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: O expansionismo ter..
··

Assinalará ela o retorno á política de' concilia ..

I ritoria. �O$. paises • çio dos intéÍ'�s�es . comuns ao Brasil, Argentina
fi totalltarlOS \\ , e .UruguaiI .

'

�
: Os acontecimentos, que vão se desenvolvendo na

, BUENOS AIRES, 18-Aludin- plantação das barreiras aduanei- dos com o contrabando, ínter-. se tornarão eficientes se verifi-
,! Europa, são de molde a manter o mesmo otimismo pací-

'1ii
fista. A guerra não. virá, Somente a hipótese da vitoria dos

i conferencia ue Montevideu, com que \Inao se, arraigou na Ameri-: servando que, no' tocante ao e preocupaçao dos paises inte-rebeldes na Espanha poderia fazer a Italia renovar suas
d' t b d b d ddescabidas exigencias, Mas, si estas são desarrazoadas, 8' participação do .Brasil, Argenti- ca,

�l'}n
e se adverte o renasci- con rat an o, os mem ros a ressa os.

I

Abstraíd b h -/ na e Paraguai, a «.E I Mundo» men o dos velhos principios Ii- conferencia tropeçarão com os I ': aquela é por demais prematura.' straí 'o o so re umano :; diz, que a iniciativa assinala o ber s no sentido do fornecimen- inconvenientes existentes nas res- I «Oportunamenfe, a legislação
I vigor com que os republicanos defendem a unidade. de

: I retorno á política de conciliação I
to ,d.R intercambio internacional. petivas legislações, após o que I'

deverá selar os .acordos que
ii

sua patria, não se póde conceber que a França, sob a a-
e' dos interesses comuns os quais ',Distaca o editorial que se acentua:

.

deverão ser concluídos em Mon-

"',,
meaça de um fatal isolamento, os deixe em abandono. Por

I- I'"
foram d.e.scuidados desde, a. im- tr.,.,a,t�_.

.

m dos temas relaciona- «As medidas repressivas só tevideu».' .

ii outro lado, o declinio cada dia mais acentuado da diplo- � -

..

macia inglesa obrigal-a-á a se definir em breve dentro da
:

.

G
'

I ��s�a�;���u��;om�sa�oc�:��fa: ��:ã�á ��r�eb��cifl��:�f; =1 A .

'

: A Z E T... Mesmo integrada no seu territorio colonial, sabemos _

I que a Alemanha não está em condições econornicas
I
de se

I
. ,

_

! aventurar numa campanha de longa duração.

',A'�'-:'.�..
·

; A Italia encontra-se em situação talvez ainda mais a . "« 'If If"tt.. FI11 Trt\\"" TO)If"tt.."«".�
•. precaria.:

., .• W �JI.M JJ,JI� J.r'� W �: _,.. No eixo Roma-Berlim-Toklo, o Japão e como o be-

I1_, souro a roncar dentro de um páu: «vai-se vêr, não é nin- 'Diretor-Proprietario
guem», A tomada de Porto-Artur. nu�c� teve significação ,

--�-..�-_-----�

historica para quem conhece a historta da guerra russo- o ANO V I flqrianopolis, Quinta-feira, '19:de Janeiro dê 1939•
.

I• Japonesa. .
-

.,.

! Leve-se em conta que esses tres paises se acham sob I "

• a ação de um regime de vida tra,nsitoria. .

.

TI') � TI') TT1r' � EPfTl' "1"- tr6 1r!' � mt IG
..

de IC tI Por mais adiantadas que sejam as ref?rmas introdu-

.11 � � .u;;p, \UI Q» �,�, ,.,�,.', :.u;& � .QJJ � erencla .

i on ra a"
• zidas e por muito que se prolongue/um regime qualquer, I

H
�

: nada nele se construirá de estavel, si não se apoiar na

_,' � � mJ Tf!I',' 'tr-s. 'm
" "A Gazeta" lad.reagem: garantia dos direitos e do bem estar econornico de um .u==M. �.LN..u;;;s V .t.r=i}.

•
povo.

' '11
. 0- 1: Ora, o expanslonismo terri�orial, a que se estão lan- -, �

t
"

. Não permitindo o estado de. -=

I çando esses treapaises totalitarios a pretexto de uma fren-

ii!num vasto p a, ·.......0.: _

errorls- saúde do nosso dedicado .com-] Medida louvavel e acer- I
• te contra o comunismo, somente pode firmar-se num fana-

'> •

,.. panheiro de trabalho, jornalista I tadissima vem de ser to- I
I tísmo aleiatorio dos sentimen��3 basicos da lii?e�dade indi-

f' .

ta de Irlan,deses João Barbosa, unia atividade I mada pelo capitão Lara I\9 .
vidual: a organização da família, a cre�ça r�h�lOsa, o cr�- I permanente neste jornal, deixou I Ribas, Delegado de Ordem

... do politico e a fraternização pelo respeito mistico dos di- ,de hoje, provisoriamente, a

ge-,
Politica e Social, em por-: reitos de cada um. 11 LONDRES, I8-Após as ex- ris�o� por parte dos. republiea- rencia de A GAZE1:A. taria baixada ontem e que_I Em taes condições não hã que recear de sua durab!- :: plosões de bombas em Londres, lnos extrernistas irlandêses, ten- Não quer isso dizer que não será a unica maneira de

: ·lid.ade e, consequentemente, de seu momentaneo predorni-

II
Manchester Liverpool, Arwick e

I
do" a� autoridades feito guardar continue a dar ao nosso jornal i

•
freiar a ladroagem que in-

e mo. : North Htimberland êsses fatos'! por "- cent-enas' de policiais as o brilhante concurso que lhe i festa a nossa capital.

I
'. Pedro t:allado e! induziram a crenç� que foi ini-I' uzinas d,e- ga�, agua e eletri,ci- vem prestando desde a sua

I Até aqui os furtos, repe-
,

o II ciada uma campanha de terro- dadezdesta Cidade, como vanos fundação, como redator da se- I tíam-se, a policia dispendia.

: 1 pontos de capital importancia. ção DE ARTE, onde se tem: um trabalho exaustivo para
1 " � ·;;...,·"··8 H4tL. ,', .: -A�.?cotland Yard interrog?u imposto como um critico impar- j i apreensão dos objetos rou-

P d
'

e 6IIíJ

,-
durante á noite numerosos lr- cial. e- conhecedor. profundo do j, I bados e captura dos me-

O erosa organlzaçao sec e,
�'

,t��nd�e§:resi��s��(tl���r:� m�lJ:'sua substituição, assume,"! �}�n��iti��n�� ii��'m�:P���.
-

"

_-
.

.

, 1 torno ,d� outros, considerados hoje, lambem, tnteétnamente, a [ras de xadrez, lhes e ,a da-I. R'
'. susp �eJtcta. deste diar o, o- nosso '�a «cqr� -.file ,alforriw>:.. '

. ameaça
,.,.,

.

00:se·.r. '

... .. fh�df,r. Flavío Fer-f) o r:suHiijji)· d_esta sua\��
"'. ". ;; , ,', , '.,

. ,.!'"'� te-0 ta. • �

,� i e temgifa maneu'a d,'; agir,"
"" "que.:...m�d.e jl.Qye ml-

_ , II �'auto(_Jqades,
. ',r .',. .•

.�.... , �has�de � �xtensãQ, ' �stá_ sendo _
_ determinava que õ melian-

/' TOKIÇ), 1� ..._ �m cart� aber- i med:das de �epresalla, 'casO os

Q.
,

d
.. gua,r�ado por 'destacam,e�tos da

••
I I te reincidisse, entrando no

ta pelo Jornal �Nlc�e N'lche� a: �stados Unldos_ e a Inglat�rra ulnzena e con- poliCia, ,�hp1 d� se ,_;vttar qu.-e' Quatro padres Ilaba.n.,os I I xadrez sorrindo, passando
podero�a o�gamzaç�o �ecreta ui-I Imponham s_ançoes economlcas! _".",

,

os terrortstas Irlandeses. pratt- involvidos na masorea i as horas de encarceramento
tra-naclOn�hsta «Shlu.mo» amea-I cont�a o Japao.

J
_

,

fraternlzarHo das r9u..;em
depredações, comp fizeram

iD.-tenrali.sta
condenados a I cantando e saindo. em li-

ça o preSidente Roosevelt com A�lrma que 0, ap�o começa
i � ontem. :r •

N berdade com o plano per-.' , I senhr a aht�de mamlstosa dos

P I-
-

M·I-t
' - um �no de prisao concebido de se aventurar

t' capaz de eletro.. ;.;;����:0���1��a�e����an���=' o leias li ares Ainda o de-I .... IIII
a 10��rt�;i�ez;�e ve: de"

. tremo Oriente, declarando que

t d I I ser baixada pelõ capitão
. cu'tar um homem: os Estaaos Unidos deveriam s,as 're O RIO, IS - O Tribunal :

.

S Lara Ribas, determinando
.

.

. I considerar
como agressor a ln-I RIO, '18 -Para co-" ,. "

de egurança Nacional em I' que sejam processados e
• glaterra e: não o Japã? /

. memorar o 13-. ani- Mar-.mba' audiencia de ôntem, presi- I remetidos ao Poder Judicial���� ���� I A refenda carta diz em um, ,
dida pelo juiz Pedro Bor-

..

, I dos seus tr"'chos «Uma vez que', versarlo da fundação RIO- 18 N D t t ges, condenou a: um ano
todos,os «amigos do alheio»,RIO, 17 - Para a exis- '"

d II i .Iit d ,- o epar amen o
d I ainda que o valor dos fur-

tencl'a 'da forte 'corrente e- os Estados Unidos irritaram o' a po c a m ar o de Aeronaufica Civil pross,egue ' de prisão os pa res ita ia-
t

'

"'f'P
,

d S t os sejam tnSlgm Icantes,létnica do «Peixe Elétrico» ,Japão com a palavra e atitude Distrito Federal·, essa o inquerito da comissão que nos

F 10nclanoV'os. d�ntOs virá pôr um dique a' um
do Amazonas, haverá bre-I',·,

altamente provo'cativas, como corporação promove- têm á frente ú sr. Trajano Reis, e u geonclf'o mCdl, lVr� 0- -i estado de coisas que não
vemente aqui uma demons'- póde v. exa. admirar-se de que rá uma qui n z e- para apurar as càusas do de- res do r anato e ltO- I

pQdia mais' perdurar, não
tração inedita. Um daque- : se tenham agravado rapidamen-

na de confraterniza sastre do «Marimbá», valendo- ria, no Estado do Espirito só helos preJ'uizos, comoá te as relações entre os Estados •

d
.

t d Santo e acusados de terem I t'les peixes; será colocado ,..,

d t d ii
se as provas encon ra as en-

d I ainda pelá intranquilidadefrente de um jacaré, para Unidos e a Inglaterra? Somos çao e o as as pc».. tre os escombros do aparelho, sido depositarios e armas. da população.
que travem luta. forçados a assinalar que v. exa, cias militares do Sra- As provas parecem indicar que' e munições que seriám

Merece, pois, o capitãoO ,professor Carlos Ch,a- deve assumir a responsaqilidade
. sil sob O patrocinio o avião chocou-se com a serra, utilizadas no movimento

Lara Ribas justos encomios,
gas declarou que o peixe 'd: quaisquer medidas que o Ja-l do' Ministerio da Jus- incendiàndo-se em seguida. integralista planejado na-

pela criteriosa medida que
póde descarregar uma cor- pao venha a tomar em represa-: 11 . II 'quela cidade. i

vem de tomar.

