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r:T�Tc::�����::uma creação da França e da li 07��,�O·!5.' �eoTaql.larussatubaI Inglaterra, ao se espojarem vitoriosas sobre os destroços y '. -

! da Alemanha deorrtada em 1918. E constituiu com ! os
' -.

. ;; ,

'

j �:���r����a�����d�téc�nt��n�er:�cia �on����r�e���
i j:,iEntraram," :1�.,),._.O,'DI:e.'mllíl na, Inspetor'lea de Produ..;

II tou, porem" o «horror á guerrfl" i

.

mente sacudir os nervos
, "e__.' III

, da velha Albion na pessoa d� u primeiro ministro para I I t dO·" tA" I 2 I_ •

d'I �:reg:;da� PpO:z C�)t1������aueer sper�ç�)i�dt�:i�a�ri��C;��Ii�a h�!� I ,f)S ,e, ' r,1',:'.'1,.,• ...

.. 81ma
.

... caixas e carne
panhola. Enquanto foi possivel sij�ar-Ihe o ouro, as duas I

'
.

I grandes democracias européas...a,J;mentaram com ela as suas

em co S",er'-�·V�
.

a'
- ,

d·da 11
•

I:1' relações internacionais . .Mas,�� medida que 'lhe escasseiam

li .
n,., ',_'

. :

..,,,;", ..

� ap,r,e�n I S o com,erelao eos meios económicos de resístencía, aumenta o espirito de a-
, ,_ T

ii gressão dos países totalitarios, espalhando o terror entre

D d d S I G Ios que não souberam em tempo. ser justos com os venci- av·
..

·

I
.

a I VI' onça vesI
dos. Novo" FRISSON provocado' pelo mesmo «horrorá_'" ,.'

.

"

guerra» faz de novo o pioneiro da paz voar de Londres a ':'

' '

I Paris', de Paris a Roma, de Roma a Genebra, em busca
.

Continua empolgando a· opi-,
- ' As referidas latas serão dis-

I
ram apreendidas em Taquarus- sitos dos Frigorificcs Nacionai

1,-
de um meio mais pratico e menos escandaloso 'de conten- I TIlã?, publica a grave oC0rrencia.j_.tribuidas pela Inspetoria .dos I satuba, da casa comercial de Sul Brasileiros de Tubarão, qu
tar por qualquer modo os países «insatisfeitos». '�co "

registrada no municipio de Ima- r Prçdutos de Origem Animal, i David da Silva Gonçalves, es- a colocam no comercio das lo

importa para uma a desmoralisação de, sua aipfõmac� e rui, estando as autoridades sani- 'Inspetoria Regional dos mesmos' tando sendo esperadas mais 17, calidades do interior por preço
remoto esfacelamento de seu dominio, e para a outra a i tarias empenhadas em 'apurar a pr�du�os, com sede em Curiti-j recolhidas de um estabelecimen-I infimo, sendo que, pelo que

ameaça de seu fatal isolamento pelo bloqueio de suas duas

"i::'I�
quem cabem as responsabili�a'" ba,j'�' Departamento de �aude to de Aratingauba, localid��e tambem ficou apurado,' nenhuma

mais ·importantes fronteiras. Alegar-se-á que a Espanha des das funestas consequencias Publica do Estado e do RIO de tambem pertencente ao murnci-: exportação se fez para outro

republicana ainda vai ter estreitas relações com a Russia, da mesma resultantes. : 'janeiro,' afim de serem examina- pio de Imarui. Estado, nem para o exterior.

o-que não deixa de ser um perigo á infiltração comunista Pelo Delegado de Policia de,1 das. _
,O comerciante David da Silva . Pelas autoridades sanitarias

na Europa ocidental. Mas relações iguais foram mantidas Imarui. ,fora� rem;tida� para. es- Pelo exa�e fe�to :_m uma de-: Gonçalves estava vendendo a foram os. FTigorificos �aciona�s
até a paz de Munich pelas democracias franco-britanicas. ta capital, a consignaçao da mS-lIas, por .deterrninação do dr.15$000 cada lata de carne em Sul Brasileiros deTubarão, proi-
E ainãa hoje em seus parlamentos são sem pejo ouvidas pet?ria de' Produtos de Origem IjOã.O António Ribeir�, Inspet�r I' conservá,

a titulo de propaganda, b!dos de exportar' qualquer pro-
as' vozes de seus representantes vermelhos. Onde então a Animal, 24 latas de, carne em l,gOS Produtos de Origem Ani- quando o seu custo real é de duto até ulterior resolução.,
coerencia, senão na mesma graduação do panico a fazer conserva, apreendidas em Ta- "m�, constatou-se a existencia 17$000. '. A Inspetoria de Produtos de

baixar o dorso sob o latego do mais forte? quarussatuba, após 'haver-se re-I ele' gaz, pelo '-\We� aquele alto Pelo que apurou, ao contra- Origem Animal, aguarda presen-
. Como entre os individuos, entre as nações. A injus- gistrado a intoxicação alimen-I f

.

nluiá determinou "que. a: rio do que foi propalado, a mer- temente as informações do De-.

.tiça com que os vencedores trataram .os vencidos de 18 tar que fez 'cair de cama, gra- i i la fôsse t ntregue ao De-j cadoria em questão. não foi re- partamento de Saúde do Estado,
reponta na consciencia de seus governos de hoje, rouban- vemente enfermas, nada menos

IIi>
amento

d,e
Saude Publica. I camfiiada d.e São Paulo. Toda- para enviar um relatorio circuns-

do-lhes a serenidade ante o pavor da vingança; E nenhu- d? que 38 pessõas, das quais i, ,1s 24 tal!!S .e�vi�das pel� De-I! via encontrava-se ela armaze-, tanci�do do. ocorrido. á Ins-

ma outra causa essa imensa covardia poderá [ustifi- vieram a falecer.
, ,Ie-gado de Policia ue lmarui, fo- nada ha longo tempo nos depo- petoria do RIO de 1anelro.

car' a impassibilidade com que as grandes nações demo-
,- =---

,. �

craticas vém assistindo a conquista da Abissinia, á absor-

A�'
ção da Austria, á desanexação da Tchecolosvaquía, á in-

II "

vasão da China e á possivel partida da Espanha. - Mas
,

será que- a Espanha republicana, mesmo. abandonada, se

deixa vencer? l'"

1»�'
Pedro �,:,ll. '10

..
,

'. :
A ssoclação Çatarinense
-----,-----.

'

Diretor-Proprietario JAIRO �ALL"DO

de Imprensa e o' 're,gistro -A-N-O----'-v-I----�-;F-Io-ri-a-no-p-ol-is-,-D-o-m-inge, 22deJaneirode1939' INUMERO

da preflssão jórna.tistica
"

�-----,-___"""":"'--""'----.----�--

Para O fomento' da' ,JlJ91ess-ou a Montevidéu noôbad� QP"" Morta.' lf"ot!.l"a1lt'e. ��1iI!!.
..

--

o

'

A ,I .' ,JI sr. Fiores da Cunha
;
na em tltulos brasa-" IUU.. ""'AS. a�

.05 �.l0,r�istas, e1 ... ·...cfac.�da'�4t�'" ícp.aft!ç,ã?" .i::sta�a,da nos prod'u";o ag'rkela
"'. � 'I leiros ,tl·n.fIJ'a'R6'ê; �,-,�,A�,a-, dispostções..dtr iiet, 1,6 n-:-: 910 a.tos do edificio' ao extinto Par- • _ �u

'

",
'

V'" ",IIi,
,', � 30 de n(lll�mb�!J fê �� .• ,�' f �,G

, R;publicano . Catarínense, ':: r. '

, I '
'

. L: '.
'

éa,l)'t õbrigado� a lM,�cr�vereml� ,akn�er-a 'd.as, 12 .as 18 horas, '''',.' . f
' : ':" .:..;_. I nA." r: .'

�o .Re.g�. d;r· P�hS5!�0 ']orn}-: a?� '.K'l
..

t1.al�,ta.�s que c,areçan:: "da-: ,L RIO� 21-;-:0 presidente i 1 A �}cNC1NNATI, �1. I' '

-

J.ishcar rece,nfetl:1el1te.. creaâo pe- qu;ele dO�llm�to. " �I L '

a' R'epa:bHc'B ',';áS'iih�u1:de" .,"'" restent .rintinl

t-'
'

.

.1,0 Qovêrno Federal. "f''''-'' ,-� e..ot' 'a�e 4-t0s'.' jornalistas, I! reto�léi conce<fendo,' tias
I

"çÓn1pany' informo.u, I , :��ta. f?J.ê,a, foi �o�nú'Íêl.i 01 •

Nos tern:os .d� mel1c1o�a+do bartlg?-ve�ct;�" -resoI_:eil 1J�!
" sftadas..(j� ferro. de pro- l

â poUcfa que _uatro""1 q.lflt a v�s!�a}io.!1lJ.ls.-tte Cf'mil
, �ecreto, a I?scnçao !i,o. ReglsLr.o seu concu:so ao� SeUS assocla-:-

..

:' priedade da UniãQ,',ihc1u "

. dcs seus cofres, fO,ran1
I da!1te CnS,L!manO Arat1ha� q

e uma medloa de cara ter obn- dos que amda nao possuem a ! sive as ,arrendadas o aba-';' .

'b d
' " êw·':a.p.res.enta -nos suas oe::))

gato�i? e a contin.ui�ade .do e: Carteira . Profissi�nal, epcarre-;', timento "de 50,ojo �os fre- ,
.

arrom �a OS, e os as- didas; pór ter de par'dr hüj ,

-xerclclo da proflssao so sera gando a Secretana ,de prestarj tes de materiais e animais
' saltantes, roubaram:!' bordo do ASPIRANTE NASCI-

assegurada aos

qUo
e nele tive- quaisquer. esclarecimentos, dia-; de serviço

.

destinàdos ao

I
titulos do Estado e MENTO, com destino ao Rio

.rem ingreSsado., riamente, das 19-ás 20 boras.

I
fomento d�. prO'dução agri-

'

da Munici,pali Jade de de janeiro, onde vai assumir as

O prazo para o respetivo re- No interior as Carteir.as se- cola.. S Paulo (BrasiO no funções de professor da Es,cola

gistro terminará a 31 do cor- rão f<:r�ecid.as pelas-- delegacias .

I' v�lor de :2 000 l' OftO' Naval, para que foi tecentemen-
rente. do Mlntsteno do Trabalho. ,.

' • e. u te nomeado.

Entre os documentos indis- '. '

I Ce I ' Joa-o 'Pe"', ,dotares, respectiva- A' gratidão da gentileza para
pensaveis á inscrição, figura em Uma est�tua d� Gabriel i, .' I mente. conosco havida, queremos acre-

primeiro I,ugar, a apresentação D Anunzlo relillra de OI- I
' centar o muito que sentimos vêr

da Carteira Profissional do Mi- " I- ,

D
' .A, afastar do nosstl meio, um ofi-

nisterio do Trabalho, carteira que _
Flores da- CUl1ha uas pessoas cial que sempre nos distinguiu.

todos,os empregados, seja qual Velra,' com a sua fidalguia e-que pe-
.fOr sua õcupação, devem neces- "RIVERA, 21 -.O sr. Flor�s li"II"IIorta4C!. Ias suas altas qualidades quer
sariamente, possuir. ,,':

da Cun?a, que ve!o .

a esta Çl- a.. P de militar quer de cidadão, con-

A Associação Cahtarinense de Seguiu, ontem, :is 8 horas da dade afim de �sslshr a� cas.a- POR lJMA FAI'SCA quistou o respeito e aqmiração
Imprensa entendeu-se a respei- manhã, com destino a Ponta mento d� sua filha, seguIU, hOje, ELE,'TRI�A

de todos os f1orianopolitanos.
to com a Inspectoria Regional Grossa, via terrestre, o coronel de .manha, de reg.resso a Mon- - Ao comandante Cristiniano
do Ministerio do Tabalho, nesta João Pereira de Oliveira, acom- tevldéu, onde reSide. Aranha, que é, sem duvida, uma
capital, ficando assentado que panhado do !Seu ajudante de �

CIDADE DO SALVADOR, 21 das mais destacada figl,lras da
ordens, tenente Djalma Cravo e -Noti'cia-s� que, em consequen- nossa gloriosa Marinha de Guer-
suas, respetivas s�nhoras. ""

, •

cia d� te�pestade de .an.te-On- ra, desejamos uma feliz viajem
Ao'. embarque "compareceram II Sehaeht foi domitldo I tem,

a n?lt�, nasA prOXimidades com os votos. os' mais sinceros,
além do capitão Asteroide A-' , da coloma japonesa Agua Com- pelas suas felicidades.
rantes, ajudante de ordens do. I BIERLIM, 21_:_O chan- prida dist.ante tri,nta qu�ometros
sr. Interventor Federal, o tenen- I Hitl ,ti, ,desta capttal, duas pessoas mor-

te-coronel Candido Caldas, co- :eher ht edr re rO�d O Sir. reram, f�lmir1adas por uma fais- �."."'••••""'''!t•••''1.mandante do 14 B. C. e sua·C ac. a presl enc ii ca eletnca.. '
". Contra Tosse, Gripe,

distinta oficialidade e tenente- do Relchstank, ,e substi-I ' : Bronquites etc. i.,

.• éoronel Cantidio Regis, coman- tuiu-o pelo sr. Funk. I ' ln W1l1!7'<_.,!"�"., .._,, "

�abriel D'Anunzlo '\ dante da Força Publica.
.

