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i.Da pregação drelDagôga
-l I á realidade da força

• Wenceslau Fernandes Flores, conhecido romancista

I galego, é considerado na literatura espanhola de nossos
dias um emulo de Blasco Ibanês. Tem, como o grande es
critor de Valencia, a ironia expontanea e o colorido forte.

I A sua prosa é das mais apreciadas na moderna Espanha

•89
e a sua obra, que já ultrapassa a mais de Ul11a centena
de livros, transpôs ás fronteiras da Peninsula, impondo o

., nome do autor como o de alguem que fala alto, e com
8 independencia, na literatura castelhana.

o

I ° seu ultimo livro, «El terror rojo», (<<O terror Ver-

ii
melho»).e é composto de recordações de uma viajem á
Russia e de algumas crônicas sobre a guerra civil em seu

país. Em seu livro citado, o escritor galego escreve, a cer

ta altura: : CIDADE DO VATICANO, 3

II - «Olhem a Rússia tida como modêlo de todas as ! -Uma alta personalidade do

conquistas modernas, em matéria de regime politico. Ve- • Vaticano informou á Unite
í

I
[am o que nela sucedeu e está sucedendo. Tinha-se pre- I Press que a solene coroação do

gado contra a pena de morte-e assassina-sealír sem for- novo Pontiflce se realizará no

mação de culpa, por simples suspeita ou denúncia. Ti- I domingo J2 do corrente, com o

•
nha-se invocado, durante a propaganda revolucionaria, a a pomposo rito tradicionalmente

" liberdade do cidadão e, como não bastassem os carceres
! mantido através de seculos.

I
CIDADE DO .VATICANO, 3

, cada grupo de operarios e soldados convertem em prisã� :. 0. �ema do novo Papa é «Opus, =-Nos circulos do Vaticano que
• os palacios e as igrejas, atulhando-os de infelizes sem que I J�stItIa et fax» (Trabalho,

]US-, p�·�tendem ser b.em informados

1= hajam cometido qualquer delito. Anatematizava-se a cobi- ; tíça e Paz). . diz se que nos escrutinios desta As impressões do nresí- CIDADE DO VATICANO, 3

ça capitalista - e todos correram a roubar, desde o ouro I' C? reinado do novo Pontífice rr:aI1hã o cardeal Pacelli obteve dente Getulio Vargas I -o novo Papa desde 1932 é

• ás pedras preciosas, sem .siquer limparem as mãos no san- : sera de paz, porque seu nome vinte e sete votos de cardeais I titular do Grande Colar da Anun-
o gue das suas vitimas. Tinha-se censurado o militarismo- : Pace!li �ontém a palavra «paz» �str.angeiros, e a!guns de cardiais RIO, 3-Minutos depois de I

ziata, a mais alta distinção ita-
: e todos querem ser agora capitães e generais com fardas e em Itaha�o -pace-. Acresceu- Italianos. E evidente que ne- ter conhecimento da escolha do' liana, que lhe foi concedida pe-

18 pitorescas e armas em exibição, com Staline, com o direi- I tam 9ue ele. escolheu o nome �hul11� confirmação pôde ser ob- novo Papa, o presidente Getulio' lo rei Vitorio Emanuele III. Es
to de comer sem paga, em todos os hotéis, entre duas ,,!?e .PtO porque .essa' palavra, em tida ,e que na�a permite. afi.rmar 'I Vargas transmitiu á imprensa,! sa distinção concede aos seus

•
loiras oxigenadas. Fala va-se de igualdade - e os filhos, I i italiano, quer dizer «amante da que o secretario d� Cur!a hve�- por intermedio da Agencia Na-

I portadores a qualidade de pri-
• em idade militar, dos dirigentes vermelhos, não conhecem

' paz».. se, re�!mentç, .obtldo esse nu-
I cíonal, suas impressões escritas

I
mos do rei da Italia.

i outras detonações que as do champagne no' ameno campo: A proposito, assinala-se que, mero de sufragios. "

sôbre êsse acontecimento. I
de batalha dos «cabarets- parisienses. É isto a democra- : em virtude de haver sido nun- Essas impressões são as se-' Ltlrd CecU considera, um

, cia? É isto o govêrno do povo, pelo povo e para o povo?

I:
ci� em .vária� capitais

.

estran- Eslaria redigindo um guintes:. _ .
! triunío anii-Iota.ma�'i�

" É isto aquele ideal puro, quasi cristão, de que tanto vos ,gelra.s, mcluslve. em Berltm, Sua I If de anaaí-: «A eleição do cardeal Pacellí :
... falaram nos comicios de 89, insistiram na propaganda de i Santidade maneja com facillda-! :programa e �pazl para suceder a Sua Santidade 1 LONDRES, 3-Lord Cecil em

: após-guerra e implantaram, afinal por um golpe de força, ; de, alé� do !tali�no, e do lat�, I guamento Pio XI, foi felici.ssima, pelo seu entrevista exclusive á U�ited
: na Russia longinqua, como redenção da humanidade?.. 110 trances, o inglês e o alemao, profundo conhecimento da poli-. Press, a respeito da eleição do

: Não! Tudo isso é uma íarça indigna, uma farça cru- i conh�cendo o polonês e o por- i CIDADE DO VATICANO, 3 tica do Vaticano, alta cultura e: cardeal Paceli, disse que a mes-

• enta e sanguínaría, contra a qual eu volto agora a minha .1 tugues. i -o papa. Pio XlI, ao que "se grande inteligencia, : ma podia ser interpretada como

I pena como uma arma!

I' ,Pelo motivoA do seu trato. com: TIoticfc!.;· está redjgindo um «pro- S�mâdas a essas excepcionais o triunfo do «lado liberal do

* dlvers?s gover�os, acredita-se grama de apaziguamento» para I qualidades
o fervor de asceta, Conclave» considerado anti-to-

�
-

_ ; que PtO XII sera capaz de rnan- tratar de problemas como _a lu- I estou certo de que será um talitario.
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Fixada para. o segundo domingo destemês
a cerimonia da coroação

'

ter estreitas relações da Santa ·ta da Igreja com a Alemanha.
Sé com os diversos países do Os observadores predizem que
mundo.

.

o novo Pontifice seguirá os pre-
ceitos gerais de seu-predecessor,

Informações so�r'i ii VO- usando porém de maior diplo
taçio no cardeal Pacelll' macia. Opinam, entretanto, que

não fará concessões aos inimi
gos da Igreja na Alemanha, na

Russia ou noutra parte qualquer.

grande Papa.
No Brasil, onde êle é conhe

ctdo e estimado, sua . escolha
para o Pontificado terá, PQ.r cer
to, uma repercussão profunda
mente sim patica».

Titular do 'Grande Colar
da Anunziatã'l

CUMPRE..ZE o Interventor, seu � Secretários, e as ao

toridüdes policiais dão úm belo exemplo
de cumprimento da Lei

Diretor-Proprietario

o coração pesava oitocen
tas gramas

3.,. ,I. 44#4

PORTO ALEGRE, 3 -
Faleceu na Santa Casa lo
cai 0- individuo José Luís
Lamole, de avantajada es

tatura e muito gordo.
Feita a autopsià, cons-

tataram os médicos que o

Coração de Luis Lamole
apre'sentava tamanho des
proporcional com a exis

,."",..� tencia de duas placas de
materia gordurosa estranha.
Segundo afirmam os médi-
cos, é a primeira vez que
tal fáto acontece. o. cora
ção de Lamole apresenta
ainda outros carateres di
versos do normal. Assim

'11 é que possue o peso de
800 gramas quando o pêso
normal dessa víscera é de
350. Têm o aspecto san

gUineo escuro comum, apre
sentando irisações esbran
quiçadas.

; .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o comunismo é um extre
mismo Mas nem só os co
munistas são extremistas,
Ha outros extremistas, tão
pe.Igosos com ... , êsses, São
os que querem implantar no
Brasil o fascismo, copiado
de partidos estrangeiros. O
Brasil não precisa de regi
Ines Importados, porque o
Brasil é quem manda na ca
sa do Brazil. Por isso. êle
tem um regime que é seu.
Uma fórma de governo que
é sua.

Uns homens 'í\mbiciosos
quiseram conquistar o poder,
dizendo que só o integralis-
01'.) podia vingar no Brasil.
Que era o integralismo? Re
gime de importação. Um
regime de 'tirania e de vio
lência. Um regime qne não
respeita direitos índívídu i.s.
Urn .regime que esmaga os
cidadãos com o rôlo c :n.

pressor do Estado. Nêle, o
, stad J é um ínst: umento de
opressão. Ora, o Brasil
mostrou que não queria o

integralis!TIO. O Bra�i1 ama,
a liberdade. O Brasil tem u·
ma Constituição que é urna

garantia ao trabaiho honrado
� á existencia tranq�.lila dos
brasileiros.
Os homens' que queriam

arrebatar o poder tomaram
armas contra o Brasil e qui
seram terir o Chefe Supre
n1'o da Nação. Mas o aten
tado odioso e sangrento dos
inimigos da ordem e "da Pá
tria fui repeUdo com ener

gia. X":brâvura do Chefe"'Çla
Nação foi a bravura de um
homem digno do govêrno.
Ele defend�u o Brasil con
tra oS dois extremismo dos
integr�Jistas. O Chefe da
Nação é um bom brasileiro.
"'111 bom brasileiro é um

homem em combate' contra
os extremismos nefastos.
Tojos os meninos do Brasil
pód�nl ser tambt'm bons
brdsileirús. Para isso. devem
imitar o ges:o do Chefe da
[\Iação, defendendo a Pátria
contra os extremistas. 'Ié

Como o menino póde fa
zer isso? Dizendo ,que o
Bra�il é bom. Dizendo que
o Brasil está c0ntente com
a sua Constituição e com o
seu Chefe. Quem é o seu
Chefe? O Chefe do Govêr-
H) do Bra�jl. O Chefe Na·
_,anal. O l 'residente Getu
!iü Vargas .

�W.'W4 ,.

A GAZETA
'Plori,anopolis,------------------------�------------

Departamento, OD�:"I':;!:a!=da" A construção do
de Educ:ação Todo. o, domingo. haverá oni- MunicipalPela resolução, n, 5.340, de te. no corrente ano letivo. as bus nara Caldas de ImAPlferadtriz, O sr. Prefeito Municipal, por medida de cautela na apl�27 do corrente, foi nomeada funções de professora da escola' partindo do Largo da rran ega :

d -b .

d d ..

'

S d B ás 8,80 horas. regressando ás 15 cação as ver as conslgf!8 as no orçamento 0_ exercicro vigente,Marta Cláudio antana, para mista e raço Esqu .rdo, djstri- horas. receioso t�tilbfm que a receita prevista não alcance o seu montan-exercer, inserinam-nte, no cor- to de Grão Parà. no muni cipit. te, ordeo( u que se paralizasse, temporariamente. a construção dorente ano letivo. aaIunçõee de de Orlens,
'

Ida e voltav-: 5$000 Ginasio Municipal. Trata-se de uma pequena interrupção, que emf d I· t d P 'I 5 3 '9 d SELL & PR0BTS ::rpro essora &. esco a �I� � e e a rese ução n, ..,.. ê

I
nada afetará a marcha dos negocias publicas e a, fiel aplicação daBrusque do Sul, no mU"IC1?iO. 27 do corrente, foi nomeado verha que está destinada para a referido edificio.ce Orleans. Francisco F3erlanda, para reger. Nioguem até agora contestou, em absoluto. o alcance so-Pela resolução n. 5.341, de interinamente, no corrente ano cipio de ftajai.