I rente capaz de eletrocutar "
lia contra as sanções que a. In-; tlça. Bras·lle-Iros que so" Foram condenados a· ,I!um homem. glaterra e as Estados Umdos I". igual pena os professores,

I
se preparem a nos impor.» INomeaeões ·de

fala"m
'

__ al�')maNo
padres Aristides Paquet e

�';;';;o;ãiiiiiiõiiiiiiiiiiiiíiiiiiiõiiiiiiiiiãiiii_!iiDiiiiiiiiiiiiRi i •
_

. Telegraf••tas _ �
Lamberto Dell'Uomo, tam-
bem italianos e que lecio-· Os auto�mr �. - �IO, I8-Vindos do Paraná, navam no mesmo estabe-. �

A I'·:M''PRENSA ITALIANA Foi assinado o
.

decreto no- chegaram cento e vinte, e três! lecimento religioso e igual- ,.' . -. meado telegrafistas da classe F s�rtead?s. que se destm�m a.o : mente conspiravam çontra. tu'-a dodo Departamento dos \ Correios 1 . Regimento de Cavalana Dl- i o regime "

ameaça a f·ra
..nça em I-In" e Telegrafos, os seguintes fun- visionari�. Todos falam sómente; O padre Danio Cos't, ,.cionaríos deste Estado: em alemao e para .

se fazerem: outro sacerdote acusado BelIDlrOVal�-----'-' '.r'-_....--- .------- Maria das Dores Povoas, I se compreender precisam de in- :11 foi ab'solvido ::]1'
'

, v·olenta Henrique Bruggemann, Maria, terpretes, um dos quais' foi o,
..

.

.

'

guagem I Pires Gomes, Leonidas Menel e':1 proprio comandante tlaquelà re-' -#.' t_g. ........,..,- : verde-Ludezéro Ferraz.· gião, ge neral Meira Vasconcelos. .

RE<:pONSAVEL , �.._� _

'u
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São José
-Para Herval onde foi

assumir as funções do car

gJ de escrivão da Co letoria
Federal, seguiu o sr. Carlos
I ames, que ha muito vinha
servindo corno escrivão dos
feitos da Fazenda e de Or
fãos desta Comarca.

" -0-

Acha-se ent e nós acom

panhado de sua exrna, es

posa e seu filhinho, o sr,

José Tolentino de Souza che
fe da Seção dos Correios e

felegrafos deste Estado.'
-0-

Para gerir os destinos da
Sociedade Esportiva Ipiranga
foi eleita sua nova Diretoria
que ficou assim coristltulda. l
Presidente-c-Arnotdo Sou

za, vice-Altino Pereira, I'
secrctarto+-Aldc Câmara da
Silva, 2' secretario Joaquim
F, da �i1va, l Tesoureiro+
Osvaldo Ramos, 2' tesourei
ro Benjamim Garlach, Ora
dor+-He nrique Bastos, Di
re tor esportivo-AI varo PIi
nio Camargo, guarda esporo
te-Venicio Costa e Procu
rador-Manoel E. da Silva,
Comissão Fiscal --_ Aureo

Ferreira de Melo, João Leite
Camargo, João Timbteo, Os
ni Maciél e Jese Natividade.

Si�dieatD dos Traha
lhadore,s em Aloma
zeus e Trapiches.

"

Du: '"acordO co.m' a lei de � i·if..
dicalisação, foi eleita e empossa·
da a comissão executiva deste
Sindicato, par.a o áno social de
1939. a qual ficou constihlida
COUlO segue:

Presidente: Manoel AI)J,inio
de Oliveir&; vice 'presidente:
Demostenes Tzelickis; Secretário,
Geral: João Anacleto de Frei!8II;
1'. Secretário: Fred�ríco T.
Paim; 2'. Secretário: fredolino
Xavier Rosa; 1 .

. Tesoureiro:
Frederico M. S. Filho; 2'. Te

�oureiro: Alberto Teske; Dele
gado Geral: Fernando do Espi
JÍto Santo; Auxihar de Delega'
.do; Antonio Ferreira; Procura'
dor: Albertino Costa.

Ct>missão Fiscal: Pedre Ra
mos, Juvencio Paim e Quintino
Batista.

Onlbus para t;aldas
de IDlperatriz

Todos os domingos haverá oni
hus l'Jara Caldas de Imperatriz,
partindQ do Largo da Alfandega
:ás 8,80 horas, regreilsando ás 15
horas.

Ida e volta - 5$000
SELL & PR9BST

Gahrlela Mistral foi
nOlDeada embaixa
triz do t::.ile na

Goatemala

. SANTIAGO DO CHILE,
18 - O Ministerio da! Rela·
çõe5 Exteriores anun-:iou as no

meações Ge dois embaixadores 6

ministros, entre os quais a co

nhecida P letisa chilena CablÍela
Mi5tral, desigaada para a Ame-.
rica Central, com sede na Cu.
temalá.
oi ministrQs na Veozuela e

Equac)or serão as srs. Enrique
Celardo Nieto e Miguel Divers,
reapehvlID�e, 1

Intimadoa dei ..�P...rmltida -a· per_a-TO sr. Juan
.

.

• .

nenela de refuaciado. II!!

xar O Mexlco Judeus. e. Moote· Negl1imn
um J·ornalistal wldéo não deixou Bar

,

cetona .

amerícano I' M�NTEV!DE'O, 18-�O!'.
...1

contrario das informações veicu-
PARIS 18 i f

-

- d,ladas no estrangeiro o Gabrne- ,
- n ormaçoes p,

ME�J.CO, 18-Sab�·se ,de I
te, em reunião espe�ial realizada 1 fonte, britanica, �ransmitidas de

fonte ?f�c,al, que os �uncl,on.anos I �nfelll, peru itiu
.

aos refugiados i Perpignan, anuncrararn e�ta ma

do MIOIsteno do Interior mnma= : israe'ista permanecer sessenta dias i nhã que o sr, Juan Negm:. che
ram a jornali ta Frank Klukborn, em tenitorio uruguaio denois dos I fe do governo republicano, dei-
correspondente do New YOIk quais serão provavelmente de- i xára ôntem Barcelona com desQ
Tim,es», a deixar o territorio portados.

I
'tino II Paris., ,

mexrcano de�tro de 24 h,oras. O govêrno ainda nada deei- Informes fI�edlgllos Iorneci-
A, Agencia Havós fOI' tam- di. a êsse respeito, dos pela Prefeitura de Perpi-

bem inlcrmada de que o gover-,
--

. I gnan desmentem a noticia, quemouro Oe Oliveira
no do Mexico esta' convencido

I
O SEURETARIO GE. é completamente destituída deHuno RolemO

If91mlrantlt que Klukhorn movia campanha BAL DO ITAMARATI fundamento,Orlanào 5i1va
contra o «Mexico deformando pro" VISITOU O MINIS-Heno Robleào

Derivai Caymm positalmente os acontecimentos TRO GI1ILHEM
I�a melo ' , . ,

Orquestre Oe O,IOS"S nas noucras que enviava seu )or-
Ratlamés II'! a fHl 5tars. nal.
EOuarOa Patan� e sua Tlplca Corrilznte9 Frank Krukhorn tenciona par-Romeu 6hipsman com a OrqulI'!sh'" OE

Concertos tir I ara os Ebtados Unidos por
Abertura com VOZES NOVAS, IZh�mrtntes via aérea amanhã, de manhã.

estreiant:zs no rcõto,

A's 22.00 - "Teatro a Retalho" •• renas RIO, 18 --A' tarde, no Ps-
rapiOos viuiOes por: mesqultinha, lacio do Catete, cor ocasião doVioleta E'erraz IZ manoel Pera. r

despacho cem o ministro da
5peokers õe stuOió: Oõuuclüc ('ozzi li!

lelsa 6uimerães. Agricultura, este apresentou ao

presidente da Republica os ven

cedores do J. Concurso do Ga-

,

Liceu Industrial do;Delegaeão
. bra�dIei

Santa t::atarinB I ra li Conferencia de
. I

Lima
EDITAL i .

Rose Lee, Irmãos Tapalós, Celeste Alôa zogemo D I S E C I
R's 21 35 _ VIDA PITORESCA E MUSICAL O chefe do governo fez en I

e orcem do r.. .ng. ivil! BUENOS AIRES, 18-
DOS COMPOSITORES Com Lamartine Ireall das medalhas aos v�nc"'� diretor rtestc Licêu. torno publi- i Partiram para o Rio de Janeiro,
Babo� pos anOo em ri<uista mais t>

'1 I
-�

(,0 para c0nhecimento dos inte-I' a bOldo do (jConte Grand�,»,I dores e teve para e es pa avrasum compositor ee ritmos pop-u arerz, ;essad.n qUI", de i 5 ii 31 do o chefe da delegaçã'o' br8s,,:lel'raem ccOeia com a RaOlo BanOEirente de e5timul0. 6 -

OE 5ão Paulo, sob c patrocino 00
.

corrente mês de Janeiro estará! á Conferencia de Lin:a, sr. Afra-5abonete EUCALOL.
"

,_�_ aberta a matricula de�te estabe-: nio de Melo Fl'anco, e os demais
A's 22.00-0 TEATRO DI CASA-. �.leeimento de eUSiDO para pleen-

I
membros da delegação que se

.. .' ,.. - ,._

rVIAJA P�BA O RIO
I c�ime�,to das

__vagas exi�t�ntes nas � en.cont�avam ne�ta capital.,
.." �.

. ." i � INTERVENTOR \ diversas se.;ç.oes de oh�,o. de-; Estiveram no c,ae�, a!.lm de
San a t o r lOS a n t a C a t a r I na- ;-QO RIO GRAN�.E DO

I
,vendo �s candlda�os sah�fazefe�: faze� sua,s despedlda.s,. d�versos

M

I' NORTE,. I as s�gu(ntes condIções d�

..m.
att

...
IG! funclOnano,! d? Mmlsteno das

t'" "'. ' t "". ...., . i cuia. -

'. -_. Relações Extenores.

D And·ré· K-'·.ralyl1eO'i,·IV ,.' RECIFE, 18-0 �NêRtu-nia>ril--PARA--PEDfR MAi;{"i<� ; /

r. ..fi le�ou p�ra 0, Rio varias passa� I TRICULA
-

. 1
T "RIO I, genos, lI,du�ive o sr. Rafael

I
'

"

.. J �DIRETOR PROPRIE .t1l
i Fernandes, mterventer federal no a) prova de Idade mIDlm8:Sera nroces-

Estação PERDIZF' - Vila Vitoria Estado I Rio Grande dQ NOlte de 10 anos e maxima de 16; t"

de !>anta Catarina 'II Pelo me�mo vapor, .vi�ja o b) atestado medico ?e, não sado um JIlor", profe�sor f auste Tagltanl. da 5 frerem de molestla Infeto· -

IUniversidad�,de f{orna, e que c,�ntag�Q.sa e não terem der nalista nazis-
i exerce a cllmca em São Paulo. feito fmeo;
'i �'tambcmpassageita do «N��- c) atestado de vac.ina_ ta na HOaItuma», a sra, Odet� Gaspanm
que �ervia, até aqui, na nossa H-PARA SE'1 MATRI- landaembaixada de Roma e que aca' CULADO
ba de ser promovid� a consul
dt! 1 a. cla�se.

