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ii D �que d e C ax i a S I O Interventor Nerêu' Ramos modificou o'
- imposto

:A. Ce8ar o que .. de Cesar... i do sêlo sobre nomeação. de funcionários por consi ..

I A ereção do monumento ao Duque de Caxias, no I ..
dera-lo .exageradc e não ser progressivo

: pateo central do quartel do 13 Batalhão de Caçadores em I '.

I joinvile, com ser o primeiro a se erguer em todo ô' ter- .!' O dout?r Nerêu RamO�' In.ter�entor Federal no Estado guinte tabela:

•• ritório nacional em homenagem a um dos maiores vultos : I·
de Santa Cata.nn..a!_ no uso das.at,rrb�lço-es que lhe confere O· art. V·' 3 O $000 6 f' d!-

.

lid d f' b
encírnentos de : 00 a :,J)(\;,OO anuais - 4%

•. de nossa nacl?n-a I a e, OI rece i�a com geral simpatia o 181 do Constltulção da Repubãca. Idem de mais de 6:000$000 a 9:000$000 - 6%
I tendo repercutidopor todo o Brasil, merecendo registro e I, .

Considerando que é- ex:agerado o imposto do sêlo esta- Idem de mais de 9:000$000 a 12:000$000 - 8%
I Iisongeiros cornentarios de toda a imprensa do país.

I
belecido pelo decreto n° 8, de ,15. de fevereiro de 1930 sôbre a Idem de mais de 12:000$000 a 15:000$000 - 10010

• Tinha de ser assim. [nomeação de funcionário PÚbr�'o,'
/(

I E t
Idem de mais de 15:000$000 - 12%

ra a ranca que o sentimento civico de Santa Ca- . Considerando que alé de exagerado na-o e' progressivo. A t 2° C
. . A

•

•

n r .

___;, onhnuam em vigor, as isenções estabeleci-
tarina punha a uma das portas abertas á infiltração es- • f DECRETA: das em leis ou regulamentos anteriores.

: tranjeira, como se consideram as zonas coloniais de nosso

I-
i Art. 1 e

- O sêlo, por desconto, sôbre os vencimentos Art. 3° - Este decreto-lei entrará em vigôr na data da

'1:.1 Estad�uque de Caxias, mesmo no bronze morto fiCO� ali

.

dos

fun.cio_nário.s PÚblicos_será ,.arr,�ca�do de a��=".!.Ese- sua publicação, revogadas as !!:yosiçeões em contrárlo, '*

;.� como a sentinela alerta a velar pela nossa i�tegridade I _

' '

I· �aacJ�I1;Lp�:�����e��:;;����I;�o.a�ea:��d:��ar�ê�� ��:� -li A-' . �
� "

.

A,', ..E' A-.

.

deletena e dtS;sOl,Yi,��<dós estranjeiros ,merce.nal'los incum- '__�.';,�.:,�.�.".. "

só-;I.
bidos da desagr�gaçã�:de nossa nacionalidade. .

I:'
_ c

.'

.

Valeu por uma profissão de fé civica e são patrio-
. ,

tismo.
.

.

•
Em todos os comentários da imprensa de alem das :

.

»« '« 1'f/f""\\""
• fronteiras de nosso Estado, e, mesmo, na maioria dos do- • � 'W� iIJiJ
: cumentos oficiais, ao registrar-se esse acontecimento, um I ,',

e: erro e uma injustiça se vêm cometendo atribuindo-se a :
• ereção 'do monumento tão sómente ao comercio e á lndus-

I
�

: tria do município de jolnvile. Parece, mesmo, que, por
ANO V I !f: FlorianopoUs, Seda-Feira, 24 de Fevereiro de 1939 I NU.l\-IEltO 1377

I parte de alguem que devia zelar pela fidelidade da histo-
--------.....:..�-� -------:---------_:_---------

I ria desse monumento, ha cuidado em apresenta-lo assim: : .
.

-.

Não resta dúvida que foi o comercio e a industria e ENCONTRA-SE N:O '" � .,.",

I O �
.

I' do municipio de ]oinvile, que, num belissimo gesto de ! 11'. RR�! 11M...DN,!StJ�.I�R.,I�,'� .'_�.•-.,:;.�2.,.-.. IS no_v.as. c m,pO�içoes __egistremcivismo, confirmador de sua brasilidade tão duramente � Eo0.3 '.tt .. lEI .tt��.' . _ I �.

I• ���t�oeb�e d��!dfn�âl��,re:���o� 1�éail��t���;�cere�ra�j:!�� i DO MUND.O _

...;,--',;,�,!.·lauma tuao1sta brastleira �.U� acmas
do grande marechal ao 13 Batalhão de Caçadores e que :

c-

I o mandou fazer, custeando todas as despesas de sua con- RI�, 23-A borde. d� �: _
A Fiscalização Geral de

: Ieção, da coníeção do busto -ern bronze. I "Brasll�' chegou o sr, Ja.·l.·, Que me permita o Armas e Munições está

I 0/ monumento, porem, não consta apenas desse be- mes Perkins, presidentê l ��,� grande Ar�igo João
.

promovendo, por seus a-

I Iissimo busto, verdadeira obra prima de escultura e fun- do Conselho 1I0s Dire�,..orfes I tl�roosa, o acatado re- gentes, em todo o territó-

dição. O pedestal, alto, de granito, em fórma de pirami- : d Th N t· , I C.t'" � iLjdàtor de arte de A Ga- rio do Estado, aapreensão
e de, obra de alto valor artistico e custoso preço, sobre

- O e a lona
.•

I Y �aJ1� j zetE't,
.

a impertinencia de armas de fogo de qual-

)� I que se assenta altivo, magestcso, imponente o busto de of New York, Caty Bai1k�,kd,�, vir hoje ocupar a quer natureza que não ti-

I Caxias, assim como que a imagem do proprio
. Brasil e- FarmesTrust Campa.,y e, coluna," que êle com verem sido devidamente

: nergico, severo ê justiceiro a olhar de frente, decidido, de outras varios impo�..; t�llto fulgor tem man- registradas ou que fo-

I resoluto e desterneroso cJ inimigo traiçoeiro que se oculta tantes estabelecimentos tido.
.

rem encontradas em poder

1i
nas dobras do pavilhão nacional, procurando destruir-lhe d d·t ' -'.' E' que gentilmente • de portadores não "Iicen-

.

as fibras cc ;�1 que nossos antepassados o teceram, -::- esse
e cre I o. -,

'. .', me foram 'enviadas seis ciados. O registro da ar-

. pedestal, que é a base do monumento, que lhe dá o ma- I. Perklns�.um dos I!'al�, ·p-�rt.:tl�Tas dà autoria d� ma deverá ser promovido
: ximo de imponencia e realça a figura majestosa de Ca- I tes banquen�os do mundo distinta Senhorinha Ma- pelo seu possuidor medi-

0I xias, foi oferta dos governos do Estado e do Municípío. i e se d�morarã aqui :uns tia A par�cida Aflallo. � .
ante requerimento, na Ca-

É um erro atrib.uir-s� � do�ç�o do �on.umento sim- e I dez dias para colher, im.-. :e�, ,depo�s • de executa-.
_.

pital, á Se-cção de Fiscali-

plesmente ao. C?m�rClO e a industrla de jOli)'�II.e. :. .! pressões pessoais sobré:' � fas ao plano,. uma por ,

za.ção e, no interior, ao

fi É uma tn}ushça ocultar-se a colaboraçao do . Estado

I i •
',_ .'

.

_. : c ",._0't pm.a, assumI, comlgQ
_

,
Fis{:al Regional e na sua

I.. e do M�njcipiQ�n� _e:eçãQ do prj�eiro man,u,men.to"_,,er�idO, . j B�s"., ',:;', _ :;; � ,-..�.,. < .. "ç; ; YE�'p'fio, a'g�ta_ obriga�
.

,t>::
ausênCia, falta ou impedi-"

I
,

no B�s�ls:� ���:ci��;oSOel���Qf���dos, >j��t-;;'é:rit� 'com: 't:U ......

d ;Ih "dI :����,:! e%teAs�a��i�� - fic��ede��;�e�â�a�o,��q::
! os dos comerciantes e industr;ia�s de joinvile, os nom.es,,11 ma· qua ri a e !,aos ,musicistas . conter- . rente o seu .nome, idade,

3 do Interventor Federal, dr. Nereu Ramos, e do Prefeito :�I I d
N

f
. Taneos, o meu gran�e.. naturalidade, residência,

o Municipal, sr. Joaquim Wolff, cujo sentimento civico e de � a roes antaslado'- élgrado por essas, SelS bem como todos os cará-

=,
profunda brasilidade, se vem evidenciando diariamente.

I. �
.

v ·lindas

valsa, s-cançôes.
teristicos da arma, fim a

: A Cesar o que é de Cesar... .

I'.Lo A professora Senho- que se destina, valor e on-

e .

.

_

M. .,
- RI

_ ,,...z3-A policia prendeu rioha Maria Aparecida, de e de quem a adquiriu. I: _

'pante
uma quadrilha de que é dileta filha do sr. Senhorinha M"ria Ap....e- A licença para o porte de.

�.._ o!.�••é ���.!��••!:!.. II '. ei fant�siados. .

dr
..
Panlo DaHe AflaIlo

. .

eida '.Aflal�o. .

arma de defesa será con-

____ .. __ .
, . _-,- _. _.. _..

,
_ --__ e diplomada com notas distIntas pelo Instituto NaCIOnal de Mu- cedida mediante' t"equeri-

O I-DI-slro Dsval' Aranha'd sica do Rio de janeiro, e, como se sabe, autora de inúmeras mento ao Delegado da O.

,

.

'.
. \ composições musicais bastante conhecidas a que juntou agora

P. e Social, quando - fique
.

as seis a que me r�firo, intituladas: "Preciosa Lembrança», «Di-I' provado o motivo legitimo
__iiiiiíiiiii__;;.. iii!iií_-_- liii_�...-iiii_-·_iiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii..� _ga para Mim», "Dltm-Dlom", «Noite Estrelada», «Vivo a sorrir» e imperioso que caraterize

If
. e «Você�, das quais devo destacar a primeira, embora todas a necessidade absoluta de

d.
'

I t t
constituam aprimoradas joias musicais. andar armado, anexando

Iscuté argamen e assun o em E á professora Senhorinha Maria Aparecida, que, segun-
duas fotografias 3x4 e os

do me informam, dentro de poucos dias retornará ao convivio seguilites documentos: pro..;

. Wash·.ngton, mostrando a necessidade da sociedade flol'ianopolitana, felicito calorosamente por mais va de maioridade, folha

essa brilhante demonstração de seu grande talento. co�rida e atestado de ido-

d
� • �

I
.

.. neldade moral. '

O nosso pais possuir veleu os a mo-I_ HUGO �"IIEYESLEBEN
. iWã7F' :

L

tor a_ �aixo pre�o,' .... Ic�:m..�e�!:�:t=tl��r-,DOIS ME�OR�S FERIDOS
I WASHINGTON, 23--Soube-se ISSO tem Sld�. aconselhado aos ll.nanc,:,ra. ou, econOmlca a? 8ra-·,. LONDRES, 23 - Falando, I. A BA LA

'que após a conclusão das ne- �a.gn.atas da Industr�a .

automo- sll sena indireta por. meio de
i hoje, na Camara do's Comuns, I .

gociaçõe. com as autoridades blllShcl, tendo êles Itldlcado que concessão de empreshmos e cre- ! o sr Neville Chamberlain fez i - !, O
• •.. •

'

de Washl'ngton, o chanceler Os). se interessavam na proposta a dito� daquelas industrias dos I .

I d t
. _ 'E I Nao obstante as severas! :105· primeiro f�1!oU

.

...