I
eial e educacional de tão grandiosa obra, Mlls é necessario err-27 do corrente, foi nomeada o letivo, a escola masculina de Pela resolação ri' 5357, de' catar o dispendio que o Municipio terá de ienlrentar para concluircomplimentarista Adernar Locks. Urubicí, no municipio de São 27 de fevereiro. foi exonerada. '8 a sua construção, que lerá de ser feita de modo a' não ferir outro,para exercer. interina.nente, no Joaquim. pedido, Celsa Linhares, do t1'r_" PCI blemas inadiaveis de interesse da população em geral.corrente ao letivo. as funções de Pela resolução, n. 5.350, de go de professora da escola mix- Todos Vft'm que o predio do Ginasio, no qual já foipcofessor da escola mista de Li- 27 do corrente, foi nomeado o ta de Limoeiro, no. mumcrpio gasto para mais de oitenta contos. àcha·se unicamente com asnba Pacheco, no mumcipio de ,,:ompleu enrarista Joaquim Car- de Itajaí.' SU3� paredes erguidas, aliás incompletas. E essa obra, verdade seOrleans. valho, para\ reger, interinamente. Pel. resolução n' 5.f:58. d� ja dita. foi executada nos ultiuos mêses. pois durante quasi doisPela resolução n. 5.342" de no co rente ano 'letivo, a escola 27 de fevereiro, foi nomeada � ",:,os a ahtiga administração cuidou unicamente "dos seus alicerdes.Lo7 do corrente, foi nomeada mista de Traçado. distrito dº, comnlementarista Isaura Mole i; Entretanto a jmprensa local jamais fez qualquer observaçãoSantilina Oliveira Machado, para Urubid, no município de Slo para reger, interinamente, no cor" sôbre as suas constantes paralisações, atitude esta que era um teso

exercer, interinamente; no COI- JOflqUlm. rente ano letivo, a escola mixtá lrrnunho de estar imbuída de um espirito colaboradcr e que linha
rente 'ano letivo. as funções d. Pela resolução n. 5.351. do tle Morro da Baú, DO rnunicipio o alcance exato das coisas publicas.profe�sora da escola, mista de 27 do corrente, foi removida. de Itejaí, 'Agrra, porém. que se acha" frente do Municipio um
Barra, no municipio de Laguna. por conveniencia do ensino, a Piea resolução n' 5359, d� novo dirigente surg m os apressados observadores que procuram,Pela resolução n. 5.343, de professora Odiha Alves de Sou- 27 de fevereiro. foi, exonerada a' claramente, fazer poli-ticagem em tôrno do tão debatido Gill8sio
27 do corrente, foi n .mead.i a za, da escola mista de Pi'Jrus, pedido, .'lIa Moléri. do cargo�J\1ul1jcipal. Not&-se o intuito de envolver na opinião publica o

complementarista Lélia DOln Ma- no município de Lages, para a de professora da escola mixta:'-n,':me do atual prefeito no emaranhado' de um problema complexolucher, para exercer, interinamen- masculina de Urubicí, no muni- de Morro do Baú, no municipio e que requer aurado estudo, como soe ser o Ginasio.
te, no corrente ano letivo, as cipio de São [oaquim. . de Itajaí. i No entanto estamos autorizados a afirmar que o sr, Fran-
funções de professora da escola Pela resolução n'

-

5.352, de Pela resolução n' 5.360 d<!-' ci-co de Almeida não cometerâ o crime de abandonar a obra
mista de Escalvados, no munici- de 27 fevereiro, foi nomeada a 27 de fevereiro, foi exonerado., que foi iniciada.
pio de Paratí. coraplementarista Célia Nair Sea- a pedido. Abelíno Ferreira, das: Eli!. zeloso como é no emprego da fortuna publica, pros-. Pela resolução n. 5.344, de rã, para reger, interinamente, no funções de professor da escola "fej;!uirá a construção que t�rá de ser feita. porém, de acôrdo com
27 do corrente, foi nomeada corrente. ano letivo, a escola

I mixta de GUlmiranga, no muoi-. as posúbihdadts orçamentarias.
Eugenia Machado Perito, para I míxta de Altr, ',Mono Bau, no cipio de Joinvile. t" E si no momento os serviços. foram parali�ad06, foi de
exercer. int, r:�J.mente, no cor- município de Itajaí. i Pela resolu.!;IO R'. 5.361: de vido uni�� :- exclusi'/amente por':Jue �s im o ?itava� os interesses
rt:ote ano lelvo, as funções de Pela resolução n' 5.353. de 27 de fevereIro. fOI nomeada a, d'J MUnlC1PIO a começ!ir pda sua Situação fmanceua.
professora da escola' mtsta de 27 de fevereiro. foi nomeada a II' complementarisla Alice. Silv�jra, � ,

:" Si, entrdanlo, persi<tjrem no assunto seremos" então, for
Parobe, no município de La· complementarista Reinalda Silva, ,para exercer, inttlrinamenre-, DO' ,çados a fazf'r uma sucinta exposição dos motivos acima apontados,
guna. para, r'eger, �nterinamente, .do I corrente ano l�tivo. as �unçõe5; Q �l!f> virá Se'1Il dú:vida.' .fazer com que st'ja desviada; a orientaçãoPela resolução n. 5.345, de corrente ano letivo. a e3cola mlx-; de professora dll escola mlxta de, dflmiuda pelo atua,l dlClgeote da comuna: Qlhar para a frente.
27 do corrente, foi dispensada, ta de Cedro _Alto, no mllD'cit:':O' Guamiranga, no mUDlClplO de &'ixado de f(mOVer as cinias do passado.
Raquel Xavier Batbosa. das I de Brusque. I Joinvile. I (De> «Jornal do Povo •• de ltajaí)
funções de professora interina d:l .Pela resolução n· 5354. de I Pela resolução n· 5362, de -f ----

escola misla de Fazenda São I fevereiro. foi exonerada. a �e-; 27 de fevere�ro, fGi nome�d� � i •

JoãO. no muoicipio de ':ages. I dido..& c(implr=m€nta�;sta Josefm8; cODlplementanst� E�tela Ollvnr�;,� J� ,S-a na t o r I o "s a n t a C a t a r i na"Pe'a resolução n. L346, de
I
Alban Walendow<k" do cargo para eXt'rcer, mtenna�e,nle. n<ri' J • __

.
�_,

27 do corrente, fOI exone ada, Ide professora de eecola {D';xta corrente ano letivo. _�� "" ,fun�õ,"'>
'

'''- _.

li pedido: Ez.ldii -Caj-deira de·tde-',Gedio'Ah:b';'RurnuniCipiode1de professora da escd1a' ·mitt�. I"" br Alldré' '�Kira, Iy'�h,eg"-lySena, do cargo de prdessora do II Brusque.
.'

i de São João Abaixo, no mUlj,j: i ..

Grupo Ercolar «Rauliao Horn». Pela resolução n' 5355. de: cípio de Joinvile.
• 'II DIRE1'OR PROPRIETARIOda cidade de Indlial. ' (27 de fevereiro, foi dispensado, t Pela re;solução n' 5.3-63, de

I

Pela resolução n. 5.347. de! a pedido. Estelino '11endhause:1 : 27 de fevneiro á vis�a da pr�- .

27 do corroote, foi nomeada a' de Oliveira. do cargo de pro- : posta feita pela Supenntend�ncla I
complementarista 8ilvi:t Oliveira,: fes�or �a e&�ola mixla ��. Ri-; Geral do E?sin? foi re�t)vid� Ipara reger, interinamente,' no .beirão MaxIIDo, no rtlUmClplO de por' convemenCla do e�$mo.)8' O melhor estabelecimento. perfeitamente aparelhado
corrente ano letivo, a escola !tajaí. ! professora M�ria 'dalida Dley<!{. para () tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul-
misttl d(" Valada' Gropp, no Pela resolução u' 5.356. de do Grupo Eecolar «Professor, mon!}res (pneumotoi'iu, frenicotomia. toracotomia). Estê Sana-

�7 d f
.

f' d PI .... h· fi d 'd d d torio encontra· FIe localílmdo na Estação Perdizes - Vila Vi-municip-';o de Rio do Sul. ' 1. e evcreuo. 01 nomea a a au o '::;c le ef». o CI a e c

JI d G E' I toria, Da Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800Pela resoluçãO n. 5.348, de complemenhuista upi.a Sant'Ana, Caça or, para o rupo sco ar
Pletros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e27 do corrente, foi' nomea�a a para reger in!erinamente, no �or- c.Professora �delina Re�is�. �81 estradas de automovel, com clima saluberrimo.

c0mplementarista Isabel Nunes rente ano lehvo, a escola rnlxta Vila de Perdizes, no murllClplO, O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos roo-
'd S

.. I
d R'h'" M'

'
.

d ("' - os ""'ovos I dernos de Raio X Heliodor.Ondas Curta8 e Laboratorioe IÍ para exercer mtermamen-' e I eUaO • aXlmo, no muni- e' a ....p 1'<1 •
,"

,

,

,."

para exames de escarl'O, 'sazaJ "Hlnu6Setc.

C h
di

N
..

I d N Seção separada para convale9centes de doenças graves.

Omp.3n I a ac10na. e avega -I ::��, ���ope'.tivo, impa·udismo .,onico (malaria), esgota-

çã\J Costeira
_. . I5eClaraçãoMovimento Maritimo ..Porto Flor.anopolls . a' PraçaServiços de Passageiros e de Cargas '

CYRIACO CHRISTOVAL. Abaixo assinado, declara•

'Frete's cargueiro·. a quem interessar pOI'!la que retirou"se da 6rma CHRISTOVAL
, & ULlSSE'A, da qual fazia parte o socio IR�. ULlSSE'A, pago

����������������������������������������tidci���u���elucr��M&� iliili�oMquiv�o na

M. Junta Comercial sob n. 2336. assummdo o" ativo e passivo da
firma extinta e c:>ntinuando cem o mesmo ramo de negocio sob sua

firma individual à (ua Conselheiro Mafrtt n. 33. teldone 1115.
onde espera merecer d� sua di.stinta freguezia a mesma consideraçãosairà a 4 do dispensB"da a extinta firma.

FLOftIANOPOLIS, ,. de Março de 1939.

�yrlaeo Chrl.t.val

G'inasio J Para a

do

N. 94 5v-l

juventude
Brasil

VIII

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria - Estado
de �anta Catarina

de
Moveis paulistas

Para o Norte Para o Sul

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

De acardo
Irê s. Un••éa

o Paquete ITAGIBA sairá a IOde O Paquete ITAPURA
março para: corrente para:

.

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

Recife e Cabedelo '

Cargas e passageiros para �s demais �or·
tos sujeitos 'a ,baldeação no RIO de Janeiro.

A'
,

• 'Recebe-&e cargas e encomend�s até a �espera das saldas do� paquete�VISO e emite-se passagens, nos dias das. saldas dos mesmeJs, � vista do a

testado de vacina selado com Rs. 1 $200 FederaiS. A bagagem de para0 deverá ser

entr�gue, nos Arm�zens da Companhia. na vespera das _saídas �t� as 16 horas,

para ser conduzida� gratuitamente para bordo em embarcaçoes especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
-ARMAZENS�CAIS BADARÓ N. '3�(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

"�Para mais informações com o Agente
,J. SANTOS CARDOSO

Firmas reconht:icidas

Vende- se na Ponta do
Leal, residencia de ·Agapito
Roslindo, que fica entre a

rua Piaza e Balneario, no

Iddo da praia, .um quarto
de �asa), com nove peças

/ de madeira fina e maís um

pecliché, uma cama de sol
teiro, um guarda casaca com

espelho, um guarda vestidíl
e objetos miudo�.
'N' 95 g V-I

.
"

D '{ PEITO
ORES DO DENTE

OUVIDO
�EUMATíSMO
NEURALG.IA

taRTE5,GOLPES,PomADAS
"1ERIDAS Rr:CENTE5,
PICÀOAS DE IH�ÉTOO

Reatamente das relações
diplomaticas

PRAGA, 2 -Foi dado o pri
meiro passo para o reatamento
das relações diplomatas entre
Portugal e a Checoslovaquia,
segundo anunciou ôntem o jõr�
nal cVenkok",ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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��� Para a Muiher
II (;ODsultori� de I .

II �lIe. Z) IIIBedaeão e OfielnaQ
. __--.

