
H igiene Dentaria Escolar

II o importante problema da saúde do pequeno esco
'1 lar, em que se fundamenta o edificio eugenetico de uma
-/ '

I nação, tera, não ha dúvida, de ser enfrentado sob o qua-

I druplo aspéto da cultura fisica, da instrução sanitaria, da

II assistencia higienica e da assistencia clinica. E agora ve

jamos o que nesse sentido temos feito em nosso Estado .

.4 I Educação fisica. Não existe ainda em nossos estabe-

I
lecimentos de instrução tal disciplina. Apenas ligeiros «nu

. meros» ensaiados para efeitos cenicos em dias de festas

'1
escolares. Mas tudo sem orientação cientifica, sem finali

I dade pratica. Agóra, isto é, pelo interventor Nerêu Ramos,

-I' foi criada a Inspetoria de Educação Física aonde um pu
nhado de professores se habilitam afim de receberem o

titulo de instrutores de educação fisica, e ministra-la nos

I
estabelecimentos de ensino estaduais. Já é meio caminho

1 andado.
Instrução sanitaria. Vamos encontra-Ia rudimentar

mente ministrada sob velhos moldes, em ligeira regras que
as crianças decoram sem o menor interesse. Assistencias

higienico e c1inica: agora com a reforma do Departamento
de Saúde do Estadoé que as crianças-escolares começaram

I
a receber ensinamentos dessas duas importantes díscípli

,.
nas.

I
Lado importantissimo do problema sanitario-escolar

temos no que diz respeito a Higiene buco-dentarla.
O grande odontologo americano-da-norte Maio, afir

mou que um individuo portador de um dente desvitaliza
do, se não extrai-lo, sobrevirá fatalmente uma infecção,
cujas toxinas atiradas ao organismo determinarão a morte
do paciente pelo envenenamento. Enquanto que Praice a

firma: Em uma geração podemos aumentar 15 anos a mé
dia da vida humana e podemos dar ainda ás nossas cri

anças, não só este presente de mais 15 anos, mas, tam

bem, muita saúde e eficiencia para o trabalho. Presentes
esses, que ele condiciona unicamente ao verdadeiro co

nhecimento e pratica da higiene dentária. Maio afirmou

que 90 '1. de todas as doenças são introduzidas pela
bôca. .

Graças á bôa vontade e esforços conjugados do go
vêrno e do nosso professorado, já existem dois .gabinetes-
dentarias escolares-um nesta capital e outro no Estreito, Ss"uiu nara Montevidéu! R

"II
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'

hambos ·estão. localizados em Grupos Escolares. O D. S. P. '1:5 1"
J Dgressou a ua -

C C opun atem em seu Centro á rua João Pinto, também, um gabi- O n�sso cconterfâ�eo Ma- �
-

U i -, -senete-dentarío, onde são atendidos os escolares. E esse ser- fiO do Couto Llberato -n.�bara O cour�l'..�dO.,', -

•. viço está orientado no triplo sentido moderno da destis- U. IU�U I d J·1 ::�:!!:r�!}�i�:!!;i;�;s;!â:���::gog�t�d�� surto dO�p�a'rFMtSern�a�::c�o':n{f�e�r:e�n:cil�a�cd�o�sí�imi�l'n�11so_�,: ;,('M.�nas Gerais". _IIIao P 110 qua rle�
I Considere-se, além disso, o aspéto desagradavel da

/ do areeh I G
...

criança de dentes pretos e esfacelados pela carie, o máu ttos da fazenda do Brasil, Ar-
_,
RIO, _3-Proced�l!Ite da Ilb� I ·1 oerlDhalito de que é portadora, tornando-se destarte, muitas gentina e Uruguaí, partiu para

Grande ff'gresso_u a Gu�nahara I' .

I·
vezes, vitima de motejos e repulsa por parte de colegas e capital do EstadoOriental, on os- e p.oHraçado <Minas Gerais> qu,
até de professores. '1' t t

A <
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.

d se achava em manobras sob q I
'I' Tratar dos dentes da criança é 'obra meritoria e pa- C��t�S r�i��r�t�rr��:etorarOera�' r('()mf.lmlo do capitâo de

.

mar e,
d PAR�S, 2_:3 f' .Segundo os ve�cida de. que o sr. Schach
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Iidade do marco e dos salarios

'DE ViM RISONHO FUTURO, PROGRE-IO e· onra nazIs a ��?Os'Encontrarnovos crédí-

DI-..:JDO A pASSOS GIGA-NTESCOS' '
'

-

,tos para as empreza-pàrficularag
�.t"A .. porquanto nos ultimas anos os

recursos da Alemanha foram em

grande parte, canalizados para o.
rearmamento em tal extensão que,
o governo teve de recorrer a

emprestimos no valor de 5 bi
liões de marcos, enquanto a in
dustria particular so conseauíu
157 milhões.

b

3.o-A completa absorpção pe
lo Estado de toda a -autoridada
do Reichsbank confirmando a

plataforma do Partido Nazista.'
Saba-se que o sr. Schacht in

sistiu constantemente pela inde
pendencia do Reichsbank.

ESCOLA NAC,U)N-.4.L
DE En(TCA�AO FI ...

SaCA

J AS�;';�� PUBLICA

A <Princeza da Serra» ha: estetica e graciosidade das tacha-
muitos anos que não era sacu-] das muito embelezarão a linda e

dida pela febre de progresso e: alegre cidade serrana.
,

as construções rareavam. Hoje, Compreende-se logo que to-
não. dos procuram melhorar suas cá-

Nota, vê e convence-se qual- sas e importantes estabelecimen

quer pessôa que por ali transita tos comerciais vão surgindo, in
estar a béla e ridente cidade dice seguro do adeantamento do
sendo rernoçada com esplendi- lugar. Com transporte rápido
das construções e notavels em- Cíl �'

'

oreendimentos. Prédios asobra- .

• I

dados, em vias de acabamento,
tem uma dezena, Tivemos ense-'

jC' de certificar-nos, na edilida�,
de lageana, terem sido aprova-·
das; este ano, 40 plantas de na-I
vas e majestosa casas, que pela

Quatorze noivos 10-

gr�dos por um eS"1crevente de
-

cdrtorio I
� RI-O 23 S t a_d· I �r. IOdal:ei8Arr.�••

,
- e e pares e

'

noivos foram hoje impedi- honrado prefolto de
I, dos de casar, não obstan- . Lage.

te ter�rn comparecido ci Pre-
para diversos municipios, Lages,toria, por falta de docu- hoje, é uma cidade em franca e

mentos. -

'Interrogados, declararam
. admiravel prosperidade.

.

E tudo isso deve-se a con-
que pagaram ao escreven- fiança do povo na administra-
-te Luiz Damas Lima, para ção honrada e empreendedora.

dar andam ento aos' papeis do sr. dr. lndalecio Arruda, quee que este havia dito que não descura, um só instante,�oje estaria tudo pronto. dos interesses de seus munici-O escrev,�nte· foi- procura-_
d t d pes�

11
o por o a a parte, mas Trabalhador e dedicado o dr.

'I
não foi encontrado. Indalecio Arruda tem dado so-

--_iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii_iiiiiiii_iiiiiiiii� be jas provas de sua capacidade
...

e Muniçõe·s
--�---,...----

IFoi publicado o novo Regulamento contendo
idispositivos que meeecem 311lpla divulgação-I o «OlARIa OFICIAL» vem de publicar o «Regulamento Art. 69 - É expressamente proibido fazer foqueiras, ou

I para o Serviço de Fiscalização de Armas, Munições, Materias queimar fogos de artificio nos logradouros publtcos, ou' de ja
I ex�losivas, Inflamaveis. e Produtos quimicos agressivos ou cor- nelas ou portas que deitem para os mesmos.

I �OSIVOS», �rabalho a?unvel, que põe uma vez "?ais. em relêvo a Art. 71 - É permitido o porte de armas aos vigias e

II?confundivel capaclda?e do dr. Ivens de Araujo, ilustre Secreta- c_?rpos de vigias das propriedades industriais, agricolas e pecuá-

I no da Segurança Publica. nas.
.

'. Entre muitos
. o�tros dispositivos novos, torna-se

neces-I § 10. - Os vigias só poderão cond uzir armas de defesa'
l sano dar amp�a publiCidade. aos que 'seguem, de molde a que se (pistolas, revólveres, espingardas e rifles), com a necessária rnu-

r tornem conhecidos ao publi�o:,. .

. nição, no perímetro da propriedade.
I

_ Art.. 37 - Os p:opnstanos ;-de pedreiras e cons�ruto.res §, 2:. :- Quando se tratar de corpo de vigias, seu mi-
I
deverao assinar, na Capital, na Secção competente, e, no interior, mero sera limitado pelo Delegado da Ordem Politica e Social

.

perante o Fiscal Regional, ou, em sua ausência, falta ou impedi- de aeôrdo com caãa caso.
'

,ment�, nas Del�gacias �e. Policia, termo de responsabilidade pelo
.

Art. 71 - O registro de armas para os vigias, ou COi

; mat�nal explosivo adquirido pa�a. ser ,emprega(�o, devendo ser pos de vigias, será feito na Secção de Fiscalização, cumulando-
e.n.vlado, no segundo caso, o original a Delegacia da Ordem Po- se aos pedidos as exigências existentes para o porte de arma
litica e Social, para ser arquivado na Secção de Fiscalização, individual.

.

ficando cópia no arquixo da fiscalizaçâo regional.
'

i Art. 65 - O fabrico e o comércio de fogos de artificio
. f\�t. 73 - A mat�ic�la dos vigias será requerida pelos

: dependem de autorização da Secção de Armas, na Capital, e dos proprietãrlos e sob sua direita responsabilidade.
: fiscais, regionais e, na sua ausência, falta. ou impedimento, dos Daremos publicidade, amanhã, á repetiva Tabela de

j delegadOS, de Policia do interior. ."..
,

..

Custas.

