
Assim como ha pessoas· que se deleitam em os ar

quivos em busca de vetustos papeis para deles tirar escla

recimentos historicos de épocas remõtas, as ha, tambem,
que se comprazem como se dá entre nós, de, no grande e

misterioso arquivo que é a natureza, procurar horizontes

para explicar obscuridades do presente, Daí, em extrema

paciencia, passo. a passo, dia a dia, andar a levantar si

Iharias das camadas da superficie terrestre, para delas ar-:

.1 rancar segredos e explicar certos místetíos,
E se dissermos que existe nesta capital um museu

arqueologico, riquissimo e opulento de assunto Puramente

.� catarinense, estou certo de que porão em duvida os 'inte-

I
ressados pelos assuntos de nossa terra; incrédulos outros

.

dirão que tal cousa_ não, passa de fantasia.
' ,

I
Aos que aceitarem a veracidade do fato não deixarão

.
de procurar entre os formados em academias o provavel

1
paciente pesquizador em saber a vida dos nossos antepas
sados, tal qual era nos remotos tempos.

Pois bem, direi que entre' nós existe um destes be
neineritos que, embora de muito jovem fiado ao comércio
também é um apaixonado arqueólogo, tal é o nosso co�
estaduano, o sr. Carlos Berenhausen, socio da importan- i,

tissima firma Carlos Hoepcke & Cía.r . ,

.

Nos seus lazeres, com paciencia, com verdadeiro a

mor de um sabio, não lhe tem escapado um fóssil, um

sílex, um pedaço de seramina, que ele proprio reconstitue
um desenho, um crâneo, uma IGAÇA�A, um tacape de pe�
dra, um craneo, uma concha, seja amonite, tribolite ou

outros fosseis, proprios das terras secundarias ou jurassi
cas, que os não guarde e classifique.

Já vão .eles em numero de quasi cinco mil.
As caíeiras do Pantanal do Sul lhe têm fornecido um

material de estudo que espanta.
Foi para mim. uma verdadeira surpresa ter contem

plado cousas que muito rne maravilharam.
As inscrições da ilha do Coral, cuja fotografia tive

em mãos, é um verdadeiro enigma, que muito deve interes-
sar aos estudiosos.

.

Pretende o sr. Carlos Berenhausen dar-nos a conhe- I

I
cer as suas locubrações. 1,Henrique Boiteux ANO V I Florianopolis, Quarta-feira 25 de Janeiro de 1939

I
Almirante ref.

II
-�-------.:__-------...,.....'"-'___::___ _:____:--"'-..

--,
-

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

.
I Móbilização de' re- Chocaratn-se

Roubav alSa� �oaqulm ,possue lUZ!sérvistas· italianos
eletr:aca nas sedes do I1lU

(lo patrão pe- nicipio e de todos) os I�'-
d r ao'

.

na
ROMA, 24 - A Uni-

ra a ,-

d.
ted Pres! teve Inter-

. RIO, 24-Pelas 10 .horss. dei- I quaisquer Incidentes, realizando

Istritos . "" .
xaram o Campo dos AfoDllOs. para varias evoluções, que eram aeora-

morado " m.a�o �m varias ton- um vôo de treinamento, três apa- panhadas pelo olhar interessado

.

v-a;.ca.uJ __ ,

,

_

.

. "

" tas Itahanas.e estran- ,relhes pertencentes ao l' Hegi- de uma mulbidã» de curiosos.

,

.

,
.

'

.

O honrado e acatado comer-] já vae progredindo satiSfatOril-1t
jaj-' s de que ínume- menta -.Ie A viação, rumando; em Ass;ll17SlIbr.wo., ;; 0" � ���1�

. RIO, 24:--, Almeti�"
Carnei- ciante sr

...
cel.

Çire�orib. Cru�, � mente.
. • I rfi$: reservlstes, talvez 4' �orm3çi.'J de

comba,te,
para Mare- rios> � Vi!a Operaria,

..
tIuanJ' dO-

ro, de 17 anes, �t p�s;. que, admmlstra PJ:9Ílcua e. fledit-J Para p�teptear o � ,4t'

1!f!t 'da's.&e.! de 1901
. t;�Jat Hermes. pro deles, o L26(}.! b��W8IU o inesperado, emcciçnaado

tica, trabalhava na, .11ciado I é�n;te;tte o prospero e. rlcp mu":,, gaítte, Samjoaquil'fense basta m;;. ,

.

"t ,..; t t, tloba GOmo tl'lpulante� � 1.

te·'f�ii.-Vame�a-qya'ltl)!
testemunha-

sr. Raim undo Lopes�;-_-Máchado, ,rtliCIP10 de São joaquim,:' numa: zer que � em Urublci e Sant' � secre ame 'l � nente Osvaldo Bro.g� Hibeirô 1\'1�[I, ram Cj fllt(), " -

.

na rua' Pires de Atffldda� ." 0,
I

> ,

ue ,v,e., �_pr.Qvar o! Ana a �ol!leita do trigo,.. este ! lIt1t zados.· � des e. o sargento Etluardo Aloisio O aparelho 1.260,
"

ao, realizbr

apartamento n." 90. .

I �eu hno ad�lntstrahvo, acaba i ano, ahnguá a 12 mil sacas. [f el'-�m., . '"
'. I umi\ curva. Ill.:'e��iu viol""fi.I; "Mil'

Durante seis mêses, portou-se! oe dotar a CIdade de São Joa-I
-- ,,_ Trlpulavam o segundo aparelho te sobre o 1.2IT veriftcamto>S6'------"'"

como uma empi'egada exemplar, i quin;,. custeado pelo govêrno .

,

0. oJapItão Oscar. de Oliveir� Ba- tremenda coJisãe.

fiel e cumpridora dos seus de-: m.umcl�al, de luz e ·fo.rça e�e-lE N C O N T R A O O S t�sta e·o sargento José F�!lx �o- &!=q choque brutal oca�i0nou fQjr-

veres. ! tncas, lnstalando a ustna dIS-i.
.

l,dade. @endo o outro aVlaa pilo· tIssImo estouro, que fOI sentido a

No ultimo mês porém seus: tante 8 quilometros, no Rio São 'I'
'

'

.

!Ildo pelo l' tenente Itamar Ro- eentenas de met,ros em redor ca-

patrões, passara� a senti� falta Mateus,

OS OES 'oç
.

e.a, qae tinha c?mo navegante indo os dois aparelhos inteira�ell-

de pequenas importancías, dei- COrl, a, a,bertura da estrada I TR OS D'O
o soldado Valdemlro Jama!.. te des�ro�ados.

xadas sobre os moveis. Aos, Urublcl a CIdade de São Joa- i '
.

Durante uma h@ra, maHI ou ° pIloto do L211.tentou, ainda

, poucos as faltas iam se tornan- quim nota:se grarde i�teresse I
menos, os aviões voaram sem e�uilibra.lo 'no espaço, ind{}, por

do maiores. no_ccmerclO, na .tndustrta e na

'I'e A 'VA L I E R"
fIm, tombar sODre o pre(()io' n.

•

Domingo, finalmente, desapa- I�voura em
,

amplIar seus nego-
1.469 d, a. Estrada Jolio ·Vicent.,

receu a quantia de cem mil ClOS em VIrtude do
..

aumento
. enquanto ° outro se vinha abater

, réis. O fato foi levado ao co- sempre crescente verIfIcado de ' H pesadamente ao solo. o

nhecimento da policia do 4° algu� te�po..
. omenagens aos i Verificado o desas.tre, de" todos

distrito. .
,

.

HOJe Sao
. JoaqUl,m pód,e ?r- NOVA YORK,. 24 - O navio- \ ticia do encb�tro dos sobrevi- d J'

lOS lados correram popularell, pre-
, Detida Almerinda tudo con- gulhar-se de possUlr esplendlda tanque da Standard, «Essa», de- ventes, tinham sido despacha- mortos e a- jBurOl!ms de prestar auxilio ás viti4

fessou. 'Era ela a autora d@s luz elefrica na cidade e nas se- pois de prolongadas e ativas dos nove guardas-costas nove

.

mas, cuia sorte tragica o estado

(furtos. Apanhava o dinheiro pa- i d:s de tO,dos os d!s!ritos que pesquisas, avistou os destroços fortalezas voadoras e 2' aviões cuecanga
a que fie�ram reduzidos os apa-

ra dar ao seu namorado, Aris- sao:. Sant Ana, UrubIcI e Bom do hidro-avião «Cavalier", que da Marinha para auxiliar as
relhf)s deIxara antever.

tides da Conceição. residente na JardIm. ontem foi forçado a descer em pesquisas. Três navios mercan-
Enquanto isso, era a infausta

rua Pa�sandú n: 33? qu�rto ne �ortando com �ovas ruas ar- pleno mar quando voava para tes, dois destroiers e uma ca-, RIO, 24-As homenagens que
I noLiei� comun�e�da ás autoridade"

23. DIzia-se ele ll1vesttgador, bonsadas,. constrUldas pelo op�- Bermuda. nhoneira tambem �o TIaram parte a Marinha de Guerra prestou I d.a AViação MI!�ta: e do l'
.

Re.

?presen.tando-se �e�pre como roso pref�lto sr. �e!;. Gregono Os sobreviventes foram reco- na procura do aparelho sinis- ante-ôntem, domingo, aos mor- I gm�ento d. AVIaçao, que part)�am

1n�Umbldo de pohclar o .Clube Cruz, o Ilndo mumcIpIo serrano Ihidos por meio de botes salva- trado. tos do «Aquidaban» na enslada, ,na o loe?l, onde, em .segUlda,
. Ahança, onde conheceu a Jovem. vidas, em condiçÕes de extrema de Batista das Neves e 'no mor-I Lram

enViadas Ilmb).llanCl8s par"

Apresentado
, �s, autori,dades - debilidade. Foram recolhid'os dez ro de Jacuecanga, onde foi er-Io trsl'!srorte dos acidentado�.

da D, G. 1., Artshdes vaI ago- sobreviventes, receando-se qu� guido o monumento «ad perpe-
Era lá .tarde, porém. Mmutos

ra ser pocessado por falsa qua- #I
as três pessoas que faltam te- Nomeaeões de pro- tuam re imemoriam» transcor- 8nt6.s haVIa chegado uma ambu-

I�dade. A �omestica, depoi,s de In C I d entes I nham perecido afogadas. O 10-
.

fessores reram com grande b�i1hantismo I IDeIa do Hospital �arlos Cha-

ftchada, va! ser posta em hber- I cal em que ocorreu o desastre civico. O contra-torpedeiro «Sta. i89,.nada tend? POdId(). lazer. o

dade, entre he ,está situado as 37,17 de longi- . Catarina», que deixou esta ca- med.Ic� de SerVIç? A colIsao, VIO·

C ,- 'tude e 6945 de latitude. O sr. Interventor Federal pu- pital na sexta-feira á tarde le- lentIs8Ima, redUZIra a fragmentos

Antes de haver chegado a no-
blicou em decreto-lei, determi- vando a seu bordo o repre�en-I O!'l dois ."!iõel: ocasionando a moro,

ques e po,-
nando que os professores que tante do ministro da Marinha,' te quasI ImedIata de todo� 'os sel1S

foram exonerados e de novo capitão-tenente Ataualpa da I ocupantes, .

,.

.

lone
......

ses I
nome�dos para outros �argos, Silva Neves e uma comissão de i. Quatro VIdas custara, assum, o

P det
em

d
vutude �a reforma felta pe- oficiais do Corpo de Bombeiros 1 pavoroso choque dos "Cor8�r-;os»

.

rem� I avam O as· �ovee��:�-�e� r93�35,s�; di�6 e�: I chego� a A_ngra dos Reis n� I
_o

VARSOVIA, 24 - O Jornal I e. I sados da rova d ua'
p manha do dIa 22, suspendendo i As rela' I'o"""es �cu t

governamental polonês »Dobrey. saSSlnlO deGoebbels I
requisitos, �ara o e�er�ici�Sd��� ferros. d�quela lo.calidade n,o II' .

