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t I" t
E não se suba ao exagero de exigir-se prova de in- 'LIGEIRAMENTE E�II'

.cr- U lU para : 5 ID egra. IS as que CODS"
digencia, porque a verdade crüa eríura é que só os me- MINAS 'Peir'onolls O pl-rara� no °180 Grao..ledianamente remediados pódem manter filhos no Ginasio _' ,

: JB' III
.

a.a � U
Catarinense. Exija-se, apenas, a prova de pobreza, pura e RIO, 30 - Um telegrama de 'G tu 18

-

Psimples, mesmo duma pobreza asseiada e sem fome. E Genova diz, que os estaleiros ita-
'

sr. e U 10 se-Ulral11 para, orto
escolham-se, isto sim, isto com rigor, de ânimo inflexivel, lianos estão construindo varias .,

I os mais capazes, os mais brilhantes, numa prova que a belonaves num, total de 'setecen- Vargas A I e s r e
-

I· ninguem deixe dúvidas da escolha. E, assim, teremos da- tas mil iODeladas inclusive dois
do ao Brasil, pe!a iniciativ� do precla o Go�êrno do

:JES-!
submarinoa para � governo Uru-

II
tado, uma �eraçao de c�tannenses pequena, e verdade, mas guaio e dois navios de qua�ro- RIO GRANPE, 30 -Seguirão, 'I Amaro Bãrcê os, engenheiro da
valorosa e ilustre. .

- _ centas toneladas para a Argentina, hoje, para Porto Alegre, a bordo Cla. Ypiranga; Nelson Po to,

I
Jatbas Pitanguy de Vasconcellos I

'

'�},::: ,>�'� do -Cruzeíró do,Syl�, os

inte-j
chefe da praticagem da Ban-a •

;�
•

.

_
, _. .I�A ,<

..

;:,:;: t�ralistas pr��os'{l'�; em virtu- João Cerqueira, feitor; Gasjar
.,----

_. t
' ;:,:.\�, M{! {e teré", sld<r_ :eDl.:ontpHiQ'S. Molina, gerente da fabrica Tpr-'" '

"

" 'h
P ,,7 " 'l' o: , documentos comprometedores em quato: Carlos Pires, medico cn-

Cei Gentil O t' I de:
....

'Lo' 'b?a'1'01
$o

pOd:r de Luiz .Amaro Farão. carregad? dJ, Raio :x da' ?atlta
.'

'

AlI pe ro eo "

':',:,

tur�10A��r�:���i�� .e��ch�[:sd� t�bl�ItC�n��, ·Pau��m�����lln;�
Falcao • •

I Ih
;,::::,,: extinta A. L R, farmaceutico, de Rache e outros. O chefe de

e Igua aosme 'ores: IProprietario
da farmácia Faraó, policia deu. conhecimento de

I
_; Waldemar Fontezíçga, ex-dire- todas as diligencias ao sr. Mi-

Vem de ser agrac!ado, por I ,I ::rr;"f\ tor do jornal «Q Tempo» e pro-I guel Tostes, 'interventor federal
decreto do sr. Presidente da I . .1 d I :'(:;::;):�::,::::\:::;:::.:,:,:" .....".. I fessor;

-Amauri Santos, alto fun- interino, tendo ainda providen-
Republica, na pasta da .

guerra, uO mUD 0- I �V}''}(::::r::fm}:: cionario da agencia local, do ciado para acomodar os presos

r���:(E�i:�r�r����s�f. II" j �:��;��i��rt���r;:;�:!�ii��1� ��f����1i��!�iãâ.�t��tof��;
bons serviços prestados a� E-

I
RIO. 30 - HOJe, cedo, ao' Amaral inicia�am óbservações �lfA�i:l: at " Ge .

xército, de que é um dos .mais chegar ao seu gabinete, o mínís-: sobre o aparecimento de petro- - --.. ·OS valeres brasilelreslidimos ornamentas, o ilustre I tro Fernando Costa falou ligei- leo no poço de Lobato, decla- I �ii1 iii

oficial de engenheiros sr. coro- ramente á imprensa, declarando: rando que esses trabalhos con- Presid.ente Getulio Vargas contst·.tu;ram notávelnel Gentil Falcão. «Tenho uma bôa noticia. sumirãe varios dias. II V I ex-
Os técnicos do Ministeiío que RIO, 30 - Como nos anos -

t d
II

b.��������- estão fazendo os exames do la- O'" italianos eon8- t
.

id t d R ceçao na en en4'la ai'boratorio no petroleo de Lobato .. an eriores, o presi en e a e- '

" -

",," No ebre ro- truem 700 mil to- bublica vaí passar o verãoI.
.

"
'

informaram-me agora que o re- prD d t t k E h "
mance de lo Ver- ferido petroleo é de excelente aeladas de belo- atual em etropa IS. es e an- XIS a no s oe xc ange,,

F li te-ontem a bagagem do sr. Ge-
ne, já aparrece e x qualidade, igual aos melhores naves tulio Vargas se acha na cidade
Fogg, fazendo a vol- II do mundo, como o da Pensyl- serrana, LONDRES, 30 - Os valores interessados, que vêm nessa de-
ta. ao mundo em' 80. vania, nos Estados Unidos, a- 'RIO, 90 - O «Globo:. publica 'O 'd t' h d I t d St k' ,

'b'l'd d d
d

fi i} presI en e acampan a o brasi eiros co a os no « OC ,'Cisão a pOSSI i I a e e reata-
dias. I presentan o. uma procentagem um comunicado ttlegrafico de por. sua casa civil e militar se- Exchange» constituiràm exceção mento das exportações da ilha

I·
de 15% de gasolina. Silvestre FerIU, em Minas, in- guiu hoje, logo depois do a1mo- notavel na tendencia geral do

I
britanica com destino ao mer-A g O r a, com os Trabalharam os técnicos no .formando que fOI· sent.·do um li· 'd d I d b

.

avlo-es e Zepellnl, es.. ço, para a Cl a e serrana. mercado, dominado por extremo I'
ca o raslleiro, transação ulti-

. exame ontem, até 23 horas, e gel'ro "'balo sl'sml'c" fell'zmente S d D V gas
.

T d f d d t
.

t 'd I.. ... ua esposa, . arcy ar ,nerVOSismo. o os os an os e· mamen e 111 errompl a pe os a-

tá O cidadão, pode' esperam chegar a um resultado
sem eonsequenchu. e sua filha, srta. Alzira Vargas, Est,ado não lograram resistir ao I cordos trocados entre o Brasil e

dizer-se, com um pê completo até amanhã. A propolito, o «Globo:. falou farão primeiramente uma esta- ambiente desfavoravel e inscre- I
a Alemanha.

no polo norte e outro
O diretor do Departamento pelo telefone ao delfigado daque· ção de aguas em Poços de Cal-! veram-se em conjunto com a-I'-'--Nacional de. Produção Mineral, Ia localidade que lhe confirmou das, para onde embarcarão hoje centuada baixa. Os valores bra-

no polo sul. sr. Luciano Jaques de Morais, 8 ·uoticia. acrescentando que ele hã f t 1'1
.

t t t t
Q'

•

ta dize que'· 'h
.

B
' h

. ou aman , con orme o empo SI elros, en re an o, apresen a- ID
�p e�sAol Ouer IS v r seguIu oJe para a ala e, ale proprio sentiu o abalo que teve o pe�mitir, de avião..

,.

em
.

com: I ram, no todo, recúo muito me-I�� r i:7 ao a
uma viajem, por mui· mesmo, me enviará informações a duração de deis segundos, lem panhla do comandante Ernam; nos acentuado do que o regis-

'

to longa que seja, se precisas sobre os trabalhos que outras eonsequeBcias, e que se do Amaral, inte.rventor f�deral ta�o nos valores dos demais I "JAflJO do Dl--
faz num abrir e fe- se realizarão em Lobato. fez sentir aos IS minutos de Ôn- do Estado do RIO de JaneIro. palses, e no compartimento fer- I Vs
char de olhos, em BAI'A. 30 - Pelo vapor cIta-

tem. roviario demonstraram melhor Ill"'ho'9 e...... S
contras�e com o que é Sã P I PETROPOLIS, 30 - O' sr. orientação, traduzido no fecha-" al!.".

'I. nag", segue para o au o Getulio Vargas chegou ao pala- mento da 'alta.
.

acontecia n o u t r a 5
( um tonel de 200 litros de pe- cio Rio Negro ás 1-6,30 horas. A noticia de que as estradas Paulo

éras, em que 'Para ·se· tro1eo do poço de Lobato, onde,
E

-

I d E Durante o percurso o presi- de ferro brasileiras haviam de-

Ir ao Rio de Janeiro,
até agora, já (eram colhidos sco a e • dente examinou detidamente as cidido convidar os exportadores S. P�ULO, 30-Do sr. Juve·

CO'mo medida de pra-
400 litros. Os técnicos do D. P.

F�
. obras que o governo está fazen- ingleses a participarem daconcor- nal de roledo Ramos, delegado

.
M .. p0 Ministerio da Agricultu- duc'ação '1_' do na estrada Rio-Petropolis. O rencia para fornecimento de 350 t de. JO�OS:, recebemos a nota se-

caução, se fazia até tura, srs. Plycon Paiva e Isnarck prefeito Magalhães Bastos apre- mil toneladas de carvão, causou �umte: .. Na campanb? contra os
. testamento.· •

d s·lca sentou. ao sr. Getulio Vargas, excelente impressão nos circulos J��s _1!ICltos, a d�legaCla de Jogol
Não adianta, pois" Novo tiPO e em nome do governo e povo de _

vai agIr no sentIdo de fazp.r ob-

no seculo da velocl';' Petropolis votos de boas-vin- LOJA MAÇONlt;;.t\. servar, além de outras deterllli·

·ã E'steve, ôntem, em nossa reda- das. O comandante do 1° Bata- ��REGENERA""AO nações da lei, o' disp0stJ noiS ar-

eJade, fazerem-se va- aVI' o -

d lhão de Caçadores, tenente-co-
v tigos 20 e 21 e, seu parágrafo

ti«:lnios sobre o tem- ção, uma comissão de alunos a
rone! Otilio Diniz, cumprimentou �ATABINENSE" único, do der, n. - 854, de 12 de

d LONDRES, 30 -O boletl'm da Escola de EJucal'ão Física, con- t b d f'nd A '00
po' que possa urar a ,..

b � em 'seguida o chefe do governo. núvem ro o ano p. 1 O. SSI ,

, SocI'ety of Brl·t.l·sll AI'rgraft Cons' vI'dando-no" para assistirmos, ole, .

. dE"
... ,

.

"ch"let.s" CI11·(\. proprl·etar'l·o.via.Jem de algu�m,
..

ã Todas 'as classes sociaIs es- fi sessao economlca reunem- os.. '

muito menos quando trutora revelou eertos. det�lhes ás 8 boras, uma de.monstraç o

ta cidade inclusive a Associa-' se, hoje, (t noite, em seu templo, não observ�rem aquelas disposi
do tipo do avião de bombardeio dos discipuloll de�s. acatada es-

ção Com�rcia] mandaram repté- á rua 28 d� setembro n. 80, os �ões; têrão as suas inl'.talaçõel
O viajante não cogita «Bristol BieDein:.., alguns dos cola. sentações esperar, na passagem obreiros da Loia Maçônica "Re- apreendidas, ,removidas e fech,a-
de viajar... quail serãolneorpC!Jrac!loB á Royal Far-nos-emos representllf por um da Parreira, Ó presidente Vargas. ieneração CatariDen�". das."

� ����!
' . dOI .os�, com��8iroS.

,,'

E§!!!!!!!C J!!I_, .ii, ,Ç2 ,', .- •.• -

II O estudante pobre e ó fstado'
�

Parece que desde a fundação do Ginasio Catarlnense,
. estudantes pobres, em número -determinado, a expensas
do Estado vêm recebendo as luzes <lo saber naquele fa
moso estabelecimento de ensino 'secundario.

Derivou-se, com certeza, esta feliz deliberação gover
namental em a necessidade instante, num meio como o

nosso, de acorrer com solicitude o poder público ao en

contro daqueles que, laureados no curso primario mas

sem recursos econômicos, teriam, ao revés, enleado todo
o seu futuro nessa primeira dificuldade.

Digna de louvores, portanto, louvores sem dissonan
cia, é esta providencia do Estado que, aliás, foi pelo sr.

Nerêu Ramos recentemente ampliada, instituindo, com ela
rividencia, as bolsas escolares em outros estabelecimentos'
de .ensíno, inclusive escolas superiores. Ignoramos, é bom
acentuar, a fórma que se adotou para a escolha,

.

no. ini
cio de cada ano, dos candidatos ás vagas abertas. Um e

rlital, porêm, que agora o -Díario Oficial do Estado» vem

publicando, a esses candidatos exige as seguintes provas:
1 a.) que é orfão de pai e mãi, ou somente de pai, ou de
mãi; 2a.) que é filho de pais reconhecidamente pobres;
3a.) atestado

2

de habilitação em exame de admissão, ou

promoção em curso. Quer nos parecer que, alem das pro
vas de orfandade e índígencia,: exige-se apeaas um atesta
do de habilitação em exame, que tanto póde ser distinta,'
como plena ou simples.