ESTRANHO I
'

•

---I
ROMA, 21 � O sr. Musso� �O T O> O· FENOMENO I . I

S. LUIZ, 21. - O dire- I ��i��n:r;��iup��ma a eSs���a d: Novo chefe ,do' ce-,
A

\ . II
,,_._.m.• _:9!:���� ��_��

tor dos Correl�s e Tele- ser eregida de Gabriel D'Anun- �". Tf!I]L �m' l
grafos d�terniinou a aber-

1

zio.
• •

I d It .LI."\U .LWJ JJ.P .Lti I LIS�OA, 21-Na localidade
I •• •

tura de rigoroso balanço --------- nmOnlH O @ma- Tf:1 TtI' Tr5) 1r)j O)
, denominada S?bral, na paroquia I Companhia brasllel-'na tesouraria dessa repar- .ir .u;& �� �e Soure, registrou-se um es-

tição', tendo ficado eviden- Palalf'tl·O do' _rali tranho fenomeno geologico. 'd
· l'>tJ

.

d d sfalque supe
..., Durante uma forte tempestade, ra e aVlal'ao

�:�r °a ud�ze�tos contos.
-

RIO, 21 - Realizou-se, no r--_

-----,
que caiu sôbre o ,local chamado

�

O tesoureiro, sr; Lauro Catete Itamarati, a ceremonia da posse I BARCEL'ONA, 21
Alto da Cabeça do Carneiro, ����

P I I do sr. Caio de Melo Franco co- abriu-se no terreno, após fo'rtl's-
arga, respons'ave pe a

h f d O d C' Confirma - se oficialmente
I 'd d d mo c e e a ivisão e en- I simo estron,do e estremecI'mento�

grave irregu an a e, esa- que a vanguarda nac'o a ,.

RIO; 21 - No Palacio do monial. '
I n -

uma cratera de fórma oval, -depareceu, tendo deixado um
Ctt t t 'f A f t t I

lista atingiu os suburbios
bilhete nos seguintes ter- a e e, es eve on em em eon e- posse se e e uou peran e o

d I I d d j
trinta metros de largura por

mos:
rencia com o presidente da Re- sr. eyrO de Freitas Vale, secre- e, gua a a na parte a 'quinze de comprimento, pela

-I publica, o general' Mendonça tario geral do Ministerio, pre-
tarde e penetrou á noite qual eram arremessadas tonela-

Lima, ministro da Viação. sentes o ministro Paranhos do na referida cidade, 'que é das de grandes pedràs e lama_cE' inutil me procu- Em audiencia, foram recebi- Rio Branco, que lhe transmitiu a chave das principais de-
que rolavam numa extensão su-l rarem" . D' fesas de Barcelona.

i.. A autoridades tomaram dos pelo chefe da Nação: o con- o cargo, os funcionarios da 1- . ',perior a duzentos metros.

� tra-almirante Antonio Augusto visão e pessoas gradas. '

.

A
..

entrada em Igu�lada li O fenomeno é atribuido a um

..
conhecimento do fáto, es-

Schorcht, chefe do Corpo de A- O sr. Cyro de Freitas Vale e i �.Igmflca que o� naClOna- ,vulcão de lama, o qual projetou itando a policia em diligen- viadores Navais' o ministro Gas-I o sr. Paranhos do Rio Branco; fhstas romperam dO a:;el de 'á

gr,and.
e altura toda a

vegeta-\cia para a prisão do fun- I _

'
• f d

.

I
erro em torno e uarce-

III.' ,dOnariO
culpado. I

tao Par�nhos do RIO Bra�co; o saud.aram o novo che e o cen-, .

I
. . ção, causando avultados prejui-

, I sr. Correa e Castro e o jorna-I momal, que agrad�ceu em bre-j
ona.

!
zos nos campos. e sementeiras,

___________ lista chileno Luis Aguirre,. ves palavras. - -- do' lavrador Jose Covelinhoso i ...- íiiiliiiiii'--.----_iiiiiiiiii�

'''Z','.

r:

A
1351

Desapareceu ores'"

ponsavel pelo 'des
falque dos correios

do Maranhão

PARIS, 21- René Dou
zit, construtor de aéropla
nos, francês, partirá com
destino ao Brasil pelo aero

pla'no postal da Air France,
'

no domingo, afim de assu
mir o posto de consultor
técnico de uma' companhia
brasileira de a\liação, que se '

vae organizar com a parti
cipação de americanos e
itolianos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Extraordinaria
-

\

,.

ENERAL EURICO GASPAR DU·
RA, a quem .cabe, na

-

parte da de·
feza nacional, missão de alta

responsabilidade

A creação de industrias bàsicas -A
.

side-IJ"
rurgia - Obras pubUcas - Aparelhamentofi'

d d f
'

.

, ·

I
.

PRESIDENTEGETULIO VARGAS,

a e· e-sa na.clona instaurador do Estado Novo e que
serã o grande realizador do plano
__ ":.� quinquenal

RIO, 19 - A PAZETA - O dr. Getulio Vargas, presiJ
dente República, assinou hoje dois importantes decretos que to
maram respetivamente os nrs. 1.058 e 1.059. O primeiro institue
o plano chamado quinquenal ou especial de obras publicas apa
relhamento da defeza nacional, o outro orça a receita destinada
áquete plano e aparelhamento da defesa nacional no exercicio
corrente de 1939 e abre o credito especial para sua execução. A
integra do decreto Dr .. 1.058 é seguinte: O presidente da Repú-
blica, usando da faculdade que I
lhe confere o art. 180 da consti
tuição e considerando que a lei
orçamentaria para o ano de 1939
acusa o saldo, positivo de
5.469.496$800; considerando que
a decisão do govêrno é de não
alterar esse resultado pelo au

mento da despeza; consideran-
. de que urge á creação . de in
dustrias chamadas básicas, co

mo a siderurgia' e .outras, a e

ecução de obras publicas, bem
c mo 'prover a defeza nacio
nal dos elementos .necessaríos
á ordem e á segurança do país;
considerando a conveniencia de

i!�t�;�;I:���E�]::�1�i;�� ALMIR'NT� Apr!ng�a:���7u.ã.:..e= :opn.�,:�s-:;:m:r:::e:S!�t�:oe:r�- DECRETA:. O renovador da nossa trota de
Art' lrfi7a_in�tituid0..2�plan? guerrof. preferênela, _,4 :_�,,,,.:,A·�< r c

-r:mO'rte-, .do, '��P.I-$t�l,a-,�o.:._','.•. '�:'.,.._"O_,-. cadas« ..

-c

especial::.4:$;,ôa.rffS�.:P'(;f1'l1icãs;; :e", ápa:retham'emo- :da de eza nacto- .'. UW", B":
.'

_ _ _
V

_ � _

.
_

_

nal, cuja execução -é estimada na importancia ders

t d f
· � II- A -d t

-

-
-

_.

3.000.000.000$000 {tres milhões' de contos de reis) para periodo ro O UnCIOlla Ismo.""- CI, en e ou élgressao nao
de cinco annos e a ser anualmente aplicada mediante creditos

espec���. �beft�l �:��i�u��a p):��e. especial de obras publicas e provocada. e- As sociedades secretasv e-' Funclo-
aparelhamento da defeza nacional constituir-se-á dos seguintes na�rio com. ma-Is de 6' fi-lhos menores,. recursos: a) taxas creadas ou a serem creadas sobre as

-

opera-
,_

ções cambiais; b) lucro das operações bancarias em que o te- O 'Governo do Estado, em data de ôntem, decretou o Es-
souro tenha cooparticipação; c) produto das .cambiais proveniente tatu to dos funcionários públicos civis.
do ouro metalico [a adquirido e a adquirir que exceder a 28 to- O decreto-lei, que tem O· n. 283, foi publicado na integra
neladas fôr remetido para o exterior; d) produto de quaisquer 0- no DIARIO OFICIAL DO ESTADO. na edição de ôntem.
perações de crédito realizadas para o fim especial de que trata Na impossibilidade de publicarmos, pela sua extensão, o
o presente decreto lei, exclusive a emissão de papel moeda; e) texto completo do decreto, que veiu realizar uma velha e justa as,

juros de conta especial aberta do Banco do Brasil para centralí- piração dos servidores do Estado de Santa Catarina, passamos a

zação dos recursos previstos neste decreto lei; f) o saldo, por- transcrever os trechos de mais
r

vivo interesse,ou que eucerrqn D:!at�ri l
ventura, verificado com a execução do plano no exercicío ante- nova para a legislação.rior.

A GAZETA
lI)(O ]P>(Q)V(O
JAIRO - l::ALL,ADO'�iretor-Proprietario

v I Florianopolis, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 19397
-------------------------------------------------- --------------�------------------------------�

INU�IEBO 13ãO

o Estatuto do Funcioná...
·

Estadual
li)

1:10

merecimento e a terceira por antiguidade, exceto quanto as pôsto
final de cada carreira, que obedecerá ao- eritêrio exclusivo do mere

cimento.
Art. 35'-A� listas de classificação para promoções, haven

do vaga, serão organizadas pelos Secretários de Estado ou Diretores
de Departamentos autônomos, com a colaboração dos chefes de
serviço e da secção, na primeira quinzena de janeiro, ·maio e se
tembro de cada amo, e logo remetidas ao Interventor Federal.

Art, i6'-As listas terão caráter informativo, e serão orga
nizadas, tendo-se em vista, além doutras condições legais, as aver-

Parag unico-Os recursos serão estimados anualmente Provlmeoto de cargos bações constantes da folha de serviços do funcionário e especial.
o'mesmo decreto lei que abriro credito relativo á quinta parte

I
mente os seguintes requisitos:

do orçamento total.
, . . . . �,..' a) o tempo de serviço;

Art. 3°. Os recursos de que trata o artigo anterior se- �rt. 5, Parágrafo limco�O re901.8Ito de Idade nao e exigi- b) a assiduidade em serviço ordinário e extraordinário, bem
rão arrecadados pelo Ministerio da Fazenda e centralizados em

I vel para os cargos têcnicos e para o diarista ou contratado que, como o de que cogita o parágrafo único do artigo 51;
conta especial no Banco do Brasil, a ser movimentada exclusi- tendo mais de dez anos ininterruptos de serviço ao.Estado, fôr, na c) • dedicação ao trabalho, exação no cumprimento do
vamente pelo Ministerio da Fazenda, de conforrniuade com as atualidade dessas funções, nomeado para cargo efetive. dever, aptidão para o cargo, eficiência e probidade .

.instituições expedidas pelo Presidente da Republica. Art. 3S'-Havendo igualdade de condições entre dois ou
. Art. 4.0 O Presidente da Republica determinará anual- l::oncursos e contratos mais funcionários, dar-se á preferência ao que tiver mais tempo de

mente a aplicação do credito pelos diversos ministerios, destinan- serviço público estadual, Persistindo a igualdade, ao que tiver proledo-o' á creação de industria básicas, á execução (1e obras pü- Art. 6', Parágrafo, único-Consideram-se cargos de carreira: mais numerosa e, em sendo esta igual, ao mais idoso.
'

blicas produtivas e ao aparelhamento da defeza e segurança na- a) os cargos administrativos. que obedecerem á classificação Art. 42'-Não poderá ser promov-ido por merecimento o
cionais.

seriada no quadro da repartição a que pertencerem i funcionário que, por qualquer meio, solicitar sua promoção.
Parag. 1°. A aplicação do crédito Iar-se-á na conformi-

b) os cargos técnicos que a lei expressamente determinar..
- dade 90S, projétos que forem previamente aprovados pelo presi- P á f ,. S

�

I" ,.
.

I Id t d: K bli Art. 10', ar gra e UDICO- erao e ímínatôríaa em q�a queren e d .epu olca. .... _ concurso as provas de saúde e capacidade física, bem como as de
• .Parag. 2.:. Os ?11�lsten?s não pode�ao, dentro da quota, lin ua e história pátrias, desde que incluidas no respectivo progra-I Art

..
46 -Em cada

. Secretar�l �u. Departamento autônomo
anual que lhes. for atribuída, dispender mais de dez por cento I

g
'. haverá o registo dos respectivos funcionârios, em fichas apropriadas

com a despeza �o pess?al.
'

. . ... . I ma� Art. 15'-0 concurso feito para os cargos de uma Secreta- em que se �notarão d.i.scr�a:inada e m�t6dica�ente as f?tos relati:
Pa�ag. 3. O Tnbun.al de Contas distribuírá as reparti- .

de E tado será válido para os equivalentes Das demais. vos á carreira do funcionário. Esse registre seca a sua fe de ofício.
çõ�s. respettvas, na conformlda�e das. tabelas e�caminhadas pelo ]

na 1rt. 16'-0 candidato inhabilitado em concurso, assim de - Art. 47',:-0 aflsent�mento registrará: 'idade, estado ci.vil"Mínisterio da Fazen.da, os creditos a �erem aplicados na
_

exucu-
provas como de títulos, não poderá inscrever-se em outros, nem será dat� da nom�açao, promoçoes, comIssoes,. licenças, f?ltas ao serviço,

-" ção do pl�no especial de Obras Publicas e aparelhamento da nomeado para cargo diverso seaão decorrído um ano da inhabili- elogios, penalidades e tudo quanto respeite a carreira do funcioná-
Ltefeza nacional. .�' rio.