I-A T
JAIRU fjALLADODiretor-Proprietario
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e de sua. vontade ferrea em bem
servir a sua terra e a sua gente,
sem vacilações nem incertezas.
Resoluto em sua iniciativas, ...

dinâmico e honesto,. tem s.s.

grangeado o apoio geral.
Todos o estimam e respei

tam porque vêm nêle o admi
nistrador probo e progressista,
devotado ao bem estar dos seus

conterraneos e 'ao engrandeci
mento da terra lageana, para
torna-la unia das. mais bélas e

encantadoras cidades catarinen-
_

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

Oito bombas sobre /'
Valencia li .

RIO, 23 - Dentro de POUC('51
dIaS o governo federal flsRinará
decreto. rreando a EBcola Nado.,
nal de Educação Física. Será tliW
bfrn nomeada uma coi:ni�sfío comi
tituida uos tepr@f>entantes d( s
Mi.nbterios da EduCBl:ão. Mar;,
nha, GU'Olna e do <)irl'tor do Im;.
tituto Naainl1al de Estudos Pc.
oagogicos, para elaborar as nor .

mflf; CTn, rrgrr1'in fl referida ebcob

VALENCIA, 23 - Um hidro
3viAo sobrevoou hoje 0 portl1
d�sta cidade, onde arremessem
oito bomball, que, entretanto, nl(;
causaram qnaisql:ler danos.

'i;;.u--v'iõie-firliõ;·;Í.
.... ê a,a.rds ,'a lei
de prote (&. IÍIi

faIDlllas �' brasileira e pro
pagava idéas na

zistas
. .PARIS, 23 - Desp�cho de Zurich para- o «Petit Pari- ,--

.

----Islen» diZ que, segundo «informação de fonte autorizada alemã»
PORTO ALEGRE, 23-

Procurado pela reporta� o sr. G?ebbels .terá de r�sponder, perante um tribunal de honr� Foi deti�a e� Carazinho,
gem, o chefe de tão grande do _Parhdo NaZista por certos fatos de sua vida particular, que

por se insurgir contra a

familia não se deixou fo- estao cªl!S.andp escandalo em Berlim. campanha de nacionaliza-
tografar com os filhos, di- O-ae�pacho acrescenta que depois desse exame a des- ção do ensino, a senhorita
zendo apenas que espera g�lça do mimstr_? da Propaga.nda será um fato consumado e êle

Fernanda SUdbrack, que
os beneficios da lei em nao poderá conhnuar no seu posto atual. apesar de ser riograndense
proteção ás familias nume--, Outros jornais pu�licam .igualmente a noticia. A eclipse I

de nascimento é u.ma fer-
rosas. I eventual do sr. Goebbels e considerada inevitavel e está ligada I

yoro.sa p�opagandista dos

lao aumento do pOde,r do marechal Goering, depois da que'da do
ideaiS nazistas

j sr. Schacht.
---- �----l

r-�ORTALEZA, 23 Num I.I�
dos 'suburblOs desta capI""-

.

o: <

tal reside com a sua fami
lia um proletario que pos
sue 20 filhos vivos.

�. . .,."._'.,_,�'._�.-,�-�-'--"'-'-,':.,�-:. ,�,---_......_...-_----"'"'"'"------_......._...;...----�---------------=---
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Um grupo der
50 bandoleiros]

EONDRES, 21 - Conduzin- assaltou duas! oíiiiãiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiliiiiiiilii:ii�iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiliãiiiíiiiiiii iii

do um cartaz em que se lia o

t
- f·" O

i
d d

!!li

dbrade de protestor eYoces eomem, as açoes ei. -iApesar. e gar a e !il Dsa
mas nós morremos á fome>, um via rias no M e ...

I ii

t d
-

grupo de varias desempregados l '

;e a errar as maea queinvadiu ontem, á noite, um res- (
. X·ICO I tA,..;.h· d

iii

taursnte chie de' Picadily Círcus,
.

.

-

I em I os casa OirOS,e, escandalizando a eeleta c�ien- ME��CO, 23 - A

presi-,
.

tela, sentou-se no chã?, pedmddo dencia recebeu um telegrama in". S SALVADOR 23

Fale_rá
primeira vista não despertaaos garçons que serVIssem san -·f . d � d b _

..

.. ',' , d '

'

d idwíches. orm.ao o que "um gru;-,o e an, ceu aqui SIilfroDlo de Almeida, gran e atenção. é gor a, I '),5a,Chamada � policia os demons- doleiros de cerca de 50 hc- 70, marido de Francelina de acaboclada, em . suma, um tipo
Requerido habeas- trantes concordaram em -se reti- mens, atac�u. e roubc.� as esta-

f Almeida, residente em Djalma comum de mulher do sertão.
eorpus para a es@ri- rar, calmamente. ções ferrovlara8<, as CIdades de Dutra. Agora, em face da morte de

tora "Palú" .--------------- Salvatierra e Guansjuato, cntem Francelina já se celebrizou,! Sinfronio, a poliria pretende
á. t.a�(., O trem lo�al que se

pois embora moça, já contraíu providenciar maia severamente,
RI, 200 - O advogado Ca- �lfIgla para Escb�eJo chegava nupcias 7 vezes. de modo a averiguar, de umamito Crispim, acaba de impe- Justamente na ocasião do assalto, I Sinfronio de Almeida morreu : vez por toda o que ocorre comtrar uma ordem de habeas-cor-

ma� o ma,guinis�a �eu maior ve_-. subitamente, apóe tomar um pur- II tão estranho caso.
,MA·NTIDA A IN pus, em favor da escritora Pa- I d d I ot ã O- tricia Gaivão, mas conhecida OCI a e fi ,vco� iva, no, �b, gante que lhe foi entregue pela I utro ponto mteressante:-

por PAGÚ, e do sr, Ramos rendo. Varies nrcs foram dirigi- e'posa.. i as mães da localidade de Djal-TERDICA""O DA LO- Marino, sob a alegação de que dos contra a composição, sem Supõe-se que Francelina ma-. ma Outra tudo fazem para alas ..� nos autos não existem provas resultado.
te os seus maridos visto' como' tar os seus filhos solteiros da pe-

TERIA PAULISTA.
suficientes para as suas conde-

�!; federais p�lse!luem os ba�· os seus prihleiros �orreram exa- ! rigosa mulher, mas, �inda assim.
.

nações,
?ol�lros, qu� fugiram com o dl-I tam�nte. como ágora �aleceu. Sin: não lhe faltam candidatos!
.f,�e,r? roubado, cUJO total não frenio, Isto {;, depois de rngen- De resto, ha de haver uma

_l�1 ainda apurado. rem medicamentos ministrados' explicação racional para o caso.
. . _ . "

. A poli:-i� de outro Iadc, efe- pela esposa. t sendo fóra de duvida, que, jáA "Combinação Feliz nas tuou a pnsao de um dos �cU8a
-

-0- ! no momento do casamento de
perfumarias é arte que não d)5 do roubo de 30,000 :pesos, S. SALVADOR, 23 _ Já Sinfronio com Francelina, era
encontrará simiJe. As íormu- �e um Irem ,�Ilteru,ba�o,,,

.

e�tre agora, segundo as noticias pro=] '(07. corrente em Djaln:a .outraI�s dos, Tres Element�s S. Rafael. Atiixco, �� tres dias, cedentes de Djalma Dutra, o que o me$mO:le candidatáru ao

pirmordiars da Beleza sao por bandidos que Viajavam CO-
caso de Francelina de Almeida suicídio.

frutos da iiAdoraeão" mo se fmsem passageiros.
começa preocupar seriamente o -------.-_--,----

povo e a prender a atenção da A presteza das co-
-ANTENOR MORAES- I policia. & NEDITA L = == Como dissemos em nossa 'in- munlcaçoes aereasDe ordem do Sr. Eng, Civil ',formação anterior, Sinfronio

cor-r
-

diretor deste Licêu. torno publi-
i
rêa de Almeida, conhecido pela Os jornais portenhos assí-

co para conhecimento dos inte- Cirurgião Dentista
,I alcun�a, de «F�me». mo.rreu nas nalam a presteza com queressados qu-, de 15 a 31 do

AVISA AOS SEUS CLIENTES QUEt ,REABRIU O SEU
! mes�ls5lmas cucunstancias dos Buenos Aires, graças ás co�

corrente mês de Janeiro estará
GABINETE A' RUA PADRE MIGUELI.NHO N 6-DAS an�e�lOres esposos dess� mulher. municações aereas, pôde as.aberta 8 matricula deste esrabe- S A'S II E DAS 15 A'S IS HORAS : ,fahd�ca, � saber, depois de ha- i sistír aos fílms focados nolecimento de ensino para pleen'" J .43.

iii__ iiiiiiiiii__6_iiii4__ ij ver wgeud? um

d purgAante pedIa I Rio por ocasilo da disputahimento das 'agas eKi�tent('s nas ;;'iiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii ;;;;;;;;;; - : mesma mm�stra�. �tes. a do primeiro «mafhlJ- da «Co-diversas sr.:ções de oficio, de- Lira Tenis Clube - .fioriano_polis : morte de SlOfroOl?, fráncelrna
i pa Roca». Foi marcado umvendo os candidatos satisfazerem "

.<- env!uvou pela ult��a v:� em: nota_vel �<recordlt de rapidezas'-st"guintes cl.'lldiçõ('s d-! matei- � , • .abrll de 1_937. ··t��do o fato !(iê'-içao, 'I)Qrs-õ"tifmrrevela�cuia: CONVITE d_a mort� d? .seu mau,do :le en-

! do e copiado durante a noite,l-PARA PEOIR MA- \ - �
cocios e tao, �et�rmmado provIdencIas da, já na madrugada de segun�TRICULA. Em nome dá Diretoria, c:ot;lvido os Srs • ...:;J pohcla. .