)

PR E·�8

RADIO
naCIOn�l:

�' De 17.30!i1 23.00 horas

A's horas CErtas, 'ernals falaOos com no

tidos em prlrnelrc mão, forneciOos
pelQ A HOITE, sob o pcrroclnlo
oa CA5A F<

A's 21.::10 CAHçr;O DO OlA - - Escrita
e tnterprlZta�a par Lamartine Babo,
uma oferta Oa casa Oe louças "O

DRAGA0.
.

Amanhã:

o melhor estabelecimento, perfeitamente. aparelhado
para O. t.ratamento conserva�ivo e �irurgico de

.

doenças· pul
monares (pneumotol'ax, fremcotomra, toracotom18). Este,Sa!l�
torio encontra-se locaIi8ado na Estação Perdizes - Vila VI
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metr�s sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encalllada e

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

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curt�s - e Laboratorio
para exames de escarro, 'sllzaJ ·an�u"S8etc.

..

Seção separada para convalescentes de dôen�8 iraves,
estado postoperativo, impa'udismo cronico (malarIa), esgota-
mento, etc.

-
-

í' t' i.· 3 .� & :jzK t ; > , h

41 fi.

SchuldtLivA'�aria
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernaçio e Fà-
briG� de eari-rhlos' de borracha

Artigos para escritório�Uvrtlls em brane�s-'Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brmquedos
Aceitam-se encomendas d� «clichés», chance.las,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para mu-

tilizar estampilhas _

, Hua Felipe Schmidt, 27
Florianopolis. ••. Sta J Catarina

RIO, 17 - Fez uma visita ds i 1.330 candidatos a
cortesia 89 ministro da Marinha, I earg@s pub.liieos
o sr, CyrQ de Freitas Vale, 10-

cretario geral do Itamarati. Foi RIO 18 -O serviço de Bio-recebido no Ministerio pelo ca- ", M' d' dI'
.

Npitão de Ad Ib t
metna J e rca o nstituto 1 a-mar e guerra a er e ,

I d E
-

p.
,

Landim, chefe de gabinete, e le- CIOl'!a e estudos edagogicos
vado depois até a sala de despa-' realizou o exame de sanidade
cho de

alm.I.·rant.e
Guilhem.

1
mental e física de 1.330 Pê,--

M·
e

t
· St>dS, candidatas a varies concur

BI115 .ariO sos promovidos pelo DASP ca-

da Educação �ra, preenchimento .de cargos pU'

e� Saúde jhh(.{)s. ,

�--------

VEN�EDORES DO I.
CONCURSO DE VIU'
�ITLOS A GAZO

GENIO

a) no I' ano proveracional- . HAYA,. � 8-Após ,

o coo

Provas de admissão do pro- ,fl�co �as ?hClOaS do dIana na

grama do 3' ano dos Cru- mta Nah0n,,1 D�g�lad» o pro

pos êseolare�; curador ,geral ,decidiU processar

b) no 2' ano prevocacional o respehV? edItor, dr. M. Ro�t
- Provas de admissão do von Tonnmgnon, açusalldo-o Je

plograma do 4' ano ,dali t�r ofenditJ? o ,minisEro da Jus
Grupos EscoÍares' liça, dr. Cos;;ehng, ao declarar

c) no l' àno prof �sional - que aquele memb�o do, gahin�te,
De ontem do sr. Eng. Ci- Provas de admissão do 2' sabedor de atos ImoraIS pratica-

vil Diretor deste Liceu. tor- dno prevocaciona\ ou cedi- dos por sacerdotes católicos; re-

no publico para conhecimen- ficado de matricula· em Es- cusou-se, entretanato, a proces�
to dos interessados que, dt cola Normal Primaria; sal-os.
15 a 31 do corrente mês de· d} no 2-, 3' e 4' profissional
raneiro, estará aberta a ma- - Certificado de aprova-
tTicula no CURSO N01 UR· ção (Guia de Tr,ansferencia)
NO (Primario e Desenho), do ano imediatamente inferior
satisfeitás as seguintes con- de outra. 'Escola Comple-
dições: mentar Tecnica, dt' mesmo
a)-certiIicado .que é ope- genero e em idcntico oficio.

rario; Os candidatos deverão compa-
b)-certificado de idade tecer á portaria deste Licêu a-

mlnima de 16 anos; companhados dos pais ou res- RIO, 17 - A bordo do des-

c)-atestado de sanidade ponBaveis nos dias citados, de 8 troier «Maranhão.» capitanea da
flotilha de contra-torpedeiros, dofisica; / 4s 11.30 horas e de 13 ás 16 tomando da capitão de corveta

d)-atestado de boa con- horas, com os documentos exigidos, Edmundo Jordão Am0rim do Va-
duta; para serem preenchidos os pedi- le, seguiu olltena para a zona de

.

Os interessados deverãe. dos de matricula. ep�ra��",s do encouraçado ti Minas

dirigir-se á Se�retaria deste As provas de admiSSão ,serão Geraes:t o contra-almirante Rai-
- mund(\} Melo Braga de Mendon-Licêu, para mais amplas in- realisadas nos dias 1, 2 e 3 de

ça. ° comandante em chefe da
formações e preenchimento fevereiro. nossa frota de guerra, que partiu
dos pedidos de matricula. acompaDhado do capitão de cor-

Secreta;-ia do Liceu In- Secret.uía do Liceu Industria'.; veta lpiranga dos Guaranis. as-

dustrial em Santa Catarina, ep} 7 de laneiro de 1939 sisteute da esquadra, passará pa
.

.'

ra bordo do encouraçado, afi7 de Janeiro de 1939.
de aSflistir ás manobras, ctlja faM, GONÇALVES M. GONÇALVES se mais importante será eZ6cut�Escrit.

-

EacJit. da �� � 8�a J?[�����!

MINISTRRIO DA E·
DU�A�AO E SAUDE

Liceu Industrial de
Santa

'

(;atal�ina

Edital

As manobras do
"M inas Geraes"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Agentes-correspondentes em to,

das as localidades do Estado.

'Il �..
p--

�-iH!-_ _,{ji�---iffi---..-;I!l;:;i.1. tt �,�

--�lJepartamento _
�e

f E""'·STDAODO·_\\
�ducaçãô·_ ..

-

Damos, por ordem, os no

____

rnes dos candidatos inscritos

para ingresso e reversão de

.
O sr. Interventor Federal as- protessores. nos estabeleci

sinou decretos-leis: N' 279, de- mentos de ensino prírnarlo: S. A. Casa Moellmann

terminado que o; exames médico Nilza P. Speck, Maria Bar- Pague-se a importancio de

psiquiatricos necessários no JUilO reíros Nilz a Barreto Silva, 6:044$600,

de Menores, na capital, serão Neli Barreto, Nair Guedes, Roberto Oliveira - Pague-se,

feitos pelo medico-escolar do Zélia Bessa da Veiga, Her· a importancia de 2:711 $600;,
Departamento de Saud» Públio cilic de Fàveri Amélin Steu S. A. Casa Moellroann-rl:l'

lHO, 17-Reuniu-se o Conse- C3. del Areão, f}�sauda Bosco, gve-sc a importancia de ..• ,

lho Técnico do Comercio Exterior, N' 280, estabelecendo que Hilma Neves Irineu Benedi 1 :353$400.
estando a sessão muito'concorrida nas verbas destinadas á equisição to de Maced�, Clérla Kiuger, JoãO. Cascais-.Pague-se a Impor-

e decorrendo animadissima. d I I
. d 1 586�500

e qus quer material, s-ja per- Carmen Caeser, Maria Caso tancia e : lII' •

C I b
".. Foram ventilados assuntos de E d N I h P

O a o r a ç a o alta relevancia. rnsnente ou de consumo de ma- troo Maria Sularnita Outra, duar o ico ic --o ague-se a

teria prima pau oficinas de re- Luiz Armando Dias, Emilia importancie de 303$000.

partições do Estado e artigos ou Celestina Piazza, Almira Ja- Emprez{l Construtora P. Ar-

objel.os de uso ou de COnSU(rIO, a- cinto, Teodora de Oliveira, Íant Lt�d., ,p. p, IVi") A. Cau« ,.0 menino Newton, filho di

autorização para exceder O duo- Maria Barrete Nunes, Guio· duro Plccoh-Pague-�e, Iazen- sr. Antonio Pereira, comerciante.

di cimo em um mês importa I ua mar Maria Lemos, Liberati- do-se os descontos. contante de HABILITA.ÇÕES
'

dimicuição proporei .nal n0S
- mê- na Pucini, Rute Carvalho, informação, do '�esoura .

ses svbscqueutes, l:.elos qUI1:s se f'.lair Melo Martins Costa,
. Teltsc?ltsh Cla.- Pegue-se a Estão se h�bilitbn�o �dra ca-

rdlvidirá o saldo restante, após Emitia Araujo, Alice Ma- mportancra de 4:4L6$300. s�r, no cartono do Registro �5·
a subtração do ex-esse autoriza-'chado de Faria, Helena Ana H, Fett & Cl'l.-Pllgue·se, a: YII, o sr Antomo de A!melda
do.

-

de Sousa, Clotilde Costa, irnportancia de 3:886$óOO. Freitas, comerciario residente em

t\l' 281, tornando extensiva Ivone Luz, Maria Idalina H Feu & Cia_.-.Pague-se a Curitiba, cem a senhorita Rosa

ao enfermeiro e ao motorista da Dreier l\lariliaC'1lado Flores irnportancia de 571$200. '

' Campos, filha do sr. Joaquim
Penitenc'aria da Pedra Orande Ilrene· 'Münteiro, AsdrubaÍ H. Fett & Cia.e+Pegue-se a Campos.

a efetividade a q.ue alude o art.1 quedes .de Sou�a Pjnt�, Li- impoitauc.a �e 7,57�800.
.

NASCIMENTOS

20. do decreto-lei n' 26L, de gla Brasinha, Allr.o LUIZ de Ang�lo �!ccoh �. p. A. Ca!l'
28 de dezembro de 1928. 'Almeida, Maria José .te Sou- duro Plccoh:-.-Reshtua'se. O lar do nosso prezado arni-

N' 282, creando, na Força sa Aleare, lolanda O'Alascio Companhia Traição, Luz e go sr. Benito Araujo e de SOa

Publica do Estado. com os ven-: Camisão, Ismael Zachi, Ce- i Força de Florial!opolis-Pague- exrna. esposa está em feitas pelo
cimentos anuais de doze contos Ilestino Depiné, Clarice da se a importancía de 167$Oon· nascimento de um robusto ga-

de r{is, o cagro de auditor pri-] Silva, Jucilia Veiga. Maga- S. A. :asa Mo�lIm�nn-Pa- rôto. -

vativo da justiça militar, para o Ilhães, Antonio Luiz Dali'. gue-se a unportancia ae ... '11, d - dos lAar I A' tid Z
.. 9·68,7.t1800

. VIAJANTES.