R. Cor.selheiro M�fr'a, 51, ,

florianópolis-S.Catarina i C:::onselhos a ROfrOe-
I Marie

Agentes-oorrespondentes em to- Aos vinte e um anos Rose
das as localidades do Estado. Marie sería uma mulher 11"1tI tra

[ada, essencialmente Ierruuina e

talhada para ser uma bô.. c sposa,
Os homens gostariam dela' por

que ela Iôra ensinada desde cri

(i) conceito 'expresso em artigo ança:

de colaboração, mesmo solicitada, l-A t�má.los.a sério.

não implica em responsabilidade _

2-A nao desviar a .Ima aten
ou endôsso por parte da Heda-' ç�o do homem que estivesse con-

ção. " I sIgo.
. _

.

I 3-A nunca chamar a atenção
. Assinaturas P?ra as .suas desvan,�:lgens. Nun�a

Ano 50$000 i dizer corsas COlIJO: Oh, eu nao

I sou bonita, tenho uns pés tão
Semestre 30$000 I grandes e desageitados!" ,_

.

Trimestre 15$i()00 4-A fazer com que os homens .

se considerassem importas tes. A

Só para a capital: lisonjeá-loa. Eles precisam da Ii-

_ Mês 5$000 sonja; na maioria recebem mui

A JA
•

b pouca. Icorrespon( euma, em como
TI" A I'

.

id
I I ti

',. a vez voee, eitora, consi ere
os v� ores re a ]\'08 aos auu!,lClcS I esta pequena hipocrisia pouco di-.
e assinaturas devem ser enviados '

,. . !
ao Gerente FLAVlO FERRARI I gna, mas e a minha re.cCIta,p.,com.

ela pretendo tornar feliz a minha

II
. .

I Hose-Maríe.
.

G'A Z ET 11 H AS Ú-A�G-AZ-E---'T-A'-'�ac-h-a..-se-á,

I
.

. . .

I venda �o Salã� Progresso

Ren;i�iscências �-,-lpROSSfGUfM fE-
Era antigamente UflO muito di- BRILMENTE OSfundido entre n6s o de tratqr-se

'

de enf-ermos, em eas,as de fami- PREPARAIIVOSlias, mediante remuneràção.
.

.'
"

-

E' o que nos sugere· a leitura

do. código de Posturas da cida?e, MILITARESbaIxado, em 1833, em seu artIgo
ROMA 2 O.'20: I·' :-. Jornal «II Mes-

PONTE SOBRE,«A ninguem é,permitido tratar / �agg!-o» anuncia que prosseg�eth
.

,

.

. .�
..

doentes em spa 'casa .I?o� negocio."Im��nsamente os," preparahvo� ����������������������-.���
sem

-

que ,selam aS�lstId6s pQr mllttares em Tuntv" acre�cer1Ían PI��.'00Professor de saude, que B,erá cha-I �o q_�tt-ºdos,: os a �pos�to�,_ �e :, ,,..�'t,et� '.

mado logo que o doente, ou do- gasPl!J1'ba eb. outros _ Ll�lamave_1s ,.. " "
.

entes, fOfem admitidos. Os in- dos su ur lOS da capItal estao (ComuDi�ado da Diretoria de
fractores serão multados em 4$000 sendo guarciados" desd � ,ôntem -Est.-adas, de Rodagem)réis. Os enfermos necessitados p.or força� }mbaladas do Exér- ,

continuarão por enquanto a se- I Cito frances. ; O Govê�!lo d? �!:!tado ent�ega-'ll' .,ra ao serVIço publIco, no dIa : 7 I
'

rem tratados pelo cirurgião do Sêde amigos de vossas roupas, de março p. vindouro, a pon:té I. Notas Ca..
partido e os boticarios se presta- d d f A •

á t
'

d d
.

rem os medicamentos que lhe fo-
an o pl'e erencla cons rUi a, em concreto aqna· o; :;1

-

1
rem receitados:t. T ,. n t u r a' r -I a Sele"ta sôbre o rio Pintado, no trecho�. 91\ II

\ ' tol.·Jlleas I. lstra.d.a de primeira.;.. clas.se "S�o' . ,..
'

A t d FI
•

N

' l1i'rancIsêo-Porto Umao". compr:e-
'

eropor O e orlano� de JOAO JOSE' COSTA. endido entre esta cidade e a dê
---- ---

polis
R T' d TI·

Canoillhas. \
. 1, '

H·' á h 6- na Ira ente, 7- e efone A obra de arte em apreço Jhi oJe,· s 7 or�s; �o al�ar-m r

Não teve a repercusão que era, 1.213. construída por administraçãQ, smh da Catedral ProvIsona, mI&Sa pe-
de esperar-se em Florianopolis, a A cTinluraria Sc!éta» não é a

a
.

d.ireção. d. o. comt>e�ente en�e� l�s almas, �n�omen�ada pela S_e
comunicação telegráfica do SI. maiJr, Il;lOS indiscutivelmente é a nheJro TarClslO Scliaefer,Inspettlr liao de SufragIOs da .C_ongregaçao
Mini$tro da Viação ao sr. Inter- melhor.' Para isso, tem operários da Reljidência desta Diretoria, da �maculada Concelçao. ;

,

ventor Catarinense de que 'cjá fo- competentf's" -e á altura de . sua com séde na cidade de Canói- .A s
_

7,30 horas, n«: altar-mor,
ram tomadas as necessarias pro- fama. - Atende com' a maior obas.' . 'I llllssa por alma de Joao daI Gran- N. 19
videncias para o inicio dasobr'as rapidez.-Entrega a domicilio. A 'ponte tem o comprimento a.e dei, B--------'

---�

..

--

do aeroporto terrestre desta Ca- N. 29 'P. 17m,50, divididos em três vãd,s"
. As 7,30 horas,. no altar de o:m neg0010

pital, ha;vendo, o
. Departamento um central de 10m,50 e dois ex-

Nossa Senhora, mIssa por alma M 'f' hd A I.� t· C··I d nas de tres, cnquanté-que na d R b d I G d ·Vende ..· se-_ caraagntaloca )cad_ac'e eroni1U Ica IVI reserva o tr-emos de 311),50. 'e u. en,s_ a ran e.
.

'

.

b· d· Baía �8 mufJicipios ainda não H 19 h hpara 18S0 as,- ver as In Ispensa- A largura total da p·onte é de oJe, a'3 oras, CO!.OlD as
.

A -.., f d responderam e LU São Paulo 27. d N S h b - d E t
- A

.

vets». notIcIa e pro I1n amente 6 meiro", estando· o estrado d'e e, 08sa en ora e ençao com ,a s açao
-

gronomlca, I:om

d fi· A prestrzil dos pràfeitos catari- L"
S S

.

f I Jalviçareira a to 08 os ' onanopo-
nenses é digna de nota, e louvor, rodagem protegido, lateralment�,c o.:s mo

.... acraIllento.. otJmá, con ort!lve e gran! e casa

litanos, para que passa sem um
por balaustradas de concreto ar- Amanha, dura�te a missa das de rf'sideilCillf beb' pomar, J'ar-

registro especial em nossa im-' tanto mais que, como se sabe, mad'o. 6 horas, ,comunhao geral do A-
A f I desses question_ário9, com os seu� t I d d h dios e inu:wras benfeitorias. Dis'

prenlla. a ta um aeroporto 14 capítulos, '100 per�untas e A estrutura da ponte foi ealcu- pos � a o . e omens.._ .
.

. .
.

terrestre� .apetrechado. moderna �

lada para suportar a car;,a mov''''l As. 15,30 horas, re�mao da DI- põe de grande extensão. d� tena5
. mais de 50 fichas, versa sobre os t:> " d C -

d N f" I 'd'
.

e convement@mente,tem-nostra-'d·el0· toneladas (camprof'!sor) e' -a' r.etorla
. a ongregaçao e Oj- para IlH· agnco as ou lVlSão em

·d· d mais variados aspétos municipais, '" S h dDI'Zl o, vanas v'ezes, grau es pre- ··f t d· t··t .;:) ,sa en ora as orell. otes. . .'
'

. .

b
'. . quer econômico e. financeir®, quer car.ga um ormemen e IS rIclU1ua A's ,,16 h, ._

d '"
lUIZOfil e a orreClmentos, pousso- de 40 Kg, por metro "'uadrado. '_. oras, reUlllao a \Oooon-

I I ·á d
. social e admini.strativo. "l -

'd N S h dque esta a ta 1 etermmou a A
.

construção desta obra· de gre�açao ,e 09sa en ora as

!'1upressão da escala em Floriano- 11'
. Dores'

I· d I·h' ·d Fascl·naça"o das lendas arte custou ao .t:lJ3tado a somá de A' ·'17' h' ._ d Cpo IS elO' as aereas mantl as
rs. 44:166$000.. '.

s. Qras, reumao as o�·
pela Air France e Condor. Eis Julio Verne, in!'lpirado pela tor- .

_
.'.

, gregadas da Imaculada ConceI' I
porque (ievemo� rejubilar-nos com rente protigio8a de sua inspira- �orreram no iut�� ção., '

, • I r

a grande nova de que vão rijlr, ção, tornOU-8e proféta inconscien' rl,or do subluarino: ,A � �9 hora�, havera o piedoso Ienfim, atacadas as obras da ae- te da mecanica moderna, preveH-' TOK!O 3 _:_ F
.

f j exerClCIO da Via Sacra e benção
roporto terrestre da capital cata- do o alcance do poder humano, ..' .

OI con Ifm!lr com o Santíssimo Sacramento.
rinense. no campo da evolução técnica. do h IJe ohcll�lmente pelo . MI'

" Mas, mais que tudo, foi ele o nisterio d l. Marinn5 qu �
,

todos os MisHHS ..manhã naSanta Catarina e o Con- 'insp_irador da mocidade, . desper- �sforçq� ft.l�{)s para' reflutuar tO Igrejas e C:::apelas daselho de Economia e Fi- lando o interesse pelas aventuras subm:mno Japonês afundado ha e.·d
.

d .

nanças e alimentando esse impulso na,tu·
va 'o d' lt" 1 t

a e

ral que todos temos, em sair �m ri S
. Ias,. resul ar,am' comr e a·

Em comunicado á imprensa, a. busca d<l horizontes· novós: 'Não 'mente lntttelJ. '.'. Catedral Metropolitana __:_ ás
Secretaria do Conselho Técnico se compreende aventura sem pe- Foram por isso, dados· oficia!J- �, 7, 2 e 10 horas, Igrejas de
de Economia e Finanças, do Mi- rigo. As surptezas,.8s' dificulda- mente CO,110 mortos no desastre São FJ,'ancisco -- ás 7 e_ 9 horas,
nistério·· da Fazenda, referindo-se das, as barreiras são o caminho nove oficili3 e ;etenla e

'.

d�is Igreja do Menino Deus - ás 5,30
aos ótimos resultado!! obtidos em escolhido pelos aventl1reir"s. Um marinheiros.

.

e 8 horas, Matriz do Puríssímo
relaçA:o QQ inquérito municipal' desconhecido faci!. perde o encan°. Coração - ás 8 horàs, Capela
que, por 6rdem do Presidente da te. Par isso_ tomlíram. relevo na --b··' d

.. de Santo Antonio - ás 7 e 3,15
República, aqllele órgão vem rea- posteridade nomes coÍDo ÕS de 'Em, arla ar. nac'lonallsta horas, €apela de- Pedra Grande
lizando em todo o Brasil. como Marco Polo, ColQwpo, Drake, "

em Londres - ás 6 e 8 horas, Ginasio Ca
trabalho preparatorio á· Confe- Leving-sf,oné, Stanl�y, Buffalo.

-

LONDRES, 2 - As esféras tarinense - ás 5. ti e 8 ,horas,
rência Nacional de Economia, re- Bill, Paes Leme e tantos "outros. nacionalistas espanhólas decla_, Capela do Colégio Coração de
lata que, em Santa Catarina, to- Muitos não passaram d9 figuras rltm q\:le .o duque D'Alba será Jesus - ás 6,30 horasr Asilo ,de
dos os municípios iá responde- creadas pela ficção para a fa'sci-; nomeado .embaixador nesta ca:" Orfãs - ás 8 'horas". -As_ilõ·, de. I:'ramco que�tionario, exceção ape- nação das lendas. pita!. Mendicidade = ás 6 horas. --- __._---_,.. --.__- __

GAZETA·�.