, ""

l da feira seguiu pelo aviãqExmas. FamUias para.as seguintes festas: I Ne... oca"ão, SIDEro",o )01 da Deufsche Lufthansa do'

landava enamorado dela. Ri0 para a capital argenti-DIA 29 DE JANEIRO-das 9 horas ao meio·dia- O lIEstad� da Baíal.', ,perter.- na, onde chegou na tarde do-

COCKTAIL-1JARTY
cen�e � cadela dos "Dlanos As- mesmo dia. Pouco depois

DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 horas- .�. GClados", manduu n�ssa época era ele exibido, simultanea-
. SOIRE'E CARNAVALESCA um represefllante a DJalma DU-, mente, em varios cinemas,

:ra: o <I?al arra�c�u de Fran-: menos de 24 horas depoisOrlando Fernand�s celma anteressanhsslmas revela- da realização do J'ogo no·Secretário iJles. Rio de Janeiro.•Cumpre Dotar que a mesma,

a) no !'ano provoracio.al- LOT E R IA F ED ER A L II .

10 acaso e a
_ expe..

Provas de admisf>ão do pro-

I HDUI�AI�TAtiORIEO !!A�:E! riencia na aviarãogr�ma do 3' ano dos Cru-I D· 4 d F·
'-' v � �

Pos êscolares; Ia e everelro I Li I dustrial deceu u
, Tratando de questões ae-b) no 2' ano prevocacionaliS" .-'at .-InaI

M IL CONTOS an ..a '-' a. ronauticas em nosso pais, o
_. Provas de admissão do
plograma do, 4' ano dOIl li «Diario de Noticias» que se

Edital d't P t J fGrupos Escolares; ,.,.,

PROGRESSO
e I a fm or o A egre, oc_a�

) 1 f· I I SALAO . .
. ., lisa os beneficios que a avia-c no

.

ano pro sSlona
-

i

r ,De,ordem do s�. Eng. CI-IÇãO comercial, apesar de cer-Provas de admissão do 2', Rua Felipe Schmldt N. ii VII Dlre�or deste Liceu.. tor- tas contrariedades, traz aoBUCAREST 21 - O menino dOO prevócaciona\ ou certi-; I no publ�co para conheclme�-I Brasil. Formula o referido(George MAnta,' residente na ci- ficado de matrj�ula, em ES'7.I��������������������i\r!j!!��lto dos mteressad0s qu
..
e, d{;!j'ornaJ, tntão, J seguhne'dade de V Jadeni, aproveitando a cola Normal Pnmana; I 15 3 J d te mcs ded

. d ... ' a. o corren
. ... conce·l·to sug"stl'VO'., NO acaso

:ausencia e seus paIS, erraD;lou d) no 2'. 3' e 4' profissional j
.

" C·" á b t
�

,
"

gasolina sobre um gato e riseou
_ Certificado de aprova - I San a t o r i o S a n t a a t a r I n a 'I r�nelro, estar a er a � _

ma- não tem poder bastante para '

um fosforo,
)

-

11 t'lcula n? Cl!RSO NO I UR- anular a experiencia de maisAtormentado pelas dores, o fe. ção (Guia de Transferencia
!i N� (?nmarlo e

.
Desenho), de dez anos de trafego aereo�:' :e���t� �aenell�nt:,orr:� ��� �� a:�;�ed�::�=nt�;=;;:� ·Andre·'_ K·.ralyhegy ;1 s�t�feltas as segumtes con- de Norte ao sul.·d d

•

um Dr. ..,', diçoes: 'r' A percentagem de segu-
. entro e pouco urOlDpeu mentar Tecnica, d" mesmo

d é
.:incendio que se propagou a va-

'd
.

f' ii �)-certl.lca O que ope- rança é tão grande e os pro-lrias casas proxima, c�usando pre- genero e em I entlco o ICIO.
DIRETOR PBOPRIETARIO

::1 rarlO; , , gresso� técnicos são. tão'Iiuit:os estimados em 1.000.000 de Os candidatos deverão compa-
PERDIZ"S _ Vila V ••toria _ Estado i, ,b�-certtftcado d� idade aceler�dos que a aviação co-Hei,

'

lecer á portaria deste Licêu. a- Estaçlo,.. ,mlmma de 16 anos,. mercial no Brasil tende, emcompanhlldos dos pais ou res- de �anta Catarina
I

. �)-atestado de samdade pouco- tempo, a ser um meioponsaveis nos dias citados, de 8
flslca; natural comum acessl'vel e

1 11 30 L
a e de 13 ás 16 O· melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado ) t d d b' '.,-,5 • cor s

d -a esta o e oa con- exato de comunicaçl'l:o».O horas, com os dacumentC's exigidos, para o tratamento conserva�ivo e ?irurgico de
.
doenças pul-

duta', .

c1

_h'd d' monares (pneumotorax, freDIcotomla,_toracotOl;DIa). Este.San�-para serem preenc I os os pe 1-
torio encontra-se localisado na Estaçao PerclIzes - VIla VI· Os interessados deverão· Onibus pai-a Galdasdos de matricula.
toria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800 dirigir-se á Secretaria �este

.

de ImperatrizAs. provas de admisSÃo serão metr�s sobre nivel, possuindo .uz eletrica, .agua encaRada e Licêu, para mais ampla�s· in; ;-:;�( ..:,.
"

realisadas nos dias !. 2 e 3 de estradas de automovel, com clIma salubemmo.
formações e ,preenchimento Todos os d0mingos hav�rá oni-O Sanatorio encontra-se instaládo com aparelhos m?- b C Id d I t

'fevereiro.
dernos de Raio X Hel�Qdor,Ondas Curtas e LaboratQrIO dos pedidos de malricula.

.

US. 'lara a as e mpera rIZ,
LONDRES, 21 -O sr, Cham-

1 para exames de escarro, 'sazaJ 'íln�oaSetc. Secretaria do Liceu ln- PãarstIDsodflhdo Largeo edaa Adlfa�degla5S 'd L' I dustrl'a I d d d t· 1 S t Catar' n a 8. oras, r gr ss n o asberlain recusou-se a atender ao ecretema o Iceu n J Seção separada para con.va escent�s e oenç�s graves. US ri! el? an a I, horas.apêlo do parlamentar trabalhis- em 7 de laneiro de -1939. estado postoperativó, impaludismo crODICO (malarIa), esgota- 7 de JaneIro de 1939-. I Ida e volta __, 5$000ta Attlee para que o Parlamen- .mento, etc. M. GONÇALVES
_

to s5!ja convocado imediatamen- M. GONÇALVES E 'tt�,. af..im de discútir o problema scn •
8 5ELL & PR0BST �

- - Escrit.<eSpanhól.

A CONFERENCIA
MUNDIAL DO
TRIGO
LONDRES, 21 - O. «Finan

ciai News» informa que o co:

mité preparatorio, em que se

acham representados dez paises,
e instituido pelo Comité Con
sultivo do Trigo na ultima sexta
feira, deve reunir-se a 31 do
corrente, afim de preparar a

ordem do dia e fixar a data de
reunião da conferencia mundial

daquele produto, O plano ela
borado será submetido a exame

do Comité Consultivo,

S, PAULO, 21 - Ao que es

tamos informados, o senhor
Cirilo Junior, advogado da Lo
teria Paulista, procurou hoje e

fetuar o pagamento dos impos
tos, afim de que fosse possivel
a realização da extração, A De
legacia Fiscal; no entant?, nã.o
aceitou-o, mantendo a interdi

ção,

PANICO NO
CIRCO

S. PEULO, 21-Na cidade de
,

Bebedouro, quando se exibia o

Circo Variedades, ruiu a arqui
bancada havendo panico entre
os espectadores e saindo varias

pessôas feridae.
, .

A-,Jovem Mana Tere2;8, .�e LJ.
ma e o-menino J6sé B�Í1�frdino
Teixeíl'a, Bofreram fratnras pelo
corpo sendo recolhido!! á Casa
de Saude do dr. Cambauva.

Esbofeteou a
bailarina

S. PAULO, 21-Na madruga
da de ôntem a bailarina Zilda
Rodrigues, de 24 anoa, quando
saia ele um clube, situado no

predio Martinelli, foi agredida
pelo comerciario José Camargo.
ficando sériamente ferida..

A vitima foi recolhida á Santa
'Casa, e José Camargo prêso em

flagante.

Perversa brincadei
ra de atear fogo a

um gato

Recusou
apêlo de
Attlee

IA agltaeão em

Londres
Novas demonstra
eões de de8empre
gados ingleze.· mulher fatalLONDRES, 20 - A policia

varejou mais de cem casas de
cídadões írlandêses.
Em frente ao restaurante "Pi

cadily», grande multidão de ir
landêses, empunhando carta
zes com seguintes dizeres: «Vo
cê s se alimentam, mas nós mor
rem os de fome», foi dispei:sada
pela policia,

Milrtisierio
da Educação
e Saúde

Liceu Industrial de
Santa (;atariua

a) prova de idade minima
de 10 anos e maxima de 16;

b) atestado medico de não

s frerem de molestia infeto
c.)ntagiosa e não terem der
feito fisico;

c) atestado de vacina.

II-PARA SEI1 MATRI
CULADO

.........

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'Ag�htéil-correspondentes em to-
.

das as localidades do Estado.

C'olaboração
o conceito expresso em artigo

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou .endôsso por pante. da Reda
ção.

Assinaturas
Ano 60$000
Se�estre 35$000
Trimestre 20$000

_
Só para a capital:
�ês 5$000

,.. correspondência, bem como
os valores relativos aos anúncios
e assinaturas devem ser enviados
ao Diretor-Proprietário J A I R O
CALLADO. .

p:epartam�oto dé'"
.duca�ão

......... Ha dois anos pas
sados, pouco mais ou

menos., habitar
-

proximo
á praia; em S. Luiz, t:ra
um verdadeiro tormento.
Durante o' inverno,

as chuvas transforma
vam as ruas desse bo
nito bairro, em verda
deiros lamaçais quasi
intransitáveis, e no ve

rão, eram os mosquitos,
OS" terriveis-)c.p&rnÍlon
go's»: I que infelici�aram
quem' Ia moráva, for4
mando em verdadeiros
batufos, as ·noites que
deviam ser· dedicadas
ao descanso.
Veio o atual Prefeito

.. que encarou com cora

_gem o primeiro dos
fl�gelos e o rel50lveu
bem. '

.