.

Art. 5°. A Contadoria Central da Republica demonstrará as tação,
Art. 19'-As nomeações serão feitas na ordem de classifí- Art. 48'-0 funcionário tem o direito de examinar qualqueróper�ções de receita e despeza com a execução do plano espe- ca ...ão. lançamento e dele recorrer.

'

cial &',Obras Publicas e aparelhamento da defeza nacional em ,.

balanço á parte, incorporando porém 'seus resultados ao balanço
patrímoniól da União.

Par:�g. único-Procederá; porém, o Tribunal de Contas
ao exame de�'{sas operações ,.em face do relatorio circunstanciado
a que se refere' .o art. seguinte. .

. 'Art. 6°. AJé trinta de Junlto de cada ano, o presidente
da Republica, por � intermedio do ministro da Fazenda e em cir
cunstanciado relatorio, dará contas ao Tribunal de Contas das
IQperações realizadas no exercicio antecedente e constantes dos
balanços da Contadoria Central da Republica com a aplicação do
regimem especial instituido por este decreto-lei.

Art. 7-Tratando-se de regimem especial, a providencia
a que se refere o art. primeiro in-fine deste decreto-lei não in
cide na proibição constante da letra b, do art. primeiro do dec.
lei' nr. 967 de 21 setembrô 1938.

Art. 8°. O presente decreto-lei entra em vigôr a partir
de primeiro de Janeiro de 1939, revogadas' as disposições em
contrario.

l::adastro

Posse e exereleio Substitui.ões

;Prom.�ões
Art. 33' - As duas primeiras promoções strão feitas por

Art' 51 - O funoionarío que lubstituir outro terá direito
11 uma gratificação que complete os vencimentos :dó Gargo do subs.
tituido, nos seguintes casos:

a) quando o funcionario substituid� estiver, em. comissão
no exercicio de outro cargo; , : . _

b) quando estiver de licença em p�ila., de vencimentos;
c) quando se achar. afastado, do ser'V"iço. �por sofl;er de mo-

lestia de facil contágio; : .

d) nas hipoteaes ptevistas ,�o final do parágrafo único do
artigo 50_

"

",e-

Parágrafa único _,....' .Nós pe�ajs casos, o fucionário substi.·
tuto não será, como tal, remunerado, mas seus serviços serão con.
siderados, quando se organizarem as listas de promoções,

Art. 21' - Nenhum fllnoionário, ainda que aprovado em

eencurSQ, tomará posse e alilsumirá o exercício· do cargo 'sem que
apresente:

ci) prova de ter eumprido os develes e obrigações para com

a se,urança nacienal;
.

e) dtUls fotografias com as dimensões de 3 x 4 centímetros

para o cadastro da Secretaria ou Departamento autônomo, a que
ficar subordinado;

.

f) prova de não estar em mora com a Fazenda estadual.
Art. 25'-0 cidadão exonerado de qualquer função públioa

e qUI! seja novamente nomeado fica sujeito ás exigêllcias dos arti

gos anteriores.

Continua na 48 pagina
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A GAZETÀ \carnavànCa�1 C��T:':S
Di..etor - Propri�ta�io JAIRO CA'LLADO I naval! I_ PROGRAI\1AS DE HOJE:

ODEON, o IId�r dos
Florianopolis, 22' de Janeiro de 1939

\
---- ----

elnemas'

/
' MUSICAS CAMPEAS!

EXP e,
- diente H�����t*,��%Ta!!1 As musicas carnaval�scas cam- , ..

' A'Sv�s���tSLider
" ,

. 'ij'R epar lçoes � peãs deste, ano são inegalavel-
�.. . ..

' � PU' b (;1cas ii mente: BFlorishélan, «Jardineira». '. I) Cuiabá, terra do ouroBeda�ao e Oflelna& 1: J I rti «Meu consolo é você», <Desen- D [;' B-�� �� C' , 'nac. • l'..
'

R Conselheiro Mafra 51" . 1ft geno» e « aramuru».
, 2') Jornal' Universa] n' 49-• '�"'''''''r.iã''I� ............."8' A

. .
,

Florianópolis-S.Catarina &......�""'.. �"'............ pne-eua, atualidades.
F d

'

1 d «Florisbéla» é
.

uma marcha es- 3) Um café em Paris - re-oram espsc la OS os segum- d N' T
.

Agentes-oOl:re�pondentes em to- tes requerimentos: tupenda e assara e rajão, vuete em 2 partes.,

das as localidades do Estado, primeiro premio do Departamento
." ,,4) Um simples assassinato _

Interior e Jos.i�a
' de Propaganda e Difusão Cul-

um filme de gnngsteres que
tural, concurso aliás realisado DO é '8' mais gosada de toda:

Frederico Ernesto Bernardo recinto da .Exposiçêo do Estàdo a ,

,

as. comedias - com Edw,
Alb' D' d

'

h Novo. R'o'binson-Jane B.yail.e- eixo e encamm ar o
"FLORISBE':LA"

processo, por não estar o mesmo
I Preço� 1 $000.

nas condições do decreto-lei n'
"

'\ cc, '

389, de 25 de abril de 1938. Entre uma rosa amarela '-:'
--

F
'

V O ' Um c.ravo branco e um Jasmm Ir9DCISCO' icente eorge von
E' .

FI' bélDokoo41-Idem, Idem. ncontrei � �m a, .
"

_

'

_

T G I P íeit Entre as Ilôres de, um, JardliD AS 4112 6 112 8.112 hs.
omaz on�a ves er e. 0-

.

." ,ERROL FLYNN,:o romati-Corc�do á� férias. Implorei um beijo dei"
,

'

,', ert só o galan n' umllca Ferreira-Sim, Ela nem olhou p'ra mim "
,cq, Impedr UI? "

I
.

ha JOAlI.:V-C .'. ,,' ,

,

,-com a e lClosa ounu I'

Empreaa ,Auto' laça0 etan- Afmal" as flores oe!as , ......r' BLONDf.LL, num episodia dt:
nense, S. A.

--- Inscreva-se a Todas elas, ,&ã,<t !l&SI!ll.
'

,_ .amor bregeiro que vai provocaiquantia não empenhada.
'I�

- II '

'

'lt I ea �<fans, tumu o en re ..s, » •

F dA· I Vendo que nada arranjava
.

azen /"'';'8
. grleu -

Eu dei o [óra, por fim O homem pel·feito
ura E li Florisbéla e ma�s o «team" Hugh Herbert-

A correspondência, bem como Quendo viu que' eu me afastava f.dw. E. Horton- Alen Jen08 valores relativos aos anúncios' Bernardo Herdt - S.!le' devi-
bins e Beverly Roberts, Dit.'k,

_.J e asSinaturas devem ser .envíados demente, Correu atrás de mim
á 'A I R O Foran e May Robson.ao Diretor-Píop!i�t rio J Sindicato dos Comerc.iarios A· Afinal as' FlorisbélasCALLADO.

.

tacadieta de Joinvile-'Sele devi- Todas elas são éu,s!ml
1 Abrirã'o as sessões:

Palac.·o do damente. nos termos do art. 4'
, Atualidade n' 11 nae da DFBda lei n' 69, de' 1936. "JARDINEIRA"

. FOX AIRPLANAo. Eml;,reza Auto-Viação Catb- "Marcha de ranch�" '..7S .....T 21 16governo A P
. NEy. ,n. I ,rinense'S. ,- ague-se a quan- B d' I d H b"t _)' .

, 54 $000 �ne Ito �acer � e um �r,o, conterl'JO c}s segumtes reportagens,ha Ede O
, .

V' :., ,.,
"

Porto foram os fehzes te�SIlIsclta·
-Esteve ôntem em Palacio, o. mpre/.a Auto' laç;:to ",at ..- dores Se�undo pfl m' o no con- A lazão até hQje eu, não sei

ilustre éapitão de corvêta, Henri- rmense S. A.-Pague-se a quan- 'curso da ExposiC'ãó dI) Estado O desengano do amar caí tão cede
que Alberto CarIos Junior, co- ,

d 81:7$00) :&
lia e J •

'

N
' > Ep quero amar <mt.la vez m1Hmandante da Escolar de, Apren- R b OI" P

ovo.

ddize.. Marinheiros, em companhia o uto, Ivelra - agl1(-;e tenho me o

do seu colega, comandantfl Bel- a quantia 'de 4:467$000. -Oh! Jardl��ira,
-

, 'Po'cque a pi imeira vez que eu' tr;
fort Guimarães, qne foi retribuir -'

porque.. �stás tão triste?" i, ,
"

,

ameJ
a visita feita I>�lo sr. Interdv.en�r Sellu ..ànc. p'nbllea- \.' -Mas ,� _ que' loi! ,�quh.\te' Sofri../chorel,;'. , �., /. ,"Nerêu Ramos, por interme 10 o '; , !, "',"""'!_./ . �lont�-\..'ú)1 - ) ,i

"

, [�"!', ,'I ,,f'seu ajudante liIe ordens,' eapit�o- . Manoél:"'Anton,'o dos" , ...Salltc's '�-\ . ,

b idAsteroide Arantes. ,-'
'

,
"

�
"

;, '�: J ,Tão c�do, eu nã,) qu�ro s,a cr o

-Tambem esteve ôntem, em - A' Força públic!'l. (foi a Caroelia
'

1 'ti�"
' "',

amor

Pala:cio, o sr. coronel João, Pe- Alvim Batistpti - A' Força Bis (que <;aíu do galho i 1 Emquanto c;;xistir no meu cc,raçà(reira de Oliveira, digno coman- p,u'hll'ca. '
'

"A I d'
-

d dIdeu dois suspiros que a or, tão gran e OT,dllnt� 'do' 13 Regimento, de In· R".Je VI'ação Parana-Santa I'
N' d 'I Ifantaria, sfldiado em Ponta Gros:' Cata:R-Idem. ' (e depois mornu... �'�' ão quero te�l;xmaXls €SJ usão

Ia, 'at.ualmente nesta c�pital, que .

iniualmente foi agradecer a visita VaEco Of?ndlm- Pague-se a Vem Jardineira I Outra. produção d; Nás�ara df
do sr. Interventor Federal; feita I quantia de 871 $400 V A' parcem, COto 5a BOnlz, é a.

d' d 'ç
.

B C
em meu amor ' ..

por l�tetme 1,) o sr. c.apI ao PagnonceJi, aris�n �"ia. Não ,fiques triste estupenda contribuição. para os

Asterold� Arantes; por oc�s1ão da Ltda.-Pague-se a quantia de d folguedos carnavalescos deste:sua �hegada a Flof1a�op?hs. I I I �OOO ' que este muo o

�Ontettl, de manha, 19ualmen- 'iI';-' BTodo é teull
te estev., em Palacio o coman- AlCides Rabelo-Ao sr. In- Tu és _muito mais bonitadante Luiz Carneiro da Rocha terventor Federal.

a CameliaSóares Dias, novo capitão· dos Alcidli's Rabelo-- Idem. que

pottos, I) 'qúal, em comp�n�i� do Carlos Hoepc-k S. A.-Idem. que mOrrfm, ..

nobre' comandante firlstlll18nO .'

'

, x x x

Arành8� ali foi �gradecer a visita Alcldes- Rebelo-.Idem. . O primeiro premIo para sam-
qu� o Si':, Interven�or Nerê? Ra- Empreza l'\utO'VIação Catar�- ba coube· a outra produção 'de'
mos I�e, fez, por lDter�edlO de nense - Inscreva-s.e (a) Nereu Nassára e Martins
seu aluda�te de ordens. '

Ramo�.
, (

"M I é
..-'••," ,

E: 's II Id'm I eUOODSO O vooe-'
Jnpreza e

-

e_.
Côro

AULAS 1
Empreza Sêll-Ao exmo. sr.' Meu contolo é você .

,

DE CONTABILIDADE
ar. Interve?tor Federal. I Meu grande amar eu explico

MERCANTIL E BAN- Empreza Sell-:-Idem. 'porque
"

, CARIA'
, Emprez1da Auto-Viação CatE., Sem você sofro muito, não PO$50

Portugnês -' Cor- rmense- em.

V C I vl�er
respondeneia eo'" Empreza Auto- iaç'o atari· Sem você maii aU'llt'nta 'ó meu

meretal francêsa nense-Idem. '

.

. I '

padece�
e ingIêsa-aritme- EmprIé!dza, Auto-Viação Catari"I' Tudo fiz ::em querer
tiea e pratica ju- nense- ero.· M ande am8r 'eu p�çl)
ridieo-eomercial. Empreza Auto-Viação Gk - eu gr

desculpa a votê.
Aulas para eon- ria--�dem.