-,/ .- .

Dlrflltor - Proprletarlo C:::ALI..�DO

Flo�ia�op.clis'l 4 de Mar.ço de 193';
------------ -----------

GERENTE:

FLAVIO FERRARI

Cu l ab nr açã e

A Hora do Co'rreio'
Crônica do Dia

Transcrevo, a seguir, uma página da minha novela
"Maria da. Peixã;o", pl,'efi1clada pelo grande e saudoso �o·
mancísta CoelllO Nêto� príncipe que foi das letras nacíonats.

"-Meu Deus, que .tarde linda!
-E triste•••

\ Fitaram se, Era o primeiro encontro. Maria do R�sari(l
sonhára o prazer dessa aventura, cOJU a maior índtterença
por tude. o que lhe pudesse suceder. Tinha uma cabeça que
era um primor: os cabelos castanhos, :Q1UitO crespos. ? espí

. rito que a animava era feito de nuvens tenues, IrradIas,!ie
extranho perfume, opio ou Incenso. Não era bem um feitio,
mas uma taíha; Boa áil ljtgrimas, cheia de receios, detestan
do o círculo ilimitado e imperfeito das futilidades conven

cionais do seu meio.
-Marta do Rosario!
-Roberto!

.

E deram-se as mãos, comovidamente.
-Fiz mal, Maria do 1I0sarlo, vindo ao teu encontro'!
Ela baixou a cabeça. sem .responder, mas agraceceu-

lhe, aquele instante feliz para o seu coração, com um longo
suspiro.

'

"
,

.

E Roberto de Alencar, admirando o encontro daquela
cabeça. espiritual prometeu:

-O nosso amor será uma exaltação e pairará no eterno.
Não será 11m. sonho, porque eu"::presinto a felicidade dos nos:"
sos dias. E um dia a, lembrança dêste encontro, como res

posta do passado. cintilará nos olhinhos negros da dádiva
dos céus•••

. Roberto esperou uma.resposta, correspondente ã in-
tensidade da sua ternura. EI� ergueu a cabeça, sorriu, olhan

.

do com olhos tão serenosqne se percebia neles que a sua

alma se tinha fundido no mesmo querer.
E á luz macia da tarde. que um sól brando doirava,

de leve, Roberto de Alencar poz se a 'olhar, embevecidamente
o perfil de Maria do Rosario.- Ela compreendeu.

-Este 'silêncio. assim demoradc, ê já um arrependi
mentor

,Não. querídat Este 'silêncio é comoção. Nada comove

tan to romo a felicidade.
, E os olhos de Maria ao Rosario, fulguro�, em que bri
lhava a luz sedosa da tarde loura, encheram-se de lagrimas.

·porque choras'! .. Indagou êle, com brandura.
-Não ê choro, meu amor. E' a alegrta, a felicidade do

• coração que rebenta em Iagrímas a flor des olhos!
;Eu te agradeço, Maria do Rosario pelo meu amor,pelo

teu amor, pelo nosso amor. A tua boca, dum rubor de romã
nova, possue o netar do amor e da graça. O teu nome ê uma
oração. De formosura romantica e a 111ma místtca, o teu
destino ê o silêncio, a quíetudeva solidão síntoníca dos claus..
tros, e vizinhança dos cêus e a gloria divina. Tens na vóz a

melodia das baladas angelicais e ao ritmo dos teus canncos
surdem evocações atvícarenas do céu festivo. As tuas estro.
res de amor e santidade amainem a dor e a queixa. O teu

coração ê um'milagre de renuncia e de saudaae, A tua vida
ê um extase. As tuas IMrlma.s sãó uma aleluia a clarear o

caminho dos que 1I0lrem. E porisso eu te amo. Bel1lldita seja,
Maria do Rosario, a tua vida, a nossa vida!

Ela deu-lhe a mão a beijar. agradecida, e despedin.
do-se:

-Adeus, Roberto! Fiz.este-me feliz. Lembra te, sempre,
que toda mulher que ama' fom sacrilicio, tem qualquer· coi·
sa de divina. Confio em ti! '

E derám·se' as mãoS,. saudosamente".

José d� Diniz

o RIO

·0 cônsul-,No55a
no 'R:I·O iiiiii-tiiiiii..lUiiiiiiViiiii,l',;iiiiii,RiiiiiiiSA-Riiiiiiliiiiioiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

MARIO MOURA
Decorre hoje o aniversario"na

laUcio do ,nosso conterraneo er.

Mario Moura, digno representan
te comercial.

Casou-se
italiano

Vida

SÃO PAULO, 3-0 sr. Rena
to Citarelli, consul da Itália no

Rio de Janeiro, casou-se com a

senhorita Maria Falchi, filha do
industrial paulista sr. José Falchi. Deflue na data de hoje o- ani

versario da senhorinha Hilda Teo
doro, professora normalista, filha
do sr. Manoel Teodoro.

FEZ IJMA FáNTASIA
�OM AS RO'UPAS DO

DEFUNTO!

Transe rre hoje o aniversario
natalicio da senhorinha Marta
Obirice Lopes, ,filha do sr. Otavio
Lopes.S. PAULO, 3-Ha muito tem-

po que a Delegacia de Roubos e

Furtos recebia queixas de roubos
praticados nos cemiterios desta
capital, especialmente no da Con
solação. Agora, foi preso Antonio
Luiz Nicke, que se confessou au- Vê passar hoje o aniversário
tor dos furtos, adeantando que, natalicio a exma. sra. d. Alzira
nas vesperas do Carnaval saltou de Oliveira, esposa do sr. João
o muro do cemiterio, furtando do Pinto de Oliveira.
túmulo do conde Crespi todos 08 ENLACE S
veludos que cobriam o caixão e Healizou-se ôntem, ás 19,30

.\ mandou que a sua noiva fizesse 'horas, na sala de audieneia do

I
uma fantasia de mexicano, com a Juizo de Direito o enlace da ,se·

qual divertiu-se nos tres dias de nhorinha Zilda Soares com o sr.

folia. Preso, Luiz declarou, cini- Acrisio Souza.
camente ao delegado:- «Rasguei VIAJANTES
a fantasia, doutor» - adeantando

I que sua fantasia devia ser pre- TTE. LEOVEGILDO ALVES
I miada.

Fazem anos hoje ao jovens
Hercilio e Lauro, filhos di sr.
João Ohaura, comerciante nesta,

capital.

Regressa hoje a esta capital o

nosso distinto patricio e brioso
oficial 10. tenente sr. Leovegildo
do Amaral Alves,

-

servindo na

Guarda' do Capitania do �orto e fig1!ra des-
.

' ,-�acada nos meIOS desportivos .

Tesouro' Se611�ram, pe�o avião' Condor,

I para RIO ·e São Paulo os srs.
. Bredernerer ( Meyer.

Pela resolução n°. 605, de 2 I
• '

do corrente, foi nomeado Anto-I Passagelf?S _que chegaram pela
nio Pereira de Oliveira Neto Empreza Viação Athermo em 2

para exercer o cargo de guarda I de março de 1939.
. .

do Tesouro do Estado De Blumenau: Antonio Cunha,
.

Maria Cunha, Elza SelemeLo a

C I t' Maria Selemeto.
.

O ,e or
.

apo..... De Itaiaí: Mario Peixoto, Ci-
.

�. cero Claudio, Maria Gonçalves e

senta-Uo' ,_. Maria Cazuza.

RIO, 3-Foi assinado decreto
I aposentando o .coletor federal de
Campos Nq_vos, nesse Estado, sr.
SebastiãC' da Silva Passos.

Pass'lgeiros que seguiram pela
Empreza Viação Athermo em 3
de março de 1939:
Para Cabeçudas: Adolfo Ku

lellais, Novura Kulellais, HHde'
gard Wolff e Anny Gerceke.

Es�'rl·v-a-o Para' Itajaí: Martinha Nasci·
. "'.

" , mento, Regina SOl:!retl, Antonio
! ''itI, Medeiros, Aruadeo de Paula Cas-

exoneraUo" tro, Zilá de Paula Castro, Olga
RIO 3 P I G A F d I Piccolo, Maria Tereza Piccolo,

.

" -: e o over�o e era ,Adolfo Piccolo e Ligia Pereira.fOI concedIda exoneraçao ao es' P BJ Od'l' D-crivão da coletoria federal de A arat Curpenau: Mlla. Cuque,I ' A E d AI
. ugus a ora�em, arIa .ora-

ruarm, nesse sta 0, sr. tIDO
. CI d' M

.

'G 'lhDutra Junior. ge.m, au l?a or,als, UI er-

mlpa MoraIS, Jose Tamborgt',
Germano Dupin-e Emílio Tragàli.Aluga-se DR. MIGUEL BOABAID

R�gressou, ôntem, a esta capi.
tal, de Ilua viajem ao RIO, o ta
lentoso e abalisado clínico sr. dr.
Miguel Boabaid, figura destaca-'
da nos meios médicos desta C;l·

pital.
PREFEtro LlJIZ SCHMIDT
Parte hoie I ara' Jaguaruna u

00·8S0 distinto patricio sr. Luiz
Schmidt, operoso prefeito daque-
le municipio.

'

FALECIMENTOS
Em Menfti, na Italia, onde re·

sidia, faleceu o venerando' ancião
sr. Onofre Rotolo,pai do i1ústre e

abalisado clínico sr.' dr. Aureliu
Rotolo. "

A GAZETA apresenta-lhe 33

expressões do seu pezar.
�Faleceu ôntem em sua' regi·

deQcia, o sr, Mario dos Alijo,;,
funcionáriQ da Ordem dos Advo'
gados.

O seu sepultamento teve lugar
ôntem no Gemiterio de Itaqorobí.

I

-

Aluga-se a parte térrea do SQ
brado, á Rua Conselheiro Mafra,
n. 84,' própria para casa comer

ciaI.
Trata-se com o Glr. Aderbaf

Ramos da Silva.

15\'-2

Tratar 'na
, RUA'. TRA]ÁNO N· 15

N' 50 P.·

de H. O.
-

LIGQCKI
Livraría .. Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà,.·

brica' de carimb:)s de borracha

Artigos para .escritóriJ.....,,·LivfÕS em brancOs-Arti
gos ·eScolares-··Artigos' para presentes -Brinquedos
Aceitam -se encomendas de «cHchés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu·

tilizar estampilhas
fiua Felipe Schmidt;

Florianopolis --'
. Sta ..

27
Catarina!

41 P.
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Florianopolis�'
�b-�,.�'��..��i'�-��-'�������������������������������-��..__����� e GUNG"e�9ijJ1;..

.

.vi aç ã o Urussa n ga .'1 Serraria 'São JÓãa'
• .

SEGURANÇA -_ RAPIDEZ _. COMODIDf.\DE, i
Dirigido pelo socio JOSE MAXIMO

.

" .

•
.

---

TRANSPORTE. DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma. Cocal.
Urussacga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação com así

linhas de onibus Araran€;uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis, ás terças-feiras e sab ados

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

ás 5 horas da manhã
'

A linhá d� Porto Ali:':lgre chega em Araranguá ás
quartas.fenas e s�ba�os e . parte para Porto

. Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES-�rMtngua: SecoardJUo Maxlmo- Forqu;
hinha: Gabriel HalOs - Cresciuma: Ado Faraco Filho- .

"'N. '
.

Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: RosaDo- ��.;;itxi;, ·.:�'i:·�::::."::: '""'"':'''''''''.. ,,' -e .'"':ii;:3�·" .. ::....... :,::: ...::/::;:':·:;Ú·:i·:::::i�iliit
Oamiani & Cia.--Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do 'N d' AI d S'·. .)rta li rran exn re mn "'"

. AGENTE EM FLORIANOPOLIS
.

JOAO NEVES
.

. �
Iloa TrajaooOJl 2-Fooe, 1655 .'"

I ., . .

.

