condenação
N.EWS N. 21 14 I sequencla de fellmentos recebl- r���hdade do selo a qne es�a eterna, a fazer parte da verda-

, , I., dos' da madrugada de 27 \ e SUjeIta a conta anexa. deira Igreja, imprescindivel _se
Preços-2$500 e 2$000, novembro, de 1935, na Praia torna que esta s3ja reconhecivel

CINES �OROADOS Ver�elha, quando comblitia
.

os; Se"nranea Pub,lioa no meio de tão grande número
amotInados. 1

EXP ediente
casa..e�!:t:or con- tes requerimeatos:

Interior o Jostiea

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

Assiuatut-as

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
�ês 5$000

A correspondência, .bem como

os valores relativos aos anúncios
e assinaturas devem ser enviados
ao Diretor-Proprietârio J A I R O
CALLADO.

REX, às 7,30 húras:

UM DIA NAS CORRIDAS

._--------------�------_..

.

com 'Allan Jenes e os Irmãos
Marx.

Preços-2$500 e 2$000.

de pretensas religiões verdadeiras. NOSs.aPara isso Cristo deve tel-a ca-

raterisado com � notas tais, que a

cada um seja 'possivel distingui! A.,NIVERSARJOS

a dentre as demais. Foi 9 que Cris
to fez E quais serão esses sinais
da verda:'e ra 1 re:a�

A verdadeira- Igreja deve ser:

UNA, San'e. Católica '\po;tó
liea.

Deve ser UI..JA: Não devem
pois, existir nela diferenças a

respeito da doutrina, dos meios
de adqui.ir a graça, e a res- O sr, Oscar Abraham, ativo
peito do chefe·.supremo; Cristo empregado conercial,
não ensinou mais que uma UOlC3

-'o sr. Albano de Souza Lu.
fé, instituiu pata todos os mesmos cio, oficiai reformado da nossa
meios de alcançar a graça, dr u á Marinha de Gueua;
sua Igreja um único chefe supre- -a s .nhorinha Solange Ma.
mo. Ele mesmo afirmou: «Tode zerekis, gentil filha, da exma sra,
reino dividido contra si mesmo d. Elvira Mund Mazaiakis;
será destruido». Sua Igreja, pois, -O sr. DemCJrtenes Segui,deve ser UNA; a esta promete inspetor geral do imposto' do
�le durarão eterna. d" r d I:r consumo, no rstnto r. e era;

-o sr. AI isti ies Inacio Do-
mingues. [uncionario estadual;.

-a E:xma. sra. d ..

' Adelina
Rila Fernandes, viova do sr.

Edmufldo F�rnandes -e progeni-
tor a dos srs. Orlando e Odilon

Espancou o menor Fernandes; .:

+-a esma, sra. d. Silvia M�ch:}·
do da' Rosa;

--- o jovem Aldemiro N�veD
Reis; ,

-o sr. Rodolfo Zomer, con-

ceituado conerciante;
.

-a galante menina Luci, fi
lhinha do sr. Narbal Vilela;
-a exma. sre, d. Leopoldina

Cabral da Costa:
'

'

-a exrna, sra. d. Ádelina
Rosa FaglIDdes;
-a senhorita Braulia M. da'

Conceição;
,

-o jovem TeoJosio Atúio(.;
-a senhorita Guilhermi1l3'

Amea da Cunha.

NOTAS PO.
LICIAIS

Pelo comissario do Juizado de
Menores sr. l.icinio Medeiros,
foi apresentado na Policia Cen
-ral, Romeu Dias, branco, com

22 anos ele idade, casado, resi
dente á rua Silva Jardim, por
h,n er espancado o menor Ven.,
ceslau Botelho, morador á rua

Conselheiro Mafra n. 1 53.
Romeu Dias Iicou detido á

iisposição do dr. J tliz de Me-
'lores.

Larapios á solta

Esteve na. Policia Central, a

,ra Vírgini:l Madalena, com 52
anos de it\ade. residente a rua

Silva Jardim 290, apresentando
queixa

_

contra os individuos Ma
noel VutlloSO e Paulmo de tal"
p r Ih) hav.erem os' mesmos fur
tado u.na-IJta 'de- -q!le�oze�e. J'

Furto de bicicletas,

Armas recolhidas

Vida
Ali ··QUi

OSCAR PEREIRA

A data de hoje assinala d

passagem do aniversario natalicio
do sr. Oscar Pereira, diligente
comissario de policia.

Fazem anos hoje:

ViAJANTES

Pela Aulo·Viação seguiram:
Para Laguna: Olimpio ArV�5,

Antonio Loudi, Adriano Couti"
nh.), Alex, Sit best,ein, Minia
fernanQcs, Bonlfacio Fernandes.
Demostenes Stebilaka e Gari
baldi AndFaâe.

Para Blumenau: Oto Valters,
Narbal Alves, Caetanu Boabflid,
Gustavo $chmidt, Eugenio San'
tos, Henrl(,jue Réut,er e Paulo
Cruz.