C R A L
qua so po erao - ser nomea os I gno - rIS \ es· arnprert.: <l' " PJ E

'

A N VA ' bachareis em direito, com pelo l'Estefano Roncato, Benjamim Emilio Leonetti- -Pague-se a
I

C
e.a �mpr.e�a Au�o

.

VIação

VEM AI'••• Dissipará os menos 3 Anos de prática for�n,
I
Pigato, João Batista Camiloto, importancia de 4�8$000. Ta�rmense Vla)3:am. oatem �al�

se, fendo que a5 funçõ'�s . de "Silvia Antonieta Brasin·ha H. FeHe & CI8.- Pague-se uEarão oS' se�u'nte� �assag�I\r;�.

malenten... promotor da justiça militar serão I Dias, Aur�lia Melo, Julieta a importancia de 7ô9$6000. ma"CCaro,lma ê Julieta �IÜg-
Após a esfusiante «NOI- exercidas pelo 20. plomot0r PIl-I! Pavam Simões, Maria da Espindl!lla & Cia. Matos - }.mnnn, a:anna, Coelho, 1\1ana

TE A BAIANA» realisada dides blico da Capital. Graça campelo.lIia Campelo. Revalide o :e,lo ,da �_onta de W?Uer, Ina. Batista ?8 Sllv�&.
no «12 de Agõsto>l teremos POI ato de 16. bram nomea I fh 2 que esta JOsufi �Ientemente I

I Y e Ceha Zumbltch, JCij()

J'á sabad·O uma sensacl'on"l d M I L
.

V·' SI'B I
• d I d . f � d d t" • Probst e O�valdo Kumm

.

_

'" .' os �.noc UCIO letra, a ya" ; eIJuer m.entos ln 0- se a ,a em ih.e o 'Ocre O-leI n \ \

' •

•

reunião carnavalebca no c1u- _�ERLI�, 17-0s. CIrculos ale-
t M t B 't do, S _. f id

'
. 265 dI! 29 - 12-38.

- I ela mesma Empreza vIa·

be suntuuso da colina: o
mais' autOrIzados �flfmam que a

t) Ca
os e bOdaVltll udr/\ dW O��.;'

er OS. A'lb t E t P . jlHam para Blumeníiu:

visita do conde C:iaky ministro, za .osta, su • e ega _
o

\
e po 1-

.
er o fi res- ague-se a

I r '

nOliQ mui qu,erido Lyra Te- do.�j!ne.gocio� ,e�tranjeir�! da HU�',tcia, � l' .e.' 2' -�uflle�t'es�-da.t:p:· �,ft�a ,C;obraJ P�nho, Isolete d,e- impertancia d� _196$500. .

rma .....�rmoOi�a, Irmã. Aure-

nis Clube. grI�",� capItal, do ,ReICh, �o�trl-:I ma autvndade �nl U�lIbíd. . ,: vrllneiiCla saa�us, Carolirla. Edl1�r�o Sfintos--Pagut.-;c a hana, ,�I_��m Bo .... tch�r" Inneu P.

Para movimentação des- huna megavelmente para dissIpar I -Felam concedidos 15 dias�l d'A\gostini Haidée Naspolini importancla de 294$000. I Sa�dr:IO:) t;rnes!o Stodlecher l?r".
sa noitada que o "'t as nuvens que la levantaram uI· I f" T O 1

'7.1
- , •. 'J C·' P .e roma� Cam:lll' parI' !ta lai �

pr iíh.. e ser
timamente na atmosféra d(!) bom I 'Je e.rI_as a

.

ümaz 91J�a ves Joa�a Sa�tana Nelt�ch, �del-. o!O _ascm
-

a�u,e-3e a
Zoê Mtln Ilda .

.

:
extraordinaria, ha em orga- entendimento entre a Alemanha I Prefe!h>,

motOrIsta do Palaclo do' trudes Wlppel, Eulma Silva ,:npertan�la de 2: 151 $200. M
,. -, T�ana, Car

nisação um saboroso «blo- e a nação magyar. .
Governo,

.

f Lourival Motos Rodrigues:, Migoel.Korches -Pague-Je a
men a�tm; pard. lJucas:

.

co» que. chamar-se-á «Jardi- As mes�as esféras acentuam I �: ElviJaOalvani, Maria do Car- Importancl8 �e 150$000. �.ugenIo Hopfer, para Jara-

neirus».' Composto de mo� que a Itaha desenvolve e�forços O �r. Interventor Federa' re- mo Silva, Alba Thiesen, i Dr. Antonio V. Bulcão VIa- gu.
.

ços e m_oças do -quadro 80- analogos no mesmo sentido, e b I . d P f'· d f' r' "�. t' dr' I na-Pa ue-te
Alfredv Cherem e Irmã M<t:-

.

I d
.

j'
, acreditam que a Hungria haia ce. e� te egram�s. o re cito 1 r"nCls�a IV ar I�S e O lV�I·I· g...." falda' para Joinvile'

Cla O requmta 'SSlmo «cer- finalmente aceito como definiti- Jomvlle, comuOlcando que a ren, ra, Elvira Mana de Fana. Tertschtsch & .....la.--Pague-.le J h
.

r;
_, .'

cle» da: Felipe Schrnidt. vo, o laud� arbitral de J/ieJla. da municipal- em . 1938 atingid Noenda de Carvalho Oculart, I
a importancia de 1:358$000. ,:_pm.lus f: aretemle",

As soireés carnavalesca,s ,------ ...-----------------. a 1.743:2�7$300, verificando! Ceci Torres, lrac�m. Losso, C8:l06 Ltye�detker-- _faguc- rino eh: aara�mprtza la�ilo Ate�

rtalisadas tiurante a vida E.. Londrêll o um superavIt de t32:708$OOO: Augusta Messagl, Carmela se a Importancla de 19:)$000. O BT m. d.o �lr'
movimentada do «Lyra Te- priocipe OIaf do sr. Prefeito de Orle:ms, �o: Rizien', Evaloa Pinoti. I- Carlos Hoeptke S. A- Pa-

d'
e

umJenéauN·
ct.do (�Ro-

nis» deixaram gravadas em . mtlnicaDdo que a r(ceita do mu� .

.

gue-se a importancia de . . •. bCl�uez(
e

_

t)S �nes; çle .�am-

noss.as mentes gratas recor.
. '. b' 1938 j. --- .' 14·813$800' onu praia): major Domm� 5;

LONDRES, 17 Chegou ontem m':lplO 5U lU em a y' • �

URGI=NTI= precisa-se de
.

R'
r

dações, iru)fredoiras recorda- a esta capital procedente de Os- 184:160$000, bavedo un; sal·, L L S. A. Casa McelImann-Pa-
d aios. �. d. �ra�:lsca Ral1o;;

çõesl E sempre o alvorecer lQ o principe Olaf, herrleiro do do de 32:033$270'. ;
'b

uma moça tjUt
guc-3e a importancia de . . ..

e talai. Mana iJll�a.
sal a cortdr com perfeição e agi-

do dia tem encontrado o� trono da Noruega, Durante sua
1: 143$100.

I d· 1
.

. . lidade, pala cortar roupinhas pa Pela E V' ã A· -

fo iões do «Lyra» em plena esta a nesta capIta o prInClpe Pedro Xavier &. Ciso - Pa-
' mpre'za laç o �ei_-

e animada Ja,legria carnava- que ,visita a Inglaterra iaconito,
I ra meninas, e meninos cRIças, (. no. viajaram ontem as seguiÕ:k:;.

será hospede de suas majestades. IMPORTANTES.DO- c'·écas� Na secção de roupas
gue-se a importancia de ....

pessoas:
lesta. f b 'C d 779$000·

l' rx á t
�,JMENTOS EM- -

Da a fica atarinense e grã- C
.

- Aly Mehlhorn, para Pq,jtP
O I'Jes pOS osl I l PIIESTADOS PELO' vatas. Dinja-se com condi!são, C omp�nhlaOGerbal deSObras e Belo; Oermano Buchermelle, pil�

O clube da Colina vae ,-�/lrJ&.n.r - GOVER-.TO ROL &N-, deta',h�,da a o,n_slrui",oes. «, eo .Ia. .. -\. -- (

romper o barulho!
�-

<--,.:;� ':I���� DEZ
l1to

_! Fab�iea fjatarinense «51m, � vista .da mformação do Blu��:!�.Saturnino Sutel, paUl

O grito sensacional para .

-

de Gravatas. engenheiro.ReSldtnlte, �ue acom� -Pela Empreza
os grandes dias está lança- LIS·BOA, , 18-0 ml'nl'str,o Rio do Sul, neste Estado. panhou sempre. os serViços, fa- tiram para o

.

Sul
Glol:a; p-.(�

doI
'

42
.

10V2
zendo-se o adItamento usual». L

dó btado:

Resta-nos entrar serio na
",

. de r_ortugal na l-lolanda,· sf' H F tt & C' P para aguua: Marta Ruth, João

voragem do fandangol
.

�___'
FranCISco Santos ,Tavares, obte- .

. e.
d 3}4a?8$9a8g0ue-se

a
e Dogolina ·Sbuzzi, -l,iago Ma:·

.'� AUL
/ Importancla e : - . t' L

.

d ·M' h

Foliões, li postoSI 'il' ve do governo hoJall<�eZ I) em" AS .

.

.

. os, uCla a ann o, Jo,é

Grandes concursos, bata. prestimo, em favor de Portugal, '" Pref-itnra MuoJcl·p�1
Dryel. Antonio Joer, Be-madivo

____ .1'.- .. �. L'_k�· d I b bl f .
DE ' CONTABILIDADE

.", & G
.

M' G

lhas de confetis, etc. etc. etc. _unta,,�.r.wr_ ..
e a.gumas

,.

�species i ,ogr� j. MF�RCANTIL E BAN-
Ulmarães, ano uimarie�,

etc, estão em franca orga. .

.. , cas e manuscntos de grande m- CARlA Floriano Tabuas- Pede 15 Rog:li� -Pereira, José Feld; para

11I'saçllCo. �mgue� h� que .p�sila quebrar a tere�5e historicc.·
-

Po t d A.'.... d' d
1mbítuoa: Generald() Ventura;

" ComblDaçao Fehz . Sempre uni. O· .'. d.
- r UeDes - .....or- las e férias-Sim. L V'

.

F

«Carnaval vem chegando ... dos caminham os imprescindiveis,
5 Importantes. ocumentos· respondênc'a' �o- Migu.l Arcanjo BitencoUlt-

para . aguna:. ItOrto eza,.

Vamos todos «fal1danga�», companheiros da Mulher Brasilei- fIgurarão na exposlçeo do MU!�· mtn·cial francêsa Fulvio Aducci-Pede pagamerto
Germano Si·lva, José Carvalho_e:

O. «Califa» aonde and"? ra:-PO' DE ARROZ, :QATON do Portllguez e nas comêmora- � indlêi&lo-arl·t·m-._ dl'.J Jubo G_onçaives.
'

,
..

.

.. E ROUGE Ad .."
... 8 <!J 'V e a uguels fie casa cnde funcio-

Vêm p'ra ruda «pande-
44

oraçao.... ções do ff,óx:mJ an('.� .• : tiea e pratieo jn- to uma escola urn municipal - Demitla-s8 O Julnll1tr':cJ'
gar» ! 8••••.••..00........................... ridico�eolilercial.

