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RIO, 19-Reuniu-se o Conse- sendo os Institutos reguladores das metricas.
lho Federal de Comercio Exte- da produção e exportação dos Assim sendo sugeriu que o

rior. Depois da leitura do expe- nossos principais artigC's orgãos Conselho se
_ dirigisse ao Insti

diente, o sr. João Maria de La- I de coorden.ação economica ou tuto do Açucar, encarecendo a

.cerda levou ao conhecimento do I pre-corporatlva. ' necessidade do Brasil, se repre
plenario a materia remetida pe- Apoiado pelos demais conse- sentar nas conferencias a que
lo presidente da Republica para Ilheiros, o

A
sr.. João de L_?ureiro. se referia, be� como preparar a

estudo do Conselho da qual', propoz fosse a sugestao em' nossa produçao açucareira no

constava uma exposição de mO-j apreço encaminhada para estu-I s�ntido de conseguir a preferen-
,tivos do ministro da Viação

I
dos, á Camara de Produção. cla do mercado.

restituindo o «dossier» em que Uma 'vez aprovado o parecer ,-----------

o sr. Francisco Simões da Silva
i
do sr. Luciano Jacques de Mo- VI·nte

.

fl-Ih,os, comapresent:l sugestões da ponte I' rais, relativo á exportação do

que ligará o Continente á Ilha. «quartzo", cristal da rocha, o

'trl·nta 'e dOI·S a0'0 Sdo Governador, e informando' plenario passou á discussão do

que no Ministerio fi seu cflrgo projéto do Codigo de Pesca com

já foram estudadas,' sôbre o as- as emendas de diversos conse- de casadasunto, duas propostas para a Iheiros, as quais foram inclui-

realização dos melhoramentos das no textendo o sr. João Ma-

,---- -----1'lembrados, mediante concessão.' ria de Lacerda designado uma ROMA 19 -A cam-
Findo o relatorio. do. presillen-I comiss.ão compost.a dos. srs. ponêsa Maria Pizzeti

te o Conselho' exammou, lon- Frankhn de AlmeIda, LUCIano

g�mente, alguns aspetos do pro- Jacques de Morais e Adamas-I deu á luz o vigésimo
cesso referente á construçãO da tor Lima, para elaborar a reda- filho. Casada ha trin-
ponte da Ilha do Governador, ção final do projéto, que será ta e dois anos, teve
tendo a discussão, girado em enviado ao presidente da Re- a primeira I criançatúrno da seguinte pre_liminar: se publica. dois anos depois de
os serviços seriam executados O sr. Pedro 'Moitinho discor- contrair .matrimonio. Conforme noticiámos, chegou
pelo governo ou por particula- reu sôbre à. conferencia Interna- a esta, capital pelo navio do
res ou por concessão. cional do Açucar, que encerrou Dos vinte filhos de . Lloyd Brasileiro «Comandante
Todos os conselheiros parti- os seus trabalhos no ultimo sa- Maria Pizzeti, 'élez�-

I
MPAR�UDAL GOERIN(; Alcidio», o distinto oficial da

ciparam dos debates e, por fim, bado, tendo sido aprovada a seis f;lcham-se, vivos. ' nossa Marinha de Guerra, sr.

o sr. Guilherme Weinschenck sugestão de um novo conclave BERLIM, 19 - Circulam rumores iosistentes capitão de corveta Henrique AI-
pediu vistas do ,processo. em março' e abril. Luz eletrica em São n'5 circulos oficiais de que se farão varias modifiu berto Carlos Junior, que veiu

, O sr. Adamastor Lima propoz A proposito dos resultados d f·.·
- assumir o comando da Escola

Joa"UI"m cações nos ftuadros o aito unClonadsmo" alemao, d A d· M'fôsse <nomeada uma comissão I da conferencia o sr. Pedro Moi- "l "I e pren Izes annheiros.
para estudar a conveniericia e iinho lembrou que os delegados .

antes da reunião do Relchestag, convoéada para., O ilustre oficial recebeu na

.

a opot:tunidade da criação do presentes lm Londres chegaram ;Devido ao esforço, oper?clda- dia 31 do correnté.. . . r�f�rida Esc?la, a visita ?O ca-

Instituto do Trigo. Justificando a conclusão de que as necessi- de e denamismo, çlo prefeito de Entre os nomes cltad(tls com mais frequencla, I pltao Asterolde Arantes, aJudan-
"a sua indicação, o sr. Adamas- dades do mercado livre particu- São Joaquim da Cost� da Ser.,. dentre os altos funcconarios que serilO afastados te de ordens do sr. Interventor
tor Li:n� citou os �!tigos dall�r�en�e _em razão .da grandelra,

sr
.. Grego,río Cr�z, rnaugura- 'nelas transformações, aparece com ,maior relevo o

Nerêu Ramos, 'que lhe foi apre-
Constttulção que prevem a or- dlmmUlçao das colheItas, devem se, hOJ-e, naquela CIdade serra- I'" sentar cumprimentos de boas-
sanisação corporativa do pais, I ultrapassar a 5.150.009 tonela- na, a luz eletrica.

.

marechal Goeri",. " vindas, em nome de Sua Excia,

i :o:
..

=:;;_··
__..·..···....

··-,iEixo . >,Rio ,_,..Washinoto
I IMPRESSÕES SOBRE A POLITICA EUROPÉA ! �����!!!B����������-

"
: I

O • •

I b"j' tli! d.0 A ambição humana aliada aos fatores economicos é,· prlnClpa:o· e ·V"'" a! a causa prinçip�1 das guerras de conq�ista gue levam al- II . , I!J IU!"
,

.. gumas nações a formação de grandes impenos. A hurna- : do Aranha a'os' Es.!.ados3 nidade viu o imperio de Alexandre e ainda póde contem- oI, 'i.
f) plar as ruinas da Velha Roma, resíduo da magnificencia : i RB W hll tIII �s Cesares que.' para consoli�ar o dOni.inio n� �!rica, ti-: 10"" as Ing on,c vera�?e destruir Cart�go, a r�val que Imposslblht�va a

I
'_j expansao romana pela íníluencra e poder que exercia no ",

!' Mediterraneo.
\1) Na atualidade os Estados imperialistas da Europa
I preparam-se para destruir as Cartagos (as Carta�os) mo-: RIO, 19 - O sr. Osvaldo A-

. Interrogado sobre o objetivo de positivo, senão que' o presi- problemas comerciais de inte-
jiJj dernas: -. a Inglaterra e a França, sem o q.ue nao pode- : I

ranha falando a respeito da sua da visita acrescentou: dente norte-americano, com êsse resse reciproco, uma questão de
Irão consohdar-se no v�lh? mundo e �a Afnca... • viajem ao ' representante de um novo gesto, quer alicerçar ainda maxirna importancia para a A-
I

' A fase preparatona Já é conhecida: - rnmonas, su- I! vespertino disse: -:-Como v. deve ter notado, o mais os laços de amizade con- .merica: a criacão do eixo Rio-
= d�tos,. pri�cipios raciais, reivindicações. A _9uestão. das : I' «Recibí com enorme emoção o próprio presidente Getulio Var- tinental, num' momento 'em que Washington, contra intromissões

.: mmorias � uma formula m.oder!la. de expa�sao, com os I convite com que me honrou o pre- gas, aceitando entusiasticamente o mundo atravessa uma agita- extra-continentais. Esse eixo de
� mesmo� ft_ns da chamada ínferioridade racial: - a, posse Clt' sidente Roosevelt pela signifi- I) convite, pediu que a ernbai- ção cujas consequencias são im- verá reunir .os países do Conti-
2 ' de terrtton�s. ocupado� e pertencentes � outro_s paises. : cação extraordinaria que êle re-:- xada do Rio, com a possivel previsiveis. nente, formando então um blo
:: .

A pohhca. europea nao apres�nta �n�vaçoes, sempre � ,presenta pára o Brasil e para a [brevidade, fornecesse alguns in- Sabe-se todavia, que durante co americano capaz de desenvol
• fOI a mesma, �Ircula em torno do Impe,rtahsmo .

que, por é; amizade continental. Nos primei-I formes sobre a natureza dos as- a estadia do sr.' Osvaldo Ara- ver-se extraordinariamente e gaI '

sua v�z, e. J?ohvado pelo fator, econ?mlco e. reahza�o pelo g os dias de fevereiro partirei- t-suntos que serão tratados em nha na capital norte-americana, rantir o progresso da America
• podeno militar. O que sucede nos dias hodiernos e uma E!t para Washington. I'Washington. Nada sei portanto deverá ser estudada, além dos, em todos QS setores.
: repetição da historia do velho mundo. Apenas nota�os a : ,�> ----------'---�--------------------------
o transformação que, após 20 anos do Tratado de Versailhes, : :c";'\: 'se operou, dando margem ás nações que se encontravam �: em verdadeira decadencia, elevando-se pela tenacidade do :
, povo e pelo dinamismo dos governantes. G)

: .' Essas nações são bem conhecidas e os seus gover- :
2 nantes pódem ser classificados C01110 os maiores estadis- :
I tas do seculo XX. Infelizmente cometem o mesmo erro de I
: Napoleão: - querer de mais, pretender assambarcar o I
.. mundo. Da mesma forma que o Corso tambem encontra- e

C· rão o seu Vaterloo. I •

:. A conflagração, que irá destruir o� Estados que dig- ! Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO
fi ,nificam o Universo pela sua primorosa civilização, aproxi- i .

---,-,----- -----------------,

I ma-se. !"1yssoli?i. la�ço� a primeira. g:a.nada no moment� 9 ANO V I ',,/floflanopoUs, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 1939 INUMERO 1350
3 que exigiu reivindicações de terrltorios pertencentes a : -

',�----
: França. Ou a França imita a infeliz Tcheco-Slovaquia, ou I. .. ,,,:.-�'

; a granada explodirá. St ',seguIU para o lho o coro- I"'INTOou A situação da França é reagir ou morrer. A mesma: nel salvador Cardoso, -

.: é a da Inglaterra. !.
'

: A paz obtida pelo' medo, como se expressou Roose- ; I Pelo avião da "Pa�air» em-

.

: velt, é a desmoralização dos
. Es�ados que .s� preza�, é : barcou ante-ontem com destino '

: entregar aos desp?tas os terntono que amblclO11a�, e .ar- : ao Rio de Janeir�, o brilhante

! rancar a per�o�ahdade do povo. Contra a força so existe

'I oficial do Exército, ' sr. tenente-
: a força, o Direito tor�a=se Importante. Porta_nto as �aç?�s coronel, Salvador de Melo Car-
• que conservam .a tradição e pretendem continuar dignífi- doso, ilustre comandante do Ba-- D' 38 4 � ... tl
: cando a memona, do� �ntepassados d��e� l!ltar. Perecer: talhão de Engenharia, acantona- .05, que en.errnaral1l ...dJ .3JieCeraln
: 'sem defender-se. e SUl<:l?ar-Se e o suicídio e fraques�. "I do na cidade de Lages .. 4)
'" A _v�rdadelra politica da Inglaterra e da França naoe Ao seu "nbar ue c� arece- e .5 .acbam-se eDl estado gravlssl!nOI da passividade e dos' panos quentes adotados por Cha�- I ram o capitão 2st;roid�PAran- .

,

• �erla�n, é a da. reação pregada por Loyde George e a um- I' tes., ajudante de ordens do sr:
No preterito 'dia 15, foi ende,-! no Departamento de Saúde na I enferm.as, a todas elas visítando

: ficação dos pal�es ame�7ados. '. ' A.. ti Interventor Federal; tenente-co.. reçado pelo prefeito de Imaruí, I tarde do dia 15, sendo que, 10-, e medicando, reconhecendo des

I A reaçao e o camlI�ho da guerra, sera o e:'l�nm.ntO I ronel Candido Caldas, digno co- aQ Departalnento de Saúde des-: g-o após, foram tomadas as ne-; de logo tratar-se de I,lma intoxi
"" de nações � o enfraquecl1nento d� .Europa. Mas/ e l!1eV_lta- ! mandante do 14 Bat' lh�ci d ta; cap�"Um teiegrama conce .. , ce'ssàrias providencias, com a

I
cação alimentar, em virtude de

: vel pelas circunstancIas que a ongl11a�l:. - o deselo ma- li Caçadores e tenente-€Or��àt1: ':{Ht� seguintes termos: i partida do dr. Madeira Neves, haverem os enfermos ingerido
: to, no homem, de expansão �,de. dü�rn_lO ..