Para ftaraí: Mafloel Garcia
Neto, Irene' ,Ga,"a .. E l'd" uc:;

L.opes •

de H. O. LIGOC,KI
Livraria, Papelaria, Til'Olrafia� EI1�a jeriJa�ã) e F�

- , bri:cn de oari�b)s d-e oJrratna

_Artigos p:ua escritóri:>-Livros em branttos-Arti·
gos esc0lares-Artigos pa ra p,resentes -Brinquedos
Aceitam-se enllomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de dat,ar, de m�ta I,

'- tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27-

Flori anopolis ._� Sta I Catarilla
41 P.

Schuldt

__
o

challcelas,
plça inu',

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dr" Alfredo" P. de A'raujo
MEDICO

Especialista em moles/ias de creanças, nervos
impaludismo e moles/ias da pele

� Tratamento do empaludismo e das molestias da pe
I� e nervosas pela .Ilutohemo/herapia

catlzação e direção �
de ob.as �AparelhamentoJcom �pleto para constru- �

ções de pontes em
, �

concreto armado �
�
�
ffa
I]

rei ra tem seu escríp- � estrutura em cen

� creto armado
torto de advogacia á rua �

e ferro

Vísconce de Ouro Preto �.
.Consuuorio e resídencia-Praça 15 de Novembro, ra

n. 70. _ Phonei 1277'-1Telefone, 1.584 I�Qt!i!�oi,n��.��L�ta�s�:��_�a_s�8�àS�1�t�e�.d�a�s�ll�4�à���1�6�h�o�ra�s�'�!i��. Caiu ���.} I�o__j ri
o

�"
�

I
I
I
I o

�
C 't"b,� url I ,a

Para seu concerte, J9recu- �rai a Casa Musical, que cem- �
i ta com a efíclna melhor �

.

I
rnentada na ca�ital. i�����,Rua João Pinto, .2 <_

•

. ! J.!\II!4 ., 4; tiW$$i9U!!AQ!4·§! :1-_'.&&, §. .

RibeiroOmar Carneiro
Engenheiro gCivilO·P·...ERADORM.DI�O

DOENÇAS :DE SENHORAS-PARTOS �
CONSULTORIO-RUA TRAJAN(;9 17 SO:Q.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS li
IiESIDENCIA A RUA José Veiga 186,

FONE 1199

Atende chamados � qualquer hora dia e' noite

Palacio d.

1· Andar

Caixa

Apartamento
Caixa;Postal, 784

•

, 'i ,i· '"$ 3'
'.

f
. '

''ih

NevesMadeiraDr. Joaquim
MEDICO--OCULISTA

Forma!io pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

�adies

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

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

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

Eletrecidade Médica, CUnica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORlQ Rua João Pil'.lo 7 sob, Telefone 1456
AESIOENCIA: nua Tenente Si.íveira �1 Telef. 1621

.
.

A Eletr+co Curso de Maquinas e Pilotagem
PR�Pi.RAM.S;� AL�OS PARA �MiHS A se, MA
�TtJtNl�TA8, PftATltA,NTE5 DE aQ\lINAS, MOTO

RISTAS E A TVDQ MAIS {@UE SE REFERE A'
l\1EeANI�A MARITJMA.

;'
..... ' ... �_;. �:.i�;�,._,:".

I)r. ,AUgusto
me; Paula

....j::""':."..-,., ..
-

.•

M É":) Ico
mOENçA5 DE SENHO

RAS-P,'\RTOS
.

eperaçôes
Csnsultorle. Rua Vicor

�t:,�, Meireles 10

/4 's 10,30 e das 2 as 4 hs,
,

Residencia: Rua Vis-cede
de Ouro Preto, 42-

Fene: [onsllltorió, 1405
fone: Residencie, 1155

Tira
I Dr. Padr. d. Mo.r. ;::1 e cal-çados d.e todas as qualidades

TAMANCOS mexicanos pasa

Praia de Banha
CINTOS. PULSOS. OLEADOS. CORDOES,

BONETS, LUVAS, etc.
-

Artigos para seleíros e sapateiros
Fabrica de Calçados -- 8ARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELl-IEIRO\MAFRA,3.

A. LHEUREUX

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraãe

I Teleph6ne rr 1548 I
EJ.-chefe .Ia clinica d. H.lpi,
tal de Nür.berg, (P\"reelor
lndórg Burkhanlt e Professor

Erwin Kreuter)
Esplclalllla em cirurgia

aeral

Advogado
P. 1 5 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 e 1290

Banco do Bras·11 tb:H.. >", b�.:o-::.��� r--ss.c: _�".,.�_r

�� ...., ,_ ,..!:. �..... , �.:. � ·urr�"T_,:::.v-:.. - ... .L.""_ ...�

h.,.r1I, llltintao e Belezaalta cirurgia, ginaecolegia, (do
enças elas senhoras). partos,
cirurgia d. sistema nervos. P,

operaç6es de plastica

10G.OOO:oOO$oeo
"259.746:100$000

Capital
'ulldo de

. -s,
re.erva

Er.::CUTA T.DAS AS 0PERAÇGES BANCARIAS

A.GENCIAS E CORRESPONDENTES EMj,TOD. o PAli
A••NelA LOCAL RUA TRAJAN8, N. 13

Abona. em' conta corrente,.os segúintes juros:
. le,. cem Jur,s (C01YlE�CIAL .SEM LIMITE) 2� ala .