As ruas
-

calçadas e

limpas oferecem alegria
e segurança.
'Veio tambem a repar

tição de saúde, criada
pelo Govêrno do Esta
do, e esta com verda
deiro carinho: iniciam o

saneamento de nossa

cidade.
As mais energicas

providencias foram to
madas, e os mosquitos
Inimigos n. 1 dos que
descançam, foram, intei
rament� derrotados.
Naquela zona, . desa

pareceram inteiramente�
e não, é sem' arrepios
de modo que eles são
lembrados.
8atamos pois, palmas

1 açAo do sr. Diretor
do Departamento de
Saude, e incentivemo-lo
a continuar sem esmo,'

recimento sua obra,
porque o inimigo, é :re
sistente e está "perma·
mentemente 1 espreita. ..

.

....................................................;

A GAZE�A [lio Dufner deu inicio 'á impc= .

I I Dente seSSfO mariana a que s.
-

--

-

' , "
Q: ;,- _.

_ ":., ':"'. -�, Notas Ca. ex�i8. � .�r. �ArcTbispose dignou �'
-

�N--O S s�""�A:r
1

v' I-D'- 'A'
�'�..

:--.,-!
.

• �. _",",.' r .�l:l- , " I depresidir.. u
Dlrflltor - p.roprietario JAIRO tALLL\DO I toli�as- -

. Seseão vi�rante .d� fé . e de' _

•
Florlanopolis, 24 de Janeiro de 1939

.
' amor a Mana �an!ISSlrrla. !J ifl'>

"
�--_""'_'--_,___.

--- Falou em pnmeiro lugar o sr.••••OG••G .'••••••••
, n·· , ..... .. .' ... , .

�oDfraterDlza4.'áo Daniel Faraco, m. d. presidente
.

EXPedi.ente r��������, Dlarlana da Federaç!o das C.M. de San4 M,.EU BILHETE

,
_ i. � ;.' ,I • "', � Repartlções M . "

ta Catarina. Em" seguida fez uso (Para a srta. M. C., autora
.

' ,

. _'
. ,

.- �. :Hj. P" b J
• � São Pedro de Alcântara, no da palavra - um dos novos aspi- do«Bilhete Azul» de

Bedaeao e Oflcio.as
.. � "

.

U· Icas
..

�< último domingo, apreciou a uma rantes da congregação de São 21-1-939).
� � . P d

.

A b d d Lí o seu bilhete. Gostei. Como
R. Conselheiro "Mafra, 51 I .'

.

� bela demonstração de fé. Pelas e roo pós a enção s a
se gosta de tudo quanto é escri-

Florianópolis-S.Catarina �oo�� ��.iG 7 horas, quando S. excia. revma. por 8. excia. revma. encerrou-se to por uma criatura, cujo espíri-
o sr. Arcebispo Metropolitano a sessão com o hino nacional. to cé como um lago triste.. : se- -lNIVERSA 'nos
subia os degráus do lindo altar A sessão produziu a melhor reno, Iimpido e azulado».

. .

d Permita-me, entretanto, esta
PROFESSOR SEBASTIAO

da monumental igreja de SãO Impressão no animo os que a DUTRA BARCELOS
Pedro, entrava pela na \ c central. ela

. assistiram. justamente pelo franqueza: as moças modernas iá Transcorreu, sexta-feira, ô ani-não têm esse espírito tão candi-
ao som de' entusiasmado hmo genuíno espirito de disciplina e do, tão meigo... Talvez a srta.

versario natalicio do sr. Sebas.

mariano, uma numerosa falange coesão marianas nela demonstra- esteja influenciada pelos roman-
tião Dutra Barcelos, competent

de homens precedidos de uma dos. ces de Escrich, e esforçado professor em S. E«
. O seu romantismo força-me a tevão, distrito de Ribeirão.

bandeira azul. Eram 011 congre-" MOVEIS - O ilustre professor, que" é gran
engenrar no meu cérebro o seu ..:! : • •

ga-dos de Flolianopolis. porte como sendo uma criaturi- ueme?te �s�H�ado naqu�le distrí
. Tinham ido a ,Sãl) Pedro SO""

,

ln.a' C-ASA SILAS nha adoravel, pálida, olhos tris- to, fOI muitíssimo cumprimentado
assistir á instalação da Congre- tes como os da <virgem de lá- «A Gazeta>,

.

embora t.a�de
zacão Marl'ana para ho '5 e .Serviço .ótlrno e" ..

preços bios de mel», que serviriam de aoPereseneta suas smcera"s fehcH�
Marl'a de Lourdes Machado' �:tG ,

mer.. ç a p la oassaeem dessa aus
.

.

d adorno a um corpinho que se .
. II> �pl"

C d Ald P moços e levar-lhes um fraternal aruma ores. , . dAI d ciosa data.
ar oso, a aiva Quint, -braço de amizade. Tanto se fabrica como se pres�ana a un;t mo e o "e art�.:,

Maria- da Conceição Passos <Jr PI' . -

.

V· d
. .

I
Emíim, eu vejo em voce, espm

) M
'

e o vasto templo, repleto de Importa. 10 e e veriflcae o tualmeute-visto não ter 9 pra-mã), ada de Lourdes F.agoso,
u congregados e fieis em geral. nosso stock, sem compro- zer de c .nhece-la-studo quanto
InoaClf Barbosa de Oliveira ressôou, durante todo o santo sa- misso. de hêlo e atraente u'a mulher
Antonio de Lara, lone Mantl' d "G t

.

dcrilicio, o concerto harmonioeo Pontualidade, perfeição e po e possmr.
.

es afia e me ee-

da Costa, Diva KOl'rig, Onete Je centenares de vozes a reza- rapidez é o nosso lema. pressar com aqu�l� ternura. na-
Grisard, Celmira Santana' Borba I

tural do seu espjnto=-o que não
'em e a entoarem os ouvores Rua Conselheiro Mafra,72 fica bem a um homem--e -dir-lhe-ia,
de Déus e de sua Mãi Sanli�- TELEFONE 780 então, que esperava ainda vir a

COlic�rsó 'pára ingressar e re

versão de professores, nos esta

belecirnentos de' ensino primario
(Decreto-lei n' 325, de 26 dt
novembro de J 938).

INSCRITOS

INDEFt:RIDOS

Horteeia Nunes de Souza,
Maria .\1adalena KO'luch w�k'
Elna Possamai. Maria dfl Lour'·
aes Ro("ha, Silvia Soares.

-CARTAZES
"DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:

ODEON, O lider dos
I, cloemas '

/-�
I

:: )

)�'S'�� HORAS: \

A notavel comedia da War'n'er
com ERROL FLYNN e JOA�
BLONDELL

o homeDl perfeito '

Preço5-2$500 e 2$000
�INES (;OROADOS

REX, às' 7,30 hc,ras:

LICENÇA SOBRE PALA
VRA com Ingeborg Theelr
e Fritz Kampers.
Preços-'2$500 .e 2$000.

IMPERIAL•. às 7,30 horas:

CONFETTI--com Leo Slezak
e

. Friedl Czepa.
- Preço-I$500.

AULAS

.

slma.

S. excia. o sr. Arcebispo di�
'ribuiu pessoalmente a� sagrada'
;omunh�o 80S congregados-' de
São Pedro" Saldo Amaro e

Plorianepolis.
Após a (t'issa e o saboroso

,;afé sérvido num salão da paró·
�U1a,' os congregados acompa
Ilharam o sr. Arcebispo á ma

'fiz, onde, ante� da missa caôta
la pelo rev. P. Ródolfo Ma-
chado, .,', excia. revma, o sr.

l\rcebispo mandou lêr o decreto
·la ert'ção can8nica da ndva

cOllre�açlo, impcndJ em seg�i-,
da. a.s insig,nias ma{ia*s .ãõs

....pr{ :
melros noviços do lu(-!!..:. :

'

-�
.

Em seg�ida a um '�breye?4e,-
c::anso, reumdos todos na

..
� ampl.l\s .

nàves da matriz, o .rev.. P. Emi� _

F'llzem anos boje:
a exma. sra. d. Gilda

Libôs, digna esposa do sr.

te Lima e Silva;
a sra. Iracp.ma d03 Anjo'!!; .

chancelas, I a eenherinha Aiice Meirel
para iTlu· filha do sr. João Meirel�s;

e menino Tadeu, filho do no

so saudoso conterraueo sr. Brun
Spoganicz.
PELOS CLUBES ;

1à�izaÍ'-se á, no' prox:imo 8

bádo� no vastos e e1f'gantes S8
Iões do <Lira Tenis Clube». UlII
grandioso baile carnavalesco, eiif

C to qual. comperecerá, além do b
00 ra co «As Jardineiras>, organizad

pelas' gentis senhorinhas OJgI
Lima e Ivete Tolentino, o d(
«Marinha vem aÍ>, que' tem CCj
mo elementos os seus antigoi

do mês de dezembro d·e 1938 componentes, dirigidos pelo sr.
Evaldo Moritz... .:

VIAJANTES /

Pela Empreza Viação AteriDO
viajaram ôntem:

.

Artur Priess, Joventina Pri�Iia,
José Daux, Agripino de Santsllll)
Teo�oro Luiz Albrecht, Jorgé
João Amaral, para Itnjaí; Mi
nesia Liberato e filhos, para T
iucas; Mariano Martins de Lima. ,

Adelaide Oliveira, Maria Oliveira,
l\I&ria José Oliveira, J�Bé Olivei
ra, Maria Farias, LeontinÍl Bar'
ges, para Blumenau.