... _ �OT��.!::.!ta!I�"J4N�::E. P::�i:�:;:: se hospedar ern_AraraUgaíál
�a;gi;;;;g;;;;;,*A� . •. . --·i S ,..

- .iiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__;;;;;;;;';;;;;;';;';';;:;';�·ãiiõãii.� iiiiaiiiiiii!iiiiiiõõiiiiii�
.

""I'lla i kM 4ii VENDE-SE um terreno no lu ("'HARLAUTH
'

C A F E' J A V A
gar Barreiros. com duas 'C'a�I1S

.".;.. , Ide tijolos novas. um bom palito
é o

..
creme que revolucionou o

I

cocheira. e bôa checara e' agua,
muido velho, e, óra revoluciona a: fi

com uma linda praia para bs- Ameriee do Sul. "

-

I ����������������������'==.".�'""""

nhos, fazendo ft�nte com a

.

"

I
Estráda Geral" que segue paro

CHAR tAUTH
!

Blgmnú. A' tratar com o 'pro-
��d\ft\11_i!!l.�""!$EIi!&mé�'11\1!*W1!mI'!III-BIll_,:llilé&_H_�I!5IIIII!Il.lIltBr§ilfl__@@ • prietario-Pedra Sipriano cla �ão é um creme comum

Silva, em Barreiros.

A GAZETA, 1939

o
-Ãvisa á. sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir os mais es

plendídos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

..��..

•
I
•
I
I
2
I
I
•
•

no distrito do Estreito:!
•

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

..

metros . .i_Bem sêca fi de' otima qualidade. -:
_ I
•

I DISQUE ,PARA'O N. 3 ESTRE[TO i
, ,

. l
.......................................e.$�••�e...e&

- -- CHARLAUTH.

G R A N D E H O T E l M O D E R N0,1 ��:vo:x:";s�[:h�s, ::�d:, q�::�
PHDPhIETARIO irritação dei.K8ne!o�lhe a cuti-'

João Kuhn I limpa mar:ill e Írcscn,

CAIXA P0STA� � �DEREÇO �ELEGRAnCO: L'�. ,�j·�i-��;i*i�i·i9i6iki+i+�·����'���:i-�i·�i·i·�·���;i·�i·��;i;·ie�.
Graodhotel

Em prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente novo, dispõe de boes
acomodações para os srs viajantes e exmas. famílias, com luz agua corrente

; -ern todos os quartos "�;'
T.·atámeóto r de primeira ordem

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

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD.
Defronte aos Correios 'e Telegrafes

Laguna Santa Catarina

��;ERmBmmma..msmD""������������

Iv. .Exclu. precisa de uma. _limousine? "
�Disque o n. 1.20O de seu telefone, e

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

São todos canos morlernos e confortaveis dirigidos por
hsbeis volantes.

Erondino Cardoso 502

IOtavio Cardoso G03
"

Bernardino dos Passos 505'
Numas P. Cardoso 514;
Waldemiro Vieira 510 ii
Palrocinio Vieira 521 n
Rube�s

.

525
'

I
M#§iMitf.W;g:�tt'êt1#4=��

EMPR�ZA VIAÇÃO ·ATHERINO

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLFME
NAU A'S 7 HORAS D'A l\tANHA. MAIS INFORMA- IÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPHEZA, A' RUA CON-

SELHEIRO MAFRA, 29.
. .

CARGAS E IltASSAGEIROS

Borarlos de saidas

.."....;,.-�___.;;..,..__ ...._.r.I.......-r:.ç�.....,___�. -..... .. ...- ..- . ._ � '4 .. ':;:�'-"-�"'-' �-y�.,," :-._ .."'��

,�aUbê �de Sorteios "·-e·til,·1\Iercadorias
4 de Março 4 de 1\/1.9:90

6:600$000
·MLitos outros premias menores Tudo por1$OOO ,1\Formidavel... . Fantastlco.;

F"'t F�8!li!�...!iltiizrllEii*eH_III!l!lll!I'Iiall_t_1I!t§!!�WRL��

REPRESENTANTES E

,O .I'R LO.a
B

DE�OSITAAIQS EM STA. CATARGNA

1-10 PCKE

FLO IANOPOllS
di

zlnas
.BOSeH

.

Matriz

\. ••• ,. MIIII. 111121".'_, .

• ••Ih . Filiais em:
-- - _- • !Fap' 8 _ ....

'__I n9cme �.t I. (.�I )
I..m.__ ........,.." .

II

.......... t _

••18&1. II .

Velas e Magn

Rlumenau, Cruzelra do Sul,

Jo·lnvll.J Lag•• , Laguna, S�a
Francisco da' Sul

•••••

MOSTRUARIO EM:'

Tulaarão

dI:': .. -� :1G
)
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C3A�ETA_-

Q Z e: T A INDICA
------,----- --

'1"',- ",Ac, 'c'acio Mo-I =Bg�,a;TAVÂ��V��V.ô.VAV.uÂ��I_Dr.. �_'fr�_?�_ 'R�.; ,de Araujo � Cálculo de qualquer Planta,execução, fis .. �

r".rl F'-D I CO ". '

/

� estrutura em con- cattzação e direção �
.Especialista em� /:l�i(':iias de creanças, nervos r relra tem seu eseríp- �" creto armado de OOi as -�impaludismo e molestias da

pele. r,'

tA, i d d
.

á ,'��, e ferro, Ap,arei hamento com II.:��,I or o e a voga"cl� rua,� �
Tratamento do ernpaludismo e das rnolestizs da pe- �

,

<; pleto par-a constru-
le e nervosas pela .J/utohemotheraplQ Visconde de Our-o Preto '� ções de pontes em

'�, I I
'

.,

concreto armado �
, Consult,oriO e res,idenCia�praça 15 de Novembro, 13

n ,7,O _ Phonéi 1277 _ � _,'
' � ,

Telefone 1.584, I
.. ..

- �

�'!'!_��-óas�s II e das 14 às 16 horas
'__

"1'
C�i�� Postal, I!,O.

__J,� " ;
,

DR. PINI-I ,

,i EUXlllílfN08UEIU' f' Omar Carneiro lbelre �
.

- -- -- -

,

", -

'........ I � ::r:��':.:"�:;�..,..'

'1','
. E h' C I m,,-

H L D I c o o P E nA D o B i *""":""":"f�'�1 °c,"- nge_r; elr·o_- ivi
�i f:fJ s Ff�íDA8

,.
, �

,

DOENÇAS DE SENHORAS-'PARTOS i: :1� f,sPINHAI �
• CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. I 7,'

"', ULCf�� PI· d'""""""'-- C li

E
.. 00

'ri!íjff�.DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 ! !' ,x ���f.M� ,� a _cla a 'alxa 'con-omlca �
HESIDENCIA A ,.RUA José Veiga 186

!' ��:��ii�' ,:!�;��,�ft�PIUI �
II FONE 1199

--

�e{�, �W�1!t_' 1- Andar • �
�

Atende chamados a qual�:_lIora dia e noite ,J��1r iCNC4'HU{A3 �; " iIJ
_ +"wé g:

IliDt. �

Joaquim Miuleira Neves

III MEDICO--C)CU�..ISTA �:�:=: II� Curitíba Paraná B�gj,Formado pela Faculdade de Medicina da untver- �L �

sidade de do Rio de Janeiro Z_Para seu concerto, procu- � ,

�
Tratamento clinicole cirurgico de todas as moles- rai a Casa Musical. que con-�. ,.., �

tias dos' olhos
' ta com a of!cina__��:!: � - -

,
, �.

�:F:lh�� �':ii:;�i��d� P;of�,�:dsd�,::.m.: t;�::�i mo�,��dj�:o,t��t�;i�;._���V�4W��. ,��7A""�"?,AV�Vn�i
da Fundação Gafflée-Guiole do Rio de Ja,neiro �.� I

cmPleEtalt,palrdelhdagMel!ld�araCal"s,!iI especialidade i A 'E' I e-5J'C t r I·:' C"" a Curso de Maq',uinas e Pilotagem
I

,
e rec a' e e aca, Inlca Geral i ,

'

Consultas dlarlamente das :1-1 j ás 1.8, - : i, l. #fi
'

, 'ti '

CONSULTORIO Rua-joão Pinto ,7 !ob,_ felefone 1456 li PARA ,I.NSTA'LA'ÇOES "D;�"E'" LUZ', Fo"RÇA
"

RESIDENCIA: Rua Tenente.Brlveira 57 Telef; 1621 .. E AN-
..

_ , I :I TENAS DE RADIQ. CONSERTOS E AUMEN·

.�;::��"���-,�,�-,' . I,., A T�t���::thA "

Dr., AUgU51fo
-

.-Tpa��ir�_:JEnferm'eira,{: ,',
TEM SEMpRE,. �M:,�T$�'E A' V,ENIDA. POR

: pi". PREÇOS SEM- -COMP�flDORES NA PRAÇA.
'

- ,de a_;.ala�_ D. flora Muller MATERIAIS,ELETRICQS, tU�TRES E ABAT-
,

M lf'Dfêb R�a Tirádentes, 44 NÓVId�g�� !E��fTtJESAE'MOEDIE�NOS •

DOENÇAS DE SENHO� Fone 1181 Rua João Pinto n. 14' etrlca
Rt-S-P.<\RTOS ACABA DE RECt.BER UM FINISSIMO SORT[�

- &perações MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI I

Consultorio: Rua Vicor I
'

'

-I DADE NO RAMO....;AR rIGO GARANTIIDO
;,

M
. 'I 26 ,Dr. Pedro' do Moura Ferro Venda e instalação de contador de luz e força porIene es

-----

preços modicos só na C.a'sa A ELE'TRICA
•

. ,

r
.l1l"I""" t :2"!Mi! .":,,7".:.!"..:2.

��tt��:�:-14,1 e-. Aderbà! A. 1
_
da Silvai
Advogado

P. 15 de Novembro. 3 sob.
Fones 1631 e 1290

A

=

/l's 10;30 e das 2 as 4 hll. Advogado '�

Ruó Trajano, rr 1 80braj��1
I Té!ephone n' 1548 f

- E1�chefe c:Ja clinics do Hespi- �

ta) de Nürnberg, (Piloreasor P

Indórg Bu_rkhardt -e Professor'
Erwin Kreuter)

,

Esplclallela em cirurgia
laral

'

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças (Ias

. senhoras) e partos, '

cirurgia do sistema �

nervoso " ,

operações de plastic»

Resldencia: RIJa Vis' onde
de Ouro Preto, 42- "

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, I �55

-', I!iIIIl!i __

CGNSúLTORIU---Rua Tra-
it�O N. 18 das 10 ás t 2 e ,.,-

.

-1as I 5 ás 16 '12 horaa.
r

TELEF. 1.28;

Banco d:o Bra sil
Capital

Fu�do dI reserva

, 10G.OOO:OOO$OOO
. 25-9�746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANC.\RIAS

-AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ I

A�ENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13
,

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Bcp. com ]ur'lS (C01VIE�CIAL SEM LIMITE) _ 2% ala
Dq,. límttaao� (limite de 50:000$) 3% ala,
Dep. po,u�ies (idem de I�:OOO$) •

' ". 4% ala
D�p,. de ,avISO prévio (de quatsquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importandàs),'

'"I- com aviso prévio de 30' dias 3#5� aJa
i� de 60 dias 4% àra'

, Uem de 99 dias 4.5% ala

DEPOSITOS
-

APRAZO-FIXO: g fpo , mêses
'

4% ala��'
por 12 mêses

'

5% c i
. Com renda mensal 4.5% ala6 �

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço têlegfãfiêõ:�='SÂTELLITE ."�-�,� '"',���,'
,

".J,;.;,,�
TELE'FONE 114 -

,

RESIDENCIA- Rua Este-

I ve,s Iunter N. 26

-1\
-

'

_._IE�1,·4W --- leJ

�io�i\;:Iy.�
(LINICA: gERAL

Vias Urinarias

TrlltllmentfJ ,modetÍ1(J tias
. moles/ias do Pífim'o
Consult.-R. joão Finto, 13

"

� 1 elefone, 1595
,ReI. HotelGloria-Fone 1333
Consultas das 13.ás 16 hrs. '

4% a. a.