.
,

I'ma� si' por acaso você não IDe
eursos. Onon Augusto Platt - Ao i

perdoarTesouro: IJ' D'Rua General Bíttencou:t, 122 T 'ff' G' 'b S· urQ por eus
. u I an a

-

Im.
Q não vou me conforma,rPre,ços raZOaVelS N I' A 'L' Id ue

e son
.

ntomo UIZ- em. p' a minha vida sem voce é
, ).lUIenal Mequiadea de . Souza OIS

um horror
. -Ide'm. '

Eu sofro noite e dia
João Krause-Idem. E -voce sabe porqueJen}' I�hmm, �amm -, Idem. Meu consl)lo é Voce:
Albertma Lepper 'Muschel-

larck-Sim.
'

Gertudes Lepper-Idem.
Serviço ,ótimo e preços Irmgard Maier Behririg

animadores. ldem. A
..

'

Tanto se fabrica coma se
'

Empreza Se!l-Inscr�vl1-se (8) pnrnelt8 \ez que eu am,eJ1"
,

'N' R
," Sofri ... chorei ...

importa. Vinde e verificae o "€lêu amos. ,Meu primeirô amar, me deixou
nosso' stock, 'sem

compra-I
.

mi���tualidade•. perfeiÇão e; Dr•.Ar�inio Tavares _o.v;::::"'�'rapld�� � <> nosso Iem�.

'I'C!i\tfRGIÃO.ESPECIALISTA Assjstente do prof. Sanson
Rua Conselheiro Mafra,72

,- Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás l8-Joã9 Pinto,71J6b-Tel, 1456

TELEFONE 780 - .' .' . ,

Assinaturas'

Sessões Elegante

Colaboração
o conceito expresso em artigo

de' colaboração, mesmo solicitada,
não implica

.

em responsabilidade
ou endêsso por parte da Reda
ção.

Ano
Semestre
'Frh:nestre

60$000
35$000
20$000

Só para a capital:
Mês 5$000

I

1

Oi ele dorme na rede
Ele 'fuma cachimbo'
,Ele (orna rapé.

Garamnrú!,

Caramuru ú ú
Cararr,luú Ú' ú
Filho (,�. fo�o
Sobrinha d) trovão

Car�niurô
Qúe atiteu 'no urubú
Mas errou na dirr.ção
E 'àcertou "no gavião!·'

, ;,
. �

Oi num tribu de indios
O chefe da tribu
Se chama' Page

Botà o Pagé na, roda
N.IQ_ bot&.,
Oi numa tribu de
O chefe da tribu
Só faz o que quer

indios

Bis (Tira o' Pagé da
(Não tira

roda

x x

Milton e Haroldo' fizer�m
«DESENGANO», samba:

"

xxxx

Lord ruharão tem o prazer
em apresentar aos fóliões d�
nossa lerra as cinco princlpaisi

letras das musicas já , eDi franco
sucesso parà' o carnavàl qtie es

tá "aí m�s)mo,' danadinho' 'da
siMil A musica você,' aprendem
núâ{ fal,egb. O guardem as letras,
que "sio es,tu-pi-fa.si.an�tesl

Caramtírú' u út!· i
"

MOVEIS
Só na CASA SILAS

Lord Tubarão

ODEON,
I ider dos cinemas,

-'

Nossa Vida

'''O Domem Perfeito"
com Errol Flynn, é
o estupendo eartaz

do Odeon!

lNIVEBSARIOS
,

'

Hegista-se hoje a data aniver
saria do nosso prezad, conterra
neo sr. dr. Paulo João de Me
deiros, provecto. advogado nos,'
auditorias' do Estado e 'residente

«O Homem Perfeito» que em Joinvile.

a Warner Bross vai apre' «A Gazeta» Ielicita-o.
sentar, hoje na téla do .. -ll- Fazem anos hoje:
der», merece uma cotação . ,

toda especial no género de a, gentil senhorinha Gessí CÓg··�'o,:
comedia finíssima, A petícu ta, filha do sr, Indio 'Catarincn�'

se Costa, .' prcfessora .normaliata
.

Ia em todo o seu desenrolar
em Imbituba;,

'

,

oferece momentos deliclosos a graciosa senhorinha' -Mária
para os -íans- .. «O Hornert Gomes; ç

Perfeito�'»está consagrado. o sr. Francisco . Juvenoio da

Mas... uem será essa per- Cunha;
.

-

o jovem Joaquim". filho do sr.
feita criatura? As -íans- sa Joaquim Lueio-de r.'Souza;'
bem que só existe um- he-

,

mem perfeito, E' Errol Flynn, M. Nissensohu, se fa-'
o romantico Impetuoso. Pois rã ouvir a 27, no "._
bem. Nesta encantadora co- ditorio do (;Jube 12
m�dia Fl�nn. exibe o s�u de Agosto
Iísico apoltneo, O que nao

deixa provocar tumulto en- O anunciado recital violinisti
tre as suas admiradoras. co do eximio artista gauchoMar
�O Homem Perfeito», tam- cos N'a.ensohn, aguardado com

natural anciedade por parte dobem conta com o cúncurso
nosso publico, serâ levado a efêi-

artistlco de Joan Blondell, to em a noite de 27, no amhien
num papel talhado especial- ta do Clube 12 de Agosto.
mente para o seu tempera- Como já é do domínio geral,
menta, Alen [enkíns, Hugh trata-se de um verdadeiro .acon-

Herbert e Mae Robson. tecimento, visto que iremos ter '

oportunidade de assistir a apre. 1Vejam esta interessante sentação de um recitalísta eonsi-
película e admirem a figura derado por nessa melhor critica
de Eirol FIynn'::7 considerado como a grande vocação artística

pelos tenicos «O - ·Homem ,nacional, no genero,

Perfeito» !

UMA ASSINATUll.A MENSAL
DE "A GAZETA" CU�TA·

'APENAS' 5$000
'

��F"..i$'�W�!���

PERU' HosaJ:na Co�!ho Lis·
bôa. ,fal'a ao br:1siíeiros

. I
HUNGtUI\ A;. 'nevas fron

teira hungarat,:'Jovaça�. ;'

ESPANl-1L\ A avi:;çàJ Ifan
quista bOJlbardeia a fózJ

rH�Lg�WQ)OD ;�dC .� 1'f, ,

cmema, hohram a. Legian I

�,:::'ã. 2$500 e 2$000 I
Para emanhã o «lider» teln

em cartaz a finíssima cOfip.dia
da Foz com Claire, Tre�or e

Mic�ael Whalem:
Nisscnsohn, vem revelando (lua

lidades raras na interpretação
dos mais v:lriados autores, e 'ra-

am pidamenle, fil'mando-se no' con
ceito das nossas plateias mais
cultas por seus concertos tao ma

gistralmente execu\adas. Seu apa.
recimento rios auditorios ga lCh03
e cariocas constituiram vérdadei'
ta revelação o ilustre publicl).'-

2 h metropolitano e sulino imediala·REX, às oras:
mente certificandQ se estas' cm

Matinée das Moçàs presença de um dos nossos m 'li,;
belos talentos, por seus dote�

LlÇAO DE AMOR com Mau- naturais e afan de perffliçi'ío 'I

'rice Chevalier e perfeit� diretriz evolutiva, fiai •.
autentJcamente destInada a ser

A FUGITIVA com Sylvia Si· uma gloria intrérnacional.'
doey e Melvyn, Douglas.

'

�'este o artista que Floriano'
. pobs hospeda e que, dentr.:> cId

Preço: l$JOO poucos dias. irá ouvir e aplaudir.
Em nossa proxima edição da-

A'S 430 630 830. HORt\S: retp.os .publicidade a� programa
., e,

I que l'üssenssohn capnchosamen � I

Em soirées elaborou para �os dedicar.
,

, AJceu Bocchmo o consagrado
LICENÇA SOBRI;

, PALA -/ jovem tecladisLa paranaen!!e, terá

VRA com Iogeborg Theelr a seu cargo os acofipaJlha!llentos.
-Produçãõ de classe da

VIAJANTESUFÁ.

Um milhão por
marido

Preço-l $000.
CINES COROADOS

Seguiram 6ntem pela Empreza
Viação Aterino: para Porto Be1o:
Maria Lourdes Cantoaria; Itaiaí:

IMPERIAL; às 2 horas: Jorge Barão e Maria Luz; Blu-
. menau: Irácema Pinho, Vitoíio

Matinée Infantil Moreti e Adair Silva, e Ilhota;
O VAGABUNDO _

.

comédia. Ivete Povoas.

de Carlito.

TRILAA DO SQL N'ASCEN-, URGENTf
TE (010' Tóm Keene;

,

,-

Preços-2$-500 e 2$000,

precisa-se de
uma moça' 4U.l

sàiba cortdr com perfeição e ag;·
lidade"; paea cortar roupinh!ls P)-Preço:-,l$OOO. ,- c

:i/ � � ra meninas, e meninos cl\iças, e

A S 4 30 6 30 8 30 h cuécas. Na secção de roup"�.-'
, ,', e, 'ora�:

f b
'

Cna a fica atarinense de' gfl,.-
Em, soirées vatas. Dirija-se com cOildi�ã(J

CONFE1TI fil detalh�da a ,
,

'

--um me

SI carkna. Fabrica Catarinensevalesco com Leo eza e

Friedl Czep�; de Gravatas.
'. • •

i, Rio do Sul, neste Estado.
.

Preço-l$500. 42 lOV4
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A

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1
CONSULTORlO-RUA TRAJANQ 17 SOB.

IDAS 9 AS-12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A lRUA José Veiga 186

II'
'''''r.p<!'='''':;c.w.�",_",_._.. z .. c •. _

FONE 1199
".'_'.,.,. .,,,-. .tZ'

IJ
Atende- chamados a qualquer hora dia e noite

I Madeira Neves

.

, .

F1oriaoopolis_": 1938 �

Planta,execução, fls
- cattzação e direção
de ob.as
Aparelhamento 'corn
-pleto para constru
ções de pontes em

concreto armado
r

Carneiro Ribeiro

Dr. Joaquim

Engenheiro aOivil

Palacio d. Caixa

1· Andar Apartamento
CalxaPostàl, 784

"-

A Eletrtco
PARA INSTALAÇOES pE LUZ, FôRÇA E AN�
TENAS DE RADJO", CºN���"I:QS "E ,AUMEt-I-. , '

,

.

' TOS �ROCOREM �$, ,-,' c

. . A I:i:LI!:T�IC-A ,

TEM SEMPRE E\1' STOCK E A' VENIDA, POH
'

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E..--ABAT-'

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES.! VISITJ::M A "Ie'tr-l-"aRua Joi. Pinto n. 14 .. ....

ACABA DE RECl:.BER UM FINJ5SIMO �O:RT""
M.ENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI:
DADE NO RAMO-AR rtco ;__.ARAN1IDO

Venda e instalação de .contador de luz e força. por
preçes modlcos só na Casa A ElE'TRICA

I er. Rieard�r";I!MeOQ=-,Oettsrnanph, -�D( Aderbal . R.
""; da Silva;

Ex-chefe ela stliniea do H.spi· j'

tal de NUrnI,.rg, (P\&'"raeeer
Ind6fg Burkhardt e Professor

E�win Kreuter)
Elpe.lalllta e.... cirurgia :If

'<.0,

i.'
,ar.

?t0??'(ií- .!�. B-hr íF- '" .. -rrr-
-

.-

,__iiiiliiiiiiiiõiiiliiiiiiiiiiil:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii1iiiiililiiiiliiíiiil�":" ". -' _,

7:'·'. '.

;t'���:F;��"�'�':,'-' o;'"""'���������
,Dr. Augusto T�;rteira eEnfermeira

d& Paula D. flora Muller
��"

-

.1
MEDICO

�OENÇAS DE SENHO-
RAS-P.e..RTOS
Operações

Tratll1ll6JJftl moderno das -:
.

': '.

moIss.tÚls do PllImaD, .:
'

Cênsult.-R. joio Pinto, 13'
1 eleíene, 1595

ReI. Hotel GUoria-Fone 1333
" r'>

__.. .._-_...- .... �,��.!ns_ulta8da5 13 '5-16 hEa. �,
_

'

1
'

.

,'�' lhio ttOn:;H'" ,e"

-, "c""Elrt#6tttfR+

MEDICO--OCULISTA '�

Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e círurgíco de todas as moles-
tias dos olhos /

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

I da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio d� Janeiro
.

-

-Completa aparelhagem para a sua especialidade
·

- ""Eletrecidade Médica, CUnica Geral .

Consultas diariamente das 15 ás 18
CONSULTORIO' RiJa João Pin!o 7 sob. Telefone 1456
RESIUENCIA: Tiua Tenente. Silveira 57 Telef. 1621.

Rua Tiradentes, 44
Fone 1181

Censultorle. Rua Vicor
Máreles 10

/l's 11),30 e das 2 as 4 hs.
.

Advogado
Pua Trajano, rr ,I sobraão

1_'_TelePhone�54S.