)8P� limitaíes (limite íc 50#)00$) 3% ala.
_. ,.pulara O(tm cle 10:�OO$) 4:% ala
tep. de avise ,tévie (de qpaisquer, quantias, Gom retiradas tam-

,

bem. Ife' qu�tuU importandas).
.

:com aviso prévio de
�
30
..
dias

il,i4� cle '0 clias
1I:,N11ll de 90 dias

aIlNSIT6lS kAPRAZO-FIXO::
'0 'mlscs

I ala
,oi 12 mêses

. c' lD,... M isr;u .'1
Com rca'a mensal 4, o ala .

e40a lo.1.

LET�S ,Am�!EMIOS 4% a. a. CLINICA GERAL
pei 12 mêses i 5% c Vias Urinarias

Sujeito. ao sêlo proporcionaL
1ratamente moderno das

Ex,ledlente: das 10 ás 12; �:das 14 áS'" 15 horas motestias 48 Pulm40
Aos sabados': das 10 ás 11,30 horas lt R" P 13", �, Consu .- • JQie inte,

Endereço telegraficó: SATELLITE

I"l � 1 elefone, 1595
TELEFONE 114

.

'.?' '.
.

Res. HotelOloria-Fone 1333

'��ô5"�i---------...---- ••--J...�..,'.Co�u/t_a,das 13 ás. 16JR'I:_.

�c0nGmi_
nas Trabalhos do

'·80111
CeNSVLT8RIG·-Rua Tra·

.

ano N. 18 das li ás 12 e

das I 5 ás 1 é 112 horal .
-

TELiF. 1.28�

RESIDENCIA-Rua Este-

I'
ves Ju,n.ior �. 26_

ITELE� t.P1
�1jI't� .. ;;ltt-+�

••
Censultorio Ticnico de

Ive A. CAUDURO PICCOLI
Enge.,helra Civil

fDr.fiséIQnai. l:'lalsilitacdGts par' todos
es rat"Aos .e engenharJa

Administração. censtruçãe e ref.orma ..

de
,

pSlamento_s em Iprestações

PreJétos em geral

Escriterio central: "ua 7 ,,,de Seterl1bro, 47

IPorto Uni lo
..-.,. i'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G,A'ZETA-, 193 9;�� �

������������������miiiii.ii&i·ii,_mi.. ·

..!!ei4!!·!!!.!j!;i.;i.!!!,�&;i,�.. �(gieri,.. ia!!!.. ii..!!. .fi.i;._i4i,!i§4i;:gi.;.i;4�!!lI�,�Q.�,.i�.�.�� 80_··li -
N'·· -

, • 8

i Serraria 'São João' l
I '.-

: --_._�

I no distríto do Estreito

li metros.
Entrega-se á dornícilío, lenha serrada. em

Bem sêca e de otima qualidade.
'I
•. DISQUE PARA O N. 3
•

I• '. J
...................................................�

.

I

: Flor_anopolis

Vi àçaio �russa.ngà
SEGU·RJ!_NÇA- .. RAPIDEZ ···COMODIDADE,·

502
503
S05·
514'
518
·521
52G

. Dirigido delo 80cio .
JOSE .MAXIMO

TRÀNSPORTE -DE PASSAGEIROS. E .. CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLIS

.

esc,alando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma,. Cocal, )', ·:·<,:;f::t·>,·:·:·�...f:Nt';.;··
.., .....

:�:�;��1;�f�t�1�;.��::��f;f:���;;e�::::.:i�
.

as 5 horas da manba . '.' r :,:�,:::: ,:,1,:,:,SllI'DAS de Áreranguá ás quintas-feiras e domingos,l :I,;' ::::,:W
" '.:. ,�.. "

ás -5 horas . da - manhã f :!:::::::. T::::::;
A Ilnhà de 'Porto Alegre chega em Araranguá ás 'k?�::::,::::::::pr

I �i;J�!la1:;E��g:!������::�;��f�i�?i. ,

II
.

Coca): Zeférino Burigo & Irmãos-Urussangá: RosalinQ� .-.

Damiaoi & Cia ..,_Orleaos;. Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Ssndrini
AGENTE EM FLORIANOPOLIS

,.", .. ' ,

..JOAO NEVES. 'f'

.;
!

Bua'Trajano, 2-Fone� 1.655 I
.

HOTEL DOS VI.t\J4NTE� -� procurem para se hospedar em Arar_Bguá.
'" , pProrietario '- dOTE' MAXIMO

.

.- - .. -- . . I

ESTREITO

". .. ,_- r: !'f,' : 7 - =
.

.

�_'9""2! tE :mr1BAW;;;;

v. Exeia. preeis� de :uma limousine?

!�. Disque o n. 1.:2OO de seu telefone e

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

',-

São todos carros modernos e conlortaveis dirigidos por
habeis volantes.

.

Erondino' Cardoso
Otavio Cardoso
Bern:udino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

VENDE-SE um terreno no lu-'

CHARLAUTH"I'gar Barreiros, com duas cases .

J A V A é o creme que revolucionou o
'

.

de tijolos novas, um bom pasto, mundo velho. e, 6ra revoluciona a iII*__5.E*iIiill�=:�f,r;;"1!l8e!lj;.§�}Vk!mwmWiIlllml'l±iIill:Lii�"êtmJª·m*fil!l!&Ii+Iii�:::;@=Mt&Il!1·�4�t""9B1l;m�!J:iB_g';J!EH.4_im:��cocheira, e bôa chacara e agua
com uma linda praia para ba- AmeJica do Sul.

