
fEISH···õH···ii·õ··MEMlEN S·�"NO
r. «Diario da Tarde», ha dias, em uma de suas' "No- I. O -Interventoro. lN'erêu Ram.OS publicou um decreto-lei estabelecendo normas

tas a Lapis- , traçando o perfil de um dos novos aspectos �.
..

• N

II'. de Florianopolis,' com muita justiça e elegantemente, poz I para a oIfriga....t,nried.ade. �.' '.

servíce primario, instituindo -

a qlutaçao esco ar
em relevo a remodelação da rua Felipe Schmidt,

compa-j
_

.

. Y ,

_
:$ I!

I) rando-a a majestosa avenida de grande cidade. E, sempre e (r·,an"''''' ,{ egistro do CIJfSO escolar'I com muita justiça, exalta a iniciativa particular, que, .
h- -'

. uu Dr·

-I pontaneamente, vem correspondendo � espectatíva �ó Pre-
. feito Mauro Ramos! pontuando essa, Já hoje, principal ar- Em data de ontem assinou o

. ,

'. teria de nossa c�pltal, c0f!1 ?elos e suntuosos. predios. '

.1 Interventor d.r .. Nerêu' Ra�o�, 'na! educação da Infância � da ju-; mento primario oficial
: A observaçao do «Dlar�o da Tarde», fOI des�as que pasta do Interior e justiça, um ventude problema que Interessa

I trado regulamente no

: valem por .um acordar em dia modorrente �e verao em

I
importante decreto, de que re- ,á construção moral da Nação e' mento de Educação,

f que o amblen�e se nos apresenta nessa quíetitude exta-: cortamos as disposições' Ilrin-' ao seu equilíbrio político.. não � crianças de oito a( síante de .Iuz Int�nsa, fort� e creadora.
. . cipais:

.

� I póde ficar adstrita á vontade ín-] anos.
.'

� Flonar:opolIs, ha m�lt? te�po, .

é tida como a terra .

Considerando que a ;Con'sti-, dividual ou a opinião puramen- '.
.= da estagnaçao. Nenhuma íntcíatíva vinga.. N,ada floresces'< tuição da República estabelece te especutatívas, mas coordena- Art. 4 - Os pais ou outros e) - sendo precipuamente e-

I Tudo morr,e ao r:ascer, "pu do mal de sete dias, Os po-
: I a obrigatoriedade do ensino prl- ;

da e disciplinada, desde já, pa- representantes legais são obri- ducativas as normas de obriga
s deres 'pubhco� nao contaram nunca co� o concu�so �a rnário como meio -de educarl. a' ra fazer parte de, um plano fu- gados a promover a matricula e toriedade do ensino primario, asJ iniciativa

p.
arhc�lar. Antes, pelo

co.
ntra�lO, ��l�

r.e.
sistencía

l·lin�ânCia
e a juventude no

".C.U..
m- -turo de.

educa.çãO nacional;. .�. frequencia.
das criança� em multas sómente devem assumir

fi franca, ou passiva, se opunha sempre as iniciativas dos primento de seus deveres' Pára' Considerando que, destarte, Idade escolar, em estabelecírnen- o carater repressivo e ser apli-: administra,d?res fazendo crer prevalecer, em. no�sa �er�a com a economia e a defesa da I devem cooperar para a efetiva-'j to primário oficial ou registrado cadas alem do minimo, quando;� senão espirito retr?grado,. pelo men?s estaCI?nartO, indi- f Nação; .
I çãe da obrigatoriedade do ensi-] no Departamento de Educação. elementos de justa convicção,ferente aQ. progredIr. da CIdade. Varias tentativas de re-

-

Considerando que' a oríenia-" no prlrnarío, assim {)I$ responsa-!' 'se averiguar que a infração re..

i . modela�ão for�m fel�as em outra� epocas. TO_das, .
porem, • ção do Estado Novo, no tocan- v êis peJas críànças, em idade

.

Art. 5. - ('o. infração ao dis- presenta urna deliberação resís
" valeram' .por SI, �ó! f.lcaralll �m SI mesmas, nao vIngar�m & te á educação, é Intensamente I escolar, cQ,ID-O todas as autori- p�sto,no arhgo. anterIor, deter- tencia ou burla ao cumprimento
: em outras �e iniciativa parhc,ular e pe.rm�neceram assim: I nacional, cumprindo

-

aos pode-] dades públicas e todos os cida- minara as seguintes pen�lIdades: deste decreto-lei;
e. como espeCH�em :aro.e e�tertl em me�o a flora vulgar so- I res públicos exercer contínua I dãos brasileiros; a) - a falta de matricula, na

,
'.'I frendo os �feltos .Inevltavels do mí.netismo, perdendo por vigilancía e tutela eficaz, para I Considerando a necessidade I época legal, multa de 20$000 a f) � as r1_1ultas, porem" s�rão

o inteiro a singularidade de seu aspecto moderno, para con- que o espirito dá 'criança" seja': de ser iniciado o recenseamen- I 200$000;
.

sempre aphca�as no maxlmo,.I fundir-s_e com, o todo velho e �mbolo�ado. . . impressionado e guiado por en--f to escolar, para o conhedr1_1ento ,. b) - a n�o jus�fic�ãO dei quand? ,se aevnguar que, a ,falta

;e:8
Nao havia que fazer. A_ cldad� tinha que ficar assim sinamentos que, além de úteis jexat() do- problema do e�mo e, fatta por mais de tres dias, den- de �aLr1cula ou freq,uencla e de-

mesmo. A gente da terra nao .quena outra co��a. E o á cooperação social, lhe estimu-: da educação no Estado.' f fro do prazo de uma semana, te,rmmada por.contrariar ou burla.r,i1heo levava as culpas, assumia a responsabilidade de lem o amôr o culto e a com- multa de 10$000 a 20$000; I direta ou indiretamente, as I �IS
todos. os fracassos �a ad�inistração._ A culp.a era .dele preensão ás' -tradições e ás ins- DE�RETA:,: .

c) - � cessação da. frequên-, de nacionalização do ensino,

Se mesmo, do povo; nao haVIa q�em nao �cr�dltâsse nISso. tituições brasileiras; - Sãõ Qbrtgadas a fr:- CI� da criança! por mais �e �I? ' a' '"

e.
Entretanto, essa observaçao do «Dlano da Tarde,., Considerando que sendo a au�ncia esc01ar em estabeIecl- mes, sem mOÍlvo que a justift- CONTINUA NA 7. pACINA

" como quem disperta um dorminhoco a sacudidelas, veio ,_ ! • Q[
, l'

j
..

etê�. • .ZV M • .
'iIiii WiM"WSblíii 6 m 7"'�"

• abrir-nos os olhos mostrando-nos o espirito de nosso '

Z
-

I: povo, por um prisma muito diverso, que ainda não nos

,tinha oGorrido.

,'::"
'

_

,-
Como se vê, o que faltava em nossa terra não era

I espirito de iniciativa, nem o i1heo era indiferente ao pro-

:1 gredir da cidade, estacionf1rio ou retrogado. Não; ele era,
como sempre foi e continua a ser, de bom gosto e sen-

OZ' Di.<0>--sato, Não via nas primitivas iniciativas-- de remodelação, . »«
_,'

�"
finalidade ponderavel. Considerava-as como remendo pe � W
pano novo em roupa velha: um pedaço aqui, outro ali,

Diretor..Proprielario �AIRO• sem ordem e sem plano; ou um meio, mais ou menos

I ;,:___�_._..::._ .. . .. _. -i-.honesto, de ... gastar as rendas do municipio ... e coçava o
\ S b d' 25 d F

.

d 1939 I NU�IERO ". 1378queixo procurando um banquinho no Oliveira Belo, onde ANO VI.: _,_F_f_c_ri_,ã_n_O!_��_s, a_a_!-+ e everelro e'
_. ..,-- _fazia seus comenta rios, deixando o barco correr.

.

------------�

O que faltava era um homem que olhasse os inte- -

� ,'"

d'
'"'"' _ 'I' BeJ�ovitl.. .para ' •resses do Município e da cidade, lá de cima, bem do al-

A'
- -

to, donde se vêm as cousa em conjunto, sem a teia de'

S S
'"

lVISO-- I embaixluJtJ! .,,-em,..;
minudendas indivlduaes em choque com os interesses co-

.

.

. I' Berlimletfvos, e dai, vendo e senti.ndo as necessidades ,g�rais!. <
". ,

-

.,
•

I traçasse um plano de aqministração e metesse m,ãos. a,·
_...........,_.,...,.._,_,.,...�"">'

.

t
.

-

,_
.

.
.

- .

'.

.

_ f - RIO: 2.4 _ O presidente da:: ob!a sem dar c?nta. aO�j!pu�havantes n� _;ca_saco.., ao,s pSIO.:;

'1"
,.;.,.i:-.._--,.;.-�..;_.,_---:;;..--'-:..-,-�-.......,""'...�---�----�, -' - -

.
,

.

I RepubTi� l1,ssin{)u um' tlecretQpSIO ... dos pa!,pltadores, 'sabidos ou des('1el'tados.e caml-, -

.

-

r'I-a.'J,s...:�.:,-'··
..

�.'-'·'�'�· O:,E'
,

s"ta"d'"'0-"ti>
, ,

remove'nôo 'oJu'ncionario q� çar-nhasse para a frente sem olhar para traz nem pata os'
_.

'

.

"

.

'.. reira de diplomata João Luis de'lados. Isso êra o que valia. .

.' . ......
. Guimarães GQms� d<r'-Secr.etarla.E a prova, como bem se evidencia da nota do «Dia- e . - .,

.

'

de Estado das Relações Exte-rio da Tarde" ,- está aí .com � Prefeito Mauro Ramos, cu- : ----- ---�,_-_�__.___ riores para a embaixada emjo exemplo o i1heo vae seguindo, fazendo por si o que : I Berlim, onde servirá como pri-lhe compete, e Florianopolis se embeleza e se desenvol�e e .'

.
.

meiro secretário.de maneira surpreendente, numa dem.onstração . ple�� do
.

Pelo lntervent�r F�deral, dr'l decreto interpretando as linhas i fo� do Rio Cont�ge� no, rio
quanto val�,um administrador perfeltamep�e .1de,nt.lflcado Nerêu Ramos, fOI assinado um divisorias de diversos mU�ici-1 Sã,b João, .pelo. I?nmelr� aCIn:a .-----------•._

lo com os intt�rt:sses do povo e sem pl'eferenclas tn�lvlduae�. ' - - - pios, o qual é do teôr seguInte: ate a foz do no Forquilha, so-
•

:', A cooperação àus particulares com o Préfetfo Ma;t'to Mal·s vale' pt'eve-
.

Cot}siderando que a linha di- be, por êste até a SU� nascer:te;. Ce'ntenarioRamos no sentido da remodelação da cidade val'e o d zer I :visória entre os municipios de daI segue por uma lInha seca
:8 do povo: «Eis o homem». ti· d I Mafra e Itaíópolis foi calcada até a mais alta nascente do ar-

.Ie Tobilas: A. M. e "'r o que re- ein elemi!ntos cartográficos for� ro�o Trincheira; de�ce P?� este

'I U a• I necidos por aquelas Prefeituras; ate a sua foz no no BU�la; por� med·,a· r Considerando que, depois de este abaixo até a foz do arroio Barreto.................................................., .

,

Q
.

d N 'b t

IA
.

G M A IS'
... baixado o decreto-lei estadual uelma o

- ovo; so e por es e

. elda�e �e uara- I
.

n0." 238, de 1'. de dezembro de até a sua nascente; dai segue· lJIf,4aeta !oi lu.va- !
"

--- 1938; aqueles govêrnos informa- por uma Iinh� sêca até a nas- P. ALEGRE, 24-0s estudan-ente atul·gltl. por .. . I, . li ram ser impraticavel o dito Ii- cente do arroIO Passo, do Pal- I
tes de Direito desta capital di-lllOa tromba d'�gDa de cem ladroas prê· � Entre 11 Escola Normal I mite, por existirem êrros noS; m�;Íp; desce por este ate desem- rigifam um apelo aós seus co-.

SOS na c a pi t a I e o Instituto de �ducação : dadt' enviados; bocar n� rio �ãO Lorurenço; P?r legas de todo o pais no sentido
S 'paulista encontra-se, ha �Ias, .uma I Considerando que êstes êrros este ab�lx0 �te a foz do arr?1O de ser promovido o maior nu-

23 h:�U;�O �tnu���t�m�id�� turma de operanos, hran- I atingem tambem b, limite entre CachoeIra; sobe por este ate a, mero possivel de comemoraçõesdo pedra, sendo q-u�, por, los distritos de Mafra e B!!la I
sua �ascente; daI, segue por, oU-I do centenario de Tobias Bar-de,de Guar-atinguetá foi nova- S. PAULO, 24-Tendo conhe-

vezes, fazem � ap�lcação i Vista, do município de Mafra; tra 1.lnha sec� ate a nascente do reto. O apelo dos estudantesn;ente atingida por. uma .tromba I cimento de q'-;le varios ladrões de cargas de dmamlte, re-

I Considerando igualmente que,: arroIO Pscheld.t; desce por ele gaúchos é extensivo aos inte-,·d agua, que produzIU senos da- I e assaltantes perigosos estavam sultando das explosões se-
; por deficiencia de informações! até a sua foz no rio Lança, des-Iletuais. brasileiros e a variasncs materiais, pois diversos pre-I prepá'rados para agir durante os jam a!irados a, grandes

l' e. e.tementos car.to.gráfiCOS,
foi fi- �e ponto segue por. uma Lif.lha! academias de letr,:\s.,dios desmoronaram. Felizmente,' três dias de carnavàl, a Delega- distanCIas os estilhaços, o

. xada a divisa entre os municl- seca até a foz do no Poço Cla- ..