, ,

Resíêencla: RIJa Vis-onde
de Our-o Preto. 42-

Poner (cDsult0rio. '1405
fon�:, Residencia, I 'l55

18n'co do Brasil
eapltal.

Fu��o de re.erva
106.000:000$000
'259.746:100$000

EXECUT� Tef')�S AS OPERAÇiES BANCARIAS

· A_GENCIA� 'E CORRESPONDENTES EM�T�])ê O PAli
AGBNCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona••m' conta corrente, os segúintes juros:
h. com JttrIJS (C0!VlE'RCIAL' SEM liMITE) 2% ala
M. limitadas (limite cfe 50:000$), ' 3% ala
lttO. pGpulart.$ (1dem de 10:000$)

, 4% ala
1)e;. de aviso prévio (de' qpaisquer quan._tias, com retiradas tam-

_ bem de quaisquer· Jmportandas).
com aviso prévio de 30· dias
k1em de 60 dias
iel. ele 90 dias

J)JlPOSITOS APRAZO-FIXO:
, ,l'O 6 mêses

lOr J2 mêses
·

c ,
Com' ,cnda mensal

"

LETRAS À,PREMIOS
'J',r 6 lUêse.s
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.j
-ixpeCtiente: das 10 ás 12 e das 14 áS'
Aos ',sabados: das 10 ás 11,30 horas
t.> 'Éndereço telegrafico: SATELLITE·

,
,

"

;'; TELEFONE

,

I ....'�. (.

4% a. a.

;5% c

t
Ui horas'

114

.

_':-�_ .. - .'

. e:

� .:.I��"'IP"�_?'l ;; .:».__.' ,_�..,._ "' ..

���.i � ....�.

alta cirurgia, ginaecologia, (elo
enças das eenheras) e partos,
cirurgia de sistema nervos. e

operações de plasticll '

';
,

<t!..I,

ceNSULTeR14I1--ftua Tra
ano N. 18 das 10 is 12 e

, �u 15 ás 1 (, 112 hOfas.
Á

TELI'F. 1.28�

RESIDENCIA-l{ua Bste-

I_;;:��_J
'�;�.�:;-�i I

CLINICA QERAL
Vias 'Urinarias

. :.' ,� .. ,

,'":;_.

I � ,- ,',

•• nas

Consultorio 'Ttcnico: dCe
.�.

-

IVO A. CAUDURO' PICCOLI
Eng.�,h.iro Civil',:'

,.,..fissieonais naDH�ta,GlG)s" �,âra <,

,todos
,

.8 rat'MOS até: .rige�h;�'r:J�
Administra,ãe. censtruçãe e . referrna de"

.

"

pagamentes em prestações
I ':'" '"

fDrej�to's ern-'geràl,-

AdvogadO
P. 15 de Novembro, � sob.

.r
: ·Fenes 1631 e 129�

" "W:.,_,- _ ;""', "-'�""""" ,"",' ..-,'. _ .:tt

.... �� <M _ ..._ ,,,,. -�">-, � ,�� � __, -� � ........�

1%, *

l.mM""'-

•

Curso de Maquinas e Pilo__J�m
. ..... _

. ..;*.. �

ee'f"fW'
eeê. __ 'ti _. ···5 t·

Sandalias de Tira
e calçados de todas as qualidades
TAMANCOS' mexicanos para

Praia de, Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDOES,

,

BONETS, LUVAS, etc. '

Artigos para seleires e sapateiros
Fabr-ica de Calçad.s(-· BARREiROS
DEPOSITO, RUA CQNSELliEIRO MAFR.A, 39

A. LHIi:U�EUX
.

_. Psr

Itlllntlo e leleza

Es�rit.ri. central: _; Rua 7,�de $etembro, 47

r.P. r to ,'tJ D i 'I'"
L,

"

·��,i;:',?� »,
.

2;2 ,.t ... ; .
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-

••
-

-.-••-.-•••
-

••-.-.------

�II Se�ri� 'São Jo��
., i no distrito do Estreito

.� : Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em
.• metros. Bem sêca e de otima qualldade,
I
•
•

I
.................................................

Vi açã O Urussan·.ga
.: SEGURANÇA -_ RAPIDEZ -. COMODIDADE

Dírllido dolo socio JOSE MAXIMO
.

TRÁNSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia. Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Cspivar
DUAS VIAGENS SEMAN ll.IS em combinação cemasí

linhas de ónibus Araran{;uá-Porto Alegre
SAI'bAS de Flarianopolis ás terçes-Iei as e sabados,

ás 5 horas tia manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domirgos,

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas.tetras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
I AGENTES-Araranguá: Beroardino Maximo- Forqu;· iMt//L: ..... :

Ihinha: Gabriel Harns- Cresciuma. Ado Faraco Filho- j::iMI�h):i�::
II Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos- Urussanga: rosalino

... >�����,." ..

Damiani êc . Cia.�Orleal1s; Irmãos Pizzolatti-Braço do Norte; Alexandre Ssndrini
AGENTE EM FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES
Rua Trajano. 2-Fone, 165ã·

HOTEL DOS VIAJANTES -- procurem para se hospedar- em ArarãugDá .

pProrietario -':i dOTE.' MAXIM.. .

IIMWEL:4g :l0 L ;##0-+;* lf.ítt" tpu.,wm:�d��sr= terren� no lu�' CHARLAUTH ;'
c, gar �arretros, com duas casas f .'

, II·A F E J A V A de tijolos novas, um bom pasto, I é o creme que, revoluclO?OU o
j !il!I:!W;m_ElIB!!&B�_�==_ra13l�m:_.cocheira é bôa chacara e azua I mundo velho, e, ora revoluciona a I

., e 'A
.

d S I I ���������������!flcom uma linda praia ,para ba-I menca ou.
, 1=

nhos, fazendo frente com a

CHARL·A'UTH I I=MPRI=ZAI
E�trada Geral. qu.

e segue para L L
Biguassú. A' tratar com o pro-

----....--- IiriI!!ll ••IIIII__ prietaria+-Pedre Sipriano da não é um creme comum GARGAS .E PASSAGEIROS
Silva, em Barreiros.

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

V. Exeia. precisa de uma limousine?

Disque o n. I ..aoo .

de seu telefone e

terá não só para seus ·passeios, como também para
viagens.

f
i

: I·
. I /

São todos canos morlernos e conlorteveis dirigidos por
habeis volantes.

,

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernllrdino d05 Passos
Numas P. Cardcso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
603
505
514
510
521
ã25

..

o

ATHERINO
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc. VIAÇÃO

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

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

G R A N D E H OT;L MO DE RN� J!che �:g������d:.Hp.:o
---- ----______ ; cravos e espinhas, sem a OOIDlma

P�EP.RIETARIO
' .. ?<.

II irritalí�o deiK8n�o-lhe a cuti-
1JOao Ku h n limpa, macia e fresca.
f

CMXA p�n� � .

END��O T�OORAnm: ,� � ��������������������.

Grandhotel 1

Borarios de saídas

CREDITO· MUTUOEm prédio proprio, de quatro' andares, e inteiramente novo; dispõe de boas.,
acomodações p�t:a os, srs ,yíajantes e exmas. familias, com luz -agu�� f9'rrçntv,�." 1

em todos os quartos
,�

-- .:f" ',fl 1 i'
Tratam�nto . de priméira ordem ,�.

Dlarlas: 10'000-12'000-14'000 e 16'000

SALAS DE AMOSTRAS' ASSEIO E PRONTIDÃO

I' . '
,�""' �.�-.�.�.••"� ••.�.".-r'.- "1'" o�,�._4,.. _

'Clube de' Sôrtelos em�'�iler-ê'ád'oFias
4 de Fevereiro 4 de Fevê!""efr-o

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

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios i Telegrafas

Muitos outros premios menores

Formidavel •••
Tudo por 1$000

Fantastlco ...Catari-naLaguna Santa

REPRESENTANTES E

CARL.OS
Buzinas

BoseH

.DEPCDSITARIOS EM STA .. CATARINA

HOEPCCKE
F�ORIANOPOlIS

A.
Vela. e Magn •

Matriz '�:_.'.�
..�m

.......1. "•••'., .
• ••Ih•• 115 .

'.: .

Filiais eln:
- - -•••••1•••0 iII .
....1 ••• ••• "at••I. (1,1 ••IiI.)

.......... ,11....Il0l...;......
Blumenau, Cruzeiro da Sul,
Jainvil., Lages, Lagun.� São

Francisca da Sul

A

....d.... 1011__ ....
••••• II......

.....

MOSTRUARIO EM:

Tubarão'
..,

!

'

•
�

\ \, • •
-

•

-'.
.

, -,
� �
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A GAZETA Flo�ialtopólis, .2.2,,...,1,....,939
-----------------------------------------------

GlAZETA 'CESPORTIVA,

,
Direção de Hélio Carlos R'egis

dr. Aderbal, RalDos da�l'Hoje, os' brasileiros fa-lhaN�f�!:b�'j�el��� verdade,ha o

-

Silva --

d
'

I h
Vaterloo dos campeões, e êsse

o
,rao tu O pe a revanc e. Vatcrloofoioestádio,doVasco

omai'é' pOSS�, hoje,.às lolE' 00' rne!stle esp'lr' ·ltO·queldaH�je�:�rem'Opa!c(Jdavitó�s., do cargo de presidente i :
o Iria será aquele que foi o da der ..

a Fed��ag��p���a�inenee OS nO"ssbs entrarão rot;·,ooo entradas já foram ven-

-</
;' elidas.

Hoje, será um dia de festa na entidade "mater". e.'m CarnoO o público carioca mostra Q
,

A F.C.D" que tão elevada foi na administração fecunda e �' mesmo interêsse, o mesmo empe-
boriosa do sr. João Cunha, que teve ao sr. PedrQ Medeiros u n

,

_

'

'. •
nho em assistir a segunda luta-

otado auxiliar, vai, agora, to-nar rumos MVOS com a administra- i --:- :
, -,� , Tudo farão os' brasileiros.hoje, a ,luta da integral reabilitação.

de seu novo presidente, o dr. Aderbal R:l!DOS dl Silva. IMercena' r' -10Si
-

Oiu 'deI pela revanche. I o' screth brasileiro como os

Realmente, este distinto causídico tem trabalhado não em
'

' •

,
Ha, agora, passados os primei'jleitores já devem saber, está esca-

tor oficial, pela grandeza do futebol de Santa .Catarina.
'

'

ros momentos de .desfaleclmento, , lado, sendo o seguinte:
Foi, pois, justa a sua eleição para \) alto cargo a que foi

pOri IIIs t'as'. de torpor, um ambiente de magua,
l-

evado e de s, s., convem frizar, muito esperam to-los os esportistas entusiasmo e coragem.
' , BRASIL

li nossa capital, que o veem como o único que poderá reerguer o Abandonemos o derrotismo, os

tebol da' nossa terra. '

Mário Meio" u�a das 6gUf,as mais brilhantes do .jornalismo dtlânimos, e confiemos na vitória /

FI Id N b V I G d J pernambucano, acérrimo inimigo do: football, comentando, na secção
que se, e'sboca,ordoa o ó rega, adir risar, Antônio s, um são

I ONTEM, uO�E E AMANHÃ
'

O) I P :s
,

h 0J d I h '1 que mantem no orna eque P d "1. 'I'd '

portistas ccn eCI 0:1 e e Vir or, que; sempre se ouversm com '. o' I , . er emos a mvenctot I aae em

'Ih ti d I t
.

t d f t b I no", de Recife, o Jogo em disputa do Campeoneto brasileiro entre
campos nacionais, e de uma con-

ri an ismo na causa o a evan amen o o hC.SsC U e o. o.': ,
v

O té
o

Rib MI' it t b 05 selecionados baiano e pernambucano, que teve agitado desfecho, tagem vergonhosa, mas, agora,v ChiCO, cep, I amar e o mui o, am em, se espera, h I cf"'d " ' U'

t d 'a
o

d b ilh '1' di - té estran a a exa tação a torci a, d : vez que não se disputava um, d d I
,nn, 0d nos. nSlosot,sdedm veler ES' SI' d

ar fi, o e reaice a lfeçao o

J'ogo entre filhos dos dois grandes euados irmãos, mas entre MER-
tu o se concentra num só i ea:

rca a maior en I a e o' S h O.
A

.

"I' d d f b II d lid d
a vitória e a revanche.

� Q t b Ih b t Ih I" d f t b \ d CEN RIOS. SIm, para e e, os Joga ores e oot a a atua I a e O brasil tã di GU;llco
ue ra a em, que a a em para a g ona o u e o e

_
.

• Má' _

II rasi euos ee O em con 1·

anta Catarina, estes são os votos que almejamos para que os

ilU�lresr'
S80 ISSO.

E erc�n rl.o� d b I
- ções de reagir, de fazer uma

par.j
Montanez Colleta',

iretores eleitos da F.C.O. façam. d
exp ,Ic.a: «J?std� 'd� 'ser, emd, f

c

ad�o para �ue �e compre- tida normal.
' "rcádlO Lopez-Lazatti -Arico

P 'antea d
o'

d d en am: mercenano é o m IVI uo que f:: en e uma bandeira a troco H I 'S
'

orem. antes e encerrar esta nohcia, evernos, como ever
d d' h

.