Ora, idealmente, ao Estado cumpria proporcionar a

todos, pobres e ricos, o ensino gr-atuito e obrigatorio.
Não só o ensino primario. É que, reconhecendo os

Estados modernos que a sua alta missão não é mais ins
truir mas educar a criança, claro é que dessã educação
não poderia ser banido ninguem, rico ou pobre, bronco ou

cintilante, sob qualquer pretexto. Infelizmente, nós o re

conhecemos, ainda é prematuro e impraticavel o ensino
obrigatorio no Brasil. Por isso mesmo, devemos sempre
deliberar o mais sabiamente que nos permitirem os peque
nos recursos de que podemos dispôr. Aí está porque jul
gamos (e ainda aqui repetimos: o nosso comentario é feito
somente á vista do edital) que o critério a prevalecer na

escolha dos candidatos ao Ginasio deve ser mais rigido e

mais sérias as exigencias.
Pobreza, penúria, apenas, sem, mais nada, não é, ao

nosso vêr, qualidade que recomende alguem a um 'curso

secundaria. Ê antes, necessaría a bossa, a vocação, cabal
mente demonstrada no curso primario e atestada pelo mes

tre.
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lanportante portaria baixada pelo dr. "ercilio de
Medeirc;ts, Juiz Privativo "de Menores

.

Pelo dr: Hercilio Med�iro�, f to I!> ou- de�o�inação. que ado-! sente Portaria, nos termos do Policia desta Capital em sala
Integro JUIZ de Menores, fOI bai-] tem, e proibido o Ingresso de I art. 130 do Codigo de Menores, especial, para serem apresenta
xada uma portaria regularizan- i menores com menos de dezoito ficam sujeitos' a multa de 50$000 dos no dia seguinte a este juizo,
do a participação de menores I' anos. . a 200$000 por menor admitido afim de ser iniçiado o processo
de 18 anos nos folguedos car-. �9. � Nos bailes de socieda- e ao dobro nas reincidencias, de abandono ou, no caso dos
navalescos, expressa no seguin- I de.slegalrnente constituidas, mas alem de outras penas em que pais não serem idoneos, ser
te teôr: I com. entradas pagas, equipara- incorrerem. feito o processo de suspensão
De acôrd� com os arts. 130

I dqs. a «b�iles publicos-, é per- A. fiscalização � repressão aos ou perda do patrio poder.
131 .do Código de M.enores, te-

I mIttdo. o Ingresso de menores menores serão feitas por este Oficie-se para os devidos fins
I termino que no próximo carna-: de .rnais de quatorze anos, 80- juizo em colaboração com 8 ao exmo, sr. dr. Secretário de
: vai e nos ensaies ou festivida-: mente quando acompanhados de I Secretaria de' Estado dos Nego- Estado dos· Negocios da Segu-
des carnavalescas, que se efe-: seus pais ou responsaveis. cios da Segurança Pública, por rança Pública, enviando-se-Ihe
tuarem a partir desta data, se. i 4'. - Fica revigorada a Por- intermedio da Delegacia de Or-: copia desta Portaria.
observe o seguinte: ! taria n. 29, de 23 de Março de dem Politica e Social. .

.

Autoada, registre-se, afixe-se

i 1!t37, que proíbe a permanencia Por parte deste Juizo, designo por edjtal e publique-se no «Dia-
1 0. - Fica, proíbido aos me-

I
de jnenores de quatorze anos,

I
os Comissarios ALVARO FRA- rio Oficial do Estado».

nores de quatorze anos toma-. de_�éIcompanhados de seus pais, GOSO e ARNOLDO BUCH pa-
rem parte em prestitos e cor- :tnt9res ou responsaveis, nas I ra dirigirem os Comissarios efe- juizo de Menores da Comar
dões, quer desfilem á noite, J:I�i3.,. praças ou em outros luga-I tivos ou voluntarios, que forem ca da Capital do Estado de
quer durante o dia. I res 'públicos, depois das 2_0' escalados para aquele fim.. Santa Catarina, 27 de [anel

2°. -Nas casas de «bailes pu- horas. I Os menores apreendídos se- de 1939. O juiz: (a.) HERCIqÜ
�
blicos», qualquer que seja o. ti- i .p9. - Os infratores da p��rão reco�!I��OS- á Delegacia de JOÃO DA SILVA MEDE�

IA AZE A
l('V<oZ

" Diretor-Pr,oprietario JAIRO �ALLADO

v I FlcrÍi:mopoUs, Terça-feira, 31 de Janeiro de 1939
---------------------------�---------------------

I NUMERO 1358ANO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_-A-G-a-z-e-t-a----__. fl_oria�opoU�, 31--:-1---1939

RIO, 30 -- As autoridades
da I: delegacia auxiliar prende
ram 2 casais de . cocaincmancs,
que, além de viciados, trafica·

ovam com o perigoso tóxico.
Esse casal é composto de

Ornar e Wilma de tal, sendo
detidos igualmente os viciados

João Pedro Moreira e Mario
de Mendonça.

Confessaram .eles que a cc= :

caina vinha de São Paulo forne
cida- por um individuo de nome

Moura, que comprava atoxico! l
a 130$000 e 150$000 ai / \:)�
grama,

.

para, revende-lo por preço
I� 1muito maior, afim de obter grande �

uero. _

j

Ernani õe Barros, Ro.e Le12, Irmãos
TapaJós, marla rlara, Emlllnha Borba

""hl 22,00 .. , Paginas Esq_ecidas .. I?ro·�
g1'ama ae remlnlscenclas, lIterarlo e

musical. a cargo be: relso Bulma,
'iães, Rblgall mala, El'nanl Barros
e

-

os musicas ao oassaOo.

��:::::·#:#=*===:::=e;==:lS;:::======:::::
. 1

Preso um dos mem·
bros do bando de
,Silvino Jaques

Prisão de cocaino
manos

Misterioso caso

desvendar
RIO, 30 -- A policia está

empenhada em desvendar um
-

caso envolvido na bruma do
misterio. Uma limousine Ford,
tipo V-8, ha tres dias eslá
abandonada na rua Alberto Cam·

pos, em Ipanema. Nas imedia
ções do carro, que se presume
valer 23:000$000, foi encon

trada uma carteira fornecida pela
policia do Estado do Rio, sob
«) o' A - 346, ao chaufeur'
amador Carlos Salvador Bastos
Noguei.ta.

CAMPO GRANDE, 27-.
Acaba de ser preso pelas
fOI ças federais o bandoleiro.
Patrocinio, um dos compo. iinentes do bando de Silvlno
Jaques. Ouvido pela policia, I
o criminoso pres,:>, declarou

que Silvino Jaques, acossado
pela Força Federal, dividiu
seu bando em dois. grupos
para tllrnar assim 'mais faci!
a fuga rumo ao nvete do Es
tado.
Declarou, ainda, que Sil

vino Jaques pretende atra
vessar o Rio. Paraguai, fu
gindo para o território da
Bolivia.
As forças do Exercito, co,..

nhecedoras desse pIam) dos
bilndoleiros. procura-os im

pedir para que não atraves
sem a fronteira. localizando·
se nos postos provaveis por
onde deverlo passar.

Edita.1
ALVARO MILLEN DA

SILVEIRA, advogado, sindico
da fàlencia de H. FETT &

CIA., comunrca aos interessados
que se acha diariamente, das 101às 11 112 horas e das I 5 às
16 112 hllnas, (lO escritorio da lir·
ma falida, sita em Coqueiros, dis-'
trito tlP. JOão Pess&a, comarca de
S, José, onde prestará as infor
mações relativas à massa e rece

berá as habilitaçõ.�. de cr.§dito.·
qutrosim, as pllblic:,çôes que se
prenderem à faleneia .serio ·feitas
no OIARIO OFICIAL,rOO ESTA-IDO e na A oAZE.'TA,- ambos I

edit�dos em FlorianolPolis, E co-I
munlca- -que 'seu end ereço é:

l.Caixa. Postal 94-�flori�Dopoli., .

,

E' D I T A· L A "Gazeta'
. .

nos lDunl--

cipiqs

CARTAZES
. DO DIA9 ô o I( I Loe-c LOS "Sindicato dos

R A D 10 ODEON, o IIder do. Empregados-
)ncacIOn�l:' einemas

no Comercio
'::::::;';<:"(�i�,)�gi� �stUr.� 4�- PROGRAMAS DE HOJE: -de Floriano-
t \ \

.. ".::.i� ��, 1_ A'S 7,30 HORAS: pol is" sr, -Jo�:mQ:i::t:. BJ;taci. f�:�i�:
\ '� Pro&rama diurno

I .Em última ex;bição: : Quint. contratou casamento o sr.

,\

j
De 6.15 ás 17.30 Iloràs

I. (;on.rosso Naeio-, Francisco Goedert Filho.
, � A formidavel produção da Dal dos Empre:cados:
'-\ ,.

" A's 12,30 - HORA BOLAS - Pr�lJrama rico de' Waroer com �i(k Powell, as ir- no �oJDer-lo Ifõ:!lndl_ I _ A' noite de 26 do mês
,�"\ • humor, a cargo de SUvlno Neto e suli '

.

" ..

"'--1 troupe. - mãs. Rosem81y e Priscila Lane e ealizados I em curso,' no campo do Campi-

1-':rl
-

DPerOlg7.r3aO�a "3n.Ooothuorrasno �;�� Warin.g e slconjunto musi-
Havendo este Sindicato rece .. : nas F. �., foram Ilrrancad�s e

.... � bid de' - °
.

d
: quebradss as traves que faziam a

,', APRENDA A SÓRRIR di OI aC omrssao

N r�aDlsla Cdfa; marcação regulsmentar
Q

do ref�.
Bob Lazy o. "OllireSIlQ aciona e;,d

. O f
'

l r ,� Huno RQlmnD Preços-2�500- e 2$000. Empregados no .Comercio Sindi- fi r! o

I��mpo. c;a,so O! .entdregue
( . NlEna RoltleOm "r d h

. a po reia que esta envioan o os

Corlual raymmf
ca rza os, onroso convite para I, f d b

'

OrqUEstra OIZ Cansos �1-..rlDS ....080 -80S repre sentar o no E t d i marores es orços para esco rir

RaOamiZs e a f11l Starfi
..., l....m.... l1t. Iii)

SSO

).5
a o na-·l o autor ou autores de tão ne-

R I I...... t "" t que e cone ave a ree lZIU-.:e no :

d 'f' d d
.

irS ena ue ....an IE ....an ora
R' d J

'
-

di 20 d .

i fan a 'covardia, tum e ar um

RJ;X ' 7 30 h ra . io e aneiro, no Ia eI· , .l-
.

Rllertura com VOZES NOVAS, elementos : LJ , as, o s.

bri d t I I corretivo a quem tão m-ngnamen-
""'tr"lant". no ra"'l a ri o Cal ren e ano reso veu . ,

..... ....... U o. (J 'DIVORCIO DE LADY X O·' d
' .te se atreve a praticar . um ato

.

-

esta iretona prece er entre os f d h I dêFI's horps tErtas, larnal. falaaos com no d ã lorid iad d S' d' : e taman a ma va res.

tidas em primeira ml5C!1, forneclôos -pro uç ú co on a, com aSSOCl9 os este 10 reato, um I .

pela R NOITE, sob o patroclnlo \1erle Oberon e Laurence d I f'_1
elll rf15A K

concurso : se ecção, a rm ue E 'd 27,. Oll'v r d
'.

-- m a noite e para.: . engr.ar o mais capaz para nos
28 d di d

I d'd C
.

o corrente, leva rran.=se a

Preros-2$500 e 2$000 representr r no a u 1 o ongiesso, dei bli d id d"% O
-

t á d
ca era pu ica esta CI é\ e, sete

concurse com ar e teses A J
'

d d
escritas as quais serão apresen-

presos, to os sentencia os, ten o

d para a fllga, praticado lima aber-
ta as á Diretoria. impreterivel- tura na parede da prisão. Até
mente até o dia quinze (i 5 de

� presente data não foi nenhum
fevereiro pwximo, em. envelope
fechado e versarão sobre o se-

dêles recapturado,' ignorando-se
lho' o paradeiro.

SãoJosé

r

FI's 19,30 .. Agora Conta voca••• - Um czr

rcrnen Oe aneaotas patroclnaôa pela
'�. "camisaria Pro,resso", que oferece
prernlcs em õlnhelro aOIll melhores
Interpretes.

-

fh 21.30 rRNC�O no ClA •• E�crita
IZ InterpretaOa pGlr Lamartlne Babo,
uma oferta ao casa alZ lóuças "O

DRAGlo.

5pEQRerS ae etualo: Oauualao rozz[ e

relso e5ulmarãlZ!t.

Amanhã:

-

»A�TI.,SARM TELL «

IMPERIAL, às 7,30 horas:

INrmOA E AMOR com

Wt'mer Krams e lngeborg
Tbeth.

Prrço:-1 $500. guintc:
. b� h!:::::da�: n�r:b�h�o e sua

-A 29 do conente. - reati-

fi. aliz�ção zOU-SP. na Praça de Desportos

)
desta cidade, um jog'J amistosot

c lei de ferias e sua aplicação
d) lei de acidentes no trabalho

entre os primeiros e segundos
quadros do Indepen-Jencia F.

e) aposentadoria e .'ensões C. de .10ão PeSs.oa e du Ipiran-.

f) córteira profissional
g) jü�tíça do trabalho ga F.C.; desta -localidade. O

h) nacionalíução do tiabalhú en:bate dos �egu!ldl)s_ quadros

i) sÍãldicali1.8ção terrr:iodu co� o. er:;pate d.e ! xl,
j) trabalho das mulheres no co-

je
os

dOS P2rllIl,elfosf,
com a c-an

tagem e x {) avor do- ciube
merClO ,'isitante.

k) trab.alhQ dos, menores no _.,.CU.
-, m�rdo'_ ---�-.,.., -

I) sal�rió minimo.
_.-

ün::�--ã;;in:iürã"·mensãi
Os cOncorrentes dâetão fie de A GAZETA custa

apresrntar no dia (18). de fe- apenas 5'000
vereiro proximo. ás viote horas,

I em nossa séde social á rua Con- I
.