... _

' . ,fpela madrugada as agué'.ls bai-i1cia de Roubos, em sucessivas
que represent�, natl!r,�l-:�. pJq,s_d.e Porto BeLo--e" Tij�a3, ro no rio Negrinho; sóbe P,-)i' 4-6nl;e os mUnlcl�.!?,S da

�xaram, verificando-se, então, que diligencias, efetuou a prisão de. mente, u,m· seti'OÍ>engo \ I pelo rio doS' 'Bôbos acimã- até :á"res�té .. �---f� q.Q...�rio_Sa-ntó
. A,rr:, i P�:to_Se I t:'. e C�mbo�!,J, Co-�oram desfruidos os reparos fei-I' todos eles, subindo a mais �e não só para os moradores

. I sua nascente;-"no morro
..
Antonlo i tomo; dai segue por uma ,hnnu n::"ft na mais alÍ<. �as ....,-nte ,;Iotos por ocasião da ultima trom- cem o numero de pessoas deh- circunvisinhos, como tam- I Simas' � I seca até a nascente do r.l'� d) rlJ dos Bôbos no morro do .....e-b\ d'agua que caiu sobre aque- das. .

"

bem paré}. .os' tta�seu?tes, Codsiderando
If'por int9�Conde; de�se ponto . contin-Íu

� d�o, �egue pelo d��isor àas ag�as,"egiâo. Além disso, o sr. Juvenal. de -

No Distnto Fed?M1;.;-q��r '-mações posterro 'decrelo- .p.or outra Itnha seca até a fez, dos r"os Cambo:lU e Pereque e
. Toledo Ramos, organizou turm�s a P.refeitura; qu�r a Ponda -� ,i eStadual a�'êtl ado, a Co- fdO arrOio Tat� no ri? d� Areia; Itapema, conhQec�do ��Ios �O�.�SNau '·�.agou o barco de inspetores para rondar os

CivIl, só permitem o uso, $o
'issão Revisora do Quadro Ter- sóbe pelo arroIO Tatu ate I sua de morros S"rtao da MISLI ta ••. '

I bairros mais afastados, tendo, no .arreberitame to de pe- 'titorjat4.l�st�0 teve �e�i�. n�,séente; da}. segue por um.a li- S�rtã,o do T.rom�udo, V�rlea d?e',
.

·aJ·avam essa medida de precaução dadol dreuas, �entro d-r:pê� . m'et1tb'-Ü�'i:ttre à:que1e �'�'Aã{) !}B�se.ca--ate,a @.scene ..ctQ �r- (;:<!ete, .Cadela, e clo_.A�elal, ��é am qu � VI. bons resultados praticos: os rou-
metro urbano, de polvora nasce no rriôrro Antonio Simas rOlo da Anta; desce da Lagoa; nascente d? ;-10 ÀH;la�, Cia� &€-"'"

,
\.
\ " bos verificados são de valor I

de mina, mais vurgamente e sini no môrro do Cedro; ;' sóbe por este até a sua mais g.ue pelo d1V.I�or das agua-s dos
5 'glObL ,,,trott�rs diminuto, p�is não v�o além de

conhecida pelo nome,' de Cónsiderando qu.e êsse . êr-ro alta nascente; dai' segue pelo, nos Cambonu e Itapema, pas-
.

,

� \
. f

'" quinze contos.de reIs o mon-
. «Bombarda" e empregada atinge tambem a divisa do mu- divisor das a'guas dos a.f1.uentes! sa�do. p�lo ,morro do Encano

· HAIFFA, 24-� � barco qu� ,tante das queixas apreientadas sob a forma de «foga- i nicípio de Camboriú; dos rios Preto e HefCIho ou, ate atingir a p,onta da Malta notransportava três jo 'IJ;ens «globe- lá' pelegacia de Roubos.
_c chos".

. '. Considerando, finalmente, que Itajai do Nort� até alcançar a, Oc';ano AtlantJco.
_�rs� norte-amerh�anos, nau- .uo....... _ ......

__ ... _ ......__ .....

Com li uti1lzação destes
O' art. 2°. do decreto-lei estadual nascente do no Preto. I ...�u na costa pales tin.1ana emI' h· dor poder-se-á perfeitamente n0. 238 de 1·. de dezembro de

.. I .�':__Entra os, mun.i�!pIOS deonsequencia de tragi'cO' '.acide•."_' I" POVO elO alxa
obter o �a�r.amento �a 1938 permite sejam bab�ados 2-Entre os distritos de i TIJucas e Cambofll� ..Co�içae em que encontrou a: morte <40 Brasil ,�ID Was-
massa gramtJca, que faclI- «atos interpretativos de linhas Mafra e Bela Vista: Começa I, nu ponto em que. o dlVI.�Ol das

��08 oc�pantes e. os (�ois o�-
lo..

'''''. hingtoD mente, assim, se. desloca divisórias que vierem a se tor- na foz do rio Butiá no rio Ne-I ag�as en!re os nos Tlju.c�s e

d obrevlventes' f1cara'm fen- ".' por meió de alavancas ou
nar necessarios.; gro, sóbe pelo primeiro até a i It<ll]ai-minm . enc?ntra ? ,dlv!s.or0\v \ �'<: YORK 54-0 novo - cunhas. DECRETA: Arto. lO.-Ficam foz do arroio Trincheira; sób:;j das aguas. ?OS nos Italal-��r1maldo E,vans, Charles i King e NOyA "or do Brasil er1_1 Was- I Seria, a nosso ver,

.

me-
inter retadas da forma seguinte,l pur este até a sua lt;Ials alta' e. Cambonu seg�e pelo dlv.l�orert Bralgon, depois de atra- [E.mbalx�d, .

Carlos Martms Pe- I dida acertada que de Igual
as li�has divisórios entre os nascente. . ,�0 I d�� aguas ,dos n?s �ambonu e.ar a Europa em motocic1e-1 hll1gton, sr.

'<3 chegou da Bel- modo futuramente se pro- .

unici ios de Itaíó olis 'e Ma- .', , . TljU�aS ate a
A

mais alta nascente

d
egaram a Aten_as! onde I reira de SOtli... �n Mary", tendo cedesse nas obras a que nos' � Pdistritos de I?Máfra e Be- 3-Entre os �unlcrplos do i do no dos Bobos no morro do
eram suas motos e compra- ,gica pelo «QUL

'1" OS jornalistas referimos, por ser oda sa- lravf:t-a neste último municipio porto Belo e TIJucas: Começa: Cedro.Um barco a motor' ti bordo·) em conversa con. \O�mocracia é bedoria das nações «mais. a

t 's municipios de Port� I
na mais alta nascente do rio I Arta• 2'.-0 presente decreto

oqUal continuaram � viagem., declarado que a «\�4erosa

na]
� valer prevenir do que. re- 'I' n �n� r�.? s e Camboriú' I dos BôboS no môrro do Cedro, \ entrará e.m vigôr na data de sua

4óte
barco foi colhido por uma I. aibda uma força I-_ ��

..

rÓtjmista I mediar". .. .i el�E�t�a os municipios de
i
desce por ele até.a sua· barra I. p.ublicação, revog�das as dispo-

Ost
nta temp�stade ao largo da l Europa- � mostra�.�o; . pé). paz 1\ � •

afra e Itaíópolis: Começa na. no Oceano Atlanhco. i. slções em contrano.
v.

a, em consequencia da qual j quanto as proba I a es
j _ ---., ,

ans morreu. 1 no Velho Mundo. ,

/�-=.�"�,-�.�--��--

BlBLIOTBEO� POBLlQA .

.

-

.

�

EntTSPs. 2.) ,2-
Sabida. J-_...

PRIMARIO

ou regis
Departa
todas as

quatorze

que, multa de 50$0000 a '.' .•

300$000.
Entre os preceitos a observar

na apllcação das multas 'clesta-'
cam-se os das alineas e e f do
art. 6°, que .assim rezam:

�ALLliDO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Flor.-..._-opolis, 2,��i"""939

A G A Z E--T-A--:-"'
·

----C-E-S PoRT IVA

Luizinho, por estai doente, não

RIO 24 U dI' d
atuoli no scntch patllista, sendo

é'.'
. -

�a "e egaçap l°' sllb,tituido por Armandinho,' que
Am nca seguIu. ontem, pe o

t 't b
G I O· [) I a uou mUI o em •

...enera sonp, para a l818,

"fim de Jl��utilr qualHJ jOí:OS ali 'Ch: : I . d
r��:��������::�_�

- .qu n )0, q1le (lluuu � center

H Ab
-

B tO @t 'fr,rW3Id no s':ratch bandeuante e

�
.
rao

e
ua ln � qtl�' ulc ve na iminêflcia,ha me,es

Iii S h � pas8ad(l�, de SCl contratado pelo
� en ora � Botafogo, atu0u muitv melhor
-

�
� participam a seus parentes e �. que Tel ...co, que era o'ff center

IIll' pessôas de suas· relações Iii' f d f"
�o, fo�te Clube f,spodivo , .

I G que sua !ilha HILDA aius- �
OIWa( e ellVo.

Patsand.u, �e Brusqueire�ebe_rrf��;:/��. ,<�
,

, 'i to� nUP.c.las
com 0., Sr. SE· � Villadonicíl,dtfinÍtivamenle, não

a comUDlcaçao de haver sIdo elet· ""O rn eu e e�t! VEIU�9, l\19NTEIR<? pA n. , , , o-

d - d· - ',ncluido no .� SILVA, ofIélàl )maq�llmstn.!�, ��lS voltara a.! fi�e\ras,do Vasco
ta � empossa !1 a sua, c�va lfe '.

.

I da Marinha· Mercante.
- -c· ii da Gama. ')..�

tona, que 6cou constuwda CGmo Se Iec I on edo '� F __ i

segue:
. .

.

�

\
,_

d a r ioc e ?
.. 1, n FlorianoilOlis, 18-,2-1939. � Baía terá seu contrato rEInCm-

Preudente: Anes Gevaerd, 1
\

-

I �� t�����l � dido co'm o Vasco c, confolime
vice-presid�nte'.:Jos� Boiteux Piaz-I" RIO, 24 -Um vespc.'rtino diz II��� I Bilda

'
..

..; no'jciaÓl, Fantvni, irmão de Nigi-
za; 2' vlce-presl,dente: Wall.el' que Jaime Barcelos está (,C)oitand(l ,,� �;: b t" I t d B \

A I I á E Id R
Cf II �� e

I�
� n o,

.

era ItUíl_._s.or e e a�..

a
•.ppe;

•

secret fiO: wa o IS- de in h'l'r Romeu no ccmbinado. =-&-"""fji:)1 ���� _

b H k I""""''''''''''' �' r-�-

tow; 2 'secretário:Ro erto ar! e;
que enfI( [itará o� paulittn. ; Severino �

.

Menutti,qué estev'e no Santos,
I ij confirmam i e que. fugindo da maior cidade

"'A GAZETA" acha·se á �r.#l��*,�� e do melhor clube d� Santos, fei
vendfl no Salão Progresso N. 83 3v-:-2 f'ara o Vasco. foi expulso do

,spvrte nacional. De geito que
n�m o Santos nem o Vascc.J.

Redator:

A defesa da tá
tica cerrada
ri. se coaduna cem

futebol brasileiro

o jogo Av�i x:bs italianos
Cíp foi ediado:voltarn a pro"

F
.

f I'
.

f I'
! cu'"á r J'Ogado ..

OI, e izmente ou 10 e rzm-nte, !
A'"

..

adiado.o JOIo Avai x Cip. Ires na rnar, ..

Segundo soubemos, é para dar:' Ca doSu I
tempo de concertar o pavilhão. pSe este é o motivo é murto' RIO, 24 -Um vespertino pu'

plausivel e justa a medida, porem, ·blicou .' uma correspondencia de

I se não far por esta razão, [Ião
I
l3uenos Aires ,d�zend� que o áfer:

I achamos motivo de ser, o adia- :.fado futebc"shcc italiano e�ta
�i está quando le deve aeo!lselhar a tatiea dI) «terceiro! mente da peleja. I �bcrto novamente para a América

blck» I que 05 ingleses denominom jogo de gato e do rataou. ..
no Sul. Ectre os craques que de-

-PJVque lJ[i) jogador etoma conta» de outro, �eguiodo.1) rigoro�a-
T reina o A,:,a I

i
verão srguir breve:nente está Ga-

mente (a «defella cerrada» do »mestre_ Carlits]. Ha uma tauca A d' " técni d A"a" -Iatco, uma das maiores revelações
.

d
.

.

f I 'd \! h I (
IU!ÇaO cmca o "d f t b I .

que aIO a hão OUVI 8. ar aqm: a o .. v -ec e on» ataque em V)" F. C ..

t éd _ ,..:J U e o argentmo.
adotada reloo €iuadro'! que seguem o criteno do =te.ceiro back»!

.

't' Pder nosso 10 �rm dlo, codn . e.:< , C ,.

t
. "

'

I' '. i voca o os os seus Joga ores o r r , I Ca as·
contra �s que u.�m li sisteMa c .S3ICO do . centre-médio ofensivo, 'II' e do 2' quadros para, amanhã,lt.. ã d S
Os dOIs 'pontas Jogam avançados, o centro-avante recuado e Oi í às 9 hs., realizarem um treino no' ',�� t;?

.

O :? .