Pela Empreza Auto Viação
Catarinense viajaram ôntem:
para JARAGUA': Timoteo Avilli,
dr. Lilbon L. Silveira, Mária
€onceição, 'dr. Arno Hoescbe
M_ario Vieira Costa, João Cõrnun,
Sá Ferreira, Onesino Pereira'1
Odorico Lima.
-

Para ITAJAI': Mario Cordeio
ro, Estefano Horn, Clodoaldo
Furtado, Leontina Magl;llhães 8

EucIide Lopes.
'

Para JOINVILE: Paulo Seh'
-,-.------'--- wartz, Darci Magalhães, Rovildo
Rs. 232:3'71$400 Magalhães, Diamantino Nasci'

. mento; Luiz Azevedo Silva f

.odorico Lima.
Para BLUMENAU: Celso Ale

rida, Arnaldo Mendes e Ben
Marfim.
Para LAGUNA: Salvador Sto

go, Durnera e Diná- Areão, Gr
gorio Berchenerch, Miguel Costa,
Pedro Luciano, Maria Costa,M,
ria Lugia, Manoel Medeiros, Si
dnei l'{oceti, Olga Arruda, Se
tião Goulart, Alvair Sbolt, ArDI
ro Machado, Celso � Koerkh
Abib Sucar.
MISSAS

P..

Livl�aria Schuldt
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
brica de cari �b'}s de borracha

��.

Artigos para escritório- Livros em brancos-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam· se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de datar, de metal,

tilizar
.

estampilhas---
Hua Felipe Schmidt, 27

Florianopo}lis ..... Sta, Catarina
_. 1 .

- .. ';;-r?-
41

Sociedade- de�-�ssistência
a' l�pra, em

aos Lázaros e Combate
Santa Catarina \

E . (; 'E • T A I
�-----I

R

50:000$000

180:917$000

I '287$500

141$400

855$900

'---..

95$1.00

74$500

D E s P

I - Dinheiro em Ctlix"i 121 $400
7 -. A uxílio mensal da Pre.

feitura de Florianppo)is
mês de dezembro .

9 - Ofert� do sr. Pedrq
Paulo Cunha de Rio 'dd
Sul, sendo renda liquida
de um fe���val prumovidd
pelo je,lrnal «Nová-Era_);
de "propriédade ,do roes,,!I.

-

DE- CdNTABILlDADE
MERCANTIL E BAN4

CARIA
Português - (;or
respoódêneia co
merciai 'fraitcêsa ·26
e' iàglê...-ilritDle- ..

�ea;�-.pratica Ju-
. rldlco�e8mereial.
Aôlas pára .,o�-
..

CDrso8'�

mo sr.

19 - Mensalidàdes dos sócio�
. de Florianopolis, corres

pondentes. ao mês de;;
novembro '

- Mensalidades elos só

cios de S. José e Palhoça
Venda de um livre cF!1r·(

rapos de Idésslt :'pela sra .

Otília Bfum
31 -' Saldo para balanço

Rua G�eral :Bittencou:t, 122
'PreçOs' razoáveis

....
'

- . .,."

_. .....

' i

»

- Depósito no Banco- Po
polar e f-\gricQla

.

-- Dep6.ito no Banco Nacio-
166$100 I I

.

Dal do Comén:io -

.

7 -, Depósito DO
,

Banco
Nacional do C01Ilérc,io

10 .- Depósito no 'Bànco
Nacional do Comércio

I' _ D'epósito no Banco
Nacional do Cemérció

141 $400 19 _ Pagamento de 10 '( ..
s8b. e 95 J $000, de meu

saUdades, à cobradora d ..
Adelaid� Tomaz

.

151 $000 22 _ Depositado no Banco
do COrrJéfCio

I

20$000
230:917$000

54$500

Rs. 232:371 $400

DelRoo.t".eáo do Saldo Geral

Depositado- ne Banco' Popular e' Àgricola pI fixo
Depo�jta�o no Bane? ��acional do Comérci. rI fiXO

50:000$000
182:276$300

Saldo,' total em'31 de dezembro de 1938-8, E, ou O. Rs.

CONFERE
't;arDie.· L. (;.10.1.

.

Pr,esi4entê
,-

.

!' ;' " $: -I �. r r: I

232:276$300

Maria Lalz�, ••fDlaD�
I' _. Tesoureira
-'i

ser o cisne que ha de navegar
nesse lago c sereno e azulado> do
seu espírito .

-Abriria as asaa e deslizaria por
esse lago em fóra ...
Conseguirei fazê-lo �

N. C.

Decorre hoje o primeiro ani.
versario natalicio da interessam
menina Marita, estimada filh
do nOS80 conterraneo sr. João d
Carvalho, funcionario do Tesou
ro do Estado.

Aniversariou-se, ôntem, o n08
so distinto conterraneo sr, d.
Paulo Demoro" residente na C
pital Federal.

FIZERAM ANOS ONTEM:
o sr. Antonio Pereirà da Silv
o sr. Artu}: Thomse;
o sr. Osvaldo Horn, comercian

te nesta praça;
a exmo, sra. d. Etelvina

colich da Costa.

Foi Ôntem, rezada, na

do Espirito Santo, uma mi

por alma do sr. Matias' da C.
ta Sellger. falecida em S. PaD
mandada r�zar por sua afilha
�eDhorita Clementina Carvalho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AGAZET I�JL�l�'Alf d P de Arau! I ri·· .' '1=_m��4Siw!2W����GDr" f� o · e rauJo . Accaclo Mo- � Cálculo de qualquer Planta,execução, fls- BMEDI CO . • � estrutura 'em' con- cauzaçãc e direçãoBspectahstaem molestias de creanças, nervos ·relra tem seu escríp- � ereto armado d; Ob,8S"
.

6Aímpaludismo e molestias da pele � e ferro Aparelham'anta -com �torto de advogada á rua � �Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-

I
� pleto para censtru- �le e nervosas pela .Jlutohemotherapia ,ViS\!Onae de Ouro Preto � ções de pontes em �Consuttoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13 � concreto armado �

Telefone, 1.584
'

.

n. 70. - PhOl1P: 1277.-
��.' . "�

�!U��s.:-pas8 às I�_ eda_s,14 às 16 horas

Wr l��'_�:'��I. !._I_':_ '-"--I , �
i EUlur frfll(lllilEIU j Oma, Carneiro Ribeiro i
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ECUMA$

I
Pal·.cio da Caixa Economia.

��MA�Cfl�8 DÁ "rua
.
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1· Andar • Apartamento �
e�kHl!� ik1 CatxaPostal, 784 _

�
III dllY� 'J41i .. � ,'�

��A�;A;;:�.� \� �
_. MlIhon� ........ � iS
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"��flf l1EP.uunw".!_ �. �'..

R�dl�� � Curitíba Paraná �..para seuMconcerto. preeu- � �rat a Casa us!c�J. que cen- � �ta com a eficlna melhor � �I montada 11!l ca�itaI. .��Iti�'q �
. Rua [oão Pinte, .2 .' "

.

%I ..4 .. !.. ,g. .- 2 ,- ,fi_R;· %1 'ir;' " P:=· C LU.áU.4(.··· ,;.";=4;:X40 ...400}';

M.hDIf:;O o P�E R A D O B

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

BOAS 9 AS 12 E 2 AS 5

IiESIDENCIA A RUA José Veiga 186

1'1. '=�:''',
- ,;"

FONE 1199

II
Atende chamados a qualquer hora dia e noite

I I
I

·Dr. Joaquim Madeira' Neves
'I

1'11 Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

I
i

'MEDICO·"'OCULISTA

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
.

tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na' especialidade, com o dr. Pau'
10 Filho, no Serviço do Prof. David Sa\Json, no Hospitai

da Fuodação Gafhêe·Guinle do Rio d� Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eietrecidade Médica, CUnica Geral
Consultas àiariamente (ias 15 ás 18

CONSULTOf�ID Rua João Pinto 7 sebo Tclelone 1456
RISI DENCIA: ,Rua _Té'nerite Silveira 57 Telef. 1621

.MQnt�_t
..

j
..

,�__ iiiãiiE_i.íiiiriilliili'�iiãii'iiiÃi'iiiii�iiiii"iii'iTiii''iliiitili'iiii'sialamili!'

I àr.·Augusto
'de, Paula

ti I ....

Parte'ira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44,

FODo.1181

1.fiJ;%1"Ç';:!:]h;"i.;;·

MEDICO
DOENÇAS DE SENHO,

RAS-P.�RTOS
Operações

Censultorío. Rua Vicor
Meireles l�

"'8 1 �,30 e das 2 as 4 h�.

Residencia: R'Ja Vis-onde
de Ouro Prete, 42-

Fone: tensultorio, 1405
feae: Residencia, 1155

I Dr. P.dr. d. Moura ,.r.. -I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobra-do

I Telephone n· 1548

Banco do Brasil
lapltal

'uM�e de r.serva
116.000:000$000
'259.746:1008000

iXECUTA T@DAS ,AS OPERAÇ6ES BANCARIAS

AGENCIA� lt CORRESPONDENTES EM�T•••• PAIZ'
ACIlNCIA LOCAL RUA TRAJANe, N. 13

,Abona, .m;.�C!mta corrente, os ,.,úintes·· juros: .

S. '8.J.r.,.(C'1v.tr.�ÇIAL SEM LIMITE) '2% ala'
• lilllitades (H_ite de 50:000$) 3� alaip. p.pulares (idem de . 10:000$) 4% ala iI)j!

Dep. ele aviso prévio (de lUJaisquer quantias. com retiradas tam.� �
bem de quaisquer importancias).

: � com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

J!)IlPf:)8IT9S APRAZÚ--FIXO:
.

pt 6 mêses
lor t2,mêses
Cem renda mensal

LETllAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo propercional•..?
expediente: Elas 10 ás 12' e da I 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafico: SA TELLITE
�.."...

l!l
,,�,

TELEFONE 114

F1orianopolis-1938 =--==

Curso de Maquinas e PilotagemTA Eleírica
-!,§lg_

PARA INSTALAÇÕES'DE LUZ, F€lHÇA. E AN
TENAS DE RADIO, CQNSEf\TOS E AUMEN·.

TOS P#OçuR!:'�M. .

A E:LI!!T�ICA
TEM SEMPRE ÉM STOCK E A' Vl::.NDA PüÍ{

I
- PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU-;TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES I VISITEM A 1CI1�trltliriaRua Joio Pinto n. 14 .. t;; ..,

ACABA DE REClBEI\. UM FIN1SSIMO �ORT(""
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRfCUS, NOVq "l
DADE NO RAMO-AI3 nco ��ARANTI80

Venda e i'nstahl'ção de contador de luz e forç8�po,r
prf:\ços modlcos s6 na Casa. A

.