','telheiro Mafra, ll. 35 sobrado,;ClubRecrea.
�:bal�:��ederem-- á leitura dos I tiVO {, de Ja.A Diretoria convidará uma'

Comissão composta de treis mem- neiro
bros alheios ao Sindicato para

julgamento das téses e proela
mações do candidato que a me

lhor tese apresentar, o qual se.rá De ordem do sr. Presidente,
o representante dos Empregados
no Comercio de Sta. Catarilla.

fica aberta a concurrencia parA
-

A Diretoria fornecerá outra� o-serviço de "BUFFET", deste
Club, até aos I n dias do mês

informações que porventura dese· de Fe·(ereiro. Informações c.om o

J'arem os interessados.
.

. secretalio.-

Florianopolis, 28 de janeirQ
de 1919.
CARLOS GASSENFERTH

NETO-Presidente
N. 23 10 V 2 N. 28
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nos es EDITAL

GUALBERTO SENA
1. Seeletario

I,:
"

t
� � '\\-"

FA.CA UMA PEDIGRAPHIA GRATIS DE SEUS PÉS
,

3V

-

A sciencia demonstra que não pode haver saúde

desde que os pés accusem qualquer dôr. O menor

soffrimenio nos pés causa disturbios na saúde�erat
diminue a efficiencia no trabalho, produz nervosl-�11l0,
irritabilidade e desanimo e póde, mesmo, determmar

consequencias mais serias se não fôr atalhado a

1empo. Cuide de seus pés 1 O Pedigrapho
Dr Scholl revela immediatamente o es-

1ado em que se encontram os seus pés.

Sanatorio "Santa Catarina"

Dr. Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETARIO

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

DErY\ONSTRt\ÇÕES ESPECIAES GRATIS
De 28 d. danelr. a • d.

F.verelr.

Viait.nos e sem custo ou qualquer com�-�; --,
promisso de sua parte,' lhe demonstrare

mos como se pode alliviar e supprimir
rapidamente. os soHrimentos ou qualquer �,

ineommodo de seus pés.
.

C A S
- A P E a R o N. E .

Rua Conselheiro Mafra, 17 ""... flonanopohs

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana

toriQ encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metros sobre nivel, possuindo JIZ eletrica, agua encaaada e

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

dernaS de Raio X Heliodor,Ondas Curtas e Laboratorio

para examés de escarro, 'silzaJ 'an�a9setc.
Seção separada para convales�entes de doenças graves,

estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota
ménto, etc:

I"e�jgrapho Dr. Scholl

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Chuv�� tor-iGovERNOl.----.,.....------.
rencrars em I DO I NOS' S A V I D A

Minas' - �STADO_I

-

A 'GAZETA
Dlretor,- Proprietario JAIRO t:::AL-LADO

Florianopolis, 31' de Jane'ro de 193)

Expediente
Beda�ão e OficinaQ

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

RIO, 30 -As chuvas no in
terior de Minas Gerais conti
nuam a caír com ebundancie,'
prejudicando grandemente o tra

:egQ d" E. F. Central do Bra-
sil. -

No quilornetro 957, as linhas o cargo de pf?I��ora do Gtupo
continuam submersas, ' Escolar «Arquidiocesano S. Jo-

dos Alueri- O rio das Velhas está subin-. sé», desta capital;
do, e. no. quilo.nctro 878, a�' -Edmundo dos Sf..ritos, para

agua3 j4 atingiram as grades da- � Grupo Esc?lar, -Polidoro San-
O veterano clube 15 de Ou -

ponte ali exi.t, nte, sendo que trago», d� Tlmb�;
.

tubro, conta, para este carnavel, ha no local, urna extensão de _
-Mana da Glona Mato.s" I 'com lima turma do barulho, que linhas femas de cêrca

r

de . 9 p�ra O Grupo Escclar «ArqUl� l
oromete desacatar. quilometrvs. completamente co-

diocesano São José» desta capr-
Como. inicio dos folguedos, berta pelas aguas. tal;.

realizar-se-á" sabado proximo uma D � vide á quede! de barreiras -Astrogllda de Matos. para
soirée carnavalesca.

_ e fuga de aterro, nos quilome- � Grupo E�colar «G�neral 0$0' IPena maior realce dessa soirée, tros 603 e 604, está interrom- tio», de Tres �arras, IIo lord Eduardo, escrivão da nido o tràfego no ramal ·Horià� -Isaura Avila da Luz, para
«Pretoria camavalesce », vem de Matadouro.

- . .

o Grupo Escolar «Professor Da·
former um bloco, que pel.. Segundo os calculo,s dos en- 'yi Am.aral» � de. �raranguá,.

sua orgauiaeção, pelo numero de genheiros, serão necessarios 8 -E'ugema Obveua! para o

oliões e pela const. aia dos en- dias pai a o restabelecimento da- Grupo Escolar <[eronimo Coe-
saios, vai ser um verdadeiro de- quele trecho. lho» ,. �e Laguna;

.

lirio. No ramal
.
.ch Montes Claros, Mana Cabral Mendonça, -para .----�---.

O formidavel bloco, intitula= o trafego continua interrompido. 0- Grupo ,Escolar «Professora
lNIVERS ..UUOSdo:

, «Americanos», conta com tendo as agu is abrangido os tri- Ana G�n�lm»�., de. Laguna,
50 pares, todos fantasiados com lhos numa extensão de cêrca de -Olavla Fe!Jo Linhares, �ara
fino gosto e ensaiadissimo, 300 metros, subindo atê á altura o �rupo �s�oIar "Vitor Meire-

Lord Eduardo não rem pou- da cêrca da estrada. Íes , de ltajaí;
pado esforços para ver o. seu - .. .. • -Ligia Chaves Cabral, para

conjunto fazer evclações, 'entre os Proclamação do general o Grupo Escolar «Hercilio Luz».
quais, a formação de uma Kosa. Cilsado de Tubarão;
que estamos certos, secà por to· Iná de Souza Batista, para o

dos admirado. MADRID, 28-«A guerra dura- Grupo Escoler «Padre Anchie-
Nos5a reportagem· hoje estará rá tanto quanto fôr neoessario taJ>, desta capital;

firme, espiando- o ensaio, para para restituir a Hespanha aos -Turquêsa Teixeira, pa{a o

na proxima edição conta.. aos hespanhoes� disse hoje o ,ener:al GrlJPo Escolar "Henrique Lage" Fazem anos hoje:
leitores. Casado, comandante das tropas de 1mbituba;

,

o sr, Demetrio Garofallis, co-

republicanas da frente de Madrid, merciante nesta praça;
em umâ'proclamação que lançou Diva Eugenia de Oliveira.
ás tropas.

.

para o Grupo Escolar «Horacio Escola fechada
Nunes», de Vãlõe.s; Pela resolução do sr. Interven-

/' --Silvia Oliveira lima, para tor Federal, foi fechada.. defini-

".._ .;;::---::�«" il". r,fi.r ;;:- __ o.J)rl:lpo Escolar «Paul!) Zimmar- t;vamente a· eecola particular de
�'"-.. '

'''. � � t(.. .....v .. 5"� _ mann», de Rio do Suf; Capivara, dl�trito de Grão Pará,
I

-Anésia, Valter Crespó. para m_unicipio de Orleans, por, np.o

<' . � Grupp t�Escolar «Ab9m.;.B�:-' .

es'tar devípame.,?t� registra�a ne:

tlsta,I>, de�' Jaragu4; �-,. [)epartaménto de
_ Educ'açlJ,o e

'"",� -AlJ-.·a Siqudra. pa.ra () ,não satisfazer _O"s. requisitos das

���,S�.,-\��.-�-��� Gd IUTPo �s�o'ar "General Osorio», leis da nacionalit.ação do ensino.
v". " -.... 'l. ,.:-.,.

� " e rês "",arras:�,..:� ��'_} i Prefeitllra de Ara-
LUTUL co..,.,.../..�'h ""ào}eL- I' Aposentadoria - ranguá

Au C '··b:'·�· ã:-·-�\·· F l' '" ;';'--'f -

rói aposentado José Ponciano Em 27 do corrente foi en·
am tnaçc O e lZ ' nas d S'l f

-, d E I c'er�"do -o balanço do' ano fl'ndo,
perfumarias é arte u, nã!' a J va, 'pro essor . a sco a "..

..
q ,e , � de. Guerreiros) no município' �de da Prefeitura de Araranguá, com

encontrará sumir. As fOi:mUí- P t B I
'

o seguinte resultado: Receita:
Ias dos Tres Elemento.' or Q e o.

VIAJANTES
.

d' d' I
'. ,,'. 3-74:043$300: saldo:

ptrmor tal� a 3e eza são,· Lie-n"a 5 341 $600
f t d ".4ld - -"" 'IID.... .:.. Seguira-m ôntem pelaru os· a .l:t ora�ao - j Foram concedidos á _prof�:;�o� Viação Aterino:

se de tal maneira, que está tta� ra Nair
.

de Oliveira Abreu, do Leilão da. laueha Para SANTA LUZIA:
tando d� conv�nrer os anti(lo� Grupo Escolar "Santo -Antonion• . '-'Epltl.�18-Pessôa" Maria e Antonia Frorn.

o ,

B R R I h' 11 I: Para ITAJAI: Saturnino«Filhos de Minerva» a pro!Jlo-c no muoicipio· de '

om
-

etiro· e� íz�-se -� oje,: ,k· úoras, vador.
verem uni "arrasta 'Eandaliallqual .. trinta dias de licença, com ar, n� ltapiché da �Ifandega. leilão . Para GASPAR: Edmundo SiI-

8S' quer, no caso um
. ietumbânte, denado. � da; lancha a g��ollna dàqiJela Re-_ veira Filho e Altair Silveira.

ZE' PEREIRA. afim de co�o. .

-, Rartição Federal. «Epitacio Pet. Para- BLUMENAU: Celso Vei-

,c�em OI folguedos carnavalescos DesigDa�ão
- :saa� •

.

ga Pamplona e Alice von Moers.
b!lru- d�-sde �ario! : ,

.Que venha o João Lopes Foi desionada L�rena di Ber- Vadas .

dratu,itas no
Pela Empreza Auto ViaCão Ca-

• .. 8 tarinense seguiram ôntem:
com oti sem a ngranada", por· nardi, para fu)stituir; nô Grupo Ginasi.. Catarluenst! Para ITAJAI': João Oliveira
que 'desta gente decidid� é q�e;< Escolar "Sant�' Antonio". em Acha·se aberta, até o dia ). Antonio Silva, Maria· Moritz ;
nós estamos preci&ando I 1 Bom _Retiro, -a professora Nair de- mdrço proximo, no D('par- filha, Guilherme Erget,· Micue

.

l de Oliveira Àb{eu, enquanto tamento de Edúcação a inscri- _Fattuch, Euclides Lopes,- Manoel,

d E Lopes.
, durar· a lIcença á mesma conce- çãdo ás vaGga.s .�or Ccont� o s,·, Para ITAPEMA: Osoar Sch-
dida. ta 9, no lOaSlO·· ataClnense. midt,.

.

.

.Para Ci;AMBORIU': Gis�la De
mmg e Drsula Doming.
Para llLUMJ:NAU: Isolela

Mueler.
Para JOINVIL1i:: Pedro Ma

fra, Mànoel Silva, Osni Gama
dlEça, N!Jrberto Melo e Alfredo
Seixas.
Para LAGUNA: Manoel iil�a

Edith Almeida, Francisco -Ser:
aauser, José Simas, Mario Porte
I�, Judith Machado e filha, Ma
riano :Bueno, naroldo Fubig, Ar
Il!ando Blum, A1iredo Castro Ju.
dlth 8 M. Oliveira, Cleonhliles
Ligo_cki e Horacio Silva.
!'ara IMBITUBA: Luiz Sam.

pala.

Icarnavál! (ar- -r
I -

navall I---- ------

Bloco
Agentes-correspondentes em to-

das as localidades do Estado.

Cul a b e r açã e

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

Assinaturas

Ano
Semestre
Trimestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
fttês 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.

.·Pelel presidénte da Repu.
bl1ca foi assinado decreto-lei
suprimindo as ferias f.renses
coletivas c dispondo sobre a

substitulçlio de magistrados
e membros do Ministerio Pu·
blico da Justiça do Distrito Fe·
deral.

..
." "

O general MeDlilonça Lima,
Ministro da Vlaçio, apro
vou a designação fefta

pelO superintendente da Ré·
de de 'VIação Paraná�Sta. Ca
tarina do engenheIro Manoel
Rocha Kuster, inspetor geral
da LoeomOf.o-.a aludid.a via·
ferrea, pua acompankar Ir fis
calizar a construção das dez
locometlvas ecomenda4as pela
mesma á firma E. C. Fon tes
(teia.