Oleias entre o comandante e os extremas, Trata-�e de uma das 1 d· F C D I 1�} C r1stovao
. 1 i r I ca.mpo a . . •

mais recentes h rmações oe &t"qu� e tem ! (,1 (lW d:',,:oncertar 8S' ----_ , •

<lefdas mais ��!U"<l U,!.\ OIHr" r,r 'ç'. ta,""h, .. , ,.", "V». '., ç�os.;s� da di-I,' ,�IO, -,24-Noticia-se �.l!e é

�w"'a um --l", P " lJi�f" \I-,<"':r" -u. ,;� fl 'WI<\ r�torla do cr�hr.a a FIlul\ção·do S. Cristo-

b m v_ (d, 'yU6�lt0 o ·;erl�ro.av .'
'
.• " o· .uno ! R i :;,;. r;hue!o , r��, .que além dos cem contos d.e

ponta fvrmélm uma linha t';n dlllgO'!d, A .1 ,I}. ,,�dja adolá o
. 1 r�'C:JUlz�S com a ex",u são ao ChI-

mesmo processo, ficando um asa médio avançado, lendo um

pou-, Terá lugar amanha na séde 11t', terá de pagar oitenta dolares

co at.az o centro-médio e ainda mais recuado o outro asa-médio. ,do C.N. Ria�huelo, e:tabelecida 1 à C.S.D·,I pelos finco encontros

Na zaga ainda 8 mesma formação é mantida, ficando u' za8uer.· na Rita Maria, às 9 hs., a posse
da excursão. A Liga de Futebol

11'0 avançado fóra d� area perigosa; e eutro. recuado, lã dentro dá DOya diretoria deita vigorosa> }(ão reconhece a. penahdade q,ue
dessa arpa. Nesta .uhi�aa Ec: mação .em «V�, o centro-avante exer= agremiação desportiva, cerimonie a J�nta G�vernltllVa do.S. Crzs
ee as funções ordinaria �f um,meUl.

. que promete revestir-se de grande lava0
. a�hcou a seus Jogadt;r(s,

Temo� ,que consld,�rar Ó centrr,-avante uma força util ao imponeacia. tend� �ntlmado . aque�e clube a

at.qut', com o que, nos achamos na c\lmpanhia de b-:>Ds mestres Somo� gratos pelo convile quI',
constituir uma dutlona. até três

do Eotball inflês. a.lversarie i serenJos do
.

«terceiro back-. Um de- nos foi dit'igido pelos srs. \Valter' de março.,
k. redça que o centro-médio é grllndemente uma força atacante. Lange e Vítor F. da Silva, res.

Olltro, fJfe�ta o seguinte d ·poim'·nto: o jogo do ct"ntro-médlo di:' petivamente presidenta e sew:tá,io
!fensivó é impopular .ia W"",1 mfllolía ri" e�pda-1or�'s. .Muitos daquele glorioso clube náutico.
!D:estres e li einarJores d 'é\. (,vam no l;;;'l?-bc<h

.

N(ls,os jogadO>fs [i(eWSm saber 'celtas ddicadezas téc:ni-.C Iube EspO r

n'5. mUlto uteí� em dttermliladas ocasiões. mas daí não ee infi I) tivo Pa ise nd Ú
-que o football brasileiro necc�5iie escravizar-se a taticas estranha5
e de efíciel1cia duvidosa em� nosso amhiente. Na lllvlaterra, o Ar
seMI adotou a tatlca do eterceiro bach e fez enorme· anceslo.

Aqui, o Flamengo ia «naufragand.)'O com essa mesmis!ima tatic8,
trazida pelo sr. D9ri -Kurschner, e o Botofogo edeu tom os

Lburros n'aguli» no compeonato de 1938.
Será preciso argumentar m8;��

D

�oBtiDDa�ão

ja'

Estação

DIRETOR PROPRIETARIO

Estado

o America contratará: dentro
em breve, o seu antigo -balf es··

quel do Anesi.
>

IM" N
., áttln, no Jogo contsa o or�

mandie, o .grande navio franch

I que está, atualmente, nd Rio, rei

ra
pior 6gura em campo.

.

O Bo/afog(l. mais do que
Hunca, quer, defiílití"amente, con-

tr... lar Juvenal, .
do América, de

ti\inas, para pô-lo em lugar ce
-:3mo, o seu veterano �agueiro.

Os cariocas
t- -es�ao se pre
f:>arando

V0!. Grip'''' G Hesl;:iados

(iUARAIH,A
Não ataca c_> cor.ação ,

l.ABOílATÓRIOS R� LEITE
�'

RIO, 24-Coro o empate ve··! do induido Romeu no posto de
ri6cado no terceirQ jogo, a� P?SSi-I�. ��ite e íntensi6,:odo o preparo

bilidadel dop carioca6 dunmUlram í mdlvldual de Leomdas e de Pe�

"consideravelmente, pois, estando; racio, de modo a que possam le

'marca,do o quarto encontro para! exibir a �nteiro contento.
.

: ser efetuado na Pauliceia, os 10- i Em vutud� do resolvido por

'cais 'carAo sendo mereddamente. Jaime Barcelos. a ofensiva c,;rioca
l' tesoureiro� Artur Appel; 2' te,

�apo!lta�os como favoritos.. I para .0 quar.to jogo, será a mel�a soureiro: Edú' Gevaerd; orador:

.

ASSim pensando o pre�ldente! que IDterve�u no
. �egundo prého dr. Julio Tietzmann; diretor ·té

INoel de Carválho, da LIga de; da Copa R�ea, IstO é� Adilson, cnico: Ewaldo Appel;. comissãC'
; tutebol, e o técnico J�ime Barce- r R?meu Leontdas, Peraclo e Car-

futt!bol: CUlt Wilde, Anse!olC"

U�s, responsavel pela �eleção da; rtlro. , .

rMayer e Oto Appel; c.a�itão d:
��,�de! vão tomar. medidas exce-l I I' quadro: Pedro renclnl. e cap"

pc1On.�1I no sentl.ndo de lue o

i 11 tão do 2' qu�dro:Raul Krleger ..
quadro canoca lotervenha DeSfa

\b, 'l,alha ctim 011 se�s inte8.rantes ,. �omis.ão FIIJcal:
bas 'melhore� condições tisIcas e!

. H Jl. N' I P
'..

.

I Henuque OlImann, onva .

técDlcas./ Loureiro e Manoel F. Neves•.

Hélio Carlos Regis
Riogranden·,
ses versus

Barrigas'
Vet"'des

CRUZEJRO, 24-ReaJizou
se, nesta cidade, um segundo en

contro entre' Riograndenses e

Barriga V (. rdes. Venceram os

primeiros por 2x 1 •

A partida transcorreu morosa,

destacando-se apenas alguns ele
mentos, como: Vadico.Nico.Betio,
Bati�ta e alguns outros. Sabem'Js
que alguns esportistas estão tra

tando da definitiva fundação de
um quadro permanente em Cru
zeno.

Va'rias
Marcelioo Puez e Roque Cal

locere.ambos ex 'médios esquerdos
da equipe do Vasco, ao que se

depreende dos noticiários, não

mais voltarão 80 valoroso clube
da cruz de malta.

Osvaido. back do S. Cristo
vão, está em adiantadas negocia
ções com o Flamengo .

....

RAOUI1ÜMU, 'FUOUElJ.,· CiEmMEll10
."

�: - -.
- ..".'

·'lô:ni(O:·;·�lnfa'I1UI
.., ... � .• : .....

"

.. c'.;.'_"'��� .. :; ..

-

.... ; _�,',.: ..

'

- ,_",_0, ••

: Cálcio, jerr�;Jóilor�, guat�n� .� ylt�fi1!nas

..••.• ,�'.�.�tfíçcizrie�tt'7·ab()�OSO .•• :·•.....
:L.AB()MTÓRIO� :RAUL LEITf; �

A Iurura linha média do Flu
minense está uma incognita, pois,
realmente, o clube tricolor não

possúe um center-balf.

o América
Vlct'nte, ponta direita d0 17fu

minense teve o seu c' n'rato re-
, .

did
.

e
unem I o.

seguiu para
S'aia

I

I San a to � i o "�� n t a C a t a r i na"

Dr. André

PERDIZFS - Vila Vitoria
de !:.anta Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente apàrelhado
para o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneuruotol'ax. frenicotomia, toracotomia). Este Sana

torio encontra· se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi·

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

metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua enc8lílada e

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

Artllh" ,ria podero•• , :.' - Brasil Esporte dernos de Raio X Heliodor.Ondas Curtas e Laboratorio

'I
.

b para exames �e escarro, 'BazaJ 'an.(fullBetc.

Embora b'·�ja tempo, Jaims Ba!'. C Iu -: Seção Beparada para eonvaleilcentes de doenças graves,

I·, _I dando. consta- d estado postoperativo, impa'udismo cronico (malaria), esgota-
Ce os J Vem .....U I A

.
li d "rama. o Pate�ko, atualmente, do:! pon-

. \ � ara o 4',
C

#I

t'
.

i d mauiur�çQo o.. mento, etc.

!ulçlle do se�ecl '!':, �_ ec&rdo: etnl er O e 'deste valorollo clube desportivo, teitos esquerr.los do Rio, é· o qre
Jogo. O técniCO c. ��a(�. I sédiado em JoIo Pels&a, terá lu- ��ii����;;;;iiji�������������� ��t6 tm pior fórml". Carteiro
Com as observaçoel" .'�.eJt�!dJ::: I Bania aar, pelo que vem de info,mar-n?8

-

Hercules e Jarbas. pela ordem,-

�anter. �s'dmesr_na8 kd�aA'f ''''fIilJlw' o seu respetivo secretário sr.�ano de Ma�·.·'dureza suplantam-no..
as. eXlgm o, porém, ,�o, '� I t ntor Fe. Ta'vares' eru amavel comuOlcaçlo Curso Calarinense --

d C I·
. b""d d � Bt!l() sr n erve '. . 2 d V ld d�. e a:ta I mal"r mo 'II a e. 'I

ii' .

f'
.

sinado um de- que nos dirigiu, DO dIa I o
. a emar aio a não embarcou

I'Quanto. à ofensiv�, ,que, �eve I �ra.t .��oaS·u.al fica o Pre. pr6ximo mês de Ma.rço, realiza�- MATRIC U.l-.Ao para BU:l!QS Aires.

frac� rendimento iécDlco no ultimo CI,
� P i.ici io de Jara· Ilá do-se, por essa ocasllo, um bn- --

cotêJo, ela sofrerá alteraçí5u, seno feito. d?,::a a�quirir de gD. IhllDte �estival, em que temarlo Acha-se aberta a matritula d.o curso',de r.1a- Brito, o half do Flamengo
autortí., "{zen pela quantia parte diversos clubes.

. dureza, que funciona á rttd J;:>ão Pinto, n. 32, ,das que, ha dois anos passados esteve

Mar!a Lc. .,_t�s de réis, de' Por uma nim�a e. C8hyaot: 19 ás 21 horas.
-- ,�m grande evidência, atraves�a,

de até 5 co.. 'Q} a area de gentileza da sua �hr,·.t(lrIa,uma d� Os interessados serão atendidos na séde do atllóLnente, ,um peáado ruim d�

um terreno co 1uele muni. pro'l&.s lerá dedicada a A G -

referido curso, diariamente, das 15 ás 21 horas. sua carrella.

t 5.!76 ms�, na\., '. {nstalàção zeta, d�ferencia esta com a qua�
ciplO, destmado à. .

"

distrito DOS sentimos grandemeDte desva

de um cemitério no necidos,
de Hansa.

Kiralyhegy

Zr:lé Procópio ainJa não re

novou contrato com o seu antigo
élub� -o Botafogo.

-_

R. 3
T

'

..?
�2_. ,�

I' 1 'r'
.,

15 ...,.10
A maior Serraria de Lenha "

Fone 1.100

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA�·-A--'--H-O-RA-D-O-C-O-R-REI-O-·
•

Dlr�tor • rroprietario' JAIR�, CA"I.Lt\DO! �r�.nl�. d. Dia

Expedicfiíe 1-- �I_a,_

; 2�m..:<,__ Notas Ca-
1 t

GERENTE: toUcas I I
.FLAVIO FERRARI --- ----;

Reda�ão e
- OficinoQ N. Catedra� Previs6ria serão ,i,

• celebradas Missas por alma dr'
R. CO;'1selh!:nra Mafra, 51 Joio e Eloisa Colaç», {;_; 7 b !
Florianópoiis -_S�C.ltarina Iras, ne altar-mór e per alnie dt-' i

I Maria de Lourdes Forllliea Co!> IAgentes-correspondentes em to-: ta, tamheru no altar-môr. á l 6,�O
das as localidades do Estado. I horas.

.

I No Asilo Ele O'l'fã s
' .� ASile

,

ciação de Sant_a �er('�iuh.l í�zC O I a b o r a (' ã o' celebrar amanha Ml�sa peloa VI
� I vos e defuntos.

------------- ,

A's 19 horas haverá 'Coreinha
. . de Nossa Senhora das Dores (

" conceito expresso em artigo B Na d S S S c 'm'e L n'

d I h
-

I" d enç o o . • 8 ra n o. ,.."

.

e co a
.

oraçao, mesmo 80 icíta I, C ted I P V'I'16'a- .