' ,

. uma c ara a ver encla aos

s-I' d t
. ,.,. i I"· I &"d

•

ih
-

,I valdo Araqha espera encontra�- qual sena vlavel SI. o g?verno Estados Umdos. .

tados Totalitarios. e ermanaçoes ! re a(lvas

'I
,erl i) no Joea o e as_!..

se em Nova York 'com os mais emprestasse �ua aS�lstencla,_ �or O chefe do Estado
' Referindo--se ao armamentis- i

ao uso e porte de armas. gU51da teve um pulmac
destacados el'ementos da indus- meio de cr�dltos, SI a� agencias • 1_ mo da ltalia e da Alemanha, o proibidas, nem por iS�l}, �)�:-fu ..ado.
tria automobilística, das. estra- de emp��s�IlUOS, ��. SI o govêr= Malord se::Õ pa.8:At� 1 primeiro ministro inglês. decla- ! de quando em vez, deixam. Ambas .as vitimas foram
odas de, ferro, da navegaçM e tneOgebsrsaeSls:�� i��:r��!�e�ee c�rp�_ ro O eeao a I rt<?u que af Ingtlaterra e1sta pron-: de oCl\rrer-'do!orosas tra- i recolhidas ao Hospital de'
<las industrias de a.ço e ferro., .

a para en ren ar qua quer sur- i � """ • d I C ·d T d f
Os funcionarlos amerícanos, tal e Juros. RIO, 23 �. Tendo entrado' preza. O ataque poderá vir, si- � geul�§! provoca as pe�o i �n a .e, on e or�m me�

inclúsive os membros da- Re- Opina-se que,. e1!l .

tal c�so, 'no goso dos dois períodos de multaneamente, de três augulQs' uso Ihelto das mesmas.
i
dlcadas, sendo, fehzmen..

�onstrition Finance _Corporation algumas das. pnn�p�ls f�bncas ferias que lhe foram concedidas, do mundo (Chamberlain refltriu-I . Domingo uU:imo, por, te, o ..seu estado satisfató-
e Export Import Bank facilita- de automovels ,po enam ese�- no dia 28, se�uirá para Port? se, assim, ao jl\pão), que ã. ocasião das festas carna-

I
rio. �

rio ao chanceler Osvaldo Ara- volver suas uSinas no BraSil, Alegre o general Góes Montel- Grã-Bretanha saberá defender- I

I f
•

t·t ·d
:

'I.
.

Y k d' t q e dl'strl'buI'ssem seus
.

. .: va escas OI cons a: UI G·
.

1 Illnl'Sua missão em Nova or e loreu. . ro, chefe do Estado Maior do se, com uma energia que certas
I '.. ! ---------

"te tambem poderão participas produtos a preços ma!s b.aD�:os. Exército.. nações parecem esforçar-se por
I Uln bloco de mei12res, que i

.

.com êle, ou particularmente, dar Acentua-se. q�e eXI�te Inhm.a O gal. Góes viajará a . bordo ignorar.
. I

tomou a resoluçao de ex�' O
.

r li Itr d
� �conversações que tenham 'como relação entre a Indust�la de vel- do «Oceania» até o porto do cursionar aié"Aririu. Para

s ce s�s e�em

'objet'ivo interessar aqueles ele- cu los � m�tor e os sl.stemas de Rio Grande, de onde prosse-
---- .. -�------ ...--- .... - ..-- .. -

tanto, tomaram as crian .. §�l" eneamln�a,!os ao
"memos na expansão das indus- comumcaçao por meIO de es- guirá para Porto Alegre por via E

.. as varias carrêtas : . {_,onselho Naeloutd
-� ·,trias americanas no Brasil. tradas .de rodag�m, fatores que ferrea ou por estrada de roda- nconlrados OS dia- ç

N t·' i do Traballto
Soube-se que foram propoS- o BraSil neceislta presentemen- gem, via Pelotas, caso o tempo I

O mom�n 0, porem,

1as conversações entre o sr. Os- te solucionar para desenvolver o permita. ma t t·d em que embarcava em,
,

, nafdo Aranha e êsses lideres e fomentar sua expansão econô- n es reme I OS uma delas um senhor de RIQ, 23 - O sr. Valdemal
,

para o desenvolvimento das in- mica e levar; ao mercado seus O pres·ldente en'", I "M'· bA''' ll�ome Amaral o reyo-lv43r F.alcão deixou de tomar conhe-

dustrias de borracha brasileiras, produtos agncolas. pe O arlm a d Ih' . cimento de um recurso de uma

O desenvolvl'mento ferroviári@·pre'1eU-.Se-d.emUmfirmadePetropoli-s, contra uma
rconsiderado conveniente, não

t
·

t d' If d f d d
l
"\ só por motivos estrategicos, co- tambem faz parte do quadro uSlas a o go e os uelros, Isparan Cl decisão ào Conselho Nacional

mo pelo fato do produto poder geral de comunicações e os pe- RIO, 23-0s jornais divulgam duas vezes, indo os proje·; do Trabalho mandando reintegrar
:ser vendido no mercado dos ritos encaram como essencial que fora,m encontrados, entre os tis atingir os menores um empregado. demitido, sob a

Estados Unidos a preços mais para a segurança nacional do RIO, 23---A maior parte de destroço� d� «Marimbá», os. 16! FranceUno Alcino Marino al__egação de que. ? .recurso legal
baratos d.o que os atuais !las Brasil e sua defesa. seu dia de ôntem em Itaipava, contos de diamantes que haViam I 17

.

d ·a d
� nao deve ser dmgldo ao minis-

�?ntes de abastecimento. Os pe- Os circulos autorizados indi- o presidente Getulio Vargas pas- sido· remetidos de Toca!1t.im por com . anos e I a e C: tro do Trabalho mas sim áque-
-11tos cOJUerciais disseram que' caram que {Jualquer assistencia sou jogando golfe. aquele aparelho, sem registro. Maria Tavares, com 5 le Conselho.

Diretor-Proprietario dAIRO �ALLADO

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·A QAZETA

�. defesa da tá- o Pavilhão fi- _Quánda ·teremos Um_rOEMO
cerá oorno

ti
-

d t
- .,·tl'ca cerrada' está! campe çao e na açaa A va-'orosa

em nossa capital? ,g�af"nição do
o pavilhão CeI. Lopes Vi- IAldo Lúz re-

G
eira está em estado lastimavel.

A I presentará
A d' d F C D natacão em nossa cidade, é deu o. grito de alarme, fazendo I

.

uetoria a • • • até agora � S t C
alo o concertou.

um
.

esporte qUE', incrementado, uma competição que, realmente, I a n �, a -

Agora é época, do campeonato
suplanterâ, de muito, qualquer ou' encheu as medidas. I ta r Ina

José Brfgido, . o brilhante cronista do Diario de Noticias, tra m d Iid d
.

d '

t 'O
'

'" Paula'
estadual e os clubes fiCiuão, caso

o a I li e e espor e em seu co-irmae - o .

do RI'e, com erud;rãe escreveu Ó seguinte artigo, condenando a nessa capits], Ramos S C
.

é I b
i 'A 1\

t 2
.

I'
,

l
,"

� continue aquele depleravel estado, D' nb
' 'i -:- que ,um e u e I Ante-on em, na a •.e 1�I�a .ona

defesa da tática. cerrada,' que estf sendo introduzida no Brasil pGtr d" 1
aI tam em as condições fil- que tem mentores eelorcados em para o Cernpeonato BraSIleiro de

R h dR f F C
sem ren a, pOIS, mUI natura men- .:', ;;r

Carlos oc 8, o ela :oCo , •

te, ninguem se abalará a ir ao vora�p.ls que cercam a noss� Ilha, sua diretoria, ainda não deu sinal Remo, a prova dos "fol:lr" foi

_cA tática do terceiro back, nasceu da alteraçãs
campo da "entidade mater", �ue e toda r,odeada de praiae. de vidas. .

.

! brilhantemente ven_cjda pelo C. R.

_j.ntrotluzida na lei do cotl-siri». Trata-se indiscutivelmente, de De maneua que é um esporte Deve, sim, promover uma com-I Aldo Luz, chegando em segundo
uma tática excelente para ocasiões determinadas. Ela obteve um Que rn ee rão '1'.J" pôde, com facilidade ir avan- petição na Praia de Fora, ainda' lugar � guarnição do C.N. Mar

sucesse extraorclinario ne Arsenal, mas é preciso lIue se leve 'em 0& provave is te'.
'

antes de terminar este' verão. ! tineli. A disl�ociã entre o I' e

conta Is'carateristicas do fCilotbaJl inglês, bem diferente. das ào J·ulzes da O Figueira N.C"dep;)is de Fará o elegante grêmio dalo 2'foi de 4 barcos.

footbllll brasileiro. O caráter de impr.... izacãe que distiogul G longos 6 anos de um silêacio Praia de Fóra promover mais uma: A guarnição do Riachuclo

«seccer> praticado no Brasi I não aconselha a adoçA0 de táticas L, F. F. !oexpliea 'leI ácêrca da natação, competição? I' esquivou-
se de disputar' a

pro.
va.

como a citada, senão excepcionalmente. Se tivessemes técnico. de A L. F. F., realmente, está se O barco do Aldo Luz marcou

verdade, isto é, homens que se dedicassem ao .estudo do nosso ressentindo de um bom quadro de K�����ia:����'_������,;o tempo de 7'308 �, 'o do �ar-
radrAo e procurassem meies de aprimora]o e de ternal-., cada árbitros. f •

. I tlnelí 7'55". .'
.

vez mais eficiente, poderiamos mostr�r aos Kurschneu e imi�a�o- Em Florianópolis ha falta de E Comercio,. Industria e Agricultura �! .A guarnição ven7e�ora, é a

res que por aqui andam, certas subtilezas que, � .football brssileire refere�s. ,�.
.

ltJ seguin�e: Patilo, Acioli \ ,,'lIa,

possue e que escapam liGa observadores superficiais. Ha, s6mente, I que conquistou !t)eJ�����J::!iC [c����-::DC� 52 quilos; voga Nazareno 5, a;,

Pare se cbter bom resultado eern a «ddeas' cerrada» >
tal 8 simpatia do público e que, na i de 29 anos, com 73 quilos: �da-

,como ela deve ser, e não como Carlíto. Rocha a fa? executar verdade,_é o melhor da cidade e, Quota de carvão na- produtos procedentes de diversas' voga Aurelio Sebino, de 30 anos,

aqu_i" é indisp�ll�avel que os dots aras-meatos possuam

re_!tatvez, d.O., Estado.. I
clonai

.<-idades
do E��ado de' S, Paulo, (.o� 7� quilos; sota-prôa JOão

qUlsdos eSpeCIaIS.
. Este JUIZ é Carlos Campos .

' GUlmaraes, de 3 I anos, com 75

« « « Ramos, treinador provisório do -: O Mio'stro da Fazenr'a ali- r't=*'l����, quilos; prôa, Washington Faraco, ..

•

' . Edou com «Olimpic�s», quando ele diz que ca �elhor; Avai.
"

�ciou a� 5< u colega da Viação.
III

Abrão Buatin � de 26 anos, cO,m 63, �u,i)o�. ,

tátIca é a que faz vencer», Não temos um padrão como o Ingl@l;, O tte. ; LUIZ Gonzaga de An- c,)!IiluDl�a�do que,
, ale�Jendo ao

_

e ��
Estia g�arDlçã� imciara hoje,

o hungere ou Q e;cossês, ';Il8S ternos um padrão DOSSO, um pa-I dra�e, de fato, poder� �e:r árbilro que solicitou o MIOIsteno m:smo, ii Senhora J 0,5 seu, treinos, tnp�tando o out-

drãe que atende 85 necessidades do DOSSO temperamento tropical; ofiCIal do quadro de JUIzes da L. rfsolveu dilatar de df'li! n;eses (.);'5 t'
,

t J ngger "Santa Calannao, de cons-

" d' íltl
par IClpam a seus paren es e 1'1 1

' L'
e q�e se formo� graças á, mfluencla de fatores Iveraos, entre os � F. F. .

prazo �)ara. ,a fX,eeução, por Pllf- � pessôas de suas relações � tr.�çã? a emã e peltencellte.a . Iga

qual� o mes(!loglc�. Os tecmcos de fóra, ger�lm�n�e, ,nAo quere� I
Os �als c?tados são estes. t: das CompanhIas de M,nera- h que sua !ilha HILDA aius- i I N3utlca. ",

_

aoalJzar a n;"ua IIltuação. Vivemos num ambIente mteusmente dl- DepOIS, aIOda, temos outros çao, dos atestados em alrazo re-,
��

tau nupClas com o Sr. SE· � , --

verso do europeu. A nOU8 alimentação. o nosso meio de vid., o tais como.o sr.tenente Leollegildo lativos á quola de carv�o" na-,': VERINO l\:'l�NTEIR<? �A U \IVe Ite ('" Wa n

clima e outros fatorE"s importantes, tinham de: influir, decisivamente Amaral, q'ue tem tido b-8as alua- Lional eOJItspoodente .

a 20 do. � dSILMVA" h·ofIeMlal matqUllllsta � de r Iey i rY"l p'u 1_
.