� u-
Wieczof» noticia que ocorreram ses cargos, e, sem solu ão de

mesmo dIa, conduzl�do a bor.do'. t D ";
incidentes entre polonêses e contimidade ec b

_

ç - _loS r,epresenta;ttes
aCIma menclO-

'I'
rals en re O U;r $h

checos em Bougmim na noite '

' r e. erao os ven
I nados e maIs representação da

de sábado para domingo. Se- ZURICH, 24 - As au-
cImerytos sem quaIsquer descon-I Escola Almirante Batista das e os II=E UU

gundo o jornal foi lançada uma toridades do Cantão de t9s, salvo .�queles a I q�e, ante- Neves, composta de oficiais e
L., ';.

granada ás 23 horas dentro do Saint Gall reforçaram com
,normente ja estavam SUJeItos. altt=nos daquele estabelecimento'

apartamento de um cidadãQ po-
. 100homens a guardadafron-

de ensino e diver�as familias RIO, 24-De regresso 80 seu

lonês que fícou ferido.A' mesma
I teira do Rheno, por motivo que se associaram ás homena- paÍl'l da missão que desempenhou

hora, ao que acrescenta o jor- dos rumores ainda não con- gens. na Conferencia de Lima, �stá de

nal, outra granada foi lançada firmados segundo os quais FUgiu da jaula a onça! No local da lamentavel trage- passagem entre ri@s o sr. Ben

no interior da residencia de em Voralbert, Austria, fôra,
dia foram atiradas varias braça- Cherringtcn, chefe da Divisão dalt

um capitão de bombeiros da descoberto ontem um com-
S. PAULO, 24 - Foi vista das de flôres naturais, indo da- Relações Culturais dos E�tados

cidade. A' uma hora da madru- plot de elementos que ten- no Brooklin p�ulista uma on- li a comissão para o marco de Unidos

gada outra bomba explodiu em cionavam assassinar o sr. ça, que ha muitos dias conse- Jacuecanga, sobre cujo monu- O ilustre edu.cador esteve em

uma sala onde estavam em Ooebbels, minis.tro da Pro- guiu fugir de uma jaula, embre- mento depositaram flôres e re- visita ao sr. Gu�tavo Capanema
.

reunião varias pessôas, duas paganda do Reich, e ou-
nhando-se no mato próximo verenciaram á memoria dos mor- ministro da Edncação e Saude'

das quais ficaram gravemente tros nazistas proeminente�. daquele passeio. Os moradores tos, tendo tran,scorrido assi�, com quem palestrou demorada:
feridas. A policia prendeu seis dall estao �Iarmados com a c?m grande cartnho e beleza cI-l mente sobre as relações culturais

pessôas.
presença da fera. yIca, aquelas homenagens. entre os dois p�íses amigos.. \

II �SEU A�Q�Oi.il6ICO CATARINEHSE
�
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aerea.

'1 entre os fstados
Unidos . e a frança

A ligação

.BERLIM, 24 - ° estabeleci
mento da ligação aérea comercial
regular' entre Nova York e a

França, é comentada .em termo"s
(IUe refletem indignação, pela
•National Zeitung:t.

. O 10rnal queixa-se de que 11

cr�açio de uma linha regular ale·
ma entre a Europa e a America
do Norte tenha sido impedida
até agora sómente pela recusa
das autoridades americanas em

dar. 8 aviação germanica a a'u
tOflzação necessaria e c pretende
que ess�, l'flCusa foi ditada por
um sentimento de iDveja do!! ame·
ricanos pelos novot e numeroso.

,

.,itos dOI aviadores al"mão!l,

Sah.ídc...s ---f 91_

'fPETROLEO NA BAI'
� perfuradora do Ministerio da Agri�ultura atin ..

glndo 208.anetros de profundidade, recolhendo 50
litros nas jazidas de' Lobato

CID.A.oE DO SALVADOR, 24'1 Serão pedi.s auxiliosao govêrno I' as mesmas grandes jorros do capital, de que havia jorrado
-t:l0hclas procedentes de Loba- central. precioso liquido.· Todos os com- petroleo em Lobato, provocou

i to 1nfo��am .que a perf�radora Todos os jornais homenageam ponentes da comitiva do inter- grande sensação. Milhares de

. do. Mlmst�rto da Agricultura o s.r. Osca.r Cordeiro que ha ventor baiano ficaram franca- pessôas, utilizando-se dos mais

e::C1stente alt alcançou a profun- mais de oito anos, vem perfu- m-ente entusiasmados, Só hoje variados meios de transporte,
�Idade de 208 metros! tendo, rando sem desanimo, a refião foram recolhidos pára mais de 'dirigem-se para o local, onde

Jorrado grande quantidade de de Lo��. cincoenta litros de petroleo. desde sábado, segundo a-p.tft'ou
petroleo.

".
'

.

_ Tanto engenheiros como geolo- a nossa reportagem, jorra sew.,
O «Estado da Bala». enviará CII?ADE DO SALVADOR, 24 gos concordam que está em Loba- cessar o oleo. '

um repres;_ntante especíat para I-O mte,rve?tor�Landulfo, �Ives, to o inicio de um vasto lençol, Os engenhei�os ericarregadcs
aquela regrao. acompanhado dos secretanos da

I
o qual se prolonga pelos mares da perfuração Impedem que os

. Segurança Pública e da Agricul- circumdantes até Itaparica. Um 'jornalistas se aproximem do po-

CII?ADE DO SALVADOR, 24\ tu��, do comandante da Policia destacan:ten!o.. policial monta ço, esclarecimentos. O repórter
,-O Interve�tor federal.

..
é\com," !"1l1ttar e d,e, repre�enta�te� da' guarda as jazidas. molhou o lenço no liquido, che-

I �a�hado de grande comtiva-se- Imprensa, VISlt?U hoje as Jazidas gou um fosforo aceso, vendo

bUIU .para L??ato... de petroleo eXIstentes, em Lob�- . .

com surpresa que o pequeno
Foi requísltada força federal

I
to
..Realizaram-se varias experi- CIDADE DO SALVADOR, 24 pedaço de pano se inflamava

para garanhr a zona do poço. enClas çom bombas, produzindo: - A noticia divulgada nesta com vigor,
.

..... ..

AZETA
. biretol'.P.roprietario JAIRO CALLADO .',

INUMERO

pleno
dovôo dois aviões

'Exercito,
<

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�4· Batalhão lr���������1T Noticias dos
de Caçadores , Re�art.lçoes � municípios

, , Publicas jHA,STA PU'BLICP,:l�Gi<'I- ''''''',

� São José

Venda de animais I�""""'"�lã': '_.". �...
Realizou-se sabado a

.

.

_ I Dep��ame'.!to de transladação da imagem de
t - De ordem ,do sr, Ten.' uea4.'ao São Sebastião que, saindo

Cel, Comandante do 14· Bata-li O f S b
.

R h
da capela onde se conserva

lhão de Caçadores faço pú- I S 'ptro edssotr Ge astl1ãod EOc�, i durante O ano, ás 8 horas,
bl"

.
.

.

'.1' 3 upenn en· en e era o nS1- I
d h

.

)CO 'que no proximo ..na I f d .. I I com gran e acornpan iarnen-
�

-de fúvefe�ro, às 9 horas, serão I tno, aE 1m) e IDteJfDa� aos nsPde- to, foi pernoitar na Matriz,
did h' 'b)' i ores sco ares e uetores e d- d

. - r

t' ven I .JS em a�ta pu rca um

I G d . d'd' d
e on e, em proctssao, saiu

'muar em 3a' pra a e uma "rupos, �s me I as ass:nta as domingo ás 14 horas.
ézú . ç.. C I sobre a onenteção do ensino em

_ gua pertencente, a êste orpo , I E d d
-

mario rlara
.

I' cJ
' ., ; gera no sta o urante o cor- N iteri bli d t

�rnanl' ae: Barras
e JU ga . ()S mservrveis para o! ti' 'a' o cernI eno pu ICO es a

rmêios Tapaj6s serviço dc Exército, '. I
ren e

I a�o etrvo, etermmou

�on-I cidade foi sepultado sábado
Rose Lee fI -' A Secretaria dêste Corpo i

vcca- os, a todo�, ne,sta Capital, ultimo o senhor Carlos [os-
������sa'ea� ��t���r!fr .pr�stará aos interessados as j' parad, U78 deu�lão, �s 9, �o�as'l ten, antigo confeiteiro nesta
Regional Oe Dante 5antora

_

,
. esclarecimentos necessários. I ent nt a ev ereiro proxime cidade.

EauarOo t='atan� e sua Tipica rorrientell
Q I E' (8

en ran e. Ulti t
Romeu 6hipsman com a Orquestra ae .

..: uarte em streito ão

I E I., I unamen e era empre-
l'onc:ertos

, José), 23 de janeiro de 193�.. ,para que alta orientação gado da firma Alberto En-

Abertura com VOZES NOVAS, �elementos �.Àhrar.. Veiga Lima; ,medlflamen� sd esteEdada to�o. tres onde gosava de geral
estreiantes no rcõlo, 'Capitão Ajudante -:8ecretário 10 pro essora �. o sta�, seja símpátía,

R's horas certas, 'ornais falaOos com no -. I estadual, municipal o�, particular, Deixa viuva, D, Herminia
tidas em primeira mêio, torneclõea ; recoll'endou,. desde ja, aos In5- Fausel josten e tres f.ilho",
pela R HOITE, ,sob o � pctroctnlo D d G I

"

ao CA5R K
• III r..

.

perores e. iretores O) lUpa, Walter, Kurt e Carlos.
M's 20.ao.Concurso Musicalltaio K ,.2 aRT, MII�isterlO que .p�dl�sem aos ses. r

ref�lt�sr A" familia enlutada os nos

200$000, õols ae 100$000. 4 OR

II Ed'
_ l\t�umclpalS e Intendentes Dlstn- sos pesames.

5010.00 e 10 Oe 20$000; sã.J as \. a Desça" tars avisarem os prof,e�sores de (CORRESPONDFNT.E)premias qUE RRIO K oferece OaB r.,
. -

ouvintes, que iGentlficar as mualece I.' e Sa u'de suas zonas que no dia 13 de = t!!I!! •

.

IrraOiaaas neste programa. '. fevereiro, ás 9 horas" estejam . CARTAZES
R's 2l,::I0 rAHcAo 00 DIA •• Escrltat- no ·Grupo Escolar mais próximo

.

J

IZ interpretaaa pGr Lamartlne Babo',Liceu Industrial de ás suas res.pectiva.s escolas, ou. DO DIAuma oferta ao casa Oe louçce
..O I� S ..... •

IDRAGÃO. anta -..-atarloa no de mais facll acesso, para

A's 22,00 •.• Paginas Esquecidas •• Pro.'. receberem, por intermedio do
.

grama ae rerniniscencias, !iteraria e ED ITAL ID'petor, onde lhe fôr possivel,!, PROGRAMAS DE HOJE:
musical. a cargo t.e: Celso 6uima.1 ou dI) Diretor

.

do me�mo Gru-.
rães, Abigail maia, Ernani Barros I I

e os musicos ao passaao. De ordem do Sr. Eng. Civil po, as 'imtruçôes necessarias á:ODEON,' O lider dos
diretor deste Licêu.· terno publi- boa marcha do ensino. cinemas

6p�aRer5 Oe �tuOI2: OauvalOo rozzl e co para conhecimento dos inte- Em c�mpi jlÍ!�nto dêsse obJ'e-
.

rRlso 6ulmaraes.
-

ressadi>s que, de 15 a 31 do tive o sr. Supel'i_ntendente Geral A'S 5, 7 e 8,30 HORAS:

Amanhã: :corrente mês de Janeiro estará do Ensino �aS501:l os seguíntes! DICK POWELL e IIORIS
•

V NUNO ...OLAN.....
abelta a matricula deste est�be- telegramas Circulares: i WESTO'N d'�AURODE�OLI EIRA. .&,-., 1 ,)

"

1:" I na encanta ora revista
ORLANDO SILVA, NENA ROBLEDO, lecimento de ensmo para ptecn- • -aos nspetores Escolare;: .

1 d W
A f" I'

marcIa a arner
IDA MELO

.'

{chimento das vagas existentes nas« _im" combmarmos medidas
R's 22,00 • "'reatro a Retalho" •• renas diversas se.;ções de oficio, de- rel.ativas ensilil? t;�rrente ano, �e-lt

O CANC ONEfRO- .

ropiOo!! viviaas por: mesquitinha, 'Vendo os candidatos satisfaierem veis ICstar aqUi dIa 6 fevereiro P" 1"'000-PIRACICABA, 23 - Em COD-
.

,
" .,

�
Violeta E'erraz e manoel Pera,

• .:.tE:
. reço:-- -'ll

liéquebcia <le um b6rfo ci}cuito, ..o é NM ��5 JSt'guintfs condi!i,õés·d-.!,� ,ma�ri· para reuni4-.9 .9.. ,hotas dia}. ..'.' :

verificou-se um pcinçipio de in- .

.

\
" 'cuL: Recüinel1d�" vos. ente�derd�; si�. CINES" (iORQi\:'-OS'

cendio no alto da to.rrs da . igre- ...... II-PARA PED1R MA� Prefeitos ....ossa circunscrição sim'
.

ja de Santo Antonio, séde de u TR:CULA. tido serem convocados lodos pro- REX, às 7,3 horas':"
ma das tres paroquias da cidade. LOT ER I A F ED ER A L f d

.