'

',' , . : l tidio Re i� di no c !.!!1 a desconhecida chefe d,o Serviço
-

de

EPidemilo-1
carne em conserva.

I, São fato� de ,que s? a hl,sícna nao se admIra, eles se ., da Forç: Públi�a. . ,�r t'aqllaru'tsitttt- gt�· : '�_- ,Dessas trinta e oíto pessôas,
e repetem e pouco -se modIfIcam... ,I '.1:Peço providenciar, -sendo �vido ,ao mau tempo reina'n- três faleceram em meio de - 110r-

I '

'

(Ademar Guilhon Gonzaga) 11 '

1
pu 6, ,_'{in,da ·médic§., Ju�go te, aquele facultativo só chegou rive-is sofrimento.s sendo que

• � lratar-se intpxicação alimentar a Taquarussatuba na manhã do cinco se encontram em estado
! e et : registrando-se, até agora, trintà 11 dia '17. Ali chegando, constatou, gravissimo .

.,'

d T·
i casos". que nada menos do que trinta Pelo que ficou apurado, a re-

ln ti 'o ' O
.

rlgo I� -

Este

teleg,r,a,ma s,ó foi

en,tr,egue
e oito pessõas se encontravam, ferida. carne foi vendida pela

,
filial, em Tubarão, do Sindicato

IS f t d d Riograndense de Banha.
,- ..

---------, ,-. -', ,era as a o o go- Segundo informações colhidas
no local, a mercadoria deterio-

l1li6 rada, provocadora de tão grave

No.....eada uana COQ1iSSã,0, _

pelo COD,se_. V'erDO alemaa ,O 'ma'__ ocorrencia, fôra refutada pelaa.a
'_

_ Saúde Pública, d� São Paulo, de

Ih F d I d C O Exte io cujo Estado, ao que pàfece, veio
O e era e OlDer,CI. •

r r, h I G
OI - recallJbiado para Santa Catarina,

, para estudar a D1aterla rec a oerlng ��d; f��e���_t� �u�e��� ���tl��
a grande procura por parte dos

I caboclos, a ponto de haver-se
I exgotado com rapidez.

I Pelo dr. Madeira Neves foram
colhidas as feses dos enfermos,
afim de serem examinadas no

Dapartamento de Saúde desta
capital, sendo tambem apreendi
da lata que continha a conserva
e todo o demais material sus

peito, não restando entretanto
duvidas de que a intoxicação
foi exclusivamente devida á

a:ascu:

viajem do chanceler Osval-
Unides, ê a criação do eixo

contra intromissões extra-centl-
nentais

I

carne.

Presentemente as autoridades
sanitarias estão providenciando
no sentido de saber se é verda
deira a versa corrente, de haver
o Departamento de Saúde de
São Paulo refutado a mercado-
ria.
No caso de tal se positivar,

serão tomadas as providencias
requeridas contra a firma res

ponsavel pela venda.

Comte� Henrique Alhert�
Carlos Junior

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Rio, 18 - A Terceira Audite

da expediu alvará de €olt11ra pa
ra o capitão Ciro Carvalho de

Abreu, que concluiu a pena de

sete meses de prisão que lhe fora

imposta, por crime de deserção.

Postos em liberdade
os firs. Emilio Ro

mano, Georges Son.

�heim e Guilherme

de Castro

Rio, 18 - Por despacho, o

juiz da la. Vara Criminal, no

prbcesso que 'se refere' <ao caso,·

Hirgue, ordenou 8 sol tura dos

acusados Emílio Romano, Geor

ges Sonscheim e Guilherme de
Castro. O referido magistrado,
fundamentando esse despacho, a

chou que não era justo que os

referidos acusados continuassem

presos por mail!! tempo, visto
ainda não terem sido ultimadas

as diligencias r€qqeridas pelo Mi·
nistario Publico, sendo que nes-

sa altura a liberdade do!! mesmos

j� não mais oferecia nenhum pre

juizo ao processo.
Nesse sentido, mandou oficiar

ás autoridades policiaes, sendo
imediatamente expedidos os ofi-
cios. .

Os acusados onttm meamo f.-
ram postos em liberdade.

.

Diamante "Senho
,rita Alzira Vargas"
.BELO HORIZONTE, 18-

Int00rmaçõeli do municipio Estre
la do Sul, na fronteira goiana
dão éontra de ter siGO veRdido
ali um diamante, um dos mais
valiosos até agora conhecidos..

Os eompradores da preciosa
pedra vão hemenagear a moci
'jiáae brasileira e da maneira maia
·expressiva para eSlla homenagem I,- -dizem eles - 9 dar ao dia"·
mante li denominação «Senhorita
Alzira Varga8�. ,

fi1gertu·ra tom VOZES NOVAS, elementlll!ll
estrelantes no rcõto,

A'B horas certes, 'arnais falaO"s tom no

tidas em primeira mãe, fornetiOos
pela fi NOITE. sob o patrotinlo
co CA5R f{

A's 21,35 - VIDA PITORESCA E MUSICAL
DOS COMPOSITORES"rom Lamlutine

BOBO, pcasonõo em revista mais
um compoaíror Ci'le ·ritmos populcree,
em taoela tom a Raalo BanOelrante

oe 5ao Paulo, sob o patrocino 00
5abonete EUCALOL.

A's 21,30 rAHcf!lo Da DIA • - Estrito
li! interpretaOa par Lamartlne !:lobo,
uma oferta 00 casa Oe louçce "O

DRAGÃO.

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

5peakers Oe stuOio: oOuualoo rozzi e

relso 6ulmarães.
"

Amanhã:

NABOR DIAS, BOB LAZY, DORIVAL
CAYMMI, ORLANDO SILVA, ALMIRANTE

MAURO DE OLIVEIRO

������������������ .

'LOTERIA 'FEDERA.L

jO noivo toma ao seu ser--T::��l���R�o��D'ii
Iviço a noiva por deter- Liceu Industrial de

·

d
'

.

t
Santa Catarina

.mma O espaço de empol
.

,

' . I Edital.·
R�O, 18 - Ha algum tempo, lho, por determinado tempo assim I "

noti�i�mo'l a existencia de casa- entende êle que o nubente' pôde . De.ordem do s�. Eng. Ct
ment.o�, por contratos no Estado tomar a seu serviço a noiva, por � VII DIretor deste LIceu. tar
de GOlas. .:

.

certo �úmero ;de anos ou por' no publico para conhecimen.
.
Agora,

,

um .vespertmo OUVIU o tempo lDdet�rmlDad@... I to dos interessados que, de
p�dl!� Jose Trindade da Fonseca, Entram aIOS rabulas em ação.' 15 3 I d 'ente mê . d
vigano de. Santa Cruz, naquele E êles já chegaram ao ponto de I � O con en e mes e

Esta.do, e que atualmente se en- convidar a n6s, os sacerdote I ranetru,
estará aberta a rna

contra nesta capital.· para lançar a benção sobre ��, tlicula no CURSO NOTUR·

O. sacerdote confirmou ': ex!s- casais ileialm�nte unidos." i NO (Primaria e Desenho),
t�nóIa desses casamentos ilegais, O.padre Trmdade Fonseca dis-I satisfeitas as seguintes con-
dizendo que, ao que parece, tudo se ainda que não existem êsses l d"

-

,

c?r�e por couta oficial do registo casameatos sõmente em Goiás, lçoes.
,.

dClVl�'. mas também no Trisngulo Minei- �)·-cerhfIca O que é ope-
Adiantou: roo E apesar da campanha de rano;
"Segunde est�u_ infor?Iado, o vários jornais, o abuso continúa. i b)-certificado de idade

m�n�lOnad� esc�Ivao baseia �s sUD:S
.

mínima de 16 anos"
atividades ilegais numa lei "sUJ- ) t d

'

'

id j
generis", Ele classifica êsses casa- " � -a esta o oe S3m aue

IIle�tos dentro de um dispositivo NO PALA610 DO tisica,
da -"legíslação trabalhista. ASlim t:::ATETE . d)-atestado de boa eOl1-

como o empregador e o emprega- duta;
do fazem um cantrato de traba-

LONDRES Os interessados deverão
• I 8 - Cerca

I d"
" á Secretari dde 200· alunos das Universidades L!rIêglr.se ec!ctana

1
f!�te.

de: Oxford e Cambrid e I .

IC U, para mais amp oas ln-

M
· III

t· f
"

d
g, eva

Iformações e preenchtmento
II� IS ,8rio I��m Wh�t:ltH II

uma emDonstrli�ão dos pedidos de matricula.

d Ed -
d e em owmng S t i d L' I

:a ucaça" Street, gritando «Armas para a e�re ar a o tceu. n-

. S' d Espanha». . � dustrial et? Santa Catarina,
. e AU e A I""' d' "i7 de [anelro de 1939.

po leia mpe ru os mamfes-! M. GONÇALVEStantes entrarem no n' IOde E it
Liceu industrial de «Downing Street, mas finalmente,.

SCrI .

Santa (;atarina permitiu que uma pequena dele- i _

gdção ali fizesse entrega de um

EDITA 'L «memorandum», solicitando o

.

De ordem do Sr, Eng. Civil cancelamento do embargo de
diretor deste Licêu. torno publi-' remessa de alimentos, considera
co para conhecimento dai inte-ida prejudicial nã� só para os re

ressados que, de J 5 a 3' do [publicaeos c . nacionalistas espa
corrente mês de Janeiro estará nhóis, como pua os iAtereSS\!s da
aberta a matricula deste estabe- Grã Bretallha.

le�imentQ de ensino p�ra plecn-' F=-a-:I=-e-e-.-u·-..-_--P-a-r-i-s-u-..
- (

chimento das vagas existentes nas' "'0· 'uatl d d
;

di
- ... .", a ores o I

Ivedrsas se.;çõdesd de ofi�iof' de- \
Partid. Socialista �

ven o os can I atos satrs fizerem .•
UftUL c01'"tdJ.à'iA.�.M�

.�r,�gJ�i�e��.,cR�diç��� q� . .wrp�tri· OARIS f8 F I _
í . .'.

-

ct) à:
"

- ter:"'-n�sta �apital,"'a�s�jíeu :��,1A HCom�inação Feliz"., n�s'(_":PARA PEDIR' MA- de idade o s"nador c.... 'I �perfumanas é arte que nao

'TR'CULA
,�all:ll e

t' ·'1 f
.

l Reboul, um dos fundadofp.s do � encon rara Slml e. As ol'mu�

, "
Parti<)o Socialista da FIan a,

! l�s dos. .

Tres Elementqs
a) prova de Idade mlDlrna! mas qu'" mal"� t"rd"'

ç

100rmordlalS da Beleza �ão
d I O ' o

d 16
' �" .. c mgressou no

•

f
�

. e an05 e maxlma e ; I Partl'd A dO IS" lO rutos da "Adorafi"'o'�
b) doo

�a ICI'I .... oCla lstn. - v-

,

atejita o medICO de não I - "'1$"""& l1'_"
S frerem de roolestia infeto· IDescobe t ·

c.Jntagio_sa e não terem dé'� I r o um movlmen-
feito tisico; to SUb· e

c) alestado de vac:iaa. verslvo em .ão
Salvador

1- .'
.>1;�, _ ""_

Dia 4 de fevereiro

MIL CONTOS
,_"

SALAO PROGRESSO
Rua Felipe Sehmidt N· :5

Lira Tenis Clube florianopolis
•

H-PARA SE� MATRI
CULADO

,�ÃO SALVADOIt, 18-A prG- relilf>onsabÜidades, A lealdade 0 a

P�illtO da descoberta de um plan� disciplina do ex�rcito mantem-�e
vIsando derrubar 9 atual governo iaalteraveis reI'nando d
f· bl' d

.
' ,

. or em em
OI pu .. I�a o o segumte comuni- todo o país. As autoridades estio
eado ofICIal: em pOlli<>ão de garant". " '

"T A 'd d-

I
o � Irem aS! atI-

res CI a aos tentaram sab- vidades lícitas de todos "

. .
os naClOG

verter a ordem constitUCIOnal. Os nais. O governo conta com
",.

chefes d . ".

t f Ad' .
o apolO

o movlme_? o oram pre- a OpIDIão públiGa" Milhares de
SOB e entrf'.�ues as autoridades c!d�dão. de todas as classes so
para que sejam apuradas as suas CUllS, apresentaram-se ás autori-

dades com o fim de oferecer os
seus trabalhos pàra a manutençlo
da ordem. A Assemblga constitu
inte continúa a desenvolver os
seus trabalhos soh a reforma
constitucional, cumprindo o man
dato de mais de 10 mil eleitores
e ocupando-se dos interesses na
cionais".

a) no l' ano provoracioaal
Provas de admis�ào do pro
grama do 3' ano dos Cru"
pos C:s�olares;

b) no 2' ano prevocacional
_ Provas de admissão do
plograma do 4' ano dOll

. G[iipo� Esco!ares;
c) no l' ano prof ssional _

Provas de admissão do 2"
dno prevocacional ou certi
ficado de rratricula 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
mentar Tecoica, d" mesmo

genero e em identico oficio.
Os candidatos de.verão compa

,Iecer á portaria deste Licêu a

companhados dos pais ou res

ponsaveis nos dias citados de 8
,

,

45 11.30 horas e de '3 ás '6
horas, com os documentos exigidos,
para serem preenchidos 03 pedi-

I dos de matricula. .