..
." "

O
Ministro da Viação de-
clarou ao Departamento
N. de Portos e Naveltação

que autoriza a Companhia de
Mineração e Metalurdla Bra·
sil (Cobrasil), a adquirir os

materiais constantes da rela
ção enviada, nll lmportancia
total de 463:330$300, destina
dos ás .bras dos portos de
Itljal' I Laguna.
O mesmo titular declarou

ainda Aquele Departamento
que autoriza a aquisição de
duas locomotivas novas, pelo
prego tle 180:000$000, cada uma
destinadas ás obras dos cita.
dos portos, a cargo da aludida
Companhia.

..
" tt

E·, Indiscutivel que o mate
,ti conquistou o paladar
de povo carioca. Para

ter-se uma !dêa segura do
que têm sido a procura do
mate nesta Capital, basta as-

'

sinalar que durante o funcio·
namento !lo Serviç. de DfJju.s
taçlo doPavilh!o do, Instituto
Naclonal do Mate na Exposi·
çio dO Estado Novo, foram
dlstrlbuidos ao publico 40 mil
c:o.pos de mate gelado.
A expollição de Estado Novo

1nlc:leu·s. a 10 de Dezembro
do ano findo, encerrando I' a
22 do corrente. Como se vê, da
quantidade de mate diltrl
bU.ido nêlsl espaço de tempo.
deduz se uma media de maifl
de mil copos diarios.

o sr. Afra.
nio Peixoto
, LISBOA, 28 - O professor
brasileiro sr. Afranio Peixoto
partiu hoje para Coimbra, e�
companhia dos srs. Moacir Na
varro e Almerindo Lessa.
Ao chegar áquela cidade, o

sr. Afranio Peixoto foi festiva
mente recebido pelo reitor da
Universidade de Coimbra e por
numerosos cat�draticos.

canos

Buml Butill Buml Buml
Bum! Bum! Hum! BUllil

Estou ouvi!ldo uma

tremenda.
Serão êles?

A I, ,SãO eles me:'fllo.
Aí Vem os

!

batucada

!
.....

�.........,

NOMEAÇÕES:

Focam nomeados:

Honorina Câmara Silva para

Na Sorveierl9 Gloria, domingo,·á
.

tarde, a um canto,
silenclos!!õmerlJulhada no mai� profundo alheiamento, atraia
as atencões.dos �oss0l! elegantes um admiravel perfil, es

guie, tino, flexivel. Voltamos, involuntariamente, o nosso
Cllbar e deáeobriljlos o iman: era uma deliciosa, alvisslma
nesga dé braço-que, teimosamente. fugia á manga nqlra
que o queria, com avareza, ocultar, revelando aos olhos pas
mados dos que o contemplavam, a visão de UJll alabastro
Imaculado.J,

'

"IR: I
- A renda, que foi sempre encantadora para a "linge

rie", devide a alta injustiUcavel do preço, se transformou
em verdadelro objêt. de luxo. Seu -preço, come aliás o de
todos os artigo:c; manufaturados, elevou-se desproposItada
mente, em vtrtude de dois elementos decisivos: o diminuto
fabrico da linha e carencía de mão de obra.

Os costureiros Jlrocura� ladear a dificuldade imagi
nando "files garnitures brodêes", que substituem as rendas
com a vantagem de novos encantos.

Já não se usam mais "les bouquets fleurls" ou "les
enguírtandements", de que tanto gostavín\l 8S mulheres.
As novas "broderies" são mtmosas, discretas' em seus
efeitos. mas de uma admiravel delicadeza de desenho e de
confecção.

BOROR()S

,a bugarda fetocissi�a. estraçalhan·
I do vidas e arrazando tujo que

: encontraI
Os

BOROROS
afinal, devido a sua ferocidade,
só agora é que virão a rua pa'
ra atemorilarem os foliões da
cidad� I
A imensa driba» é com'anda·

da pelo leróz caciquf'. A'lo
nio Solon;· send.l o Pai., o

Gefin�o Postllf e o feiticeiro;
OrltlOdo _Conceiçãol

Nunca se viu u.ma coisa
sim!

,

São a-pa-vo-ran-tes.
Pessoal francam:ente do

lho .

AguardemQs
BOROROS

Vae ser uma coisa louca
O Zé·Pereir3 do' Lopes
;\1uila gente, muita boca
A gritar fVin os Minervas» J

Si vier a "granadall
Então -a coisa se assanha
O Lopes com _sua -ma�ha
Será o homem dI) dia r '

SOIRE'aE CARNAVALES
NA NO CLUBE "12"

foi realmente uma «Soirée»
estupenda a realizada �o nosso

tradIcional clube q: 12».
Uma animaçãQ fantastica reI

nou em seus salões até alta
madrugada.

S",bresaia um imenso «bloco»
comaod"do p�las ·ex-baíanas'l> I

Helena e Tone Sime ne, 'e ido
como animadora a seIthori.ta Lau
rira Simone.
Um «bloco» miscelanea. mas

francameilte alucinante!

A ·'GRANADA'" DO
JOAO LOPES:

o nQSSG f, I' .nidavel João Le
pe.s posral· -achou a ,pilheria dv
C!,tico, tão maravilhosll, sabre a

futura «p:(,oada», entusiasmando-

"
. II II

A senhorínha M. A. S., graciosa como sempre, foi,
domtngo, afrontando o calor, DO Clne Rex, o seu

-

sínema
predíleto, ver o artista da sua símpatía, Nos altos da sala
de espera, olhando de frente as que ali se encontravam,
parecia seduzir com o fulgor de seus grandes olhos sonha-
dores...

'

de H.· o. lIGOCKI�
Os �Minervas» vindo á rua; Livraria, Papelaria, Tip.ografia, Encadernação e Fà-

V b I T
j briGa de cari·-,,-,IDGS de borracha -

ão o ir c' os ,«. enente,s" ! .

.

Ao darão da; nO!l�a Iq't .

- .� ;", Artigos para escritóriJ -" Livrus em brancos__;'Arti
Num dt'�file majeslolo· .

. -/ .;01_ gas escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Ctarins cóttando os ares

-

;;-.
-_-

.

Muita gente muita' eote·· �celtam-se �nsomel1das de «clIchés», chance!as,·
V e S-er ur-n' . gl·u' smetes e carImbos de datar, de metal, p�ra mu-

a VIa cClsa o ca i .. · til' t 'IhIzar es ampt as

fiua Felipe Schmidt, 27
Florianopoli� _. '. Sta. Catarina

P.

a exma. sra, d. Noemia Gou.
lart, esposa do sr. Pedro Goulart

STA. CONCEIÇÃO
-

BAR.BOBA alto funcionario da firma Eduar:
R' 'h' d

.

.

li
'do Horn; -

. deglsta-B�I _ �leh a it atea ,�a�a}.. o sr. Honorio ele Castro, -ea-
CIa a g('n�l, sen .0rI a eEcelçao pitão reformado da Força Públi�13albosa� dde�a filha,.. do nosso ca do Estado;
eol�ga, 10rnal�sta Joao

_ Barbo�a, Rodrigo-Otavio, filho do sr
e fmo ornamento. da nossa SOOle· José Candido da S'I f' 1 dodade. .

- I va, Isca o

A GAZETA· ta ai Imposto de consumo,
.

apreseo a SlDceras

felicitações pela passagem de tão
NASCI1IENTOSauspídosa data.

Então, João qUf> tal?
Zé -Pereir.... CarDaval...
Ca�amulú Ú Ú

41
LORD TU8ARÃO;

DUQUE

Encontra-se em festas o lar do
distinto engenheiro e ex'-deputado
estadual sr. dr. Marcia Portela
e de sua e�ma. esposa d. Alda
Wendhausen Portelá, com o nas

cimento, no preterito dia. 26 de
U?' iuteressante menino, qu� 'na
pia bastismal receberá o nome dê
Mareio.
_

Ao distinto casal apresenta A
GAZETA suas,. felicita.ções.

� • 1 ,

PEL,0S eJ.llBES � r-
,l\. -.-

CLUBE 12 DE AGOSTO
Realir:ou-i8 sábado, a anuncia-

da soirée carnavalesca, promovi'
da pelo venterano clube da rua
João Pint0.·

.

�omo é hàbitual, as dansas s

�rolcmgaram até altas· heras da
madrugada-, cuja animação e -e·n
tusiasmo foi além da espel:tativa.

.
C:;hegou, Ôntem a esta capital'vmdo ele Joinvile, o Ir. Ot;

Pluetz?nr�uter, Junior, importa0':
te l"..8pltahsta e industrial naque-.

Ia eidade.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



D·r. Alfredo p� .de A-ra-ujo I lAceado rJio�1
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos
impaludismo e molestias da pele

Tratamento do empaludísmo e das molestías da pe
le e nervosas pela Aotohemotherapta

Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, j 3
Telefone, 1.584

Consullas:-Das 8 às 11 e das� 14 às 16 horas

M )",; D I e O LO P E R A D O R

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS'
CCNSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 SQB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5
. IlESIDENCIA A RUA José Veiga 186.

11,
/ �i7�=""'_',_". ,- " •..

FONE 1199
..

�
...

�tende
.

ChamadO�. a qu.a�quer h,ora dia e nona

Dr. Joaquim Madeira 'Neves
MEDICO--OCULISTA

Formado pela Faculdade de Medicina da uníver.
sidade de do Rio de Janeiro

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

'<..

CU�60 de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
)" Filho, no Serviço do ProL Da 'íd Sa�)son. no Hospital

Ela Fundação Galfrée-Gulú!e do Rio de Janeiro
Cemp_leta aparetêaagem para a sua especialidade

.

Eietrecidade Médica, CnnicC! .Geral
Consultas uiarlamente das 15 ás 18

CONSULTORlO Rua Jeão Pinto 7 sob. Telefone 1456
RI$IDENCIÀ: Rua Tenente Sílveira 51' Telef. 1621

M;{o'Jé-o
DOENÇAS DE SENHO�

RA�-P.l.\RTOS
.

OfDeraçôes
Censultorle. Rua Vi(or

M ireles 26

/!>'s 10130 e Elas 2 as 4 hs.

Residencia: R'Ja Visronde
ele Oure Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Peno: ftesidencia, .1 �55

e- , j*" .'.

,:0•. flora"- Muller,
é Rua Tiraderrtes" 44

Fone '1181

A.dvógado

RU4 Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

-Ianco do
-

Brasil
lá,Ual

Fuadl de r.larva
106.000:010$600
�259.746:100$001

IXICUTA TOli'AS 1\S OPERAÇOES BANCARIAS

Â..JlNCIA$ J: CORRESPONDENTES EM'T6DO � PAIZ
ARlNeIA LOCAL

'

RUA TRAJANQ, Na 13 .

Abena. em conta corrente. os segúintes juros:

'E' .... ]tfru (C01tm�ClAL :SEM LIMITE),' 2% ala

.

• Ma!t�aaos (l�mite_ �e'
-

50:�IOO$) '. 3% ala
. .,..

' 1'8pulara (idem de IO:QOO$)' 4% ala
Dt,. de avise prévi. (de quais41uer quantias. com retiradas tam-

bc� de ,�taisquer impor�cias).
çom aviso prévio de 30 ,dias _ 3.5% ala
Sm de 60 dias .

, 4% ala
th de 90 día:s 4�5% ala

,

".SITOS '.A.PRAZO-...FIXO:
1'8 , m�tS

.

Jl9r '12 mêses
Gom renda mensal

LBnlAs A PREMIOS,
per' , mães

'

por 12 masts
. Safeito a()l sêle ptópótdonal.

Ix�.di.nte: das to ás 12 e das 14 tis 15

_Ao. sabados: ('�a'l 10 ás 11.30 horas
-

Endereço' telegrafico� SATELLITE

TELE7�"'ONE 114

R
4% a. a.
5% c

�
�

horas'

t,
ti

........................, m••uE..M ��.R.

;,;,

.

f1or�anopoliB-1938 .==
.

'----i. -

Cálculo de qualquer
estrutura em con-.
"ereto armado
e ferro.

. \

fU1HR if MaGifiU
!&S"i;>,eã'ilea

� �(lj....--ril: �
, �i:m���

Caixa Postal, 784

ran

\ '

4...

e calçados de tOtÜ1S as qualidades
Venda e instalação de contador de luz e força. por
preços rnodlces só na Casa A ELE'TRICA !

... .... � 'S

�iOi!�;;o�-;t.t.·WliW...����

I��tt��:�:'! 1 o. ·:�:r�:I'·�q�1
da Silva1I
!Hlvogado Fabi lca de Calcadas -� 8AR'R.EI ROS

I P. 15 de N�vembro, �osob. DEPOSITO, RUA CONSE.LHEIRO MAFf<.A,3.

i- . FO!le� t031 e )2;10 .

A. L_HEUREUX
ESp8f:Janlta em' oirurgla '��kiiiiRikx@luQ iILW4 aJ,�m;iô!l••tl3'!!:"

geral

CINTOS, ,PULSOS, OLEADOS, CORDÕES,
BONETS, LUVAS) etc.

Artigos para seleiros e sapateiros
Ex-chefe da elinica do Hospi
tal de NürnbCilrg, (P.óH�2sor
Ind6:rg Burkharclt e F'refessor

.

Envia Krsuter]

�

I!! alta cirurgia, ginllecQlogia, (do-
enças das senheras) e partês,

I cirurgia d@ sistema GMVOSI.lI ®

I eperações de p}asticll

j
i

·1
.........�.__...�H_;.,;·_-p�....crrw'""..__......