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

nhos, faiendo . frente com' a
�

CHARL UTH.

I
Estrâda Geral, que segue para ' .

. A
: plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

, . . .

:. Blguassú. A'. tratar com o pro-
---------__IIBl fiJII_I____ prietario-Pedra Sipriano da não·é um creme comum

Silva, em Barreiros.
�����������������-�����������.�.�.'êftnW

"

.

O
_ Mi. .. ·Ai .J ,& J- .. 4!$! .4%Ji.2:

'I
) �MPR�ZA '. VIACÃO

GARGAS E PASSAGEIRO�

� CHARLAUTH

:·.t· ch� extinguirà as' sardas, pano

"�r�vos e"espi�has,: sem a roinim.a
Ifntaç.ão deixando-lhe a cua-
':s . limpa. macia e fresca.

Borarios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLUME
NAU A'S 7 HORAS DA ·MANHA. MAIS INFORMA

ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPHEZA, .A' RDA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

PREPRIETARIO

João Kuhn
CAIXA PQSTAL, 82 ENDEREÇO' TELEGRAFICO:

Grandbotel '

.
, Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas"
acomodações para os srs .v�íajant��1 e exrnas. íamilías, corri luz agua corre_ntef:r

..

.

\ :�,',,;'êm -tsdos- os quartos i,'.
' '.

". -,.
. .' � 1,

"

Tratàm'euto . de· primeira ord�m
.

.

.' ," ,�

Diarias: 10'000'-12$000-14'000 e 16'000
.f;·,

, r

SALAS· DE A-MOSTRAS . ASSEIO E PRONTIDAO
1S de Janeiró ia -;de Jarieiro

Banhos quentes e frios a qualquer' hora
;:;-', 6:000$000l_

••
,

'

-RUA· GUSTA·VO RICHARD
Defronte aos Correios e Telegrafos Muito� outros premios menores

Formldavels;
Tudo por 1,$000 1

Fantasti,c'!::,;_lLaguna Santa Catarina

�;;.� -. ::: .

FIIE'PRItSENTANTES' E DEPGSITAA·.C$ Et:M ST� .. CD.ATARIN�A'
.>;O·:A-R L. O S H O li: p"ç K E

<r
S ··'A.

Matriz
..

'_

auzinas
aoaca.• .; ,

•

< "," �.

."' .... ,\;.,.

.",- .... , ....

..

.,.

......_I!iI p .

.

• ••Ih•• lia BI••II.-

,!, '!'
•

- ,r iI;' .:_ L l-'
Filiais eln:

_ - II.�- 0•••••111 .
.........- oon.o.., 11.'••1. (._I ti)
... ,

. -'. ,

. :;;:: U H .J 11ilI....na. d."�"'II.'", 'i 1 !"_f .{
1f

,.

Blumena'u, C.ruzalra ,da 'Sul,
Joln_lle, Lages, Laguna, São
'Francisco da $"ul

'....

.,... l1li..... tod_ •• __
•••�. dA •••• -

.....

MOSTRUARIO EM:
,

Tubar'áo

De .... I(t•.�uftdl"l

,
.

.

.

� .

. ,_ 'j
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Direção de Hélio Carlos Regis

Argentina '5 x Brasil 1 Jogo infantilloade repo�sa';' os

reis de Aragao e deFoi um resultado decepcionao- Brasil
eoca iúva 2 x �astela

te, vergonho mesmoso, para as

b
".

O' B
. Guarani 1cores rasi erras, s argentmos atetsrs LERIDA, 11 - Ao ocu-

f 1 d b I d
confirmaram, sua superioridade. , Domingos_,.Machado par o Mosteiro 'de Poblet,A derrota ragorosa do se eciona o rasi eiro no jogo e sobre o nosso futebol 5x I não f : l3ioró-Brandão-Médio

- Reelizou-se, domingo, às 15
I' "�I' ) - ti di t d COPA

'.
, '"

'

h
.

d I' a sudoeste de Montblanch,oommgo u nmo com a se eçae argen ma, em ISpU a a
um resultado que defina euperio- Romeu...;.;.Leo�idas-Tim s.

'

presencie o· p�r uma regu ar
f I'HOCA, veio mais uma vez evidenciar que o Govêrno, se lhe inte-

n'dado, mas é um score esma- L
..

h H I assistência. um interessante J'ogo as orças nacíona ístas en-

B Id' �lzm o ercu es contraram Intato t;\ famosoressar o bom nome esportivo do rasi.' eve, o quanto antes, inter- d infantil. \S \;,I

wr. a exemplo do que jd se faz na Italia e noutros países, direta- orA' I d ... O." doaI'" BClceiúv&,o quadro de Agapito convento em que 'repousam
cu pa, entretanto, a nossa ... e .,

C\s restos mortais dos 'reÍ'smente .nos destinos dos nossos desportos, . d t d
'

d Veloso, e GuaranI foram os rivais.
E'

erro a não aeve ser Imputa a a de Aragão e Castela.O que não pôde perdurar é a situação que aI está. C I II.T· t técnie
'

. GARCIA aos 5 m de J'ogo a. No fin�I, depois de ser bem
.

ar os rxascimen o, o cm o, .