I'
'

bilid I I
a t!Ura ro fi.

nao Imp ica em responsa 11 Yli'�.
Amanhã, domingo de quadra

02 endosso por parte da Hcda- I
gesirua, haverá C6munhlío Gers

çao. i para 08 Vicentinos e para 8'

i Congregadas de .Nossa Senhers
I Das Dores, nas Missas de 6 e 7

I horas, respetivamente, A' usite
os Vicentinos reLlnem,se ero Ae
sembJéa GelaI.

cA ViA' Sacra» é atribuida t
SS. VÍI'g811l Maria que arniud(

I vi1itl.lvIl os Saoto!l Logares ond,

I padeceu e morreu Nosso Senho,
Jesus Crhlto. lrllitaoJo o exem

I
pio de Nosu Senharl, os pri

A correspondên2ilJ. bem 'cômo I moiros cristãol ,frequentBY8!tl O"

os valores relativos aos anúncios Santos Logares. detende'le a o

e assinaturas devem ser cllvÍ1dos rar onde '!e tinham p�s8ado o·

ao Gerente FLAVIO FER 11 ,X:Rl. príncipais epi;óJiol da Pa,ido d.
CridO: os logares dRil quedtll d(
Jesus sob o peso do Madeiro, dI

I .� manifestação de pública fé di

6, ..AZ 1= T I L H' A S",I'
· Verônica, da crucificação, ete.

I L "Quando na Idade Média.:
Terra Saota r.aíu em poder do:

____ '.
infiéi., erigiram-se em muitl'
partes, fora de Jerusalem, o'

cruzeiroll de estações. a!l qual.
fGram ao'l poucos enriqúecid.t
pelol Pontificel CQm numerOtla�

indulg�ncias. _

Para se lucrarem tais indul
g�ncia8 deve, •• pasliar

�

de U., S.bastlãe-.lo••
Clt.aeijo a, outra,. 0;1.1' lev.nt8r�s(' \. ));:: ',�,

\

"'I '

,
. 4th ...J1. \,

t
\ ';

-

'<, '#;;II
-

\ ). •e '810�t ar-lia' a. cal,a nova �!l a· 8"';'1-'--"';_---"',,;-:'_--'-�-'-"';,(,\"""J;f<f.i:,........---�-.---------.ção. quando feIto 1.eml comum o J .--'--'-.-......,I'!-,,'1"!,,-,-,========�========� _

piedoso ei-crcicio; em cad. e.ta-

I
"

-�f.
"

�!:p:��td:epa����e d: á�:�� 1 Para a Muífier I; .

tor, rezandfl-se, uma breve oração. I'
"

8egui�a de Pidre-Nosso' e Ave-'
Maria. '. (CoDsultorio de -----

Contratou casamento com a

Desnecesllario paree_ lembrar

1·1�__Mlle. Z) II srita. Maria José. filha do sr. O Brasil e bom. Mas anti.
que par.. (I tempo da Santa-Quà- _..dlgente hospital l- Justino Adalbrrto Leal, e sr. Josê
rellma. o exercicio da Vi. Sacra__ __�

; zado Mendes. empregado no comerciO'. gamente", O Brasil, não er

é altamente' recomendavel. ,pGr bom assim. O Brasil e3tava
sua significação. pelas induJgêo- Ambiente,

.
Pela ambulancia da Secretaría

ENLACES doente. O Brasil, e�ta va a·

Quinze municipio. cat.rinen ci..s que se, lucram e por incitar da Segurança Pública, fO'i trans· Realizar-se.á, hOI'e, O' enlace meaçado de áesagr,egtiçãO,
8&' .rrependimeAto 40. pec ..do. .'

t d H't I d-I. C 'd d O B '1 é E t d
.

I)lei plantam o trigo, ou .ejam to- Nós; em geral, cuidemo. pou- ppr a o aO' OSpl a " arl a e matrimonial da gentil senhO'rinha rasl um s a o, IS'
aos que os praticam. o .

d' t S··.. M I ddo. e. do Planalto. Na safra de co do aconchego doméltico. 1 10 :gen e lIma0 anoe a Eulalia Vieira, filha do nosso de- é, uma nação livre autôno
,1938, ••ó..a produção tritici.. Vhendo num' clima quente, Rocha, natural deste Estado. com dicadc auxiliar sr. Nicolau José ma senhora do seu pr.JpliIXcelieu a 12 e meia .toD.lad.... qaá8i abandonamos no veri0;7 o 3� afias de idade, residenta nesta Vieira e irmão do deligente che-.;\ 't I ' X· , destino. Mas. antes, era u!
para a qual contribuiu ° muni-' lar. em busca das praiaI e do. C�pl a a rua - apecO'� fe das nos.sas oficinas sr. RomeuSêde amigos de vossas roupas. ca=po de rivalidades úcipio' de Crulteiro, colocade eomo dando preferência á di�e,rlimentor; , ao ar-.livre. Apro- :.� Vieira, com O' sr. Alberto Edmun- Ih' , •

o maior produtor, com tre. to- • .. \ I veltemos. p,orem. o l�verno, em Foi atropel�.do do. Alves, habil. radio-telegrafista. EstadJs. outróra. queria,�
•

nelada., ••guindo-.e Campol No-. ,. S I' I qU& permante�mos mal! em casa. O útO' que terá lugar ás 18 ser mais do que eram; OI
vo. co. 2.100.000 kilos, Caç.. - TI n tu r a r I a e eta: para darmos ao nosso lar o el!, Compareceu na Policia Cen,tral horas, será paraninfado. no reli· Estados do Brasil 'Iutav.a ,1
dor COIU 2.040.'00 kilo. e Con- c��t? ,de que �le so rellente

.. 1;4,;·10 sr. Laurindo Ramos, natural giQso, por parte da noiva, pelo para preponderar na polill'cor�ia cOIIII.$ tenelada. de JOÃO JOSE' COSTA. dlflClI supO'rtarmos neste chma des'te EstadO' com 30 - anos de sr .. Romeu Vieira e' senhorita
ca nacionai. Cada EstadlTod.via, coube a' Caçador o tro�ical as cortinas e almofad.s idade, casado', iardi!Jeiro da Pre-' Alda Alves e por parte do noivo.

maior iadice ele rendimeato .é- -Rua Tiradente, 7-TelefO'ne de velucio. no. cntan�o,. temos o feitQra Municipal, residente no pelo sr. Francisco José Vieira e queria se transf9rmar num
dio por hecttar•• i.to é, d, 1.595 1.213. ,�rgur�() lobrlO. ,dl8tmto, em Saco dos Limões. queixando se de senhorita Otília Vieira. pátriasi:1ha, nascendo, �S1
kilo., .e((uido de BolO Retiro A <Tinturaria Seléta» não é a c?res ,hsas ou hstr�d�!,,' que sa-

que ao passar pela rua Almirante No civil, á cerimonia se�á tes- sim, a praga do regioilalls'
com média de 900 kil08, SiG mabr. mas indiscutivelmente é a t�sfara todal ai eXIg.en(ll�l. Ima- Alvim. fÔra atropelado por uma temunhada. por parte da noiva. mJ. Os Estados não eram
Bento de 800 kila. e finllmente melhor. Para isso. tem operários ,memcn. agora. um mterIor

..
U- bicicleta. conduzida por um de!-, pelo sr. Ricardo Edmundo Alves naçõ,�s. Eram provindas U'

Cruzeiro, que como diSlemos. foi competentes e á altura, de sua ma sala com plredes azul CIDZ�. conhe-�idO'. tendO'., em, cOllsequen- e d. Wally Regina Alves e por -

. o maior produtor, co. o r••di- fama. ---=- Atende com a maior A, um canto extende-Ie o dI- cia. reçehidO' um profund()" feri- parte do noivo, peI9 sr. Gustavo ma provincia é parte d� UI

meoto ele 750 por H.. rapidez.-Entroga a domicilio. van azul com lilltras em azul mento na região' frontal. Haenschcke e d. Isolete Haens- ma nação, dependendo do
N. 29 P. mail alcuro. do que o ·.fundo. Mqment.O's dep�ois. apresentava- chke. "'. Estado p,Aiticamente. rvJ8$

cbeio de almofadas macial. em
se na, Policia Central. O' tintureiro I Ao novo par deseja «A Gaze- i assim não era antes., 'Os

toos àarmoniosos ao conjunto Antenor Silva morador á rua ta:t uma fehz lua de mel e um
"

. / t'
leral. Faço lembrar que.s al- Tiradentes n.' 10. declarando-se futuro cheio das 'maiores feliCi- Estados. isto é, as -,par ��móf8da•• em bordado. búl'llrel, autor da ocorrencia.· dades. dêsse todo, que é ,o Brasl
a marca, são lempre de ioato. Laqrindo' fai mandado pelo disputavam ,O diréite de go'
A. cortina. de gorgurãe azul comiss�rio FulviO' iilva apresen- VIAJANTES . vernar o" Brasil. E dai SUc·
epervenche». bem fart.... caem tar no Hospital de Caridade.onde gíam, lútas e dtsputas, queelegantes e imponentes, cobrindo reeebeu" OI neCile,asados curativos. GENERAL ALBUQYERQUE "14-eravam a ordem, que pe.f'as portas � ali ianelas. Sabro a BELO <k cI.

,

d
mesa vemo! um pano de crivo, -0- .' turbavam a,tr�nquilijade
ou de, rendas de Milão. Um ca- VE-N'DEM 'SE Em visita á sua familia acha- familia' bra'sileira. Sem (Ir
bat-joup dt! pé, próximG á me- .' ',';' se entre nós o ill:Jstre general re- demo a I granl te . familia 11�
sinha de leitura. espalha a sua formado sr. Albuquerque BeIQ. p"ódia se' féliz nom podialu. rubra, em contrute co� o

por preRo de ocasião:
sogro do sr. dr. Wanderley Ju·, "

uul de todo o ambiente.· Com- v nior. advogado. net!ta capital. ," prosperar.
. '..A.pletaado o encanto deue ambien- "Agor�<. so O BraSIl é gr

.

te harmonio.o. imaginemo. a -uma' mO'tocicleta D.K.W,. 3 Para o Rio de Janeiro, ,onde de. As bandeiras dos Esta
,rac.i.c,sa dona d••ewelhaate lar, HP. com pouco uso. ou trO'ca-se cursa 'a Eseola Militar dó Rea- d d' 6 fi

'd I t" (
.

por -uma bl'CI'cleta em perfeito es- lengo, seguI'u sabado. "Q',� distinto OS esapáreceram e S·
• ivestI a em e egan e ,pIJama tipO b d" d E t d ISI'

laia C-odê), calça dê jerley ti. tado; .

.

moço Luiz Gonzaga M6ura.
'

a an eIra o s a o.
t1�

.eda preto, calaco frouxo em cré. -um barcO' a motor, com 2 ,-l é,. a gloriosa ba.ldeira a

pe .al_oo com aplieacões" -de' cilindros. tendo 7 m. de cO'mpri- Passageiros que j:uegaram pela verde do Brasil. Não'
draglSes recortados eDl

.

nludo mento e l.�()'m. de Mca.,
-

,

-

Empreza Viação ""ktherino em 23 mais br-iga s. Agma, sim
t d f' � Tratar á rua, MaJ'or Costa,40. de fevereiro de t939.

pret. a �6n orlla OI com 1". ue

N. 77 . 5v-5 De Blumen'u ;-João Garcia,. &rasil ,é
-

!eliz.oure e prata. '

•

I

A
Florian,:\poUS, 25 de Fevereiro de 193')

------------------,--------.--�----------�-----------

Assinaturas

Ano
Semestre
Trimestre

50$'000
30$�!JO
15$O�O

Só pard a cap!ta�:
Mês 5$1l))'

Reminiscências
\

Pro.secue·o artigo 15' do c6-
digo de «Polturas., ,da oona

Desterro, de 1833: '.

< Se alguôk. pes8oà,- prejudicar
. pQr qualquer forma a limpes8
das fonte. pública,s. pagará 2$COO
reia .,e18 la. Vt:l•• pela 2á' e ínais
VI.el, alem do dobro da multa.
ter' doil dias de caMia. Sen�o,
pore., com anime deliberado' de
pre1udicar a laude publica. ou

outro facto criminoso lerá cha
mada perante 88 J flltiças erimi
naes para seu julgamento ».

Schuldt
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Enéadernação e, Fà-
bric:l de cari:"'bos de b)rracha

Artigos para escritórÍJ- Livr0s em brancos-Arti

gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Ace:tam-se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e cárimbos de datar, de metal, para inu·,

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt,

Florianopolis Sta.

I
I 27

Catarina

41 P.

,

.

A cidade desperta sob, a luz macia do. erepuscule da

madrugad3. A bahla .estã num. trallqullldade est ..sfada.
Para os lados do morrO da Saudade, • primeiro ralo doirado
do 101 madreperelarlla e casarte do alto, tirando cintilações
das vidraças.

Passou a ehu,a. Os dia. 18 vêm suc4dendo nnma sé
rie ininterrupta de sõel, que são deslumbrante.. Céu muito
azul e muito calmo, 'em uma nuvem Ilquer a perturbar.lhe
a tranllhicidez cUmplclI, tardei que nOI transportam para
multo longe. ne tempo e no espaço, e nos fazem sonhar,
em plena 'lnz, eom e cê&l festivo dos ,regos, ves.tI o; de,,-tunl
COI e aandal1as, e cuja ,Ida Benan resumiu magnificamente.