' .....ttt_.·_.............._·__...51......_....·' 4rr-..'� -

B:oonornia
é nos Trabalhos do

C.nsultorio Técnico de

C®NSULT(nuCJ.��RJla Tra- ,I
ano N. 1 a. das 1 Q ás 1 2 e. I
das t 5 ás l' 112 horas,

_ITELEF. 1:285

RESIDENCIA- Rua Este- ;,1

I·
VIS Junior N. 26

I 1
_ T�EF. l:Jtt II
i0,.. M'I;:;�'f I.

Boabaid

IVO ·A. CAUDURO PICCOLI
Enge�,h'eirD {}ivil

Pi0f�$s!GrHàis ne,lz;ilitad€H9 par·a - "todos'
QS rarnQS de engenharL�-'

Administração. construção e reforma de
,. "c .

pagamentos em prestações
r .....r- -

,

CLINICA �ERAL
Vias Urinarias

Tratamente moderno das
moles/ias de Pulmão

Consult.-R. jOâ0 Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Roa. HotelGloria-Fone 133:3' "

Comulfas das t 3 ás 16 hr5.

PrejétQ}s em geral

Escrit0rio central : Rua. 7 de '!?eteri1brQ,. 47
�p O r t e ,U��n i ã o
� '.

, ,

')
......

'
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Vi áçã o Urussanga
., SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - COMODIDÁDE

Dirigido delo soeio;�JOSE MAXIMO
.

TRÂNSpô1ITEõÉ-YPASSÃGETR6s�E=c-=CAr<GAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOUS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal.
Urussanga, Orleens, S, Ludgero.Braço do Nort� e Cepivar
DU AS VIAG�NS SEMAN AIS em combinação comasl

linhes de ónibus Araran(suá-Polto Alegre
Slll'DAS de Florianopolis ás terçaa-leires e seb adcs

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de AnHanguá ás quintas-feiras e domingos.

ás 5 hora. da manhã .:�
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-felras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-felras
AGENTES-- '2,raraDguá: Beroardillo Maximo- Forqui
hinha: Gab[iel Harns- Cresciuma: Ado Facace Filho- )<���%�"):

Cocal: Zeferino Burigo & lrmãos-i-Urussanga: Ro�aJao
Damiani & Cia. =-Orleans: Írmãos Pizz(\)!atti-Bíaço do Nort\"; Alexandre Sldrinin

\
AGENTE EM FLORIANOPOUS

JOAO NEVES
Rua Trajano. 2-Fone., 1855

HOTEL DOS ""IAJPlNTES - r rocurem para se hospedar em Aràran�lIá i
pProrietario - .10 TE' �i AXIMe· . I

1'1l7;;'il3iIi'iBl'. IVENDE-,ilE u�n "::;r:�!j n;;U··1CHARLA'UTH--ilgar Barreuos, com duas caSAS .
.

.'
, 'IC A'F E ') J A V'A de tijolos novas. um bom pasto.] é 0, creme que, rev0IuCIO?OU O

I
'

cocheira. e .bôa (hac�ra e �gua I Auno? vel:o. e, ora revoluciona a ,�im!§iimil��iimll:tef!iBl!!àTilllfSm1l.imliiíll!liR!JE!lJml�EDl��lIã1
Avila�á sua distinta freguesia que dispõe de otlrna com uma linde praia para ba-] .

menca d Sul.
, I�·���������!4l'l!l,,,!!!;ql'!k#!!:'!l·Q!!"fl!i.Z!!!!;;g!!!':!!-·!!!!!W!!!!lW�W!!!!l'!44mglll!�.imi·��lAll,�,.iI'!A#1!':i4e1··4i11.4••*

sorveteria, estando habilitado a servir os mais es- �'1os, f?l�nd0 lrente com a

CHARLAUTH 1 I=MPRI=ZA VIACANOplendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. I,' btrada, Gi-r,!\I, que segue para L L
...Blguassu. A tratar cem o pro-I

iii ri iJWi\f!W$ffrij§@#díW'S$!'MiHiltiittaiM'M"i' prieterio-e-Pcdro Sipriano da 1 não ê um creme comum ",,�RGAS E PASIA6JEIReS
.

Silva, em í3ar;f,ir"g.
�m!!!4$I!l,.�;f'1IiII!4!!!$.El4�������.���D�'.�>_��..-......- '. �""T�", A4·:,({�'''-JY", CHARlAUTH' I'

G R A N D E 'H O T E L
�

O D E R N· O ' JJche extingui:à as sardas, pano, I ;
--------- ' �_

I cravos e espinhas, 8�m a !Dlmma I '

PREPRIETARIO ' irritação deixando-lhe a cuti- i "

JOãO Ku h n limpa, macia e fresca.

A GAZETA 19'�39'
������-�,�=�_����'�..�.��tr�_�·�,�;;_;;,,,-��-��,,,,,,,�,,,,�,+�,�.?�..�,""�,,-�,���.'���'�I;__4i4!i!4;ii.iii&i;iig;�4i1i44iªiA_*._@f!ii!Qi-.giiigi_iiiHu_iii!!��"'•••".".8••••••••••"._•••"''''.'''''''.''••'''

�·I Serraria 'São J:oã:o"
I-no distrito do Estreito

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

I
.metros. :', Bem sêca e de otíma qualidade.

,

I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
. ,

O..••" H···· •..••••••..• • '"'� I

.

Florianopolisi

rI' ·�'":��.":'7:':� :.�;;':
.

'�;'-�rti .'�-.í

I
� V. Exei.. pr.ei.. d. am.a 1i_9l1slue 7

.

: � .. :�-:�.:p·�;�i1��t��t�!t;���;,�������
Disque '0 ti:' s"�'aÕO de seu telefone e

terá não sé para seus passeios, como tambern para
viagens.

São todos carros modernos e canfertAV@is dirigidos por
habeis velantes.

,

ErQndino ' Cardoso
Otavio, CardQso
Bernardinc dos Passos
Numas P. CarcdlWsQ
Waidemiro Vieira
Pntrocinio Vieira
Rub€ns

50.2
a.3
50S
.14
51.
521
32.

o

ATHER'INO

DIARIAMENTE DE FLORIA.N<UPOLIS A
.

BLUM:B·
NAY A'S 7 HORAS DA MANHA. )lAI! INFOl\MA

ÇÕES NO ESf!RITQRIo. DA 'KMPl'lJ:ZA, A' nUA cex.
ssr.nsmo MAFl\A, 29.

QAIXA PQ�TAL, 82 ENDEREÇO TELEURAFICO:
Grandbotel

Banhos quentes e frios a qualquer hora

;, 1
. I

� ,j
j
I

UTUOEm prédío próprio. de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
: acomodações para os srs víajantes e exmas, farnilias, com luz agua corrente

em todos
.

os quartos 7

Tratamento de prlmehea o!"dem
Diarias: 10'000-12$000-14$000 e 1.tOOO

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÁO
4 de Feveredro

,

..

4 ,de F"é'va�eiro

6:600$000
RUA GUSTAVO RICHARD

Defroi.te aos Correios e Telegrafes

laguna,'
-

-�-

Santa, Catarina

Muitos outros prernlos menores

Formidavel.tu
Tudo por1$OOO

Fantastico ....

<77

.'7_ ie' ....

..KIBIIIEercNTANTrE-.
C A'R La
Bu
•

iii

In·as
eH

a.triz

CEP.SITAPlIO,.

OE

FLORIANOPOLIS

EM .•TA ..

K

... 6 ....... faa,.=ta, IMPII...
II IIIsHlI.. ii. w.lYlld.

- ..... - II. _. e�_ o ....IOD 1110111&1 __"I.�...
� -'1110 ••a "f�eDm8 1Is:t\lo_R'lm �2�!I •• tiS.).

�m""Ul&1I dlllil"aJitlsl....
A

e..nde om iodas .......
lUUUli1Ji d6'! H••

Blumen�u, Cruzelr. d. Sul,
Jainvil'., Lalle., Laguna, 5A.
Francisca dD Sul

MOSTRUARIQ EM:

Tubal�ãD
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A'GAZETA Florianopolis, 3��1�939
----------------�--��---�-------------------

GAZETA �

CESPORTIV'A,
Direção de Hélio Carlos Regis

\ '
,

Educação,. O TanJand,�ré, ·fazendo�7;�nl51ca sua re�ntr�e, ernpatou, I Publicas· IR.Carlos Regis num Jogo IgLlal, corn tC�[C� ��

i' sabido e notório que I 'qualidade principel do corpo é
O ?'.,.�t Iét iCOsaúd e. .'

'

:

J
•

Por isso, dessi�inad�� e� todos os recantos. do Estado bra-
�eli'o, estilo sendo fundadas escolas de educaçã'l 6SJca.

.

O jogo de domingo, sem �ú' T m8�, destreinado, não poude fazer Atlétloo
. São nestas escolas, onde se aprende o aperfeiçoamento da vida, causou uma decepção rara n.urto, Pelanha

à'ça, que ensinam que um dia, de excessos recriminaveis é prejudi- os que se abalaram, Dum rasgo. I Carioni regular, permanecendo Màtos Chinês
'ai.

.

de heroismo,' a ir ao campo' da ; sempre na' retaguarda. Haro'd )-Luiz_,.Gato
E' ai onde o aluno is�i capacitado que, nas oompeti�õea de F.C.D. -

. I I\Ilaeco e Mandico fracos;aquele, Belelé-Secura (Cunha)� Uati- .

rupo, deve se esquecer de II e se lembrar dos companheiros de I A tarde muito quente,o campo e ntretanto, melhor" do que este. nho -Zachi (Secura)-Brito. S. A; Casa Moellmanãl-PfA�
d

'

Ih I I O' AtI' ti f 4
.

gue-se a quantia de 108$100.
ua roo -

.

I sem o pavi lo, natura: mente.coe- ! . _
e (CO fZ' estrelas .

. I' E, no fim de certo tempe, o discipulo sai capacitadc '1u� tribuiram, em 90''J., para que os; Apresentou-se, igualmente, com O� goal� Banco Nacional do Coraercio

.

eV8 colaborar para a vit6ria geral, sem se interessar em satisfazer fans de fntebol não epareceesem um team à altura do alvi-rubro. Secura abriu a contagem. 2m. -Id"m 1:576$300.
sua vaidade pessoal. no campo da maior entidade �o! O. trio final portou ·se bem. após, Galego, com forte tiro,' enio José àe Oliveira �arvaJho-

Saindo das trevas do desconhecido. forjado nestas eSlolas. Estado.' I A sua, .linha média com exces- patou a partida. Idem 17:070$300.
,irá sabendo que deve treinar metédicamente, não exagerando nun- E, deveras. se aquele estado de são de

.

Gato que está jogando O primeiro tempo terminou dê rv1iguel Malty-: Idem . , • •

a, na suposição de que poderá obter melhores resultados. coisas continuar, os clubes serão: l.en, é fraca.
_

lx I, 2:405$000.
Treinande exageradamente; 6cará, sem dúvi�a. esgotado DO vizivelmente prejudicados. I Lujz, de c;u'm o técnico Pon- Esta contagem não foi �ItH �,da Elieeu di Bernardi - Mém

ia da competição e fracassará ou sofrerá, depois, as ceasequências E', sem dúvida e com razão,; seca lhe vota uma simpatia toda. no periodo 6nal. 4:280$000.
o excessivo dispêndio de energias. o .caso dos clubes da nossa cida-" r specis ', é fraco demais. Corre, é .Alirio Johano)' de Alcântsra

Vê-se, por ex" hoje em dia, jovens que, entusiaemados pela de enviar uma petição à diretoria: verdade, muito' bem ..• atrás da O joiz/ . -Idem 77$700.
.

indstlca, praticam-na em excesse.. 'da F.C.D., exigindo a ereção de bela, t", quando p ..gâ o /couro, foi _o sub-cficial Luiz Gonzaga de D.õrrlelrio Lucas+-' Idem . , .

Ficam fortes. robustos. musculatura desproporeional, tirando um novo pnilhão. I envia-o, de bico. para qualquer Andrade, que teve falhas graves,
912$500.

oda a forma e beleza do corpo. .' Tanto o público como os clu-] !rgar. prejudicando a ambos os conjun-
Carlos Hoepcke S, A.--Idem

. O resultado é que ,eetes jovens. com toda a sua e�t€riol bes são os prejudicados, I Haroldo jr'gOll bem; Gatinho tos. 5:749$,300. . ,(

parência r�lbusta. silo uns fracos i�teriormente,�n�o supertaado m�r·- i C�emos, en!retanto, que a di- 'j e Zach_i- na ofensiva !oram Iracoe., ' --:-.
Joãocll!DI Ber.n�fdl-Idem .•. •

has longas a pé e algumas modalidadee de corrida. . "1 . da �!)t,.d!!de mater, tendo Os melhores do tricolor forem: Apre II rn Ina r 1828,,900.. .

Os exemplos, neste particular, são flagrantes e sugesti�. tia fr
", ,-.�

� for&ados, I PeJanha-. Mates, Secura e O Bocaiuva perdeu 01, M&yer &: CI:1·- Idem , • •

.S�,o ttestas escclas,:verdadei,ras ,al�na.s da Helade ntee ... irá cOIilAlÍL.povo pt; C·-unha".." ,. . 'tttulo de Invtto antel ]';,180$500. , .