Uma coluna do exercito
precise que os s�nhore�. ,�ranha, Teixeira Lemos, Caste�o nem aos jogadores da seleção, briu a contagem para os srgen' disputado. a vitoria sorriu ao Bo-
Branco e 0:1

•.
demais _pohlJCOldes dos esportes q�e se querem etern�- nem, tão pouco á C.B.D" mas tinos, caiúva pelo score de 2x 1. navarru do general Solchaga

zar na sua direção sejam, c,omo medida profiletica, af,a,stados defini-
aos dirigentes dos clubes I A ' Leanid 1 I

colheu de surpresa Of'1 guar-
d I h'

- pos eam as marcou geai. Liga Atlétioe das de assalto e carabínei-tivarnente os po .. tos 'que ocupam graças ao seu servi ismo aos c a., Na Argentina, os presidentes sendo anulado. C t' ros enviados' de Barcelonamados ngl'andes clubes'', do Rio. r dos clubes três mêses antes do AOl 20 m, MAZANTONIO a a rinenSie
O I t I f d imnort tI' I '

,

para remover as preciosas, amen ave racasso os nosso� .nessa Impor a� e
.
pe eJa ; jogo de domingo, mesmo em marcou o 2' goal para 011 por'

internacione], devhe-sed, tão sómente, ao
I
s, dirigentes d�s entidades nda-I época de campeonato, puseram tenhos. Sexta feira passada, a Liga �e�;�u��s e assim pôde sal-

cionais que, son an o c�m suas ree ,etçôes, não' tem coragem. e I seus jogadores á disposição da Aos 35 m de luta, MORE- Atlética Catarinense fez a entrega

imp�r 80S clubes as penalidades q�e mcorrem ne.g�ndo-re, num im- I, Associação Argentina. NO obteve o 3. tento para os
dos prêmios aos 15 primeiros O celebre ediíicio foi cms-

t fi t f d r S reqursit d com a an . coloca Jos da Corrida de S. SI'l· truido em 1 J 50 pelo conde
pa�no" IS�O agran,�' a, or�ecer os Joga o e

.

a os,
,

-

I S,e,lo exemplo nos deram. os platinos. <J

tecedência n€'cessarl� � preparação dum :eleclo�ado qlle seja, de; presidentes dos clubes argentrnos, E, com a contagem de 3xO, vestre. Ramos Gerenguer, João II,
f ã· d f t b II aciona] I d

' Tinha uma grande assistência, d � Aragão, Afonso V. deato, a express o maxima o 00 - a n ., 'que acima das competições o terminou o l: periodo.
. '

Para o primeira ensaio da representação bras,i!eira. de 33 li' campeonato, colocaram os jogor Ús argentinoe, convem frizar, I'alaram os srs.: Manoel Mo· Aragão, Carlos L da Espa-
Jogadores convocados, apenas 7 compareceram ao carap». ! internacionais.

'

dominaram todo este �petiQdo, cais, presidente da Liga Atlética, nha e Fernando, o Catoli��,
. E, ,a�es5r disso, nen�uma .medida co�rciva tai t�mada por: 1I0s nossos presidentes de clu- sendo que os brasileiros não agradecendo ao presidente da A. a�rescentar�f!1. outr?s .

edifi-

quem de direito, como que incentivando, assrm as assoctações que bes ao contrário colocaram aci- 'Chutaram uma única bola a goal. (,.1. por ter cedido, ge_!!!ilmente, CIOS .ao edifício p�mclpaL
lhe devem obediência, a pe0stir no irtlt,anté abuso.

.

I ma
'

das compettções internacio- a sede;
.

, Jaime I. o conquistador da

,

,

O bom nome �sportl"o do BraSIl, P?rém. �ão pode contl', nais, os jogos regionais, só ce- 2- telDpo Carlos E. Moritz. presidente Catalunha, fo! ali inumado

nuar a m�r:ê da. �olu.pla de mando dessa. meta duzl,a de magnatas., dendo seus jogadores á C.s.D.
"

da Liga de Futebol; em 1276,
'.

,

E ImpresclOdlvel, u�a reação. A Imprensa, 50bretuqo,potta, uma �emaila aotes d9 jogo I PEUNC.ELLE obtem 04' goal Armando Fonseca, em nome No famoso mosteiro sã:o

voz que é da vontade, coletiva, cab� o deverA d<!, vergastando O! E o res41ltado.· por causa des' 'da Argentina.. do Atlético' conservados os despojos de

pvuco zêlo que vêm revelando, de longa dl\t,Il, esses q�:! �mperraram! ta mentalidade, fui I) que se viu: ,'\lORENO conquista, pata cs Valmor Wendhause�, em 'lome mais de cinc(Jenta soberapos
em postos doe comandQ que desLs',ram. ' coa,gJ"ios à r,<!ouorla, a, fim,de· li Argentina 5 x' Brasil J. ' visitsntes, o 5' te.rto. da A.C.1.. da Espanha e suas esposas.'

d d d b I d d - A l. f' t 'd As autoridades naciona-
qu�e os ,estlOos os esportos rasl elfos seJain_, entleg,ues a ,CI a ios I Mas, des:ulpar a .denota é 'HERCULES, no fm81, .ao batel pus, 01 ermIDa a a sessão.

d d - d' Ih d d d listas designaram uma' co·'
:ye,r. � elram�nte cap��es e qu: não, port:- rgu�m o :ver que

.

es

I' ato vergonhoso, por ISSO. agora Clm corner, eu oportuOl ? e pa- Antôn io'
aSSISte de nao, permitir que seja assim exovalhado todo o gl-onoso qve perderpos, devemos abando. ra que LUIZI:'olHO ob, tlve�se o

missão para, próc(�der ao

d d Ih I d B I Ap,6,'sto lo inventario das preciosidades
. passa o esportivo e que_ n,os orgu amOd.