;5% c

�
,

.. (:(;
• ., ·�t. ,___.f.IorlaDopolis-I,938_

., ·ti�ti�� ..

Dan,flrle
�- "

�----�------�------�,----------�-----------------

Bom

'5'"''
"

, <,", O
Consultoria Técnico de

���·'*,�.�U:.�
, -�- I:���'j

IVO A•. CAUD'URO PICCOLI
Enge��heírD Civil

I�� �

fOrofissienais habilitados para _' tod o

,

QS ratYl0S de engenharia
Administração" construção e reforma de,

pagamentos em pr'estações

Projétos em ge,ral
Escrit&rio central: Rua 7 de SeteMbro" 47

iPO rto Do'i ã O
t.

� ...
' 0, ........"...��"""..z;-:.-

... ,-<ê
�...��';;

.'_'����''''''�-':''"llIr.!lól'Jll'''.,,:...

PREPARAI\'l.B>� ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA-'
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE �E REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

GI� 1; '.U < 1 �SADoS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR_'-J
< :', 'mLAMPIO. DOS REIS VALE

, O -,' '\, LARGe> 13 DE MAI@, 41
,

FLORIANQPOLIS <,

Sandalias Tirade
e calçados de todas as qualidades
TAM ,A'NCOS mexica�'6;�:�:��'a�

Praia de Banho,
,CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORfl>6ES.

BONETS. LUVAS, etc. -

Artigos para seleiros e sapateiros :
Fabrica de Calçados -- BARREIROS I

.

DEPOSITO. RUA CONSELFlEIRO MAFRA. 39
A. LHEUREUX

listintio e

!#' z' - - '+if4;,;,'
<

.:�,'f ·.�9 j,

Beleza I
I,

IE.oonomia
nos Trabalhos .do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1 GAZETA Flo,rianopoliSt 4-3.,1938
----------��--------------�----==-------�----�--------------��---=--==�----------�------------------------�--------

BAZET rO-E·SPORTIVA, , >

REMOtabela doo campeenato's.. Paulo prep�ra.�e para
• 1 -ç rIres tT ,-r� r' " " '!

'

_
_,__." ,

" '

carioca o .Caanpeonato I Br,as�leiro
S. PAULO, 3-,A Fedetaçàó Paulista de Natação i,á

Junh():- Dia 25 - Vasco x S. Cristovão; Flamego x I está tomando aR providencias que se [az-m. neceesarjas para que

dureira; Bomsucêsso x Fluminense. i seja bem representado o polo aquatico. do nf\SSO Estado 81) pro-a

Julho:-Dia 2:- S. Cristovão x Botafogo; Madureira x

I' xi�o�Campeonato Brasileiro, a realisar-se em abril no Rio de Ja-
merica; Fluminense x Bangú. neiro,

Dia 9:- Bangú x Vasco; Botafogo x Flamengo; Ame- I Assim é que será realizado b ,je, á noite, com inicio ás

ca x Bomsucesso. 130,30 horas na piscina do Clube Esperia, o pri�ejro ,treino da
, Dia 16:-- Flamengo v S. Cristovão; Bomsucessc x Ma- seleção •. para o qual estão conv-ie ..dos os segumtes )i'lgl\dóres:
ureira; Vasco �,FlumineDs�, .

, .

I Paulo A. Souza Filho, Jf'ronimc Stra�as, Armando ,C�rtJp'rêso,
Dia 23t - São Cristovão x Sadgu; Madureira x Bota-, Raul Aranda Amado, Renato An 'Irean', Orlendo Manam, Adal

go' Fluminense x America. '

'

I berto Mariani, Edno Vlla-Rfal, Árrnindo Mendes Cadaxa, Nel
l { Diã 30: -Bangú, x Flamengo; Botafogo X Bcmsucesso; son Crescia, Mario de Lercnzo. j\ lfr.!do Chcrardi, Cand.do Va-

mer!ca x Vas;:o.
. " Ilejo, ita'� Ri�cj, Paulo c'e �(:g F:') f.icudo, H.l<gO Ca,boni So�r�-

Agoslo:--D;a 6:--BJmsucesso x S. Cristovão; Vascc x, nho, Tuho di' Grado. Vitorio Fileliui, Sl-bashão Prado Freire,
adureira; Flamengo x Fluminense. I Luís 'Margarido e Albo Genoves;,
.

Dia 13:- Madureira x 8a�gú; Fluminense x Botafogo;: .,••••__•••8••••8 ...

ãlJ Cristovãó x America, I
, uia 20 -Bangú x Bomsucesso; B(Jtafogo x Vasco; Ame-I'ta x Flamengo. ,

Dia: 27:-Flumioense x Madureira; America x Botefogo: i
, !

cmsuct:SSo X Vasco. 'ISetcmbro:--Dia 3: -Madureira x São rristovão; Bota-

go x Bangú: Vasco x Flamengo.
�

,

,

Dia 10:-Flamergo x Bcmsucesso: Bangú x America:
o -Cristovão x Fluminense, Dia 17 - Compeonato carioca de
ilétieIDo.'

Os campos do 30, turno, da Di\'isão
fAo marcados AO fim do 2°. turno, afim de
s os maiores pata \)5 J -gos dos dub(>s

..• Me ,

Junta '

, ,tro, c im � cBpi�a� ,de. , •••

C
· 20:000$UOO, dIVIdido em par-

O n1erc I a I"'� tes iguais, por 3 ancs, sob a

'ra:l.ào social de Bortuluzi SantO
1

'

,An'l razão na praça de Lagunil.
: -De Fernando ['Lmrique, Ro

De Pompilio Pneira Bento dolfo Blazins, e JoeF Lino Bla-
Humberto Z I Paulo' zins, brasileiros, e>.tabdt cidos em

I
"oe a,

, i CaU, Francisco Martins da Fl}�" ; Adrú; distrito ��c Orleãns, tO,n'
seca e mais treze lilCios, todos tratam umíl '5' cledaJe comercl�1
brasileiros, . estabdeérdo5 -�em'" Li'�" p,arA _.a.·:P.Jl:ploraçà0. do- - comercio ._

guna, contratam uma sOl.i ...dade
I dI! f,,-zendas, ferragens, armari-

por quotas de respo05abilid Ides :-nhos de,. com o c.lpital de
limitada) para, exploração o co'I_15:�00,$DOO, dividido em par
merdo de tipografia, livraria ('te., i tes IguaiS, por-5 anos, sob d ra

com o capital de 8:000$000, i zão socipl, de Fernando-Henri
'_ Ilssim distribuídos: O socio Pom' qu.: &: Cla, na praçll de Aririú,

, pilio Pereira Bento com uma distrilo dt: Orltam.
"

- �f

-rquota:no
valor dt' 2:500$000",

-

Decapitado
,
,r-I 'P� O SOCIO HumbErto Zanela com:

b�ri;-' umaquotanovalordel:500$OOO;'SO� SI a�usa-
•
" o socio Paulo Caltl com u,na Oao de a ta,.

,'" quolll no va!or -de 1:000$000; caí BLJtorno-
.

lo 'socio Franciscc Martins da
.

b i I ís ta,:;;
Fonseca com uma quota no va·

lor de 500$000; 3 socios com BERLI\1, 3-.Foi decapitado
-

,
' uma quota de 300$000 l'aid,a I Bntem pela na lhii Attur Gose,

u.m.a, C01�itaçci.o .JÇ;l2z....... um no valor de 900'$000; selS

I
de 19 anos de idade, condena-

.
Resultado do exame de a',lmis-I �oci(Js com uma quota de 200$UOO do á morte sob a acusação de

Ião ao primeiro ano prestado nos tA" Combinação Feliz" nas d ) d 1 200$000 dd· 27" 28 de fevereiro 'f' ã
Cl't a um �o va or I' : ; ter ataca o vários automobilistaslas v ,

per umanas é arte que n o 4' "d'
"

.

Auemar Grubba Rudge 68, ' ,
.

SO'CIOS com uma quota e Os Jornais 8SSIn�lam que desde
Adolfo E. Silveira 54, Alcides encontrará SImIJe. As fm mo- i 00$000 cada 'um no valor d� 22 de dezembro próximo pas
Abreu 95,2' lugar, Aldy Farra- I�s dos, Tres Elementos 400$ JOO.

I sado, cinco condenados, quasi
cha Verges 64, Alvaro Cauduro d!rmordlals da 3eleza sãu A �ua duração é por 10 a-I" "t' ,

f
59, Antonio Gustavo Werner 54, i

frutos da "AdoraRão" _

.

d
.

_
.; 'lJoS mUlo )ov.ens, oram exe-

A.·@'la55ArnAldoJ8-aoivno!',sobaenommaçaodeEdl-u,adoi em BerlIm,
rI ..ape ,'"

. � I c· L d I
Grnbba 55 Bento Cadore 75./ I tora .:JU atallnense..:.t a. n� I ,-.

'

-�---

Carlos Ne�e!l Galuf 7l� Deci�
I

A maior Serraa:ia de Lenha. praça de Lagu�a. . , i UM� �SSINA�UR� MEl'�'SAL
Rangel 55, Edmar MedeIros 53" Fone 1.100 -De Adolfo Bortoluzl, Ma.lü I DE A GAZETA CUSTA

PORTO ALEGRE, 3 -As tres provas realizadas on· Egbert MGellmann 50, Floravant�: ,-- Bian,chini, Luiz SlI.nt'Ana, Epi-
APENAS 5$000-

f'm, para escalação dos ccnj'untos que vão integrar a se- Marchi 93 4' lugar, Ced Jose f
'.

J 'N b' 'I'
fiBiIIIW

=

DEIIi
"

I\' 'á t Rocha 70, Georges inkelriedWildi' A -"nd ;:::-., e ._ c = _ _amo oaqulm unes, rasl elro e

540 gaucha de remo que comparecer ao cer amen na- - I = �.1 I d C M
lonal, foram ardorosamente disputadas, sendo que" nu- 83, Germano Hoffman,? 64, �us- Ih ado n f i Pt"U. • anúe a osta aura, ��pl1- T!....e rno r de

t tavo Richard 50, HelIo Milton �' i nhal. (apresentou os documentos
tadelas. hcuve"uma surpresa, pois v�nc�u um conJun o

Pereira 72, Henrique Braunsper- 'dente. d,e exigilos pelo Oeueto-Lei, n' 'erra
ue, domingo ultimo, havia sido derrotado. ger .56, Ilmen A�gusto d9, C. MO ra IS' " 341, de 17 de março de J 938) , ,

Os conjqntos dispufantes apresentaram performan- MelIn 78, Ivan LUl.lI Matos 7', e�tab .. lecidos em Laguf>a 'on1ra- LIMA, 3-Reglstrou-se um

Cês que podem ser classificadas de regular. Jaime Bessa da Veiga 50, Jarbas
PUNTARENAS, 3 _ Ao

�

,

d d
., I,;

•

I ligeir J ahalo sisrnico nesta cida·

.
A prr,-va de «skiff» foi vencida pelo remador

.. Robe_rto Verissimo Pereira 56, J�tl1r E. tam uma

I' SOCIt". ade comercl� I J�, O fenomeno ocorreu ás 13 J8
ti;,l. v

d ·8 33 6 de Oliveira 64, Joio, �UIZ Nev�B contrario da crença a�terior, ü para a exp oração o comercto
I '," _. ; , '"

_

'

�1\.1\" pela diferença de um ,barco, no te!�p() em., !l,
94 3' lugar, '.João Vieira Rodrl- «Pru�en'te de Morais» ainda de filmes cinematograficos e tea'l'l<" R,

.

e nao teve ma.Of(S t;oQ�e

de dois remos pelos «rowers» vascamos. gues 51, José Antonio da Luz nã�' conseguiu se ssfar_ do ponto quenc!&s.
A prova de dois remos, sem patrão, teve um desen- 56. José B. Martins 67, Laelio onrl� �e encontra ePlcalh�l(Jo.

lar interessante.
'

!Passos Luz 55, Lea de O, Silva
O rebocador «Colocolo» est� Curso Antonieta de Barros

Logo de saida os vascainos pegam a frente, toman·' 64, Lourivalt? MaxMimo .Gopya1 56,
a�.racaclo ao va[)or bra:I;le',ro em-

"

'I t s zebrados Marcos HeusI 76, arto e xoto --

Um barco de vantagem. Nos mi �e ,ros, o '

i 71, Miguel OrofiDo 64, Nelson quanto os escafrandros trabalham
çam illcostando, mas são bem prejudicados pela falt? Abreu 93 5' lugar, Neu Reinert

para constatar se ha avarias no ALFABETIZA e prepara para os exames de admissão a08
reta. Novamente, n6S 1.500 metres for-çam, os vasca.I- 72, Nilo Linhares da Cunha 59, d cursos secundários."

d 59 O S h costa O.

s, cOnseguindo uma maior vantagem, serr o que assim Norton Ba8�0.s , sma� e roe-

Espéra-Ee que o vapor brasi- Professoras: ANTONIETA e LEONOR DE BARROS
o até a cheO'adá quando os zebr ados que sempre der,96. classIfIcado em 1 lugar,

lei'r'o volte a f1u:uar a's 11 ho- '

ln ,lD' ,- t· ao barco Osm SIlva 53, Renato Montano ,

10O�straram pouca d1reção vao de encon ro '

181, Tales Brognoli 62, UImar da ras da noite de hoje. MATHICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 as

�acalnO, sem contudo haver nenhum dano. Silva 52, e' Waldemiro Stori 52. Seu,s tripulantes estão sem no-
horas,

O 3
' REAB:ERTURA DAS AULAS: '16 de fevereiro, ás 8 horas;

tempo do vencedor foi de 8m.2,' .
. .