.

n n
u

NotiCias do lUa dizem·nos que se vál promover uma

"entAnte" dos homen"�!I! letras e do. jovens militarei do
Exército. para uma ação conjunta, em prõl de um mais eem

plete movimento para a propaganda pela mil1tar�sli,ão. Vã"
reviver o sonhe de BUac, o apostolo. O Brasil precisa de
Soldados. O Sorteia Militar é ainda imperfeito. Todo Bra
sileiro deve ser Soldado. Sejamos soldados e seremos fortes,
denerosos. Independentes, patriotas. A caserna tnstrue e ví
rUlsa. O soldade adquire a v!rtude da hflliene. do trllbalho,
da obedtencta consciente. O q&lart�l metodlsa a açio huma
na. O. patrlut,ls, fazendo um ExérCito de hOJPens de verda
(e. de críaturas qqe aUllglram ã ,campreensão dos seus des
tinos nadonflll., de cIdadão. sOlaados, de energias círícae,
restaurarão, .per certo. o cararer coletivo da nos.a· Pátria.
que os desastres admlnlstrativos·atê 30 e o azar politico até
pouco exPuseram quasl a um leilão ignominioso, diante dos
ávidos credorel estrangelrGI.

.

Os mnttares e os homens cle·letra!, 8 espada e a pena.
a Reio e o pensamento Invocarão -os estímules, o ardor, as

esperanças moçal do Brasil. A "chanson de route", 08 ean
Ucos da caserna terlo a arte ·'5Ien IllInée" de artistal encan
tadores e imortais. Ser' o 'elenho de uma éra de rejuvene-

.' eímento, A arte humlnlsa-se: O seu Ideal .ocial ressurge
nesse programl eI. lutl' flamantes e heretcas, Deus ílumí
ne o lutro patrloUco e IIlorio!G delsa cruzadl d. sonne e

�mrazej81 enerlillas morais.
Em todo. !s.e. movimentos de vontade. de decisão,

de certeza, ele, reaUllade, de confhnçs, de anrmação, de Inte
gridade moral ap.rece. sempre. serena e altiva. leal e inte
lira, pela IIrandezl de Br••n, a flgllr••• magnanimo ,reSi-
dente GetuUe Vargas. .....

1I.1f'
• ��

,I'
...... • •

Diz o '.'Correlo do Sul". de .La,qna, ".e constá que o

cone'l) Manfred. Leite, residente "em Sio Paulo, Irá ao Tu·
bario, para uma elt.frSo de repouso na. afamadas .'uas
termais d. Guarda.

Nlo .abem•• onde ••..cpntrack!s la!Junense. colheram a
boa no,a. Si verdade for, fllCtamol todol; Catarlnenses, de
parabens. A ,lllta'do eminente sacerdote, flllura IndisCll·
Uvelmente ilo mais alto valor ·Inteletual dG clero brasileiro,
ser' &lma honra parI! a sqa saudosa terra. O eloquente ora

dor lacro, cujo verbo impecavel deslumbra Sio Paulo, é uma
da. maiores glor.tas da terrâ barri,a�verde. Ba muito atas
tado da terra bcr,o, nem porlsao I e.queçe um sõ instante.

.

Na semana que findou, o Brallil Inteiro, pelo radio.
ouviu. a palavra 40 llustr8ª� conterraneo, nall exequlas de
Pio XI, na Catedr.l pauUiltlL, f,azando o elogio funebre do
gra-nde Papa. --, ,;

."1. noUc:la alvlçar�lra vem a c:alhar, pois. dentro de
um ma., ttremOI a festividade dos Passos, quaado se real1-
za comovente procissão do �ncontro. Seria uma oportuni'
dade para se oúvlr. n�ssli .....agniflcs parada ii, fé. a voz do
fulgurante orador sÍlér.... .

A nossa terra deve' prestar ao filho Ilustre. ai mais
e,xprellsl,aa manUestaçõel.'"

.

Completa hoje seu quarto ani
versario a graciosa e inteligente
menina Dionê, filha do sr. João
Marçal. fUflciO'nario do Tewuro
do Estado.

Nos.sa Vidà
Dario Cunha, Flavia Benedito
F!odour Benedito, Jahsses Ber:
nes, Antonio Ferreira e Ranaldo
Mírami.

De Itaiaí.-e-Viuva Rebelo e
João Seíerino.
De Camboriú:-Divid Silva.

Passageiros que seguiram pel�
Empreza Viação Atherino em 24
de fevereiro de 1939. -1

Parà Tijucaa-+Olavo Montei.
ro e Reberto Pedroso.
Para Itaiaí-e-Irene Souza, Dor'

valina Souza, Lidio Souza e Ro
belia Souza.

Para Blumenau: - Emilio Pe
derneiras, João Ungur e Ricard
Riffnsthl.

ENFÊRMOS

A.NIVERSAJUOS ,

DR. AHÃO RABELQ

Notas policiais

Deflue hoje a' data natalícia
do nosso distinto conterraneo sr,

dr. 'Al'ão Rabelo, ex-deputado fe
deral e provecto advogado no

Vale de Itajaí.

JOÃO SABINO

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do venerando conterra
neo sr. João Sabino, comerciante
antigo nesta capital, oades des
fruta de grandes amizades.

VIRGILIO MOURA

Passa no dia hoje o aniversa
rio natalício do sr. Virgilio Mou
ra. gerente do Hotel Caldas da
Imperatriz.

A.cha-se recolhida ao Hospi
tal de Caridade a exma, sra, d
Rosalina Duarte Souza. espo,
do sr, Francisco de Paula e Sou
za. que foi submetida a melin
drosa, operação, achando sa e

estado aatisfatorio. Iucumhíuj
da operação O' ilustre clinico dr,
Osvaldo Cabral,

FALECIMENTOS

RODOLFO FORMIGA

Vê passar no dia de hoje o

seu aníversario na talicio o sr .

Rodolfo Formiga. Iuncionario da
Diretoria Regional dos Correios
e Telegrafes.

Em
,
sua residencia, á trua

Nestop. em JO'ão Pel3ôa (Estrei.
to), faleceu ante-ôntsm a "xrna,
sra. Amalia M'lnger. cuio clda.

Regista-se hoje o aniversario ver foi ôntem ás 14 'horas s6p\JI·

1 natalício da prendada -senhorinha tado [lI\) cemiteriO' cios Coqueiros,
, Maria Tolentino, filha do nosso -- \To Ho�pital de Caridade, (d'
distinto conterraileO', sr. Alfeu leceu. ante·ôntf'm, a sra. Julieta
Tolentino, competente .funciO'na' Pire'i Gomes. mãi do sr. Cicero
rio da firmã Carlos Hoepcke S(A. Pereira. O 3eu sepultamento efe

.
tuO'u 'SEl ôntem, ás 16 horas no

. ,Transcorre. hoje. a data ani- i cemiterio público.
versaria da gentil senhorinha AI-I -,

. ..

-

merinda Pereira. aplicada aluna PRODIGIO. slgmfIc? ��LAGRE
do Colegio Coração de Jesus e

. MILAGRE sIgmflCa
filha do nosso prezado amigo sr ..

Euclides Pereira. cOMeituado pro
prietario do Café Rio Branco.

(;DARLAUTB

usando O' cremeFaz anos hoje'o nosso distinto
'cont rraneo sr. Teodoro' Ligocki.
alto funcionario da Contadoria
Central da Republica, serrindo
na Sub-Contadoria dos Correios
e Telegrafos .neste Estado.

FazelIl; anos hoje:"

CiTARLAUTII

dirá logo sorrindo: que
maravilhoso'

N'OIVADOS

a senhor:ilJh� Hildl;\:;Rola; I

o sr. A6ostinho de SO'Ílza Melo';
o sr. Francisco Pereira Lessa;
o sr. Horacio Schneider;

.

9 sr. Hugo Figueiredo.

�ara a . juventude
'do Brasil

v

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G.AZETA, 1·939

o CAF E'

ENDEREÇO .TELEGRAFICO:
Grandhotel

4 'de (\/terço

_ � Floria�opoli5
����������������������������������������.�-���.�.��."••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'.".09Of"

II' Serraria 'São Joãa5
1- -.---

'1.
no distríto do Estreito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros.. Bem sêca e- de otima qualidade..

I 'DISQUE PARA O N. 3

,"
Vi açã O Urussanga

SEGURANÇA - .. RAPIDEZ _. C·OMODIDi\DE
,!!_i..igido. pelo soeio /,.JOSE MAXIMO

.

.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS"- E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANO?OLlS

escalando por Forquilhmha, Mãi LUZia. Cresciuma, Cocal,
Uruseanga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e CarivM
DUAS VIAGENS SEMAN -\IS em combinação comasí-

linhas de onibus Ararao(;uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis és terças-feiras e sabados

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos,

.

ás 5 horas da manhã -

A linha d� Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para POltO

Alegre aos domingos e quartas-feIras
�GEN!.ti�- '\raranguá: 8.erlldrdll1o M:lximo- Forqu;
hinha: uabnel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho
Coc�: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosano;
Damilloi &: Cia. -Ocleans; Irmãos Pizz olatti-Braço do NOJt"'ad' AI d S'.

... lU n eXtl re mo

A.GENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEV�S
Rua Trajano, 2-Fone, 18$5

HOTEL O,!S VIAJANTES - procurem par a
-

se hospedar em Ararangoá
_
'.. I!��f)_!'��_�lo - .lOTE' MAXIMO

.

.
I

:�:rmd�.i<Iicl;"",,,,��),..,,,<:g&"'r.",'_""'ii;dih!.W�ªª�� � t
- c_ .,

.: fi� _

'.. . .
.

-
.

-

." .

. . VENDE".SE um terreno no

JU-lrHARlAUTH 'Igar Barreiros, com duas casas
� ,

J A V A de tijolos novas, um bom ,pa810.
é o creme que, revolucio?ou o

cocheira. e bôa chácara e agua
I mund? velho. e, ora revoluciona a

I
!llIZ'liI&!EiI&z:;aCl:S_BPZ!·:mlWam::::ti=*ilI#�5';li'.;::';'=:'::I!'==='4:r.:i*II:'�L�:·=';;....E,;;,,�

com uma linda praia para bll- Americ« do Sul. i�·������������������·ll�*!!!-!!lw,E·-�·-!!!!-

nhos, fazendo frente cem a
; I)

I
Estrada Geral, que segue para CHARLAUTH

I

Blguassú. A' tratar com o pIO'
dRl__---illllE ....__ prietario-Pedro Sipriano Js I não ê um 'creme comum

Silva, em Barreiros .

•���������������������--i«ilh I CHARLAUTH

G R A N I) E H O T E L M O D E R NO·" /-ehe extinguirá as sardas, pano
cravos e espinhas, sem a mimma

.

� limpa macia e fresca.

Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando hahilitado

-

a servir os mais es

plendidos picolés, sorvete? beijos frios etc.

ESTREl[O

...................................................t

Em prédio próprio. de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe- de' boas
acomodações para ,)S srs viajantes e exrnas. famílias, com luz agua corrente

em todos os quartos ,

Tratamento de primeira ordem .

Dlarias: 10'000-12'000-14'000 e _16'000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO, E
- PRONTIDÃO

PROPRIETARro

João Kuhn
CAIXA POSTAL, 82

Laguna Santa

I
I ---

,-
== ==

r:
. � � CREDll:·O,·

I
.. -' ,

I

v, :Exeia. preelsa d� olDa limousine?

Disque o n. 1.2OO
'

de seu telefone e

terá não só para seus passeios, como também para
viagens.1

I

I,
I

São todos carros moclernos e conlortaveis dirigidos por
hebeis volantes.

.

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
P�lrocinio Vieira
Rubens

502
503
505
514
510
321'
525-

EMPREZA VIAÇÃO ATHERINO
CARGAS E PASSAGEIROS

Dorarios de sa�das

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLUME

NAU A'S 7 HORAS, DA MANHA. MAIS' INFORMA

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

.

!'?T
'f "g

I
! ; I.:; fi!'..

··

=

_________
.__.'__.�.n-,.o...I......� "" ._ ... �._�"",,-.-, ..... =-",,,,;.,...�_.<__

Clube de Sorteios em Merca'doriàs

6:600$000
•

.

Tudo Por1$O?O liFantastico ....
-

3 m;., Pt

MLitos outros premias menores

Catarina \
\

,

Formidavel ••• /

sew'm=m'5

.

Banhos quentes e frios' a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telegrafos

REPRESENTANTES E DEF>OSiTAIAIOS EM STA. OATA-R'NA

C AR LO,'$ H O E P C.'K E

Mal,riz
- FLO·RIANOPOLIS

�J!
.

"

.

'.&uzina�
.

/
- .......

BoseH
\

'

.
-;'

.' :-�
'��� �.....

... • • ••1. "ap�t., ....... �.�� -,.,' ;
•••Ih..... _u..... .'.

- - 1••••__ ....

.............0.GO�1iI b�I••I. (.JI ••••)
1......... du......,......

"

....d.... to.._ .....
......... .

a •••

Flliai's Iln:

s c-A.

, .

'Velas e Magn

Blumen... , Cruzeiro da Sul,

Jalnvil., Lages, Laguna, São·

FranciscD do Sul

MOSTRUARIO ,EM:"

Tubarão
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:JOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
C(,NSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB •

•..."./3.:." IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

II Atend:'F::::::!���:;::::;:O�:i:��·�:lte I�u . . I
';:'ve4,-��#:ttl 11-' .��

I�Dr. Joaquim Madeira Nev.es
�:'"" ';

.. -.".

'?-

MEDI'CC,--OCULlSTÀ'
Forma�o pela Faculdade de Medicina da Univer.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e 'ctrurglco de todas as rr oles-
.

'

tias dos olhos
Curso de aperleiçoemento na especialiIa.le, com o dr. Pau·
10oFilho, no SeI Vll,<J do Prof. Oavíd Sanson, no Hospital

da Fundação Gaffrée�Gu;nle do Rio d! Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás .18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. Tt'ld�ne 1456

. RE��DE��_IA: Rua Tenente. �ilv��a 5_7 Telef.J�21
.