I
nar estes f,atos e diz-er: fomol! I' imico tentro o rasl .

,

-

ali existentes.
Spartaeos esmagados' por score alarmante. E cum o �smagador e �etum' Fez anos, hcje, o esforçado es- _---" _

, ban�� score de 5x,1 termlDou o l?ort1:1ta, sr. An.tônio A�oitolo, vr��e casas defitl·ui-.,
C� rta do o jogo erobate a favor da ArtfCntina. ,deligente presidente do Tam,an- das, e centenas ' de

,

,t:,;II I
. €laré, ,postu em que le� demons. a.-ilUais, �Or,t9S!

.

,:�I-o'
',-

rra-"r,-,-ó-,,' -'�,-A's 1·7 hs. em ponto, com �,�.No_y_._ _JQg!,' __ >< �,�trACIj) SC�_.. "UQl ��PPJ!i�I.!! Q!ltalº-ª- .

'

r 'I, uma assistencia de 60.000 pes-
. ,

dor, dinimico e leal. ""---�CB-dtlRNE;'T6"':'':=·'''Os'.;;l "

seas, da�do a apreciavel renda Domingo; em disputa dã Por certo, hoje. selá um dia incendios' que continuam a

PO: I is d� 325:600$, sob 8 díreçAQ de taça R?c�, jogarão, p.ela �:. vez de�estas'p�r�o vat�roso .81virubro, I
lavrar ,co� v!olencia no' Es-

,

Carlos de Oliveira Monteíro, que os brllstleuos x, a��e�tmos. pOIS, Antomo Apostolo sabe de. tado de Vlt?na causaram até
,

-. I é juiz da Ligã Carioca de Fu· Ca�o o� ,brasileIros, v�nçam, dicar, integralmente, o seu amor -agora ,d,ezOlto m?rr�s. Não
Em resposta à nos!a reporta- que o pre�lden�e,' �onfor?,e os

eS'1 tebol, os quadros elltraram em �'1ela o 3 Jogo no d,a l5. esportivo a este grêmio. ha noticia de maIs vinte pes-
gem feita na fe;1)ana pa�l3.da em tatutos, sena' o SOCIO TE CNICO, climpo com a seguinte constitui- A GAZETA ESPORTIVA soas.
I.derencia ao 5. C. Flonanópo- como até entio. I ção: "

cUQlprimenta-o efusivamente. O f(J�o destruiu já mais
lis, o sr. Paulo Scheidcm'antel O sr. Tom Wildi JUDior vos de vinte casas e matou ceo.
elÍviou-nos a seguinte ,carta: declarou ,que demiti 9 sr. E. Ley·1 Ar••atina

'

''!: MOVEIS 0&1 MAli LINDOS PARD�ES tenas de anrmaj� .•
«FLORIANO'POUS, 13 d� endtker do cargo de secretário, . •

EM .LINHO OS prejuis05 são avaliádos
jãneiro de 1939. limo. sr. 11. porem, como já dísse acima,nunca Belo

SO' na CASA SI LAS
Alfaiataria ABRAHAN em tr,ezentas mil libras es-

Carlos Regis.� NESTA.' demiti s6cio algum, afirmando. .._�!!'!_S<!l!.s:�h!!,r2_Y..I!!��_��� ... terlinas.Mentanez.....Cclleta
Lendu, p€la manb�, êste jornal, portanto, lIer uma inverdade do

'

u , pe!!ft!J!l!!lI!

f
•

I A'cadl'o Lopez-Lazatti- -\ria Serviço 6t!rr:o e preços A ... ·

d Dvi, em logar destacado, uma nota mesmo, COR ormp. prO'larel pe o
�

Suarez animadores.
•

con..erencla e ....olDa
inerent,e à sociedade esportiva que oficio de demissão,R mim dirigido, Sastre-Maza!ltonio-Moreno

.

Tanto se fabrica como se '

dirijo,' na qual transmitistes, aQ pelo referido atléta e datado de
Peunce.'le Garcia' V d 'f' na"*"o re�ov,eu as dl·:tI·lfl'êul-�,mundo leitor, uma entrtlvista com 28 de dezembro do ano findo Importa. in e e verl lcae o

..
. d.ois membros dessidentes do S. (1938). nosso stock, sem compro·
C.F.. No Esporte Clube Floria- misso. dades da EuropaÓ l' I

. Pontualidade. perfeição e
Na declaração feita, disseram n PQ IS se cu tlva o civismo, a de elementos que não se acham

êles que eu os tenho p ivado da moral e o fi!ico, afirmando-vos. I concios de seus deveres, em rela- rapidez é o nosso lema.