'I b '1' .I d' d d I � a arm a ercan e. !J

para alterar, as, c!lrateristicas do football Jogado ,peos, raSIt'Il'OS. ções; o s�. Albe�to Moritz� e, Q '10. pIO ulú Importa o o c�tran_'
� .' . � sionará. O skiff

Sea propna hn,Ruag,t!� se altera,de modo senslvd de p,aís p'\�8 sr. Antamo Pereua de Oliveira ,ge.�ro. ) Flonanopohs, 18-2-1939, M catari'nerú:"e
",ds, -quanto mau; '-Urfi' Jogo' esportIvo, d'lJf!endente-das--concliçÕM �I- Neto. - - ..... � '*. ,ir<'_ """ , ".-.Fc " -"

I
� �����a'l�' ,'> -1t �, < -, •• � '-

sicas e mesmo físicas 'da seus praticanles. Somol improvizadores e I Estes cinco, efetivamente, Ião '�àls� de 32 qUilOfi ,� � 'BUda I �' �� �O rr� pe ..

5empre que se prelel\4<,r traçar - uma norma de aç�o para os n?�-; o� 5 melhores .lIdo apita" em nossa d� BV�S em 4 dias L � _

e
: � ii (.,ç�o. b ra-

IOS quadros, estes frac;.�sarão, porque a pre-determmaçlo ,de latl- CIdade. : I t���� ,���� S IIe I ra .

c�s é contrar�a á nossa indole. E'. o q�e tambem r�c(jnh:ce cOlim-! ,

Os Jemais alie de 2a.
,

c'atego· :'� campanha i�iciada peJo � Severino �
pICUS., que: é uma das penas maIs bnlhantes do Jornahsmo spor-' ri", que podem atuar mUIto bem Gc;.verno da Repubhca em favor � � Está definitivamenle resolvido

ti,vo brasileiro. Eis 0, �ue e!t' diz: «Levar uma tát�ca pre estabele.. : as partidas de, 2' quadro. ,do barate�n:e(\to do ��('ço das L'::'::J que o destemido rower martinelino

clda a campo, f'l!peclaJmente no football sul-amencano, football; Por que a LIga nlo faz, dt:sde fru,tad5 conhnuRa danAdo ohmos re'
N. 83

""..,_.., _

3v-2 Walter Wanderley, representarà o

fatalistll, é arriscar a Jogar 85 avessas,.... ! já, abrir as inscrições para ,á[bi- '5U ta Ob, &lO· ia. uva, que nosso Estado, na competição bra.

F é ainda cOlimpicus:o que 8Ulteata uma opinião que já trai. tca vendida, na Cap'ital F«deral, sil"!ita de �kiff.
•

defendi diversas v��zes nestas colunas: «Qual�uer t'tica defeD�iv�,: E' de b�m, alvitre fazer tudo a .6$000 8$000 e J 0$000 o

'I Bom ne9oc io ,

entretanto se admite a um quadro quo VlJe Jo�ar elD campo alnelo de antecedenCla do que na hora·l.qUlto. �assou a ser comprada a

VdM T h, VE'NDEM ,SE
,contra u� adversario lt:mlvd ou mesmo em campo proprio contea 1

VARIA" . 3$0.00 o quilo,' o' s caminbõ::s! en e-se· agmlca'lcd�' -

� d M"
, • A

'

I
• cara ao a o

um advenarlo de classe sUf>erior»
' o' IOlsteuo da grlcu lura,

d E - A
'

-

,

•

CONTINU'A Para lIe .ivahar o ir.teresse � staçafo glronomlcad,
com

por pre...,o de ocasião:
Rei alsinará contrato com o d

'

bl'
' ," ,ollma, coo ortave e gran e Cf\sa

Cora'n/cans.
o pu ICO· por fEsa IDICI&tlva, e

d 'd' b I
'

" iotere'ssante consigodr que de 28 � r"SI ,ellcla, .

ebo fP?m�r, DJ�r.
31 d

' , , I
. ,

é
dms e mum'C'ras en edonas. 15

a e Janeiro u timo, 15tO - d d dZarzur irá atuar no seu antigo .

d' f' poe e gran e extensão oe tenas
tm quatro las apenas, oram

f' 'I d'
,

clube-o S. Paulo. , d'd O' F d I para lOS agnco as Olb IVlsão em
ven I as. r.o

.
Islrlto 1... era, I

.

. . otes
3,114 caixas de uvas, pesando

'

Villadonica nlo voltárá para o 32.429 quilos, e 552 caixas de
Vasco. figos, com 5 053, sendo êsses

,(N'

Brant, do Fluminense, está

aposeotado. Santamaria, que n.o
mais pertenca ao tricolor e que

.

atnavI de, center-half. (oi para a

i Argentina.

I Estí, destarte, � Iramio de

I�Rii!�;;��;;�i!!;;����iiii§����i!!�� Carlos Nascimento lem um centro

� ,
1 médio. Qual será o novo pivot

Madureza ;F_l_um_in_en_'se_?__----=--:-_==::

� PRODIGIO, signüica MILAGRE
MILAGRE signüica

pá. se cDaduna com

futebol brasileiro
"

Sanatorio "Santa Catarina"
I ,

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PBOPRIETARIO

Estaç.o PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de !>anta Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t;ratameoto conservativo e cirnrgico de

.

doenças pul
monares (pneumotol'ax, frenicot0mia,_toracotOl;ma). Este. San�
torio encontra-se locali�ado na Estaçao PerdIzes -... VIla VI

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

metros sobre niv_el, possuindo uz eletnca, !lgua encama4a e

estradas de automovel, com clima saluberrlDlo •

.

° Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos In?-
dernos de -Raio X Heliodor,Ondas Curtas e LaboratorIo

para exames de escarro, 'silzaJ 'eo2fa8Setc. .

, Seção sepàrada para convalescent�s de doen�s graves,

estado postoperativo, impa�udismo cro�nco (malarla), esgota-
mento, etc.

Curso Catarinense de
MATRICULA

DESPO,RTIVA
._-
----__.�------------_

Redator: Hélio. Carlos Regis

-UDla nlOtocicleta D,K,W" 3

HP, com pouco uso, ou troca-se

por uma bicicleta 'em perfeito es

tado;
�um barco a motor, com 2

Tratar na
cilindros, tendo 7 m. da compri-

RAJANO
' ,. I 5

mento e l,40m. de' bôca.
,

RUA T N Tratar á rua Major Costa,40.
50 P.) N,.77 5v--i

Valido e Gonzalez não estão

.. propensos a ficar no Flamengo.

r Nascimento,-�-guarcliio do
Fluminense, assinou contrato por
3 mesel com o Vasco.

Falta � defesa do, grêmie da
Cruz de Malta um cenllo·médlo,

.

sendo Brandi" o mais cobiçado,

S I A M EXPORTAQORA.

Acha-se aberta a matricula do curso de . ma�

dureza, que funciona á rUd João Pinto, n. 32, das
usando o creme

19 ás 21 horas�' . IOs interessados serão atendidos na séde do
IlABLAIJTR

referido curso, diariamente, das J5 ás 21 horas. .

I
C

1=-"jiiai;;;__" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii"iiiiiiiiiiiiiTiFu��iiiiiii_· ·1
dirá logo sorrindo: q!le produto

...

� ·'V�9 -_ 1Ilar&vUho1JQ' 't.. ----- - iiaIIi

HANE'RY BLUMENSCHEIN'.

Madeiras em Geral
FABRICA: Rio Negro - Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31

End. Teleg., «LAMINAX» .,...,

ESCRITORIO GERAL: Curitiba - Paranã RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
-Salas 407-8, - Caixa Postal,. 343-Telefone, 2556 '

End. Teleg. cLAMINAX» - Cad. A� B. _C. 6.,a �diç, e Private
•

-

- ."

=-':_f'! _: -
,.

CIlABLA1JTD EXPORTADORES DE' MADEIRA BRUTA E BENEFlctADA PARA A

ALEMÁNHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFR1CA DO SUL, ETC.

Gerente em Rio Negro:' \Nálter'-Br-andão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Diretor • Proprietario �ALLAD(};
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Florinl\í-pcH5, �'.� de Feverelro de' 193':)
___�� __�____

t·, 1

Expc��ie�ltt�ell,---- . �-I��'�'"�-='===:_ Para a Mulher
G:���1�: ;Fi�nR.\=n: I

-

'I(�oDsuiItorio de ' .

Beda�ão e OfieiuaQ II
.

',Mne'.. Z) '_j'R. Conselheiro Mafra, '511 l . r
Florianópol,is-S. Catarina iiãiiiiiiii1 iiiii_�

Agerltt,s-correspoudentes em to-

das as Lcalidudes do Estado. ltloda detestavel

Colaboraçã
A sra, Tyron Chandl-r.. da

O I mais alta sociedade de L"ng Is
land, Estado de Nova Ynl k, ao

, W conceito expresso em artigo desembarcar em Paim Beoch, por
àe colaboração, mesmo solicitada, excelência a pr�h dos "rafinês"
'Pão implica em responsabilidade norte americanos, trazia pendente
eu endôsso por parte da Heda- dos lábioa.nada mais nada menos
�

I
do que um cachimbo. E' que açao,

Assiuat.lras sra. Chandler pretendeu introdu- Izir entrá os _ veranistas de Paim
Ano 50$300 I Be),ch :1 moda simplesmente de

"

Semestre 30$000. testavel do fumar cachimbo, de
Trimestre 15$000 I vez que iodas as grandes damas

I iá fumam dgnrros.
Máu gôst o, não ha dúvida, o

dn elegante norte-americana, pre- ,

tendendo restabelecer um hábito ,IA correspondêncin, hem como
que ficava" em outras eras, muito

os v�lores relativos aos allú�c\os hem ú "Mãi Preta", mas dp. todo IIe assIOaturas devem ser €11".'11(1081 illt(llel'avel numa dama 'lue se Iao Gerente FL\VIQ FERnALH.
:p:eze E que cheiro horrivél nos

p'. II deixaria o sarro do cachimbo! I
GAZfTILflAS,I-- " --I.' III Notas Ca-I

---

I
-

" '.- "I

1__�Obc�s ._1

para a capital:
5$000

Hoje, ás 7 horas. no altar,m6r
da CaltdraI Provis6ria, haverá
Missa por alma de Francisco Li
\'famento.
A's 19' horas realizar-se'á' t) .

pil!doso exel'Jici" Ja«Yia Sacra ».1No Ginasio Catarincns. e na

Igreja de São Ffilnci"co reuneuil-I .

se as Congregações de Nossa

se-,nhora elo .' Bom Conselho e do
Desterrll. rcspctivamente ás 19 e,'
lS',�, 19' hor�t!., :f. _�, :1

�

! .

�
- �.

-

-_.,.,.
•

luCtult.o sobre jeju�'
,

e abs�h"êÍlela

Reminiscências

Passamos ao artigo 13' do c6-
digo de «Posturas:> da cidade de
De.terro, datado de 183S:
'cTodo o Boticario será obriga

do Il promptificar as receitas que
se exi"irem a qualquer hora da
noite;. no caso de se recusarem

paisrão 5$000 reis de multa. Os
autos da achada e violaç�o dei
tai Posturas, serlo notados pelo
relpectivo Fiscal II pelo! Profes-
86rel que a Camará nomear pa·
ra esse fim.
Amgo 140' - Nenhum facul

tativo poder' receitar 'para Boti
ca SU8, ou em que tenha in teres
lIe, sob pena de 20$000 reis de
muita:..