ELf:'TRICA
>

r�.�.�!S;'PI·�i.,i.:d-:I�:�::a,�··':4Gottsrn.• nna.
-

. da Silva'l
J\dvogado

,

P. 15 de Novembro, .3 sebo
Fones 1631 e 1290

Tira
e calçados de todas as qualidades
TA.MANCOS_ mexicanos para

-Praia de 'IIanho
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDOES.

.

BONETS, LUVAS, etc.
Artigos para seleiros e sapateiros

Fabrlca da Calçados _. BARREIR'OS
DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFRA, 38

A. LHEUFtf!:UX

Ex-chele da clinic:a d. H.spi,
tal de Nürnberg, «(\'oreeser
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kr-eutçrJ.

EIP.Clalll�.,�� clrurll. '..,.:.,;iliii·JT'"'�bliu'r ;.$;; :1\5» Ii& '; "7 2 LI! ·,B'Ic!.K&J ,!'!íI@JS6ç fij ,5 ,-;;:. G:t '�iiiE

fi alta cirurgia, ginaecologia, (do- h'.llt·I�·A .11't"-·ln��tI·'o· e leJe'-·'·z.'-�a�, enças das senhsras] e partos, ..,., .. ,.

cirurgia de sistema nervos• .,
_...................__-

.............0=_.�.m_e..........:=·.....:-CII-....!IB!!�......._�-----------

opera�6es de plástica >1... q�õOnQ rn i li
C�NSULTt>RIU--Rua Tra- '

T Lo.. I h dano N. 18 das 10 is 12 e •• nas ra.a os o
dIAS 15 ás 16 1,2 horas.

TELEF. 1.28; C.nsulterio Ttlcnico de
tU:SIDENCIA-' �ua Eaté-

l�vr�:'�:3��1
d'.r.�i,,:'.;�I••ab.ld

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

tratamento moderno das
molestias do Pulm{lo

'

Consult.-R. joiO Pinte, 13
1 eMone. 1595

Rei. Hotel6loria-Fone 1.333
(lwullas das 13 ás 16 hUi

,

�
__.....-r �---...... �

IVO A. CAU8UltO PICCOLI
.

Enge�,h.lr. Civil
todosfDref!ssienais Ra,.i1itaaos FOara�

C!'s ... rY"HDS ai. engenharia
Administra,ãe. censtruçãe e � referma de

pagamentos em prestações

�rojétQs em geral

Escriteri. central: Rua 7 de Setero,bro, 47

�P. rto Uni ã o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Vi a ç ã Ó U ru s s/a ri .g a
...

'I rS;':;;i;-;S-··_·�-�Jo;:-i
. . ..... SEG\JRANÇA -_ RAPIDEZ - COMODIDiWE 1---- ._-

�D..."tr=.-::ig}�!!_.!!�!�=",�!��::"_�,,"�!!!.!!.. I no distrito do Estreito
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS t�.� -: Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em

esçelendo por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma. Cocal, �.
_ metros.j, Bem sêca e de otima qualídade.

Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço .do Norte e Capivar IDUAS VIAGENS SEMAN A,IS em combinação cemasí _ DISQUE PARA O N. 3
linhas de onibus Ararar.{;,uá-Porto Alegre I r .

SAI�DAS de Florianopohs ás terças-lei a. e !abado�. • �_ � � -Il

ás 5 horas da manhã _ F [ 5115'" .6MR## #***S§t)'!..ae#44§�.I&riaa
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domirgos,

ás 5 horas da manhã
A 'linha""de Porto Alegre chega em Araranguà ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
. 1 AGENT.,ES-·Araranguá: Bernardino Maximo- forqu;·

Ihinha: Gabrid Harns- CresciulIla: Ado Faraco Filho-

I/ Co'cal: Zeferino Burigo & Ir�ãos- Urussanga: Posalino
Damiani & Cia.·-Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Ssndrini

AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOÃO'
'.

NEV'ES' "r-- Erondino Cardoso :�23Otavio Cardoso uv

_ Bu.. Trajano, 2-Fone, 1655 Bemardino dcs Passos 505
HOTEL, .Do,S VIl\JA_NTES -- procurem para se hospedar em Ararao.uá Numas P. Cardoso 514-

pProrleta..io - dOTE' MAXIMO Waldemiro Vieira 510
_... r\1ENo'k.,!5E um �:rren:'I:o·;/téH -ÃÀ'lA%Ü"TH i

I
Pa�r.ocinio Vieira. 521. .

gar BarreirOs, com duas cases
.

"
Rubens .' ��5C A F E' J A V A de tij�los nov�s, um bom .pasto,. �u�d:r:dho �u�r:e::�:I��r:nua.�: ""'1' sm\ii\fiM\f4i!§!h+-i$=�,@tjW$*I-��4:Wlm't1iW�cocheira, e

I bOda chacara e

agbua Americe do 'S�I .

'

'I = .,2#. ! #4.%4""'*1." li
com uma in a praia para 4-

•

: I
nhos, fazendo frente com a

C.HARLAUTH i.) I=MPRI=ZAI
Estrada Geral, que segue pará. I. L L
Blguassú. A' tratar com o pr&'

---------!IIIIIIIEI-El!!B:!'.l!!I!IlS1li__lelÊ'E___ prietario-e-Pedre Sipriano da não é um creme comum (;ARGAS E PASSAGEIROS
Silva, em Barreiros.

'" Li .• dJ �=.�. CHARLAUTH

G :R A N D E H O T E L 'M O D E R ,N O "cbe extingui!à, as sardas, pano
cravos e espmnas, sem a rmmma

. PREPRIETARIO irritação deixando-lhe a cuti-

João Ku h n limpa" macia e fresca.

ESTREITO

F

v. Exeia. precisa de Dma� lilnoDsiue.?

Disque o n. S D2OO de seu telefone :e

terá não sé para seus passeios, como tarnbern para .

viagens.

São todos carros morlernos e confortaveis dirigidos por
habeis volantes,

n tA f iii!'0=;4'
• _- .... '.,..... � __ '119'

'�hJ._,: ....�':::::"":,..;�

o
Avisa, á. sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir os mais es
plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. VI,AÇÃO ATHERtN·O

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLl'ME
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA:

ÇÕES NO ES€RITORIO DA EMPH.EZA, A' RUA CON
SELHEIRO MA.FRA, 29.

DOloarios de saídas

CAI�A PQSTAL, 82 ENDEREÇO TELEGRAFICO:
Graodhotel

•

7.

"fl :mrrm

Em prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente
. novo,

.

dispõe de qo.?�
r

acomodações _para os srs víajantes e exmas. familia�,.;com luz agua cOJ:r�I];te. -.�' ,

.'.
,

'. em todos os quartos
' . c -"-

.

Tratamento de primeira, ordem -

�

Dlal·las: 10'000-12'000-14'000 e 16'000 . f.

SALAS DE
.. AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÁO·

__________ ;------=._j-'�·L;�:::..���� .' ___:���:.;..:"'��� .. "1>" ."'1 """'_�"r"'-��'"

'Clube de Sorteios em Mercadorí'a'í-c
4 de Fevereiro 4 de Fevõ"'-eirc;

Banhos quentes . e frios a qualquer hora 6:609$000
RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios e Telegrafos
,

Santa Catarina

Muitos outros prémios menores

Formidavel •••
Tudo por 1$000

IFantastico.. ��
J�

Laguna!.J

-

ptEP"ESENTANTES E CEPOSITAPI'OS EM aTA. .. OATARINA
O A FI L O' S H O II: FD C K E S A.'..

,

Buzinas Matriz
BaseH

FLORIANOPOLIS
Velas e HftgD

- .

.... • • •_.....41 � .

........... M .

, ',;_-1
..c_ , �

�.���
_, Filiais el11:

1 �.

� - A�I _ ....

�� � OO"_OAl. lIet I. (lI,_ ."1••)
1l1li d.........,......

.

A

veRd...IR 1011__ .....
IIR_4IS .

� .

_ BI"menau, Oruzelra' da Sul,
Joio_ii., L.Ue., Laguna, 5ãD1'

,
_ ...

Francisca da Sul
y .•. ;.
. \
-, ,

MOSTRUARIO EM:
-1-

. , ,

je'

1-
. � �':.:-� ...:\�

,",(��;':�/i�, �

Tubarão·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Direção' de Hélio Carlos

placard foi injusto para o Brasil, porquanto
fornos senhores absolutos da c,ancha durante
os dois período,s. • ... A nossa vitÓria ;'de'3x2, so-
bre. a indiscif.Jlinada equipe dos argentinos,

deu-nos:a desejada reabilitação .

, ,

. Regis

Cairemos mais uma vez com Nascimento ou venceremos, irredutivel no seu ponto-de-vista e manda bater a penalidade. brou-se.destacandcese, neste mister. a nossa poderosa linha interme-
com Nascimento. Não nos retiramos de campo., .

diária Zezé Procupio, Brandão e Aíonsinho pareciam �erdadeiras
Esta foi a frase de Teixeira de Lemos, vice-presidente em Reconheceroos que, acima dei tudo. o juiz é a máxima au- máquinas tal a atuação assombrosa que exibiram,

exercicio .da C.B.D., ao técnico da equipe nacionajquando decla- teridsde em campo. durante o jogo, ,e cont,inuamos a jogar.
'

UM GOAL ANULADO
rou o pedido de demissão do cargo de orientador da equipe brasi- Demos mais Uw& lição' de àcrisolado espirjto esportivo, Diante dessa reação espetacular, os argentinos ficaram ato-

leira.
'

. quando estavamos a um passo, apenas, do titulo de' campeão do nitos e perderam terreno, limitando-se, apenas, a, se defender.
Nascimento, quando do jogo passâdo, se houve com a mes- i mundo.