hberdade, o que passo à desmen· que nesta entidade jamais ocarre.1 ção aos estatutos de uma 8ocie� Rua Conselheiro Mafra 72 'pARIS, 16 - Apezar de Exterior e da Defp.sa Nacion�1,
tir, visto estar obedccend�;, pia. ram fatos que lIe não pudesse dade orlanizada e que exile

de,
TELEFONE 780' Mussolini não ter v�ncido, na

mente, os E5t:ltutos por ê,les aproo mensionar e que, por,tanto, a de· seus associados o máximo esf8rço' , lua .questão com a França.' com
vados, C,)fTI(} poderei provar com 3abonasse. Si o contrário vos ,fo� e toda a bôa vontade em pr6� da e__ _._ __ a conferencia de Roma, persiste
os aludidos documentos do Clube. declarado pelo sr. Tom Wlldl cultura fisiea de Santa Catanoa. aqui a impr('ssão geral de que
devidamente assinlldos., Jor., êle procedeu, ,com isso. vil Estou certo que vós sabereis

IM'
'

t ,uma novEI crise, selhante á de
Pode, sr. Redator, crêr em mente pa.ra com ? Esporte CI�- compr'éender a verdadeira situação,' e,�ores que ra- setembro, que precedeu o des-

tude que vos estou afirmando nes· be FlOrianópolIs, pelo que �ao q'ue nã? decorre da nossa
_

vonta- balham e'm' fabr;;' membramente da Checo·Slova-
ta carta. é, o mesmo, merecedor da mfmma de e, Sim, dos que sobrepoem os .- quia. pode em breve surgir. Os

Dc:vo vos declarar que não ex- atenção. ' seus' interêsses pessoais ao do meios franc@ses ligados aes con-

duí. até hoje, nenhum membr'l O fato exposto pelo sr. Tom' Clúbe que venho dirigindo, de eas ferencistas de Roma deixaram
da sociedade que }lá- dois anos'WildiJar. dé *!u obter o� melho- acÔrdo com a vontade dos que isto eddente ao llliriÜ1terio do
tné fara COD6ada a direção, pOSo r�s' prêmios nas competições in- ainda possuem o verdadeira espi- RIO, 16-Após,varias ob. • ...-----------":"---.-----.
�uindo eu os respectivos documen- ternas, revela a sua má educaçAó rito de disciplina e l.eald!de es- servações, O ministerio do Justiça, sr. Francisco Cam
tQ8 daqueles que daquj se retira· esportiva, em nao reconbecer uma portiva.'

. frabalho chegou à conelu- pos. pedindo-lhe a coopera·
Iam exponf�·neament�.

'

Iídima vit�ria,- alcançada a custa Agradeça as refer.ncils feitas são de que a lei que veda o çã::> para que a nossa legis·
O sr. Emésto Leyendekir, ex- de esforços de um seu concurren- ao. S.C.f. e à divisa"QUERER trabalho' a menores nas fá- lação seja , rigorosamente

secretário, sempre mostrou-se dis· te. E.' PODER", que continuará ser bricas não vem sendo cum. cumprida, nesse particular.
,

ciplinado e dedicado aos ioter@s- O Esporte Clube Florianó, mantida cam -orgulho e perseve- p:rida como fôra para dese- Vai além (I sr. Valdemar
:ses do Clube; entretanto, queria polis, nada perdeu com a retirad" rança pelos desportistas dedica- jar. Varias denuncias tem si- Falcão: péde medi1as

'

ener'

êle, agora, modificar os Estatuto·, dos referidos membros e,tambem, dos. do recébidas pelos. orgãos gicas contra a burla de que
criaódo um cargo de Diretor·EIt· oão teme.. em terreno algum, a Quero, tambem, agradecer, an- de fiscaHzação, quasi todas lançam mão os violadores
portivo, lem que o mesmo Estatu- novel agremiação, cdada pelos tecipadamente, a publicação desta elas, principalmente nesta da lei, _não se consentindo
to permitisse essa modi'cação em mesmos.

.
no vosso conceituadissimo jornal, capital' e em S. Paulo, cons- que os mfnores de 14 anos

éJualq�er época"e por vontade ex' Cumpriebr exato dos Estatutos CQmo Faculta a lei d� Imprensa. tatadas pelos encarregados sejam admitidos nas fábricas;
dusiu de dois membros, apenas. do clube que dirija, nio lej., Ir, SaudaçÕes !ltenciosal. (a> PAU- do

. cump(!mento d,a lei. nem mesmo. como apr:endic
Assim sendo, eu, presidente, em Redator, uma solúç,�o capaz de LO SCHEIf;>EMANTEL, P�.:- DIante dISSO" ':0 sr. Val��- zes,.que' é a mod.alida_:te es·

pleno exercicio d. minhas funções. resolver ne memento else lame�- si4ellt� reeJei,�G do Esporte Clu- mar, Falcão envIou um ofiCIO c?lhlda para a ylOlaçao d::.ts

,peguei, cat�góricameoteJ dizendo tavel caiO, criado pela rebeldia' be" Florian6pGlis.» aQ seu colega da pasta da dlSposlções legaiS.

Fora os
vendithões!

