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1 A publicidade int1u� I
, na alianentação I
i ""A Liga das, Nações tem dedicado grande atenção' ao I: problema da alimentação. Um resumo de suas atividades I

•1 nesse terreno acaba de chegar ao Serviço de Imprensa do

I;; Ministério das Relações Exteriores.

•!
Si b�m que o problema da alimentação seja em gran-

I AN--O----�--V-I'
.. ----,

Fl�ri-êi-n-í)pr;-!i-s� ·-S-�;-t-a--f;i·r-a-;
.

24 de Março de 1939
.. de parte e carater econômico, verifica-se pelo estudo ago- '--______ ---'�--r__ ,_." . . _

Ira
feito pela Liga das Nações sôbre as politicas nacionais

alimentares o quanto a educação e a publicidade podem (II:, ,

L
i tola, atingindo com certeiro .tiro• influir na luta contra as deficiencias de alimentação cons- ENG ATA lo fugitivo.

.I tatadas em numerosos paises. I .

'

.

"

I Vendo-o caír, na convicção";1 Na Bélgica, por exemplo, os conselhos radioíonlcos, I ' 'de estar vingado, Gentil voltou

I
as reuniões públicas; o cinema, as exposições, os artigos

I'
,.� apressadamente para sua casa,nos jornais, foram postos em pratica afim de fazer conhe- -------- ,- - _.- - -, -

onde momentos depois veio a
cer ao grande público os principios de uma alimentação

. 'r-" -------. ----- .----;-.--- -.

saber, que ao invés de Angelosadia. - IJ) d
CD • Torreano, assassino de seu pai,I Organizaram-se em vários países cursos para ensinar

U gan O eJ�r
'

O' assassino alvejara Antonio Soares Macha-
•

a economia domestica e os principios basicos da alimen-

II!' ",
Ui,' ,

. I dmOa'l'oqrUaCmel.rgao. precisamente o seu
tação, Assim, na Noruega, o Govêrno nomeou cerca de

'

I vinte professores, que percorrem o país dando lições

SÔ-I d
o

I
tt

IS
• .

Ambos os criminosos foram

i'·1 bre essa importante matéria. Foram igualmente instituidos O pai Ol",',� ,Ing�r o seu me- prêsos, sendo recolhidos á ca-
cursos de cozinha para as moças que se acham nas elas- II 1§18 deia pública de Tubarão, onde

: ses superiores das escolas primarias. aguardam o pronunciamento do-s.

O -Board of Education» da Inglaterra solicitou das I
'

or aml-go
.

tribunais. '

': autoridades escolares que fizessem um esforço especial no I '

'

------------

I sentido de salientar a importancia que representa a prepa- : '

O regresso� ração culínaria entre os fatores que contribuem para a :
,

: manutenção da saúde. Nas regiões rurais, o =Board of

I Regressou do Braço do Norte, I para a 'autoridade local se ha-: As cênas ele sangue que tanto t
-

O·I Education» organizou cursos rapidos de alimentação e co-
pa�a o�de havia seguido no pre-I �iana �ornado infrlltife�a5 as d!-, im�ressiollaram a pacata popu- 01110 Ias e

:"
zinha para uso de professoras, muito especialmente para

I
tento dia 3, acompanhado do l!g:nclas efetuadas nesse senti- I laçãc de Braço do Norte, e seaquelas que se destinam ás instituições femininas. e respetivo escrivão Osvaldo Hae- do. ! encontravam envoltas nas do- do Beck: Na França, grandes esforços vêm sendo empreendi- II ser, o capitão Antonio de Lara Em 'resultado das investlga-. bras do misterio, desenrõlaram-

: dos no mesmo sentido. A alimentação obteve um logar de I Ribas, digno e competente De- ÇÕê!3 a que procedeu, com ° Cr-i-II se, em sintese, do modo seguin-: importancia nos programas de ensino das escolas de as-

I legado de Ordem Política e So- ter lo e -descortinio que lhe são te: De regresso da excur!3ã?, r�i
: sistência social e de enfermeiras. O Ministro das Colonias cial. p eculiares, conseguiu o capitão Angelo Manoel Beza, vulgo ta a expe_nsas su.as, no intuito
: prescreveu um ensino especializado com relação ás condi-

I . Seguira, êle para aquela loca....
,
La! a Ribas, não, só descobrir. os Al,lgelo To:rea�o, tipo do cri- i

de colherem mottvos. para, no-
" ções de alimentação das colonias francesas. Por sua vez,

i lidade, afim de apurar das res- 'I autores das traglcas ocorrencias, n1lnOSO traiçoeiro e covarde, pro- :)1os trabalhos de pintura, .J�a-: o Comité Nacional de' Defesa contra a Tuberculose deci- i ponsa?i1ida?es de um duplo cri-I comd ta�bcm �ev.ar a efeito a moveu. um baile em ._um salã.o; b:m de regressar a es.�a. capital� diu propagar noções de higiene alimentar e organizar cur- :! me ali praticado, uma vez que' captura Q(,S crtrnrnosos. - do antigo Clube U111ao, conví-] Ov _nOSS?S Jovens patricios An-
3 sos e conferências públicas nas escolas. O Comité de =1 .-----....