.

1 -- Dias de jejum «Gom absti
nêncill» d� carne:

Todas as sexta-feiras da .ua-
Anti-semitismo

rcsma:
Já vai lon,e II campanha an '! -::: �ias de jejlilm scm eblti-

ti-semita n051 países que eri,iram nenclls de carne:
a pureza ariana como noema ét- Todas as quar[as-feira� da qua-
nica. ,Na trigueira Italia medi- resma

'

,

ter,ranea, Jter�Q da latinidade, fQi 3 - São dil18' de abstinência,
ha pouco encaroeraQo um lexl sem obrigação de jejum: ,

c6,rafo que num dicionario de Todas as sextas-feil'as da qua
lua autoria, definira como canti- resma, púa aqtieles que com�le
lemita:t, o' cindivíduo pouco civi-

.
taram, 7 anos e ,aiuda não atin

Ii.zado que persegue o. judellP, giram os 21 anos de idade.
Na lira GerDilllllia, diz uma DO-

.

Nos dia:! de jejum, com ou
ti�i. palpitante a,ura recebid. d. Bem ablltinência

.
de carne estIo IBerlim, o .injstro qoerift! tem obrigadoil a. observllJ; 9 preceit.o

em lIeu poder, um nevo d.�cret". da Igc('ja tOdOi aqueles que já
já aprovado pelo c Fuehif:lr:. ti completaram 21 anno'3 bem co�

que adota máls: as seguintes me- 010 os que 'linda "ão completa.
didas anti-semitas: ram 60 anos de idade; as crian-
l' - Extendt'!ndo as �.reas proí- cas, 08 adolescen te�, &S peS!!088

bidas para os judeus a certas d o e n te 8, I e g i t ima m e n t 6
ruas e hoteis, em ocasiões eape- dispensadas pelo confe!!sor, nãel
ci"is; incidem Da obrig8ção do jejum.
2' � Os judeus somente pod,e- A obrigação da abstinência co-

rão residir f6ra de luà!l áreas re- m,ça COIU a idade de' 7 anol
sidenciais especiais, quando casa-' (' I t )comp.e .:'� .

dos 'CO:Ql arianos' e com filhos; /

A Igreja proihe,. durante a
3' - Ali l5en'hórss'" áriana.' oa- CfUaleS1lJ8,. 011 divertimentos pro

sadas �om iudeu! serão con.id�- fàn0s, C0.::10 bailes, etc. justa
ra�al lsraehtas p�ra o caso tle 1- -.ente por ser tempo de pen\tên
mIgração � pCGprledade. cia, em qrie com mais afinco se
Em melO da ca�panh., �ont?- devem erguer preces a Jesus Cru

d.o, acaba de lur&:lr na - �,uDgna cilicado; com e":le fito, tambem,
CJgana, na HUDI'Ila dOI Z1111aro. exorta seus filhos Il meditarem
e. �as enrelal, a Ilot� Afll1� elas- na Sagrada 'Paixiio do Redenl(',r,
8lflcaremos d.' tragl-coialca na no piedoso exercicio da Via S8-
campanha anti-semita. O Ir. Be- era.
l� de IlIIredy, chefe do governo
hún,alo era inequiv-ocamente uni
baluarte da Alemanha nazista na Sêde amigos de vossas roupas,
Europa central. Ora, por inspi- dando preferência á
ração dei nacienais-Iocialistas a-

lemãe!l, e parlamente húngaro de- T ,. n t u r a' r I· a' Sele'taverâ aprovar por "tel tlias a lei
anti-semita.
Tutl. corria DUIJl mar-de-rOias, de JOÃO JOSE' COSTA.

lluaode, C8mo -um petardc, ex- -Rua Tiradente, 7-Telefone
plode a inverosilBel not;cia: b 8r. 1.213.
Bela cile IJIIlred.y, chefe do laver- A «Tinturaria Seléta» não é a

no húngaro, penona ,rata do main, mas indiscutivelmente é a

nazismo, renunciâra ao leu IltQ melhor,' Para isso, tem operários
pOlltO, porque, segundo �eclarou competentes e á altura de sua

á imprensa, o seu bisavô era ju- fama. __:.. Atende (Jom a maior
deli. t: durma-se com um baru- rapidez.'::"';'Entrega a domicilio.
Ih. desse I N. 29 P.

G------------------------------
I --,�: O orçamento .. mu- N��sa Vida

Corf.�io ·nicipal de São Jesê L�IYÉRSARIOS

f

«o Servi&-:r de Fi�c�lil.i1ç1ió dI,
Comt rcio de Farinhas, comunica
:lOS mteresgados h:lver petfeif�,
equilíbrio <>l,1tre �. produção . dt
fariaha de rásp!) de . ma,ndio'ça' e

seu consumo em todo o país.
/\ ultima quota de aquisição

dI' 20 01'J, fixada ás firmas 'mo�'

geiras e importadoras de farinha
de lrigo, e seus estoques atulli�
atingem uma quantidade que' se·
rá dentro d0 periodo previsto
para seu consumo, completamen
te absorvida -pelar. necessidad�,.
atuais de mistura na dita pa�"
de 20 010.

Essa comunicação tem por
fin desfazer boatos que estão

circuhndo de que há excesso

Qe far;nha de mi�tura para IH

n�ce5sidades de COr.S�MO.

Se verdad,eira fosse essa SI

tuação propalada, provide!'lciflf
,·eriam tomadas' para o aumento
da atual percentagem adotada,
° que naturalmente será feito

Seba.tlã�-�os� quando õe iniciar a nova safra.
II-----��------·�-----. ESSé aumento será em quantida-

I de proporcio.litl á maior pr'ldu-
'Precisam-se de duas emprega· ção que se verificar.

dais para serviço de cORinha' em 'Rio de Janeiro, 8 de feverei-boteq'ulm.
'

trratar no 'Mercado Munici- ro de 1939-Manoel G. Frei-
da,I. ,tas, chefe do. �bv;ço.»
,:�N.. 16 3-2

l

.� Livraría, Papelaria; Tipografia, Encadernação e Fà
bric'a de cari'y,bos de b')rrachá

.
. -.

,
--

.;, Artigos para escritóriJ- Livros em brancoS-Arti-
� gos escolares-Artigos para presentes·-Brinquedos1

"Aceitam-se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de datar, de metal,

, tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

Florianopolis •• ' $ta-. Catarina

A Hora do
Crônicá d'o Dia

A nossa ilha é ummunno 4f, coisai. pequeninas, In

significantes, despidas de atrativos'f é, tambem, um ..undo
de coisas lindas, empolgantes, maravilltosas... cercada de

á:jua por todos os lados... E' natural: ê ilha! Morros al

tós, morros baixos, com encostas longas achatadas, que vão
até o mar, ·que esbarram nos fundos de casas velhas...

Bem perto, dominando a cidade, o morro do Antão,
apelidado da Cruz, porque no seu cimo, ha .muttos anos,

mãos crístãs plantaram o símbolo da nossa Fé; braços aber
<tos para a unção acolhedora do sacríttcto e do amor.' Mas
essa consageação avoenãa vai já em ruinas, carcomida pela
Inclemencía das tempestades de ventos e chuvas, E esque
ctaa, tambem.. No alto do Corcovado, esplendorísante de
beleza o Cristo Redentor abençoa a gente superstícíosa da
Capital Federal. Homenagem sincera e comovedora ao uni
co 'Homem que amamos sem ínterêsse 'paC'ticular. Aqui,
que lástima! A Cruz do Morro estâ desaparecendo. Um

noucochínho de boa vontade e mais carinho com o simbolo
.

da agonia e do perdão, resoívería tudo: Substitui-lo por ou
tro, mais duradouro, eterno corno a doutrina que se enraí

zou, plantada no topo do Calvario. Mas isso foi dito de

passagem. Fica porisso mesmo. Ora, sinão! Tudo e assim.
Não? Quem compreendeu o espírtte andarilhesco e esmoler
do 110So;O Irmão Joaquim? Quem! Conversas! Ali está ã sua

obra, dignUicadá pela tenacidade 'de um punhado' de homem
mal compreenãídos, pela Vigília amorosa e,bemdita das Ir
mãs de Caridade, pelo sotumento a�artirisante dos que bus
um lenitivo sob o têto acolheser" do velho casarão. E' o
Hospital de Caridade! Atinou 1 Pois, é! Elltá a 'braços,
em ansía desesperadora de 'náufrago, com despeza superior
a receita. Vossê passa, ínntterente, leitor amigo, e pouco se

lhe dá com o que vai, paredes a dentro, naquela casa im

perial, que o amor construiu e a, dedicação sustem de pé!
Não tenho razão! Sou demolidor! Não, amigos:

não sou é cril? Olho com olhos e não com 'ouvidos. Por
ouvir dizer: (: a linguagem dos pusilanimes. Repete, não
pensa, Pensar; bolas! QlIem se atreve!.. O pensamento é
passare engaiolado... Diante de-nõs se ergue fi muralha
chínêsa da itlnorancia ... O Mame,m, com agã grande, maíus
I":i.llissi-mo, lclir., venturoso, ê aquel� que se amolda a tudo e

não larga a trazeira das carruagens dos cretinos indinheira
dos, dos obesos tipos bem jantados, otimamente (Iormidos.
.Désses cavalheiros qne não estão sujeitos á mesa em que o

'fosfato aciona o teclado de u'a' maquina de escrever e lã vai,
pIai, pIaf, plaf a encher linh IS sem conta, pelo dever pro
fissional de dar ao publico, diariamente, assunto fresquinho,
de sensaçãa. Para gaudiQ de meia duzia, para regabofe da
maioria. Homem feliz, o que escreve! Por quê1 Porque
tem talento"! Talento], AJ;1tes, talento! Vontade satisfeita,

>. realizada ...

"u"
A nossa ilha, sempre cercaila de ãgua. Mas, enfim,

choveu! Deus ê bom e se apiedou dOS lavradores e de nós,
tambem. Ha homens que são como deuses.' O sr. Getulio
Vargas, por exemplo. De 89 para cã, é o lJ1ais brasileiro do
Brasileiros. Fez-se necessario, num meio de ltIáus homens,
corruptos, que estavam a ven�êr o Brasil, como se vende pa·
no americano, aos cavados, aos metros.' Por toda part e
vêmo-lo, emoldurado, como expressão maxima de vitoria: do
nosso sentimento, a nossa dillnidade, Sorriso de esperança
á flor dos labio�; olhar sereno, dominador. E' a confiança
no seu povo: nesse povo que ,se maculou com o -desterro
de D. Pedro If, e se redimiu, .reunldo, coêso, f'Jrte, sob a

bandeira que os ventos dos pamp!!s desctobrou sobre a Pa
tria Sacrificada: GetUlio Vargas!

'

" '

, 'U·.U·
Coisas pequeninas, in!lignlfic!lntes, despidas de atra·

Uvas...
' Mundo de maravilha'.. ; ',A nossa ilha. Sala de vi

'sitas, que se estã a arrumar�\>tMoveis espalhados, cadeira�,
esburacadas, jarrões sem flor.eSi tmpoeiradas. A nossa ci
dade... Casa velha, cijeia de'" CorredOres internos, inapto-

-. venaveis. POl!ca� janelas, c?pi vidraças de caixilhos, de
erjjuer... Mas se amanhece, e ��ma janela se abte pára o

mar, para o jardim q'ue rodeia;"'8', moradia, a luz entra a

jorros, e o báfio hurnl:ltl. de balof., ê absorvido pelo primei-
ro ralo de sol. :

:
,

Sim, porque o amanheceI;' /não' estã cataloga(fo, nem

fichado nas coisas p(!quertinas,! insignificantes... O ama

nhecer em nossa ilha ê um p�ê�a que é �erso e ti musica:
, '

A manhã é uma fàfs�ação de luzes.
Descendo do cén, vQ�1JPtuosamente,
Sobre aterrá, sobré o mar azu-l.
Que reflete,- nas suas águas paradas,
No espêlho Uso da i,sua superficie infinita,
As cores baixadas do alto, numa transfiguraç:'io
De deUrio, orglaes, 'e-xtasiante,
C'_mo as mulheres loiras, romanticas.