'

Como reqúer. do Interior do Pa�â-
L@RD TUBARÃO! Aulas para con- Dr. Osvaido Rodrigues Ca· "uay

Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON cursos. bral-Pede 15 dias de férias- ASSUNÇÃO, 18 - D�mi;

lU i li
Rua General B'tt t 122

Sim. tiu-se o ml'Ol'stro do I"ter;or ;;. s(

IIlIspec a sta em df)eD�aS de Senhoras ..
1 ençou:, CoIbray.

I •

J
'

e creane�s) ,

-,
. Preço�:raz.oaveis "';_�.!!l!I!.,W!l!!!l!4..!!,I!"'!!I!.Il!!!;!I!,,!I.I!'.!!!!-��'!!!!!!�������������b�

�1
ii

CONSULTORIO
Rua Felipe Schmldt, �9

HORAR.O: das 10112 is 12 e das 2 is 5 horas,

Interior e Justiea a exma. sra.

lia Cardoso;
d. Francisca ju-

• ..

Ano
Semestre
Trimestre

60$000 -

35$000
20$000

.� Nossa "!}��
� Públicas I Fazem anos hoje:

�. H ou. Osmsn Sébastião Fon-
.

;;_c��� ���� seca;

Exe�,�!�nte'Conselho. do
Reda(iiito'll'o Oficinag ComercIo
R. Conselheiro Mafra, 51 Exterior
Florianópolis�S.Catarina

a exma. sra. d. Alaide Bit,
tencourt Silveira;

a exma. sra. d. Oe'lmana J.
Cardoso;

a exma. sra. d. Germaoi),
Azevedo:

os SISo J.:sé Faustino de Sou-
.

za, J"se Nepomucene da SI)V.l
e Angelo Roth;

o menino J0ão Artur, filhinho
do nosso prezada companheiro
de redação sr, Acioli Vascon .

celos;

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

ção.

Transborda

Assioaturas

•

o rro,
dindo a

dade

. .

mva-

cl-

Só para a capital:
�ês 5$000

CORDOBA, 17 -- Chuvas toro

renciais fizeram desbordar o rio

Canadá, tendo as aguas atingido
cêrca de um metro de altura, em

várias ruas desta cidade.
Ruíram duas casas e ha diversas

vítimas.
A população de Azoteas se

acha alarmada, porque as aguas
tambem estão subindo alí.

A correspondência, bem como

os valores relativos aos anúncios
e assinaturas devem ser enviado!
80 Diretor.Proprietário J A I R O
CALLADO..

� o

:1 Ulceras varicosas - Feridas I
•

atoaicas - Fistulas crônicas lI -Iaflamações ctônicas em

I
!!enhoras, etc. são curadas :
com a INFRAZON TERA· •
PIA, (Raios Ultra Violeta ifrias, de onda ultra-curta,

ie para aplicação local.) III })rocurem o consultorio do
:

: dr. \.urelloBotolo e I Dr. A�minio Tavares II"o�v;::;:.:=iz; .

: II CIRURGIAO.ESP�CIALISTA Assistente do prof.8anson
8 Rua Felipe Schmidt, 18.: Consultas das 10 áe 12 e das 16 ás IS-João Pinto,7sqb-Tel, 1456

l........................ I..------------------..��� �� ..�

Subvenç,ões, conce ..

-dldas
Po� -decreto no' 3.588, d;

10 deste mês, fQ1.am' conéedid.as
subveQçÕe! a.o.·Asílo de Mendi
,cidade Irmãos Joaqui:u., de .Flo
rianopolis, de 5

-

contO!! de réis
e !lO Circulo Operario de Join
vile, de 3 contos de réis.

MORAES� f
__".,_

,

ANTENOR
'l

�irurgião Dentista >
.. } ,

AVISA _AOS SEUS CLIENTES QUE REABRtu O SEU
\. i

.

GABINETE A' RUA PADRE MIGUELINHO N. 6-DAV! �
8 A'S 11 E DAS 15 A'S 18 HORAS -,. ;

43
.
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Tratamento do empaludismo e das melestías da pe-
le e nervosas pela .f/utohemotherapia

,

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584. ,

Consullas;-Das 8 às 11 e dasl14 às 16 horas
. -. - .. -_._ .. �---,..._ .. .,._...--_.__ .�-

�'��,�,l,�B��PINJ lQ [)
, .

M�DI(;O OPERAD'OR
""'

"DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

EDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA' A lRUA José Veiga 186

II' FONE 1199

Atende chamados a qualquer hora dia e noite

�. m Bt,",I'" �il ":HiIL dl f' •

I.
.... <;0-",,', � ..,;;:_ ...e.__ �._,. �__

, -.; .;-..---.:.-:: "_ -..:- ,..

Dr. Joaquim Madeira \Neves
MEDICO-"OCULISTA

I Forma-te pela Faculdade de Medicina da untver
11

.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

'

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·'
Íe Filho, no Serviço do Prof. David Sallson. no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d·� janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade,Médic a, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás J 8

CQNSULTaRJO Rua João Pinto 7 sebo Tdefone 1456

I RESIDENCIA: Rua Tenente Slveila 57 Telef

•.16:�_...

_"). '0-'] .Za���;,_,.6 ��..._"'� e'_ '...-

-,

---,_-'

Dr." Augusto
·de Paula

'!i1Bf::���;C:;:�;.?

MEÔlco
DOENÇAS DE SENHO

RAS-P.'\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor
.

Meireles 10

;::"510,30 e das 2 as 4 hs,
'

Resldencía: Rua Vis-onde
de Oure Preto, 42- ,

Fone: Consultorio, 1405
rone: Residencia, I �55

PéH"teira' e·Enf-ermeira '

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

'Dr. Pedro d. Moura ;.:',

Banco do Brasil
\

Capital
Fu�do de r.serva

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

EMECUTA TOlDAS AS· OPERAÇêES BANCARIAS

AGENCIAS fi: CORRESPONDENTES EM:TOD0 e PAla
AGENCIA LOCAL RUA TR.AJANO, No 13

Abana. em' conta corrente. os segúintes juros:
De,. com ]uru (COJ.YlERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dç. limttaios (limite de 50:000$)

-

3% ala
Dcp. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévie (dê quaiSquer quantias. com retiradas tam-

bem de 'quaisquer Importancías),
com aviso prévio de 30 dias 3,5% ala
Idem de 60 dias

-

4% ala
'idem de 90 dias 4,5% ala

:0EP03IT6S APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal,

LETRAS A PREMIOS]
por 6 mêses

,

por 12 mêses
Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas ,10 ás 12 :e�-das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas
�--- Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFQNE 114
.

4% a. a.
5% c

li ,

.

,

. .,.".

tório de advogacía á rua

Visconde de Ouro Preto

n, 70. - Phoner 1277. -,

l�a�1 !:os�al"R"1":?._�__I
Omar

,- � �- -".

Florianopolis-1938-

CarR·tiro illeiro

·C.NSVLT.RI.�-Rua Tra
ano N. 16 das 10 ás 12 e

dlls i 5 ás 1 (, 1 12 horas.

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA-l<ua Este-

I
ves Junior ,N. �

26

ITELEF. 1.13.1
-, ' .. ,

' ____.\,. i

;-;-;. MICu.tM !IS.abalal
CLINICA GERAL -

_

Vias Urinarias

Engenheiro ftCivil

Palacia da Caixa
. ,,- .:-.;.� .• --:-::;,�:_11Im],.��

Ecanamica'

Apartamento
Caixa=Pos1al, 784

�..,....Wc .

• f :Ime em <Jo.�<�----..

, D( Adereal R.

'"

da Silvai
Advogado

P. I j de Novembro, j sob.
Fones 1 63 1 e 1298

""Irle,

•

.

Curso de Maquinas e Pilot�gem! A Eletric.ai

PA�A INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E- AUMEN-.

TOS PROCUREM
.

A &:LE'r�'CA
�'TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA. POl{

, PREÇOS SEM. COMPE'flDORES NA 'PRA§A, '"

'

MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES .E ABAT-

I, NOVId�g�� IE����T�'SAEM�IERéNtOS .,.

I Rua Joio Pinto n. 14 .. rlCa
�__liiiiiiiõiii�iiiiiiiii'iiiiiiiciliiii·iiliiff1íiiil".!<"_'iliiij;t-� I:, ACABA DE RECl:.BER- UM FINISSIMO SORTI-

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO_,.AR nco GARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz e forç-a. por
preços modicos s6 na Casa A ELE'TRICA

Advogado �'_ '" ,

Rua Trajano, n' 1 sobraão II:) r. Riea reio I
I

.

I Oottsmannl'Telephone _no
�

1548
_ Ex-chefe da clinica de H.spi

tal de Nürnberg. (P....ereesor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,p8el.lIlla em cirurgia

gera'
alta cirurgia, ginaécologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurlÍa de sistema nervos. e

eperaçêes de plastie»

,.
.1

PRfliI�AMLS_':� ALV�O$ PARA E��S A 30. MA
��H�:QVrAS. PIlATliANTES I>E _QWINAS,. MOTO-.

RISTAS E s: T_D. MAli �UE SE REFERE A'
,

M.iGANIQA MARITI�A.
"

.

H
_ b� �r",_.·� t�.t���.E,.t)R�f��Z-SE AO SR .

U -

<
_ "

_

",� ';' fiAR_ '13 .'E mAte, 41

�_ . 'FLORtAN::OLl:" _ IS__

Sandalias de Tira
e calçado-s de todas as qualidades
TA.MANCOS mexicanos para

Pr.ia de aanha
CINTOS, PULSOS. OLEADOS, CORDOES,

BONETS, LUVAS, etc.
Artigos para seleíros e sapateiros

Fabr'ica de Calçadas -- BAR A EI ROS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA. 3a ,

A. LHIi:U�EUX

.IIMntAo lelezae

_um

••
censuttertc Técnico de

_

IVO' A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,helro Civil

'�.('>
":-.F.�

•

-

.

.

F=»refissionais hatlDihtacdGDS par:a
/ -CDS rstY10S

'

•• engenH),\srI8
Administração. construção e referma '·

..

de
,

, pagamentos em--'J,rest�çoes

�rQjétos.em geral

Escrit0rio central: Rua "7
.

de Setembro, 47

Porto Uni ao

..

'.

!Ccor-10rnia
nes Trabalhos do

/

todos

1ratamento mederno das
15 horas moteetias do PlilmQo

� Consult.-R. joãGPinte, 13

I
1 eleíone, 1 595

Res. HotelOfaria-Fone,l333
'f ,.t.pnsulflls dai 13 ás 1 6 •••

..................----......_ 11;ki_t1iif.'fiiU••iiirttiiííiiUwrW..·iiIi,••iIi'liiiln'.'lJIin"••'."�iiii'!'iIii(iiit•__• iI'Ili.IiI.iiliiifil.�k!!J.=JAe!%!I,I=�{f!!!L�.. �,!!!!t·��,,!!J�l'�i,.2-�.. ,�,,�!�,���!il

"
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.

I

A GAZETA�1938
Dr. Pedro d� NJOU!8 .ferro .. ,'1;_ r 'f

M' IRua T�����a��,'(SOb.) p 'H"'O F E S S O R Eu,S"
I

I

':
.� �

..