--.
' '�'-'-'--�'-- '-_':"--', ......

,

.-.' ,_o dando para assisti l-o a Augusto "tonio Dias e Aldo Beck.

I Propaganda do Leite difundiu numerosos cartazes. Lições I'O B A T I O O Batista Uliano, que deixou- de I O resultado do
.

seu e.sforço,
6) de puericultura foram redigidas para as meninas. Tais li- I. .

comparecer, não só por ser seu no 9ue se _refere � colhel!a. de
: ções têm sido copiadas pelas crianças em cadernos espe- II .

.

,inimigo, como tambem porque motivos, fOI ? m�ls auspicioso.
-: ciais, mostrados á familia e por fim guardados no lar.

" I O E"
I na mesma noite realizava iden- Tanto AntonIO, Dias �omo Aldo

c Uma parte da população feminina da Holanda recebe : A L t
' I tica função em sua residencia Be�k, conseguiram p,lntar. uma· = atualmente, sob diferentes formas, um ensino sôbre a ali- I " particular. serre de quadros admlravels, que

: mentação e os diversos modos de preparar os alimentos.

i
.

A certa altura ouando as dan- oportunamente apresentarão á
c A Comissão de propaganda educativa faz lecionar ás do-

I nA o a ��eitl"ilo dA 11 êre ças no a�lge da'. jani�nação, Au- apreciação dos seus conterra-I nas de casa, fóra das escolas profissionais das cidades, o
• I O VV 11gB. ali 'OPU .,......,a. I gusto Uliano saiu afim de com- neos.

3 modo pelo qual elas devem agir para efetuar uma bôa

a-li
ea �..," prar uns dôces que desejava Aldo Beck, sobretudo. encon-

I !�����ç�fd�ed�S���i�:s��;iVna�mf:r�!��S�r�a�f;!��:s. ��m��= I Clube
�

Catarloense ���:ecer áS, môças suas convi-
i �1�U p��te���o;::ci���sap��;u����! lheres recebem um ensino caseiro sgricola por intermedio I Revestiu-se de um cunho de :>

-

Como encontrasse a venda' duzir trabalhos que suplantam
8 de uma associação especialmente fundada para êsse fim. : alt� distinção a cerimoni� do

i fechada, Uliano dispoz-se a re- toda a. sua já vasta obra de pin-: Nn Yugoslavia, virificaram-se progressos consider-a-

II baÍ1s�.o do aparelho "MUniZ 7,·', .1 gressar a casa, tendo, no traje-. tor prrmoroso, a qu:m e.sta� re�§ veis nesse terreno. Conferências e filmes, estimulam o in- I adquirido p�lo Aéro C,lube Ca,.., ',to, passado em frente ao salão; servado um futuro brilhantissimo.
teresse do público. I i tarinense, ?,n,t:m realizada na

'i'.
.onde se e�tava realizando o bai- i ,QLian�o

aos

reS�ltadO,"�
decor-a ' Os especialistas (imericanos em alimentação têm feito : I Base de AVlaçao Naval., ',' le promovIdo por Angelo Tor- rentes aa colocaçao dos seus

� nos Estados Unidos ir'portante propaganda e a aplicação .1 A solenidade,joi'âs-sistida pelo-c"', reanDo .._ _ ; tr�balhos, a não ser em Sãoo do «Farn Secy,rity ACÍ» vem sendo executada rigorosamen<:: : I sr.
Interventór Nereu:

.

'R�mo's Bc', I 'RudoHo'-Ve�tefal, que se en-: Francisco, onde pelo cômandan-I te. Essa lei, prevê auxilios ás pessoas em dificuldade, de .:! senho.ra; dr. Ivo. de AqU1l1�, se- I contrava á porta do salão, ven- cte Alvar� Cabo lhes foram_ com-
o vida e, por intermedio da organização competente, estabe-

fll
cretano do Intenor e jus!lça� e do-o passar, insistiu com êle: prados Clnc_? quadros, n�o en-

3 lece um programa alimentar que compoda os produtos .. espos�; dr. Ivens de ArauJ.o, ,se- para que entrasse, afim de jUl1- I
contraram eles o acolhImento

: cultivados correspond€ntes ás necessidades da familia. Sob II cretano da Segurança Publica; tos tomarem um copo de cet- qUê merecem e que seria para
I o patrocinio do «Agriculture Department» tem sido reali- e i Mauro Ramos, prefeito munici- veja., I desejar.. .o zadas ttansmissões, radífônicas destinadas especialmente á i: paI e Senhora; dr. Barca Pelon, Anuindo ao convite Uliano! O que maIs dóe, e maIs co-: população rural, incluindo tambem conferencias sôbre a a- ,Superintendente do Departamen- entrou acompanhado de seu so- 'lide com a nossa sensibilidade
: Iimentação. ':

.