O zehidor do templo dpu alarme .'
esso�es, esta U!iIS, mumclpals e . SESSÃO DA GARGALHADÀ

telldo ocorrido numerosos popu- a) prova de idade minima .particullires, pafá reunião dia 13

lar6s; que auxiliaram os carros-
\ de 10 ano; e maxima de 16; fevereiro, 9 boras, nos Grupos

bomba dos engenhos Central e Dia 4 de fevereiro, I·
- b) atestado medico dt: não' Escolares mais próximos. escolas

Monte Alegre, sendo as chamas 5 frerem de molestia ir,feto- correspetiv_!Is a fim receberp.m
extintas' depois de meia hora de

Os 3 Patétas em CO�QUIS-
trabalho. MIL CONTOS j c .. /ntagio�a e não terem der conseqUl�ntes instruçães dos Dire- TADORES DE t)ALAO.
Esteve. presente, tambem, o I feito fisico; te res.

narecho da matriz, monsenho."'"
. c.) atestado de v8"ina. 2.)-aos· Diretores de Gru-

.

Preço-.1 $000.
Manoel Rosa, que presidiu os SALAO PROGRESSO po: "Deveis estar aqui dia 6 fe- ..

serviços, sendo auxiliado pelos vi- I II-PARA. SER. MATRI· \'ereiro para fcunião 9 horas dia IMPERIAL, às 7 e 8,30
garios ne Vila Rezende e Bom

R F li S h id N � CULAD� 7 a fim receberdes instrul"õe:! re· boras:
Jesus. Os prejuizo$ foram insig:- ua e pe e m t

.

•
d :r

nifioant�8, tendo � policia regis. . . -

btivas marcha emino corrente

lrado ocase.,' . . . . .' . a) no I' ano provotaciooal-- ano. Deixai pedido srs'. Prefei-
Provas de admis5ão do pro- tos e Intendentes sentido sejam

! San a t o r i o "s a n t a C a t a r i na" -

·grama do 3' ano dos Cru - convocado& todos professores es-

1
.-J

t<q pos iscolar�l\; colas isoladas mais próximas dês-

b) no 2· ano prevocac10nal s'! Grupo estarem rEUnidos mes

- Provas de admissão do mo Grupo, 9 hOías dia 13 fe

programa do 4' ano dali vereiro para lhes transmitirdes
, GlUpO� Escol.ares; instruções recebidas,

.

.c) no 1· ano prof ssional -
P

. __ �__• .� ••••• _u

rOVas de admissão do 2·

Navio fan
tasma

I' .

PORTO, 23, - A draga
francesa -Verseau- de '300
toneladas, começa a ser tida
pela população costeira cono

verdadeiro navio fantasma. '-"'''-2:'�' '" .::.,. +... �
Depois de ter desaparecido Ui, hV.

no mar alto, no meio do ne

voeíro, anunciou se que ti-
nha encalhado em diversos \. \) \pontos do litoral de Portu- �. \ \, f
gal, sem que nenhuma des- \��,I
sas noticias se confirmasse, '<I

�IDepois constou que vogava 'H
ao largo de Francelas. Ante- � � k

�����a��rmn���e ���i:in�= C\��� II'
1 l

' (li

pescadores denornlnadà Nos- I
sa Senhora da Pedra, a 9 ki- c'

, r�:���iu��{:����:���!t ���t\�4�
_wente que a embarcação "':.' >.. -.�.-"-:< ..�,�':���:"
'�onfinua a errar 2G largo da ;<\�j,\;��.�.�: :>.-: '_�&�I:costa na linha habitual da t:·�,,·:�t;��' ··ri�,::,'::<�··il'(,h.
navegação da Europa para

�, ��:;à�1';F: I

a �merica do Sul, e .
para a �\).'I.��Afríca, o que constitue um .,J.:t.: .. ,. .... R1L:�:::I

pncomel> encalhou perto da;

.'

,,,,·,;,,.:,L',,, :"",,,. L:����
embocadura do Dour,' e está
'numa posição pesslma,' sen-

.

d0. constantemente batido;
pelas vagas.

9 é) O I(llOG.YC lOS

De 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 is 23.00 horas

INcrNOIO . NA j
TORRE DA IGREJA;

CESSOIJ SIJBITA
MENTE A C;AMPA·

,

NBA NAZI�TA Dr. André Kiralyhegy
DANTZIG, 23 -- O erglo o

ficial nazista cDanziger VQrpQS
ten:t, subitamente, moderou sua

linguagem energica em que exi-:.

gia a c:volta ao c:Reich:t. Os edi-
,

foriap8 do citado jornal tomnram 1
uma orientação menos violenta,:
&obretudQ em relaçie á sua li-

• herdade. Acredita-se que tal ati
tude é determinada pelos rumo

res de que Dantzig pudesse go
zar de certas regalias economicas,
tanto er,n relação á Polonia como!
em rela,ão â Alemanha, não ha_I"iveria mais tanto interesse numa

revisão do catatuo quo:. entre o

Estado Livre, e a Polonia.

DIRETOR PROPBIETARIO

Estação PERDIZ'S - Vila Vitoria - Estado·
de !:tanta Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
I para o 1;ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracQtomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaJilada e

estradas de automovel, com clima. saluberrimo. .'

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Helio�or,Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escarro, 'saza} ·an�ue8etc.

Seção separada para convalescentes de .doenças � graves.
estado postoperativo, impa'udismo cronico Qmalaria), esgota
mento, etc.

Cirurgião 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

. '

MOVEIS
Só na CASA SI LAS

��.. �...�....�.!���������e��
Serviço ótimo e preços

animadores.
Tanto se fabrica corno- se

importa. Vinde e verificae o

n�sso stock, sem compro
mIsso.

Pontualidade,
. perfeição e

rapidez é o nosso lema.
R'.Ia Conselheiro Mafra,72 43 5

rELEFONE 780 l-íiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii_iiiiii:il6----

-ANTENOR

•

Carlito nas comedias O CONDE
e O VAGABUNDO.

dno prevocacional ou certi
ficado de matricula err. 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 Comole·
mentar Tecnica, dQ me:mo
genero e em identico oficio..

Os candidatos deverão compa
tecer á portaria deste Licêu a

companhados dos pais ou res

ponsaveis nos
_

dias citados) de 8
ás 11.30 horas e de 13 ás 16
horas, com os documentos exigidos,
para serem �preenchidos os pedi
dos de matricula.

As provas de admissão serão

realisadas nos dias 1, 2 e 3 de
fevereiro.

._--_....._-.._..-.__ ._.. �

Onibus para VaIdas
de Imperatriz

M. GONÇALVES
Escrit. $ELL &. PR0BTS

ESPECIALlSTAS EM AMOR
com Robert TaylQr e Vir
ginia Bruce.

Preço: 1 $GOO

Quando se que.-;;:
eordar

Um romance

passou ...

Todos os domingos. haverá oni·
bus 1')ara Caldas de Imperatriz,
partindll do Largo da Alfandega
ás 8.80 lloras, regr.essando ás 15
horas.

.

Ida e volta - 5$000

que

SecretdlÍa do Liceu Induotrial,
em 7 de laneiro de 1939.·

�I

S6 um, presente realizará
esse sonho... E nenhum
presente meihor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Bag
dad por exemplo.
E' o ultimo poema que

Schneider & Cía. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencias raras. Noite
de Bagdad é como uma sin.
fonia, na qual trescalam no

tas frescas e ardentes, aI·
ternamente. Noite de Bdgdad
faz sonhar•.c. lembra roman

ses e, sugere poesia... Um
presente . apropriado, _ pois,
para as mulhúres que amam,
faz recordar os romances pas
sados·.�

NOITE DE BAGDAD

NlulvellJl P"r''''
e fumeLide de
SchneM Bc j Cia
BLUENAU

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA •

prensa americana
Dlr�tor - Proprietar,lo JAIRO CALLADO

em torno da viagemFlorianopolis, 25 de Janeiro de 193�
- .

...;_------.' do sr. Osvaldo
Aranha

'o governo do Estado Pr:o
testa em Juizo contra a

suspenSão da Loteria
Tenda sido suspensa a Lote- culos ou impedimento para' que

ti. do Estado' de Santa Catari- os con,essionarios continuem' sem
.

na, pelos ieus concenionarios An- interrupção, fazendo as extrasões'l Es•••oa trez dedo ..
gelo La Perta &. Cia. vem o

1.0 Promotor Publico desta c:a- AI�ga ainda !) 1.0 Ptümotor
P bl'

. .
. COfi1parec>!u na' Policia Cen-pital õe apresentar um protes�o . U ICO )amal! terem os copces- ,

�m Juiz.o, alegando, além do sionarios pleiteado junto ao>Go- traI, Gentil Teúdoro da Silva,
mais, que. nio obstante os ter- veruo do Estado qualquer alte- bras�leirQ, natural des!e f:stado.
mos em que foram assindladas as ração do contraio e que emÇJuan· f:�ltelro, com 22 anos' de Idud,e,

TARANTO, ltaUa, 24 - Ba- obrigasões, querem os cO:lcessio- to perdurar, por parte de :.An- filho d:e Pedro Teodo,ro da SII
tista Ro.o� d. 28 aoos de idade,

narios, supender as extrações. e gelo La Port,a & Cill. a atitude va, resldent.e no .Ed:elto, o �u�1imaliDou e realizou uma esean-
--dl'ante 'protesto feito em JU'I), unilateral intempestiva e inacei. declarou ao C0mIS_!iaIlO Patnclo,

dltlosa e original m�uaeira de fa- .....

'B b .

zer e�pirito 6. eusta do sr. Cham- negar-se ao cumprimento das tavel �m manter suspensa as ex-
or a, que' �a ocasl�o em . que

bedain. m3smas, a�egando a impratica- trações e o cumprimen�o: dEI preparava. a .massa.:fol ' alcançado
Em pleno dia, Roco saiu intei- bilidade âa ccncessão loterica; auas obriga'sões contratuais, çons- na mão direita pelos rôlos, do

ramente despido, empunhando um em face do decreto�lei o' 854 tituem, êles, em móra e inc;dem que. resultou hner esmagado
,uarda-chuva aberto, pela prin- de 12 de novembro de 1938. n8:5 obrigarões a que estão l. su- trez dedol.. .oipal rôa da cidade. ,ritando: :r.

'1 AcEu 10U mister Chamberlaia:t. quando o, decreto e n referencia jeitos pelas respetivas c1au5ulalS, . .ocf)rrenc�a reglstrou�$e na

A popuÍaçlo citava a dinr-. não proíbe a. êoncessões já ou. motivo porque a Fazenda.; d(} Padana Cr��elfo 'de propned,de
tir-se. com a Guriosa pilheria, torgadas, antes as ratifica, sujei- Eilaao de· Santa Cãtarina, não do 'sr Emlho Schroeder.
quando OI carabineiro. che,aram tando apenas os respetivos con- ahre mio das vantagens • que. A. �itima . foi. conduzida ao
detlDdo QS ••pirituoso lIue, lou.co

tratOJ á adaptarão 803 novos Ih
..

·e ',i,cf. plenamente asseguradas Hospital de C�udflde, onde re'ou Ilão, foi intentado Dum a.yle :r
.

d. ti bel" meataí.. J preceitos, que nio opõem ob$ta- .pelo contrato em C81lSI, recebeu os necessanos curativoJ.

Expediente
Beda�ão e .OficinaQ

R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis.--:-S. Catarina

Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

Colaboração
o conceito expresso em artigo

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

Assinaturas

Ano
Semestre
Triméstre

60$000
35$000
20$000

Só
.

para a capital:
Mis/ 5$000

A correspondência, bem como

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

I·q•••do yoUarem

Ia.
audorinball•••

. Em recente artigd num

jornal de Bolonha, um

jornalista italiano prenun
cia a guerra na próxima
prirnaverae uropéia,

E deve
.

ser então, no

-florescímento das plantas,
na frutificação .dos poma
rês, n<t"4'esurgimento' da,'
'vida, estuante e eterna, n�
renovação de tudo,' deve
ser, então,· que 'os homens
matem os homens, que a

- obra de Deus seja mutila
da' pela ganancia e pela
intransigencia das ambi
ções.
Quando voltarem as an

dorinhas, serão recebidas
'pelo troar dos canhões,
. pelo tremer da terra, pelo
envenenamento dos ares

'pelos gazes asfixiantes, re
cent� e «gloriosa» inven

. ção dos p a t r o nos da
_ guerra.

Onde encontrarão as po
bres, os beirais das casas,
onde amorosamente nidifi
car, si tudo ruirá e os in
cendios imensos tornarão
a terra numa só fogueira?
O articulista não com

preende a beleza dessa paz
bucólica, tão necessaria ás
inocentes a,ves migratorias,
e vaticina,lIIlcom satisfação,
a guerra e-o extermlnio na

próxima primavera.ooo �ALAC .

.....rI
., ,

UMA ASSINATURA MF;NSAL
DE "A GAZETA" CUT::;A

APENAS 5$000

Q�_z -fazer
••plrlto a eu.ta de

C.......rl.ln

Pelo soldado Campolinc T0- I
maz da Cunha, da Força Pu- ii
blica do E,fado, foram apresen-

/tados na Policia Central, ao co

l missario de serviço Patricio Bor
ba' os bolieiros José ��aroleão.
e On(Jfre Femando d'Aquino, •
8mb.. brasileiros, casados, o

Osvaldo Ara.lt. primeiro residente Á' rua Silva Fazem anos hoje:Dr.
, Jardim N' 212 e o segunda a

a menina Wanda, filha do sr.