J

a DROGARI

A· •. Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos. paquetes, Preferido das Exmas.�Familias e Snrs.. Viajantes
"

VISO e e�ite-se passagens, nos dias das. saldas �os me�m0,s� � vi�ta do a-
>

,

. - JARDIM GRANDE E SOMBRIO _ �testad� de vacma. Selado com Rs. 1 �200 Federais. A bagage,m d_e porao deverá ser,� QU. rt,'B'liil·s ·b� cm. a!!. " Dm!t!.a ,",.!lfam;d� �

entregue, nos Armazéns da Companhia, na vespera das saldas, ate ás 16 horas, � UJ. tW SIr:..... U� llíiJ V'� . -III .. �
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

, ! .

BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS, :;ESCRITORIO,-PRJ\ÇA 15 DE NOVE.MB�O, 22, S92.' (FON� 1'250)
.

, � -,' ,

ARMAZENS-,'çAIS IaADARÓ N.'3.--(FONE·1666') -END. TELEG. COSTEIRA ' ,,�. J

Pioprietario: AIIi' L,E D E II E R, IPara mais Informações com o. Agente
II

"
J. SANTOS CA�DO$O iJ1.', ····<�O- .�.fJ.:J••����

�c A S A 1='.
'

I' E I'� '.� _.-GP&&::! _Si.i,.'..•_" LG.· ,I. [d,l._ :'0:
,

HOTEL 'A;N"D'-RETT:A'c
; �.

o MELHOR' DA pn�"ç� .' o�.
ACOM0QAÇvES', CGN-rüRTAVEIS' Pf\-Rj\" Vlft-'

.

,

'" JANTES � EXMAS., FAMILIAS
'

-,'

III 'tRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

II ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA

fi'
, Anexo: Armazém de secos e

,-

i _

molhados "

I Derval
,

Santa Catarina
I

_

'.J.sey--w·et""-rMV--ryk{; "·'"··'tr"_'��Á?'-'_'A" -,I +''')';75-- -- -.'"

I
l

r
Os professores Ary. Mafra e Roberto Ferreira, ,I,;abriram o' Curso tlé" Exames de Admissão ao Gl-

. násio em uma das salas da Escola do Comercio I
(antigo Instituto Politécnico). As aulas íunelona- I
rão das 8 às II da rr;anhã. I

PRODIGIO, significa MILA-GRE
MILAGRE significa
(;HARLAlJTU

usando o creme

(;DARLAUTU
dirá logo sorríndoe que produto

.

maravilhoso'

Companhia Naciona'l de Navega ..

. çã\l Costeira
.

I
Movimento Maritimo ..p.,rto'·Flori"Rap.lis
Serviços de

. Passageiros e c!e Cargas

.

Fretes· de .

carqueíre:
-

'

í ". ;�.-

Para 'o Norte "

,

. Para o Sul

Q Paquete 11AGIBA sairá á 28 «o O Paquete ITAO'IBA
corrente para corrente para:

Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

Cargas e passageíros para os demais por ..
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro,

saíra á 18 do.
lmbituba

Rio Grande
Pelotas e

- Porto Alegre

e

,
,; I

, ���:::

.

...... que possue o maior'
. e mais varlado estoque de
qualquer' artigo tarrnaceutlco
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

". Deposites dentarias em
�

Btumenau..Lages ..Jaraguá-Cruzelro doSul
ALBERTO BORNSCH,EIN

RUA 9 DE MI-- RÇO Nr� 214
Caixa postal �5, End. telgll· '�Miuerva'.'

.J INVtll� E
." >k.,

Rua Visc<;or,de de Teunay N' 19S
'Joio"lla •• Sia., Catari'na

"

.

iE·. '.

.

.'

Hotel situado em melhor ponto stlen- :
'I cioso do centro .da Cidade

MA.-

, '-"�
- .. -- _..J o' I N V I -L E', ...

,
.'Aperto um' botão l .

'

.

,

" iÔ.r_ '_

" "

..

. e ouça sua estação
'. _ ,

'APRESE�TA ",

- �

i� "<'��"�
...,., .' 1&'- 7 _. 3"T TC'

, ..

'ii ' .' $"
• '.. ».> x (;"l.

.

'

.

", "Jl nOva linha de r.di'os�J{\;-, ['./? "i
i'.

. , . ,

, ., <f'-' \
�

&· .. ;;;444 t' .. _.;; .ÇS

lllCTDRStntonisação Elétrica, em quasi to
dos 0& modelos' 1939'" maravilho

c, sa. concepção eletrotécnica que per
": mite a' ceptação de sua estação pre

. ferida, mediante o simples movi-
mento de pressão sobre um botãolll

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
JOINV1LE�ue 15 de Novembro, 3656

Admitem-se ainda .alguns�agentes no�i"terior

, ...W4- '.' .. ,(.(.1". iS" 1- ....:%4.,

·,Valvulas
\ Fonogralos
,� ..tiseos
Agulhas·
" r.. .

.
•

''''1-',,&5

Propr.: FRITZ SOPP
, '

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA. NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECIE � MOLDURAS":_
i

QUADROS, ETC.-vJDROS LAPIDAD0S...E BISEAtlTE' SOB MEI)IDA

C:A
JOINVILE:

S,-A I p 'E" R
O ponto mais central para hospedar -se ,em

. [olnvile, com conforto, ótimo passadio e pron tidã
II

.,

sé no

.

' ,,-,' �

SECÇAO DE ARTIGOS PARA 'HOMENS:__Chapéus Ramenzenl-«Camisas -' Gravatas, etc.e-Artlgos para
.

· Barbearias=Para Inverno=Banha+Sport-c-Viagem .e Carnaval
I s-:

I
Hotel Avenida

C_Ai-!S-.·_,A_·_,_P- I S P II '�A
.J o I N,'V I t..'-E-

•

Rua do Príncipe, �53
, .JOINVILE

Í t ii _."_>'" r1 t 1 ,i "I "xe-' ''Í Ê'"
-

-
�

- �

� -��--���

. ,

A CAPITAL.···
! .

'

'_ .. �:"_____ .:::l
�

stDck�de:raupas:para_ ,meninas" e:lgar6tos
,.,,-

"-, l t

� ,i 1 ,>
�

f"

�_,��,I:,.S I TE M"

o maior
/

Rua' COllselheiro Mafra
'j;.'. r; .'

_. w r: lo;

� .'

'.'.!".-.,

�, ,I
,,)-

..
�� ·v. '

.

,
,

-
. ..,.",._ �

'
....1

• �o(".' ',\ '

'<, ,
''c ..... r: �:_.

Ui

esqulnadà Trajano
AI C"/ API'''T' L

'

� -', .

'

.

....

',. ' '��;r_ .. ':r;.. .

<

_ A, "

.

\. :.:.. ',:", ":��"$"-> •

,',.. ''lo
--

I

.... - -:.. .' .

. , .' _" .

"
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Florianopolis, 18,...,1,...939GAZETA

C,ESPORTIV'A
------------------------�.�.� �--------------------------------

5 argentinos ficaram. satisiei
com a atuação' do erbitrc
105 Monteiro e. pOI isso, selá
iz do 2' jt:'go.
O referido árbitro recebe u ......
00$000.

'

a Roca
, Direção de Hélio Carlos Regis,

Hércules

Nas.clmento,
o técnico da seleção nacional,
após a conquista' do 5' tento ar

gentino, desmaiou.

Pres_' em Baurú
do bandoleiro

\

'Jaques

. -

o lranao

-Silvino

o filho de Ferdinond
de I.esseps pediu o

sequestro do filmo
"Suez"

Confraternlzaeão

MOVEIS

PARIS, 18 - O sr. Pau
lo de Lesseps, filho de Perdi
nabd de Lesseps, construtor do
cana! de Suez, pediu o sequestro
do filme intitulado «Suez» sob
a alegação de que o papel atri
buido a seu pai l contrario à
verdade hietorica.

Co'nvel!! Jêmbrar que o mar

quez de Casa Fuerto, sobrinho
neto da imperatriz Eugenia, pe
diu igualmente ha oito dias o

sequestro do mesmo filme.

S. PALlLO, 18- A A�r5ado pela for'ça do Exército,
gencia HaV;-as recebeu do «Cor., sob 0 comando do general José
reio da NQrdes!e», de Baurú a Pessôa. Quanb' ao motivo de
a.guinte inf�)frnaçãc: sua internação DO territorio pau-

0.0 sr. J?olim Rosa, delegado I lista, disse que <) fizera para
regional de: policia desta cidade! fugir ás prometidas represalias de
efetuou uoia importante deligen-ll seu irmão, Silvino jaques, por
cia, prendendo o bandoleiro Leão questões amorosas.

Pedro Jaques Filho, irmão dé
deixando passar bolas defensaveis, Silvino Jaques. temivel chefe de
foi o ponto mais fraco do sele- quadrilha que assolava os sertões
cionado. de Mat» Oros&o.

Domingos esteve ótimo. evitan- A pista pãra essa d.ligencia foi
do, sempre, score maior. fornecida pelo sargento Romualdo. I

Machado esteve fraco. fnucionaric da Estrada de Ferro 1 So" na CASA SI LASMédio e Bior6 foram compie- Noroeste, que ha pouco tempo
I

Previdente, Santamaria, C8� tamente nulos.
.

deixára o serviço militar em RIO, t 8 -, �;o Palaci� do
locero, Valido," 'Oonzall'z e Bu- Brandão fez o qae pcude.sendo Mato. Urosse, onde' conhecera S

.

õtí prer'os' Catete estiveram hoje em con-
I erviço uno e 'J'gueyro, após acabado o prélio, obrigado a ceder nos ú times mi- .tanto 'a !:;ilvino como a seu mano animadores. ferencia (; despacharam com o

abraçaram, celorosamente, (JS ar- nutos completamente esgotado. Leãu. Tanto se fabrica como se presidente da Republica os srs,
o poderá jogar domingo, pois, gentinos. Leênidas foi o único aprovei- Em poder da bandido foi, t V' d 'f" Osvaldo Aranha. ministro do

I d d 2' I
"

.

'Impor a. In e e ver! rcae o
vigoroso ponta-esquerda.no jogo tav�.: secun a o, em ugar.por encontrada uma passagem para nosso stock sem compro- Exterior, e Femando Costa, mi-
dia J5, teve agravada adis- Bloró Luizinho. Uruguaiana, no Rio Grande do

.

misso.
I �. nistro da Agricultura,

são muscular- que jd ha tempos
I di di di' d Sul,

_ rumo, que. Leã.o Jaques pre' Pontualidade. perfeição e Em audiencia foram recebidos
h J pe lU Ispensa o se ecrona o

O ardentln-'" di d N I PlD Ia acussnoo.
b 'I' h d ' s. _Il10' ten I.a tomar ime latamente. a rapidez é O nosso lema. o consu au o esero, o coroue

I
rasl erro, recon ecen o, em pu- I d L A D Ipo icia, ao ser interroga o, eão '.

. rgemiro orne as e a sra. Eu-
.

• blice, o seu grande Irecesso.
R C Ih' M f 72,

Na Argentina na apreciação do mesmo jornal, Jagues declarou que o grupo j. ua onse. eBro ara, nice Weaner, presidente da Fe"
I n I

. a que ele pertencia está, dis,per- TELEFONE 780 deraçãe das Sociedades de As-usou surpresa o elevado score Após O jogo
.