_ Q

�e.
o .dlsclp�lo. ainda, aprende � não diminuir o valor ,d.l, ,d��r�á.

.

" I -Qattr.ho, L�chi, Bulo e LUIZ
'9 'l'iradentes

.

'e n
I ,Rcb$erto Oliveira Id�m,

io, pois, assim procedende, diminue o valer de sua propu. vitona. �••entarl0 tracasi-aram tt.ijl_to. ," qu \.i 1.2,723, 300., .. .

, O esporte af .... como bem hizou o dr. Tissié, é uma'e:�"a_ ! 1 Chinês e Belelé r: gulares. ,abate por�2x1
.... ,Jose �amd!) Portela JlInlor-

a intelig'ência pela acomodação ao meIo· do cuater pele a6rmaçio:- apresentot!tl '

S b d'· _ d t. ,_�(}Qslderaçã() do exmo. sr.

:
"

.

.

'

�
em ca�pó' êOín- u rela -

•

.

� li .'reçao ,o veterano Interventor. , '

o eu, da ventade, pela luta contra. os ob.�ácuIQs.. ,.' tivamente forte; S eqV IPe S Jogador LUIZ Barbl, os teams Ib" E _
D ��. �..

' -.

São nestas, escolas. 'verdad�lras oficIDas do_ bem, que, relem- -

am,á M J'!>aara- aSS·l·m.. , A, _r to utres 1 ague-se l\

d
' Pois, Vadico, Fred, Carlos I l'> UI

t d 333$500
,ran.d.o .uma frase .d.e. 'cétcbre dout.óra, que se apren e, que vlve.r não Vad, ico

._.
_

quan Ia ,e.
.

__,' ,

d f Chocolate e Galego jogaram_em -' M K 'J- -Nã b t:&Implesmente eX�itJr, mas que viver é gozar uma sau e per elta.
seu esquadrão. , "_ ,,"

_ "�"'"%� -",�fn�o_",. """"''''':''''':l-- lJ.!"...&", ,_ I de.l��� _ }�n;.e .. ,._

o
_ fi, o ,u,.. ,�,�""""'1.,iI

���ES"",",�:'�'->'r-: -·"Q"":'"�.-ã?l'-trá ."-a --:"Oõtrõs '-�í�mentos ,de menor Cà!:� �n�eofr,te'.:: Juanth ", Ci.loca e ., Ati�R�IliQ�- Nãq: há O que
, :<LIMOENSE

.

"Ite/"Ia i plojeçlo, poreo. eficientes. atua-' G8Iego-Badl�n� (Cal\tl1oOl)- 8 Dutra.' Aêl�li' ;: deferir.
"

, ,'J
. Õ. A· G 't Mata-A'ea emlco- aeco 'Call'o';;' Oarl'o NI'colau' ,I

E I'd PJ' _1 S·" '

.

' ,Consta nos meios esportivos, r�m, tais CGmo. qumo, uan a .

(M d" ,
'"

.. _

..,�.
.

I uc I éS 111
.

enclo (J�, Ilva
Re"Jlzo···S" domln80 na apra- ;

·"·d dOM t
a:l ICO). Bmho-Ivo-Ico-Saroba- " p .

d'.. u "', c>'''' . Aval campeão da CI a e e a a a. _.�,' c-- ague-se a' qua'otla e

ivel rtcAnto_ do Saco do� Limões ��� domingo: -a It�j.8í jogu' co� O. res�an�e. fei compost� ,de' O I r is í rá a Galego. ; 90'$300,
.

.

encontro entre as equipes acima
o Cip. players �rIDC,plantes como:Bal�no, � O in V i !e ? f

' Sebolt & Cia.- Idem
eferidas.

• .. '. ACâdêml�ol ,Maec� . e Mandlc�. ,.' ,

Doe_luva 11 :051 $300. "

Na partida .principal a fit6ria O p r-Ime I ro- J0- O conjunto alvl-rubro, tm SI, Fomos ali primeiros a noticIar.
. " '.Nilo. i JOhquim da Ct)�ta Arantes-

orriu à turma do ESTUDANTES go dQ cam.. f.alhem lamentavelmente, mormente
I

que o lris ilia à cidade de Join- Dl.alma. MarcJa?o 1 DeVe ser' selado.
'1 di 4 lld I·S d"'" 90 t I' h rI 'I l-Ieonque.,.-Jalr-Hennque "C p' A'

.

'de o. seore 'e "v.r epo... peona o (9s- a 10 a. VI P,.
,

2 . B
csar _ erelra- conM' era-

in�tos de franco dominio. Os
tadua I Esta, tntio, no 2' periodo de, . Alg,uns diretores do rubro-negro Juca-- 1-' ,erno-Artur- 1 ção do· exmo. Sf. Inte[ventor.

oals foram _assinalados. por Au-
S b d'a 5 d'e fc- luta, nada produ!iu. 'I' (.HegaÍ'am a nos ir.formar com Newton. I Manoel Siqueira Belo- 'O".•

C I,· S· I (2) 'd ou emes que o I

I
.

' �. , N 6 I d I d
..

usto, e 10 e au 1 ten o o
. , d' tI 1'· em.

A defesa leve aeus altos e bal�
. absolutA.. segurança. _ . o. na a pugna, e p acar

ve o alesta
..

do junto ler a firma
iz ainda anulado injustamente 2 y�relro sdera o Icl o. Jogod I XOI '

i Ag'ora 'porem sClubemos que anunciava 2x I a favor do TIRA- l'd 'f' d '

, .

.

disputa o campeonato esta ua I
• . I .

'.'
.

.

• d d d
recon leCI ii e ser ven Ica o se

oals licitos do ESTUDANT�S. 'ti I t
•

, : Vadico, que quasi nã,o foi cha- 'as, negociações com o Aménca. DENTES, per e� o, esta,rte� o
constam na Diretoria os docu';

Na esqu.adra de Sa"l toJos

[Joga0, °A'
el? a J a d' LO F vpa mado a intervir deixou passar dure cem quem ia J'ogar fracas BOCAIUVA o htulo

d.
e lllVltO.

t
.

'd I 1· .;"0. loroso vaI, campeio a •• .,
'

• i
'. ,------ ...- .....-- .......---- ....."'.. men os eXIgI os pc: a. el n v ,

aram otimamente. No embate. C;in 1i.J A S V I uma bola, a qual fOI, realmente, saram. MINlSTERIO DA E.. de 31 de J'aneiro de 1933
'

dá· h ti e o rI campe o Ga • • ".
I I T 1 b

.

uo no ouve u,m �mp,ate e. •
IOdefensave, . _ �m�' pa avra os m:m r�� DIICA(;AO fi SAUDE José Troin de Oliveira-Se!e

x4,goaJ&deCacau,Munu.Pato W� comblna- Fred, que falhou bastant,! noida dlreh:mado clube da forçace' 'o parecer.
Adolfo. do da L.. F. F'. l' tempo,. lendo o. culpado do, vontade...

/ Lieeu Ind�stril:'l de Salvio da Cunha-:Sítn. quan-
;

,

i,rá a Tuba rão! tento do tncoler I fOI 'a alma do 1

O
",

2. se _

Santa Catarina to ao p"gameoto do tempo em
t· QUADRO O C Ed M'

. leam no 2' tempo.
- �

'I .

nOVO
que esteve em exercicio, na co-

. d s�. L' F gF8r . °fntz, preal- Carlos. Chocolate e Guarita I
cretário de '

Edital d I d' J d IClla ente l1a • • ., III carmou-nos . I L F F
marca e r ala, e . o qua.

, 'N d' 12� d f· estiveram no me4mo pano, nlo '

••• 'não recebeu vencI'm nl I d� DéCIO ed que, no Ja
�

e everelrO,

casol
d d f d f D d d E c·

e os. n e-

I
' h'· d' d passan o e eiS orça os.

M' I D d d' .

.
e or em o sr. ng . .,;t· f

.

d . 'I ,.'.
tamar-Sales--Mlltan í nla aja Jogo em Isputa o

G I· 'b .'é o sr. Igue aux, a Ifetoua vil Diretor deste' Liceu, tor- ell� o ' qua.lO nos �en""men.os,

uguAt"-Céll'o-J"hnsoo-Saulll campeonato estadual,irá um scrath B� ego Jogou mUito em.
do [ris. bl' h· que requer, por transIto para o

• ... ...

alano enquanto esteve em' no pu lCO para con eClmen-, d C "b
,'.

-Nelson., da L.P.f<. a Tubulo J'oGlr com '

'

t ·t b Não ha de conteftar, está o t d
.

t d d
comarca e untJ anos,'vlsto não

•
a s p 10U mUI o ell"

.

O OS In eressa os que, to. 'd
' .

.

o selecionado. local. .

I
c hmpo• .

e °I· I t' .' Iris com um elemento na dt- 15 31 d t" d
.er assumi Q o exerClClO no pIa'

2' QU A.'DRO ac. amos lDexp Icave a lua re tra' ..

d l'
.

. � °t cáorrebn et mcs e
lO legal e. ter sido exonerado

O A ito d
. retona ii ..Iga., ranelro, es ar

,
a er a a ma- " .

_ Saul
sr. gaPia. .,. .

.

. De. geito que a diretoria da tTicula no CURSO NO-j UR- por' esse motivo.
•

Bolinha-Ceb(>la Velozo, �. �atb }IO �tu�u .mal,porem I.L.F:F. está assim constituida: NO (Primario e Desenho), Hliarald Karma�n- Sim.
Páto-l atanto-Lotar d

per eu °baj lDcdrlvels, que era:, Prddeote: Carlos a. Moritz satisfeitas as seguintes COl1-
l\<�ano€1 Barbo�a Lacerda

I
aceitou o cargo de técnico o sé tocar no . a io e. couro

para,:(FiOUelrenSe).
'

.-

_

.

di. d.lÇõeS.. Complete ..se.o selo de acordo
aaico - Cacaú-Munu--Ade -

'T'amandare.'.
.

mandá-lo às r�des. N I·t>'.· J;., 'I
vice áPr�slVeDI e. I 69'

.

f G
. J I

-I. • Ad· 'f i'
.

d ; e son I'iunes;,
• secret no: a ter ) tT d

' . (:om li el n .

�
0-.. arcla. I ' .

Nao r�I.Ul �uvlda. �_ uma ca emlco ez;'8 ':Jue P9U e, Dhiel (Tamandaré); �. secretá, '�-cer 1.ICa O que e ope' Aláandre Nogueira Mimoso
No 2' quadro destacaram·s� J otlma aqulslçlG do alvl rubro, II rio· Miguel Daux (lns)· tesou- rar�o); tT

.

d d idade'
Ru'z - Sim.

aul-Ceb�la-Taranto- Masi-I visfo ler o teferido esporti,tamuito· AULAS ..
'- rei;o. Evaldo Moritz (Atlético)' .. -:-cedT 1 11c6a O e

.

, C "". G
. f d -

I : 'mmlma e anos; ------.-------,-----
co- acau e arCJa. es orça O.

DE CONTABILIDADE JéCDl:O-- .

' , c)-atestado de' sanidade URG-=.NT-= pre_ClSa-se de
, MERCANTIL E BAN- I Amda .1lão 101 nomeado o té- tisica· L L uma moça que

F E'D ER A L GARIA cnico da "J..igà. Quem sl?rá� d)_:_atestado de boa con- saiba cor lar com pelfeição e agi·
Portu"u6s - Cor.. 1 Consta qu:: será o C. Campos duta· I'd d t' h
rel1po:dênela .

eo- Ramo�.
-

'. O� i�teressados deve rã(_, r��:il��/:farn���n:rs,r��I��� a: �:��
.ereial, (ran.,6.a (j sr. Flordoal- dirigir-se á Secretaria deste cas, Na secçã'él de roupas, na

e ingI6sa-arltlDe. Licêv, para mais amplas in- fabrica Catarineflse de gravatas;
tioa e' pratloa Ju.. do N6brega, formações e preenchirnenfo Dirija·se com condição detalha-

,

rldleo-eolDerelal. ao 'q�ç tudo indica, ·assumirá,interi. dos pedidos de mat.ricula. da a

Aulas p�..a eon- namtn\e.. o ,carIO- de presidente da Secreta:-ia do Liceu. In'l Fahri�a Caiarinense
eur.o.. F.Cp .. pOIS 0, dr. Adelbal Ra-, dUltdal e� Santa Catannaj de Gravatas

Rua Gen�ra( Bittencou:t. 121 nu�s, brev�se ausentatá da nossa 7 de JaneIro de 1939. .

I

II., 'Preços razoaveis tidade(devido a, aell serviço pré, M. GONÇ�LVES '" l do \ Suh neste Estado.
_

6ssional. Escrlt, 42 10V
Ili"�����"�i....� �_I'�__----"

Poram despachados os segum
tes requerimentos:

Carlos João Grippa-Inscreva.
se.

Interior e Josti4:a

,..h

,;LOTERIA
I .

Dia 4 de f�vereiro
MIL CONTOS

"

�"
c ..

'

.

. SA-.,AO PROGRESSO'
Bua "elip. SehlDidt N· S

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianop,olis'_'1939 ,

, � '� '_"'_'_' ,.aggu, ,1$,. , ,·4-, ··APl i e

Só na CASA SI LAS

TELEFONE 780

I ':;_ De ordem do sr, Ten.