, Quais mulheres morenas, amadas...
, n n

II
Os leitores Jã COmpreen4eram que A HORA DO

CORREIO é pouco de tudo: imigniticanc:1as e deslumbrlf
mentos da nossa rindto amada cidade de Nossa Senhora
do Desterro, a nossa terrinha querida, magia da terra ca·

bOcla do Brasil! Feia ou bonita, é nossa trrra, é o ces

pede em que vimos a luz auroral do primeiro dia. E' a

ilha feitiço, em que as ãguas das fontes cantam a canção
dolente dos nJnhos e dos, berços e em que as esirêlas tecem
no

-

infihito dos céus madrijJais com tios de luar!
E' a nossa terra!·-,

I

.--

faleceu o almiran
te francisco Matos

. RIO, 2'3<-Faleceu o almirante
Franci.jco Matos, uma das mais
ilus;�res figural'! da nOS",1l Marinha
dé Guerra,- tendo ocupado peitos
de grande destaque.

RIO, 23-0 àlmirante Francis
co Matos; hoie falecido, esteve
exilado na 'Argentina em 1893,
regre8sando ao Brasil; em virtude
do del!reto. de anistia. .

Entre os cargos de destaque
que ocupou figura a chefia do
Estado. Maior da Armada.

'de H.

Ondulações perma
nentes

Fazem-se á rua

no Luz N. 174.
N. 72'

Herci·
41

Sv. 4

A receita rio município de São SRA. JOSE' DE DINIZ
José para este ano foi orçada em

.

i 160:000$000. ficando as 'verbas, A d.ata de .b.?le assinala o aní,

I
assim, distríbuidas: Administeaçãe versano nat?hc�o da exma, sra.,
e Fiscalisação 41:716$000; Expe- d

.. �sthe.r �JI�elra de Souza de
diente e .Despesas Diversas... DIOlZ, dignissima esposa do nos-

7;:450$000' Viação e Obras Pu- so talentoso conterraneo sr. JQsé
:hlicas 14:524$.000; Obras Novas e de Dinis, �auxUiar de inspetor da
Desapropriações 7:000$000; Ser- Faze.nd!l Estadual Q redator del
viço de

-

.Utilidade Pública.... t� diarío.
,

'

2�:373$000; Fomento AgricoJa e ��ma de eleva�as virtudes e .

Pastoril 1:000$000;' Educação, seatimentos eonquistou um vâsto
Cultura e Publicidade 13:000$000; circulo de amizades, motivo per
Higiene e Assistência Social... que' será. no dia de hoje,'. multo

: 5:822$000; Contribuições e Auxi- homenageada.
lios 24:295$000; Despesas Policiais cA Gazeta> apresenta seus res-

e Judiciárias 4:530$000: Despe" peitosos cumprimentos,
sas Patrimoniais 3:000$000; Des-

,

pesas Eventuais 3:285$000: Ver
ba de Aplicação Variável.. . ..

8:000$000; Aplicação da Receita
Especial 5:0000$600. "

A receita orçada em igual im
oortancia está, assim. calculada:
impostos de Licenças 27:000$000;
Predial Urbano 15:000$000; Ter·
ritorial Urbano 2:000$000; Di
versões Públicas 2:000$000; PrQ
dução Agrícola e Pastoril. ....
30:000$000; sôbre Indústrias e

Profissões 40:00ô$COO (Inclusive
patente 'por Venda de Bebidas. e
Fumos); Imposto sôbre Gadu
Abatido 17:000$000; Taxas de
Serviços Públic03 4:000$000; E
molumentos 2:000$000; Relidas
Patrimoniais 1:600$000; Renda�

VIAJANTESIndust riaÍ3 ] 50$000; Dívida Ati-
va 10:250$000; Multas e Rendas
Eventuais 4:000$000; Heceita E�
pecial 5:000$000,

iRA. A 'iTONIO PRATS

Decorre hoje. o aniversario na
talicio da exma.: sra.' d, Isaura
Prats, -esposa . �o: sr, Antonió
Prats, Iuncionario da Diretlilria
do Imposto Sôbre a Renda.'

�
•

lo: :,�

Faz anos' hoje o sr. Manoel
Vieira Cordeiro, la. esc.riturltrio�"·
do Tesouro do Estado. '

Fazem anos hoje:
,

o sr, Elpidio Costa;
o sr, Rubens Monteiro;
a seúaorinha Izolets Ferreira

filha do sr. João Ferreira, r lncio:
nario fed(JI·al.

Acha-se nesta Dcidade o sr.
Edmundo Ribeiro, dedicado e

c9mpetente fiscal da 'Resitlencia
da Diretç)l'ià de Estradas de ·Ro·
dagem de Lages.

PREF. GIOCONDO TASSO

JOS�' VENANCIO FINGERServiço de

I fiscalizaçãodo cOlnercio
de farin'has

Acompanhado rIe sua exma.

esposa d. Maria Venancio Fin
ger, chegou ôntem, a esta capi. .

tal, o nosso distinlo patricia 81'.
José Venancio Fiuger, pessôa bas
tllnte bemquista e relacionada no..

municipio de Concordia, ondá
eXerce' com proficiencia a geren
r:ia da importantisi!!ima Empreza
Colonizadora Moseie.

CAP. AURE BpRGES
NEIRO

- Está' em Fjot�anopolh o-bravQ<
mil�r sr. capitão Alire Borges
Carnelro, oficial distinto f1 taleo'
toso, que tem se :einpenhado ar
d01'osa f' devotaclamente á causa

nacionalista em nosso Estado. '

GAR-

Está em Flol'ianopolis o n08S,",
distinto conterraneo sr. Giocondo
Tasso, honrado prefei\1l munid
paI de Laguna, C(ugo, que vem

exercendo com muita clarivideucia
e operosidade.

"
.

,Vindo de Joinvile, a oBde,fô�\
a passeiQ� regressou em eomp ,.

nhia de sua exma. familia, o f;r.

Estanislau Tr&ple, festejado pjn
tor e dig-no professe r do Inst. de
E�ucação desta capital.

Viajou Ônteoo, pelo avião (1:\
Condor, para a Capital' da Repu.
blica ° sr. W�lter Vinchr.

-0-
Pelo cAspirante Nascimento',

chegaram de Laguna:-Lucio de

P!no, Eucia de Pino, l'{ell$ dq
Pmo, Pedro. Cardoso da Silva,
José Calasans, Ana de Óli reira �
Maria Duart�.

.

Passageiros chegados pela Em!
preza Viação Atherino:-de BIu
menau---'-José Venancio, Mariá,
Venancio, Humberto 50urze:>,
Alcideá' Silva' e Euclides Ferreira.

Pela mesma empreza seguiràm:
para 0- norte do Estado:-'-Cam,"
borjú-Dorrit Bu!cb ,Huber e Da·
vid Silva; OSl11 So�za para Ita-'
jaí; Le�poldo KIu-bi para Blu-
menau� 'f

Sch,uldl
'; ,.' ..

Os abaixos assinados, argao:'
aadores do bloco carnavalesc)
«95 Borórós», vam por este irE·,
termedio agradt:cer a «Casa Pa
raÍso», que instituiu a'«Teça
de Simpatia», conquistada pdQ
referido b1oco.

'

Orlando Conceiç�o-Macu,m
beiro _' Antonio Silva - O.car.
SoIoD.

o. LIGOGKI

chancelas,
para inu-

P.
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DOENÇAS DE SENHORAS-PARTQS
CONSULTORIO-RUA TRAJANQ 17 ses.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

ImSIDENCIA A RUA José Veiga 186
_'<" 'A;i2',�t;,:;,�

FONE -1199

Dr. Joaquim Madeira Neves
�-��
�.t'..�� ".ol�

MEDICO--OCU LISTA

"
Forma1o pela Faculdade �e Medici�a da Unlver.

sidade de do RIo de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
l€oFilho, no Serviço do Prof. Oavíd Sanson, no Hoepital

I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro .

; Cmpleta aparelhagem para a SUSI especialidade
-

Eletrecldade Médica, Cllnica Geral
Consultas diariamente das 15 - ás ·18

CONSULTORia - RUll João PlOto 7 sob.: T�Iefone 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 TelE)f. 1621

Dr� �Augusto
da Paula
ME&fcO

DOENÇAS DE SENHO,
RAS-P.t\RTOS
Operações

Censultorío. Rua Vi(or
Meireles 26

/A's 18,30 � das 2 as 4 h3.

Residencia: Rua Visronde
I!!e Ouro Preto, 42-

Pene: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1'155

Parteira e Enfermelra.'

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone IISI
�-- ªt'tR
I�.;J

", Dr, Padro d. Moura Forr.

Banco do' Bras�11
.

10G.OOO:OOO$OI'
·268.746:100'000

Capital
'uado d. r.serva

IXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

iUNCIAS E CORRES1JONDENl.'ES EM .T0DO €i) PAIZ

A.lNelA LOCAL
--

. RUA TRAJANO, No 11

.A�.na.� em�- coni� c()_r'rente. OI seiúintes j�ro.:
I". ,om JJtros -(CO!\m�CI1tL SE,M- LIMITE) �� al�
I•• limitados (Umite'_dt ./,50:000$) '401' !lahp. po,ulares- (idem ele, 10,:000$) .

'. /Q.
De,.

cl.t
aTiso prévio (de .:quatsquer quantias, com retiradas tam

I' bem de quaisquer quportancias). 3 5ai a a
:

'GDl aviso pr�vio de 30 das '

4� a�a, !filem de 60 dtas ; 4 5% ala \
Idem de· '0 4ias • :

.iP.SI�OS APRAZQ'-FIXO: 4% ala�1
- '0 , mbes 5% c_ � .

por 12 mêses .

4: 5td ala>:Com renda mensal ' 10
!,

'

LETRAS A PREMIOS
por 6 mê$es

-

por Jl mêses
Sujeito a� sêl0 proporcional.

lixpldlente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos labados: d'as 10 ás 11.30 horas
_�-="

-, �

Endereço ,: telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114 .

4% a.a.

, ,5% c

Radies

.� AfiZ :·'E T ,�A liN,O'1 �A
/

-.

d P - A·' 1-"'"
.

· -I J�:P'A����IiIlI�����'�11iAlfre O • de rauJo . Accaclo Mo- �
r» '1-

-

I di;
..

f'-r � .-'va cu O e .qua quer Pranta.execueão, IS-
MEDICO relra .

� estrutura em cón- callzação e direção
EspeCialista em molestias de creanças, nervos -

tem seu escnt- � ereto armado de ob. as �
, tmpatudismo e molestias da pele .

� :',e ferro
'

Aparet hamento com ��- tório de advogacía á rua � �
Tratamento do empaludismo e das molestías da pe-

-

, ,� : pleto fJara constr-u-.
le e nervosas pela ./lutohemotherapia - Visconde de Ouro preto') � g���r�:o p;�:�oem �

Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro, J 3 I � 91
.

Telefone, 1.584 _j
n, 70. - Phon�: 1277,-

&!ii \; �Consultas:=������, 11 e das:14 às 'I� horas C· P t I 110 I &'1
'

)Q_�:
.

a�:��::.:s3aE'mt�U' .�' '.'Omar 'Carneiro Ribeiro I
'�

.nlf� .-:.= � :'.' �,�.
.

Engenheiro Civil I
��.'.. Palaclo da Oaixa Ec_nomic. �

�
�.
�

" ,�
�

. �Péiraná i
�
I
.,

(urso de Ma'quinas e Pi-Iotárem
-

,� \�

m .

�1J 'C tt'b�l '

" ,u ri I ; a,
"..1;

, ::,Para seu concerto, procu- �
, 1
rai ,a Casa Musical, que con- �i ta com a .ficina mi: lher

, .

I

t d
.