.
. �

- .�

Dr_; AU�,ustó
.de Paula
MEOTcó

DOENÇAS DE SENtiO, .

RAS-P.l\RTOS
Operações,

Consultoria: Rua Vicor
. Meireles 26

,4 's 10,30 e das 2 as 4 h3.

Residencia:. Rua Vis-ende
'

-
. i. de Ouro PJétQ, 42�"
Fone: Consultorio, 1405
f'one·:- Residencie, I �55

Banco do Brasil
Capital 10G.000:000$000

Fuado de relerva '259.746:100$000
'EXECUTA' ,TODAS AS OPERAçOes BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA �LOCAL RUA TRAJANO, No 13

A,hona. em conta corrente, os segúintes juros:
Dep. com JUNS (C01YlE'RCIAL·SEM LIMITE) . 2% ala

-

DcP. 1í�ttados' (limite de 50:000$)
.

3% ala.
Dep. populares (idem de 10:000$-). 4% ala
Dep. de aviso prévio- (de quaisquer quantias, com retiradas tam-··

bem de quaisquer i�portancias). .

I'com aviso prévio de 30 dias
. 3,5% ala

id@1 de 60 dias 4% ala
iie� de 90 6ias 4.5% alá

.DEPÓSrl'OS
.

APRAZO-FIXO:
" •

po ,. mêses
r

. 4% ala"
.

por 12 mêses 5% c �,
Com renda mensal 4,5% ala, ,

i{:
LETRAS -A PREMIOS

por 6 mêses
.

por J 2 mêses
.

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

En�dereçô--telegrafico: SATELLITE

TELEFONE
.

114 .

4% a. a •

:5% c
.

15 horas

\,: "

'),�1IIlI_"'-_.. 1!IIIJ"...., •. ,"'.,.�""',_.....I!I!I!I......-.,..-....-..___
, :!".(�':i<:".-.

PR�!'àRAM.fJ,� ALUNOS PARA EX1\�E$ A 3Ct. MA-'
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
.

MECANI®A MARITIMA.

AG:' Z"·ET·A INC)ICA
-------

II I�������Dr. A !f_"�d<:>
_

P. ,de Araujo '.

" �ccacio Mo- �
..

Cálculo de qu�lquer Planta,execução, tis- li
rv1 c_D I c;0 .

. .1 rei ra ..
...� estrutura em con- cal ízação e direção �

1[ Especia!is/ü. em imo11.'J tias de c!eanças, nervos'
tem seu escnp- � ereto armado

.

de ob. as �
impatudtrmo e molestias da Pele..

.

tório de advogada á rua
" �" e ferro A1Patrelhamento com �

Tratamento do empaluutsmo e das rnolestizs da pe- �� P e o para constru-
�.

le e nervosas pela .f[utohemotherapia '

,! Visconde .de ,()uro Preto .� ções cI.e pontes em t\4
Consultaria e residencia-ri'teee 15 de Novembro, 13 70 Phone

cone reta armado

I'Telefone, 1.584 I
D. •

- O�Pt 1277.-

_2!!s�a��s_8 às II e das 14 às 16 horas

II
:Cai�3 postà:_I!O•.... , ,Jn I

':'h�:��!���B :á���:,1t OmarE�g����í��OCi�i:beirO ,�
� :rIRlDAI � i.

' �

"[� ..
Pal.cio da Caixa Ecoaomica t

�
l' Andar' .

• Apartamento ·1
""'VA,:i!!: I

Caixa Postal, 784
,

. I
-� ........ �

'��
·-1

_BRlMllENI_.. � �Radias ,�Curitiba 'Paraná I'
Para seu concerto, rrocu·'I' firai a Casa Musical, que cen- � .

. ,.
' �ta cem a eficina melher � .' :

-

\
.

�
mR;d!�:�:��t�}tll�����A�����'V1hY'1;V��!

PARA INSTALAÇ()I;S lOE· LUZ, FôRÇA E AN·
'TENÃ� DI; RADlOirCONSERTOS E AUMEN·

-

j"
'

,

. ,'" TOS IROCUREM
_ ,i .

t §;
-

, ".'
" '.. .I' + j -A ,,' E LJETR"ICA ;

".
.

'r.
J

" "

• ,. TEM SEMPRE' E\II SWOCK E A' VENDA PORParteira e Enfermeira PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA, êD' ,flora' Muller I MATERIAIS .E(..E:rRI�QS, LU�TRES E ABAT·
.

•
. jOURS ELEGANTES E MODERNOS ?

R�a Tiradentes, 44
NOVIDA_DES.'. VISITEt' �'A Ele't'ri-caFone 1181 Rua Joao Pinto n. 1" �

'

..

ACABA DE RECt.BE�' UM FINISSIMO' SORTI� Sandalll[la�
_____�...:._'__ MENTO DE CHUVE1ROS ELE'TRIC0S, NOVI!'

.

iZ'

I
.

-'" .

I DADE NO RAMO-::-AR rIGO GARANTl90 e· catçados de todas as qualidadesDr. Podro da Moura Ferro Venda e instalação de 'cootador de luz e força por
I

-�-

I preços modicos só na easa A ELE'TRICA
I

. TAMANCOS mexicanos para
Advogado _ljíF'lrl't 'ter."] . A4i&dt: !tPet:et!li'

. Praia de Banha

'1
Ru& Trajano, rr J sObraJ.o/1 I��tt:<�:�:.ll Df. Aderbal R-'l CINTOS, I�����s, ������ic. çORDeES,

.

TdeBhonc 'rr 1548. , ····1 Gt S·I IEx-chefe da clini�� do Ho�pi. t!:",' A:V�g!d�a Artigos para seleiras e sapateiros

Ital de Nürnberg. (l\,oteesor ,

Fabrica de Calçados •• BARREI ROS
·Indórg Burkhardt e Professor ' p� 15. de Novembro. 3, sob." DEPOSITO, RUA CONSELliEIRO MAFRA, 3e

Erwin Kreuter). �
. Fones 1631 e 1290 .

A. LHEUREUX
E,plel.Ulla 8� cl�urgl� .-.I.f_al t 8]1:e t_ , , .

gera. ,1

,i ��;; .. ';
,

altaéirurgia,ginaecologia,(do-
'

O,·nfe' r"hl,A �·I··st�in·-O e I,·-ele·,za·e?ças. das se�hora!l) e partos,
� u, II·" � y-u·· ,

cirurgia do sistema her.voso P, . ce.,' . .. ., ,. _. • �, _

operações de plastica .Iom
.

. l'.oonomia
CfbNSULTORIU-�-Rua Tra-

. ano N. 18 das 10 ás 12 e Só nos Trab�lhos 'do
"

:. dás t 5 ás 16 112 horak : •

., l-

I, TELEF. 1.285. Consultorio Técnico..de
! RESIPENCIA.- �ua Este- >

I
ves Junior N. �6

I.TELEF. 1.13)
- ..... ,��.•�.. '.

-II'

10r. MigUel··;flBoabaid

\

A Elett-ico Curso de
< Maquinas e Pilotage,m

.

.
'

�

v� tt:H:-.;l h -;;S�D6S IDEVERÃQ F)IRI.GIR-SE AO
·�tJtAMPl(D nos REIS VAtE

.

LARGO 13 DE MAí�, 41
FLORIANOPOLIS

de Tira

. /"
��\'"
..�A�"'2i:1��'

IVO A. CAUDURO PICCOILI:
Enge��'h··eíra Civ�il' .)/

/

todó

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

TretamentemodermJ das
molestias do Pulmão

Censult-R, João Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Ree. HotelGloria-Fone J 333
Cons�/tas das 1'3 ás 16 hr�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PR E·"8
9 B O K I'LOCYc'LOs(CoDtlúoueão da Ia. pagloa)

Art. 7 - Incenerá na "'-multa nalidade, estario civil, profisslo
de 200$000 a 500$000, que e residencia do interessado; o

- srrá aplicada pelo Secretério do nome das crianças sob sua guarda
Interior e Justiça, a autoridade e responsabilidade, com a de
ou prQfissional que der atestado claração da idade, estabelecimen
inveridico, e com êle forem bur- to esc "Ia r e classe em que estilo

,Iadas disposições ,dêste decteto= ' matriculadas.
lei. § 2'--Não sendo responsavel
Art. 8 - Será demitido a por criança em idade escolar ou

bem do serviço público o fun- estando no caso de isenção le
cionário e�hdual ou municipal.

I
gal, serà feita essa declaração.

contra quem se apurar" _pelos § 3'--Cada diretor ou pro
meios regulare" responsabilidade I Íessor dará atestado relativo ás
tendente a contrariar ou burlar pessôas residente. na zona' de 'in
a obrigatoriedade do ensino pri- I

fluência e'o respectivo estabeleci-
. mário. '-...-:i" • I mento escolar.

.

P. rt. 9 - O� Promotores i Art. 21--A partir de l ' de
Públicos promoverão, perante o julho vindouro, ninguem poderá,
.luizo de Menores, o pr?cesso I

sem apresentação da quitação es

I ara a ws-pemio do pétrio-po "' colar,
der dos paIs ou f��oçãO de tU-I a� _;, ser admitido em qualqu�r
tor, qU8r.?O, faltando ao dever I s�r�lço do Eetado ou do Mum

que, lhes incumbe da educação
I
C!PlC;

dos,Menores sob .

sua gua�da, ,b)-ser promovido em
. c�rgo

persist,ctm na recusa de Íazê-Íos público estadual' ou municipal;
frequentar o ('U'"50 primário, des- c) +-r eceber dinheiro do Ee-
de que r-m idade escolar, tado ou do Município, n qual=

.
Art. 10 - Ser�o ) passiveis. quer título e ainda que em re'

da multa graduada de 20$000 muneração de cargo público, c�m
a 500$000 e f) dobro nas ce' eles celebrar qualguer contral� ou

incidências os professore� que, transação, nem tomar' parte em

sem prévia licença e registro pre- cuncorrencia pública ou admini�-
vistos no decrdo·lei n' 8R, de trativa; .

31 de março de
.

J 938, mmis- d) -adquirir ettampilhas de
Irarem o ("mim, prim�rio ou pré- vendas e cOi'iSignaçõeE;
Primário em chsses. indiv:du31 e)'-eX�r!lif !;ertJdões negativas A'!) ZI,OO. PRE-8 Em Busca de Talentos
m,nt", 8. (")onH:J"'1 do �lUí'j0. (·u 1"1} I'Ihk.'· 'lrp�ta.d,:s de quaisquer Um prcgrarro poro calouros.

,(\t 0"R1('11'1 c U-''', (:,_,v;< <,..
;

r 1 ,:' e.te" 'U". is ou munlCI-
n �ee�cCIID••••O..�8I

�elm���;,�e�·ou·, �:�"�;��:l��.;::'t�'
..

L;,!:' 'çt.i'� �

Funcionarios ,Leull•. Delambert-
.
CllH'ter hxo ou limbuí"fltr, Art.. 22-E' criado.o Re- do Tesouroi,.c-

Fone 1.100

§ l' -- Será passivei dt glstro do Censo Escolar, cuja •

igual pena à. pessôa natural ou direção, organização e finalidade remOV ídos II A u to r idades
.

.jurír'ica que ceder a qualquer ti- serão definidas em regulamento I"
• •

tulo residênc.ia, prédio ou recinto, e�l?ecial, que tambem "especifica- 1 po IC Ia I5
d

Foram removidos da C(lleto�
.

�eja ou não e' :�ua proprieddde,' rÁ as medidas. para a efetivida-
para o exercicio -de ensino pri dI:! dã qüitação ,,:scolarí a

ria _de. São José para a �e 13!91·· F, raDb�r:ad(;,s!. _- _. ' DAI\1ASCO, 24-Dt'poia di!: -A's 5 7 e 8 30 horás� ..

muio ou pré-primáric> PO'l con- se- rdel("Tn os artigos 20 e i��\ t� PeIXf', o ,segundo escnturano-t" _' LeçJ5f,Tch;�- Haut, -d; -;ul)· ""iiute·,.ê· '�(,ãlro::-h�:ràs'c_(Je"éon�u11a:s;��_;., :�.::: :, ',. • ".:

trp.vel'lçãn ar, �"r<pt(l·:t'i o' 88 i rme� �omel� e destapdra ,aquela; dtlega�o de policia do distrito Louftltfar c(�nseguju -constihiir ()

" Jéimes�-e_hgney;-Pat Ó'Srién,
de 31 d", m, ç:c de j938. cU a

- --- !O pnmelIO dito �CiiCIO PmJo �a do Pio',co Tl'�to, no município n;'lVo gablnete sirio luja composi_lMargaret L,mdsav e Frank Mac'

@ste decreto-lei, e bem assim
Luz. ambos com as funções oe. de BlurneJlélu; ção e a seguinte:' Ilugb na gIgantesca produção que

. quem, direta ou indireta�nente, Bom negocia coletor.
.

1 I .

- Cados Gesler, de l' 5U' Presidente do Conselho e In5- tem como cenario as bases navais
.,..,..._. I d b d I d d I P 'bl'

" I! a esquadra americana
prestar auxilio de qualqller es-' " p��r�ãl���.:.� p ente o 5U " � ega () e po:- Icução u l(:a,,' mtenno, Loufti

péci:' para aquele fim.' M 'f h
ii' � eia do distri1to de Nib Peçanha� Hatf,iC.