I tiveram em .rua co um 'arqueiro Ir.. d
'

h d
._-

. sistencia 805 Lazaros. . -

domingo passado, .

d b 'I' liJrmc apesar e ter se empen a o

CARTAZES
·

fBGID••e«todos '" ]og,a. ores I

rasr euos mos-

: pouca vezes.. A It '" �
Imprensa Ar"eu .. travam �e visivelrnente desolsdos.] Montanez'e CQUeta [oram uma

DO' .DIA
lIa ar'atn UD'la .aZelliua,

tina, O primeiro a s�ir d� campo foi! gu�rda de ferro.'
, b

-

.

8 O'Batatal'; -o guardião Incolor

estava,' quer co ataqu.e, qu�r D� linha rou araDl contos e
mentando o jogo de domingo, nervoso ao extremo. média, todos agiram ·formldavel· PROGRAMAS DE HOJE:

t tiz que os seus patricios atuaram Aj.ós, s airam Machado, De-] mente, num plaao só, en araln assassinar ·0
ffi_ falhas, enquento qu.: os bra- mingos, Bfan-d.�o. Bioró. O último I ODEON, O lide.. dos
leiros decepci-?oãfã_ht;*- � � � ,.

<·1f�áblffi-dllnã'r o--gntrnàdo' foi-Leê-
I

A-'o.l'érrcfá41.de-do rrrtngo �: ·�-"'emas- . ,___. _agric�ltQ_r_Todos 05 Jornais destacam o mdas.
. '. .

go de Dommg�s, único, jogador l\1artin, Patesk) e Zezé Pro- esp�ra�a pelos �homens do di' A'S 5, 7 e 9 HORAS:
a defesa brastlelra que rmpres- (ópio procuravam animar seu� ohwo é de 25u contos.

BONEQUINHA DE SEDA
lonou. comjJanheiros,que quasi choravam.
Referi"do-se ao ataque brasi- Cada ql.ial se achava culpado

irQ, diz que a $ua atuação foi do revés.
ula, aparecendo' só o esfôrço in· Martin. em palestra com 08

ividual de Leônidas. cronistas, disse que ninguem foi

culpado. A mesma coi�a declarou
Perácio.

,O rnentá rios--Os bra si';'"
1ros -- Os novos Joga

- Os argentinos -

O juiz

Exlglndo armas

para a Epanha

.atuação do nosso público reJa
:Dplensa argentina, dizendo 'da
ospihlidad'e de que foi alvoo qu .. -

1
,o argentino por parte do público
8�ilpiro.
Fri18, tambem, a cordialidade

ntre os jogadores.

00 players

coril Gilda de Abreu.
Bstatais, Sio.. Pnço:-l$500.ró,Médio,Brsn-
dão, Luizinho, f;INES (:!OROADOS

Romeu, Nariz, R'EX' 5 7 "30 h '

T· H ' , as, e e, (Iras:
. Ir., e ercu-

les já estão f6- JAZZ-ACADEMIA com Ma�ta

ra de cogíta- Ray,e.e Bob Hope.

çOes Preço-l$500.

• l{

___
..-. ;:1 /1 . ...."

��� 1'. l-' .,
..

uma.. cO'Ft'!..!./t.."f..O..{.q.Qfel ....1.__.

Elogiada

,

RIO, 18-lnformam de Na
tal que 8 individuas, viajando
(m caminhA0, assaltaram uma

fazenda no municipio de Assú,
de propriedade do sr. Olinto

I
Ferrei, a Pinto, roubando a quan·
tia de 80:000$000. .

, Em segOJidà, os audaciosos as-

saltantes entraram na casa para
matar � proprietario, o· que não

conseguiram,
Foi identificado o mimero do

A "Combinação Feliz" nas caminh�o, e a policia conseg�i\l
efetuar a prisão dos assaliantes,T udo

"

nd.'ca qu·e a IMPE,RIAL, às 7,30 horas: perfumarias é arte que não '.

bencontrará simile. As fOI'mu- rm temtono paraí al)o. dt: onde
I inha média será for- A FUGITIVA corn Sylvia Si· las dos Tres Elementos 'deverão 'ser ouvidos e levados

O técnieo argontlnft mada �or Zezé Pro- doey", e. Melvyn Douglas.
.

pirmordials da Beleza são para a capital riograndense do
,.

M Norte.COpiO, artin e Preç'o: 1$ 00 frutos da "Adoraeão" AAf �h'
.

. � o que se neticia, parece
- ans,n O

tratar-se d-e uma quadrilha inte[�
estadual.

Carreira, Zezé Procópio, Sá,
Valdemar, Argemiro e Afonsioho
€stão treinando para o jogo de

domingo.

VALTER OU AIMORE'
NO ARCO

1RIO, IS-Embora ainda não I Dia 4 de fevereiro
haja uma palavra oficial sobre o:
assunto, tudo faz �dr�r, .Ievando:se j M IL C,ONTOS
eru conto as provI I

enelas que Vgm I

sendo tomadas, que a se!eçãe bra- i SALA�O p'ROGRESSO i Foi emposada a seguinte direto·
sileira p,ra o segundo Jogo cem, ria do Centro dós Carteiros de
oS-Jlrgentinos deverá ser a seguin-: 'Florianopolis: Presid�llte - João
te: I Rua Felipe Sehmidt N� " I Climaco Lopes; !ccretàrio _' ,

Valter (ou Aimoré)�.Domingosl' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiili.��iiiiiiiiiiiiii_"'iiiiiiiii"_iiiiiiiiiii_iiiiiiiií Amaro do Patrocinío Ccelbc;
e Machado; Zezé Procopio,Mar· Le Tenles (1":" 'b'" florianopo.lis t .soureiro-Carlos Cesar de M�-
tin e Canali; Sà (OU Adilson), I ,I!!r�a!!!!!�!!!!��!:'!!!!!!��u�!'!!e�������.!!!!!!� lo. !;omissão de Sindí('.ancia .-

Vald�mar, Leônidas. Peràcio e .11
!: Ari Capela. Alvl\fo de Freitas

Carreiro. .

I CONVITE NOIonha e Nestor' LJutra •

[lessl maneira, o substituto de
Hércules serà escolhido entre Pá�' Em nome da Diretotia,' convido os Srs. Socios e

tesko e Carreiro, enquanto Ma:- Exmas. Familias para as seguintei festas:
chado serà chamado, a �tuar DO- DIA 21 DE JANEIRO-ás 21' horas-
vamentc, desde que I-Iorlndo nio SOIRE'E A' PANTASIA
c.onvença.

i d'O dr. Castro M'!Dezes exami- DIA 29 DE jANEIRO ..... das 9 horas ao me o· ta-
I ," n.rà o ha)f' Argemiro, do, Vasco,

'
,

- COCKTAIL.PARTY
A atua�ão d••

'

d��_do do jogo de domingo, co'
'

players que tomou palt� DO exercício e i'DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 horas-
JfoCOUM'l manchette: nApresentando' ôntem, afim' de Julgar se està em SOIFE'E CARNAVALESCA
f Ih' d 1 b

.

b ')' gund" O JORNAL con(lirôes de' continuar entre 0,5í II '!!iS A:relDen as. ,o licral 1 ran" rall ellO', se .

.. �

.léiro rnAó. foi rival para a magni. foi a .p.g�inte: que se candidatam ao quadro de

:.1iC'l .�� da Argentina." Batatall esteve irreçonheçivel, doq;ingo proximo.
� J�l; •

Um fluadro modlfi.
eado Fernando Drago não esperava

uma aluação tão brilhante de seus

wmpJ�t�mente :erá apresentado pupilos, garantindo que, domingo,
no plOXlmo dornmgo. qualquer conjunto cairia.

Nascimento acredita que Valter I .

lU Aimoré ol.upatão o arco; Na· Pim.Bta,
Tiz na zaga esquerda; a linha .

. média ser;;: Afonsinho, ;;:\artin e em longa entre�ista a .od 10R-. .' �AL, entre mUItas cónsl erações,rgemllo. d' dO alaque s�rá: Sá. Valdemar .. disse: otea�. atuou n�m la e

uônidas. Per ido e Cerreiro. algum� lDfeh�ld.ade, tendo-lhe fal·

pomingos permanecerá: '-
tado Imh. media.

LOTERIA FEDERAL

(;entro dos Garteiros
de FlorionopoUs

li renda , O treino IndividuaI

de segúnàa-feira foi dirigido por
Cadito ·Rocha. técnico do Bota
fo.go. Neste exercicio. participa
ram: Valter. Sá. Valdemar, Ar�

. fluadro argeatlno ge�ir0. Roberto, AfonlllDho e

Aimoré.
;que atuou domingo f.i: Gualco,
;Mont8nez e Colleta; Arcádio Lo�
!pez, RoeloUi e Arlco Suarez;
jPeucelle� S4strt", MasantôniQ� Mo
treDO e Garcia.

de domingo-325260$000 foi
a maior no Brasil r('�istada em

.mat('hes de futebol.'

Carreiro,

Orlando Fernandes
Sçcretárío

Lira: 'Tenis
Clube

"O� Jeraal",

c()m absóluta celteza, será o titu
lar da extrema esquerda; para o

jogo de domingo. Afim dê serem tràtadot: aSSlm
tos concern!=ntes ae torneio d'!
campeonato. em andamento nesfe
CIllbe. são convidados as seus

..

áma dores inscritos, 'para compu
rr.cerem ao campo, domingo�
dia 22 do corrente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZ�TA,--1939
��������_�._��������_��.�-i;.i;i.. -�.�.. �-�.-..iç-;i,i!!.:��ii���������iiiii4���"�·�.�º�.i;�� e�."'''ie �
li, ...

�:o; :l:.= � "!!�. :' ! U44i$.%& 3 Ç_!..t."" @i1,,ª .$ ....

I.,Serraria 'São João'
I�' .

--

li1--no distrito do Estreito
•

. .••• J'
. ". �.

.

,II metros.w�r��t� : :��:��7' q��I��a���rada. em

'.

I•
'

: DISQUE PARA O N. 3 -- ESTREiTO
I

_

Q�•••�•••••so••oe......

l! p)���.,���..

II V. E".,I... pr_lsa oi., uma limousine?

�,p Disque o n. 1 ..200 de seu te!eion�' e

I t� terá não só para seus passeios, corno também para
I viagens.

V'i açã O Urussa.ng.a
SEGURANÇA -_ RAPIDEZ • COMODIDf\DE.

Dirigido delo soeio JOSE MAXIMO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS É --CAThjA�'
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS I

escalando por Forquilhinha, Mãi L uzia, Cresciurna, Cocal.'
Urussanga, Orleans, S. Ludg-ro.Braço do Norte e Capivan
DUAS VIAGENS SEMANAIS em combinação 'com a '>.<Jil\mli"

linhas de onibus Araran{)uá-Porto Alegre : ·�t��F
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados l

'W.·.

ás 5 horas J� manhã . [:�:\.
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-loiras e domingos! iN

.