I
� -c,

'I men a a tia capltal. ' .P���Rua [oãe Pint@ - .21 ,'. ;;'
•

-
- -

!
.." C!ll'

; gz &- -.
r -

_ @. =Ai tii .�5 .
w

1· Andar

Caixa

A Eletrica
PARA INSTALAÇOES- DE LUZ. FôRÇ� E AN·
TENAS DE

-

RADIO, CONSSI{TOS E AUMEN·
TOS PROCURENl

-- A ELIi5tTRj-C�A,�. _

'

TEM SEMPRE E\1 STO�" E /\'. VENDe\ POI-<
PREÇOS SEM ,COMPE'f10:)RES NA 'PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU<;TRES E ABAT-

JOURS_ ELEGANT� E MODERNOS

NOVID�OES! VISITEM
'.

A' Elétrica'Rua Joao Pinto n. 14 '

ACABA DE RECl!.BER U,,1 FINrsSIMO SORTI·
M.ENTO DE CHUVEIRQ3 - ELE.'TRIC0S, NOVI
DÀDE NO. RAMO-Aq rICO GARANTIDO

Venda e .lnstalâção de contador de luz e força. por
preços modlcos só na CES3. A ELE'TRICA
�_""",,,�""".':.OIO *'.' _� �,.. .... _

.."'-�'!-"""'" ",,,,,-Advogado ."

_

.
�,;<, ,-

<"

Rucl Trajano, n� 1 sobrado I Or. Ri�ar�o ·,1. D· -- Ad. t.. 'I R

I
'

_.., ctottsman 1'1)",
'

' r, eraa ·

Telephonerr 1548
" . . '.

da Silvai f

._---- EJ.·chsfe da elinica de HOSpl
. I\dvogado

tal de Nürnberg, (Plooleesor 1!)'5 '.1 'N b' � b,
kh

-

d P f r. I e evem re, J 80 •

Indérg Bur
�
lU· t

.

e ro essor
Fones 1631 e J 298

Erwin Kreuter)

E,plelanlla em olrurgla -;;.

Ulral
alta cirurgia, linaee.logia. (do
enças �as lenhoras) • part.s,
aruraia d. ..'ema Reno.. 18

eperaç&es d. ,la.ticA

RESIDENCIA- Rua. Este-

-,
ves Junie;r N. 2&

, -, '.-
__J!'� ---- �

.= i;;;r: MI;;.I"�� ;;:f1S�:r;:��o�a:�i':�::n.;'::;:
, eC.bela Administração. construção e refQ.rQ"l8 �'qe, . -

CLINICA <iERAL pacamentos em Ilrest�çoe$
Via. Urinarias

rràtainenttJ m�d,rno das
.

molestias Il. Pulmlo
Consult.-R. joio Pinto. 13

-

1.1efone. 1595
Res. HotelOloria-Fone 1333

•........���=C�om==ul=fu=s=da�s=I=3='�8=16=.�m�s·�.�_��I�b�.!r�)=·.,:.�1:t�!�����i�.�.-t���_-�5�,_f�ri_;*.__'��_5_r�t._c�t·_d�_t.t!�i�!�_·_�••�����������?���������_.-..;.........."--=--���--'----___.---

I

CeNSVLTORI"-ftua Tra- ,'_

�
, ,#' , 1

, I ano N. 11 lI.s- li ás 12 e _

�

d.. 1 5 ás 16 112 horal.

TELEF. 1.28;

-1-••
-

•�'>-é �
�

CQnsulterio Técnico de

IVO 'A: 'CAUDURO PIChbl.l.
Eng.�,h.írD Oivil "_ �-.

.

-------- ......"""'�.a:;y-;> .• -_..,.,._.... -'
�

:;t'lII'r� • -;t, :.:;p..�-
- ..

Florianopolis-1938 ::::::
.. .:.'.'!i:

Apartamento

·Postal, 78.4

.-

PJtFl'.RAM·S� ALlI�OS PARA )i.X,ü1.ES A 3&. M_A
�W�ISTAS, .PRATliANT�S DE M"A:QUINAS, M0TO

RISTAS E A TI/De MAIS �UE SE REFERE A'
MEQ:A.NI6A MARITIMA.

,

r �s.J.r.�J'Et:l 'i�oS Ji)EVJU3Ã� .IR�lJl.-S� A9 ,SR.-,
I .

- -

�-

"M!\.M,P10 - � R.,Eli ,,'f"_'r:E �'
�-'

,

'

. LARS. I3 DE MAre, 41
- . ,

- ", .'
,. FLORIANOPOLIS

.t:. h
f

-! ? SE' ;)"
- ,

Sandalias de Tira
e calçados -de todas as qualidade�

, . ,

TAMANCC.)S mexicanos pará

,

Praia de Banho
-.

CINTOS, PULSOS. OLEADOS. CORD'ES.
BONETS. LU"AS, etc.

,

Artigos para seleiros � sapatelres

Fabrica de Calçades .:.. e�RAEI,f.lOS
DEPOSITO, RU.� CONSELHEIRO MAFR,A,-,••

A. LHEUREUX

1 c d c

fDrGjétoé ern g�ral

Escrit9rio central: R,us. 7 de Satarn bro, - '47

P O r t' o Uni ã o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



��",�A��G�'�A��Z�E�1�"�A�,����.�;;:c�::::::�._3�",._,.�.;��·����"�'"��..�;����.i,$I!;i!4i.. ·i·iiQ,,�.ig;i.;.·i#�2i!4-!!!.�j�;i!!,i,-�·!!·-�����f,�r--��!!!�--
lei· Serraria 'São J'o��

no distríto do Estreito

I Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

I metros.::� Bem sêca e de otirna qualidade.
:
:
,
..............................................

Viação' Uruss'anga
SEGURANÇA -. RAPIDEZ COMODIDADE

Djrigid�p �iello §oeio?JOSE MAx.MO�. ,�
. �

TRANSPU,", tE j Jc PASSAGEIROS E CARGAS
ENT:�E i'\:-Z \r� \ \!GUA' E FLOR!ANOPOLlS

escalando P"f F()r'1'I,;I!':llha, Mãi Luzia. Cresciuma, Cocal.
Urussmg«, O" 1'1;-;-' j, Ludg-ro.Braço d.> Norte e Ca,,>ivar
DUAS ViAGENS SEMAN '\I.:'i em combinação comasí

.

linhas' de onibus Araranl;ufÍ-;-Porto Alegre
.

SAI'DAS de Florianopclis ás terças-l-iras e sabados

Si\l�D .-\S ;.; �\I:�:�;lJ�é) á:a::�ntas.feil ilS e d .u.ingos, . :�:!:i!t·

�u����r:��r:�:��:jli;:::�::��:�:�;:7'�o .�� �
.

AGENTES- \la(a�lgui: B�rjHrJIll) M X"/I.) _ l;v;,�lJ; t::/::::::::
"

hinha: G"briel Hórns - Cresciuma: Ad I Faraco Fllho-"
Cocal: Zeferino· 8urig!). & Irrnãos-Ur:marlga: Rosaao,
Odmiani & Cia. -Orlr·nm; Írruãos

.

Pizzolatli--Blaço do N iJte edlia nAI exndre Soio
AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES .

Ilua TraJanDO! 2-Foue, 1855 , . '. .!
HOTEL DOS VIAJANTES -., procurem para'[se hospedar em]�ArarangQá :

pPro.·ietario I
- dOTE' IfIAXIMO'

. - ,

, li.
$ti':'Ü�id &..�Wª:;;�'--; "i ---v�'D0E=·té;re�7:��1ijJ.. c*AÁÃi.:AUTH I'
O· C A. JF. E"

.

gar Barreiros, com duas casll's,é '1' .
.

, 'IJ, A'VAd' ..

I
.

b to.' o creme que revotucionou o
e hJo os novas, um 0111 pas o, d Ih ' I'

I
'''''''I&llt'l'Zi2I�a:z;:r;r.::;;,;:;__=-IIB__ZII__�IIiiII'Il__1IIh

.

b" h muo o ve o e ora revo uciona a' "'"

coe eira, e oa c acata e agua A
.

d 's 'I .

com uma linda praia para �_ menca ou. ����������������II!��--

nhos, fazendo [rente com a

I
Estrada Geral, que segue para- CHARLAUTH
Biguassú. A' tratar com o pró',.

�.. ee +E1�h+iiildW: • Sp�lietario-BPedr? Sipriano �} não é um creme comum I.���_.�.������������.�_,��._,�
.

I VII, em arreuos.

__ !:"' �.>I CHAR,LAUTH; .

G R A N D E H O T E L M O D E R N O :I!che exti�gui�à a. serdas, pano
______'-'--'__ '. cravos e espinhas, SE!m a mmrma

PROPRIETARIO I' irritação deixando-lhe a' 'cuti., jlJOãO . Ku hn "

limpa, macia e fresca.
!

CMXA P0iTA� U �DEREÇO �ELEGRAnCO: .�����������i-�·�·����������
Grandhotel

DISQUE PARA O N: 3 ESTREITO

).
V. Exeia. precisa de uma limousine?

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

terá não s6, para seus passeíoa.como tarnbern para
viagens,

.

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

,

I
J

I
!
i

São todos carros modernos e cónlotteveis dirigidos por
habeis

.

volantes.

Eroodino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira

.

=

Rubens

502
S03
505
514
510
621
525,

Avisa á sua distinta' fi 'gth sia que dispõe de otíma
sorveteria. estando In»ilit:{Jo a servir os mais es
plendidos p colés, s -rvetes beijos frios etc. AIHERINO

CARGAtt .ti PASSAGEIROS

Dorarios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLII A BLUMlI·
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INF0RMA·

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

Em préoto proprío, de quatro andares, e inteiramente
acornodacõespara os srs! viajantes- e exmas. farrítliaa,

em todos os quartos
Tratamento de primeira' ordem'

Dlarias: 10'000 -12'000 -14'000 e 10'000

�ALAS... DE AMOSTRAS ASSEIO E PHONTfOÁO
4 de Ms'rço 4 de Ma:Qo

novo, dispõ!.,.de"bo.a.:�.c.,·:2
com luz aglJa" corrente �

....
�

,

t,! '"
____z; ......""............ : .. ". ..:-- �_.,,_�.:4��-, .....� .....-.:_._r."':i.....,.:.:.��'l! .•� ...-....0: o:.o"'$OO:._�\.""?:-._ ...

'"

Clube" de:: Sorteios érD Mercadorias.'

.;.'�...
' ..

.'

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA' GUSTAVO RICHARD'
Defronte aos Correios te Telegrafas

Laguna

Muitos outros prernlos menores Tudo porl$OOO

1�.9_F_o_r-_-m....i_d.!_v_e_IZElfiB;.••.taíIIII1__, _.ilIi!iil�R!iliIIiI__F_a&&_n_�_a_s!!liiilt_�C_·O�".••_.
___iIiiiiiII
CatarinaSanta

"�""It.�NT.ANTE. E D·EP,OSITAFlIOS EM ,·'ST�A .. CATARINA
.

,.�.vA.··JR ·,·L ,O' S H O E ..p C �'E . S �A.
• u-z i n 8 Matriz

BOSCH
FLORIANOPOLIS

f

, Vela. e MafJD •

- ...... lI.reta, � .
••ellt•• d.....u

, F:lliais em:
�

.......... -�. _•••• :• .,.r'••••_ ••.,111 ...
__I ..... ..�. �Gn.a_. la�t.,.I. (1,1 �)

I_me.... dur-.;"".atIe
A

'V.nd. 8" tod_ a......
III.... "" ..a••

F·

, .

1lI •••

BJumenAJU, 'C'r'uzelro' da 'Sul,

Jainvile, Lages, .L..guna, São
Francisco da 'Sul

M·OSTRUARIO EM:

Tubarão

.. ,.�. Mundial'
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A GAZETA Florianopolis,...,1939
J"���J�e�s�u�s'�'���-

,O pavoroso, incendio d�T' CARTAZE
-----..t� I Porto União' DO DIA

� I,
�.