WASHINGTON, 24 - Em e- rua La.uro. Linbares N' J 34, Argemiro Gandra, inspetor da
ditorial acerca do excesso- de os quau foram prêsos pelo r-Ie- Fazenda Estadual:
algodão nos Estado� Unido�, o rido soldado, quando se -mpe-. o sr. Valter Diehl, funciona rio
-Star- diz em parte, e� _

edito- nhavam em luta corporal. da Alfandega de Florianópolis:
rial inserto em sua edição de a exma. sra, d. Edite Bernar-
hontem, que o problema>' «a�- .des, esposa do sr.. José, Manoel
menta a importancia da ·.p;0.x.1- ,Mordido por Ulft Bernardes, musico do 14' B. C.
ma visita do chanceler brasíleí- cava.o
ro sr. Osvaldo Aranha», após""õ
que acentua: «A visita do sr.

Aranha, a convite do presiden
te Roosevelt, tem por objetivo
primario o estudo do programa
da Casa Branca no sentido da
unidade e defesa do hemisferio
ocidental, mas ele pode falar de

algodão, tambem, pois o secre

tario Wallace foi informado de

que o Brasil se mostra favora
vel ao controle internacional
daquela malvacea-.

. Proseguindo, o jornal afirrna
que o problema resultante do
excesso de algodão e o «maior
fracasso do presidente Roose
velt no tocante ao seu programa
agricola-, frisando que o pro- Agressão á navalha
grama anterior de concessão �e
empréstimos sobre a

prr.algodoeira, r�suVou,na,'1 a,. u- '- i
'

DeSiS�U da nacionalidadelação de 11.000.000 de'�, _):��s, : Pele;, �o'Idl1do José • Vieira , de _ \ ", .
-, '" \

«quantidade sufic!ente, 'pat'!fl ��- Sousa,/ fbram apresentados J
'na

I
/ / alema ";, f< \ '

tisfazer as neceSSidades dor pals Policia Ct"nt[al. AnloQio Hilario.
durante dois anos, e a sua' pre- brasilelfo, nutural deste Estadc, I'sença nos armazens constitue
uma barreira permanente· que casado, com 34 anos, residente I
se levanta no mercado». à rua Lages e João Furtado I

-

, Dias, brasileiro, solteiro, com I', _
O GOVERNO ESPANHO L 22 anos, tambem residente na

TERIA DEIXADO HAll- mesma rus.I ,CELONA O primeiro foi preso, em fia·
grante, quand@ empunhava um

canivete com o qual feriu com

profulld;, navalhaJa, nJ braço, o

segundo.'
.

Antonio Hilllrio, após a

grt':ssão, correu pua a' sua

dem:ia, ónde, dt!
. canivef�

púnho, desafi0u o súldado
lhe déra voz de prisão que

O MEU BILHETE

Meu amigo:
Você foi precavido. Com

aquele "minha querida" v(Jcê
"salvou 1\ onça". li: despistou.
Si você tívesse agido sempre
assim •••

Note se, entretanto, que eu
me não referi a êsse poeta
emérito, a ltor dos Bilhetes
Azues e sim, a um (ou uma)
M. C. que escreveu um Bilhe
te Azul em 21·1·39. Li. Pro
curei a assínaturas M. C. A
pelei para o espirito da croní
ca e não tive duvida nenhu
ma que se tratalse de uma

senhortta e se não tratei de
gentil foi por esquecimento.'
Pensei mesmo que essa peso
soa fosse alguma dali soltei,
remas atingidas pelo novo ím
posto. datla a maneira por'
que:desfolhava o�seu espirito
em public••
ImB,glne você a minha (te'

cepçio: na firme certeza de
lIue eltava'a tratar com u'a
moça e .parece-me um ho
mem; no entanto, quem se

aborreceu foi você.embera me
delle razão, na sua ultima
cronica, quando diz: "0 la
mentavel êrro de pessoa era

desculpavel mesmo, si se tra
tasse 4e alguem que estã ao

par do que venho publicando
diariamente- nesta coluna".
E nada mais do que Isso fiz...
Portanto, espero que, com
mais este bilhete, não venha
a quebrar o ritmo desse seu

romantismo tão apaixonado e

extemperanec.
N. C.

AULAS
DE CONTABILIDADE

, MERCANTIL E BAN-
CARIA

Português - Cor
respondência co

lDercial fran�êsa
e inglêsa-arltlDe
dca e pratica ju
ridico-comercial.
Aulas para con-

cursos.

Rua General Bittencou:t, .22

Preços razoaveis

Comentarios da im-

��ERP�NHAO� '_;4I; II Sabe-se de. fonte a...
torisada que o goyê��
no republicano espa
nh61 transferiu a SU'8

, séde para outra cida
de da Catalunha. ESJâ

I
cidade, ao que cons:..

I
_

ta,,, não � Gerona�

Pelo soldado Altamiro Xii Pela Empreza Viação Aterino
vier, fui apresentado na Policie viajaram ôntem:
Central o menor José Manc,el Waldemiro Nunes, para Santa

Carlota' filho de rAaria Carlota' Luzia; Marina �ruz, para Porto
,

' , Belo; Israel Brits e Alexandre
residente � rua Lages, por ter, Silberstein, para Itajaí; Wrlli

sid� mordido por um cavalo, na I Fenner, Selma Fenner e Flavio
região frontal, quando passava I Andrade, para Blumenau.

pelo ponto das carroças no Mer'
cada Publico. Pela Auto Viação Catarineuse

O cavalo é d
.

d d viajaram ôntem:
e propne a e

Para ITAJ t\.I': JL ão e Floris.do carroceiro N' 20. Vlceot,o bela Amaro, Alcebiades Silveira e

F_mando, residente no Pantan-al. Sandini Bristes.
Para·CAMBORIU': JORé Côrte

e senhora.

a-
..

re:: Lira Tenis Clube florianopolis

Notas policiais
•••==•••==".0==•••==....:•

.

.

o

íi NOS S A V I D A II
e e
• •
• •

MINIATIJRAS
.

, A":'crónica-social ê 8 coqueluche das'-encantadoras criatura.
da "haúte-gomme". 11ma dama, essencialmente elegante, não
se preocupa com fatos corriqueiros e despidos de a�rativos mun.
danos. Que importam os telegramas sobre as intrIgas Interna,
clonais com as viagens de ida e volta de Chamberlaln, ou as ca

rêtas f�togênicas do nuce, ou os gestos agressivos do Hitler! Narta,
absolutamente nada !

�_

A' crónica social é o sorrísO crfstalínos- e o balca_? florido,
enfeitado de gUcinlas e jasmins. E' a graça, a seduçao delicio.
lia o encanto de um jornal. E' a vida 'de todos os dias, que
pa�sa farfalhando sêaas e e·palhando essencías, E' o redist'l
dos acontecimentos do "set" adoravel das cidades: nma Ironia
fina, bordar a18umas considerações leves.ou irisadas. sobre um
fato quotidiano, dar um pou.co. de sor�lso, de mal�cla, ou de
encantamento á imensa banalidade da vída que se 9al viYendo...

Assim, 85�nossas meigas leitoras terão, todos o� dias, um
pouco"de futilidade: e Ia futilidade sedutora que nao ellfarJa,
que é 'COl1'O a luz dai manhã« traoslucidas e suaves que fazein
bem. á alma•••

Brlllão traneaflad.

Pelo capitão Romeu Dela.te,
Delegado da ·Capital, foi man

dado recolher ao xadres, José
Lima, brasileiro, casado, residerr
te em Canasvieiras, per se ter

empenhado em luta corporal.

Grndara.-S8 ...

boUelrotiJ

que
en"

trasse, pois o cortaria cerno fi
zera a João Furtado Dills.

NAo obstante a ameaça, o

soldado proc��eu á s'ua captula,
não conseguindo apreender o

conivete por haver Antonio Hi
laritJ o jogado fóra.

J4i)ão Furtado foi mandado
apresentar no Hespital, onde foi
devidameQte pensado.

DUQUE

VIÀJANTES

Para JOINVILE: Olga Kosten
Marta Heunig, Paulo Sebwartz
Noemia Santeus, Julio Fernanda
e Alfredo Zurst.

Para Blumenau; Margareth
Helbug, Prudente 'Costa, Hc',�s
Kuhurisch, Narbal Alves, Mar
cilio Figueiredo, Ascendine- e Ma
ria Ferreira e Arno Lairse.
Para SOROCABA: Francisco

Vieira.
Para PORTO BELO: Míguei

Spirides.· .'

Para CAMBORIU': Ildefonss
Vicente.

.

Para JARAGUA': Renato Ma
ciel, Orlando Coelho e Mari
Lauer.

o sr, Afranio Pei'
xoto em Lisbôa

� LISBOA, 24 - O' acaúemi!'Ol
brasileiro Afranio Peixoto far�
no dia 23 do corrente

.

na Sala
dcs Capelos, da Universidade de
Coimbra, lima conferencia inti
tulada <Higiene e Medicina So
oial». Depois da confereneia as
sistirá a' um 'banquete' oftrccidó
em sua honr3 pela Faculdade d
Medicina e no dia 29, receber
solenemente as insígnias de dou·
tor «Honoris caU'5a» das Farul
9ades de Letras e Medieina df,
Coimbra. O elogio do condecora"
do será feito pelos professore
Almeida Ribeiro e Maximo Cor'
reia. A' noite do mesmo dia a8'

sistirá a um banquete oferecido
pel� reitor da Universidade eoi'
honra do embaixador do Braiil
que será padrinho do sr. Aframa
Peixoto.

S. JOSE' DA COSTA
RICA, 24 - O bispo da
diocese de Limon, Juan
Odondhal, cidadão alemão,
peaiu a naturalização co

mo cidadão portoriquense.
Interrogado, a este respei
to pela imprensa, o prela
do respondeu que a sua

decisão não era, em abso
luto, devido 'a razões de
ordem politica.

CONVITE

Em nome da Diretoria, convido os Srs.'
Exmas. Famílias para as seguintes festas:

DIA 29 DE JANEIRO:-das 9 horas ao meio·dia
COCKTAIL-PARTY

DIA 4 DE FEVEREIRO-ás 21 horas-
,

, SOIRE'E CARNAVALESCA

Orlando'Fernandes
Secretádo

.

Livl�aria Schuldt
de H. O. ,LIGOCKI

'Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
bricl de cari.-nbas de b)rracha

-----

Artigos para escritóriJ-Livrús em branf�Os-Arti·
gGS escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se eneomendas de

.

«clichés» I chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu-.

.

tilizar estampilhas
Hua Felipe. SChmldt,

Florianopolis -_...
,

Sta.
27
Catarina

41 P.

t ..
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GA Z E
...T. Ai·.,...tJl�AAlf d P deAraul I IA · I:��� �dY���.Dr" re o · e rauJo Accaclo MC)� .�. Cálcule de qualquer Pianta,execução,fis- �

MED I CO rei ra
' � estrutura em con- cattzação e direção �

Especialista em molestias de creanças, nervos. tem seu escríp- � :icreto armado de ob, as R4
impaludismo e motestias da pele

tório de advogacia á .rua � � ferro
.

Aparelhamento�com �Trátamento do empaludismo e das moléstias da pe- pleto para constru-
ções de pontes em

Consuttorio {? residencia-Praça 15 de Novembro, 13
70 Ph 1277 �.' concreto armado �

Telefone, 1.584 n, •
- o.n�t •

-

.� �
Consulfas:-Das�S_.ll _e:Ia24 às 16 horas

ri :ai.���S�:.��',.. _I � r
I

-

:n!....."Is'!''"'' �CI:IWt'"
.

.

·

��;'><'�";�F;;:' � �:
. 15P.t�t1A1 ��

ULCf�ÂI llG

:.i��.m&I
.

�.'-DA.�.a.QI �
::��: d�1 f IJ. SYPHJ{�

!

�"=��-i i
..

'

i\'.t.1 ...'� ...... ��
iHlAVA III �\._, ,i'G '-"

---MJnw. .. _.m' .�".
'1�;�fir :lEPUUTIIIIII. ; �
Radias ; � CuritíbaForma�o pela Faculdade de Medicina da unlver

.

.

�sidade de do Rio de Janeiro Para seu concerto, proc.u. �Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- rai a Casa Musical, que cen- �
tias dos olhos I ta cem a {)f�cina melhor t;

. Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr, Pau- montada na ca�ltal. .:���eA� .

I. Filho. no Serviço do Prof. David 500$00. no Hospital
Rua João Pinto, • 2 .

'

rI com;le��n!a;a.ã.;el��;!;G����!O s�i; e����i:;idade -,' r :1" -�A-'''
...

'E' I 'e!... í r'
i

DJ!!!III!I·mc"_·o·
z=: ... .' Curso de Maquinas e Piletagem"

. Eletrecldà�e �edlCa,,�ihucal �eral
'

.' I
. I

,;

_

.