'I O ,;, ,- id al S a, agora, ugar para um es- uarez

e estrita justiça e gratidão, interpretsu Je I) p ensimento de Sant» i
e IP erro; que. se a ug�. mer,cenano não tem I e. erve a fôrço supremo, gigantesco. ' Peucc::lle- Sastre -Casso - Mo�

, o

J
o,

d 'j I' f ! quem lhe dá mais proverto.» f H
.

d é rene-s-Garcia
atanna ,I}OS ormmos I) esp-i.te-rer, agra :: ft, o; V I 10 vos eô, orç 15

I C' b
;

de-vi " H LAN
a, am a, a esperança, que , -

•

d
'

d b Ih d E I' .I r d S I V' rta um a ano ao seu ponto- e-vista o exército l) •

, 'I
.

f I ,� 015 g an es ata. I a ores: u: n '5 r ernan �� e Q 00 letra,
I "'. .

di B OI � 1 I J� A' N I sempre, a u tlma a a erer. '

h b 'I'" d Dr:.S que IOva lU o rasl e que nao era 10 an'Jes. 'te a6sau seu I F d d f I d T d t d
. ,

t-
se ouveram com C1.ha'ltlsnJJ e zel,) se�n p:ueê n3. p lssa a, �,� o

'
" ornes eu,ota os por a ta e!

o as as en ra lS JS es ao

,

t
'

d FCD' 'co,llandaute, era alemão. Dal a :q11ahdade COIll qUI! tão pequeno. o

t 't, ,1
.

vefJdidas.
ue OIla a .. . , 'I

o

"I' I
um coo)un o ln tge" .

'IAo tLabalho, p. 'rque 56 êle C,Jo.lU:l as coin� .flO progresso.
,numero dFe ,brasl euos dconOsegUlu expu sEal'

o

I�VlIsoOr. b' Normalmente, vendo bem, não Agora, 56 nos resta dizer:
---.,.---� _

_

'[lsa o caso e oo'gstratt:n. ra maJ)r. h pernam ucanos
o

d' o ., t'd dA' revanche brasileirosl
, .� cI

!
I h H po enam s ,encer a p�r I a e

I
-,

�-..___
,

of,e�eceram lhe o posto e tenent�-corone e na ora ,o nJercc- � domingo passaJo. "b d I
... I3__•••m_a.....ea._ã.

d f t· I
-

f t-I
· nano se ao eou.

., . o , o Os ml)tivos são os seguintes: 'jgran e es Iva ln 'an I promOVI-I, Tem razão, mfellzmenle, o Jorna!Jsta l\1arto Mdo. O pro- E I
. .

, fi' I'
'

I 'I d ,I m c asse, somos Iguais aos

_ • ", 3Sl0na Ismo arrBstou para o terrenQ amacento o mais popu at os t' EI t t t
I

O pelo Bocaluva, f B atralra I
espNtes. o pr06ssional não é desp6rtista. FlOge def,mder com entu,;j aargen lOtOS. es, en ce an.10'. se I

- .., I - I b I h Ih I presen aram para o gran� Jogo I
,

---

;.:�A 'I." - -,

�. s;asmo. �,c.� e qu; o a ug'l, m�s ,til1an �:C:::."'-����, �:.of�r�c� �.�:':"9m�:-q-,_,conjunto fQr_mé!do hª_ 3,
rande HSslstenclH ao campo da Liga Inllr refiumetaçã�, e a conta: pass�-se com armas e bagage,m. '! melics de intensa prep�ração.e' nósl

, Não fOI apenas êsse o mal que [rouxe, ao fooi:ball o profi "
,

u c
'

t d I
'.

I' O I b
' d'

o . . com m onJun (J prepata o em ... '

R
'

f b 'I
.

f OI d 'd d d 1
Slona \smo. :s cu es na ílnSl8 e arraoJarem numera[Jo para ateuo" 8 dO S'

"

S I
ealmente, o ete o ln antI ii IKssa CI a e tem toma o

d ' f b d' . I

d
.

d" dO I
las o o cOisa nossa... �mpre,

o o , o o . e[ as a ulúsas espesas com Jo.::1a o'el' 85 mais as veses me 10', , 'I 'h A I
rr. Incremente, extraoldmaflo, a�sumtrlo, n e::mo, ares de Impor' h

-

'I d'
o

'd ,'e sempre, a u tlma ora... g )[a'lneia. E' que, qU3lii todos os domingos, sempre sã:) realizados cres, d �ga"b
ao cumu o e,. COdO

aIO a �gora aconteceu, (ompro'". I
não irão os nossós patricios a

gos infantis, os quais são presenciados por grdode assjst�ncia. meten o o °110 nome eSpOtllv9f o s�u Pdal5, ']Ieg�remd's�
a o�nhecer, I campo,' animados de um espirito'

O
"

I b
o.

I d
'

'd d
. em tempo e ementos para a ormaçao o se eClOna o que tll! a a .

d
o,

pnmeUQ c u e mtanh a nossa CI a e, que surgIU,. b"
�

d I
i. • .

I I esportivo, porque, aCIma este es· ". /,.- _ ,.�� L'_J'�4-

d d d f' B
'

F C' f d d I Incum enCla e representá- o num Jogo mternaclOna. . . .. .

d unta, �fUV.If.,.;
ai} o o toque !! espertar, 01 o oca lUva . ., un a o pe o

A AI DOMOS d 'd d
'. _. Illflto esportivo, não aOlma os

A
'

V I '
o

d f b I
.

f 'I d e es e 80S 1'\ as enh a es naclonau que nao lJ- ,I
.'

d h'r. gaplto e Ola, que ç o «pal� o ute o 10 anl! a nossa
f"

.

.Ih d�', d,-,
.

d , I e o espirita e revanl e e e a A "Combinação Feliz" nas

'd d
' veram orça para Impor es a ce, encld ,,5 Joga ores, ca lI! a res ela �ue marchamos con6ant n .

I a e.

E B' d d I d t'd 1 I pODsabílidade
da nossa derrota por contagem i Dcrivel frente à seleção I pabílitarão e na vi�óri8

es a perfumanas é, arte que não
o ocamva, ao o urna prova rea e sua ena!:1 aae

h' -
'

' I ":s • encontrará simile As .foi'mu-
f d I

o

h' d f
.

I ,port'!n a. Nã h ... ' 'd
.

e un at or, vai, 0Je, promover um gran e estiva, que tela o,
'

''''J
.. ,,'.

dO
"

Ih I I ') pon lmos em IJUVI a o I las dos Tres Elementos
uxiliG de 5 clubes infentÍs.

. u�to, Justlss�mo.l pOIS, O ,repu 10 qu� Ja es vota a popu a- i v.'ilor de Tadeu, o Barqueiro-ina. I. " _

A· A'S 14 HORAS á d' I d I' t" ção esportiva do paB, farta de medalhões, IRcapases de nortear com I
rlvlolhaB Ooml'ngos Brandã R I plrnlOrdlals da 3eleza sa

SSlm, ,ser ISpU a a a par loa r
• •• •

h I
" dI' , o, o· frutos da "Ador

-

"'0
ntfe FLAME��GO X 'BOTAFOuO, QUE SERA' EM pulso forte as entidades cUJa dileção em ma ora hes fOI cor.fia a.

I meu, Leonidas, Peracio e Carreiro ae:ao

MEN,AGEM AO ESFOP.ÇL\DO ESPORTISTA, O SR. Spartaeus I E' preciso frizar que sempre

NENTE LEOVEGILDO AMARAL.
A'S 15 HORAS, helver3 I) 2' jogo, que serà entre o 'C'ompa-nh I-a 'NaClillona I lie N e.yagall!lll_ ::�����':,R�O ��D�

2 DE AGOSTO X TIRADENTES. a qual será dedicada U g U
o dr. Aderbal Ramos da Silva, presidente da F. C. D. Lieeu Industria'. de

A'S 16 HORAS, veremos, então, a 3' préli�, que será,' ça-"'� Costelll r� Santâ tJatariUB
Dtre o prometor do festival, o invito BOCAIUVA X OUA·

_

U p
ANl, em homen�gem ao prefeit�, da capital, sr. Mau�� �am05'1M· t Marl·tl�mo ..pmllrt'a FI;;;; I"

Edital
Todos os Jogos serão eqUlhbrados, dado o equlhbno de aVImen o ..., ar.a.apa ••

ôrça dQsantagonistas. Serviços de Passageir·os:e de Cargas
A assistência será das nUlores.

-

Tadeu
Domingos Florindo

Zezé ProcopÍo,Brandão,Afonsinho
Adilson,Romeu,Leonidas, Peracio

o

e Carreiro,

ARGEi\lTINA

De ordem do sr. Eng. Ci.......
vil Diretor deste Liceu, tor.
no publico para conhecimen�
to dos interessados que, de
15 a 31 do corrente mês de
raneiro, estará aberta a ma

t'icula no CURSO NOTUR.
NO (Primaria e Desenho),

, , 'TC"'@' i twst tU '1'5 O( ) ,

satisfeitas as seguintes con-

o Paquete ITAGIBA sairá á 28 dO O Paquete ITAPURA sairà á 25 do dições:
corrente para corrente para: .

a)-certificado que é ope�

paranaguà, Antonina, '

/' tarjo; ,

Santos. Rio de Janeiro, tmbituba b)-certificado de, idade

Vitória, Baía" Maceió, Rio Grande I mínima de 16 anos;

Recife e CabeJela' Pelotas e e)-'atestado de sanidade

Cargas e passageiros para os demais por· Porto Alegre fisidc)a; t t d
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

-a es a o de boa con ..

duta;

-.A· Recebe-r,e carga') e encQmendas até a vesp�ra das saídas dos paquetes '. 9� interessados. deverão
,

VISO e emite-se passagens, nos dias das. saídas do!? mesm0s, á vista do a.: d�ll�lr·se á Sec�etana de�te
testado de vacina. Selado com Rs. 1$200 Federais� A bagagem� de perão cleverá 'ser Ltceu, para mais ampI,as ln·

entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas,- formaçõ<:s e preen(.;�tJlIent(J
para ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais. dos pedld�s de mat,ncula.
ESCRITOflIO"""'PRl\ÇA 15 DE N JVEMBRO, 22 S@B. (FONE 1250)'

" Se�reta;ta do LICEU ,In ..

ARMAZEN$-CAIS BADARÚ N.'3 --(FONE"1666) -END. T.'ELEO..
C')STEIRA

' dustnal el!' Santa Catanna,
Para mais informacões com O; Agente 17 de Janeiro de 1939..,

ANTOS' CARDC>SO I M.�ONÇ�LVES
I Escnt.

DIRETOR' I'ROPRIETARIO"

Fretes de cargueiro:
Sanatorio "Santa Catarina" Para o SulPara o Norte

",Dr. -KiralyhegyAndré

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de �nta Catarina '

.

o melhor estabeleçimfJllto. perfeitamente""l aparelhado
para o 1;ratamento conservatiV'o e cirúrgico de doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localisado na 'Estação Perdizes - Vila Vi·
toria, na Estrada de Ferro S. .\>aulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz- eletrica, agua encanada e

estradas de' automovel, com clima! saluberri,nio.'
n

, O SanatoriQ encontra-se inst.llado com aparelhos mo-

dernos de Raio X Beliodor.Ondas, Curtas e r Laboratorio
para exames de escarro, 'sazaJ 'ao �a.8setc.

Seção separadâ pará convales centes de doenças graves,
estado postoperativo, impa'udismo çronico (malaria), esgota-
mento, etc.

'
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o decreto que abre O- crédito de· 600�
lDil contos para a realizaçãoetn 1939,
do plano quinq<uenal

,

o decreto l,.o5�, que orça a receita destinada ao plano
especial de obras pubhcas e· aparelhamento da defesa nacional
no exer�icio d� ,1939, abre o credito especial para sua execução,
está assim redigido: «O presidente da Republica-tendo em vista
o disposto no decreto-lei n". 1.058 de 19 de janeiro de 1939, e

usando da faculdade que lhe confere o art. 180 da Constituição
decreta: .A�T. PRIMEIRO.- A execução do plano especial de
obras pubhcas e aparelhamento da defesa nacional no exercicio
financeiro de 1939 far-se-á com o produto do que fôr arrecado
sobre as seguintes rubricas: estimativa: a) Taxa sobre operações
cambiais, 250.OO0$OCO;

b) lucro das operações bancarias, em que o Tesouro te
nha a coparticipação-50.000:000$000;

c) cambiais produzidas pelo ouro remetido para o exte
rior-loo.000:000$000;

d) produto da emissão
de obrigações do Tesouro Na
cional autorizado por este de
creto ·lei-200.000:000$000;

,

. TOTAL-600.000:000$000.
ART. SEGUNDO:-Fica o

Ministerio da Fazenda autoriza
do a emitir obrigações do Te
souro Nacional, a juro de sete
por cento e do valor nominal
de um conto de réis cada uma,
até perfazer a importancia de
duzentos mil contos de réis ...
200.000:000$000, prevista na ru

brica do art. anterior.
PARAG. PRIMEIRO:-· Os

juros serão devidos a partir a

data da colocação dos titulos e

pagos semestralmente em janei
ro e julho de cada ano e os ti
tulos resgataveis dentro do pra- MINISTRO SOUZA COSTA,
zo de 10 (dez)

A

anos- a começar o executor da; parte economí-
em 1944, de acordo com o p13- ca-tínanceíra do piano
no que fôr oportunamente estabelecido pelo governo.