-
'

I PÕRTO UNIÃO, 23 - o da luz' eletrica, que deverá ser PRO�RAMA S DE
,

fogo devorou, sem deixar vesti- indigitada, como de habito, a

d
.

d
.. OdeOD,' O lide.,gios de sua origem, uma casa á causa ora inconsciente o srms-

eio.mas
rua Sete de Setembro, residencia troo

d" aparadeira Fany Duer, e de A casa e os moveis estavam

d C· B 'I ,-A's 7,30 horas:
que era procurador o sr. Euge- assegura (.s na 13.« ras!.».

nio Winter, representante da Con- -

Ali Combinação Feliz": nas feção Renner e agente da tia. Telegramas
perfumarias é arte que não de Seguros «Bf8sil». ret idosencontrará simile. As íormu- Pouco depois das 22 horas e

Ias dos Tres Elementos trinta minutos, o sr, Anacleto
• ' '..

pirmordiais da Beleza são IMatos, atraido pelo cheiro de
_

!'..ucontrarr.-se relido� na e8�a-
frutos da "Adorae� I madeira a. qu�imar, n�t�u, de Iça0 telegreh "ilostal �est� caPlta,�

1
__

·
---

-�II
nua casa, imediata á sinistrada.] telegramas para as segu ntes pes

I ' I e surpreendido poz-se a gritar:
I soas:

_, ,
'" .:

. GRATIS!! Fogo! Fogol' ,I Joa? 1-05: Lerlvegs.da, Ibo�, CINES COROADO
,

'Passando na ocasião, o sr. _Antomo Luz" EleceD, [orge Nr
, Henrique Caneparo, guiando um! colau, J(l:c�,>.:' An�unes, t- ntomo

Quer receber bôa sur-
auto de praça, acudiu aos gritos I �om�s, Vitoria f<:om'in.o, Jorg�

presa que lhe fará feliz e de Anacleto e ambos arrom- Gros, Tenente Leovegildo, Elu!'
lhe será de grande utilida-.

I
bando a po:ta. da fre�te, viram

I' 2:i,
Serra de Oliveira, Avila &

'I
,de escreva a S. Marcos, C I P

que as' chamas' subindo do as' 1 18. e racerna azo

Caixa Postal. 1476-

"
Rio de (!ineiro.1 soal�o, já haviam atingido o,Onibus para Caldas

II I 1�lltnlenor
da casa, que em menos

II de Imperatriz -

" �.é o para resposta ',I �e uma hora deemantelava-ee, for-
'��iiiiiiiiii_"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiíiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii mando uma enorme fogueira. i Todos os domingos haverá oni-
N·. 26 15V.13 Quando presenciamos o fogo bus nara Caldas de Imperatriz,

I as lebaredss varriam os oitões partindo do Largo dá' Alfandega
.- t d f

'

ás 8.80 horas, regressando ás 15

I
'

e o ven o que soprava os ur,-
h

d I
.

I
oras.

I -lOS'
eVOU-8S a queimar um ga ..

Ida e volta - 5$000
I I O R. P E D R 0-1 pão distante dois metros da casa SELL & PR0BTS

C A· T A L A'O em chamas.
Graças ao que, o logo não Quem perdeu ?

atingiu a casa de Anaclete e ou

tras que se lhe avizinhavam.'
Grande massa popular assistiu

impotente o' incendio. Diversas
praças ·dd Força Publica, sob as

ordens' d� Major Trogilio Mflo,
após de muitas trabalhos, afim
de evitarem propagação do fogo,
ás casas vizinhas, conseguiram
derrubar o galpão, que em pou-

R,UA CONSELHEIRO MAFRA, 34 _ Florianópolis 33 -p- cos minutos se transformou em

) N· •

um brazeiro.
J

=-
-- Ígnor am 'se a s causa 5 de ruais

C h.. N
lo

I" N
,>

- "

esse incendio, mormente, quando,
.

- om.,'P'an 'Ia '8C,l.ona ue av·eu." � à casa pau�ra, ha menos de
cinco meses, por uma I adieal

.

-

C tel
.

I·. reforme, que atingiu a instalação

. ça_', os e Ira "i' I, ... • ••• .�_w

Movimento Mar-itimo ..Porto Flarianopolis ,Vende,.Seaf;::u�::'
rServiços ,de Passageiros e de ·cargas', rd� casa de D.egoci?, com m�r�.

,
_

'

. -.1 dia, no Es�relto, Situada �m óh-

Fr'etes de cargueiro· -. 1 mo PO?to. a Rua. Dona LUlU SI,O,,

, • 1 I con�tru�da ha seIs mêses.
_

t Motiva a venda, a mudança���������������������.��������������,�. l·do�oPriclM�PMaoukoE�ado.Para o Norte Para o Sul - ;' Tratar nl1 mesma com o sr.

� ! José Breigeron.iiiiiiiiiiiiiii�"""' iiiiiiiiiaiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�1
O Paquete ITAGiBA sairà a 24 do: D-r.-P-ed-r-o-d-e-M-o-u-ra-F-e-rr-o

corrente para: Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

__
-

-- � -

Colégio "Coração
REABERTURA DE AL1!j-\S:

Em última r:xibição:
.

Curso Pi:,;l ;l,a li e Jar I; II da Iolância -16 de fevereiro
Curso NOHual, Sup. Vocacional e de Admissão-' l ' de rnarç:
_CU\'SO G;;l '�:'ll -16 de marçr

EXAMÉS DE �0 'v�l j lA ) -2" de [everei«

Rex, às 7,30 heras:
'�Uma noite na ópera co�

Írmãos Marx, AlIan Jonet'
Kiuy Carlisle.

Preço: 1-$500

EXAMES D2 2.. L'.} .J:.\:
Esc()la Normal-24 de [evereirc
Ginásio -IOde março

MATRICULA-na quinzena precedente à abertura dos respecn
vos cursos das 9 às 1 2 e das 1 5 à; 18 horas.

A espetacular mpe�-prod
com Victor Mllc Lagleo, R
Taylor e Barbara Sta[)wy�k

Força do coração
Pre.ço:-l $50Q.

Modernissim 08
aviões J€1 52
ligam com a

rnaximu segu
rança e pontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE

,

l

B0L1VIA
PEnu'

Imperial, às 7,30
A espiã do Tzar com �ybi

Sc.hmitz e Karl Dlehl. \

Preço: 1 s: 00

CHACARA

PASSAGEIROS ern 2 di�s

Reassumiu a sua clinicá
medico cirúrgica das moles
tias da Cabeça e Pef'coço

Especialista em
,

Olhos, Na.-iz, Gargan�
ta e Ouvidos

Cpnsultorio: Rua Trajano 18
DIARIAMENTE

das 1 O ás 12 e das 16 á:i_
18 horas

"Europa P....Io sr. Milton Povoas nost,ORREIO,

Sind,icato ·Cari'dar Lida
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A

PRE·8
960 K.llOCY(LO�

RAD.IO
.n�CIOn�L
�SUi._� 4,:;', T.

,

Programa 'diurno
De 6.U ás 17.30 heras

Programa noturno
De 17.30 ás 23.00 hora.

�oBlZ Ltle
Emlllnha
Ernaniêr Barros
Irmloa Tlõlllojóa
fczluhr Aitla
Huno RolanO
Bob Lazy
ilIouro th:.Ollu2IrGl
Orliluntra ter aansCls
Rcu}omés e a ftil !Dtara
RegIonal Oe O:Jnte 5antmrc
EG!luClrio r!'atant I! .uP Tlplc. r.rrlriltlt.
Raml2u f3hlp!lman com a Orllueetro �,

roncErtQ5
,

e Paquete ITAQUE'RA sairá a 25 do
corrente para: ,

paranagllà, Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
. Vitória, Baia, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para. os demúlg por-
10S sujeitos a baldeação no Rio _de Janeiro.

----------.-----------------
RbErtura com VOZES NOVAS, IElemlimto9

tlstriziante15 nli):rEldlo.

R's horas certae, 'ornais faloaos com !lI

titias em prlmlZfra mZlo, forneclôn
pela A HOll'E, sol! ra patrÇlclnl1
Aa rA5A K

"·s Z2,00-0 TEATRO EM CASA..

Sprzakere Oe studio: O�uualaa l'azzi t
{'e150 Eiulmaraes.

1mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto AI�gre
" Moveis Paulista

Vende-se na Ponta do

A'V·ISO Recebe-5e carga, e encQmendas até a vespera, das saídas dos paquetes leal (Bangalow Alfred:J)
e emite-se passageils, nos dias das sai:çlas dos mesm6S, á vista do a� um quarto de casal com

testado de vacina. selado com Rs .. 1$200, Fedc'rais. A bagagem de porão deverá ser nove peças de madeira fin� �.

entregue, nos Armazens da Oompanhia. na vespera �das saidas ate as 16 horas, e mais um pichic!1e, um

para ser condUzida.· gratuitamente para bordo em embarc�ções éspeciais. ' ;.i guarda casaco com espelho,
ESCRITORIO-PRAÇA 1,) DE NOVEMBRO,

. 22 SOB. (FONE 1250)' ,

..

' um guarda vestidos, uma

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3-':'(FONE·1666) -END. TELEG. C )STEIRA cama- para solteiro � mais
Pa.ra m.ais informacões com ,0 Agente \, , alguns objetos miudos.

J. SANTOS CAROd,SO' N.65

ADiaohA:

NAJJOlt DIAS,.OKLANDO SILVA, MUIUL()
CALDAS, LOLITA FRA)JCA, REMA ROBL&,

DO, DOB LAZY, J:LADI:a PORTO

Fhs 22,30, CASINO NO AR· mda hora
ae graça IZ musicalit1aOe CI cargo ,Oe:
ml!squitinho, Violeta frrraz, ma
noel Pera, f'ernandlZ5 Junior e Bla'
alI' I?orto.15 v.

. ...
-

.
�

- .
-

. .. - -

�
..

.

�� -
.

- ' .
.

-

V I S I TE M-_
A CAPITAL..-. -'1

o malar' stoc'k de roupas para meninas e garãtDs
I'

R,ua. COllselheiro Mafra esquina da Trajano
·A C A P I T A L;.
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Oitava E:x:poSi��� �ado-lIAnal de Aniio���aIS
, GA •

Foi cenvlaado "para presi-
dir á ecmissão estadual �ij d

I/I1II Ferias a08 fllueloDo- v Tem toda oportunidad

O dr• .[f��i:rJ::��iro GuimarãesliU '

as apreensoes rios IDt'::l��:se 000- :�;:�i��ã�o!b:S��!:IIl:·
(neste

momentov- quande

Pelo sr. dr. Altamiro Guima- á rua �ata Machado, n'o
.

Rio, ;
t, C�'.1!f.. J

Fa'"Cri.S'L' 'e:J!SL!L'--!!o'
,

'dres o sr.
o Interventor Nerêu Ra- :�ar:a�B.petroleJ de Loba

,

�!�da i�u��eri������ri�i �e�ebf:� �a;:d����ri/I��erácor��sp;:�!�'� 1 �J',' ��������n�udS:i��et� fi���a��� c0!��s�i���e��es��: a�o
o seguinte telegrama: '

I cia concernente a Exposição, 1 que prestam serviços ao Esta- ano. Em 1937 foram de
- «Senhor Secretario da A- sugestões ou pedidos de inter , do, interinamente ou por con-

o

340.997 contos, sendo ue··
..

gricultura-Fiorianopolis-Cabe- mação, que serão atendi ,10s cor; PARiS, 23 - Não se escon- Down Street, em virtude dos trato. solina 185.131 contos e
me a honra de comunicar, ha- solicitude. Saudações at.nciosas. dern as fundas apreensões cau-I rumos que os acontecimentos es- oleo combustível 89.000co
ver o sr. Ministro da Agricultu- (a) Mario de Oliveira, Diretor sadas nos círculos .

oficiais pe-
I

panhois, relacionados com as Lenba Delambe.-t - tos. Se confrontarmos e
ra constituido, conforme porta- Geral do D. N. P. A. e vice- los termes perentorios como' provaveis reinvidícações terri- cifras com as do ano:a
rias que serão baixadas, a co- presidente da comissão e: .cuti- Mussolini encerrou a questão toriais italianas e alemãs, estão

1.100 rior, apuraremos que hoq
missão executiva regional que, va central». da retirada dos soldados ítalía-] tomando nas ultimas horas. ,Fone sobre êles o acréscimo
sob a presidencia de V. Excia., nos da Espanha nacíonalfsta-]" - �==ii1i!J;:5.1it.