• ' Cons�lt�s 3.larlamente nas 15 as 18. '

I
. I. Jj '"

.

CO\',ISULTOt�IO r\ua João Pm!o 7 sob. Tdefone 1456 o � . A-.

'I RESIDENCIA:' Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 (ARA INSTALAÇOES DE -LUZ, FOhÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSEf{TOS E AUMEN· I�

._"_' .:_.�-=-==---- .fT TOS PROCUREM .\

� D'�·,·· r."'·"-.A'-U·· ·g:."'-U'i";:S};-to�
�.,� " • .TEM SEM/iE �� lsT�I�,;E IP,J��DA. ropParteira e Enfermeira .'

\

d P I
.

PREÇOS SEM COMPE'(ID(>RES NA PRAÇA,,I. Se
:

au a D. flora Muller I MATERIAIS ELETRICOS', LU"TI<ES E ABAT-
���.."';':> JOURS ELEGANTES É MODERNOS

,.
M Eo ICo RuaFTiradelnl'taesl' 44 NOVIDADES! VISITEM A 'E'I't

·

DOENÇAS DE SENHO� i oue
Rua João Pinto n, 14 ,Bt e rica

.

RAS-P/\RTOS
. { .... » VdM' nem"""" ACABA DE RECf�ER. UM FINISSIMO �ORT[..

Operações M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI:'
I

..

, DADE -NO RAMO-AR nco �ARANTIDO
.

Dr. f'edro �8 Moura Ferro V�nda e Jnstalação de ccntsdcr de luz e força, por
preçes modicas só na Casa Pt. ELE'TRICA

Engenheiro aCivilM .li D I c O· O P E R A D O R

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 SOB,

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

I{ESIDENCIA A RUA José Veiga 186
FONE 1199

----·"'::ó'i:-�tu.'::Ili:J...��

EconomiaaPal.cia da Caixa

,. Andar Apartamento
Caixa.a.Postal, 784

•

Atende chamados a qualquer hora dia e noite
I

.' I
I

'i'it··_·· - .... , -

'1'
f'

Madeira· ,Neves.. Dr. Joaquim
MEDICO·"OCULISTA Paraná

PJ.l.�ê-EAM:· �;�''Âj{I�OS �PA!lA�JEÃJ\,MHS A 3&. MA
QUIN jJíTAS, PRATI.eANTES DE�INA5, MOTO

RISTAS E .\ TIDa MAli 'tUE_BE REFERE A'
MECANIQA MARlTIMA.

TiraSandalias de
-

e calçados de todas as qualidadesConsultorio: Rua
..
Vicor

I Meireles 10I
1
. �
I
!
ii

TA.MANCOS mexicanos para:
Praia de Banho

CINTOS" PULSOS. OLEADOS, CORDOES.
BONETS. LUVAS, etc",

Artigos para seleiros e sapateiros

r : Fabrica de Calcades -- BARREIROS'
DEPOSITO, RU.� CONSELHEIRO MAFKA, 38

A. LHEUREUX

,. 's 10,30 e das 2 as 4 h� . Advogado 7!.... ji,�i!!i,iii��!!!.·�................�.�:"!"!"�,-!.�����
Ruo Trajano, n" I sobrado I lI';'!) r. RIea rei (!) 1 :::0 ( Aderbar R.I
-

Telephone n' 1548 I Q�tts.m.·,a n,,' n., ,..

. da Silva�
---' Ex-chefe da cllmca do HClSPI' J\dvogado.tal de NOrnberg, (P.'dreesor i-.

Ind6rg 8urkhardt e Professor r. 15 de Novembro, J sebo
Erwin Kreuter) Fones I 6.31 e' 1298

Especlanata em cirurgia
lar_I.

alta cirurgia, ginaecolsgia, (do
enças das senheras] e partos,
cirurgia do sistema cones. P,

�per�ç6es de pls.sticA

Resídencía: Rija Vísr onde
de Ouro Pleto, 42-

Fone: Consultorio,' f405
Fone: Residencia, J �55

. Banco do Brasil ·�!i:'m;!Cr>;':"'J2:;;(.'·. :.fi\itlut .}jh!!!;�'14 "'•••••
' l!!.ili•.•·.M!I!!!!!II!SiI'!!·;�3'J!!!.;i'I!I"Il!!.. ·!!!!2!;e'-!!j�'.�.�.,"�."'=!!\.�;t�L'!!l!!!,�i!�.�I

.

. '. _:;.-;J"'�,!3 .�_1�1l}:;:W •

•

"Df.rlG,. lil'lnflo e ·lelez8
.

'

10G.OOO:OGO$OOO
. 259.746:1008000

Capllal ,

-
.

Fuado da reserva

_eh cne -

i.cm ---CcOnOrn ia
nos trabalhos do

fltECUTA TODAS. AS OPERAÇêES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM;;T�DO o PAli
Aê1tNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em' conta corrente" os segúintes juros:
�. com ]UNS (COiVJ.E�CIAL. SEM LIl\UrE) _, 2% ala
l)q,. limitados (limite de 50:000$)

.

3% ala
'Jep. p&pulares (idem de 10:000$) 4% ala
J),P. de aviso prévio (de quaisquér quantias, cem- retiradas tam-

bem de quaisquer importandas).
.

�om aviso prévio de 30 dias 3,5% ala
idém de 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4,5% ala

, IntpoSITOS·· APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
lor J2 mbes
€om renda mensal

LETRAS A PREMIOS:
por 6 mêses

'

por J2 mêses
Suj�ito AO sêlo pl'Oi)ôtdonal.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço' telegrafico: SATELLITE

TELEFONE lU

CE>NSULTeRIW-·�Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 128;
RESIDENCIA- .t(ua Este-

I. :;;�!����J"
!

fBk�'��lg\J:; ":1a.,abaief
CLINICA GERAL

Vias Urinarias

'e
,..

'� .
C.·n$ulterio Técnico de

IVO A. CAUDU-RO PICCOI,.I
Eng.�,helrD Civi.1 �.'

fDrGi)fissionais halailitados para todos
,

CDS rat"'Y'lOS Gie engenharia
Administra9ãe. construção e reforma de

pagamentos em prestações

Prejétos em geral

Escriterie centra' : A'us. 7 de Sete.rl1bro," 47 /

�Porto Uni ão
��,.�,- .

4% a. a.

5% c

�,
15 horas'

1rotamento moderno das
molestias do PulmDo

Consult.-R. joio Pinto, 13
1 elefone, 1595

Res. Hatel Gloria-Fone 1333

..... .. .....-__f.':;.... -'.- I-!':!_'!!!..�a da� 13-!��,,"�:__
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A GAZETA, 19-39 Florianopolis
'�"-"

Vi a,çã o Urussa-··�ga
.

SE_GURANÇA -_ RAPIDEZ • COMODiQio\DE
Dir;.ido ,delo soclo JOSE MAXIMO

'

TRANSPORTE' DE PASSAGEIROSECÃTfêrÃs .

�ENTRE ARARANGUA' E'FLORIANOPOLlS
escalando por For'lutlhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar ::;';:::;

:�:��i�;�:E;t�i:��3:�n;.�t:s�;:�:�I::�:.:::::,1.85 5 horas da manha t :;';::' :;:;" ::::

_ SJ\I'DAS d� Araranguá ás quintas-feiras e domingos ;::::: ::; ,:{

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

-

Alegre aos domingos e quartas-feiras
'

�GENTES-.L\raranguá: Bernardino Maxirno- Forqu- ;:::;;:;:;:;:.

Ihinha: Gabriel Harns- Cresciuma; Ado Faraco Filho-� :::::�!$;,::-; :::::::,
I Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosalinoj

�����"

,pamiani & Cia.--Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braç� do NortJ; Alexandre Sandrini
AGENTE EM FLORIANOPOLlS

. I
JOAO N_.EVES '! Erondino Cardoso 502

. Otavio Cardoso 503
Rua Trajano" 2-Fone,1655. I Bernardino dos Passos 505

- HOTEL DOS VIAJANTES - procurem para se hospedar em AraraogDá, Numas P. Cardoso 514 f
==w= ... �1f4:::!i!i�;,-";m�:u:!=:�:"n�-I�. êHÃFh.AÚtA I,' �::t;r:i:oVi:;::ira :�y I.",

:O C A F E ' J
-

A V·A - �:r ti��::I�:�a�o�m t:l: p::;:: �. �d-'crerolhe �u�, revaluc1-jo?OU �!ll- Rubens ã21i
I

cocheira, e �ôa chac�ra e agua Ãun ? vedoo, e. �ra revo uciona a "il!I4't5$1*@éHUWfiIl44i'4@i\;,!�§M*%��

com uma linda praIa para ba-
.

menca Sul I �l�����-�����������������nhos, fazendo (rente com a I
.

1 IA
"'"

I
-Estrada Geral, que segue para I. CHARLAUTH

.
EMPR� VIAÇAOBiguassú,' A' tratar com o pro

,iii...-----�-__W_.8!1ll1Egi:Biiiilmg-III!I!M*M*II___ prieiario-Pedra Siprian@da·nãoêumcremecomumICARGAS_EPASSAGEIROS
Silva. em Barreiros. I

•. ,,_.-. 2':hP

I
CHARLAUTH

IIG R A·N D E H O T E· L M O D E R NO .Ieho ox'ingui!à a. sardas, pano I
_____________.,-

�. : cravos e espinhas, sem a minuna I
PREPRIETARIO : irritação deixando-lhe a cuti- i

JOãO Kuhn ! limpa, macia e fresca. !
. __

CMXA p�u� � �Dm�o T�EGRATIW: 1_� �__�_�tt�'�i5M�j�;�p�ªia�-iSi���%�f�+�-��i-�'�i�i'��;imiHi'�ifii��ei����-
Grandhotel �. t�

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas: CRED.IT TU E t l I
acomodações para os srs viajantes g exmas. Iamlllas, com luz agua corrente � :. �._"';"":"'____';'��'�._h.... _. ,_.,-.,.-. �---.o-.",.-.�._.-____ I.----

�a'am��:: lo:!" ;J:��;a otdem
· �. .

tlube de Sortêios" em Merc�d,idas·,,Diarias: IO,OOO-�2,OOO_;14,OOO e 10'000
4.de Fevereiro

-

4 de Fev-.3�·eií-o
,

.

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

-I rS�H;;;;i;,sã;"j;iH;;.!.
· �
• _/ I

I ::.no distríto do Estreito
• •

: Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em :

I metros.�� Bem sêca e de otima qualidade. :
I ESTREITO :,
.,

DISQUE PARA O N. 3
I

, � .

..................................................«�

V. E",eia. preeisa de ama limousine 1> r
I'
1-

Disque o n. I ..2OO de seu telefone e

terá não só para seus passeios, corno tarnbern para
viagens.

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
habeis volantes.

. Avisa- á sua distinta freguesia que dispõe de ótima
sorveteria, estando hahilitado a servir os mais es
plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. ATHERINO/

Horarios de saídíls

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLl_'ME
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFOHMA.- I"

I,.,"'ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPHEZA, /li' RUA CON-
SELHEIRO MAFRA, 29.

.

I .

"
,

Muitos outros premios menores

Formidavel •••

.... Tudo

PO:.1$O.00 I.
Fantastlee». I

:.)j��-

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios e Telegrafos

6:600$000Banhos quentes e frios a qualquer hora

·P.tEPAESENTANTES E

C-AiRL.OS
,rBu ;inas

_BOSCH
Matriz

DEPOsíTAPlIOS- EM STA .. CATARINA

H-Q,EPCKE
r

.

- ".

FLORIANOPOllS
Vela. e Mago

Laguna Santa Catarina

...

... • • _sla ••rat.J �oP6••
.......r II. _a.". Filiais em:

_ - ua ••••••rl•••0 .

........... �•• oon••IRe ."ter•• · (I, )
1........... dar ., ...

•

••ndj) .... tod_ •• __
••e•• 11111 r•••

Hlumenau, Cruzeiro do Sul,
Joinvile, Lage., Laguna, SãD�
Francisco d. Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

De "ama Mu"�I.J'

-; .' -

.. � � �:-,,":.Ç!�
.
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A GAZETA

GAZETA
F�orianopolis, 2,5,...,1,...939

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

'do· primeiro match BRASIL x ÀRGENTINA foi exibido em

Buenos Aires 24 hora"! depois de sua realizaç,ão.

Isto, porém, nade delustra dr
vitória da BOCAIUVA, que não

tem culpa, em absoluto, do álbi-

Ique foi ,�Ire o TIRADENTES e tro ter falhado, e que: podia ser. Carnavál! Car-
o 12 DE AGOSTO, teve como tll:JJbem, centra si. t
vencedor aquele pelo score de I naval' I

-

pela publicação da presente, subscrevo-me, atenciosa- 3xOO' J domi
I

'.
j Cal-xa' de "A

Osmar Cunha, Secretário. lcomPI.::��hle:·":�� ad::;;�:: .O Ir ís irá a --ChelColl-õ-õ-6 !... r
'

Gazeta"
• I

Estatístl.;ca _ dos jogas o 3· prélio J'. iii
Atendendo ao nossos de-: .