Eliminados pela prova escnta vidade, segundo informações trans-
_ FernandQ Machado, 32 Fone 1516

'

O conjunto vaselino com essa Vitória claSSificou-se 16. mitídas- pelà base naval. N.45 15v12
'

" definitivamente. Reprovados no exame oral 11.

Segnndo turno

A COMPANHIA QUE, PROfl6RCIO�A�MENTE.
MAIORES QUANTIAS PAGA

Combinaeões Sorteados
Em 28 de Feverelro '

de Profissionais, só
,

que sejam escolhi
colocados DOI pri- IPlano- "A" Plano

.

�'B"
Da 1 • ao 6:postor,

/ U O G U V H Q Y 9' Q C 17 i U li 35
----I

S R I B K Dj L U 20 B X '2; S L 16v I' F.'C'.
A nova diretoria do Avai está assim co,!stituíd_a;

Do 7.' �o 12.' • ')

N L Ej O N H X-O-1-4;XO 131R T.12
T X f fP K Gj V Y 10 I Z X 2S! R B 26Dr, Adetbal Ramos da Silva

Walter Langt!
p. ntonio J, Salum
Dr, Adalb,�rto ToIentino de Carvalho
Euclides Fernandes

-,' Soion- Vieir-a
Proccpío D. Ouriques
João 8. Berreta Junior

,

Dr, Silvio de !\1:!lo Leitl10
Dr. Ruben� Rames
Dr. Armiri:o Tavares
Oscar Vif.,ica
Fraocist'o Vieira

residente de Honra:

�bln'ormaçõ�s e Pr,uJ)3.:!:Ji
M,.'�CH.-\DU .& Ciac ,

Rua João Pinto n- 5 - Floriá'nopolis

residente
, V�ce-rresidente
. Vice-Presidente
j Sl'cretário

, Secrelálio '_

, Tesour�it o
, Tesoureiro
iretor Técnico
'rador
édico
, Procurador
, Procurador "A Gazeta"l«A Gazeta» encontra-se

á venda no «Salão Pro ...

Adolfo 8,00S, Patricio Botoa, Valdemar �resso»
.

IFornerollt, Osni Gonç'8lves e Oso\ Da-

'IA!::i;o P. Coelho, José Manoel Andrade, Ginásio Ca., i
, Francisco Melo,. Celso Ramos e Reinaldo tarinenseMoellmann.
Aodré Vilain, Diamantino T. Alves, Joel
Lange, Arnaldo Cazzollaui e Saul, Oli-

COMISSÕES:

e Esporte

e Sil)diclncia

apitA0 do I' ql}adro:
pitão do 2' qu�dro:
elador

vcma.

Procopio D. Ourique!!
Valdemar Lélia de Assunção
Vaidemiro D. Vieira

A. eU_tnatarla. d08 ._úell__•

,Rio,·.3 - Com O mesmo programa jà conhecido,
realizam se hoje, ás 6 horas da manhã, na Laaõa Rodri
go de Freitas, ..as segundas 'ellminatortas da serie de «me
lhor de tres», orgaritzadas pela Liga de Remo do Rio
de Janeiro para selecionar a sua representação que deve
rá disputar o proximo Campeonato Brasileiro, com o con-.
curso dos gauchos, paulistas, I'umtnenses, baianos e cata-
rinenses.

'

Infelizmente deante do que se viu ante-untem pou
cas esperanças restam para que as cores-cariocas sejam
conduzldas com suceesso uo certamen organizado pela C_
B. I?" mas, �em tudo estará perdido, 'e cabe á direção
tecnica da LIga de Remo tomar uma medida extrema,
como o caso requer, se nas provas de hoje a performan
ce das guarnições que vão se apresentar, não esteja na

altura, pelo menos; das necessidades' do presente mo-
mento. '

Espera'se mesmo, que algumas das guarnições falto
sas, ante-ontem, hoje se apresentem na raia, o que darão

�� resultado melhor para a própria prova a que vão su

[ettar-se, forçando mesmo a realizacão da terceira elími- '

natorla, pois vencedores novamente que' cruzaram os
2.000 metros em pr.rneiro Jogar, estarão designados a

representar a entidade de re mo no campeonato,
_' I

Os gauebo8 em vlaje�
Os remadores gauchos deixam hoje, á tarde. á ca

pital do seu Estado rumo ao Riu de janeiro, onde vem

disputar o Campeonato Brasüeiro, e trazem todos os bar'
cos em que vão correr, inclusive o «oito»,

�ontrato

EXTERNATO FU.�D ..."DO EM 1922
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A GAZETA Florianopolis,...,"i-939
��,����������-������������������������.��������������
CARTAZES i---�. .r�-����-�_,.�- Prefeitura 11•a12 ..•..

Noticiai de
DO DIA I SERVICO AUHI CONDOA de S. Bento! conscr�os" São JOS

i
\ \\\ _ \ �'" o acatado comerciante sr. I Na conformidade do decreto

PROGRAMAS DE iHUE:
<;:�'��ç ,� Welizel Kalhofer, comunicou ao I n. 15.934, de 22 de janeiro de

I \St;:�-.1!of: sr, Interventor ler assumido o cer- j 1 �24,-para incorporação dos con-
.

'�'(,�}iJ -go de' prefeito municipal de São; tingentes, na 5a. Região Militar,
Bento. ,'deverá o Estado de Santa Cata
___________., rina fornecer 1.312 conscritos,
Dr. 'Pedro de Moura Ferro pera preenchimento dos claros do

Advogado Exército, em maio do ano vin-
Rua. Trajano 1. (sob.) douro.-

-Dr.Carne..rá
Martins

CLINICA EM GERAL

, .' .

Odeoo, o lide.. do.
cinelllas

A's 5, 7 e 8,30 horas:

Loura do outro mundo

com Olenda Ferrell e Ba-ton
Mac Lane

e o inicio do seriado

Perigos de Paulina

com Evalyn KCilpp e Pat O'
Malley.

Preço:-l $000,

CINE� COROADOS

Rex às 7 horas:

Cupido é moleque t im . so

com hene Dunne c Caly
Oraot

Roubada a tempo com BOltel
Crabbe e Rclmt Cu�·
mlngs.

Preço: 1$ 00

Imperial, às 5, 7 e 830'
horas:

Herói do rancho com William
Boyd - historia de Zane
Crey;
Preço: 1 $()OO. -

Moveis Paulista
Vende-se na Ponta do

leal (Bangalow Alfredo)
um quarto de casal com

"Jove peças de madeira fin�
e mais um píchíche, um

guarda casaco com espelho,
um guarda vestidos, uma

cama para solteiro e mais

alguns objetos. miudos.
N.65 15v.14

Está em festas o lar do casal
AI.cidell Domingues e. Alvina Do.:
mlDg�el•.com o nascimento, a 28
do mel findo, de um menino que
na pia batismal receberá o nOIl1�
de Adilson.

Moderníssimos
aviões ju 52
ligam com a

rnaxlmu segu
rança e pontua
lidade:

-_

Seguiu, a l' do corrente, para
Sto, Amaro, Estado de S. Paulo
0!lde vai co�t!nuar o curso gina:
síal, no Colégio Adventista, o io.
ve!D Paulo, filho d? sr. JorgeMIguel Malty, funcIonário doa
Correios e Telégrafos. .

.
Ô--;eTãi·Óriõ·cfã
Prefeitura de
CarnboriúBRASIL

URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BULIVIA
PEHU'

ern

. � i- .do corren.te realizou-sê, na
residencía dos pais da noiva, o
casamento do sr, Francisco Gue.
dert com a snrta. Berta, filha do
sr, .João. Quint e de d. Cecilia
Quint, .

Serviram
.

de padrinhos, por
parte do nOIVO, o sr.Josê Manoel
Martins e sua senhora Albertina
EI?ilia Martins e por parte da
noiva, o sr, João Antonio Wolfl
e sua senhora Flora Quint Wolff.

Os nubentes seguiram, no me..
mo dia, pelo "Carl Hoepcke"
para Santos, onde vão fixar reei:
.dencía,

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 3"4 - Florianopolis

Curso Catarinense de Madureza
MATRICULA

Acha-se aberta a matricula do curso de ma

dureza, que funciona á rua [cão Pinto. n. 32, dás
19 is 21 horas.

.

", Os inter essados serão atendidos na
..
séde ","""do

referido curso.. dlariamente, das. 1� ás ir� hqlar�>r
• >.J.._ •

N;' 51.

..

S I A M

t:

EXPORT DORA. De 17.30' AI 23.00 hore8

HANE'RY BLUMENSCHEIN

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

End. 'I eleg. "LAMINAX»

R's horas rertce, 'ornaIs falaClos com o'

ticias em primeira mõo forneciao1
pela A HOITE, sob o' patroclni
00 CASA F<

ESCRITORIO GERAL: Curitiba'; Paraná - RUA 15 DE NOVEMBRO, 6Q8
-Salas 407-8. - Caixa Postal, 343-Telefone, 2556

>

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

Gerente em Rio Negro: \Nalter Bratidão

A's 22,30· CASINO NO AR. meia ho
Oe graça e musÍl:aliôa()e a [argo.a
mes<luitinha, Violeta Ferrcz, ma,
noel Pera, Paulo f'erraz, f'ernanô"
-Junior.

EXPORTADORES DE MADEIRA BRU rA E BENEFJClADA PARA'A
, ALEMANHA,' INGLATERRA, NORUEGA. AFRICA DO SUL, ETC. Amanbã:

/

Spellkers Oe stuôlo: Oôuvah)o ('0%%1 I

Celso 6uirnarães.
Florianopolis, I' de Março de

1939.

GETULIO I.ELIS PONTES
secretário.

Ernanl aR Barros, Ernllinha, releste ,..Ia I

ICla mela
.FLODUARDO DE OLlVEI

RA-Maj0r presidente.
R's 21.00. PRE-8 Em BUIC8 de Talent

N. 93 3v-2 Um programa para calouros.
e I 1I"...a E�_;;�;.;.;.;..:..;;!Or;.=o;\;\·�r::�=·=·�=�=�=·=··:·=I�áe��·=�=·:·:·:··:·:·=·=·=·=·:&1·:··=·=·�&==[r��===-====

VISI.TEM"
a A CAPITAL'

. �

o malar, stack de roupas para meninas e g_rõtas f'

.

�-

.. �
" ..