A GAZETA I'lorianopoli5, 17,...-1.,.....939
...---------------------------------�----------------------�------------------------------�----------- .. -,.
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CESPORTIV
. . __ �

."

nas continuas comuoicações 50"

bre as quêstões de "interesses
mutuo".

Daladier convocou os mml�"

tros para diversas conferencias.
Sonnet disse que a Alemanha
tambem' participou, indiretamente,',
da conferencia de Roma,

Blum. no seu jornal, LE PO ..

PULAIRE sintetisa a situaçãJ,
dizendo que "nem por um lado
n�m por o.otro, a conferencia de
Rom!} tr-an�formQu as ,dificulda-'
des 'da 'Europa. Elas são as

mesma3 hoje como as d � ôntem.
Tanta a Franç!i como a Ingla.
terra devem' �onsi.dera-Ia coili

previdencia e c,ãfrn!l:'

�,�r�® i
� rm�im() r�tCMrSo
1Js;iítJ: fi K1"

,
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Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.) MINERVA
a DROGARIA e FARMACIA

PROF'ESSORES
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 Polltécníco]. As aulas funciona
rão das 8 às 11 da manhã.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
�DABLAI1TD

usando o creme

�DABLAUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' -

TCEZ'W
. ..... que possue o maior

e mais variado estoque de
qualquer artigo tarmaceuttco
e dentario no

ESTADO DE
BTA. CATARINA

Companhia Nacional de Navega ..

çã" Costeira
Movimento Maritimo ..Porta Floriaaapalis
Serviços de Passageiros e de Cargas

� Deposites dentariQS em

Blumenau-Lages-Ja'raguá..Cruzeiro doSul
ALBERTO BORNSCHEIN

RUA 9 DE MI- .RÇO Nr., 214
"ai�. postal 95 ,_

, -'od. telgr '·MiDerva�'

de cargueiro:. .', 00 .�.'"��.v � 1$, :. .•__G��

�-�p�a��a�o�N�o�����·�I�-��p�a���o�s�
.. ��I�,.�.��_ IT�M�otel�entral�H•

do. Rua Visconde de Taunay N" 185
-,

J'.,invile •• SI•• ,Ca'tarinao

� I
•

���
I!?l�

•
Hotel situado em _ melhor ponto sllen- C

• cioso do centro da Cidade

Fretes

e Paquete ITAQUE'RA sairá á 15 elO O Paquete ITAÔIBA
corrente para Janeiro para:

Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Bafa, Maceió.

Recife e Cabeuelo ,

Cargas e passageiros para os demais por
tos

_ sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

saírà á 18

lmbítuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto . Alegre
/

AV·lso' Recebe-se cargas e encomendas até a véspera !das'saídas dos paquetes
.

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-
_

testado de vacina. Selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser *
entregue, nos Armazéns da Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, Z
para ser' conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

" 'lU'

ESCRITORIO-PRi\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 2Z S9B. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS 8ADARÓ N. '3-(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnfcrmacões com o Agente
J. SANTOS CA�DOSO

Preferido das Exmas.,�Familias e Snrs. Viajantes,
, ��

, - JARDIM GRANDE E SOMBRIO - ,

Ouartus bana Boa comida
�EBIDAS NACIONAIS E ESTRANJEIRAS

'

�
�
II
�.,

�1

=
'.0,.' ••�. • e�.Gefl•• I-��,��

����60SoJ�t .r., � L�� E Ft� li.t��'�EL A;,���;r
e ouça sua estaçio I APRESENTA 'r

I O MELHOR DA'PRi\Ç';"
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-

A nova linha de radi'ós JANTES E EXMAS. FAMILIAS

I TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-
ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

Anexo: Armazém de secos e'
molhados

Santa Catarina

L. E'D E R E RP.oprietario: A.

Sintonisaçãe Elétrica, em quasi lo
dos OI Illodelos 1939!J1 maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a ceptação de sua estação pre
ferida. mediante o simples movi-

,
meoto de pressão sobre um botãoill

RCA-UlrrOR Uerval

183,. VaJVUl48
FODogralos
Diseos
Agul.os' ,

'

Distribuidor Exolusivo

,Casa P I E P E R HOTEL A V E N I D.A
-

Rue 15 de Novembro, 35e JOINVILE-

Admttem-se ainda talgunslagentes�noli"te'rior Propr.: FRITZ SO pp

FABRICA DE ESPELHOS, A U�ICA NO ESTADO - VIOROS DE TODA ESPECli - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS L�PIDADuSIE 8ISEAtiTE' �OB MEIi>IDA

E ,p E R
O ponto mais central para hospedar-se rem

joinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidã5 A p. IC A
JOINVILE sé �noFornece:-:-para O ínterior-

Hotel 'AvenidaSECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzenl+Camlsas -- Gravatas, etc.-Artigos para
Barbearias-Para Inverno-Banho-··Sport-Viagem e Carnaval /

flua do Prlnctpe, 353
I

.JOI'NVILEC AfIa A, PI" FD'�':'. R
.JOINVIg...E e '* su t -) §j § Id 01<1 'fi ri i "'d' f t' !:m

-

li
.. }' ri"' t. , "' co _.

VI'SITEM
a A CAPITAL.

o malar stDck:de:rDupas�para. ,menlna. á:l.ar6tos

Rua Conselheiro Mafra esquina da Trajano
A CAPITAL

,.

, >
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