, Brasil x Arn'entinalreall�ou-se entre o mvicto BO� OlnVI e cidido «g.rito de guerra» pa-ie'it!'n��L����t!:coTa�no:��o�o:
,

,

V CAIUVA F. C .. promotor do Ies- ra as folias car�avaJescas. comparecer nesta redação, afim

tival, e o OUAR&.Nf. I
O valoroso e temido grupo 8e combinar assunto relativo a

1914-8ra51l 1 Argentina O. Em Buenos Aires Como esperávamos, foi um jogo I
Sabemos �e ("nte segura que BRINCA QUEM PO'DE des- esta folha.

1916--,Brasll 1 Argentina cl . Em Buenos Aires. equilibrado. 10 valoroso lris F.C.-o grande filou brejeiro e buliçoso pc- .

A. N. C: �ecebem@B e seu ar�
19 J 7 B "2 Arzentina 4 Em iv\ontevidéo. ·1 b brc= d o id d _ Ias ruas da cidade tígo sob o titulo <Ponto bene-

- TaSI. e
, 1:;. IIQ final, depois -de uma c � � ru ro ".1egro a CI a e

• � .,,' merito de um programa de Go-

1919---BrssiI3 Argentina t No Rln. luta assaz renhida, o BOCAIUVA gremio da força de vontade-e-iré Oacolhlm""ntoqueoBRI�, vemo> ftlll'l não pede ser publi-
1920-· Blasil O Arg('olina 3. V.lpola\So. venceu o seu rival de 4x2. ii -joinvlle, muito breve., j,ggar,ÇA QQEM PO'DE teve por cad. p'o� faltar-lhe a assinatura

1921-Brasil O A {gr 01 na I. Em Buen0s Aires. O team vencedor estava assim í·�6rn o Arti&:iia;' d:e , J�1ti}l.ilc. �te< de todos nós, b m �e... por .ext�n!!o. _As i?�?i�i� fl,Jpgeudo-
J 912 -Brasil 2' Argentina O. No Rio. constitui do: M.ais uma cê�de:ote prova mestra O quanto é, querido Olmos 8UO excluslv ldaaG ao _0131)

� 1922- BrasiL2 Argentma k Em Sae Paulo. do di.Ql!f!lisrLo da atual diretoria pelos foliões da Ilha. De, I'UPO de colaboradores.

�i-9.23.:.!Brãsí·I-O Argejirilfa 2,. Em Buer.os Aírés. Vel0lo. . .. _' - Jlo� .

.dJ:s::'Cft.o.8" , lpassagem para a Slta gran-]�",,---------

1923_:---Bra�i1 1 Ârgl':nt�n; t"1E�"'� J\.it;;nte�ià�o.
' _'. Pinheiro III-Mal-ciano � Estam06' aguardando informa-Ide

solrée dansante a varo-; .'_

• 1923-Rrasd 2 Argenuca O. Em Buenos Aires, ; Henrique Jáir, Osc.ac, ções seguras' para tramthÍl-ir, ao! ..nlu.��te d,o «BRINCA»' -·_ ....

FERE-..T
1925-Brasil I ArgentiM 4. Em Bueno3 Aire�. Newton. Berno, Àrtur. Milton e nosSJs leitores. olaiores i[\forma- não pôde deixar de re\rê)'-'â '

.

- ,__
�-

1925-Brasil 2 Argentina 2. Em Buenos Aires. Juca. ções. nossa ebroadway» onde iá I' C'IAS NO
1937 -Brasil O Argentina I. Em Buenos Aires. O BoCAIUVA F. C. inaugurou tem obtido tanto sucess,) nas ( ,

1937:-Brasil O Argentina 2, Em Buenos Aires. a sua bandeira, a qual teve como 8 ESl'UDANTE IRA' lides c�rn.avdlescas anterio'; a:.ONRO'E
1939-B18sil 1 Argentina 5. No Rio. madrióba a senhorita Alba Pioto A TIJUCAS res. FOI Incontestavelmente I wa

1939-Brasil 3 Afgentina 2. No Rio. d L
um desfile que boliu 'co,m os i

,I
a UZ.

R S 9 J brasl'lel"r'o'" 6
D mingo préximo, como 'tt- brios de muito moço com-; RIO, 24-Estiveram ôntem no

E UMO: vitórias, dcs ar�entinos., e 03 Q •• d E d F C pon<-nte de Otltros não mCJ' gabinete do m. inistro da Justi.ça,
e do,i, em <Iates ..

.

O. J.tze. m't's noticia o, o slU ahte' .. ...

f t
r

' ,

O grêmi'Ô da prara 15. qu� foi nos gloriosos bandos desta e.m con erenCIa com o. respe IVO

, I O á b' di' f
.

:t A ,tItular, o chefe de Pohcla e ,o

G t d 'I I"
r ltro o

.

Jogo �I o sr. fundado por WtI&on Linhares é nossa �oa terra! I comandante da Policia ·Militar

en e es ea ,Moacir Silveira. que teve uma
que tem como d:retores piÍnci- Por ISSO estamos· certos,' do Distrito Federal e o vice-

"

b8a atuação. ", pais 05 �sporhstas Carlos Paga- que a destinJda «tribu» ca· presidente da Caixa Economica.

, Os brasileiros, qúe no esporte tem a fama de serem 'de50r� O referee do 2' match foi � ni Morh e Aldo José da Luz, r.ibalesca e fer(,z dos eBO·

'anizados, nunca, em :seUs tratados e convênios esportivos, f"ram
sr. Osvaldo Silveira, o guapo irá à visinha cidade de Tijucas PO'RO'S quererá mostrar

esleals. , guardl· ...o do lrz's o qual teve uma F. C.
'

� ua bravura «bivacando» de·

'Sempre pautaram p'ela fiel o,bservlncia de suas obrig,rõ:es
.. , t d

� _ muito bôa arbitragem.' Há grande animação e reina ronte ao ponto certo c

esportivas, respeitando 811 entidades e árbitros estranjeirctl. g�ande ótimismo nos mt.ios es- combate: q.Confeitaria Chi·

Em nossos acôrdos, somos sempre leais. O do 3' prélio foi o tnesmo portivos á c.erea deste )·ogo. o.uinho». E' ali mesm) que °
,

O Id
RI ,24-No palacio do Ca-I

Nunca, em hipóte�e nenhuma, o Brasil, no terrenGl esportivo, do 2'-eu seja o sr. ava o Sabe-se que irá uma grande os BORO'RO'S vão (,comtr» tete estiveram ôntem em confe-

deu uma prova de desistência por não re.peitar os regulamentgs Silveira. caravana a Tijucas, acompa- muita taça bonita, si é que rencia e despacharam como pre-

estabelecidos.
.'

O referido juiz te,e, é verdade, nhando o E.tudante F. C. desejam uma «reenlrée» glo sident.e da Republica.?s srs.

Somos bvres d� qualquer cdhca. neste ponto. I
- I riosa para este ano!, Fra�clsco Campos mInIstro da

Os argentinos, que a todo custo querem e�tabelec�r sobreo· -

�
Venham os « B O R O'. Ju�t�ça e Gustavo Capanema,

B T d'"
"

1
minIstro da Educação.

ruil .8 �ua !upremacia esporti�o. não sabem peder, slo. na ace-

a rna n·' a r'e x RO S»!h '

,
Em audiencias foram recebi-

rçlo ngrr.��a da palavra, estupldos. Venham eOS FILHOS DA, dos o general Horta Barbo.sa'

Haja visto as suas indignas imposiç��., o sell orgulho es- AtIe't I'Co
U�A»! presidente do Conselho Nac10-

portivo. Venha o «YIRA A MÃO»I! nal do Petroleo: o� srs. Pedro

'E', em verdade, o argentino uma gente desleal. Venham todo!\ pará a Eo- Alexandrl de AraUJO e Walde-_
.

' mar Correa: e os srs. Manoel

farão urna grande pugna h�1 • Brandão, Emilio Abclon Povoa
Vamos animar esta «ba-! e João Silva Filho.

gunça» que chamamos "i110- 0--. .

mentos de alegria�!
80 aUlversario do

Vamos fazer «faról. para
ex-kailler

que a «trinca» da tristeza DORR, 24 - O 8x-kai.er Gui.
fique «contando um doze» lherme da Alllmannll em compa

pata recuperar o «peso:. e nhia d. prineeza Hermiriii1. soa

a c'chatice» de que é possui-I espOla, distribuiu presentes aos

dôra! pobres por ocasião da passagem

Rei MÔmo já chegou no t do seu 80' aniversario qne será

R " I
celebrado com grande pompa

10. sexta-feira proxima em prese�ça.
Eiperámol·o brevemente de muit0!1 convidados.

de aviãol
Vai ser uma coisa loucal do um sueesso relativo, de·

Quem quer ajudar Lord
I

mandando após para o âis'
Tubarão a movimentar o trito João PessÔa.
«barulho»?

/

Eta bicharada bôa mes-

**:fI. mo!
A DANSA DO CATUM;.

BY,degfilou Domingo pelas
lJas movimentadas, causan.

C. a formação de um foi efetuado entre o BOTAF9GO
:x: FLAMENGO, saindo vencedor
àquele pelo largo score de 4x'.

ClubeO festival 'do ::::::'Bi«t�o E��i
BO·ca· I'UVa F.C

TREOTAMANDARE'!Aceitos sedes do
• , •

fi o FIGVEIR.l:NSE. • •

, Instituto Brasileiro
Realizar.se�á. domingo próxi-

mo, no estádio da Fôrça Públi- de Contabilidade
ca, grande jogo de basquete en

tre Ó Tamandaré, campeão da
cidade, invicto neste esporte e o

Figueirense, vice-campeão.
Sabemos que os dois grandes

grêmios sãu os que possuem os

melhores teams de basquete da
nossa cidade •

Por isso. este jogo, que e!tá
se : introduzindo, rapidamente,
nas camadas esportivas da nossa

cidade, terá a assisti-lo um grano
de públ.co.

DES-PORTIVA
, -------���

. ..___-----�-------------------------

Direção de Hélio Carlos Regis

igueira NataçaD

,

grande grêmio infantil, ai ...

oançou grande suoesso

NOTA OFIt;::IAI.

FLORIANO'POLlS. 21 de Jan�iro de 1939. limo. soro

rODista Desportivo da GAZETA.
A diretoria do FIÓUEI�A NATAÇÃO CLUBE, hoje eleita

tmpossada, resolveu:
a)-Fazer realizar no dia 12 de Fevereiro próximo uma

o�petição de natação para homens, moças, meninos e' meninas;
b)-Convidar') para participar da referida competição. o

AULA RAMOS S. C.;
c).:_Fazer com que êsse cotêjo seja em 10 páreos;
d)- Que as provas tenham inicio às 9,30 horas;
•)-Promover um banho à Iantesia, para o qual serão oro

anizados dois blocos" que sairão nà aguan 30 minutos antes do

nicio da! provas;
f)-Sugerir aó

_

PAULA RAMOS S.

erceire blóco;
O) -Marcar este Bairro como local do festi yal balisando-o,

onvenientemente;
h)-Dedlcar as diversas provas às autoridades e amigos do

IODEIRA N. C.;
i)--Iniciar a campanha dos sócios;
J)-Aprovar o programa da competição, apresentado pelo

r. secretário.
Y Grato

o I· JolCO

duas grandes falbM.
Até a metade deste jq;o,atuou

muito bem.
Porém', depois, falhou lamen

tavelmente. apitando dois goals
em visivel impedimento. dando,
destarte, a vitória ao B<YCAIUVA.

Estas Joram as duas únicas
falhas do aludido referee, as quais
foram de impouâacis capital.

Segundo lemo! Hum dos ulti
mos numeres do +:Mensário Bra
sileiro de Contabilidade» que 88

publica na Capital Federal, foram
propostos e admitidos como socíos
t6cnicoI do Instituto Brasileiro
cem sêde no Rio de Janeiro OI

Irs. prof. Orlando Brasil e Alfre
do Nazareno, ambos desta Capi
tal. O primeiro exerce as eleva
cilas funções de Contador Geral
do Estado. e também lente da
Eseela de Comercio . de Santa
Catarina.

O segundo é alto Iuncionario
do Tesouro Nacional, com exer

cício na Delegaeia Fiscal nêste
Estado.

Como previramos, o festival
do BOCAIUVA F. C., o grande
grêmio do sr. Agapito Velozo,
ak.ançou retumbante sucesso.
A assistência foi, relativamente,

�rande.

o 2· JDateh,

Palaci'o do
Catete

-,VA'RIAS

Gratlfleaeõe••••

O jogo promete ser dos mais
animados e, com certeza,o campo
da L.F.F. ficará super-lotado.