. As provas de admisstio serão

[realisadas nos dias " 2 e 3 de

I fevereiro.
I SeeretdrÍa do Liceu IodlBtrialJ
em 7 de lllneiro de 1939.

.1

I
,

CONVITE

o ministro da Goelel.a
eh.lOft a Alegrete

AL:iGRETE, 18 - Acaba de
chegar a esta cidade, acompanha
do <!e sua comitiva, o general
EurIco Caspar Dutra, titular da
pasta da Guerra.

Em nome da Diretoria, convido os Srs. Socios e

Exmas. Familias para as seguintes festas:.
DIA 21 DE jANEIRO--ás 21 horas·-

SOIRE'E A' FANTASIA

DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao meio-dia�
COCKTAiL-PARTY

DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 2', horas-
SOU<E'E CARNAVALESCA

Orlaado Fernandes
Secretário

! .... ; C.l • , ... 4.. :...! ,,·,4·.. 6 . $i; h , #4 W ;g: A 1.. a " .s

AULAS
DE CONTABILIDADE
MERCANTIL E BAN-

CARIA
Português _. Cor-
respoadêaeia co

....relal franeusa
e lagIêsa-aritme
tica e pratiea iu
ridieo-comercial.
Aulas para cou-

,

cursos.

Rua General Bfttencou:t. 122

Preços razoaveis

41-· " ·,g···nn-
__

ANTENóR
- _::: ;.� T • MORAES

Sanatorio "Santa Catarina"

AndrêDr. Kir�lyhegy

4?'riirgião Dentista

AVISA AOS SEUS CLIENTES QUE REABRIU O SEU
GABINETE A' ,RUA PADRE MIGUELINHO N, 6-DAS

8 A S 11 E DAS 15 A'S 18 HORAS

DIRETOR pnOPBIETARIO
.

.

Estaçio PERDIZ'S - Vila Vitoria - Estado
de �anta Catarina

M. GONÇALVES
Escrit.

43 6-2

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
menares (pneumotorax, frenicotemia, toracGtomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
teria, na Estrada de Ferro S. Paulo - RiQ 6rande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

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

�

dernos de Raio X Heliodor,Ondas Curtas .

e LaboratoriQ

para exames de escarra, 'sólzaJ 'anllU8Setc.
" Seção separada",para convalescentes de doenças graveI,

estado postoperativQ, impa'udisi:no cronjoo (malaria), esgota
mento, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'

, •�� ���.....I.e•••� ••••••••iA nossa «b;o�dw�Y» f�í Foram despachadas os s�gu n- , �
i

ame-ontem a noite -assalta
tes requerimentos: Fazem anos hoje: ' Recreativo 6 de J�en_'ro do Es-

da .. por um l r JpO de rapaz�8
' treíto, o vitorioso Grêmio Recreio

que fez decidido furôrl O' Interior e dustl('a o estimado jovem Carlos Luz, -das Flôres realizará um baile ear-

«bloco- <{Tr 'DO YOCA» que durante algum tempo' dirigiu .navalesco em a' noite d. 21 do
«A Gazeta desportfva lO; .1 corrente.Redaeão e OficinaQ abriu 'á contagem dos pontos CarIo:! Hcepcke S. A. -Pa-

a 'exma. sra. 'do Normélia Pe- Pela animação e pelo entusiaa.
R. Conselheiro Mafra, 51 Em gozo de féria�, segue pa- para as grandes lutas car- �ue-H: a quantia de 1:543$500 reira, digna esposa do sr, Cicero. mo que Ee notam entre 8S do

r 1 o Sul do Estado o nosso navaleseas deste ano. E a Eduardo Mendes --Pague-oi{' Pereira, funeionario publico Ie- II Grêmio, é de esperar uma reu-'-Iorianópolis:-S�Catarina d I '--- .

idi
.

id. ilustrado conterranee sr, O�v�aldoj nossa boa gc-te, é certo a quantia de 75$300. era;
"

mão COMom IS81ma e rUI osa •
...... "

' ..
..

'" .

P o sr, dr. Clovis Gama, BOSSO IAgentes-cor�espondentes em to- 'Cab'.jl�, diretor. �. da Assistencia aplaudiu com entusiasmo o João Arruda�Pacbece-· ague talentoso conterraneo e destacado MARCOS NISSENSOHN Edas as localidades do Estado. MUOIclpal e distinto conh ade dt aparecimento dos repres�n�· se a quantia, de ,66$000 figura dos meios desportivo; ALCEU BOCCHINO
tmprens-, tantes de S. 1\1. «Rei MÓ- Pedro Xavier & Cia.- Pague- a graciosa menina Hosires, fi-

Logo que regresse dessas fé- mo..., se a quantia de 396$800. Ihinha do sr. Euclides Lopes e

ria� o talentoso historiador assu- . O 'povo nas suas horas DioniáQ�IDan)iani-Pague-�e fi neta do nosso distinto eclabora-
d nA d é f t -d d I 303$000 dor major Lupercio Lopes;mirá a direção a secção s- e ocio rancamen e '. o quantia e : .

o menino Alvair Nunes da Sil-
petos Catarin�nsel;lI, que «A Ga- barulho: Tanto' bastava' o Pedro Xavier & Cia.-- P{f-

va, filho do sr: Alvaro Nunes da
zeta> lançará dentro de breves aparecimento do �«TUDO gue- se a quantia de 343�400 Silva;
dias. TOCAIt para quI.! a «Porta' Alberto Entres- Pagu,::-�e t o sr. José Pereira; ,

- Ao dr. Osvaldo Cabral dese dr.l sol. no dizer de José de quaRtia de 643GOO. "

o sr. Juvenal Fiuza de "":•

f li Diniz, íícasse doida de ale- Viúva Antonio Pcrrone--Pague.- funoionario federal;jamos uma e IS permanecera em v '" ,

o sr, João Cascais, proprieta-
sua terra n�tal. fria t satisfeita dá vldal :

se a quantia de 1-12$000. rio da acreditada casa de artigos
Parab�n& ao ,grupo �.�de� Domingos da Nova Filho - de eletrecldade-eeA Iustaladora r;

«TUDO TOCA .. 1 Ao sr, J; Oíiciel para informar. o 8\'. OSV:1l1do Correia;
Que cresça e apareça mais - Davi -2ruz_ Idem, o jovem' Luís �Iye�.

as coeso e numeroso como nos Pasqual Rotta-De acêrdo. En HABILITAÇõES
• anos anteriores! O grito de caminhc=ae ao Tesouro.Cri" alarme para os momentos Ml\lloel Piezcletti+-Idem. ,_

' No cartorio do Registro Civil

a f 1· á f
.

d .1 G d P" I J desta cidade, estão se hàbititan-de o la J' OI auol -:.:;:- José arri o orle a r.-
do aara casar-se: o nosso conter-

• Que. os valores gr;Jpos Idem. raneo sr, Abelardo da Costa Aran-
C I" dos' «FILHOS DA LBA». Edgard Antul1�& de Matos - tes, Iuncionario publico estadual

«TIRA ·A MÃO;,. «MOCO- Idem. com a gentil senhorinha Vitoria
TO' VEM ABAIXO., «BRIN- Edualdo Mendts- Volte ao Maria Fernandes, filha do sr,

g O J
�CA QUEM PO'DE., e ou- ar. 2' Oficial,

�

}:ala dizer si ha In:i�r������edevaerd, operário, Deram-nos, ante-ôntem, o grauRIO, I -' operari.. osé tros componentes dcs c-ar-I saldo na verba indicada pelo com a graciosa senhorinha Silene �e prazer de sua visita de cumda Silva é uma criatura pervers•• navais anteriores. se mirem Tesouro. Cidade, filha do sr, Antenor Ci- primentos o renomado violinist
Vizinhos � companheiros de tra- no exemplo do (TUDO TO- Alirio Johanny de Alcantara dade, funcionario da extinta J us- rio-grandense Marcos Nisseusoh
balho são unani -nes em reconhe- CA"! -De acôrde. Ao Tesouro, p a

- tiça Eleitoral. e o não menos Iestejado pianistpOI·'CI·a·IS I N h bi ,
"

h
�

paranaense Alceu Bocchino, Mar

'.:
.

_

.

ce- o. a ma a ItaçAo, 8 rua Venha para rua, min a ra informar.
. 'PELOS CLUBES cos Nissensohn, fartamente cu'Sinimbú n, 92, por motivo de gentel l\rtur PereirA-Idem.

� nhecido e aplaudido em varioll
somenos, ele agrediu á esposa, Largue o mofo das me- José Osario de Farill- Idem. GREMIO RECREIO DAS concertos no Rio,

�

São' Paulo C'.l'
MENOR PRO(;11- Z�1indll da Silva, aplicando-lhe lancolias! Carlol Jplo CripPG- Idem FLORES ritiba e Porto, Alegre, foi � alull

'II'"DO uma lormidavel surra. A pobré Onp'f) estão vocês tOd0S; O me.smo-�Idem) N08 elegant'3s salões do Clube laureado do' Instituto Naciona�

Ih'"
'

."" ...... --- ... ---- .... de Musica do .Rio dll Janeiro�
e

,;;
, .

mu u, apa! lutar eslerlonca- daquele nosso saudos·> ano O mesmo-Idem-; '-Oepã':tamento de pelo qual foi premiado com mePel� p.lida do Rio Grande inente 'por socorro � como nio- do C C. C. C,?
�

Hospit�l de AZ&�buja�Ide�. :Eduea�ão dalha de ouro.
,

do Sul, ,foram solicitada& provi- gu�m �Vle5'se alerJde-la,
.

com 7re· ,Lembram-se? '�. ',' < Emf>reza Aut(;-V!açio Caten- Olindina Coleta Povoa: _
. E.m, Florianopolis, o conh�cid�

denGÍas ao Secretario da Seiu- C�1O de Clcto, cOD6eg;l!U de�ven-
.
Segnndo eQmmentan�s- ou-� n�D�e S. A.-.AQ Tesouro. pa- Pedifldo� inscriçA'()� ao concurso

vlOhm!'lta .

e seu çompanhelro O

�an�� Pt,l�liéa �ó nOlso Esta�o. cl.lha(�se dos seu6.braçts � ..

fu- ,�I:dos.an�e-()ntem a }.l,O!t�' o� ra mfl)rmar.
. _', ",

de reriloção_;;_:CQmo requer. Ah- ��:i�:Ii-���e�'J����h�6bli��ej��
para �à. aes(;oberta �o parapell:o ,gJU. � ho�em ainda. ilal� em gr�ndws.ps .«tl )C�s,.; dl{ff't;l �ggesse & Cla.