CeI. Comandante do 14' Bata
lhão de Caçadores faço pú
blico que no proximo dia 3
de fevereiro às 9 .horas, serão

vendidos
.

em hasta pública um

muar em 3a' praça e uma

égua pertencentes a @ste:Corpo
e, julgados inserviveis 'para o

serviço de Exército.
II - A Secretaría dêste Corpo

prestará 80S .interessados os

Iesclarecimentos necessários,
,

Quartel em Estreito (São
" José). 23. de 'janeiro de 19;3g.

Ou.ibus para f:;aldas O secret;�io da edll- ,"A PARIS'
.'

. de Imperatriz ,caeão do Rio Gran-, '

,

' "� ,d. s9UeitQu de_i5-.
�,- To:dos os domingos haverá o�i ..

'

são quo<Uie foi ne-bus 1)ara Caldas de Imperatriz, '
,

FI . ,

partindo do Largo da Alíandega] :
" :Jgada

ás 8.80 horas, regressando ás 15
horas.

'

Ida e volta - 5$000
SELL & PR0BTS

Dr ,,{ PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

J2EUMATISMO
"EURALeiA

lõRTU, (iOLPES,POtiTAOAS
i='ERIOM �CENTE5,
PICADA� DE hi::;É.TO�

EDITAL

Uerval

,ROMA, 27 _- Durante
manifestação realizada hoje

_

na Praça de Venesa, com a
: PORTO'ALEGRE 28- presença de uma multidão
Em vi.tude do debatido caso calculada em varias miIhare
Machado de Assis, o sr. Coe- de pessoas, o Duce fez u

lho de Souza solicitou demissão discurso patriotico, no mel
do cargo de secretario de Edu- do qual o povo prorrompeu
cação, tendo o interventor Cor- aos gritos:, «A

..

Paris! N
deito de Farias se recuado a Corsegal A Tunislal»,

concede-h, dirigindo-lhe' o se- O sr. Mussolini foi lnt
guinte telegrama: ',rompido varias vezes. pel

1 «Recebi �urprezo o seu tele- multidão qu�, ao ouvrr

• Igrama, excnerando-se do cargo frases profertdas pelo orado
Liceu ludustru�1 de

que tanto tem dignificado. Não contra. o bolch�vismo, levanSanta «;atarlua
entro no mérito da questão, pois tau gritos hostis á ,França.
desconheço detallies do caso que O Duce falou �m seguíd
motivou êsse seu pedido. Apres- em uma nova vitoi II qu
50-me, porém, em declarar .que está prestes a alcançar-se]

'.

De ordem d� ASr. Eng. Civ.il não posso dispensa lo d� su� ,fu�- sendo n�ssa. ocaslao. que a
diretor deste. L�ceu, torno p�bh- ção, de onde com a sua inteli- povo gyltou ..«A Parlsls ,

co para conhecimento dos mte- gencia construtora, extraordina- As invectivas
,

contra
reesades que, de i5 a 31 'do riamente esclarecida, vem preso França recomeçaram de no
corrente mês de Janeiro estaré tindo no Rio Gr�ndé do Sul vo e' no' fim do dlscurs
ab�rta á matricula, deste estabe- assi�alados serviços». formou-se. um cortejo de ja
lecimento de ensmo para pleen- vens íasclstas e de aluno
chimento das vagas existentes nas da 'Academia de Educaçã
diversas secções de oficio, de' que percorreram varias ruas-
vendo os candidatos setisíazerem COnfe re nC ia passaram diante das duas em

.

as seguintes, condições d! matri -

m i n iste r Ir. a,,I' baixadas' da Espanha n
'cuIa: "

I Quirinal e no Vatícano, ca
,

I I-PARA PEDIR MA· / tando canções das· quais
TRICULA RIO, 28 - O ge!]ersl Eu- França era o leit-motiv.

rico Gaspar ,'Dulra, . titular da
. a) prova de idade

'

mrrnma pasta da. Guerra. recebeu ontem PRODIGIO, significa MILAGR I

de 10 anos e maxima de 16; em seu gabinete, Q SI. Franc.'s- MILAGRE significa'
b) atestado medico de não co Campos, ministro da ]t�stiça,

sclrerem de molestia infeto- com quem cenl-renciou demora
contagiosa e não terem der demente. "

�. feito íisico; Deixllndo o Mmisterio da
�). atestado de vacina, Praça de Republicê-, o sr, Frên-

.

cisco Campos- didgiu-$e ao seu
, II-PARA SErt MATRI· gabinete, ne Monroe. onde ateu- dirá logo, sorrindo: que produ

Alvaro Veiga Lima �-iii;;;;aiiiiiiiiii;;;;;;;;;iiiiiiijjãiiiii>iiiiiiiiõliiiiiiiiiiii;;;:;;a;õiãiiiiiiiliiiiiõõiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiil�iiiiii;;iiiiiiiiiãiiiiWiiõifi,íiiiííliiiíiiiiiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiil 'CULAD:).
'

.'

deu 'a numpro�as pessoas. marávilhoso'
'

iCapitão Ajudante -Secretário'

Serviço ótimo e preços
animadores.
Tanto se fabrica como, se

importa. Vinde t' verificae o

nosso stock, sem compro-
misso. ������������!�'!!'!'��-�-�··'.:'!..���Ai!!;�!!!!!,!!IQ!!'!!lç:} s r Mi,nisleria
Pontualidade, perfeição e

HOTEL A''NDRET"TA'
P-

dà Educ,açãrJrapidez é o nosso lema.

O MELHOR DA PRA(j." e Saude
Rua Conselheiro Mafra,72 ACOMODAÇuES CONFORTAVEIS PARA VIA-

JANTES E EXMAS. FAMPJAS
TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-

,

ZINHA BRASILEIRA E E TALIANA
Anexo: Armazem de !tecos e

rnolhados
- Santa �atarina"

14· Batalhão
. de Caçadores

��iiiiiiiiii�"�" �_mm__Q�,_·"""ã5 =��·;t�d�-�ect�.'���
HASTA' PU'BLICP. ,��������������I

I
Venda de animais

:'!, a) no _I' ano provocacional-e-
.

'

, ,

'

'

" ,Provas ele admissão do pro-

Companhia : r�aclonal de NaveUII,;_ �:m����a:�:a�odos,�.ru-
,

'

� ,

',' I!i, ".
! ,,)1 ., ';.., ,:b) nã 2.' ano !,r�vo�aclonal

,,�;: ça.J Costel ra
....

l' Plog�;:adode/d��:ãOd::
Mc.vime_nto Maritimo ..Porta· Flari.�opali;S c) �����s �;�co�::;�sional_'-I
Serviços de ' Passageiros e eie (�áf'"gas'" Provas de li'�mis5ão do �'l

,
.

,__.,
dno prevocaciona] ou certi- i

, • ficado de matricula em Es-I
CargU ,e I,ro : cola Normal Primaria;' !

. d) no 2',· 3' e 4' profissional,
_ Certificado, de aprova· i
ção (Guia d@ I[rulSferencia)'
do anoimed�i:'r;ri"fj]ll�lnferior;
de outra Escl... __

, ��<)inple-:
mentar Tecnica, dQ mesmo!
genero e em identice oficio. ,1

Os candidatos deverão compa-I
l�bituba

recer á podaria deste Licêu a-I
Rio Grande . compan�ados d�s pa�s ou res-I

Pelotas e ;. .;- pons�vels nos dIas citados, de 8;

Porto Ale re
ás 11.30 horas e de 13 .â� 161

.

' g
',,,, horas, com os documentos eXlgldos, .

"

para serem preenchidos os pedi- �

A• R�cebe-5C carga5 e encomendas até á vespera das saídas dos paquet�s dos de matricuta., ,_ í
VISO e e�ite-se ,passageas, nos dias das saidé1s dos mesmós, á vista do ia. �s provas d� admissiió serão �

testado. de vacma. se�ado com Rs., 1$2QO Federais. A bagagem de porão deverá s,er reahsa.das nos dias I, 2 e 3 de!
entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera' das saídas ate as 16 horà's, feverelfo.. I,
para ser conduzida� gratuitamente para bordo em embarcações especiais. _

"

. ...!
EIC8ITORIO-PRJ\ÇA 1)· DE NOVEMf!RO, 22 SG>B. (FONE 1230) . ,<c' Secretcm� �o Liceu IndustnaJ, �
ARMAZENS-CAIS BADÃRq N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA • em, 7 de Tanelfo de 1939. !

Para' mai,s info��ações com o Agen�e ':", M. GONÇALVES !IJ. "SANTOS CARDOSO .. Escrit.

-

HOTEL A V E N I D A'
Propr.: 'FRITZ sopp

O ponto mais central para hospedar -se ,em

[oinvlle, com conforto, ótimo passadio e prontidã 'I

.só no

Hotel Avenida
Roa do Prlncípe, 353,'
'_JOINVILE

Frete!;, de
Para o Norte Para o Sul

,;;
6.l Paquete IIAGIBA sairá a 29 �o O Paquet€ ITAQUATIA' sairá a 1 'de.

.

corrente para: fevereiro para:
Paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baia, Maceió'.
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros l�ara os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

�DARLA1iTD

usando . o, creme

f:;HARI.L\UTII

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com a

máxima segu
rança e pontua
idade: �

: BRASIL
,URUGUAI

,

ARGENTINA
CHILE
BOLIVI A
PERU'

Brasil

em 2

Sindicato Conda,r LI·da
Agentes: Carlos H,oepcke $I.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34" _. Florianopolis

VI !5
, '

!..

IT'EM

.... ACAPITAL.
O maior stà'ck de roupas par•. 'menJnas.e

,

'Rua' Conselheiro Mafra esquina da' Trajano
"

A

-

I

,
.

C A P·I T A·k.í···
"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sentados sobre -as rUinaslAde Chilan poucos sobre-l
viventes choram deso-

lados

GA ET
.

FLORIANOPOLIS, Terea-Feira,31 de Janeiro de 1939

Atropelada ,--o
'

umacriança.1 Nota� Ca

�_m São José I__�obcas
Prêsos á ordem do Co- SAO JOSE', 30- (P ·,correio)-

mandante da, Base Domingo, a limousine n, 112, Encerrou-se ontem
� de propriedade do sr. Ernesto Co'églcsdo Sagrado Co�

Pelo comando' da Base da Avia- Riggenbach, que no momento de [esu , o santo retir
ção Naval, foram mandados apre- era guiada por um de seus filhos,
Aenlar na Policia Central, 80 co- atropelou, defronte ao jardim da piritual.prégado pelo, Rev
missa rio de dia Juvenal de Faria. cidade de São José, uma criança Padre Inácio Orth ás
os indivíduos Almerindo João da de 3 anos de idade e filha do er. gregadas de ,NOSS1 Se
Silva e Ireno Vitalino Lopes, os José Fraga, das Dores e da Imacu
quais foram recolhidos ao xarll'ez,. A atropelada foi recolhi'da ao C
onde ficaram , disposição daque- Hospital de Caridade, achando se

oncelção. S, excia 're

le comando. aos cuidados do ilustre Iacultati
O sr. �'\i:ceb;spo dign

vo, Dr. Aurelio Hotolo. de presidir ao enc�rran'
Seu estado inspira cuidados. .ío mesmo, celebrand
(Do correspondente). sacra missa ás 7 hora

N;g��i�-d�-·Õ���ii� ������}n:o t:da��ra��
Vende-se uma bôa casa recen- gadas presentes.

tement� cOdllstruida, tendo bôa a- --Hoje, ás 7 horas, na'
gua, pnva a, ?ma outra cama no- Ia do asilo de Orfãs
va p�ra despejos, e com terreno celebrada missa

'

propno rara outra construção. d
.. .

por a

Vêr e tratar com o Snr. José
a srita. Irene �l!va, a

Cardoso, em João Pessôa, perto
dado da Associação de

do Balneario. ta Terezir ha.
13 15-6 ,Na capela de Nossa

;:V:u;sW1d",,;jlM.:'e
.' nhora do Monte Serrat

� ... UitJ&U ra missa hoje às 7. f5 h

de Direito �ÃO JOAO BOSCO

de �a·��ta
E' o santo cuja Iestl

� � aa de. a igreja hoje ceI
uma bem afregueze- CatarlDna

,'Jascido em 1815, na ai
da casa de importa- de Becchi f.lu Piemonte

;:çãõ. Lucro anual. de R h dicou.se aos estudos 'elecon ecida ptlo. Co-

A' familia Alvaro Tolentino de I 50 a &0 .«,:Ont05. vemo Fe-derõl, oos termos
ciais ordéna,ndo-se sacer

O
.

louco fu- Souza; convida os parentes e'l
Precisam-se de 120 d@d.:crdon.509.de22dParTao.serV!çOdadi

amigos de seu saudoso primo

I
contos para acquisi- c:le junho de J 938. e unm. Penalizado

giu do· carro
AMANTINO CAMARA, pãra ção de stock de mer.. lEDITAL abandono em que vi

as�istir á lI!i�5a que, n.o altar- cadorias'. O tantas crianç b
or d I d fi (C< I

c ordem do Exmo. Sr .. De'. '�. as po reS,

f t
rona.

m a greJa o . osarlO �ate- 1.1
-

t
� d b

or e .----� .._---"' ........-.-- .. - .... dral Prc-visoria), manda re=?,ar áa. &'h«!..rmaçOes nes a re- Diretor interino desta Façuldade
X2 as ao sa or de -suas'

) 7 horas de amanha-, quar"a'-fel'ra, da"ao. f bl' 1"
xões nas ruas' de T

R-;C;:�__"""'\
� y aço pu ICO, para coo lec:men-

RIO
dia 1 de fevereil'o, em iPt�nção.á]1

N· 12 14-6 to dos intercssadus, que as pro-
de-dicou-se inteiramente

, 29 - Um t.recho da rna sua alma, pela passag(lril dô ·pn-
cuidact .d

Visconde de Itauna viveu instan-
----�------- vas do CONCURSO de HA- "

O . as mesmas, fu.

tes d� grande agita!(ão, tudo por ImI
e

,.iDro ran.iveAr81rl_r8in� diie1i;Uo,a IBr"Oartve'ares _OUVgi:::�,::ariz,
BiLl I AÇÃO. realizaNe·ão nos d.O)!, çongregaçã:.> dos

caU3a
.

de um IOUCQ que', tomado _

d'I'IiS e h b
' ,slanos_ e a das Filhas de

.