-

,-
. I Adilson, o jovem ponta do Maduleira A. C.. ao bater

ma dose ,de i�parcialismo. de bons propósitos, em reunir uma equipe I
• �u�zemos ven�er, tinh��o� tea-m

-

para tal. tinhamcs possibi- ;,um comer. dá. oportunidade a que Leonidas, recebendo a esfera,
que fos�e mais cap!'!.' I lidade, o JUIZ não quiz ... pacreucra. .

-. I em�ata a partida. .

. ,

'. Ora, ne c�rto prazo de 8 dias, não podia, absolutamente, � 93,�.� I' jogo COPA ROCA-No 6nal da pugna,5x I !. .

O arb�tro, porem, anulou este gcal, recebendo uma gran;
orga�l�ar um selecionado que representasse a pura nata:;: do futebol: contra nos...

,
.

" . I,de vala da assrsténcia.

brasileiro.
, ,I Jogando em nosso campo, protegidos pelo calor vibrante da

Escalando, Batatais, Machado, Bioró. Rqmeu. Tim, .Hercu'j torcida. aceitamos, conformad.� "a derrota, não �s�oçando"o.menor I. ., FINAL DO I·. TEMPO
les, portanto 6 elementos di> seu t:�m, ,nuoca pensou o �éCOlCO na- j"gesto. �c: agressão. porque reeol1hecemos--a"(sttpenonda-fe técDlca dot. .' .' . .

cional que estes elementos fracassassem. A.] adversaria: -I
, ,

'
I fOI emocionante, Os argentmoe estavam, por assun dizer,' esmagados •.

Todos estes, nos treinos preparatórios. foram os mêlhorés. t
.

Vem o domingo seaUIJ �e •• , �. ��o, da COPA: ROCA. I; A reação, elida vez mais. era tremenda. .

,:

Médio, que foi. o�tro pon�o morto em ca�n�o. foi designado \. •
,Os b�asi\�.t� d�� . I.D� am,�Tt\�. (fS· seus mesmil�IOlb'" ;. � c_Q_:-O Q� �rl!iÍle_i_�Q'l, no a�a9..1ler .t�minotl.. Q I. .

. re""mp;
porque; realmente. I'.Ds,.!!�m�a, fQI O"'-"JJJelhQ!., _',' _

",lIvals do domingo pa�sa�o, 1f e at�ara� com � IDeSdlO teach. com os argentmos vencendo de 2 x l,
Porem, convem tnzar, tudo; no <tIa l!l.rque- n03 raziamos Falljl.�am 15 rmnutoa i)M8 ,termm .p Jogo e a pugna 'es-

nio- dava certo.' " tlm\-etnpat$ de :2x2., Pena)u contra â
-

flientina. 2. portodo
Foi um dia negro, de má sort-; parecia que a má sorte

' Eles. numa prova Bagrante de espirita anti-esportivo, se

a(18 conspirado contra nos, despejando toda sua ira naquele dia. revoltam e se retiram de campo. Para este tempo, os brasileiros entraram com o mesmo lir-
,

Romeu e Tim, que sempre tiveram atuações primorosas, ee- Não quizeram aceitar a derrota. dor, dispostos a 'desmanchar a diferença.
tiveram irreconheciveis. Em verda�e, não' são dignos de tomar parte em jogos inter- Afonsinho anulou o trabalho da ala Peucelle-Sastre e

Batatais, que no arco do Fluminense é o rer dos goleiros, nacionais estes adversários desleais. que não aceitam a derrota no Zezé Procopio o dá ala Moreno-Garcia. e Brandã� o� trabalho de
parecia um principiante naquele Jla. gramado e não sabem cumprir e respeitar os tratados que assina. Masanlônio .

. � E assim, com exceção de Domingos e Leonidas, que esti-, ramo QU'l linha de hafEs, como jogaraml
veram regulares, o restante parecia ser principiantes. Destarte. DO dia, 25, que seria o 'do 3' jogo-o do desem- Perácic, que Iôra machucado por Leónidas, mesmo com a

No 6nal, fo'i o que, se viu: 5x I contra nós! Perdemos a pate-não será efetuado porque 'os i�osubordilladC)s ,che'fes d� dele- cabeça amarrada, continua a jogar muit«;>.,,_bem.
írivendbilidade de uma inaneira decepcionante, chocante, humilhante gação argentina... 'não aceitaram I �_ .: ,

A linha entendeu-se admiravelmente,
e. eSn\aQftMdoafs8.Lv'-�e-,o',"""'a� :�e·'-<a'�Ç':�ãO-=;-.-f

,. �"--.F"- ,,"i' • ê.��� , -_ .. �",'
O'

-

�J'Ã.�
As alas Adilson..;Romeo Perácio-Carreito, oeste p,etiodoJ jogaram

.' ....... âdmirá'f!lmenre.v,'send�s "1llf'dJ1)'S·-i-o}�"s-P&Ja-":íi\�Cilv'J�.... Leo.,.
O sentimento de revanche, de reabilitação apoderou-se da nides, que estava num grande' Elia, ab_ou completamente a defesa

alma de todos os brasileiros, clamando pela .conciência de todos. A's 16,30. as vàrias estaçõ('s de rádio cOlnf.çllram a dar àdversaria., ,,'

Nascimento foi,'mais uma vez. prestigi�do pela C.B.D.; os as impressões dos nossos jogadores. que, . cerno /era natural, fa.la- E, ao� 30 m ..de luta, Pecado' 'serv a eonidas num _ ...........,

.
técoicos de todos os grandes teams vieram lhe prestar seu. ap6io vam na alvejada reabililação, tendo fê na � vitória. 'desses ataques cerrad9B. que da alto a ADILSON, qtie, de ca-
incondicional. E, entre êles, Carlito Rocha, do BD/afogo, foi in- O chefe da dele�ação argelltina. ,�r. lJario Drago. e o beça. marcou. o
f:umbiào de ser o preparador 6sico da turma. técnico da rriesma.· fataram, á slla nação. confiando. ilimitada-

Todos os players se lançaram com ímpeto e ardor pahioti- mente, na sua repressentação.

":-',

Domingos
Zézé Procópio

Adilson' Rooieu

Florindo

GOAL DO EMPATE PARA O BRASIL
O rnagestoso estadia do C. R. Vasco da Gama, que é '

o maior do Bcasil. tremeu sob o jUllo daquele avalanche humana
q1le se comprimia ali: '

A perseguição à conquista do goal do desempate faí
maior ainda, ataques tremendos foram realizados, porém r Montanez
e., mormenté. Colleta desfaziam-os.
, ,

i Há, com�- já narramos, cerrado ataque nosso e Montanez,
impedindo que o couro entre no toai, intercepta·o com à mão.

,
, Os argeD,linos não concordam e se retiraram de campo.

Então. PERACIO. com o goal completamente livre, de
(rdem do juiz. LEGALMENTE POR NÃO TEREM OS AD
VERSARIOS QUERIDO ACEITAR A PENALIDADE.
assinalou o 3. GOAL D9 BRASIL, o tento da grande vit6ria.

cos aos treinos.
Vei� o segundo jogo...
Equipes formada li ... , os ar�enlinos com a mesma Constitui

ção.... os braeileiros' com o team radicalmente modi6cado, com ex

cessão de 'Domingos, Brandão e Leonidu, que foram eon,ervad'os.
Os brasileiros cuaram alma n,ova ao saberem que um Afon

�inho. um Peracio, um Carreiro, um ·Florindo. um Zezé Procopio,
UlO Tadeu, seriam os elem'entos que iriam defender as nossas côres.

,

Entraram tm' campo pina vencer, não admitindo. em hipo·
t�se nenhuma, a derrot•.

leiam animades de, dentro da técnica, fazer uma exibição
,primorosa, não gerando para violência.

E, destoe modo, sucedeu.
Começado o jogo, os brasileiros dominaram. depois dos 15

minutos iniciais equilibrado, amplamente o seu adversário.
No 6nal, quando o jogo estav.a empatado de 2x2, Carlos

Monteiro. '

o referee imparcial e.. sereno, apitou um hands dentro da
área. feito por Montanez, de um modo proposital pera 'que a bola
Dlio enlruse em goal.

E, com turpreza geral, revelando um espirito aviltante e

,desconhecedor das bôas e belas normas esportiva!. - Arcadio Lopez
'e Montanez, em Bagrante dcsrrespeito ao público e aos seus leais Arcadio Lopes
:adversários, agridem o juiz. por não- se terem conformado com a Peucelle Sastre
!penalidade. máxima.

O Bra�il. ver�l1de seja dita, tem se mostrado leal e cum

pridor dE suas obrigaçõ( s.
Em CàUlPOS pottenholÍ, em 1937, fomos agredidos, metralha

dos pelos argentinos. quando estavamos a um passo do titulo. ,Até
a policia, que tinha a, missão de lIer imparcial e ele fazer cumprir a

'h8a ética das coisas, foi' contra os nossos patricios.
,

'

Não nos retiramos, de campo. cumprimos, embora com pre-
JalzO para nos; a�, ord�D� façiosas e imparciais dos áTbitros.

Mas. ia verdade.é' que demos uma bôa lição de educaçAo
espcntivI aos �rgentinos; no� que temos a fama de, no terreno cllpor
tivo. sermO$ iódis,cipllnados.

Veio o campeonato do mundo ...
Com 2 mêses de preparo intenllivo, de concentraçõe�1 fomos da

à França disputar a TAÇA DO MUNDO.
Vencemos a Polonia, aTcheco-Slovaquia, a Suecia. Chegou

o prélio com a ltalia. \._;
.

OpiDiões divididas.
�os, que nlo tinhalllos um comandante à altura do quadro.

}lar lDão ler Leonidas jogado. fomos 'punidos com um penalti injusto;
eJeTem" frizu que eatavamOI perdendo. O 'rbitro IDIrcedrio í

O dUIZ.

que foi o sr. Carlos de Olh'eira Monleiro, teve uma atuação bri
lhante.

Ql1ando s. s. entrou no gramado foi alvo da estrepito�a
salva de palmas.