. � Inspe- ce Mar;a. da-Lúi. ' Hltda Teo-. um cpncêrto, cujo pr_ugram� eM
do ,me,!or P�ulo de Vasco.nc;:çlos .. �ua p�rs��U1çao. mas v�ildo a nados. anteflQJeS Já; es_t���e !&r18 de Edllcaçao F.ISlca, parA ,loro Vieira, Helena Caminha tão organizando com caprichó.'
Rosa, com 13 linos de Idade, lmpoSSlblltdade de, alcança-la, orgamsando. � i ,o,

�
lDformar. 8orba, ,�ari� Anun,:iação R"ffs GraLos pela 'visita.

branco, c!b<;lol loiros, . aprendi7, tornou
�

a entra� '�m
.

cas8: Num Prometemos. si viere,1'n a Alberto de Araujo-.f*:, 11l�- Mafra, José Pontes, Emer!la
de 'batbeiró, trt!jan'do roupi cin- canto, a �ua' fllhmha Nau, de·) rua, um grande concursal petolia de Educação F.sIc3, para Duarte Silva Souza. Orlaildina VIAJANTES

�., o�qt,lâl �e�apareceu da cidade ano e melO, a$sust�da com todo
.

Não nô'S falta bOa vont� linformar. .

Leal de Meireles, Linice Flavia' Chegados� peJade pór�.(), Aleir�, com cinco aquele at�oroço,� choran.' O.bru- de para comemorarmos con- Pasqual'de Jesus �opes-Eu. na Penedo,' Haldéfi Gomes da «Gloria>: Francisca
comp�Dheiros �ooals velhos, no to .tomou·a Ill) colo e depo�s de dignamente este ano o nos- c.iminhe-,e ao. Tesouro... Silva, Nair Haberbeck, Carlota Siml Moraes, Oto Magalhã
pteterito� �dià 12 do corrente aph:ar.lhe 'algumas. plancadas, su tão"Adec�ntado carmlv�J� Ar�ur Perelfa e Ohvelfa Vieira Outra, Guiomar de Oli- José F. de Carvalho, Padre Afoo

iD@s ..·.quelmouana.sfacesm,has"com'.()-'E'só nos aJudarem� E aquI Volte. ao _!)epartamel1to de Saud(.", veir�. Gooldner, Jalile Bichara,
so Rifiz, Padre Raulino Rifi(

b d J f' I
� Ismael Souza, Mari� Souza, T. 'orrão o clgarro� Il a esse ·estamos ás ordens dos o- Pubhca, para prestar os esc are- AmbrC1sina Ganido Portela, Her- �Souza, João G. Cabral, 'Alvar'

�.r..D.ã. �. ro••a. tempo Zelinda regressava çom' liões!' cimentos solicitados n3 infori'l16' melind" Biachini, Ema Kegei. Sebolt, Chechim SeI8im�n. Eraa:
:::� :.::��. � , socorros e CJeto José da SIlva' �

T d á � ção d.o Tesouro. Aurea Oliveira Oiná Meodon� ni Amorim, José A. Medeirost
Pelo comissario 'oscar P�rejr. era. prêso e cond�zi�o á

) I?�le- .

AO (,�:arJa�os��r coméçarl MaJt KlmmeJ _ Ao Tesouro
ça, Maria Beli:aria Ibsch, Maria Silvia-Euzebia, Eli!5ario Ferna I

fei � I!vadi!" a efeito, na resiclen-; aacla d� 16,). Dlstnto r oIaCI�I, '. para informar. Izabel Eüchele Feroandes, LaurA ���ntlberto Cripa e José P.·

ci.. de Maria �Q.sa, • a.pre_�Dsão oD�e fOI ap[esent�do ao" comlS-
LORD TUBARÃO. A!belto Entr(;.s-Id�m. Lima, Etelviua Mafra, O:;valdi-

de um,a, '�olchà e dois lençói5�, sano Melo Mor.als. Eduardo Santos-ldem
Da Cabral Gomes, Rule P�l'á. Chegados do norte pelo -Itll

furtados' pela mulher Orlandiaa
.

�Aquela autond,ade. após ou· Oto Bernhardt-Idem
ra, Z�ula� de SeOl� Pereira Li- 6iba>: Comandante Luiz Carnai·

de Jesus.' conhecida ·pelá alcunha VI-lo, fez trancafla-Io no xadrês. 1>lauto" Jos{ de .. Àndrade- aia Mendonra, Josefa Spoganicl
ro Rocha Soares. d. Laura üW

I t." 2 f" J r;:r neiro R-ocha. Soares, viuva Laurade r-,liría.
�

MOVEIS morroe -o sr.
.

o ICla. Reitz, Maria Madalena VIlela Carneiro da Rocha Dias" MatiaqEduardo Le'doux- I(\forme o Piazla" Jamili Trindade Sadelti, Sehagen, SAia Senferhel, Alfreúo
.r. ,2', OficiaI. Ataliba Cabral Neves, Antonia Seixas, Carlos .Chagas, Carlo�
Vitorio Zonta---Informe o sr, Lub!, Ligia Fernandes, Adro- Henrique R!lPp, Pegro'Vilas BalU

1· OI'
.

I Catalão, o. Flora' €litalão. AWICla . gilda de'Matos, Natercia Batis- '

h
.

A . ro'"sto Sprigmaün, Gertrude:i Bus!'Tambem pelo mesmo comis- João Arruda Pac eco - o
ta, Julia 'Rleis Simlls, Ema Sam- scb e Maria Soares Francisco.

sario, foi entrelue ao Tesoureiro TOKIQ, 19-A � imperatriz sr. 2' Oficial, para dizer si ha paio, Jupira Fernanéles Sa.mpaio.
da Caix.a dc;;Esmolas, a impor- do 'apio vestiu sõJenem�nte o �erviço� ót!rr.o e preços saldo na velba peja qual correr Malia Antonieta de Abreu A- P�la Empreza Da;ri�s seguira
taheia de 18$300, apil'eendida cinto da malernidade. ,Apesar antmadores. 'o palamente.' del;a Conceirão, Maria Aliée de ôntem parà .ITAJAI': "��Carmelit8

.

Tanto se fabrica como se :&' Melo, Custodio .Alm,eida,� Sorte-,m' uma casa de jogo clandestino. disto ter licontecido numa terça- . ..' W•••nda e 'A,rleal- SQuza. Rosa Valentina da Silva nes Oliveira, Amantino Andrade-'..l'
' ,

feira, dia 13, OI japonêses di- Impc>rta. Vmde e verlflcae o
,

-

'.ra e Alda Sal�a Gerber _.. Idem e família, Alvaro Beck e Mano,

O •••tor de Nina I zem qu.e, pel� seu C,�!endario, II n�sso stock, sem compro- Companhia Brasileira Carbo- Idem. Guimarães.
data é das maIs auspltio�as. mIsso.. . _ nifera· de Araranguá- Pague-se Nair Martins Costa- ,Indefe- J�IlA9UA�:�Osça'r �ittencour

A captura de' Orlandina de ' , �0d'ntuaéltdacte, Plerf�lçao e
.. quantia. de 1,1+$-100. . rido. Réqutira reversã(), queren- IdshnJo. �ü.hmltzs' ����va,l.�·BMen�J

.

d
.

,rapl ez O nosso ema. F' J G SI' ".zes, ovallano '
. ass}; \" 'ose org..esus, � perigosa' gatuna

. � rou-� UMA ASSINATURA IMENSAL .

. ,[ancH�. !)�é erm�Qo- e e do.
� e, JQsé Alves.

_'

,," ".
pa., fOi � levada a efeito pelo DE HA GAZETA" CU�TA' Ru'a Conselheiro Mafr�,72 devldamente., I' Clelia' Ma)'vome- Indeferido. :' JOINVILE:.Adplfó Richbiteij
guarda' vigilante noturno CiriacQ APENAS 5$000. .

'

TE�LEFONE 780 Roberto Oliveira - Pague·st'. em face das informações.. Ge?i Stat."m,· Gentil', Sandin
Alves, que ,a apresentou AO co-

.------......!"'.-------- ...... �

_ ',a quantia de 1 :971$000. Georgina Faria Prazeres, Uur- LUIZ D�mlDgo8. �

, .

missario de dia '.Policia Cen- DESCOBERTO NO ,��••••�,•••�••••,
•••••� �a,JiQa Marcos. da Silva, Heit,)J ·EI!���!�!?:���:nC�;:��trai, sr. 9��r P.r'Jra� A"A�ON'AS 11M 'D'

�

, JOSl=p'.HINA SCHW�IDSON
I Souza ,e : AJcmo� Femand�es -

�ntonio Silvu, L��ia ,Goet}er, M

tJH.Ci' I=Nyt=' ,.pr.ecisa-se de VEIO CONStDE-· ra. L,. Idem, Idem. rIa Prazeres, .Ehsa. Schroeder e

L
� ,IJ. uma moça que RÃ8" 'P.ET8LIFEBO Especialista e....�ôeneas' d'e Senhoras Artur�:Sichmann - bdefei'idr .

Gil F. de Souza.

saiba 'cortari com pcr-feiçã0 e agi-
...

t
,� ..
-. -"

.

:
"

; ,,- e :cl::e.��eas) . por tor: dado entrada fóra do HOSPEDES �

lidád�, 'p'ára cort�u 'roupinhas. pa- S.
�

PAULO DE OUVEN. '-·O�.SJJ.� .'T·O·B'�'�IO pru!).
O' ; , .' .

I
.

ÇA� "(A ) 19 N
'" �

�. Noé Abati, Enedin", R Ala- Encont(am-se � hospedados �cá �eninãs, e menIDos : ca ças, e' "

mazonas;
�

- as,
- Rua Felip_e Sé!amldt, 39 Hotel Gloria; Dr. Manoel GU!

cuécas. Na secção 'de roupa�. proximidades destà-localiJade ,foi - �

-,
'

, I,
-

,

no Rosa e Camilo Enesi-Idem, marães, dr. Julio Paulo-o WaDnef:
na -fabriaa Catarinense de gr&- descoberto por afloramento 'um HORARIO: das� 10 �,2'� as 12 e das 2 is 5 horas .Idem. Arnaldo Ferreira, António M.at
vátas. Dirija'-se _ com. condi��ão vei� considerado petroltferô. II '.;, !

-'
•

garido, Da�iÍlo � e�rgu�ir.a L.e!del�)haaa: a '

'

� ��
� Trata-se de um ponto de fa-

'D
i' • �

T < O.vidos,�ariz, Pr.,'oit.raMUDloipal A�fredo Remer e senh6ra, Ad�:l
� '.'

�

I :"'1 d� b I r Armlnlo avares -,. t' ," - Foes, Evandro Barr9IJo e fàmJ�''.Ji�,�@a �a�ar Den�e CI san agem, no mom�DlO. eu �

:..' _ ; � ,� '�- j '.: (g�rg�n.� ,

. � _"

- �

_

. Walter,-Hoesêhl e familia. Ftan'
d. Gr8vata�.' �',

'

mnso a trêli pês de profundidade I' nmURGIAO�ESBECIALI�'F� - A8s�ten�e �d.o;pr(jf,Sanson ", �rancls�o Tresk:- félça-&e�. cisco José Pedrini, Roll Neil, d
'. Rio;,do Sul neste Estado. em virtude' da enchente ·-d. rio �Consultas das 10 á� 12 e das 16 a8 18-JoaQ Pmto,7s6b-Tel. 1456 -II tr,qsfefencla requenda.

. E�win Hartz ec dr� Joria Mai
42�='; J ," J ',-, < __ ,,,, lOV2 que atravessa o terreno. .

"

,-
l'"

� "

,
,Raul� Ra�elo-Idem, Ide�. nete.

'

II '" .�...,_ .. _�_."JiS:'... _I:.;":'.t
-

Dirflltor - Proprietario JAIRO (;ALLADO.

A GAZETA
�

-.<...
-

Tudo T•.,a!
..

'

Florianopolis, 20 de IJa�eiro de 193') ,

��p e.diente Dr.Oswaldo
Cabral

Ano
'Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

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

Assinaturas

r.tas

Queimou
faces da r

ança com

ponta do
garro O violinista Nisaensohn

Só para a capital:
Mis 5$000

A correspondência, bem como

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

.

pers••aindo • JO
.�� .••tlaa'

A I�peratrlz do Ja-
pão !:�::D�d!!;':o da

Só na CASA SILAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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F1oóano�;'_19� �A G A 1�I-E.-i_�,_�wgg.L!.4ylVl��'Dr, Alfredo P. de AraUJO Accaclo MO.I�t� 'Cálcule de qualquer Ptanta.execução.üs- �
MEDI <:;:'0 rei ra . .���. estrutura em cen- cattzação e direção �Especialista em moles/ias de creanças, nervos .'