PA�AG. SEGUNDO:-Os titulos serão entregues ao Ban-
co do Brasil para colocação nos mercados nacionais. '

ART. TERCE�RO: - Fi.ca aberto o crédito especial de
600,000:000$0000 (seiscentos mil contos) para ocorrer no exer
cicio financeiro de 1939, ás despezas com a execução do plano Pelo comissario Patricio Bor
especial de obras públicas e aparelhamento da defesa nacional: ba, em feliz deligencia, foram
com a seguinte distribuição: primeiro Conselho Nacional de Pe- I apreendidos na fortaleza da rua

troleo-15.000:000$OOO;'. I Almirante Lamego, um tapêtê
Ministerio da Guétra-50.000:000$;

,

, de quatro metros de comprimen- .: ''''
TADEU

,

Ministerio da Marinha-30.000:000$000· ro, 20 metros de corda e' 2 ba� DOMINGOS-GUIMARAES
Ministerio da Viação e Obras públicas�105.000:000$OOO· Iões, íurtadádos por João dê ;. ZEZE'-MARTIM:-CANALI
Ministerio da Agricultura__;'30.000:000$000·.

'

tal, na Fiscalização dos Portos ADILSON-ROMEU-LEONIDAS,-
Ministerio da Educação e Saude-30,OOO:ÓOO$000' desta capital, TIM CARREIRO

Mini�t�rio ,da Justiça e Negocios Interiores-15.000:'OOO$000; . Ain�a pelo n:esmo comissa-
MlnIsteno da Fazenda-'-325.000:000$000;

.

riO, fOI apreendida na Barra de
.-.---- ..-----....--- ..- ....... -�.

Total-600,OOO:000$000. Cubatão uma vela para embar-
I' ,

Parágrafo úuico-As despesas a serem realizadas á con- cação com 52 metros quadrados
ta do credito especial de que trata este artigo ficam subordina- e 120 metros.de corda objétos estes
das a previa autorização do presidente da Republica observado furtados pelo mesmo individuo
o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do d�creto-Iei lu. ao .sr. Maximiliano Mueler.
967 de 21 de dezembro de 1939.' Contínuando na sua feliz de-

ART. QUARTO - o presente decreto-lei entra em �i- ligencia, apreendeu, tambem, o
gor a partir de primeiro de janeiro de 1939. Revogadas as dis- comíssarlo Patricio Borba, nos

posições em contrario. I . fundos. do Hotel Metropol, uma
bateira com duas íorquetas, dois
remos, um balde e dois peda-
ços de corda, que haviam sido
furtados pelo conhecido larapio
João Stuart.

O valor total dos objétos
apreendidos pelo comissario
Patricio Borba, ascende a ....

1:200$000.

GAZETA
Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 19::19

.

FLOBIANOPOLIS,

o Estatuto do Funcionario Estadual
Continua�o da Ia_ página
Lleenfja

'

Art. 74-0 funcionário licenciado por motivo de' moles tia nã�
poderá dedicar-se a qualquer outra ocupação de que aufira' proveu
tos, sob pena de se considerar cassada a licença e de ..er processado
por abandono do cargo.

Do expedionte e horário Art. 75-A licença será concedida com vencimentos integrais _

Alt. 58 _ [O expediente das repartições públicas durará: no caso da letra c do artigo 70 e quando o funcionário, no exercí-:

a) das 9 ás 12 e das 14 ás 17 horas;
'cio de" suas funções, sofrer acidente ou lesão produzida pOI' agressão

b) a08 sábado!', das 9 ás 1:2 horas.
não provocada.

"
'

Art· 59 - O expediente poderá ser antecipado, ou pror-
Fél·ias'

rogado, para toda a repartição ou parte, quando o acúmulo de ser- § 2'-As férias não poderão ser gozadas parceladamente, nem
viço reclamar essa medida.' se acumlJI�rão e deverão ser Iniciadas até onze mêses após () têrmi-

Parágrafo único - A antecipação ou prorrogação não po- no do período anual.
derá exceder a duas horas e, em .caso algum, será remunerada

Art: 60 - Determinada a ;antecipação Ou prorrogação
expediente, nenhum funcionário a el�s se poderá escuar.

f
í

Ajufla-de-eusto e trans,porte
$ L' - A' familia do funcionário que falecer, no desempenhe

de serviço publico, será, por uma vez, - concedido transporte para
qualquer ponto do Estado, até três mêses após o falecimento.

-Afastam�lIto
do Art. 101-0 funcionário aíastado para exercer. em comissão

cargo munieipal, ou federal, perderá a totalidade dos vencimeutos.

Como ficou cons- Aposentadoria

l
' Art. 102-0s funcionários são aposentados compulsoriamente

Policiais I
tituido o "scratdi' ou a À�t:;�4-D".seá aposentadoria a pedido,

__
bras.lel-ro b) por invalidez resultante de agressão não provoeada ou ací-

I dente ocorridos no serviço.
'

.

I

Mais de" filhos
Art. 123-0 funcionário terá direito a Jgerceber os adicionais

de 10% sôbre os vencimentos fixos do cargo, quando contar .mais�
30 anos de efetivo exercício em cargo estadual ou tiver mais de 6
filhos menores que vivam ás suas expensas.

.

Art. 127-E' terminantemen te defeso ao funcionário:
l)-tFatar dentro da repartição de assuntos estranhos ao cargo;
2)-atender a qualquer pessoa dentro ou fora da sala de traba-

lho, durante o expediente, quando não Iôr esta a 'sua função;
4)-censurar pela imprensa, ou outro qualquer meio, os atos

da administração, podendo, todavia, discuti-los do ponto qe vista
exclusivamente doutrinário;

5)-revelar a matéria dos despachos ·ou deliberações antes da
devida publicação, ou sem autorização; ,

7)-dar informações manifestadamente inexatas;
13)-valer-se .de seu �a:g_0 par,a obter empréstimos. ou quais

quer valores, ou, ainda, solicitâ-loa as. pessoas que tenham negócios
na repartição,.ou estejam sujeitas á sua fiscalização;

16)-reahzar contrato cem o Estado com fins lucrativos direta
ou indiretamente, por ,s� 011 interposta pessoa;

,

18)-incitar companheiros á cessação coletiva ou parcial do

����������� I trabalho; '.. ..

19)-promover, organizar, dirigir ou fazer parte de sociedade-
de qualquer espécie, cuja atividade se exerça no sentido de subveJ-·
ter a ordem política e social;

,

I

.

Art. 128-E' !ar!DÍnantemente proíbido, a qualquer Iuncioná-
fIO da Segurança Pubhca do Estado, fazer parte de sociedades �c-·
eretas,

Furto apreendido RIO, 20-(Urgente)-A Agen
cia Havas divulga a seguinte
organização no -scratch- brasi
leiro que atuará domingo pró
ximo contra os argentinos:

UruguayConsulado dei Uma util
., -

movaçaoSe hace saber a los interesados, que la Cancilleria de este
Consulado ha quedado provisoriamente instalada en el Edifidio
GI�ria-2. piso. 'i

Horario: de 10 a 12, y de 3 a 5. - Teléfono: 1320

õiiirdã::iftiõs"ài;ãnha"d";
pela locolDotiva do' seu

proprio pai

·Da comissão disciplinar
. �rt. U8-A comissão disciplinar, para o efeito de pôr em c_!is:.·

POnIbIhda�e com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, �e'

I no caso nao couber a pena de demissão, o funcionário que estiver'
em gôzo de garantia de estabilidade, será composta de três memb o,;
e nomeada pelo Secretário de Estado ou chefe de Departamento
autônomo, dentre os funcionários de categoria elevada no Estnd.»
e de reconhecida probidade funcional.

'

Pur_âgrafc único - A nomeação será feita para cada processo
que ocorrer.

A Casa Perrone, a

exempl� das eonge
neres dos?Estados U
nidose Europa, inau
gurará f'Je_ritro de bre
ves dia;, em seu esta
lecimento, o "Servi
ço do dr. Scholl pa
ra o conforto dos
pés" •
UM ESPECIALIS

TA ENVIADODA CIA.
DR. S C H O L i. DO
BRASIL, com séde no
Rio de Janeiro, ta,rá
demonstrações ao pu
blico da Florianopo
lis na SAPATAR.A
P E R R O N E sobre a

Iutilid�de dos diver-
'

sos aparelbos e reme-

�ios do dr. Schoil �o "Itratamento dos pes.-

Agressão co'Vorde

Pelo carroceiro Euclides de
tal foi apresentado na / Policia
Central, Alfredo Manoel Cardo
so, brasileiro, casado, com 33
anos, : residente na Trindade.
Alfredo Cardoso toi encontra";

do- desacordado, banhado em
sangue, hoje, de madrugada, em'
resultado de haver sido agredi-O,
do violentamente com uma pau-,
lada no frontal, cêrca das 11
horas da noite, de ôntem, pelo
leiteiro Waldelino de tal.
A vítima esteve a noite intei-:

ra desacordada e caida no solo,
sendo reanimada só hoje de
madrugada ao ser encontrada
pelo· aludido carroceiro, que a

conduziu á Policia Central.
Pelo comissario Patricio Bor

ba foi Alfredo Manoel Cardoso,
mandado apresentar no Hospi
tal de Caridade onde foi pen·
sado.

_

MAFRA, 19-Doloroso desas- quínista Estefano, e residente
tre foi registrado na visinha es- também naquela cidade]
tacão de Rio Negro. A cêna que então se seguiu
Um comboio apanhou um ho- foi impressionante e indiscrttl

mem, que era- e aí está o por- vel, abraçando-se o pai ao ca
menor Impressionante do desas- daver do filho que êle proprio,
tre-filho do proprio maquiais' sem querer. matou. ,

ta da composição I , A, policia local abriu inquérito
A'. 13 horas,

_ quando o com- a respeito.
,

boio n, 109, de caria, se aproo -----------
ximava daquela estação, condu- Onibus p.ara Valdas
sido pele maquinista Estefano de de IlIIperatriz
()liveira, de 59 anos de idade, ca· Todos os domingos haverá oni.
sado, residente naquela cidade, bus "lara Caldas de Imperatriz,
apanhou um transeunte, que teve partindo do Largo da Alfandega
morte instantanea e horrivel. ás 8,80 horas, regressando ás 15
A vítimá era Juvencio de Oli· h6lras.

--."

veira, com 29 anos de idade, ca·
,

Ida e volta - 5$000
ado, guarda·freios" filho do ma- 5ELL & P.R0BST

Agressão 0« acidente

,

Art. 159-�: garantida � fa�i1ia do Iuneionarío que fale-
cer em consequencia de agressao nao provocada ou acidente no
exercício e desempenho de suas funções, uma pensão mensal etlJJui
valente á metade dos vencimentos que percebia o funcionado vi
timado.

lJniformes

Art. 164-0 Estado fornecerá, gratuitamente dois. unifotriiêj
anuais ao fl,mcionário obrigado' a usá· los:

.'

�on8igna('õe8

•

Art. 169- E' permitida ao fUDci0nário consignQÇã() em
de pagamento na ferma que a lei estabeleoer. , ,

folh'iS

o Siibão

"VirgeDl Especíalidade"�
dé WETZEl. &. Cia. Joinville

I,

MAR(;A REGISTO,ADA

fina como pararecomenda';se
,

- tantp�; para roupa
"

.�
-

".
,. .

"
"

. \"
.

'
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I Notas c;.l °d minLi�tr� Me�- .A.I •. S
I onça Ima expoe

I tolle�_1 seu programa
GAZET

FLOllIANOPOLIS, Domi"J" 22 de Janeiro de 10:19

� RIO, 19 - O g�neraI IIA·· I ã A esquadrilha civil C' I d de' IMendonça Lima, ministro' S mmeras a em s gaucha no raid a I Onsu a o
da yiação, falou a um v�s- Ch I Porto Se�uro Ipert!no, abordan�o vano� na ecoes ova.. I Se hace saber a los interesadoa, que la Cancilleria de eassuntos subo.rdl�ados a

, _ PORTO ALEGRE, 21-Corre Consulado ha quedado provisoriamente instalada en el Edifisua pasta. Primeiramente
qUla voltam a' for- .

ti Gloria-2. piso.aludiu á ligação rapida do .

,

nas m�lOs �e�onau ICOS qua a
..