,

OS .EL.�IONADOS

BRASIL

Tadeu
-

Brandão
Leônidas

Afónsinho
-- Perácio - Carr ,;,iro

" BE4�AO

O "negrinho de cristaln f�i uma muralhá.
ZEZE' PROCOPIO. BRANDÃO e AFONSINHO,

como já falamos, loram três graodes halfs insuperaveis e. por assim
diur. sem dúvida, os tres melhores homens em campo.

ADILSON, a revelação do Madureira, marcou o desejado
goal do émpate e brilhou em todo transcorrer da pugna.

tento. RUDOLFI. ROMEU:-O "velho", até os 20 minutos iniciais não

apareceu. �standB indeciso; porem, depois; foi Q cérebre. o COilstru-
tor inteli,ente das jogadÍls da ofensiva. � -;'

LEONIDAS:-O popular "diamante negro" foi insupera'
vel. foi o granue comandante do ataque; o' nhomem de borrachaR
brilh�lu em todo o, transcorré-r da pugna� sendo um perigo C'onstan

a te � meta de Gualco. Marcou 2 goals, sendo um anulado.
PERAClO, o grande meia-eGquerda do B�tafogo, mostrou

sua grande classe e sua superioridade sobre Tim. Foi um incaft4
savd. constituind.> cem _

CI-\RREIRO uma ala impressionante.
A RENDA foi de 293;OOÔ$OOO. .

_ OS ARGENTINOS
MontanE:z e CoUeta, na' defesa. foram os gigant�s; Moceno

foi o mais destacado da linha; o resto esteve num nivel" apenas,
regular.

OS BBASILIUBOIi
rADEU: que substituiu Vaftp.f e Batatais, dois grandt's-'

arqueiros, falhou no I. goal. mas fez tambem, grandes defesas.
DOMINGOS: A �estátua noturna» jogou admiravelmen

te" impedindo a ação da ela esquerda contraria.
, FLORINDO: o grande 18gueito do C. R� Vasco da Ga�.

ma. foi uma barreira, por. assim dizer.
�

ARGFNTINA

Gualco
Montanez -,. Colleta

Rudolfi �rico Suarez
'Masantônio -- Moreno Gaicia

A pelota foi impulsionada' por Leonidas.
l'Ios ,primeiros momentos de. jogo, .05 adversários se estu

daram, havendo ataques reciprocos- e alternados,
Aos 15 m. da, peleja� Perácio. que vinha se destacando

de uu a maneira Dotavel, .lã um violenta tiro em goal, não poden
Oualco aparar a esfera de couro, dando oportunidade a LEONI
DAS. queJ entrando. obteve o

).. GOAL DO BRASIL
Um minuto após á conquiste deste

,
.

de longe. com um forte tiro. conquIstou o

. t·. TENTO DA ARGENTINA
Falhando T.deu na conquista deste goal. Aos 30 minutos

partida, GARCIA. com um forte tiro. obteve o

2'. TENTO DA ARGENTINA
T.de.... neste Jance. nada paude fazer� visllO eatar com

visão completamente tapada peles d'efenseres brasileiros.

Então, não se f�z" "esperar, a nOlla linha média deído�
.

\
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Depositas dentarias em

Blumenau·Lages-Jaraguá..Cruzeiro doSul
A L B E R T ,0·

.

8 O R N S C H E I N
RUA 9 DE Mf RÇO Nr. 214

Caixa postal 9á End. te!gr '·Minerva"
-'OINV��.E.,

Rua Visconde de Taur1sy N' 18S
Join_lle .� Sla. Catarina.

A GAZETA,..1938
......._.. .

.

. ----_:_---<...-T�-l--·-'-g:-�·-,· "rr=-"-n1j?W j hWHt· (." &UQ .arDr. Pedro de Moura Ferro \ '

Advogado .' .',
Rua Trajano 1. (sob.) ,P R O F E 5 S O R 'E S

....

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

PRODIGIO, significa MlLAGRE
MILAGRE significa
�IIARLAlJTB

usando o creme

�HARLAUTD
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' ...---__

m

-------�

Companhia Nacional de Navega .. !
- . •

'

'. I
...

.

ça_. Costeira .

, !
Movjmento Maritimo ..Porta Flarianapalis
Serviços �de Pas�ageir6s ce ele Cargas

Fretes de'
•

cargueiro:

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarmaceutlco
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

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

"

Central>
e Paquete ITAGIBA sairá á 28 da O Paquete ITAPURA sairà á 25·

corrente para corrente para:
Paranaguà, Antonina, ,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió,

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

f.��'
II?J�

ti
Hotel situado em melhor ponto sílen-

• cioso do 'centro da Cídade

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes Preferido das Exmas.:Familias e Snrs. VIajantes
VISO .e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a·

'

',.
- J L\RDIM GRANDE E SO� �13RIO _ /

testado de vacina. Selado com Rs, 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser. - Q t " b
<

.

.

lU

B'
... d

entregue, nos Armazéns da Companhia. na véspera das saidas ate ás 16 horas, • Uar us uns o la CU�n fJua
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. • BEBIDAS NACIONAIS E ESTRAN]EIRAS
ESCRITaRIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SGB. (FONE .1250)

,'l·
�

,

r

_

ARMAIENS-CAIS llADARÓN.'3--(fONE·1666)-END. TELEO. COSTEIRA,
. P. oprietar io: A."L E ii) tE R E R'Para mais informacões com o Agente

�
_

J. SANTOS C.A�DOSO •••••aG J'�.:� -e------'

e-_,_C A,S ··A. .� Ft-,-. í;;···· ... · .. ·.',,·.· .t.OL/""_'.'..,,"-:,:,:':'
.

. _-.:

;j-"1
'.J�·O '"�,, � V .-L-E-·-·-__,,_.....,.._-----__.,,__;_;- :I.H'OTE',L A'·""."D"·D·1l:fTT·'�.-'·:.

Aperte uni botão �. AD. it"4
.

�

.e ..

ouça
.. ��� estação

.

APRESENTA
_,'�

I O M,ELIIOR DA PRA(}it -- .

I ACOMOqAÇvES" CONFOK�'AVE!S
.

PARA VIA-
A nova linha d. radies . . JANTES E EXMAS. FAM1LlAS .'

I' TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM--'-Ce·
. ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
Anexo: Armazem de secos e

molhados .

Santa Catarina

• Valvultls
� Fono"raios
'.

Diseos
Agulbas

HervaIRrA-VlcrORS,nt-ooisação Elétrica, em quasi to

dos os' 'modelos 1939!11 maravilho
S8 concepção eletrotécnica que per
mite a captação de sua estação pre
ferida: mediante o simples movi
meato de pressão sobre um botãolll
•. 5'e. Pi 4&&.-( .. ZW4U-,; g,b til $ &4-4*;;2$$ &! ; .. 1;:4& 4;4

Distribuidor Exclusivo

Casa P I E P E R
!- .

HOTEL A V E,N I'D A
"1'

etc e _.H

Propr.: . FRITZ SO pp

I
I

I
I
i

O ponto mais central. para hospedar-se em

Joinvile, com conforto, ótimo passadio e prontidã
sé no

Hotel 'Avenida

Rua 15 ,de Novembro, 3'&6 - JOINVILE

.Rua do PrínCipe, 353
.JOINVILE

\

1'- ik&"'rt' em- "$ "t êW ; "si ? T .
.. 'e - \ . do , ...

Admltem-se ainda .algunsllagentes "no�interior
/'

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO -, VIQRO� DE TODA ESPECIE - MOLDURAS-
QUADROS, ETC.-vJDROS LA.PIDAIJ0S1E BISEAHTE' �OB �EDIDA

P I ,E P,E R
Fornece!pers:;o fn·te'rior

C A
JOINVILE

5 ··A:

2

a- ··A OAPITAL.
Rua Con'selheiro Mafra.

SECÇAO DE ARTIOÓS PARA HOMENS-Chapéus Ramenzonl+Camisas - Gravatas, etc.v-Artigos para
. Barbearias-Para Inverno-c-Banho+êport-cvlagem e Carnaval

CAnSA

V 'I-S ITE M

.�.,

d"

esquina da Trajano
r

A CAPITA'L.
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A GAZET·A Faleceu o dr.
Raul· leite

- Notas
-

-------_._-.__._--

policiais'
FLORIANOPOLIS, T�r�a·FeÍl·a, 24: de Janeis°o de 19_3_9_. _

.

AMEAÇADA DE ESPANC!..

MENTO

ROMA, 23-Entre pompas sem

precedentes, a côrte real italiana
J)reparou-s. 'para as brilhan tes
cerimonies 'que se realizaram 011-

tem, quando teve luga � a eerimo
Dia do casamento da princeza
Maria, com G principe Luiz Bour
bon-Parma, sendo que essas fo
ram Ri primeiras núpolas que se

realizaram na família real, depois
da rl)eI.mação do Imperio ro-

maae,

Ao ato' compareceram o rei Bo
ris e a rainha Giovanna, da BuI
,aria e a princesa Giovanna irmã
da noiva, 08 quais chegaram 8

esta capital, pelo expresso do Ori
e te ..
_.

'O vestido nupcial foi confee
cionado em uma afamada casa de
medas desta capital. tendo sido
entregue DO Palaeio Quirinal.
Trata-se de uma confecção riquis
sima, tendo uma cauda de vinte

�l')mpriDleDto.
-

AraiDhãitew�a��:_�
da eerimenia.va famosa capa dou
rada, de dezesseis pés de compri
mento.

--_._-.-."----_._-------_.

Intimada a compare
cer á �ort. Polieial
"8 Digh (;ate, Hllla
cunhada do sr. Hitler

Ai estão os nQssos brindes: Autogelo/
?

á 1:450$000 .

Quartos de Imbóia completos

aí 1:2S0$OOq
.

SElas de jantar 'de Imbuia •

á 500$000
Mobilias de sala visita, estofadas elfino gobelin

GRANDE NOVIDADE
na "A

o S�bão ' .

���p>;'--.

"Virgel1l_ESpecíalidade'9t�r�1
de WETZEL &' ·-Cia •..,:- "Jõiiiville MARf;A REGlST.RADA

.

E�#/4�\

recemenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.
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