Uns quererlo vêr a creentr'e»
do alvi-rubro. outros para revêr

a equipe tricolor,

'o. arl8ntlDO. leyar." a ,fJopa Rooal

Domingo. realizar-se-á no cam· Guarita, Carlos. Carioni, Saulo

po da F.C.D., um· grande jogo �aiaoo;, Acadêmico. Silvio. Sapi
entre o valoroso Tamanaaré, o nho e 'váriós outr08 players de

•

grand�" arêmio aivi-rubro da ci· destaque nos meios esporlivo. da
O-,torneio Doturno, de Buenos Airei fracassou, poi8 o Uru·

dade, ê : Atlé/icõ. vice-campeio nossa cidade.
e ó Bra.il niô participarão. da cidade.

, '., O A/let/co, que pretende tam-
O 1amandllre, que estll .v�- bem fazer uma baa 6gura. conta

vendC' uma fase de grande, .tIVl�
com bons elementos tais como

com a Taça Roca,' que, dade, es!ando OI s.eu� dlCet�res Pelanha. M'atos. Chinês, o back

e.mpeDhadd�s em restituir-lhe,o .,�n: revelaç!o, Secura, Brito, Gato,
ligo po eno, apreseDtar��e-a com'Cunha, Ciro. além d� vários ou'

um team completamente novo,com tros de valor pretende fazer um,.

elementos de c�r�az. ... graade figur�.
'

Por isso, a digna dlretona do
alvi-rubro não tem descuidado do

preparo dos seus jogadores, p..ra

que pOisam se apresentar com

.. Jogo, recebeu brilho, arrancando uma grande
vitória.

Freei, Pereira. Aquino,Neifão.

o FII.M

, ," 'Domingo próximo jogarlo ' Cariocas x Mioeirol_ e PaulIstllll
:x: Paraeo8es, que sAo os 4 finalistas. '.

,
' OI' argentinos regressaram

aliás, Be encontrava em seu poder.

" Cada jogador brasileiro, após acabad�
�:OOO$OOg o o. reservas 1 :000$000

A repreaeataçlo urulu..a venceu a '11- Equador por '6xO.

;j:
• *

CARAMURU'-U' -U'I...
Lord TllbarAo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA�,1939

Audacioso assalto .ã mão �:!.c:::'ei�:�f:!�:
armada. 'em S-o,ro'.,c·aba' na diretoria realo

_, ,
de, ' AlaAloos

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

I
'

(antigo Instituto Politécnico). As aulas funeiona-"
rão das 8 às J J da manhã.

PRODIGIO, signüica MILAGRE
MILAGRE significa
t:;BARLAIJTB

usando o creme

t:;BARLAUTH
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' ----

�OROCABA, 23 - Re- bado. ,A policia trabalha .

ativa- RIO, 23 -' Nottcla-ss
gistou-se nesta cidade audacioso vamente para descobrir o miste- descoberta de um desfalqlassalto á mão armada, em plena rio que reina em torno dos au- nos Correios e Telegrafes.
rUA Brigadeiro Tobias, uma das tores do assalto audacioso, feito. tesoureiro Antonio Pires F
vias publicas dfl maior movimen- em plena luz do dia, numa das reíra,' da Díretoría Regio
to. O negociante Francisco Ma- ruas centrais da cidade. de Alagoas é acusado de. t
noel Pereira, que pretendia ele

'

.

desviado cerca de 200 c(.

C
t�ar paga�entos no centro da MINISTE,RIO DA E.. to� de réis, e ,f�gir

.

empanhla Nac1íi&ona,1 de' N·s·,ve'·ua .. �Id��e, fOI c�8mado po.r �m DIJCAÇAO E SAUDE guida, .'
,

judividuo que estava no antena r f
'.

de um automovél, Liceu . Industrial de

ç.aAJ.Io.� Cos·.telara· Parando o carro o individuo Santa t::otol·ina DistribulçáoU
. perguntou ao negociaate se não

d biomsabia onde pederia encontrar Ed ita I
'

e Can1' 10 pMovimento Maritimo ..Porta Florienap'Dlis uma. casa lote�i�a, urna.vez quet lo 'Banco doServiços de Pas,sageiros ta (je Cargas desejava adquirir dm bilhete. I' De ordem do sr, Eng. Ci-
O negociante, sem descontiar

'I'
vil Dire!or deste Liceu, �. tor- B ras i I

d C e
·

ro
' de nada, encostou-se ao autcmo- no publico para conhecímen. -

,e argUI: vel. �em que pllde5s� .de�en�e.[·! to dos interessados. qu
..

e, dt, RIO, 23 - O, Banco
��������������������������������

s� Em agMrado por do� rnd�l-iI5.� 31 do corrente mcs,de�erasil 'orneceu 'seguln� n
. " ,duos que, de arma em punho, o i rfnelro, esta rá aberta �, ma-I ta á imprer.sa., '

'

..�meaçará �e
.

morte
•. Enquant� I

t /cula n? CyRSO NO I UR-, «O B�nco 90 Brasil fa
��-�'�-�_�_����������;���������������"�-�-�-�'�� �so,.um terceuo rev�t�u o co !N� (�rlnla�o e .Desenho), durante3proxlnlasemana�

merciante Manoel. Pereira, Iar- i s�tlsfeltas as seguintes con- tnbuiçãc de coberturas pa
sairá á 28 dO O Paquete ITAPURA salrà á 2-5_ do tande-lhe a

.

carteira, com dez I dlções:"
,

. .
»< cobranças vencidas. e depo

corrente para: contos de rél�. . I �)-cel tilicado. que é ope- tadas até o dia 24 de
'

�to continuo, o 811�(}mDvel i rano; ..
" .

zernbro de 1938 e tarnb,
fvgl� velozmente e não �ode ser I .b)-certlflcadO, de Idade remessas em geral até a me

s��Uldo, apesar dos gntos da rmrnrna de 16 anos; ma data.
VItima. I c)-atestado de sanidade

Levado. ? fato ao: erinhecimen-
j física,

."

URGI=NTI= precisa-se
to da pelicia, esta se poz em' dl-atestado de boa con- L. L uma. moç«
campo. Não conseguiu, no en-

'

duta;
_

saiba cortar com perfeição e

AV·I·50 ReCe?e-5e cargas e encomend�s até a �espera das saídas do� L p'�,quetes tant?, até.�g�ra, prender os aU-I' . �� interessados. deverão lidad�,. para cortar. roupinhas
e erníte-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á VISta ,;do a- daciosos ladroes. Sab(.··se que, dírtgír-se á Secretaria deste ra menmas. e meninos, Cil.!ç

testado de vacina. Selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser nas proximidades de bairro do Licêu, para mais amplas in- cvécas. Na secção de. roup
entregue, nos Armazene da Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, Mono, os ladrões, tendo conhe- formações e preenchimento oa fabrir:a Ceterinense de gr
para ser conduzida. gratuitamente para bordo, em embarcações especiais. mento de ftue estavam sendo dos pedidos de matricula. vatas, Dlf;ja-se com condi�/�,
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO,· 228GB. (FONE' 1250)

e perseguidos, saltaram do auto- Secreta-ta do LiCfU In- detalhvds a
.

,

'

ARMAZENS-CAI8 BADARÓ N. '3--(FONE' J 6(6) -END. TELEG. CqSTEIRA
' movei e se embernharam na ma. ;

dustrlal em Santa Catarina; Fab."iell Catarinens
Para mais lnformacões com o Agente HIl suspeitas de que o auto-I? de janeiro de 1939. de Gravatas.

-

J. SA'NTOS CARDOSO movei tambem tenha sido rou=] M. G0NÇ�LVES f{io do Sul, neste Eurdo,
- . Escnt. ,42 1 OV�

Fretes
Para o SulPara o Norte

e Paquete lTAGIBA
corrente para

Paranaguà, Antonina,
.

Santos, Rio de Janeiro, ,

Vitória, Baía, Macetõ,
Recife e Cabedelo

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

tmbttuba
Rio Grande

Pelotas e �

Porto Alegre

�O'A'S A

I
,.§ .. '- i",A,}· .$% ,,$i _; ,.",$*""$,.;. �H ,i.

.J 'co I N:, V • L,E\

AP�RES,ENTA
,

A no.à linha de radias

HOTE.:L AN'DRET1.\A
o MELROIl DA p8;\Ç.... .

ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS P'ARA
JANTES E EXMAS. FAM,iUA&

11.11 TRATAMENTO Df.: PRIMEIRA ORDEM �co-

"

Z&NHA BRAsn,,:EIRA E ITALIANA
Anexo: Armazern de .

secos a'

'I
-

molhados"

Derval Santa Catàriua

dSsaM/'rtW' '-siS' $!",%",.;:n; Eã5<5'�" .a,ti ti
-

$" f�_ ,.c ... ,"M4.? -.0·

!eia I :4 ·tI.. ·· "

Slntonisação Elétrica; em quasi to

dos os modelos 1939!1I maravilho
sa concepção; eletrotécnica que per
mire a captação de sua estação pre
ferida, mediante o simples movi
mento de pressão sobre um botãoll!

RrA�urCTOR
Va.lvula.s
".no.ralos
Bise.s
Agulbas

.
j:&4 ...�·iª!'U;;%7P,,1$";Lg·.· .....4;Rm�ti-J4-4J{4-W##L�'n' ,_o_' #\...44;;(@ 4-4·.· ;- .. � • .t. I·*{"Iem -th' "W'N ad '

[ HOTEL A V E N I DA'
r ,�

(Distribuidor Exclue,ivo

·Casa ,p I E P E' R
JOINVILERue 15 de Novembro, 366 -

Adm1tem-se ainda alguns alentes no 'if;1'terior P'ropr,,: FRITZ so pp

FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO '-,\lIOROS DE TODA 'rE5PECIE - MOLDURAS--
·

QUADROS, ETC.-v'IDROS L.c\PIDAD0S E BISEAWTE' ��B MEJf)IDA

P"'E
O' ponto mais central para hospedar -se

joínvlle, com conforto, ótimo passadio e

sé no
RA5c' A'

JOINVILE
Ip E

Forne�� par:a O ínterior

Hotel 'Avenida, '

SECÇAO DE ARTIG o S PARA HOMENS-Chapéus Ramenzoni-Çamisas �Gnvatas, etc.-'Artigos para
·

'

Barbearias-Para Inverno-Banho--8port-,Viagem e, C'_rnava) _

•

•
' ' y

Rua do Príncipe, 353

.�ÓI'NVILECASA
.JOINVILIIt 1 < .' 'm 'Ó'ww"wü1"i-» 'teM" r j 'f" ",i) �,.j, ..

ln

VISITEM �

A OAPITAL.
o maiOr"'stDck de rDupas para m.�nin.& e garltas

Rua Conselheiro Ma'lra esquina da Trajano
, '

A CAPITAL
.

,

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Vá procurar
seu tefegea

ma!

VEM AI o A GENTE
DA ESP",NDÂ VER ..

MELDAA GAZETA Substituição éo p' e..
sidente de Conselho

de Justiça
MONTEVIDe'o, 12 - A'

bordo do < Aaturias> seguiu para
o Rio de Janeiro, acompanhado
de seus filhos, o sr. Indalecio
Prieto, chefe socialista hespanhol
e enviado especial do governe
de Barcelona á Americado Sul

FI..ORIANOPOLIS,Quarta-Feira, 25 de Janeb·o de 1939

RIO, 24 - Para substituir Q
tenente-coronel. Miguel Salazar
Mendes de Moraes, na pres],
dencia do Conselho Permanente
de justiça da 3a Auditoria, em
virtude de ter o mesmo entrado
no gozo de uma licença para
tratamento de saude, foi sortea
do o de igual patente Carlos
Gerrnack Posso, pertencente ao
C. I. A. C., cujo compromisso
e posse ficou marcado para o
proximo dia 27 .

VIDA. ASSO.'Marcos Mis ... !Consulado
CIATIVA sensohn

o Departamento dos Correios
e Telegrafes comunica que acham-

�_ _.; _

_. ..
.

.

se retidos na estação de Floria
Pelo sr, dr. Jorge JOl'lEÍ de nopolis 08 seguintes telegramas:

SOU�8, i: Secretario da Socieda·! Caixa, Herondina, Vanstenco, Gn bb I
N

de Catarinense de Avicultura, Ioi dr. Nildi Genu, Bepardino, Eval- ue e s nao com
recebido o seguinte radiograma:

I do Sbhucidor, Cantilio, Alice � .

seu nome á nova escola.
e Infonno-vos que o pombo. i Dias, Com te. Cristiano Aranha tl parecera perante"' .. aGm: ........

�
... "''''''' .. IlI.., ......_''' .....

�

.. '' correio citado no, nosso r?�dio d.e 'li l\1atacha Pawlak. _.

,.

O embaixador do JaP&O"lontem, pertence a 3' Região MI- - --- tnbuna Ivisitou O ministro do
-

�ilar (Porto Alegre) com a qnall, Negocio de OcasiãoTrabalho I ja
houve eutendimentos. �eç. 1l conserval-o aí, até bréves dias, BERLIM, 24-09 circulas ofi.