.

tem seu escnp- �r� ereto armado de 00. as
.

impaludismo e moles/ias da pele .� � e ferr A I h t '"

tório de advogacia á rua :,�.' �
O pare amen ojcorn �Tratamento do empaludismo e das molestias da pe- ..

� pleto para censtru- �le e nervosas pela .Jlutohemotherapia Visconde de Ouro pretol.i�11é çOes de pontes em �
�. 70. - Phone: t277.-I�i"

concreto armado �
I

h , �
���������!iiii:�.l��Ç"��stal, 110._�p : �

EL. ',X-i.R Of,lfilllilEIU r�I" Omar CarReira Rilleiro .�.a.tm.p'''IlOido C0ln .lIcoe•• _.,..., �
:.:;;;:=.t�� ..-- ··t· EngenheirG aCivil

- .�
.� 'fRIDAS} { �•

f8M�HAI
'

�
. :

':�f�:t: :.:,.! Palltcio da Caixa ECDnami'caW-lli��- I�IdA�êHII8 Dl'!UI
;DARí14B.Q.S . .

rr.,fLº·�E,�l��,.,NCAI,� 1· Andar • Apartamento �.RHru.�t�Tr� [jj ?'""11

SCR��tl�1��;,c;� ,�, Caixa.?:Postal, 784 i
4l .��� ;;1:. �

; tHl... � ��- ..� �",,'i .. -'l �]
�"''''''li''� .... !iI III \� �.
ltSAVARI";'·� .: l'j �
-- MlltUSltt à ..... �

.

i � ��., 'lltl<'> �fI'UUT.·a'8 � �

,ri'

o P,.,E R AD 0'0M.."DIt;O

DOENÇAS DE SENHORAS:-PARTOS:
CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 11 SOB.

ID�S 9 AS '12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A tRUA José Veiga 186

II ' FONE 1199 .

_I
Atende chamados a qualquer hora cIla e noite ILZ" r

T '$" '11 '7
'.' '. " '.' ,. .me,tlr# til�dl � ii k'!'i'n·.2 I. r lUa Qf..L'IlB_m!!l_.. 1IIIfri

f

Dr. Joaquim Madei'ra Neves I

I
I
II

�':d'id�rl�-e � 'Curit'íba Paraná �f� �
. :� �.Para seu co�certo, precu- � �

! rai a Casa MusicaI, que cen- � �,oe:ta, com a ef!cina melhor. � . �montada na ca�ltal. .�H6f����Rua João PInto, .2 ..

,lI 14 i I Q .• Ia.; g;. p;;s p P AP44 !'�.. ; l@. .' 4 r ';.i>!Ei%_,; f±";

MEDICO--OCULISTA
Fcrma-ío pela Faculdade de Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias do: olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade,' com o dr, Pau·
·10 Filho, no Serviço do Pr"J. David Sar.son, no Hospital

da Fundação Gaffíée-Guinle do Rio d·� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médh a, Clinica Geral
Consultas diariamente. das' I, 5 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sebo Telefone 1456
ReSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

A Eletrica �'aquinas e Pilotagem"'.Curso" de1 '

i
I

.

i
. 1

1

: PREPtI;AM.8�1: AL�OS PARA E��S A 3�. �A
Qi1m· AS, PRATI.ANT.li:S IDE NltQlUNAS, MOTO-

, fUSTAS E .\ Te)). MAli "UE iE :REFERE A'
ME6ANltlA MARITIMA.

PA�A INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN-'
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM
. A EL�-r�!"C�'-

TEM SEMPRE E\1 STQCK rE A' VENDA. P{,\l{
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRIC0S, LU"TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E, MODERNOS
NOVIDADES.! VISITEM A' 'E'1s.triJPaRua Jsi. Pinte n. 14 ... � ...,

ACABA DE REClBER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOYI
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTIDO

Vsnda e lnstalação de contador de luz e força, por
preços modlces sõ na Casa A ELE'TRICA

�i�::-t-o-- --��a-ri-elii:i.iraiiiiiiiiiiõ�-�-n-fe-riiíiiiimiiíiieiiliiiirIiiiii7i1ii!··1
de: Paula

���-;::1+'.\,

MEDiCO
V®ENÇAS DE SENHO,

RAS-P.I.\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vicor
Meireles 10

D. flGra Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

Tira
I Dr. Pld.. de Mo.r. Ferr.1 e, calçados de todas as qualidades

TAMANCO!!l_ mexicanos para

Praia de Banho
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDÕES,

BONETS, LUVAS, r etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Fabrica de Calçades _. BARREI ROS
DEPOSITO, RU.� CONSELHEIRO MAFrtA, 39

A. LHEUREUX

p's 10,30 e das 2 as 4 h�.

Rcsidencla: RuaVis-onde
de Oura Preto, 42-

Fone: Cansultorio, 1405
r:one: R.esidencia. I �55

,

Advogado
. Rua Trajano, rr I sobrado I
I Telephone�548 I Aderbal ,";:-1

da Silvai
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 e J 298

Ex-chefe da clinica d. Hespi· ,

tal de .Nürnherg� (P'1I'oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpaclal.lla am

.

cirurgia .

i .e,al
alta cirurgia, ginaecologia, (el8-\
ençae filas seoheras) e partes,
cirurgia d. sistema nervos. e

operações ele plasticA

Banco do Brasil lIlI
.

r .. "gtill1!il!ite 44&.$.2.""A i;.� ....L''''':--z;.... �;;:.<r'...r_ �

_\-"!� '" -'''';::' �� _" �_._ _ • ..:.L ."'!?"?'.: !

"Ifer", 111"Hllo e Beleza
"''2.,

Economia
nes Trabalhos do

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

CapUal
Fu�do de r.serva

i"W"r ,Wft-.' 1.. . I_ _EY.ECUTA T01>AS AS OPERAÇ�ES BANCARIAS

AGENCIAS li CORRESPONDENTES EM�Te]i}e e :rAIZ
A6ENCIA L9CAL RUA TRAJANG, No 13

j Abena. 8m�conta corrente. os segúintes juros:
kt� (om ]urts (C8!uE'RCIAL SEM liMITE) 2% aJa
fNtt. lfmttadts (limite de 50:000$) 3% ala
Dt,. "populara (icfc� de lO:OOO$) 4% aja
DqJ. 4e aviso prévio (de (U�isquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias)•.
CGB1 aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
pe 6 mbes
,or l2 mêses
Com renda mensal

aDIlI

••
C.nsulterio Técnico de

ceNSVLT•.RI.�-Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 S ás l' 112 hOI'IU.

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA-l{ua Este-

V;;:J;i;6 J,' IVO �n�!���OCr.�fCOLl
; >1;;' �,:",,' ;';1- FDrG)f�ssienais nStbilitadc>s par:a todos

. Ir.... 1...... ·

es ramos cde engenhariaao_bal. Administração. censtrucãe re reforma de.
CUNIGA QERAL pagamentos em· prestações

Vias Urinarias
PrCDJétos em "geral

LETRAS A PREMIOSj
por 6. mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.
1ratamento moderno das

Eixpsdiente: das 10 ás 12 :8 das 14 ás 15 horas molestias 'do P'lllmQoAos aabados: das 10 ás 11.30 horas �.
�-

Endereçõ-téíegraficõ;
.

SATELLITE;::::'

---'I��J,,',
Censult.-R. joãe Pinte. 13

I 1 elefoDe. 1595
TELEFONE IH o

I
Res. HotelOloria-Fone 1333
Conaultas da. 13 ás 16 .bra. '

• h .. i F ; liSOifll1.L i_L ....... _

4% a. a.

,5% c

Es<:ritorio central: Rua 7 de Seternbro, 47

L, . ji , , " " .1' I }�!I� :,;:,�, ���.!!',!._!!!i��ã�·�O��������:,;"'i
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA,'1-939 Flori�nopolis
[

�..�

II Serraria 'São Jo�a'
(

,;" ,I, 71%AI", k� ,

.. t _ ili ..

Vi açã o Urussa,nga
SEGURANÇA -_ RAPiDEZ _', COMODID.ADE

Dirigido dolo socio IJO,SE MAXIMO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' 'E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Ms, Luzia, Cresciuma, Cocal.
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Breço do' Norte e Capivarí
DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação com as

linhas de onibus Araran(;uá-Porto Alegre
Si\I'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados,

ás 5 horas da manhã
' ,

SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos,
ás 5 horas da manhã

A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto

I
l\legre aos deminges e quartas-feIras

AGENTES-Araranguá: Bernardillo Maximo- Forqui- ":!:': C;;!:":;
lbinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho- ',;,;,;,;,;,;,;,,,,,,;,;,,�,«;,;,;,',;

II Cocal: Zeferino Burigo & .Irmãós-Urussanga: ilosalino
Damiani & Cia.--Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Sllndlini

,

AGENTE EM FLORIANOPOLtS

'JOAO NEVES �:....." I Erondino Cardoso

I
' Otavio ,Cardoso

lIua Trajano, 2-Fone., 1655
, !

,

Bemardino d03 Passos
HOTEL DOS VIAJANTES -- lirocurem para se hospedar em Ararangllá Numas P. Cardoso

pProrietario _, JO'l,E' MAXIMO : , Waldemiro Vieira
==·=WW�;;t;;h1íl�--===XMX;;;;ll1;.&·=. i mo"-, tVZF'iENDE-S·E·'lII!I!!� "I � C'� HAR l'A'U T'

-

-H I Patrocinio Vi ... ira• um terreno no U-l !

I 'R b
�

,

gar Barreires. com duas casas I .

'
,

u ' ens

O C A F E' J A V A de tijolos nevas, um bom pasto, I
é

°d crvem1he queo'rarerveovluclulOcl?oOnUa °a
I

A@lH§'QfL'Wf'i"'WGl!!3i4iÇ@M1Wtl"®!tdHB&&&W'&NéeiWHM&P"IItt,

cocheira, e bôa chacara e agua I mun? e o, e, o
.

Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima com uma linda praia para btt·1 Amenca do Sul., �I������������������
sorveteria, estando hahilitado a servir os mais es- nhos, la 'lendo frente com

a! CHARLAUTH )- EMP'REZA VIAÇAII>IO ATHI=RINOd
.

I
E�tf.ada Geral, que segue' para Lplen idos picolés, sorvetes, beijos frios etc. j.Biguassú. A' tratar com o p,ro-, '

M @ !&lI!I!I!!!f#t&"""""""!'.". ...§!ifíM§íSj1!r*".Fíti &M_ prie�ario-Pedra Sipriano ,�da I
não é um creme comum GARGAS E PASSAGEIROS

Silva, em Barreiros. i

, .: '���Il
.. CHARLAUTH

G R A N D E H O T E 'L 'M O D E R N'O :che extingui�à as sardas, pano,
______________' ! �r�vos e esp,?has, sem a !lllmm.aPREPRIETARIO'

I' I(ntar,�o delxan�o-lhe a cuti-

J OãO Kuh n
'

,

limpa, macia e fresca;

ENDEREÇO TELEGRÁFICO:" 1.1'''>' III1III!III!IIIlI!II1I_!tt...III....._�__.;**a;,-i·�!R;®;;·;rmG;;;;I';TI;�;i;-i;i';";;''';';'''ii'-;-;'';'ii;;;ii�;ril
Grandhotel i

no distríto do Estreito

Entrega-se: á domicilio, lenha serrada. em

metros. Bem sêca e de otima qualídade. '

DISQUE PARA O N. 3 ' ESTREITO ,
-

,
,

...................................................�

I mp"t4&##_ {eM;
.

"di

V.; Excia. precIsa de uma limousine?

Disque o n. I D:2O <:) de seu telefone e

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

São todos canos morlemos e confortsveis dirigidos por
babeis volantes.

502
503
:;05
514
,516
521
:»25

Dorarios de saidas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLl1ME
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA

ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

CAIXA PQSTAL" 82

. T
novo, dispõe de boas. ,�
com luz ag!l.Jl csrrea tt}�"

. ....:: �.- i;!.�
... !.