-

§ 2' __ Em se tI atando de Vende-se· agm Ica í r I Lauro Francisco da h - J 11.0 'Paulo de Oliveira, Interior e Ddesa Nacional,
iOciedade, além da multa, ser-

�. cara, ao a o � Silva e senhora Noe- ;ft a pedid(\ de J' fUDlél)te- do interino; Mazhar Pacha.
da Estação Agrollomlca, (om U mia Albani da Silva ij b di' d di'·,' d d'" F

Ihe�á cassaria a ,licença paia' f I J � �� su - e egll fi e rOlCla '0 IS' lOanças e Negocios Estranjei-
otlma, con ortave e IlraOl e CAsa

�� i 'd I
' ,

F CINES (;OROADO�
(un'cI'on!'!r, S" e-,ta depender das d 'd' b I

-

• � '. t
�� tlltn � panf ma nr) mUillclpl0 ros, InterinO, ayez Khonry.

_ '" " ., e reSI eilCl8, e o pomar, lar' �
comUDlca[Q ao.s p�ren es e 'W

'

. "

'd d d'
A d I -e o I!� de POIlo Bdo' Justiça, Nessib Bakri.

autoH li es esta uals. dins e lOumeras benfeitorias. Dis' � pess?as e suas re aç,? � I " '. Rex, às 7,30 h
§ ,. _ A multa setá sem" - d d t ã d' t

; � naSCimento de sua fdhm,ha ��
- Plactdo Mafr", 1\ pedido, Economia �.Jacion�I, - Selim Gras:

fJoe e gran e ex ens o � erras �

III; d I' -I I d' D J d d DJ'atnbart'. Vl'da Boem:,a CI I
P·

'

," dá" f" I d'
, lJj � e supllen e o ,c ega o e com nar es

le ap Ica .. no m Xlmo, se, para lOS agnco as ou IVIsão em
i

r�
LUZIA JOANA � P I'�' 'd ,;"

d,
It

' . .----

além do exen.icio clandestino' do I I
� ��

o Ida, o mun,ClplO e aJal. A d I Farrell.
,otes, te a F'.J ,

ec �ração
ensino, se apurar infração á& leis Tratar na I � "

_ _ 9"�
OI nomea'lo:

fedelais ou estaduais de nsciooa- '!� Fpolts., 17 2 93 � -lo�é GermarlO Bastos, l' ":será' publi-
lização. RUA TRAJANO N' 15 � _"_.,...._........,_,,F.iõõ."I J sup!tnte élo sub delegado de PO" Cada

50
�...L2l������_..� �..A""··"

1" d d'
,

d N'! P
Art. l1-As pessoas millta-j (N' P.) N.81 3v-1 �cla o istutO e 10 eça·

das por infr8çli() a êste decreto'
n"a,

l..i ou" às leis de Dacionalízaçã� Iele ensino não poderãO extrair

quai�quer licenças' ou certidões 1
:negativas e obter atestados de i

'1cpaIliçõ«s estaduais ou munici� :
pais;- adquiri.. f'stampilhas de ven·

.

,das e consignllçOes; tomar parte
�m l.oncorrên-:ia pública em ad

ministrativa, vender ou celebrar;
qualquer outro contrato com o'

Estado ou o Município ou dêstes I
receber dinheiro a qualquer ti'!
tulo, ainda que por vencimento.,
enquanto nlio pagarem, ou nlio

depo�itarefu o valor da multa.
Alt. 20·-E' instituida a qui- ,

. I

taçiio esrolar, que consistirá, no:

atestado, a pedido verbal do in'
!

teres�ado, d�' que êstà cumprindo I

as exigências da'! normas que re

�et!l a obu;rtoriedade escolar,
:

OI! delas esta isento legalmente.'
§ l'-Esse atestado será Ilu-l

- bscrito pelo diretor e_ na falta I
d�ste pelo p�ofessor do estabele-.
,cimento de ensmo primário reco·

lnh�cido ou equiparado pelo Es·
!tado, ou regularmente rf!gi�trado
�o Departamento de E.ducaç!o,
e 'd�le c:onalatá o Dome, nado· \_--------------IIÍI---..-------.�-------

RADIO
n�CIOn�I:·'

';W:d�5 L!J..I.,�'; �:'·�\��l ""'7 - - �f4i, hcJI�:

\
'<OI

pro'gra�a dl:'rno
De 6.15 ás 17.30 hOlas

Programá noturno
De 17.30 ál! 23.00 noras

Habor Dias
Orlanôo 5ilva
murllo CalOa"
Lollta f'ronça
Hl!oá RobliOo
Sob Lazy
E!aàlr Por\o
6anào Co Lua i

Orquestra ôe 00ns05
Raoames e a C':Hl 5tart.
Regional

ô

e [) �nte 5antora

Abertura com vazas NOVAS,
estrelcntae noncôlo,

,

A's horas certos. 'ol'nais faloOos com no
tirios em primeira mão, tor-nectõcs
pela A tiOlrE, sob. o pctroclnlo
00 cA5A K

.

elementos

FI's Z2,:JfJ; CASINO NO AR· mela hora
õ,;: qraça. IZ rnustccttõ a-ie a cargo õe:
me5luiti.nh.l, V·jol.do Ferraz, ma
nocl Pera, Fl2ir·nanões 1unior IZ Ela-
cir Porto,

.
.

5plZI..iRerS ôe stuõiQ:: Oàuvaldo Cozzl e

(elso 6uimarõlZ5.

Amanhã:
f

E.rnani ele Barros, ClZle::.te AiOa,
IOa melo

S I A M EXPORTADORA.

HANE'RY 'BLUMENSCHEIN
:"' -,

li

Madeiras em ·Geral'
FABRICA: Rio Negro _' Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, �l

. End. Teleg: «LAMINAX»-

ESCRITORIO GERAL: Curitiba - Paraná RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
.

-Salas 407-8. - Caixa Postal, 343-Telefo:1e, 2556

End. Teleg. «LAMINAX» - Cod. A. B.· C. 6.a Ediç. e Private

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA A,
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

. .....

Gerente em Rio Negro: \Nalter -Br.et-.dão.
'

o general Abreanov inti--

iiiiiíiiiiii

IDOU o filho a suicidar ..se

PARJS, 24' - O «Echo ',quatro 2IDOS em Sofia, tambem
d� Paris't publica a informação n 1 qualidade de r-Iugiado da'

seguinte:
,

Un;ãn �ovietica. O general que
«O general Fedor Abremcv, recolhera o filho CCiU'IO colabo·

um dos antigos chefes dos russos radcr veiu com o andar do tem'
brancos, emigrado para �ofi�, po a descobrir que Nicolas era

onde preside a Associeção dos Da relJid.de um traidor estipen
Combatentes refugiados na Bul· diado pelos dirigentes comunistes
garis, perdera completamente de de Moscou. As primeiras suspei
vista o seu filho Nicelas, ao tas surgiram com o desapareci
momento da guerra civil. Gran-· mento de importantes. documen-

'

de foi, portanto, o seu conten-Í ror, o que veiu confirmar a des
tamento ao reve-Io, ha cerca de confiança do" capitão Foss, o

.--------------•••---- ....... primeiro 11 duvidar da sinceri-
Es ta tua (.1 o dade do filho do general.: Este
Pontifica er-n ultimo intimou Nicolas a sucdar-'

C a ste I Gon - se,
-

ma, o J lho renegado logrou'
do l'fo deseparccer da Bul�li;,j8.».

O jornal parisiense acrescenta

CIDADE DO VATI('A f\Ot haver presunção de que Nicolas

24-A estatua de PIO XI.,' Abramov r_slde atualmente ncs
. � ra

d d 'I d
.

erizida em Castel Gond lf' "
arte: ores à capita e po ena

.,
, o ,.l,co.no I '

b dIrmbrlll1ça das ... isitas feita s 110 m�lto em ter, esta o em conta'

i?cal pelo Sumo Pontific:-, d"p"js .to
�

com �kcbI:ne e o momenl'�, ��
da co�cordata que per.mtru r�lll;u

I �e, aparecimen o do gen ral ,,111
.

8 tradição abandonada em 1870,1 _r_._, _

Acaba de' ser aberta sub�criç'i,)'Onibus para �alda8
popular para coleta dos fundos

I
. de Imperatriz

:1eces.artos à realização r:lt:s�e I Todos os domingos hav�rã oni-

proj·;to. I bus 1')ara Caldas de 'Imperatriz,
, _

,--

I �artindt) do Largo da 'Alfandega
O � In 1St. ro as 8,80 horas, regressando ás 15 -

Fre i tas Vai e horas'Ida e volta _: ,5$000
no Monroe SELL & PR0BTS

R!O,24 -- Esteve ôntem, à CARTAZ.ES
tarde, n.o Monroe. ttndo c011ferf'o
dado com o mimstro hal;ci,<;o DO "D IA"

'

CamfOS, o mini&tro interino do .

Exterior, !r, Ciro & Freitas Vdi;", PROGRA�AS' DE .H�JE''',O novo".,�ab; .. Odeon, O lider ......
neta SlrlO ' eineDI.s-

Fuz!leiros do ar

Preço: 1$000
•

Preço:-l$OOO�

JI1'iperial, às 5, 7 e 8,30
WASHINGTON, 24 _ O

horas:

secretario de Estado sr. Corde!l Cow boy de Hollywood com

Hull, comunicou hoje aos' jorna- George O'Brien e Cecilia
listas que a declaração que farà Palker
juntamente com o ch'inceler Os' n

. conde com Carlito.Yl!do Aranha, serà - public3da I
v

dentru de alguns dias.' ! .

Preço: 1 $ _ 00

.' ,

._�-------------�-------

C·urso Antonieta de Barros,
EXTERNATO FU�DADO EM 1922

ALFABETIZA. e prepara para O!! exames de admissão aOI

curaos secundários.

Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARROS

MATllICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás 10
- ,

horas.
REABERTURA. DAS AULA'S: 16 de fevereiro, ás 8 horas. �

II Fernando Machado, 32 Fone 1516;/'.
NAS 15vl0

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis; 11939

. 1

. .'
.

�,,*"J{$X=&1:#��Y-SY"'��*

lI""'�diI'""_"'''''''''''_''''_'' I Repartlções IColégio "Coração
FEABERTURA DE p. { 'L!-\S:

Curso PI'.'i j,;!lt (' JH lun da Infâ:lcia, -16 de Ievereirc
CUISO N ...uaal, SUj). \'ucacional e' de Admissão+e l ' de março
Curso Gi'lq�:a!

-

-16 de março
EXAMES DE \.UVí::)):\ ) -2" de fevereiro

Je Jesus'

As empresas moa.ol- serão punidas com penali· Ioterv8utoria Fe••�
ras do País são obrl- lidades previstas 110 artigo ral

gados a adquirir 8 18 do decreto-lei 2.707, indo Mliria Regina Lentz Martin�
tri.o uaeloual as penalidades �� apreço até

_ Pseuem-se os vencimentos de.

o ponto de proibir a ernpre- Co

f 26 dias a que se refere a reque-
ó," Combinação Feliz"

-

nas Tendo chegado ao Minis- sa infratora a ímportar a a-
rente.

perfumarias é arfe que não térlo da Agricultura inume- rlnba estranjeira. The Texas Company (Sttuth
encontrará sirnile. As formu-1 ras reclamações, segundo as

América) Ltd.-Indeferido.�

Ias dos Tres Elementos quais alguns moinhos não União dos Varejistas de Fio ..

pirn.1Ordia s da Beleza são I estariam cumprindo ao dis-

V·d MOt
�

t
�

rianopolis e Sindicato dos Pro ..
hltos da "Adoraeão" posto no decreto n. 2.307, I a I I ar prietarios de Padarios- Indeferi.

1
--

. fq"e os obriga a uttlizar urna d

I I determinada quota de trigo AVISO MINiSTERIAL o·Oscar Silva-Indeferido por
. GRATIS! !

.

nac!onal: -o sr. Gastão '1e ..

.

não haver vaga.
'

Fana, dlre:or do Fome�to Referen'ia= Avieo D. 23, de Hormecinda Viana dos Reis

Quer receber b8a sur-
da Produção Vegetal, �UVààO 28-1-39, 'iJue julga procedente -Indeferido púr não haver va-

,

presa que lhe fará feliz e pelos Jornah�tas acredlt� .os as alegações de crença religiosa ga.
Ih d d ilid Junto, ao gabinete do MInIs- apresentadas por «Leopoldo De- Ema Elisa Hstger--.Illdeferi.e será e gran '! uh I a- tro remando Costa, decla- '» I', d d

-

d - hde- escreva a S. !\1arcos d d ptne , a l�ta' o e sortes o para o o por 080 aver vaga.

I

�'�cajxa
Postal 1476 ',roIud.que, d e atcor o com o serviço militar pelo Município de Horacio Monteiro-e-Iedeí-rido

, a u Ido ecre o, e com a T' b' E ri d 5 C h
c'

Rio de ('}neiro.1 .. C M A d U·· un o, stado e anta ata-Ipor não aver vaga.

Is
I portarra . . . O lVJlntS- '. I II � did ,. 1

AJ I' C b I V '- I

I
Sêlo para resposta II'· d T b Ih d di ?6

nna, sen ,O·ille con ...t I li a

ln-li
-ie la li ra arq8Q-- r._

... térto O ra . a o, o ia z d S
.

M!'I' (8 I d f 'd' -

d
'. .

dê t t d . senção q ervlço rvu itar. D. e eu o por nse estar vaga a

�
e Janeiro es e .ano, o as Reg. ri. 42, de 18 2-1939). escola .