.

oras a JIXt) menClOna-

por um ataque de furia inaudita, dos: PROVAS ESCRITAS:
ria Auxiliadora para o

poz o, local p.m polvorosa. H dado dos d I

I
istOiia da Filosofl'a-dJ'a a {) escentfs

• 0, episodio provocou a interru- CIRURÇUAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson d

pção do tranilito per varios mi,
.

,

Consultas das 10 á!d2e das 16 ás 18-Joã0 Phito,7soo--Tel, 1456
.

) 0. de felJe:eiro, às 8 hora•. da sanrara os, Seu, coraç.!ó

nu tO!, em virtude da pequena.
manhã.

' va_s O como as praias:

multidão de curiosos que �ntão
- SoCioL}gia�dia 2 de feve-

mar - foi, no diur df

!!eJfo�mIj)Cu. Ora. ,JOS�PHINA S(HWI=ID··�O. Ill." reiro, ás 8 horas da manhã. XL .«um coração de

oao arlos do Nascimento re, untt::L� /'.1'.
L 'J ." Ll't t ::l 3 d verdadeir3mente matern

sid�ni;e em Belford Roxo, é 'um - ��7_ Especialista fim doenc:as de. Senhoras
,;ra ura - ia e feve- . t..

Jouco furioso. Ontem, foi ele re, Ninguem ha que posaa quebrar a �é ereaneas)
, rei r", ás' 8 hora� da manhã. que COl1aCceu todas a

, movido do Hospital Carlos Cha' "Combinação Feliz". Sempre uni- . c
Latim-dia 4 de fevereiro

!luras para com os ma

g!ls, onde se encont.rava provis0' dos caminham os imprescindiveis I CONSULTORIO ás 8 horas da manhã.
' bres e os mais pequenJ

fIamente, para o Hospital Nacio- companheiros da Mulher Brasilei-l Rua FeHpe Sehmidt, 39 Geogrrg.,ia-dia 6/ de fevp
tre os pobres e os' p

nal de Alieaados, na Praia Ver- ra:-PO' DE ARROZ, BATON I I
�

-

nos

melha. E ROUGE 4'Adoração" I HORARIO: das 10112 is 12 e das 2 ás 5 horas .
ceiro, ás 8 horas da manhã. E»'t d j

ct:onduzia-o o carro,forte n.
----.-'-

I
Higiene-dia 7 de fevereiro

S renuo elensor dos

12.325, dirigido pelo chauffenr
ás 8 hlJras da m:mhã.

' teresses da Igreja na··' t

Antonio Lourenço, t.endo como Ai estão 08 neSsos hrinde�: Os cilndidcltos deverão vir
luta entre o Quir-tfKl� e

ajl:ldante Euclides Maciel. munidos de canetas-tinteiros para
Papado, não se de1.x'o.u

. Quando o veículo lie aproxinÍa� á .:450$0·00 .as r.espectivas prnvas.
drontar por nenhuma a

.

va da rua Marquez de Sapl:1caí, A '- t d
.

rodando pela rua Visconde de 't';uartos de Imoúia e8mpletos AS f 'ROV/\S ORAIS das I e? o sempre sua confia

Itauoa. arr�beot.ando a porta dô
materias ê\cima, serão realizadas, I voltada para �t!US em

earro, deitoú a corr.er, lUtI af6ra, á I:250$OOO pela ordem exposta. nos dias 8 sempre tmha fitos os 01

perseguido pelos dois JmIloristas SElas de Jantar. dó IlDbóla 9 10 I t t 3 e 14 ' f
. Faleceu em 1888

e
.

Ô
' " oe eie- 73

'

•

ciivO:mv�fl�:tl��Bs as que presen- reiro. Ás 8 horas da manhã �nos de ldlde send

Após uma luta desesperada, o
á 5OO$O (:)O E para que chegue ao 'co- n?nl'ii;ado

.

por S, San'

lfluco furioso foi subJugado, seno' �I.bllias de sala visita, estofadas elfin9 gobelill nhecimen�o de todos 85 interessa'
PIO XI na páscoa de r

do removido para Q Hospital Na. dos,' fez-s,e o present� e3itai que UMA AS'SINAT'URA l""'EI\T
cional dealienados." bl

Y.l .l'

O h f
' na A M,O g, E A R" 5�ra ,pu Ica.do 'na fôrma da Je:, DE "A G.AZETA" CUT�A

.

. c au feur e o ajudantE! reC6-
' D

bersm, em consE:quencia da lrita
nl «. iario Oficial do Estado» APENAS 5$000

�ek"�am oom o �m�� �����������������������������;�������--����diru�degra��cireul�ã� VITi�-�V� A
varios ferimentos, sendo medica�: Vendedor nes�� capl�a).. DENTE o SR.
dQS na A!sistencia. I SUL AMERICA CA.PITALIZ.AcÃO Precisa-se de uma senhora que .;:,�crétarJa. da Faculdade de LOMBO SABlr

'& . se encarrêgue da vendá de ma-
DIreIto rJe Santa C�tarjn3, em

,

quinas de costura e outros arti- Florianopolis. 30 de janeiro 'de
A mais imporlante Companhia de Capilaliz�ção g�s do mesmo ramo. Informa- 1939. Bua propriedade, devido a

da America do Sul
.

;
.

�o.es1:esta redação. I Francisco de Salles dos derr,apagem. foi o sr.. Co

.......................��;: Reis Diretor da Secretaria. S��lllO, no Mo.rr9 da Fa

Amortização de 31 de janeiro de 1939 ; I :
. ; VISTO Erico Ennes Tor-

vItIma dum-aclde�te, do.q

ROMA, 29 _ A ligação aérea
: Ulceras varicosas - Feridas - res Diretor i'

'
sultou receber varlos ferIm

civil da linha Roma-Barcelona ,Realiza-se, ,hoj�, ás . 1� horas, no Rio de Janei�o, o : atonicas - Fistulas crônicas! .' n.ermo.

3-1
todos êles, felizmente, de natate

fei ôntem restabelecida com um I!
sortelO de amortlzaçao de tltulos relativo ao mês de janei- : -Inflamações crônicas em I)

leve, .

aparelhe da Alia LiLtoria.
ro de 1939, I "enhoras, etc. eão. curadas: 'A'

.

P'RA6" & H. AV!LA declara ao comérc

Fstá tambem iminente o resta-
. ,Particí�arão dess,e sorteio todos os titulos em �igor '

com a INFRAZON TERA· •
. �� a seus chentes que mudou o

. belecimento da escala de Barce- f da Sede Social. Os tltulos em atrazo poderão ser rekãbi- : fP!A, (Raios Ultra Violeta II ME
"

'cutorio cGmercial, PROVISO

lona para a navegação maritima I Iitados até ás 13 horas na. . : rIOS, de onda ultra-curta, NTE, p�ra � �ua Jo�nvile, n' 48, sua residencia particular

Genova-America do Sul. : e para aplicação local.) : �utrosl?I' deelara amda que em breve se instalará no b

O general GambaIs, cemandan-
Séde Social: Rua da Alfandega, esquina

J
:. Procurem o consultorio do : comerCIal, afIm de melhor atender o público, continuando a

te das tropas vohmtarias italia-
de Quitanda, Rio de Jan�iro ou com o . • dr '\ r R I· balhar com o mesmo ramo de seu comércio.

nas na Es)anha, foi promo\TidG
Sub-Agente ADOLFO BOETTCHER : • ore 10 oto o :

·n' 140T.oda correspondencia deverá ser dirigida para a-Caixa po
I Florianopolis, Rua Felipe Schmidt 11.' • R

•

a oeneral de divisão por merl·t.
fi ua Felipe Schmidt 18 I'" , I

,. Florianópolis, 19--1-39.
de iuerra. I· J"_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"__�.iiiiiiii.i!- _', ; � ..

SANTIAGO DO CHILE, 30-: destruido. E' elevado o numero
Alarmados cem a r�gidês

o c�rre�pondente da United Pr�!"s, I de, casas desabadas e as vias pu-
do camillO argentmo

o pnmeiro representante da Im-I blicas estavam completamente de-
I

prensa e a primeira pessoa que,' sertas.
NOVA YORK, 28,_0 «[our-

procedente de Santiago, desem-
,

nal of Cornrnerce», declara que

Qa�u em Chilan, comunica: M .- fi."! S a e ..... 1 os exportadores norte-arnerica-

«Cheguei hoje âquela cidade. on- '7

lILiU'1
nos estão alarmados com a cres-

de o numero de mortos, em con-j N

d
cente rigidez do tcambio .mone-

!!�queJJci!l do terremoto, subiu a'açao e ora-· tario �rgenfi.n�:e estão dispostos
CI�C.o .

mil, conforme informações
." "

.,

I a pedir ao governo que redobre

OfIGlai9.. .r�S
nos esforços para o encontro de

No aeroporto militar de EI Bos- 3D uma base mutuamente satisía-

qu.e tomei o Junker de bombar I toria, inclusive por meio de um

deio n. 8, esta manhã, áR 9 ho-I José Augusto de Faria senho- tratado de rcciprccídade comer

ras .e 25, pilotado pelo capitão' ra e filhos, convidam ás' pessoas cial, afim de permitir que .os

Enrique Byers, descendente de I de sua amizade, e parentes para
norte-arn sricanos fiquem no mes

ur�a família norte-americana de' assistirem á missa que, em' acão mo nivel que os exportadores
Elizabeth, em Nova Jersey, Não de graças. pelo _

restabelecimento britanicos no mercado argentino,
havendo acomodações para pas- de saúde ae seu filho Fernando y''--;---�. •

sageiros, fui obrigado a perma- I mandam rezar na Igreja do Se: ersa de
..
expediente ,a es-

necer no assoalho do aparelho. I
nhor dos Passos, no dia 2 de crívães de paz

agarra�o a uI?_ paraquedas. Con-I Fevereiro proximo (5a. feira) ás

te';llplel a regiao sul do territorio 17 horas, da manhã, expressando Pelo sr. Interventor Federal
chileno, toda ela revolvida como! a SQ3 gratidão a todos que com- foi publicado um decreto rnodi-
se tivesse sido inteiramente ca-: pareceram. . ficando o artigo 8 da lei n.

nhoneada. A's 10 horas e 15 o Fpolis., 30-1-939. 1.174, de 3,'de outubro de 1917,
aeroplano VÔOIl em círculos sobre • __�"�_w __ .. __ .._._ .. _ .._.

· quanto ao atestado para paga-
Talca, a uma altitude, de apenas Posto a

.

mento da verba do expediente
cem metros, e observei. duas ca- a escrivão de paz, o qual deve-
sas ruidas. O trafego, nas ruas - rá mencionar, com as respectí-
da localidade, era quasi normal, plque va:; datas! os processos em que
lião parecendo que ela tivesse si- haja servido o escrivão. �

do grandemente atingida. Voamos
depois sobre Miraflores Lonzavi
e Copibue, onde op�ra�ios m"ovi
mentavam-se em redor de prédios
derrubados. Chegamos ii Parral
ás 10 horas e 45. A terra toda
revolvida, indicava a violJncia do
abalo sísmico de ontem á! noite.
Uma das torres da igreja local

�aiu através da rua principal, fi
cando o teatro completamente

Notas poli€iais

Preso por desordem

Ao comissario Juvenal de Fa
ria, foi apresentado pela patrulha
de cavalaria, o chauíeur Amaro
Duarte Silva, o qual foi preso por
estar promovendo desordem no

Beco do Loureiro,

Cachaceiro preso

Foi recolhido ao xadrez, por
ter sido encontrado em completo
estado de embriaguez, o indivi
duo Amaro Cesar 'da Silve,

VALENCIA, 29 - O navio
inglês -Foynes- foi posto a pi
que, ás 15 horas e 50 minutos,
P9r uma bomba inimiga, no

momento em que carregava la
ranjas nesse porto, O navio
grego «Zuzy- ficou seriamente
danificado,Não houve vítimas.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano 1. (sob.)
VENDE..SE

Convite -para
II!

missa
A 17 quil 'metros de Ge·

rona

BURGOS, 29-Anunoia'3e que
a vanguardt;l naciol'!nlista, ope
rando ao norte de Barcelona, con
tinua avançimdo !�m cessar, a

chando-sa já a 17 quilometros,
em linha'reta, da cidade de Ge-

A, Ii.aeão aél·ea en

tre ROIDa e Bar
celona

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