C'REDll'O 'MUTUOEm prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente
acomodações para os srs víajantes e exmas. famillas,

,

' '" em ?todos os quartos' �

Traf,ameu.tQ de primeira ordem
Diarias: 10$000-12$000-14'000 e 16$000

,

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO
4 de Fevereiro, 4 de Feva:siro

;

I
6:000$000'Banhos, quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios e Telegrafos

Muitos outros premies menores

Formldavel.s,

,

REPRESENTANTES E DEPeS'ITAAIOS' EM STA. CATARINA
C A R L,O:5 H O E P C K E
,8 u z i nas Matriz. FL�RIANOPOlIS

.

BOSCH ..

-

d

A.
Vela. e Magn

'j ••• I. • _.ii!.' Iaa...ta, P6...
....Ihe. "6 .ún .

/, Filiais em:
-- ..... - 111_,�O_ •••rles eO"8 •••iaí .
...... IJllle ·.on&lIlII1. b;III'•••• (I�" iI_ ) BlumenlJu, C'rll�elrD da Sul,

Joinvile, La'ges, Laguna, São
,Francisco da Sul

•

f1t1lid. eM Ito"__ .....
• !iílIGao ,11111' r•••

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De "'*m�,Mundial I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Direção de
-

Hélio Carlos Regts
o Figueira Natação ClubeVárias o Estudante

F. CR brilha
a 'sua competição de na-

taçao ..�LJ'ín 'prr�gr"ama a King será perdoado pela f<,B·lsim:
"

.

-

T- ivemos a primazia, em uma I
êa p richo F., sendo que o Flamengo já'

Zico (Luiz), Fa'hho e AUtU; das nossas edições da mês passa-

Uma pleiede de jovens esforçados, fundadores da única
deu, para isso, a devida licença. Baiano, Ferreiraae Janguinho;8a, do. em noticiar o aparecimento do

. _] di I" E Removmeis esquerda do San-
.

nRanbeuo, Ari,. abardo, Pivo e F,_'STUDA,NT'E, F, C". oue fOI' Iun-agremIação que se oe lca eXc usivamente a natação em nosso . ela- '''' '.

I d d t F C
.

d d
'li ens, d d W" L' h

'

do, o FIGUEIR \ N. C., r-a irarão no ia 12 e fevereiro próximo. os, . .• ex-joga or os campos a o por nson 10 ares e mais

lima magnifica competição de mtação que satisfaça ao nosso meio, miaeisos, fugiu para Minas Gerais. Jullnho rescindiu seu contrato alguns companheiros. .

,

,

Tal iniciativa teve logo a aprovação de nosso púb-ico, sem- Com êle já é o terceiro fugit!, I'
com o õioduretra.

. Realm�ente, se impondo com
�

uma: c..'W!tL�./ett-t..,
pre -ávIdo de melhorar e favorecer o nosso esporte que atualmente. vo do Santos, sendo que o PU"l C L' d

algum sacrificio, este grêmio pro-

ma�(ha triunfante em busca de um futuro grandioso,
'

,.meiro foi Alíeu, º segundo foi I t' osso,
e azadtll,. com to a a

curou, logo ele inicio, da!' um pas-

O yrograma orgal,izado consta de proves para homens, mo, ,Minuui, ,.

'

..

1
cei eza, Jogarão olmngo.

-r-, S? giguitesco no esporte da nossa

ças e crianças que, assim, terão oportunidade de exibirem o adiao- E' b
' 'd, ti I Caso jogue, domingo, a linha I Cidade, marcando, rutilantemente,

do mai I I C ". mnarea, oje, com es 100 ao I é
t'

d B' ,f, , Z
'
"

'

ramento o mais comp etc de todos os esportes, em nossa apital, B sil Haracan d B
i ln ora o OIaJogo que e ezé ta

sua
..
existência coo. um traço

," .,. rasu, o li, "e uenes : 1\.1" M' C
' , b ilb á

'

'dO FIGUEIRA l\. C. terá como competidor o v�loroso PAU' Aires.
.

,

. " ',I
vnneno, artm � 'aD�I�, fera,'

ri ,ante �o cen no esportivo a

LA RAMOS S. C., que apresentará urna turma de mais de 38 na' ,
, elJ!�regada a duvidosa tática de nossa capital.

,

dadores ao 'que se, diz. .

O Palestra, de S. Paulo" defesa cerrada,
_

� E, neste elsn, todos não 'se

Poder�mos dizer qUI? r s-a competição será um duelo entre venceu o Esperta, na IImelhor de tem descuidado para maior gran·
:s

') O técnico a:r�enlino acredita d f I 'd d d
a B;;;ía Sul e a Norte. àbraog-'endo aquela os naJadores a promotor três', pdo score de 44x�6., eu e e ici a e . este grêmio.

na ' reabilitãcão 'dos brasileiros, À ddas provas e esta, 05 representantes do clube de Sabino. :s turma a nossa praça, entre
• As negocieções para que se classificando de infeliz e falsa a I MIM I J
_

Hsveré ptovas para crianças, moças c homem, em todas a,s realize um torneio Futebolistico no- nossa atuação 00 d�mingo passa- �Ne"f!SI i te
..n

le 0, BDaiano, onson, S. 'PAUl_O, 19 - Walter
distâncias, no estilo livre. B 'I A

.

d ..i er, U!.II azzi, écio,alem de luci, estudante. de 14 anos de
turno entre O

.

rau !' rsentma e o dO local será o B litro da figueira, �timo para tal fim,e que Uruguai, em Btí'enQI Aires, estão

• muitos óutr�s, tem cuida ? bos- idade, morreu na prscms do

s�rã convenient. mente bali-aado. d das: Jà foram vendidas, para o 2' ta�te do brilhe da sua equipe, Clube Germllnia. Viéra ele de
N »Ó» b d d' 21

. , , " d b
a eanta DS. -

'd' l 600 dei E "'.1 S' j é d R' P d
,

o proximo sá l\ o, la , a diretoria provisana o cíue,. Jogo, no xmngo, ' ca el-
.

m seu primeIrO Jogo ne apre- ão. os o 10 ar 0, a peso

será substituida por uma efetiva sendo, na mesma ocasião, organizado I
-

Heicules. q,u«' queria reformar raso (&en�ação, o team estudantil ?mpa" seio, hospedando�se na residencia
o programa e previstos toJos os requisitos necessarios pi\ra Q bri· o seu contrato' por 50:000$000, hão caiu o record mundial dos tool (,010 o BRASIL, dde TIJucas, de parentes.
Ihante desenrolar dos i O páreos das pUdoas que revolucionarão a acabou ,reformando-o por,., •.·.••.•..•• pe o s('cre de 2x2; to as as se- O ,carro do del,eaado,·· de

t'

5 $
200m, nado de peito.Maria Lenk d L F F

o

nossa Capital.
.

,. . . . I :000 000,. 'f 2159"
manas. no campo a ,. ., tem plantão Morais Novais. de volta

Que o FIGUEJRA NATAÇÃO _CLUBE seja bem sucedido .Que decadência. .consegulU, apenas, azer . t�einado com bs grêmios desta do club, onde �<tivera pro'áden-
em sua IIraode ioíciatiu,- são os nossos sinceros dt'sejos. Lá se foram as pretençôes do O uniforme- brasileiro serà mu· Cidade. ciando sobre a romoçã.<J do

oi.
Vasco Cjtlanta a es�e jugador. dado, conforme sugestão ,de Nas- Agora, entretanto, aparece li cadaver do menor, chocou-se

OSID.r Cunha d
.

á
"- ......

cimento. núva e que Ir, novamente, a com um auto particular quando
.' Stabilé, fam030 jClgador argen- T"

'

I i'· t h d b
.'

,. . ,

.

IJucas, porem, para jogar com o procurava desviar-se de um gru,po
Der v,eis .açan as e an.,,' tino, que -atuou 10 anes na Eu- jau o nrande e tamoso zaauel

.

'f>, e
-

TI]UCAS F. C. de crianças. Ambos PI! ,veículos
. rapa (tómo futebolista e, técnico. ro do Vasco fOI o vencedor do '\.' 'd' 'd I'

d'-d t
'Ao' -'

- '. verá, :sem UVI a, um pré lO ficaram éstraçalhadod. mas llio,

I OS' ran'�'eses ,está de regres.so ao seu país.· concurso nBal3� Campeon,at.->II_, ga- b 'Ih' ,

h' d I d h... - fi ante, c ela e antes e sen- ovve vitimas.

PARIS, 19-Um grup::Lde sy foram atravessados cabos Raul, a. famoso ex�r.:ent·ro-ava�- nhando, por isso, um moderno saç!o.
"

, ,P
-' .

ba 'd'd "I d d t) d d 'Tasco
'

d n , aotomovel tipo 1939. O� rapazes estão treinando com. eJlcado,_ em, M,�iI._a_II�"-

n I os, com me Ive au- e -aç'), '':.! um e ou ro a o te éI vr ; veIO, e :ran� para �
-- - _,-

-

.

dada. fl:!z.Jraz-ante-.ônh!m á da estrada. e o automo-vel

la
nossa nação: com o intu-ito de ps� seguintes lu�ares foram:

c wande a6pco: prometendo, segun-
aIO lI.ra�e 88p�!II';'

't'
,"

t 'd'
.

'f t 'd
-.

I
' '", 'A d' h' d �svaldo, S. Cf/storão; Het- do nos' afirmaram >ôbt�r a v,itória. . - ,dart. .

nOI, e, um

e:-,.ra,?r ma,
rI

,o,
rel- an, a,sma,

'-In a., par,ece
zom-

. e,var
seu nm40 rman '1-0 Q, :

a
I' fI' P' B "MA�!A'US 19 N I

'.de.�autQ-m.Qb.iti&t�-��aw ·ba-r",G@-ssas -�re;c--4ltlqões.,,�mas, 2ortuguesa,_-de-SantQs. F_alando c�......3_�,l/,ne��e; �raCIO, 0- Qu� trilhem �sie caminho para _

': q" '
-

,
o a�\o;.

ris e Roue-n. em ifielo tte rer" constatou=se desde 'logo que à- reportagem, deClarou que Ruslo ta

L
,o: he wtte�, 1f1rfme-ngo'�I"� ;uam�ór glóriã:' .,,,- -_

-���. ,!:n'd:c ��r::a::t;;e:�r;�:��
. fada fuzilaria. e 8()eSar dos deveria estar sériamente da- està brilhando na meia-clireita em Ulzm o partm para S. Pau o,

•

t' t Ih d f"
obstaculos postos, bi atra- nificado. Pouco depois o Paris, ,e que o maior trio' atacante

Ime roe,. que., �I a o, .m p s·�__

d Carlos Montei_ro serà o arbitro 1..........................o
to á venda no mercado, .

vessada por fios de aço, A vcjculo foi encontrado com- do mundo que viu atuar é. o o
'

. do 2- jogo ; As enom es proporrões da
aventura aindfl prosegue,com pletamente avariado e ..:aido �l1rsenal. d. Inglaterra, queé'- --- .: Ulceras var.icosas - Feridas ti pescado deram motivo:t a dig-
a' caça que é fei,ta na Ucres- dendro de um 1'osso na en- forn;ado por Jones. Drake e Bas- O GLOBO ESPORTIVO •

atoBicas - _!!,i_stulaAs c,rõnicas :
d I fi

- • cussões entre os entendios.

ta aos protagonistas da in- trada da floresta de Saint tin, o primeiró ganholJ luval ft traz,·e,m sua edi�ão desta semàna, I
- n amaçoes cronIcas em

IO
:s

• eenhoras, etc. p,ão. curaqas no assúnto.
crivei aventura. Germain, tendo no interior 1.200 contos, Q 2' de 1. tO. uma bfllhante reportagem e lindos • ----------_

3 000 •.com a INFRAZON TERA· :
-

..

Tendo roubado em Neuily o cadaver de um honrem contos e o
'. de r. contos. clichés sobre o jogo de doming0 : PIA, (Raios Ultra Violeta. Delxare rr. s S

um aufomovel os bandidos com a cabeça atravessada I O �IARIO DA NOITE, fa- passado. comentando que, desde i frios, de �nda_ ultra-curta, i ru as no e$'"
atacaram ás 2,0 horas e 30, por bala de mosquetão. lando sobre o gratlde ceoter-half às ,-1-0 hs. -da manhã,. O- estadio

'.
e para aphcaçao local.)

curo
perto de Poissy. um automo' 0s dois outros bzndidos Fausto. diz. que não, foi amparado dó:Vas.co 'da Gama jà e�tav�: Procurem o'consultorio d� i ARARAS 19 P I
bilista do qual ro baram f'

.

t 'd bem lotado_
'

• dr. --orelio 80to'-0
".