'I N·. 26 15V.l4 as. emp�es�s �u itr_mas b�oa- Em consequencia, a segunda j Luís Flaviani e outros-Ar-

dgelr�s dO . � s sato. O ngda. secçãô faça a respetiva altera-! bitro em 20$000 mensais o

,- -,,� as a a qumr os ngos e
ção

� I I ) d édi-

-, produção nacional, em quo-
. ,'Si uH�ue o. Pd[ lVO� dR.',.'11' �I· tertdi'

omercm a iane os NS

DR. P E D R O I
ta nunca �n erto� a ez por ALTERAÇAO DE OFICIAL; -Indeferido.

'I c A T ii L A O
cento da respecÍl�a moagem" .

I Anac1elo Nascimento.--No-
, ' . _ apurada em media anual no M d . de idenci ,�. d .

I Reassumiu a sua clinicá

Ilr
.. .u anç,a � res .....ncla- 1,;0

I meio os rs. João de Araoje e

E
' m{'d�co cirúrgica das moles- q, ��odqudtnquen!od· municaçãot] 2. ten. res, Ivo To;! O�valdo Cabral para, sob aU ro p a,. . Am a e acor o com a I d C b I did C R! .. ,

I tias da Cabeça e Pesccco ferid tarl h
e o a rã, cl I o a e5ta " . I presldencI8 do Supermtendentll

I . ,

�:s re ert a por ana, nen uma
, f' d ' '" ! d D d ';

E�p''',all�ta em __�,

. f·
. para e elto e te lClm_ntos, em, o epartamenlo, prece erem a

2 d·
. '-- ,

empresa ou Irma moagelra
.

. I· .' "

.

e rn I :::l S
I Olhos Nariz Gargan-', d á d

..

t· t
carta datada de: 15 do. cf.lrrente, ' lOôpeção, vIsto ter sido me�ular-

I t� e Ou�idos 'p� er a. qumr ligO eSh ran- comlJr.icou a esta Chefía que I mente procf'5sada a que consta
. '. je,lro, sem que prove aver d Q' -"d' . I d O h

C ,I ConsultorI_?: RuaTra"Jano l8 ad uicido a uota de tri o ffi? ou a uua re:>1 eO�la para ,°, este. processo, esentllln em-se,
On ri Or Ltda DIARIAMENTE q.

I
q

t' b& RIO Negro, Estado do Parana. por mo, o laudo e o atestad\)
, naCIona a que es Iver ° n- � .'

f' h
>�

das 10 ás 12 e ,das 16 ás ada. c..m. consequen:_la selam eltas as
I
que � acomp�n II.

.Age�tes: Ca r los H oepC ke S I.A I 18 horas g deVidas alteruçoes. 'l Alice. Meueles SperandJo-
RUA.CONSELHEIRO MAFRA, 34 -.

.

Flol i�mOPOJi� j h.i.
33 , 1i. to.;-:��.mOa�\�S: d:c:���:n- ENTREGA DE,' CERTiFl-;�:.:�;:�o:.i:::gdu.1 f!o t

��������������������������������� como medidade transição, CADO iAra�o a B. Faraoo pua, rob
-::

.

ficou estabelecido, na Porta-
. ; a presidencia do Superintendente

COmPan h-Ia N' � c ;ona I de N avega
'�� <ria em questão, que ás em- Ordem: O sr. 2. leo. encar·: do Departamento, prcáederem �

'. '. ti ·'1' .

.
.

. �. presas ou firmas moageiras, regado do flchario d>::sta C.R., inspeção. O laudo junto nlo
,

_ que não chegarem a moer faça entrega mediante recibo, ao: tem valor juridico por contrariar

ç a,...., ;." Co� te I· ra ,� trigoi nacionais em percen- sr. cC:arlos de Laca Romanos», I

aquele dispositivo. Desentranhem;
U iJ

I
,- tagem igual à quota que lhes de �ell certificado de reFervista,

\
se o laudo e o atestado que o

F ...
.

&
houver sido fixada. são obri- enviado a esta C. R. pela ala. acompanha.Movimento Maritimo ..Porto larlanopolls, gadas a.recolher ao Banco C.R..

Serviços de Passageiros e (:Ia Cargas ldo B�dSII ou a ou!ro es!aJ Fa.euda-e Agrienl.
,

' beleclmento bancano úeslg- tura

Fr--etee de cargue· ro
na10 pelo governo, a int- Dr Pedro de Moura Ferro

� I: portancia de 12$000 por saco
•

Advogado - Fduardo Nicolich -Pügue-sc
I de 60 quilos de trigo em a quantia de 455$000.

����������������������������������� grão, até o montante úa ._�ua Trajano L (sob.) S.A.· Metalurgicil utto Se'
Para. o No"'te Para o Suf I quota que houverem deixa- nack-Nego provimento ao to'

: do de adquirir. O . I E t· C�fS(.l.
__iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiii_; Salientou, ainda, o diretor

I genera S Igar-
C\ P t lTAQUE'RA

.

á 26 d O P IT GIB
. '"

.! do Fomento da Produção eb- , d DepartàlDellto de\OI aque e sair a' o
. aquete . A A salrd a 27 do

I
V.eg�tal que Oi importadores ri la escapou e Icorrente para: correr.te para: � Eduoa�ão

paranagllà, Antonina de farinha de trigo estranjei- .

d t
'

Santos, Rio de Janeiro, Imbituba
. ra estão tambem sujeitos ao' um esas re aereo Maria Alzira Lima Leal;-

.

Vitória, Baia, Maceió, Rio Grande pagamento de t1ma impor- ' Ao Tesouro} para informar.
Recife e CabeJelo Pelotas e

tancia equivalente á acima MIAMI, 24 - O general Ámelia Mendes Arruda'-
Cargas e passageiros para os dem"is por� Porto Alegre

aludida e que o montante Estigarr�bia que era um dos Ao Tesouro, para informar.
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. dessa arrecadação será des- passageiros do «Panamá: Adolfo Seethe-Ao Tesouro

. tinado a indenizar os moa- Clipper. o aeroplano que em
I
inform&f. •

A• Recebe-flc carga� e encomendas até a vespcra das saídas dos paquetes gei�os de tri�os nacionais, conséquencia pe furiosa tem-
.VISO e e!"ite-se. passage:1s, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a. nUllJ.a proporção correspon· pestade foi forçado a descer

I
Prefeitura MnuiclPlI1

testado de vacma. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão, deverá ser den�� ao
.

excedente dos e afundou em um ponto on, .

entr�gue, nos Artnazeils da Companhia, na vespera das' saídas ate as 16 horas, referl�os trt�OS, que houve-I de a agua se elevava a 16 V.ldelBar Cardo�o - Cel!lO
para ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais. r�m sIdo rnol�os pelos aluo pés de altura, nada sofreu, requer.
ESCRITORIO-PRI\ÇA 1.i DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE '250)

-
. dldos moagelro.s, além d� segun.do informam .as noticias Joio. Conrado Peixote-:CO'

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·166,6) -END. TELEG. C)STEIRA quota a que estIverem obrt- rfcebldas nesta cIdade. mo requer.
Para ,mais informacões com o Agente gados. Sabe-se tambem que fo·I ..-----;.- ..---- ..-------·sÃ:" I:?eclarou, por ultimo, que ram salvos vinte e dois pas.

t UMA ASSINATURA MEN
J, SANTOS CAR [.)OSO as Infrações des3as normas sageiros e sete tripulantes. ! DE "ip�t��T��o�U�TA

EXAMES D =: 2.. [';) .JCA:
/

Escola Normal-24 de íever-iro
Ginásio -IOde março

MATRICULA-na quinzena pr ecedente à abertura dos respecri-
.

vos cursos das 9 às 12 e das 1 5 às 18 horas.

Modemlsslmosâ
aviões JU 52
'ligam com. a
maxímu se gu
rança e pontua

,

\ lldade.

• BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA

. CHILE
[BUUVJA
PERU'

....

J·i!!lll_,I'!!:JlII!!i-_w- \�
CORREIO

I
Sindicato

PASSAGEIROS

VISITEM
.,

a A CAPITA
o maior stock de roupas para .meninas e garâtas

-Rua COllselheiro Mafra' esquina da· Trajano
A C A' p- r":<T A"L ....

, ,
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Exonerações e nomeações
de Juizes de Paz

Foram exonerados:
Antonio Knalben, a pedido,

do cargo de JuIz de Paz .do
distrito Gravatá, no Munícípio
de Tubarão;
Lucas Kernper e Francisco

jacó Goedert, dos cargos de

juizes de Paz do distrito de
Vidal Ramos, no municipio de
Brusque.
Foram nomeados:
Bertoldo Izidoro de Sousa' e

Acaoio Manoel Antunes para
exercerem os cargos de juizes
de Paz do distrito de Vidal
Ramos, no municipio de Brusque,
para servirem na ordem em que
estão os seus nomes colocados.

Jaguaruna tein novo

prefeito

Em a localidade denominada
I

Veadas, na Linha 2, . municípío l
de Cruzeiro, existe um me-l
nor, de nome Oscar Pilger, qre
é uma verdadeira flauta huma-
na.

_ I
Oscar Pilger executa qualquer'

peça conjuntamente com a or-I
questra do logar, soltando da.
garganta sons maravilhosos, que'
dão a impressão nítida de uma

I

verdadeira flauta. . IO jovem Osmar é, além dis
so, um extraordinario ventrilo- '

quo, sendo para notar que o

mesmo não conhece as notas
musicais das peças. que executa
com tamanha perfeição, o que
faz somente de ouvido.
____ ft_� ._

Solicitou a

demissão

•

Tendo solicitado sua demissao
do cargo de coletor prcvaorio
em P.U!O Redondo, .no muni-

Tendo sido exonerado do

c;p.io do Rio do .Sul. o sr. Vi-
cargo de prefeito municipal de

I· .no Noveleto, fOI nomeado em jaguaruna, o sr. Bernardo Schmitz,
lua substituiçi<l o sr. Arnoldo foi nomeado em sua substitui

Siewerdt. ção, .por ato de ontem. do sr.

Interventor Federal, o sr. Luiz
Schmitz.Uma assinatura mensal

de A GAZETA, custa
apenas 5$000.

�._---

Foi reconhecido o Sindica
to dos Chaufeurs

Escola de Comercio
Santa . Catarina

de

Tiveram inicio ontem, ás 18
.

Por telegrama recebido ontem I horas, os exames de admissão

nesta capital, soube-se ter sido I ao 10. ano do Curso Propedeu
reconhecido pelo Ministerio do i tico daquele conceituado esta

Trabalho, o Sindicato dos Chau- ! belecimento de ensino.
íeurs de Santa Catarina. Hoje, ás 18 horas, em conti-

Está, assim, pois, de para- nuação serão realizadas as pro
bens., a esforçada classe dos vas escritas e orais de Francês
onssos motoristas. e Geografia.

ESTE meníno bonito tem uma cutís tão avellu-
dada e tão rosada, que dá vontade demorder...

�as não é privilegio deIle, nem segredo de
nmguem: todas as mãezinhas cuidadosas podemobter este resultado, polvuhando o corpinho do
seu bebê com TALCOFORM.
TALCOFORM combate as assaduras e todas e
qu�esquer erupções das -epidermes delicadas.
Alha as vantagens de um talco finissimo ás
propriedades antisepticas do LYSOFORM.

LaLoralorios l,,-sofo..... S. A.
Rua Táquary, 190 - São �aulo

(A venda nas farmacias e casas do ramo)

A
do

CANNES, 24 - Marion Da.
niels, dansarina americana, que
esteve na terça-feira em M unich,
afim de dansar especialmente pa
ra o RI'. Hitler, a edido do )ro'

prio Fuhrer, declarou ter-lhe o

Chanceler alemão afirmado: -Vo
cê é a melhor dansarina que te'

RIO, 24 - O ministro, da nho visto.
Marinha resolveu dispensar das Marion relatou que, ha duas
funções de chefe d€ maquinas semanas, quando o sr. Hit ler 8

do couraçado «Minas Gerais» viu dansar pela primeira vez, lhe
o capitão de fragata Arí Par- ti rvicu um rico <bouquet � de li
reiras, do quadro de maquinis- lazes.
tas.designando para substitui-lo A fama que Maríon ganhou
o oficial de igual patente e com o faLo valeu-lhe um con

quadro Leonel de Santa Cruz trato para '" estrela- do Bal TI-
Aragão.. barin em Paris.
�••••••O.�008""·""'''·'''•••''••••''.....e.�A

A I o
o abaixo assinado, avisa à todos que se acham em déhi�.l

I vencido para com sua firma, a fineza de liquida-lo até 31 de M .11'
. ço do corrente ano.

Findo este prazo, serão as dividas entregues _a u� ad�og:ÍlI(
para a respectiva cobrança amigavel ou judiciaria.

Fpolis., 23 Fevereiro, 1939.
Irê S. Ulissêa

N.84 5v.-:-l

Dr Arminio Tavares _Ouvidos,'nariz,•
_ garganta

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 1456

Ora. JOSEPHINA SCHWflDSON
S· h

\
en o.-asEspecialista em doeneas de

e ereaneas)
f;ONSIJLTORIO

Qua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e dàs 2 ás (' horas

Dr. João d� Araujo--:�'!.:: :.::.���':: ;l
��E�s�p�e�ci�aJ�l1�st�ad�.d�o�.�c::::e�n�tr!,!!o�d�e�s�au�d�e�.�.�A�f�ls�is�te�n�t�e�d�o�p�ro�-f�.�s�a!!::,"�&O:!!n�111_

onsu tas tanas as 4 á"! 61[2-R.Vítor Meireles,24-TeI. 1447
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