50.759 contos..
será o orgão incumbido de pro- Ninguem mais alimenta dúvidas IA Standard e a Pretei- Nos dez primeiros mes'

mover todas as providencias a- sobre a permanecia dos italia-I do ano passado, segundo otinentes á representação desse J I- t
nos na fronteira dos Pirineus,'__ o

, I
.

b I
.

d
'

O�na IS a d FI" i· u timo otetím e estatísti.Estado, na 8"'. Exposição Nacio- \
iii

"

I
até que Franco tenha, pelo me-. tura e orlanopo IS ca, as nossas aqu,isições tnal de Animais e Produtos De-

o

nos, conquistado Madrid e Va-
-ram de 272.211 c�tos,rivados, a inaugurar-se nesta Afonso ! meia. Acrescentando-se-a-ísso; de gasolina 141.474 có

capital no dia 15 de julho pro-
.

I as declarações feitas hoje pelo Em sua última reunião,. o! Cornpany of Brasil»; alegando, de oleo combustível 88.6:
ximo, designando para a inti- "I��'!!�ea . �eneral J?r�an�, afirmando qu� Conselho Nacional do Pe!roleo �aver co?struido deposito� de; contos e de querosene 42.1
grarem os, seguintes membros: V � fi i.k. - I ranco disporá, .dentro de. bre

deliberou sõbre um requenmen- inflamáveis no local denomina- contos.
drs. Edmundo Campos, Vitor �e, de um Exer�lt.o de 2 mllhõe� I

to em que a «Standard Oil do «Ponta do �ecife», de ac?r-, -------�_�
Konder e julio Madureira Bi- E�eve eai nossa capital, com

oe homens, .p�tfettament� �rma.. do com a autorização concedida ISI"
·

tencourt, e o sr. Roberto Glas- demora apenas de algumas ho- dos e. municiados, Iacíl e
.

de \

pela Prefeitura Municipal de a arloser.
ras, o brilhante jornalista dr. concluir-se o que, de grav�, ISSO S' t

'

et Florianopolis, em 27 de Janeiro I
Espero qu e V. Excla., inspi- Afonso Varzea, redator do gran- repres.�nt.a para a França.já �ue omen e OI o pesei' de 1930, apela para o Conselho I M..rado no seu notório patriotismo d3 v-sp-rtino «A Noite", do tud? ,�lldlca que «EI

. Caudllo." A • Nacional do Petróleo do áto da, Inlante a elevada significação eco- Rio de Janeiro.
esta firmemente .resolvldo a 0.n- soas foram deli- mesma Prefeitura, de .... I '

nornica da� ,:xposições, d��te, ° distinto confrade, foi por- ,enta�-se no .sentldo da su.é!I in-
••

17:-12-'1937, proibindo a reque-
g�nero� ace\ta:,:' ..7?m e"p"e�I�1 i tador de uma cativante carta de c1usa? n,? el�o Roma-B�rb_m.

_ das pela PO'IICI�derepnotsel'tod! .continuar ,a usar tais
simpatia, a. '�;' .=Stl�Llra ,��nf;�nd.� i apresentação do diretor-gerente Hoje a n?tt�, consegmmo.s a

eU;; .

° Presidente da Comissã .

pelo sr',Mln,.SÍlo � �el_.rn ..latu'daquele vespertino sr. dr. Vasco purar que rel�a ?m arnbient
RIO,23-Sómente cite

pes-'I
aConselho opiniou no sen-,S<\lário Minimo dêste Es

as �r�vldenclas ��e ]ulga�, �e-I Lima, para o nosso companhei-I tenso no Qual D Orsay e em
sõas foram detidas pela policia tido de o peticionario dirigir-se dr. Rogerio Vieira, recebeu

cessarias no sentido de nao !al- ro de trabalho Mimoso Ruiz, durante o carnaval, sendo insig- ao poder judiciario, uma vez sr. diretor do Departamento
tar, ao c:r�arr:e,n em persp��va, com � qual manteve longa con-

�

nificante êsse numero, em rela-I que o assúnto escapa á sua cional, de Estatistica e Pu
o imprescindiv el concur�o ues�e ferencia sobre assuntos relacio- ção aos outros anos. alçada. dade do Ministerio do T
pros�ero Estado, atrav�� o bri- nados não só aquele importan-, N se bebeu 8 HOe••e"l6�eM•••�.bI"'O 81GeOe8 lho, o 'seguinte telegrama:
Ihanhsmo_ da �1.la condigna re- te orgão da imprensa brasileira.] unca

AV O
RIO-D.E.P. 139-Cons

presen.ta�ao, �Indo ao enc�n�ro como tambem da possante emis- R,.o '

' encerrada, desde 31 de 1an
do.ob]ettvo _:rlsado Vlo JY11n1S- sora «Radio Nacional»,

• tanto no proximo findo, faze coléta
teno da Agn.cul�ura, que e

. d:- ° dr. Afonso Varzea, seguilt, querito censitario. Santa
monstrar periodicamente o mdl-

ontem, de manhã, via terrestre,. rina, até agora e não esper
ce. �o nos.so pr�gresso �o do-

com destino a Curitiba, onde" RIO,. 23=-Um vesperhno fez vas remessas, salvo um o
mlnlo da Industria pastoril a enl'1t ete nos bares constan O abaixo ássinado, avisa a todos que se acham em déài:.o

.', vai passar o periodo de férias:, um .... t ,- , tro, renascente porventura
° Regula ento da pi oXlma t d q e unca se bebeu tanto vencido para com sua firma, a fineza de liquida-lo até 31 de Mar·

. _ I?, ' com seu ilustre progenitor. I an o. u n reça, acusou contingente
Exposlçao, ]a aprovado pelo sr. I no RIO como neste carnaval. Só ço do' corr�nte ano. fichas, sendo 866 na ca
Presidente da Repubica, será' , uma companhia de bebidas in- Findo este prazo, !lerão a9 di vidas entregues a um advogado 6708 no interior.
publicado em folhetos e remeti-

.--------

,

. -.

formou que vendêra 2.700.000 para a respectiva cobrança amigavrl ou judiciaria. Tem quadro geral coI
do imediatamente ás comissões 11m l�vl.'() de eh IU- garrafas de cervej� 300:0C:0 Ii- Fpolls., 23 Fevereiro, 1939.

nono lug�r, logo abai,x6-
regionais. ..,. I tros de chope e um ml},ha,p de Irê S. Ulisséa

com 10.295 e logo acima
.

Lembraria a V. Excia. a ne- berlato nnbre 4» mo- garrafas de refrigerantes. N. 84 5v.-l gôas com 7.891. Nota-se r
cessidade de mandar oportuna-

'

Iiuento mundial I
....�:::="�����������������������

I .
tados unidades Nortistas, d

mente, para efeito da correspon- I
==== ,� I

' .

d d t
' .

precane a e ransporte, a
dencia, o local da séde e os LONDRES, 23 - Dentro de i

DA'
e • T' . Ouvidos, nariz, �ma assinatura mensaã estão sujeitos retificação. T

nomes dos membros designados alguns dias os editores Hutchin-: f. f únuuo avares -

dar='anta I via, parcela Catarinense, e

para fazerem parte da Mesa da SOI1 lançarão ;-no mercado um: e fi!I I
de A GAZETA, custa valendo aproximadamente 4,

comissão ora constituida. livro de Chamberlain, publicado: CIRURGIÃO-ESPECI:\LlSTA Assistente do prof. Sanson apenas 5$�DO tipos salario, inferiores 400
A

. c?misSãO execu�i�a cen:ral, reservadamente em dezembro: I Consultas das 10 áe 12 e uas·16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456 mensais, mostra acerto com

p.resldlda pelo sr. Mlntstro, .un- de 1938, sob o titulo «Em bus-; !_ . -� . -,'. o .' foi conduzido trabalho est
clOn.a anexa ao D:parta�ento, ca da paz" e contendo os dis-j O TE P·O tico nesse Estado, fato pa
Naqonal da Prod11çao Ammal,; cursos que o «premiep' pronun- i Ora_ J'OSE'PHINA SCHWEIDSON qual muito contribuiu orgão

I dou durante a crise cheque. 01 ritario dignamente presidis .

..........................(1 ! referido livro não será acessi- d cI S"nll'-oros Depal·tamento de Aé.. Solititais informações s

I
1!9 I IHsBeeialist� em 'oen�as e .::; U ... i·. .: I vel ao plíblico sob o mesmo Il" ronuot ea (;Ivil data possivel remessa ind

Ulce�as varlC.osas -;:- F:r�da8 � titulo, mas Chamberlain ainda e ereaD.�as) respectivos.

i'
atoBICas- _FI91)Jla! �rOlllcas : I não escolheu o novo titulo. A Boletim diario da Esta... Devo escla'recer Departam-Iuflamaçoes c:romcas em � obra será publicada em muitos

�ONSULTORIO
,.ão Aéro-climatológica Estatistica Publicidade os�enhoras, etc. pao curadas CD 'd' s

' 11'

• com a INFRAZON TERA. .! I lOma .',o, apurando e extraíndo em fu
• tll., ...... - .. -----------•••----.. Rua Felipe Sehmidt, 39 Previsões para o periodo das volume. das contribuições, c

I
P�A, (Raios Ultra Violeta : i li j·egnlameotaeão 13 horas de ôntem ás 18 horas um per si. Já concluiu Di
,frIos, de �nda_ ultra-curta,>-.: da profissão d. HORARIO: da$ 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas ue hOl'e: Federal, esperando entrege para aphcaçao local.) o • I

Procurem o consultorio dQ : mU�Jleo TEMPO - Bom, sujeit.o a I
Comissão Salário, Mínimof

. ,'-

I
passageira initabilidade. que impressos, isto é, prox

I dr. \urelioRotolo 11 RIO, ,23 - Termin�rá a 11 I n J
N

dA· Olhos, Ouvidos, TEMPERATURA - EstaveI, semana, quando ela voltará-
.. d . (Ir oao e rauJo- N •

G
' VENTOS- De norte a lellte; nir atacar .S. Paulo; depois: Rua Felipe Schmidt 18 • e ma:ço o prazo pard apre- I -,'

..

,arlz, ar�aDta 'lluleitoB a raiadas frescasl sará _Mi�as Gerais; a ,segui
I

' .

• sentaçao de sugestões ao ante-

I I As temperaturas extremas de de Janeiro, acompanhado.......................... projéto. da lei regulando e exer-

I
Especialista do Centro de' Saude .

Aflsistente do prof. Sanson I' ontem, foram: maxima 27.2 .. mI'- Grande Sul e assl'm suces'

Cicio da profissão de musico. "

Consultas diarias das 4 ás 6112-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447 : nima 19.7 registradas respetiva- me.nte. Logo espero Sa!1ta I

Caroaval diferente 'mente ás 12.15 e 6.10 1t.orslil.· tarma os. terá até metade ati
para pelor I

se não fins proximo mês fi,

L- -I- d 12 I
'

Saudações. Costa Miranda-UI
RIO, 23 -O «Diario da Noi- Imita o em o o tor Departamento Estatisticaif

te» publica impressões sôbre o - APAR,ELHOS DE J'ANTAD
,blicidade.

carnaval, dizendo que, o Rio OS Juros, nas
'

ca- � "A GAZETA" acha..eviu um carnaval diferente, para "ROSENTHALER"peior, pois se faz agora um car- sa's de pe'nhor venda no Salão Prog
naval para os turistas, carnaval
artificial, sem o entusiasmo e

a vivacidade naturais do povo. RIO, ,23-Foi assinado decre-,
Como consequencla, os 'presti- to vedando ás casas de penho
tos foram fracos e mal aprQ- res cobrar juros superiores á
sentados como concepção artis- taxa de doze porcento, comis-

,

'tica, e nada apresentaram, �e
I
sões com descontos' fixos, ou iRecebeu

novo, com realizações materiais percentagem sôbre as quantias I ,

alhas.
, mutuadas, além daquela taxa I

'

FLORIANOPOLIS, Sexta-Feira 24 de Fevereiro ,de 1939
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recomenda.-se tanto para roupa fina �omo' para roupa comum
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