ás 5 horas da manhã
, , p�rA linha de Porto Alegre chega em Araranguá as %:

quartas-feiras e sabadoa e' parte para Porto':

I Alegre aos domingos e quartas-feiras :',

AGENTES-}\raranguá: Bernardmo Maximo- Forqu:.l::

II
lhinha: Ga?riel H�rns- Cresciuma: Ado Faraco Filho.-tll ,\::�Cocal: Zefenno Bungo & Irmãos-Urussanga: Posalmo ._-

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

JOAO NEVES
Rua Trajano� 2-Fone, 1655

HOTEL DOS VIAJANTI�S -- procurem para se hospedar em
.

Ararallg... l' : "

pProrietario - dOTE' MAXIM O . [ i �
• ·e. ilií1':ioããããii,."ê'';� . . ,.' ._. .. .. ,.. , I,

IVENDE�SE um terreno no lu CHARLAUTH II'gar Barreiros, com duas caS6.S ..

' i

J A V A de tijolos novas, um bom pasto.]
é o creme que, revoluclO?ou o i _��;m;f§W��:m=�G3!����:m::.E��nmmJ4cocheira, e bêa chacara e agua mund? velho, e, ora revoluciona a I

com uma linda praia para ba- America do Sul. !�'I��������nhos, fazendo frente com a

CHARLAUTH I) I=MPRI=ZA VIAÇAIWOI'
E�trada Geral, que segue para'

.

I I L L
B ' A'

I ,

iguassu. tratar com o pro- I

1!ii"'__"EiE_IlIIMBIlfi!'PlI'Ig"_BlB3IilEM�M=##AlllIill'IIlIltm#_I'B?i.'W!!i••.__• prieteria+-Pedre Sipriano ela .não é um creme comum

,

Silva, em Barreiros.

,imi!_�
�:::��:::��

r

-

:t�
�' .:"��;"-:;,..� �,,.;�::-......._�.�!.- �fl'�.:r;��.9:�")"�:_;,.f({�4"·

o CAF E'
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otíma
sorveteria, estando hahilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

4 de Feverairo

CHARLAUTH

_G_R_A_N_D_E�H_O_T �L ·M O D E RN-� 'IPREPRIETARIO

João Kuhn

.

Clube, de . Sorteios eln·:,·Mercadorias
. '..

\

che extinguirá as sardas, pano
eravós e espinhas, sem a minime
irritação deixando-lhe a cuti-

limpa, macia e fresca.
CAIXA PQSTAL,' 82 ENDEREÇO TELEGRAFICO:

Grandhotel

CREDITEm prédio proprio, de' quatro andares, e. inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os s�s viajantes � exmas. famílias, com luz, agua c��r�'nte

, em todos os quartos
,

-

;. 'i�� v

.

Tratamento de primeira ordem
-

Diarias: 10'000-12'000-14'000 e 16$000
SALAS DE AMOSTRAS -

ASSEIO E PRONTIDÃO

Florianopolis

São todos carros modernos e conlorreveis dirigidos por
hebeis vol�ntes.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passo�
Numas P. Card •.;so
Walderniro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
:t03
505
514
510
521
52ã

ATNERINO
�AIlGAS E PASSAGEIROS

1
DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLeME- I

NAU A'S 7 HOBAS DA MANHA. MAIS INFORMA· \
ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON· \

SELHEIRO MAFRA, 29.

UTUO DIAl

4 de Fev-8:eiro

Banhos quentes e frios a, qualquer hora 6:000$000
RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios e Telegrafos
Muitos outros premios menores

Formldavel.s,
Tudo por 1,$000

Fantas tlco,«,Laguna- 'Santa Catarina

PlEP..ESENTANTES E

CAR·LOS
�B u z i nas Matriz

aoeca

DE,peSITAAIOS EI\i,"1 STA .. CA ....

TAA.NA

HOEPCKIE
I

FLORIANOPOLIS
.

..... RUII. Iizl'lIta, ..aP6••
• -.ellt•• 11& .......

_ - ti. Ma , IiII.....
...-1 �Rl. nA. oon.DA. ".t•••• (.�. • )

'.maRe. d.ph'lIttiltl....
•

v.ad. em lod_ •• iii...
I•••• Iiflfl ••••

91 WCli8

Blumenau', Cruzeiro da Sul,
Jalnvil., Lages, Laguna, São
Francisca da.Sul

í

MÓSTRUARIO EM:

Tubarão

A.

--

......{:.

���

.,{,��:(�.j
. --,�. -iJ ";?���:·::"��:)..'��l�.J >.

De "ama Mundial';
. � ,. :._
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FLORIANOPOLIS,

NOTAS CATOLICAS OPresidente I

Getulio se- NotasA tradicional procissão de
S. Sebastião

"A , . ""

guerra vira na

primavera"
ROMA, IS-Em artigo de pri

meira pagina, o «Resto deI Car
lino>, protótipo do jornal fascis
te.-.o jornalista Piero Pedrazza,
que' usa Q pseudonimo de c:Ca-I
mieia Nera», previu que a proxi-]
ma guerra deflagará na prima- i
vera vindoura, <com a chegada ]
das primeiras andorinhas s,

7

I
••_-�---------��--------_. IAberta a eS-itação �e

p�sc'a

Ai estão os gessos brindes:

á 1:450$000 '

Quartos de Imbúia eOlUpletos

á 1:2150$000
Salas de jantar de IÓlbúla

á !SOO$OdO
Mobilias de sa la vislta� estofadas elfino g"belio

na "A MO O,E L A'R"

Autogelo
?

Preparativos para are..

cepçlo da missão selen
tifica brasileira

LISBOA, 18 -- O ministre da
Educaeão Nacional determinou
que sejam eoncedidas todas as

facilidades aos membros da mis
slo Identifica de S. Paulo, que
ch.egará brevemente a Lisboa, sob
a direção de dr, Eduardo Mo
reira.

O prof. Saieiro da Mata, rei
tor da Wniversidade de Lisbea,

,

o pJ:ofessor Celestinc da Costa,
director da. Faculdade de Medi
cina e a Associação dos Estudaa

, tee, já estãe tratando da recep
ção e das festas •• henra da
missão brasileira.

NOVIDADE'

Presa uma quadri
lha de salteadores
NATAL, 18 -- Um grupo de

soldados, tendo á frente o sar

geato José Nunes, prendeu o

balld9 di oito 'homens, que 8S

saltou uma fazenda do munici
pio d. Assú, reubando oitenta
eontes. Parece tratar-se d. uma

quadrilha ínter-eatadual..

•

GRANDE

Consulado dei Uruguay

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no
valor de seis contos de réis (6:000$000), a caderneta n. 11.:U5,
pertencente á prestamista Clara Modesta, residente em São
Mateus (Paraná).

. '

Premies em mercadorias no valor de Rs. 30$000 .

1465-NaJocke, (Adolfo), São Pedro
4892-João Fernandes Bitencourt, Florimspolís
17145-lIote Sant'Ana, União da Vitoria
7321-SteliLa Lima, Itajaí
11125-Armindo Miguel Furtunato, Saco Grande
19595-Perciliana Souza, Paratí
17523-Cristiano Kudel, Haosa
0697-Emanoel Rebelo Cunha, Itajaí
0460-Ranilda Schletiog, Guarda Cubatão
5469-João MilIs, Imbituba

Premios em mercadorias no valor de rs. 20$000
6093-Horacio Chagas, Florianopolis
13391-Honorb e José Cavalheire, Rio Negrinho
5067-Jacira S. Barros, Laguna
10749-Leda Maria de Sá, Florianopolis
4594_:Verginia Francisca Corrêa, Orleans
0514-Luiz Gezene Nato, Ponta Grossa
13215-Rosa Maria Costa e Antenor Heller, Trindade
14379-Justina Q. dos Santos, Rio do Sul
1631S-Luiza Hotznez, Mafra
4945-:Wilson Wardte,- Canoinhas

Premios em mercadorias no vaior de rs, 10$000
7596-GErmano Rapelote, BIumenau
19869-Efigenia Leocadio Amaral Costa, Sengês
11l74-Generoso Siqueira, Mafra
5527-Homilda O'Andréa Henriques, Cambará
16136�Gl'rmano Giokomoze o Familia, Retorcida
15S59-Diva Ferreira. União da Vitoria
4161-Luiz Felipe Silva Gentil, AvencaJ

.

1077�Iolanda Terezinha de Freitas, João Pessôa
19994-Ii:acema Pereira, Joinvile -,

9361-Marga Ferdheusen, Blumenau

Isenções de pagamento por cinco sarteios

Por ter sido nomeado para
exercer o cargo de Auxiliar da
Seção Industrial da Penitencia
ria da Pedra Grande, foi 'exo
nerado de vigilante permanente
do mesmo estabeleclmearo, esr;
João Batista Toneli.

Tcléfono: 1.320

Credito Mutuo Predial

---------------:-:-::----::-------,-
Nomeado auxiliar da Sec'"
ção Industrial da 'Peni

tenciaria

i

. WA.SHINGTOl\�:' IS-Os fun-
'

U=M::-:-:-A-A-:-S::-S::--I-N-A-T-U-R-A-:M-E-,N-SA-�cionanos do s�rvIço secreto re-. DE "A GAZETA" CUSTA
c�Ham-�e a confirmar ou desmen-; 'APENAS 5$000tír os iníormes de Havana, se- --�-

:-- _

gundo os quais teriam chegado' ,Delegado Regl·onal de ..estação naval de Caimanera, va- -

rios agentes americanos, enearreã
. -

Joinvile
gados de vigiar OI!! paases de es�:
piõtl� alemães. e nipónicos. ! Na Secretaria da SegurançaE oportu,no reco!�ar que Roo- Publica, perante o titular daQuesevelt tenCIona. vísítar a frota, Ia pasta, prestou compromissúenquanto ela estiver em mano- no preterito dia 16 o nossobras, nas proximidades da base, ilustre coestadu�no' dr. Lúc! ,Ide Guantamano, no' �eio do in... Correia, recentemente nomeado
".e�•.o. de sorte que �xlste a pos-

. Delegado Regíona! de joihvile..sibílidade de se enviarem secre·:, A distinta autoridade . seguiutas para Cuba, como uma das para aquela cidade afim de as-:medidas preparatoriaa da visita sumir as funções do. seu ne;o.
presidencial. cargo.

FUNDADO NO ANO DE 1914

O Maior e mais acreditado clube
.

Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS
RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

Resultado do 340·· sorteio realizado
no dia 18 de Janeiro de 1939

t::ADERNETA No.II.3IS

Premios em mereaderlas no valor de 6:000$000

...

3014-Alberto Corte -Real, Florianopolis
15747-Maria Macedo, Joinvile
550S-Ervino Wertfal, Brusque
lS432-Silve!tre Rodascky, Rio Negrinho
2522-Francelino Catarina e Fernandes Dias, Gloria
12276-Antonio EmanoeI Mafra, Navegante
7210-PetronilJa Antunes, Laguna
114S6-Pauiino Teófilo Vieira, Machados
10774_:_Salu,stiano Haimnndo Camargo,'Jacarézinho
15374-Zinita Cabral, Joinvile

FlorJanopolis, 18 de Janeiro de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA ti CIA.

------�-----------

4 -Fevereiro 4 -Fe,,·erefro
Premios· 6:800$000
Multas isou�õe8

ForlDidavel... Formidavel•••
Tudo por 1$000 rs., apenas.'

. -.

iOs U. UU. preo
cupados cem a es ..

pionagem alemã
• A

e Japonesa
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