RIO 24 E t t· I durante es quais esta Confedera- Vende-se uma bôa casa recen- ciais desmentem as noticias pu
,

- s eve on em . no! - idenci á lt . A I hli d ..

Ministerio do Trabalho em 'II çao pro�Ilen�Iar d na sua vo a terr.ent� coustruida, tendo boa a-I d lC� as n J estranjeiro .d� que

visita de cortezia ao sr.
'

Wal- ,ao pomE a

d'
vírtu .e d8•ua dP�6se.Dça. gua, pnvada, �ma outra casa

nO-I
r. oseph Gobbels, ml�lstl'\) d

d F I ã tit I d
- -

I nesse ,ela o ser In Ice a lima va para despejos e coro terreno propaganda, Refia convidado
emar a c o, I u ar a pasta lid d d Ierid O .

.

-

'

o sr. Kazue Kuwajima nov� , qCt'Ja I aI e a'd reterI a adve. sr.
proP21tJ para outra construção,

, cdompar�cler per�nte um tribunal
b' d d j

-' I erone presi en e agra ece com Ver e tratar com o Snr Jose I o partic o nazista para responem. aixa or o apao em nosso

:1' muito aíêto a
_
vossa

�

solicitude. Cardoso, em João Pessôa,
.

perto der por falos relaÚvos á sua vipais.
"'i

.
• (�y tenente Santiago, L' Secreta- do Balneario. da particular.
I rio da Confederação. Colombofila 13 15-1 .

Reumu-se--o-B-ur-e-a""'u-I-n-te-'r-- Brasileira>. �-"--:-"-;--"-"-�·"----"'''·I �.!iliIm1�"BI'irH_iIi!iIl ':.t
governamental da Relu- SU:lClClou - sei Ob iii •

!liados (omeu a 'orelha do por falta dei ragatorlo
orga- PARIS, 24 - o embaixador . O emoregoargentino, sr. Miguel Angelo antagonista 5O0$0OO

.

:.Carcano, o ministro plenipoten- . do trigo naciario do Brasil, sr. Helio Lobo, I II
e o secretario da delegação ar- PORTO, 24 - Em Valadares, FORTALEZA 24 -- O chau- fl

gentina á Sociedade das Nações, localidade proxima a esta cid�de, feur de praça 'Amancio Maia, C10na I
sr. Pardo, membros do Bureau o lavrador Josê Coelho de Cas- não dispondo da irnportancia IIntergovernarnental de Refugia- tro, ho�em de. mãos i�stintr:s'l de 500$000 para pagar a multa I . , n

dos, reuniram-se hoje, ás 11,30, em melei de vIOlenta. discussão I que lhe foi imposta, suicidou-se,· RH),_ 2,... -:- Vim o propoâit
no Quai d'Orsay, sob a presi- que teve c?m o seu criado Hen-I enforcando-se nas amarras de II do resolve.l· importantes probl
dencia de Lord Winterton, afim nque da SIlva, atracou- se com uma rêde de sua residencia. mas r:lo tngo nacional reurnra

de/'"ouvir o relatorio do sr. Ru- ele, aplicando-lhe uma dentada .��., .. __ �_� .'_�rn_�QDG_"'''''. S e ontem riO Ministerio da Agri
blee sobre o resultado de suas na orelha, engulindo o peuaço a'r- O TEMPO I cultul'a,

Blém d? titular �3qnel
negociações com as autori,dades rancado como se f09se um ape- par,tu os moagelrOS de fannha ii
do Reich. Os membros, dQ Bu- titolo guisado' O rapaz fúi I!O'· trigo e 0lltra3 péssoas inl.ere!'l,a
reau, -apó.s, a reuniâo a.l..m�;!ram c,'orrido \P.·elos vizinhoos .t.endo sido D

.

d"
das no a!isuoto, ficando <líl"eut,a

Jota"':'-p'a·lla � . __r

em companhia do. n1i-nis(t;.4 de as autOrIdades CIentIfIcadas do epartamento e .t'Ilé· do que loe!o"s os -m(fa'geiFt:s serã
Canto do cisne negro-Viiia- Estranjeiros, sr. Oeorges Bpiinet.locorrido.j rOlll8utwa Civil o�ri..:adnH fi lltilizar d (rig'>'" n

Lobos 0 Coelho de Castro iá 6 indivi
I • ••

.

.

�
ClOna! dentro da quota e·,tab�l

Carnaval Russo - Winieawsky I . .; duo conhecido pelas autoridades, iBoletaM, dlarlno da,E�llo.a'" cÍda pelo gOVl:'l'OO. Os Il)');)geir
Malaquenã-Albeniz . Ulce�as varIc.osas

- F:r�das : porquanto varias vezes, armado ção AerolllclBmatologaca que utiliz Hem trigo esl.rangd
Introdução e Tarsnbela - Sa· atoRlcas - FIstulas cromcas • de faca agrediu alguns dos seus em nwior quota uo que aqu·

Recebemos do Departamento rasate. ! -Inflamações crônicas em : vizinho;. Previsões para o periodo das que será eatabdeciua terão
de Saude Publica

.

o seguinte ; t>enhoras, etc. pão curadas : 18 horas de ôntem ás 18 horas depo!!itar no Banco do Brasil
comunicado: 3a. PARTE I·

com a INFRAZON TERA· : • N_. __ .. .. " de hoie: diferença daquela quota.
«Tendo o jornal «Correio do Vida Breve-Falla- Kreisler P�A, (Raios Ultra Violeta I T t t· d

TEMPO - Perturbado com

Sul», da cidade de Laguna, em l\\(elodia-Achrou-Auer fnos, de onda ultra-curta,.. en a Iva e revo'" chuvas.

seu numero de domingo último, Tambourin Chinoitl-Fretz - : e para aplicação local.)
. -: N

TEMPERATURA - Em de·
_ V6n.d.odo�em noticia atinente aos casos. Kreisler I l)rocurem o consultorio do f' lurao no Equador elinio.

-

�
� u'� .&

de intoxicação alimentar provo- La filIe aux cheveax de lin":_ • d I_
� V�N�OS- De �ul ao oe�te, I

cados por carne de conserva em C Debussy: r. 'ore 1080tolo : I I
C6m r8Jada� mUlto ]re:!cas a i Precisa· se de uma senhora '111

Tàquarassatuba, Imaruío afirman- Sapatelldo-P. Sarasate. I: Rua Felipe Schenidt, 18-. I QOTIO, 24 - Fraca@8011 h�- fortes. jae .encarrégue da venda dê· mil·

do que não tinha siao possivel Acompanhamentos ao piano pt-': I je, de madrugada, uma tentatI- As temperatura� extremas d." i qmnas de costura e outros· aI ri
a ida de um médico de Floria- lo prof. Alceu Bocchivo. 1 Vil de mblevação da ordem na ontem, foram: maxlma 27.8 e mI· gos do mesmo ramo. InfoHu t.

nopolis ao local da ocorrencia,

11-
.. capital do Equadl'r. O sargento nima 23.2 registradas respetiva·: ções nestll. redação.

deve o Departamento de Saude

D
. .

. Ouvidos lIariz José Velasco foi .

�rel!o no mo· mete ás 11.40 e 5.00 horas. 'N' 14 10-L
Publica explicar que tal afirma;. 1 r Armlnlo Tavares _ ;./ mento em que, dIsfarçado, I're· " oe. � �'"'�_,

ção não corresponde á realida- •
_ .. garganta, _d tendia penetrar no quartel dOIl A' PitArA H. AVILA declara ao comércio '1

de, pois, assim que lhe chegou I
·CIRURGIAO-ESPECIALISTA AssIstente do prof. Sanson carabineiros. Interrogado denun- � a seus clientes que mudou o seu H'-

O telegrama do Prefeito de Ima- Consultas das 10 á!1 12 e das 16 ás 18-Joãe �int(),7sob.Tel, 1456 ciou varios outros cumpÚcel, 0(\
cutorio cúmercial, PROVISORI A·

rui pedindo médico, enviou 1��������������������������I�q�u�a�.s�fu�r�a�m�t�od�o�s�d�e�t���o�•.��
MENTE, p�m a rua J�nvil� n' 48, sua re�dencia partkula�

áquela vila um de seus Assis- -=..:
. Outrmllm, declara alOda ql]e em breve se instalará no bai .. !'"

tentes Técnicos, o dr. joaquim
comercial, afim de melhor atender o público, contiouando a t1'3-

Madeira Neves, que visitou a Ai estão 08 08S80S b..inde8: balhar, com o meamo ramo de seu comércio.

cada um dos doentes e os me-'
Toda correitpondencia devera ser dirigida para a Caixa P0811l1

dicou convenientemente.
1)' 140.

Ademais, foi o resultado dês-
á 1:450$000 Florianopolis, 19·1-39.

te inquerito levado ao conheci-
.

Quartos de IDlbóia eODlpletos
mento da Secretaria do Interior
e justiçaj que já providenciou á I:2 !5O$OOO
para que· fiquem claramente ave- Sadas de Jantar de lDlbóiariguadas

.

as responsabilidades
do doloroso acontecimento».

Centro Espirita. "A
m.r e HUIl!lildade do

-"postolo"
Pelo 1°. Secretario desta a

gremiação foi-nos comunicado
haver sido empossada a sua

nova diretoria, eleita para gerir.
seus destinos no periodo social
de 1939 a 1940, e que ficou
assim constituida:
Presidente: Luiz Osvaldo de

Mélo (reeleito); vice-presidente:
Manoel da Costa; (reeleito); 1 0.
Secretario: joão Maria da Silva;
2°. Secretario: Altino de Olivei
ra (reeleito); Tesoureiro: Artur
Beck.

Caixa Beuefleente
dos EDlprellad08 do
MIDI8terlo da F.

zenda

Foi eleita e empossada a no

va diretoria da «Caixa Benifi
cente dos Empregados [do Mi-

, nisterio da Fazenda no Estado
de Santa Catarina, que ficou
composta dos seguintes mem

bros:
Presidente: Narbal Silva; vice

presidente: josé 'do Livramento
Abreu; 1°. Secretario; Italo

.

Pa
ladino; 2°. dito: Nestor Teixeira;
1°. Tesoureiro: Francisco Fur
tado; 2°. dito: Antonio Felisbino
da � Silva.

-

.

Comissão fiscal: Orlando jOue
des da Fonseca, Emanuel Cam
pos e joão Santana -juníor.

*A' F ! .W'

Aproposito
"- -

-do caso de
Imarui

á 500$000
.

Mobilias de sala visita, estofadas elfino gobalin

no Teatró AIvaro de
Carvalho

dei Uruguay

O violinista Marcos Nissensohn,
dará o seu concerto no «Teatro
Alvaro de Carvalho ", sexta-feira
27 de janeiro ás 201(2 horas.

O recital será em homenagem
ao D.O. Interventor Federal dr.
Nerên Ramos.

O programa está assim
nizado: ,

la. PARTE

Tem {lo de Minueto+Pagnani
-Kreislel

Largo expressivo-Pagnani
Siciliano e Rigaudon - Fran

coeur-Kreisler
Melodia-Gluck
Rond6-Mozart-Kreisler.

2a. PARTE

na

-_...._--�._--�--_.

Se hace saber a los interesados, que la Cancilleria de este

Consulado ha quedado provisoriamente instalada en el Ediíicio
Gloria-2. piso.

Horario: de 10 a 12 y de 3 a 5. - Teléfono: 1.320
••G D ..

Escola fe::J::». «Alzira Ainda o 'pombo-
•

correioMANAoS, 24 - Fundada ha
dias, foi inaugurada a Escola
de Cultura Fisica Feminina.
Como homenagem á senhorita
Alzira Vargas, filha do presi
dente da Republica, foi dado

D. AVILA

Dra� JOSEPHINA SCHWEIDSON
Especialista eDl doeD�as de 'Senhoras

e creaneas)
CONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: da� 10112 ãs 12 e d�s 2 ãs 5 horas"A MO O·E L A R"

UTIL INOVAÇÃO

NOVIDAD·EGRAN.DE

UMA

Auto,gelo
?
•

·VENDE..,SE

A "Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte qu� não
encontrará símile. As formu
las dos Tres Elementos
pirmordiais da .3eJeza são Ifrutos da "Adoraeão" -,-__...J.-___".---' --

A Casa Perrone, a exemplo das conge
ner_!ls dos Estados Unid-cs e da Europa, h1augu
rara a 28 do corrente, em seu estalecimento
o ,"Serviço do dr. SchoU para o conforto do;
pes".

�M ESPECIALIST.A ENVIADO DA CIA.
DR. S C H O L L DO BRASIL, com séde no I

Rio de Janejiro, farã demonstrações ao publico ·de Florianopolis, na CASA PERRONE
sobre a utilidllde dt's diversos aparelhos �
remedios do dr. Scholl no tratamento dos pés.

II

uma bem afregueza
da casa de importa
ção. Lucro anual de

., 50 a 60 contos.
"

I
Precisam-se de 120

contos para acquisi
ção de stock de -mer
cadorias.
Informações nesta re

dação.
N·12 14-1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