Rio a Niterói e ás ilhas •• e�quad�dha civil gau:ha, que par- Horaflo. de 10 a 12 y de 3 a 5.

do Governador e Paquetá, malar eXlgenclas ticíparà da excur�ao aerea ao

dizendo que aproprio Monte �ascoal,. sera úüm.andada
presidente Getulio Vargas pelo aVIador.Olm.to . PereIra,. de-
está empenhado em resol- PRAGA, 20 - A minoria ale- tentar de _varias vitorias .3portIvas.
ver o mais depressa posí- mã da Checoeslovaquia apresen- Integrarão a esqu�drllha gau-
vel êsse problema mercê tou e fez publicar ai seguíntes cha os aviadores Ar! �ra?a d�
do estabelecimento de um exigeacias:' Sá, Carlos Corrêa, Evilasio Ca LONDRES, 20-A Europa en-: do corrente, oferecendo ao me
serviço de viagens rapidas tI - Absoluta liberdade para margo, Sargentos Stmpf e Gus- trará, novamente em sobressalto tempo á Inglaterra e á Fra
e confortaveis. as atividades politicas do nscio- mão. quando o sr. Hitler iniciar o seu como uma compensação pela
A segunda parte da en- nal socialismo, inclusive permis Pela realização dessa grande nroximo movimento para realiza- trega das colónias, um acordo

trevista do titular da Via- são para manter as costumeiras revoada de homenagem aos des- ção do seu programa de politica iiuntação de armamentos.
ção compreendeu assúntos 9rlan)llções nazistas; cobridores portuguêses, reina gran- externa, --------_

referentes á Central do 2 - Proteção aos eawregados ·de animação entre os elementos Depois de algumas semams de Ap0sa r de fech 3.J�
Brasil. alemães; do Aero Clube local. hipoteses sobre a probabilidade {., il1It:I
Disse s. exa. que a se- 3 - Proteção ás escolas de do sr, Hitler desfechar um novo

A I Bgunda fase da eletrificação cultura alemães; - Silvino golpe na Europa
.

Central, pela a 5 o ., seus faté Cachoeira e Entre Rios 4 - Eliminação da necessida- primavera, os circulos diplomati
será iniciada dentro de três de dos alemães tratarem os ju-

Jaques cos habitualmente bem informa lados consaaavamêses" vindo, depois, a deus cheques como cheques; dos tiveram noticia de que 08 na �
declaração mais importan- 5 - Boas relações entre c�e pertellceu á F.r�a zistas �r�t'3�de� apr€se�t�r a!-

te; relativa ao inicio dos ques e alemães, no que respeita
d M- I

suas reivindicações coloniais no RIO, 12-0 juiz coronelContinua o santo evangelho
mesmos serviços até S. ao comercio e á cultura politica», e Inas

correr dêste ano, coincidindo com ta Neto julgará na proximadeste domingo a narrar OI grau- Paulo e Belo Horizonte. .

I
as exigencias da Italia á França união o processo 689 destadés prodigies operados por Cri�- Acentuou s. exa, que a ele- BELO HORIZONTE, 21 - A Presume-se que o fuehrer apre- pital, em que é principal acto em demonstração de sua di-

trificação se estenderá

ra-I
nossa reportagem apurou, ôntem, sentará essas reivindicações a 31 do, o funcionarío da direvindade. pidamente até aqselas duas Creada na marinha a que o bandoleiro Silvino Jaques .

de Abastecimento da PrefeiUm leproso le apresenta a Je-
itai s do muito pro comml"ss-ao geral d� Ins-' já pertenceu a Força Publica de integralista Celso Azambuja,SUl e lhe diz: «Senhor, si queres capr ais, en -

-

d � vavel que em começos de _. Minas, donde foi desligado por Os acusados, são em núpodes limpar-me». �esu!l esten e
1940 as obras estejam peçoes -

indisciplina; Demitiu-se o dubi- de 24, foram denunciados
a mãe toca-o e dIZ: «Quere; s@

d di
.

F'
.

da d e
�

d L ít O·
- .11 .. ,

•

II
a ianta rssimas

..J
. ICOU am apura o qu o nete syrio procura ar ei e e íticica,limpo»; e a lepra abandona o ln-

.

RIO, 21 - Foi assinado de- bandido que neste momente age continuarem a se reunir em

fehu·z. turiã
•

ter com Ja -- ---.- crebtol.-Iei, pelo dPresideal\tel'd!l R? em Mato Grosso já praticou três
. BEYROUTH, 21 _ O gabine- AtidOI cBomo elementos da extm cen unao vai -

pu ica, crean o no inisterio assaaainíos em nosso Estado, sen- d. liti .,.,,,;,-
h f' d I Abd· I

. . '; apezar o governo,BUI: «Meu servo laz. para I ICO da Marinha a Comissão geral de do uma de suas vitimas um so- te c e Ia o �e o s�. _

a an a- decreto-lei ter extinto todosem minha casa>. «Irei e o cura-l_ .

; Inspeções, subordinada ao Esta brinho do falecido presidente OJe� caba dei pedir dem.Issa,? As con-
.partidos e atividades polífrei» - diz Jesus. «Senhor, eu I: Ulceras varicosas - Feridas I do Maior da Armada, tendo come. gario Maciel. sult�s para

_

orgamzaçao do no':,o Os acusados se reuniamnb seu digno de qu� �ntreis e� -I atonicas - Fistulas crônicas objetivo a verificação das condi- gabmete serao começadas amanha.
conspirar contra o governominha casa, mas dIzeI lIma !lO .

-Inflamações cI'ônicas em I· liões de efficiencia, quer militares, regime novo.palavra e meu lervo será cura- 'e @enhoras, etc. pão curadas quer materiaes, de qualquer oa--- __.4 4 WiW!ilmZEfilD"iNir O juiz qu� deCidirá odo». Jeilus elogia a fá do centu- : com fi INFRAZON TERA.- • vio, ou força dele depeIglent� 6 Avistàr-8e..iam Dova- DIRETORIA REfiIO- em P instancia, mandourião: «:im verdade vos digo, não ,I PIA, (Raios Ultra Violeta: ?em a;sim a rea!ização de outra3
..ente Hitler e Mos- NAI.. DOS CORIIIUOS os acusados ontem, ara aachei tamanha f6 em braeh, • frios, de onda ultra-curta, : lDSpeç?e� de�erm!nadas p�lo_mes- li i E TELtiGRL\FOS seytare-:íl'ãdvõgãdos

.

e rCristo veio a salvar a todo! I e para aplicação local.) : mo MIDlsteno. t;sta COffi1-!lflaO se- 80 n -

..., ___,. -

testemunhas.
OI homens, jUlteus e paglos; mas - Procurem o consultorio do - rá presidida por um oficial gene ROMA, 21-0s circulos auto· .' O proc.�sso corre p:lo.OOlO Ele mesmo afirmou ao: :- ral do quadro ativo do éorpo da 'rizado� declaram nada saber a Cientifico os interessados de

. - d" .- R I .

d 1 d f
. rio do escrivão Moysés,louvar a fé do oficial pagão, mm-. r...ore 10 oto,O. Armada. As inspeções serão rea- respeito de uma proxima entre-' que, a partir e

.

e everelro
... __ ... � __ • .;._�_.

to. dos filhos do re,no se perde-: R F I' S h 'dt 18 : lizadas de acordo com as instruo vista entre os srs. Mussolini e proximo. serão retidos todos os Clande§tiu�s d!.rio aor propria culpa, par não.. .

ua e Ipe c mI, i

" ....ões que forem expédid,as pelo Hitler, e acrescentam que eSE a telegramas com endereç03 abrp.-
II...

d d M
. I: "p. � • • ,

I d ..' I' d
. .

t ã t h iUU.lÍ �)1'ira O_§ EIcrerem na divind� e e
N eS�las, I ministro da Marinha. ,', /"l notICIa veulU a a por ",m 'joCl.a VIa os, CUJOS rt'gIs ros n ,o en am ,

enquanto que mUltos pagaos Irão _,.... alemão «é tl0uco provavel». I ;;ido renovados durante o cort'en d(ll§ IJluidns
gosar da eterna felicidade.

'

OV Ç'AíWO
....-.------ ....----- ..--- ....

i Ifl mês e bem assim que o pa NOVA -YOiK, 2,) .,-:_

Felizes dos que crerem em Je· UMA UTIL INA.'
. .

. I gamento da taxa rpspectiva, de- -"O Men» eídúaram a p
IU8 e praticarem o que Ele or- r_i'_L _",",,�. �_ _

verá, d'oravanLe, ser feita nos de três indiviJ�\Os Q1C f
denou. _. �� ,guich;ts d� taxa. telegrafica. des parte d� uma quadri!iu,
... .. • . .

: ta DIretoria Reglanal. FlOriano 0PÇrava na trasladaçao de

Transferenc,·as e I polis, em 21 de janeiro de

1939., tranjeiros,
clandestinamente

A Casa Perrone, a exemplo das cónge- ,-,:' I -O Dir€tor Regional, sub3tituto Canadá para os Estados

d neres dos Estados Unidos e da Europa, inaugu- I Celso Licinio da Costa C'lffipelo dos
-

desi'griações e em'"
. rará a 28 do corrente, em seu estaJecimento, I'

. .'.
.

baixadores e se- :ê:��rViço do dr.• Scholl para o conforto da. I A;'U .tOge'lt
· UM ESPECIALISTA ENVIADO DA elA. .

.'

�.

.

,i
cre anos DR. S C H O L L DO BRASIL, com séde no �unu:r,. ..�

.

.

- -

RIO 20 -- Foi a8lin8.do de- Rio de Janeiro, fará demonstrações ao pu - Ninguem ha que posaa quebrar a _

oret8, �emovendo de Tokio para "lieo d. Florlanepolis, na CASA. PERRON E, "C b'
-

F 1'" S
.

Ro-a o embal'xador Pedro Leio I d d li di
"

Ih d
om I�açhao e.lz.. empre UDl�

?
.

- lobre a ut li a e c:-s versos apare Oi e os camm am os Imprescindiveis
Vel.so, sendo designado embai- ....medlol do dr., Scholl no tratamento dos pés. II

companheiros da Mulher Brasilei-
xador em Tokio o ministro pie- .

-
.

- I ra:-PO' DE ARROZ, BATON
nipotenciario Frederico Caltelo IIII�������������������������--:E�R�,�O�U�G�-E�.:..'!.A�d�o�r�a�ç�ã�o�"_Branca Clark, que já 88 eDcon� �

tra ua capital japonesa. .

Foi cle.igoado para embaIxa
dor junto á iaota S6 o ministro

ple.nipotenciario Hildehrando A

cioli.
No' meemo decrete foi removi-

io para a Secretaria de Estad_o
Q primeiro secretario Vasco Lei
tão da Cunha, que ie achava na

e.baixaia do Brasil em Santia

go e o .t)gundo leoretario Glau·
co Ferreira de Sousa, que se en·

contrava n9 embaixada brasileira
em Betlim. ,

O ministro Caio de Melo Fran.
co foi designado chefe da ?ivislo I
de cerimonial do Itamaratl.

Hoje, na Catedral proviseria,
serão celebradas miesas ás 6, 7,
8 e 10 horas. Na missa das sete

haverá comunhão geral da Con

grelação de Nossa Senhora das

Dores.
A_'II 17 horas, reunião das con

�re�adas da Imaculada Conceição
Lembra-se a todas as senhoras

con,regadas qae o santo retiro

começará no proximo dia 26, á

tarde, no Colégio do Sagrado Co

raçlo de Jesus.
Acha-se em São Pedro de L\l.

cantara onde administrará hoje o

santo saeramento da crisma, S
Excia. Re�ma. :0 sr. Arcebispo
Metropolitano. que também im

porá as insígnias marianas a uma

turma de novos congregados. Di
rígido pelo rev. P. Emilio Duíner,
ir'- hoje uma grande turma de
marianos desta capital levar um

abrace. de cOllfraternissçãe a seus

irmão. de São Pedro.

Urugua

Teléfono: 1.320

A Europa entrará em 5

bresalto' no dia 31

III domlnlCo depoi8
da Epifania

NOVIDADE

•
Aí estão os n.S80S brindes:'

�� .:

á 1:450$000
Quartos de Imbóia. eompletos

á 1:250$'000
SElas de jantar de Imbóia

GRANDE

Dra. JOSEPH'INA SCHWflDSON
Especialista em doen�as de

e erean�as)
�ONSULTOnl()

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 -ho

á. 500·$0.00
Mobilias de sala visita, estc.fadas clfino .obelio (

.�na "A MO.DE L A R"
. .�

...
'

OCEON, olider dos dnemas,;_HOn...... A's 4112"';"6112 e 8 112 hora
ERROL FLVNN, o romantico Impotuoso, eom a sedutera .,JOA N -ElLONDELL
@e_edla da WABNER oheia de momentos irresistivei�é' � romantlcos

HOMEMo
om o 'a_080 "team do riso'� 811GB DERBRRT-ALEN JENK.INS�EDWARD E .. DORTON e ainda 'BEVERLYe

-DI�K. FOR&N-MAY ROBSON Dire�ão de Michael ':;ardz

Atualidades n. 11...�.F.B. - 2 TraiUeri �lmportaDt.: Só terão in,resso gratul·,.....Preros.".aI2$500No Programa__"Fox Airplan News n. 21116 -Atualidades - to as pessoas que apresentarem perma- �..
.

nentes expedidas pela Empreza.
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