-

e a ma""

-.

u uglram ln eman o·se na pelo Flaml!ngo como merecia, :"·1 drugada vafÍos individuos ape·
2:800 francos. Pross��ui�dO floresta. Pessoas que os vi- aband1mando-o mesmo. A Prefeitura do 'Distrito Fede-: Rua Felipe Schmidt, 18.' drejaram os postes de iiumina-
vI'agem no carro que. aVIam ram passar, afirmam tratar- A conhecida litriz: Vitória Mi- tal, po( inlefmédío de· Domingos, : I ção, quebrando trinta' lampadas
furtado, os Jadrõ'es atacaram se de dois homens· aparen- randa promoverà uma IlUbscriçilo ofereceu ao sL,I,,'cI'ona'do araentl'no Ib' T' d
outros automoveis em Rouen- tando 20 anos de idade.

� �
e os g () . os (las ruas Ira entes

. popular par" que vise minorar os um bronze den,ominado: nblonz� e Visconde do Rio Branco, A
Em Elbeuf. substituiram o Uma força composta de 500 f' d d' da armzadeH• '

CARTAZES r' á' d
'

carro trazido de Neuilly por guardas e policiais està �:::::::�8i�oS o ex"gran e eIxo
__'__ ����I:I::ento:. procura e�se$

outro tambem roubado, fu- pesquizandú na mata de No Vasco, lembra o dito JOI'
O treino de aute-

D'>0' DIA,gindo· para Louvitrs e ,obrt- ��int Gerrriain.
_/

nal. sempre f_pi amparado, mas no
(totem Nad a de ca r ...

. &ado dur.mte o percurso va- Flamen o... r .) Si de bc ie!
:rtos carros a parar, ... fechan- 00lb08 para (;aldas

g,
----- Treinaram, ante-ôntem, os �ua- PROGRAMAS �E HOJE: jUIL uE FORA, 19

d,o-os. na estrada, Em umj de Imperatriz O Ferroviario saorou-se cam- dros' A e B. sob-as viRtas de

lU'
'd d '('

I> -

�
.

L' sta CI a e vaI ncar lIvre do
dos autos assim capturados, I

Todos 08 domingos haverá ooi-' peão do Palsnà, vencendo o Cu- Nascimento. ODEON_, O lider do. fe,io �spdaculo que oferecia Q

obrigaram o respetivo con-; bus. !)ara Caldas de Imperatríz, iitiha por 6x4
.

.

O qUldro A "atuou, assim: .
emelDas ,.translto pelas suas �ua� movi-

dutor a l ntre_gar-Ihes a im"l· !lartmdo, do Largo da Alfan,dega O melhor homem do Curitiba d
as 8 80 horas re re and 15

.

. menta as, de carros de bois ...
Portancia de'3.000 francose:' ,g ss ' o as foi o ponta esquerda Saul, ex.- Valte( A'S 630 830 HORAS c,

'

.

. horas. .

- ,e, : I L, que, pelo novo regulamento
uma espmga,rda de caça, Ida e volta _ 5�OOO player dQ [ris, da nossa capital. Domingos' Florindo d 'f''I' Em úítímas exibições: ,e tranSito, ICOU terminamente
carregando tambem o auto' 5ELL & PR9BST O quadro campeão jogou as:- Zezé (Minas) Martin CaoaJi

. proibido o emprego de bois na

movei. que, pouco depois foi Sà--Valdemac_:_Leonidas- Pe- A. produção maxima do cmema cf 'd d E
aband0nado na estrada per'. rac.io-'Pateslro. brasileirol I tra�ão no centro a CI a e. ssa

to de Pont-de-l'Arche e pros- L·
·

SChuidt I ...oluçlo veiu alegrar o. cidadi-

·:seguiram viagem.
-

" -IY'I"arla O selecionado B jogou as.im: BONEQUINHA DE ,SEDAjn_8_s_. ...;' _

Alertados os 'postos de
. "',

.

'�, - ;�..:: -, ,; i_c �.? -q- ,o,

Tade-u .

'com Gilda de Abreu e �

I E straQalh..ado
-vigilanciá os guardas estabe�

d H O L IGOCK I
. Jau Guimarães

-- Dêlar-ges Caminha•.
Heceram medidas de pre-. 'e. '.

-

z . M
.

B d Af
.

b n 1$500
S. PAULO, 19 - Nllm

ã de
. eze arena, ran ão;, on51O o c-reç-o:-,·. h 'd I' h d' S 'A"(�auç O e, pouco pOIS, no, Ad'l R O é T' llrec o a ln 8. e anta ma·

momento em que o automo- Livraria. Papelaria, Tipografia, Encadernaçlo e Fà" I son- "omeu- Z

C- .Im VINES �OBOADOS Iro, regislrou'!"se um dramatir.o
vel passou á toda velocida- '

' briGa de cari�bos' de berr.acl'la ' ....- arreu·o.
,(

.'. .'.. I ácontecimento. João Batista Gon·

de, verdadeira fuzilaria foi Artigos 'para escritóri0�Livr�s em braneos-Arti- O quadro B venceu oA por I REX, às 7,30 h(lras: .

I çaltes, casado, de 43 anos, mo·

lfeita de parte_ a parte, tendo, gos escolares-Artigos para. presentes -Brinquedos . 4x 1 ••ntos de Adilson e�i[o I
jAZZ�ACADEMIA com Ma!ta.

radar ,à rua Card?so f0ntes" 43,
(OS bandid(j;-� conseguido ven· -2 cada um -,. e Leo�� o I R B b H

. no hauro do Yprran�a, atuou·

b t I I d Aceitam-se encomendas de, «clichés», chancela!. ,- d h A aye e o ope. .

'd h 'drcer os O s acu os co oca os U(11CO .o serat.
I

S9 p, r motivos escoo eCl. os,

:na estrada. sinetes--e carimbos de datar, de metal, para inu- Tadeu foi -o melhor em campo. Preço-l $5@0. sQb, as rodas de um. bonde,
Em Meulan, novos obsta. 'tiUzar estampilhas' o No q�à.dro ,lI,idestacaram':se: ficando estraç"lha-du, Os p,ma-

�:lllos fúra!l1 colocados no ca- Hua Fe Ilpa 'Schmidt, 27 Adilson e Carreit-6'.,,· IMPERIAL. ';,às 7,30 horas:. geiros do veiculo assistiram, emo-
iminho mas ainda dessa vu' F!oriânopolis '•• " Sta, Catarina No quadro A: Leonidas, Pe·1 A FUGITIVA:':-:- SI' S' \ cionados, á p.ujante cêna e são

b d 'd
.

V Id F
'

. com y via '-"
E' •

'- os an 1 os levaram vantá- nelo e a emar oram os me"l d' M r DI' U1l801meS em a Irmaf que êle

'�eméconseguiramvence.lós. 41 e. .Ilhores doat.que e'·'Florindo foi.l oeye, evyn ougas. !fôra"espontaneamente, dé encon.

·l'la saida da ponte .a.t�pois-I_.--�-_-....... _ _,------ O. mel�or da defesa. . ! Preço:'l$OOO 'tro á motte.
�'

Ninguem ha que possa quebrar .a.
"Combinação Feliz", Sempre uni"'
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilel
ra:,-PO' DE ARROZ. BATON

E ROUGE "Adoração"

o MENOR A'FOGOIJ..
SE ·E DOIS AUTOS

SE CDOtiARA�1

<,- ':ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Dr·R:�t����r;s::.�ro P R O f E S S O R E S
.

M IN ERVA
a DROGA IA e FAR ACIAOs professores Ary 'Mafra e Roberto ferreira,

abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio em uma das salas: da Escola do Comercio
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona
rão das 8 às II da manhã.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
f:;IIARLlllJTB

usando o creme

f:;HllRLllUTR
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' rm. .._.--__-...._.-

�
...... que possue o maior

e maís variado estoque de
qualquer artigo Iarmaceutlco
e dentaria no

ESTADO DE
STA. 'CATARINA

Companhia Nacional de Navega ..

çã� Costeira
Movimento Maritimo ..Parto Flori_napolis
Serviços de Passagei,..os e cte Cargas

______
.. ,'!'fi:t.

. Depositos dentar'ios em

BrUménau�Lages-Jaraguá..CruzeirodoSul .

A L 8 E R T O B O R- N S C H, E I N
RUA 9 DE M;. RÇO Nr. 214

(Jaixa postal 95, End. telgr ··Minerva"
'. ..J O I N V � ii, E,
.��•••••'1,.iT" li 2FT'

e
fi

'�.Ó���IJ.�t��.

���,,�p���ra�O�N�o�rt�e���������p�ar�a�O�S�U�I���-IT�M��t�I��ntr�I�=�e Paquete ITAGIBA sairá á 28\!lo O' Paquete ITAGIBA saírã á 18 do. Rua Visconde ,de Taunay r'-J' 185 -

corrente para corrente para: Jo.4l.nv;se •• §.l.I!!!a. "atari4na:-Paranaguà, Antonina, • ri 1._ U li

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía,' Maceió.

Recife e Cabeiíelo
Cargas, e passageiros para os demais por
tos sujeitos à baldeação no' Rio de Janeiro.

Fretes de
.

cargueiro:

tmbttuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

��
�a �

•
Hotel situado em melhor ponto silen- "

• cioso do centro da Cidade
Preferido 'das Extnas.�Famjlias e Snrs. Vlajahtes

- JARDIM GRANDE E SOMBRIO _'
,

Quartos buns - Boa comida
BEBIDAS NACIONAIS E ESTRANjEIRAS

,

,

AV·ISO 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. 1 �200 Federais. A bagage,� de porão deverá ser �
entregue, nos Armazéns da Companhia. na vespera das saldas ate ás 16 horas, ::
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. :
ESCRITORIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE "250) )7ifI

ARMAZENS-CAIS IlADARÓ N.'3--(fO�E·1666) -END. TEcE0. COSTEIRA �,Para mais lnforrnacões com o Agente '�

�
J, SANTOS CA�DOSO .;�

P.oprietario: L.EDERER

�CASA PIEPER�
�������'.J�O�III.N�'V-:;-' I L E'

I' �p��te um botão I.

e ouça sua estação
_,

APRESENTA

li nova linha de radias

, �
'5[ _.

H-OTEL 'ANDR,E:·TT�
o MELHOR DA PB, ..\.ÇI'l

ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS' PARA VIA�
,

JANTES E EXMAS. FAMILlAS

II:l TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM -CO-
-

J ZINHA BRASiLEIRA E ITALIANA

r�'i,l,
Anexo: Arrnazern dê' secos e

molhados
Derval Santa Catal-ina

.! ;';;;;;;;íiiliiiSiiiiiiii-iiiij;-Bij-dilliii'íj;iõ'ãiiiõiõiiA__-.-__iiiiiiiiioBiiiiiiãiiiiiiiiílilliíõil:W)1iiiii1iiiiiidiast�íiiiiii-iUIi,;,;,lIiiõõiiilfãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.'
!
I�'����������-�,�,���,����
I

;

RCA-VlrrOR
Sintonisação Elétrica, em quasi to-

: dos os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção eletrotécnica que per
mite a captação de-sua estação pre
ferida. mediante 'o simples movi
mento de pressão sobre um botão!i1 1939 .,,,.s;.; ;",

Valvul.ls

Distribuidor' Exclusivo �:I :�:c-:.�rafos
Casa P I E, P E R, Agulbas

JOINVILE
HOTEL A V E N I D A

Rua 15 de Novembro, 366
Admitem-se ainda ,alguns]agentes no:interior

,

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA ESPECII! - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vIDROS Lt\PIDAD0S.E BI5EA�TE' SOB MEDIDA

Propr.: FRITZ SOPP

O ponto mais central' para hospedar -se em

[oinvile, com conforto, ótimo' passadio e, pron tidã

sé no
E P E RA S Ac P I

For_nece para o ínteriorJOINVILE -

Hotel' Avenida:1
!