-

esquina da Trajano
.'

.

A C �A P:I T,:'A L
Rua COllselheiro Mafra , ,

>
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I

I.

,o bando que
infesta a re-
. ,.,.,

_,ao serrana
AZE

I

Escoltado pelo soldado rn f'rr·'

ça pública Martinho Mafra, foi

apresent(,do na Poli�ia �:f'�tral,
com guia pal'a a PemtencJ.lna da I
r.ha Grandp, o sentenciaclo Jor'l
ge da Silva, condenadc pelo tri- i
bunal da comarca de Lages. I

Constituição!
do Banco
Cel1tral do

Brasil
WASHINGTON, 3 - Na tro

ca de vistas com o secretario
de Estado da Tesouraría o sr.

sr, Oswaldo Aranha fez entrega
80 sr. Morgenthau Junior da car

ta em que é exposto o plano da

formação do Banco Central do

Brasil.
O plano em questão jli tem o

apoio dos círculos diplomaticos
americanos mas é unicamente o

sr. Morgenthau, titular do Te

souro Que pôde autorizar o au

xilio �n:iericano á constituição do

referido banco. Juíge-se provável
que a decisão a respeito do as

sunto seja tomada depois do re

gresso do presidente Roosevelt a

Washington.
No correr do banquete da as

sociação dOB homens de negocios
o ministro das Relações Exterio
res do Brasil expoz a situação do

n tercambio comercial dos Esta-
. dos Unidos com o Brasil mostran
do o interesse que os Estados,
Unidos teriam nas materias pri
mas brasileiras que concorrem

com a produção das colonias brio
tanicas, como, por exemplo, a

borracha.

o assassino de Mar ..
. ta Stotz serã con

denado
CORDOBA, 3-0 sr. Sabatti

ni, governador da, provinci� de

Cordoba, declarou aos jornalIstas
que Suarez Zavala, o principªl
acusado no processo de rapto d!l
menina Maria Ofelia Stutz, será
condenado, e que o c lamentavel
acontecimento chega ao fim',vis
to lá haver provas bastantes pa
pa condenar. aquele perverso in
dividuo.
A p�oposito é oportuno recor

dar que Marta foi raptada, as

sassinada, e. o seu corpo reduzi
do. a pequenos pedaços que fo-
1am incinerados ,num forno de

Jijolo.

AGUARDADO O
GENERAL GO'ES

MONT�IRO

1F1[..1)lllt\NOPDLIS, �abado 4 de Mar�o de 1939

MISSA
João Vaz Sobrinho

A familia de João Vaz Sobrinho convida aos paren
tes e pessôas de suas relações flora ssslsurem a missa que
mandam celebrar no proxime sábado dia 4, ás 7 horas, na
capela do distrit» <Joã-. Pessôa », Estreito, e/li intenção á
sua alma pOI' n.otivo li;) passagem do 80. ano de seu fa

lecimento.

t

ESTE menino bonito ';em uma cutís tão avellu-
dcr'a e tão rosada, que dá vontade de morder... ·

�as não é privlleglo dclle, nem segredo de
ninguem: todas �s mãezinhas cuidadosas podemobter es}e r.eE:!li:t�O, polvi hando o corpinho. do'
seu bebe com TAJ"COFOHM.
TAU OFORM combate as assaduras e todas' e
qu�esquer erupções das epideimos delicadas.

.

AlIJa as vantagens de um talco finíssimo ás
propriedades antisepticas do LYSOFORM..

laLo;ratorios ly�ofO.ll·1iD S. A.
*
Rua Taquary, 1190 - Sã� P�ulo

(A vent�l nasíarmeelas e casas do ramo)

1:r.Conforme noticiámos foi. ini

ciada, ontem, pela lnspetoría do
Trânsito Publico, a vistoria aos

onibus que fazem o transporte
de passageiros não só dentro
do perimetro urbano, comotam- Novo delega ...
bem para o continente.
Foram vistoriados cinco car-

.do da Can ltelros, a saber: I"
- -Chevrolet- - T. 203 -

proprietario Braulino _:_ Linha

Capital ao Estreito - Exami
nado, foi mandado ajustar a

direção e regular o freio de

mão, colocar dois vidros, refor
mar as almofadas de 3 bancos
e colocar 3 vidros nas janelas
laterais.
- «Chevrolet- - T. 218-

proprietario Arlindo Valente -

Florianopolis ao Estreito-Regu
lar o breque de mão, ligar 2
Iarolêtes da frente, concertar as

almofadas de 2 bancos e colo
car um Iarolête na placa trazei
ra.
- «International- - T. 229

- propietario Herminio Firmo
de Oliveira - Linha Floriano
)olis a Coqueiros - Reparar
juasi tada a carroceria, inclusi
ve a tolda e o madeiramento
ligado ao chassis; reparar todo
o motor internamente, direção
e freio de mão; çolocar 2 faro
lêtes dianteiros, 1 trazeiro, 2

lampadas internas e 1 sobre a

placa de destino.
«Ford» - propietarlos Irmãos

Parente - Florianopolis ao Es-

Boa"
treito - Regular a .ern

I bria�e f
e

o breque de mão; co ocar _ ra

rolêtes dianteiros e 1 lampada
na placa de destino e 1 vidro
na janela lateral.

reiniciou sua elhlicl�. «Odsrnobile- - T. 232 .-
wa .. .... _ ...... __ .... __

',.. propriedade Humberto de Freitas

No�eadft .-n" Bilbau - Florianopolis a Co-

I
a.. . u

. queiros - Colocar 1 farolete

t.· trazeiro, 1 lampada interna e 2

erlnatnente vidros; regular o freio de mão,
,

ajustar a direção e o motor ao

classis.
Todos estes veiculos foram

retirados do tráfego, até que de
vidamente reparados, sejam sub
metidos a nova vistoria.

PORTO ALEGRE,,3 - Está
sendo esperado amanhã, no por
to do Rio Grande, o general
Góes Monteiro, que viaja a bor
do do «Oceania». Contrariamen
te ao que havia resolvido, o

coronel Cordeiro de Farias não
irá recebe-lo naquele porto, se

guindo em seu logar o secreta
rio da interventoria que acom

panhará o chefe do Estado Maior
do Exercito a esta capital.

Miguel
b·d avisa aos seus'
ai --e lien te s qlle

Dr.

Pela resolução n. 5.421, data
da de 3 do corrente, foi nomeado,
interinamente, HeÍio Barbcsa
Fontes �ara exercer o cargo ,de
2' oficial da Secretaria do Tribu
nal de Apelação, enquanto durar
o afastamento do respectivo fun
cionário.

Encarregado
da lavande-

•

ria

Segundo cr.nqpf!llim()l averi-

guar, existe, n.i v 'rd ,·1,', (',)1110

foi noticiado p ·la ',NoA,ki, >. de
Joinvile, um grup» de ;1) li,-;'!l!OS,
que está presentemente alarman
do 8S populações p'lc.iI;n t!;) re

gião serrana, não se conhecendo,
todavia, o nome do bandoleiro
que o chefia.
Em face desse alarme, pode

mos declarar. ter iá o dr. Ivens
de Arauj»•. ilustre Secretário da

Segurança Pública, tomado todas
8S providencias, no sentido de

a
..

ar o bando que vem pro- '''''''''_",n"Z' "'""",,,,"'... "..""'"
-

'I;:Ei�:. o panico- entre l� nossos Ii '-Dr'- J-o-�o'---d-L)' s <'��-J.()--->�;�I���� -·�u�;�õ�
, I · CU! 'V ;'L oU ! ·"'N1!ir'JZ, Garganta

._-,-----
------_._--

._------,. ,����

. I EspecIalista do Centro de Sau 1e -- Asststente do prof. Sl1nson -IApresentação I i con'"It"���,�á��=RVit�� __

TeI.1447 .

de sentenciado '1llali.".,1m+&4P!!!.e··IIItiIIIiIUJL���

!

A visa-se aos candidatos, inseri.
tos no concurso para AUXILIA
RES, que a prova de datilografia
será feita na Séde da Agência
Local, á rua Trajano, n. 2, com
início ás 9 horas' do dia 5 -do
corrente (DOMINGO).

As provas de Português e Es
tenografia serão feitas no dia 11
(SABADO), á tarde; e no dia 12
do mês corrente (DOMINGO), de
manhã e de tarde, se realizarão
as demais provas de Arimética c

Contabilidade, em local que será
Sim, é indispensavel. Mas.antes oportunamente designado neste

de fazermos nossas encomendas, jornal.
devemos procurar uma marceua- Florianópolis, L' de março de
ria que trabalhe com perfeição, e 1939.
em nossa Capital, só na CASA
5ILAS; e nada mais ...

Faz troca. Preços sem concur

renoia, inacreditaveis.
Só mesmo fazendo uma visita

Pela resolução n. 5.422, data- ao maior emporío de moveis,
da de 3 do corrente, foi desig-I Casa Silas---:Rua Conselheiro Ma
nado Mário Bitencourt Machado fra, 72.
para desempenhar as funções de
encarregado da lavanderia da N. 92

���e_F_�.�_·__,�L���-=-:·�-�·�����e�������I�_���M���&�_�&���.�_�_��-�� P�üenciária da �drn Grnnde. ����r-a�.�J-.-��S-E�P���I-��A�-S�(�����E�I-��S-��N-
MOBILIAREMOS, SEU LAR

,

COID conforto e elegancia',

Prazo
" MOCEL.AR"

O. S!lbão

"Vir

por

Pouco D,inheiro Longo

�speeiaUst3 em doen�as de
e er�aneas)

�ONSULTOÍlIO

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2· ás 5 horas

Dr. Al]ninio Tavares _

ODV;::::.:::iZ, IIii CIRURGIAO-ESPECIALISTA , Assistente do prof. Sanson
.

Consultas das 10 á!! 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel. 1456 I1_-
.

.. ,

Vistoria nos

on-ibus

li VIAJEM DO SR.
INTERVENTOR AO
NORTE DO ESTADO'

Partiu õntem pata Mafra, Ca
noinhas, e Porto União o ilus,
tre Interventor sr. dr. Nereu Ra
mos, que se fez acompanhar de
sua exma. esposa e das segutn-:
tes pessoas: dr. Ivo d' Aquino e

.

sra., dr. Parca Pellon, dr. Udõ
Deecke, dr. Joaquim Neves, ca�

pitão Asteroide Arantes e sr,
Ari Mafra.
Hoje cedo· partirá desta

capital o sr. dr. Haroldo Peder�
neiras, que se fará acompanhar
do diretor desta folha jornalista
Jairo Callado.

---

e a
I

Mobiliar nossa casa � .

30v-2

Por ter que assumir o coman
do do Batalhão da Força Pu
blica, deixou ontem o cargo de
Delegado da Capital, o capitã�
Romeu Delaíte, qu e foi substl,
tuido no desempenho destas
funções pelo sr. tenente Timo
teo Braz Moreira, que durante
largo tempo, com muito acêrto
e competencia exerceu, o referi
do cargo.
�.eo�••e�•••oeeee®�.ee@.a
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G Ulceras varicosas - Feririas :2 I.. atonieas _. Fístulas crônicas

I. -Inflamações crônicas em i• senhoras, etc. rão curadas
• com a INFRAZON TEHA.· I
I PIA, (Raios Ultra Violeta.
: frios, de onda ultra-vcurt«, !
• e para aplicação local.) "'1' -

I Procurem o consultório do I
I dr. \lIreUo n@tolo II Rua Felipe Schrnidt, 18.
: .
,oee5".Ge.�o�.eoec.oe�••,

Banco do
Brasil

(;ONCURSO PARA
AUXILI&IlES

Pelo BANCO DO BRASIL -
FLORIANOPOLIS.

JOÃO LEAL DE MEIRELEs-.
JUNIOR-Gerente

.

JOSE' PEDRO GIL - Contador
N.88 4v-3

Senhoras'

, ,

'de WETZEL &
,

recomenda.-se
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Cla. -Jõinville MARCA REGISTRADA �\: ••.

"

. '·'��/ttanto para roupa fina como para roupa comum
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