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Camisas - Gravatas, etc.--Artigos para
,

Barbearíaa+Para Invemo=-êanha+Sport-c-Viagem e Carnaval
Rua do Prínctoe, 353

.JOINVILEP I E P':& R
-- -------------

..JOINVI'LE

,

I

VISITEM
a A CAPITAL

- ,

Rua Conselheiro Mafra esqulna.da TrajatU�
A "'b A'P I'T A L.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



lNotas c;.l A déêla�ação sobre

_.!o1ie�s_1 R:� 19d�l�in����o°:'ah._
lho mandou aplicar imediamente
a lei que pune os empregados
que apresentarem 80 Departa- '

mento Nacional do Café a decla." Bodas d� prata !

RA G t' M EN O RCom ,& pompa e solenidade dos
I ração sobre 08 dois terços de seus O distinto casal d. Ester de: aze aanÓII anteriores realisou-se a noite empregados fóra do prazo legal. Oliveira-dr. Remigio de Olivei- ,

pessada a .trasladação para a igreja ra co�emora, hoje� o 25{)
.. api- Atendendo á solenidade AF:OGADO Acompanhado de sua exrna,do Roaarie, presentemente ser- versano do seu feliz consorcio. • • - esposa, d. Laura Carneiro davindo de catedral provisoria, da

DESPORTO A data serã comemorada com do dia de hOJe, nao fun-
Rocha Soares e de sua nobr;magers de Sã.o Sebastião.

'

uma miesa em' ação de graças,
I clonarão as nossas oficl� progenitora, d. Laura Carneiro

. �oje, ás � heras, na -mesma rezada ás 8 horas, na capela do I nas, pelo que esta felha
na Pont� "o da Rocha Dias, chegou, ontem,Igreja, haverá rmssa com sermão

•
,Asilo de Orfã-, nada se realizan- daixará de circular ama- Ao U a esta capital, a bordo do =Ita-80 evangelho. FestIval Infantil do nestas cerimonias festivas em hã Leal tinga», o ilustre capitão de cor-A's 17,30, serã a imagem rel-' virtude de a data coincidir com

n •

veta Luís Carneiro da Rochaeondusída prcceselcnalmente pa-I Realiza-se domingo, dia 22 do
a do primeiro aniversario do Ia- A I

..

C t i e Soares Dias, que vem substituira a .sua capela.,
.

corrente, no Estadio ADOLFO l lecimento da exraa. sra, d. Maria represen açao a ar n �-, o nobre comandante CristinianoO Martir São Sebastião nas-: KONDER, um grandieso festival] Mendonça de Oliveira progãnitw, ,se no eartamem da mais I Ontem, cêrca das 10 horas da Araha, recentemente nomeado naceu em Narbone, na Gália. cris-I' promovido p.
elo Infantil Bocaiuva, la daquele distinto � abalisade iinda jovem brasileira

I
manhã, foi solicitada, com

ur,- professor da Escola Naval, natão convicto 'e destemido, alistou- em homenagem ao sr, dr. Celso facultativo.' gencia, á Policia Central, para capitania dos portos de Floria-ae no exer�i�o imperial. co� o fi- Fausto de Souz�. A
O dr. Hemigío de Oliveira. pes- Respondendo ao telegrama la Ponta do. Leal, a ambulan�ia nopolis.to.de aUXIlIar. seus Jf(�aos �ml. Con9t� o f€8tlva� de.tr�s 'par- sôa altamente relacionada não SÓ 'de «A GAZETA», informando Ida Secretaria de Segurança.afim O bravo oficial, que é umCristo perseguidos por'Dioclecsa- tidas amistosas, aSSIm distribuidas: nos meios cientificos como na BO- da impossibilidade de Santa ,! do �ocorrer um menor. que nau- das mais Iidimas expressões dano. Seu .po�te majestoso e sua ciedade catarinense, é natural do Catarina se fazer representar I fragara

com uma batelra� qua�- Armanda Brasileira,
-

foi visitadobr�vura indicaram-no em br?ve la. PARTIDA-A's 14 horas: Estado de Alagôas, aqui _chegan- no grande c�rta�en para a es- do pe�cava a pouca distancia Capitania,�em nome do sr, In-
pai.a comandante da gua.rda. im- do em 1912, quando entao exer colha da mais Iluda Jovem .do I da praia.. . terventor Federa], pefo. capitãoI El d I d d d Dedicada ao sr, Tenente Leo- I d t t '

p!na . eva o a ta igm a e '. eia a sua ati' idade medic-a- no Brasil, vimos de receber dos me Ia aI!1�n e seguiu par� o

I Asteroíde Arantes, ajudante dnao s6 não abandonou sua f& vigilde Amaral.
paquete «Ana »»"

_
«DIARIOS ASSOCIADOS» dois local o capitão �omeu Delaíte, ordens de Sua Excia.

mas an$e� procurou p�r todos 08
FLAMENGO x BOTAFOGO

.

Mais tarde, n� govêrno d� 'cel. despachos pelo cabo submarino, Delegado da Capital! qu� se fez

I '

'

modo� �IDorar Oi s?fnmentos de Vidal Ramos, fOI s. s. convidado concebidos nos seguintes ter- acompanha: do comlss�n� juve-
..... ""_ ... ..: .... _ ....... _ .. __ .......�_ ...seus irmaos perseguidos e

propa-, '. para dirigir os serviços de pro- mos: nal de Farta e do escnvao Ho-
gar a religião de Cristo.. .

2a. PARTIDA-A S 15 horas.
filaxia do tifo e da malária, Iun- _ «GAZETA _ Florianopo- nç:>rino.Anselmo Beck.

,

I o
'

��egou, porém, 8.
noticia �.?s Dedicada ao sr. dr. Aderbal ] ções que exerceu com zêlo e de-11lis _ Apesar seu telegrama, en- .

Infelizmente, quando as auto- AIndao�vldoll do Imperador. Sebastião Ramos da Silva. D.D. Presidente I dicação, _

.

-_ carecemos vinda «MISS SANTA ridades chega�am ao loca}, cons-I •fOI chamado a presença do sobe. da F.C.D. Nos governos seguintes, o dr CATARINA» urgente. Saudações. tataram a mO.1 te ?O refe�ldo me-

.cerremrano que empregou todos �s es- Remigio de Oliveira exerceu va- (a) Alfredo Pessoa». nor, que hav�a SIdo retirado do I a
'

__fgrçol .para �er se eOll!'.e��la. le- TIRADENTES x 12 DE rias e importantes comissões nos _ «GAZE'TA _ Florianopo- .mar por .vanas pessoas! pelo I
va-Io a abjurar a religião de AGOSTO serviços sanitarios estaduais. lis _ Confirmando meu tele- que depois de preenchidas as Tendo o primeiroCristo. Tudo inutil, Sebastião é Ao ilustre facultativo e á sua grama anterior requisitamos duas for�alidades legais fizeram con- da Confederaçãocondenad�. Amarrado a uma ar- 3a. PARTIDA-A's 16 horas: exma. esposa enviamos os nossos passagens avião vinda "MISS du�tr o cada�er para. o necro- Brasileira, solicitado informvore e cnv�do de setas é. aban- cumpriment:oB pela passagem. da, SANTA CATARINA». Responda terio �o. In�ÍI�ut? me.d.lco legal. ções sobre o numero correspodonado se�mmorto. �ecolhIdo, po. Dedicada ao sr. Mauro Ramos, delta de hOle, que dará D?0tIvo, I urgente. Saudações (a) Alfredo A Vitima 101 .ldenh:�lcada co-

i dente aú ano do nascimento drem, á nOIte, por pIedosa matro- D.D. Prefeito da Capital. por certo, para que recebam dos Pessoa»., mo sendo �aldlr PlIm�, com
I pombo-correio capturado emna, tev� suai! chalo:as pensadas, e

I seus amigos e da sociedade local Em face destes 1 despachos, é 18 anos de Idade, �oltelro, na- i]oaquim da Costa da Serra, pao sentIr voltarem-lhe as forças BOCAIUVA x GUARAN'
as mais carinhosas provas, de facil reconhecer, que depois de tural des.te Estad.o, filho de AU-Ilo sr. J.' J. de Souza, 1°. Secrprocura o Imperador, exprobra- simpatia. _ , "A GAZETA» tudo ter feito no gu�to Pnmo, reSidente na Ponta' tario da Sociedade Catarinenlhe a c.rueldade e faz-lhe ver o PREÇOS-Adultos-l$OOO '� "iiII'I&d 'I"Flm'NI Rio, à representante da beleza do Leal. 'de Avicultura foi' telegrafad?eBee�Vlço que .está prestando ao Crianças-$500 Auditor .;priva�iyo -da catarinense, o� "OlARIaS AS- Vi-;td-d. N

A

R _ informando ser'() de 38.ImpeflO p�rsegulD�0_seu8 melhe-
quias do martir para a basilica Justl�a MIlitar SaCIADOS», por sua, vez, se.

SI a. o "",T. I erf�u'�i.T!.ares Bubdlt?!I, os c.flSta�s. mandada construir em RQma por empenharam, no maximo, para mtlS alll Il!�h. {m�,
•

1>1101 u""li'O •

EnfureCIdo, DIOcleCIan� manda
Conataótino, desapareceu uma Por ato -do sr. Inte�ventor Fe- que tal fosse efetivado. da Fa:nR

m�ta-IQ a pa?!adas e aBSlm t�r- terrivel peste que grassava na deral, foi nomeado auditor pri- Não cabe, pois, nem à "A Esteve ante-ontem em Cabe-
m!n.a sua VIda (287) o herOl�o cidade.' Eis o motivo porque o vativo da Juatiça Militar, o ilus- GAZETA», nem aos "DIARIOS çadas, visitando o sr. ceI. COídeiro
ofICIaI.

povo cristão venera em São Se, tre advogado e no�S0 brilhante ASSOCIADOS» a responsabili- de Faria, ilustre Interventor Fe-
�m 680, na hera_ em que 8.e bastião o advogado contra a pes- colaborador, sr. dr. Reri_1(t��Ba�- dade da falta da nossa repre- deral do R�o Grande do Sul, o

realIzava a trasladaçao das reh-
I te.

, ,
bosa. ""'''''�:' sentação. sr. ,dr. Nereu Ramos, nobre In-

T- AGAZA
/

,FLORIANOPOLIS, Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 10:19

S60 Seha5tião
Chegou o novo capitã�

dos Porlos

terventor do nosso Estàdo, q
se fez acompanhar do sr.
lvens de Araujo, ilustre Sec
tario da Segurança Pública.

E O U ,I T
, Um nome flue se impõe CODlO um simbolo • uma nrganlzaeão que resplende todD o pl·es_tigi� do seguro nacional.

ACIDENTESEQUITATIVA TERRESTRES,
Capital Subscrito: 3.500:000'000

E TRANSPOR1'ES
Realizado:' 2.300:000'000

SIA.

DIRETORIA
ALBERTO TEIXEIRA BOAVISTA
BARAO DE SAVEDRA
DR. AFONSO PENNA JUNiOR
C. BARENNE
DR. FABIO SODRE'

ELMOc O S O AsN L
EFETIVOS: '

Dr. J. M. Oliv@ira Castro
Franci$oo Pereira Santos

SUPLENTES:
Dr. Ce�ar Rabello
Dr. Cesar Proellea

-

GERENTE GERAL
R. CAI-5INELLI

EQUITATIVA TERRESTRES, �ACIDENTES E TRANSPORTES SIA.
SeI_r". de Acielentes res8oàls, Acidentes do Trahalho, Incondio, AutoDloveis, Tra�sportes, Rosponsabilidade Civil.

AQENTES OER.A�S EM SAN-r:JlA CATARINA

MACH co & Oia.
Rua João Pinto, ii

Sub-a.eneias DOS munieipl08 catariuense8
-----------------------------------------

Caixa Postal,37 FLOBIANOPOLIS

PeeamDDos tarifas e prospêtos

Para seu seguro de ·VIDA

. �.,'

EQUITATIVA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
FUNOÂOA EM IBe6
Branco,

'

125.';,-'
\�

'Rio de Janeiro

A
" '."

)' ..

"o,'

,

Avenida Rio
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