to de Saú�e. PubH�a; jenente-co- brinho' José Rafael Uliano, diri-: de catarinense.s, Íoi o tere.m en-
G No Egito, tem sido utilisado o cinema ambulante, na e, ronel CalJhdlO Regls, comandan- gindo-se com Vestefal direta-' contrado na CIdade de" RIO Ne-: midida do possivel, para difundir as noções concernentes :; te d� Força Pu�li.ca! acompa-· mente ao botequim. 1 gro, um exito de tal form.a con-

I á alimentação. :; nha(l� da sua oflclahdad�; d�. No momento em que Veste- fo:tador que lhes g�ranttu co-
"

, I: Edelvlto Campelo de ArauJo, dl-j fal abraçava Uliano, tendo cada. bnrem, pela cOloc�çao, dos seus
L � �"•••••••••••••••••••,.... .-__. I qual, na mão, o. seu copo de quadros naquela CIdade parana-

O Bra-sl-) e o' nosso Estado e"mi �������ofOàee���a�iS:�� fa�ros�� ����� v��gel�esa:za�st���,ua��,

encontra�a Angelo Torreano, de que fizer�m questão de passar
.

I" -" pistola em punúo, numa atitude para a tela apenas os panora-

t d d d pro,vocante e ameaçadora. Antes, 'I
mas sufocantc� da sua terra na-

es ra as e ro agem porém, que Uliano tivesse tem- tal, d"ndo aSSln1 uma prova do
.

. D.·o Aderbal Ramos po ·de prevenir-se pe\'o aviso I seu ace-n.drado amôr pelo recan-

da SilVR� presidente do que lhe era feito, foi alvejado, I
to bemdlto. em .qu,e

,nasceram.

Aéro Clube Catarinense á queima-roupa, com' um tiro A A.nton!o Dias e Aldo Beck,
Segundo dados divul-, ral, onde havia 44,12 km. naqueJe �n�"; a densida- debaixo do braço esquerdo, que' cumpnmelhamos com o testê-

a""dos pelo Anuário do por 100 km.2 de rodovlarla de, apenas, t d P 't
..

d Esta lhe deu morte instantanea, I mllnho do nosso elevado apre-o" ' re or a em enctarta o -, ,.
co pelo se g

.

Ili:1 ". h "a no país em I São Paulo possuia na- 19 36 km do' jáu Guedes Ser.:retario da

I
jose Rafael" sobrinho da viti- I,

' , u em� e ,p� o seu

1,,":lSer:ÔrS'oldi902v��a�s�.
'

qsaUniltÔamc�atrtoas_ll'Ex-p
.. · ......

-O-r'-I'a-ç'�-a"';io'
,. ._ Int'erventoria; d/. Ferreira Bastos, ma; que �ssistira ao desenrolar i t:��1tO de verdadeIros adlst_as.

-

B
Diretor interino do Departamen- da t:agedla, correu a cas�, co-

J� AIto de Administração Municipal; mumcando � que se passara. �ntrega Uer-ina contribuiu para êsse

II'
-

..
dr. Aderbal Ramos da Silva, pre- _ Surpreendldo� com a ��rra-,., It> "total com 19.955 km., ou' -'

C t'.
sidente do Aero Clube e Senho- çao, um dos .fllho� da VItima, I credenCIaiS10 36·. situando se as- a arlnense ra; capitão de corvêta _Epami- d.e nome Gentil Ultano, fó:3 d,� U

.,.,
I

-

I' nondas Santos, comandante da SI, ap.oderou-se de uma pIstola RIO, 22 .- Réalizou-se hojesim, em terce ro ogar,
Base de Aviação Naval e toda a que hnha em casa para _c0ncer- .

no Palacio Rio Negro, em Pe-abaixo, tão só, de São Pau-
sua oficialidade; jornalistasWal- tar, �orrendo pa�a o salao onde! tropolis, a entrega ao presiden-.lo (com 47.878 km.) e MI-

N Ad-· f
-

d mor Wendhausen e Flavio Fer- se �era.a tragédl�, com o prc-: te Getulio Vargas das credenciais
nas Gerais (31.980 km.). ii OS meses e Janeiro e everelro o rari, respectivamente pelos 'lDia- POSltO. ftrme de vmgar a morte dos embaixadores Hugo Sola,
Quanto á densidade, I • •

I-
rio Oficial» e «A Gazeta», além do paI. .! da Italia; julio Sarda, da Vene-,

Porêm, nOSSO Estado se

:1'corrente ano quasl tnp Icamos a ex· de muitas outras p,essoas de ele- Chegando � u�s Ctn�oenta: zuela e Achiles Pacini, da Ru-
d I vado destaque SOCIaL metros do salao, VIU Oenhl, cor- i mania .

•aocava em segun o 0-
N

f·t
-

I
-

d Após um entusiastíco e ori- rendo,. um vulto. �Sup.ondo ser o t .gar, CO_" 21 quilometros portaçao el a em Igua peno o Ihante discurso proferido pelo sr. assassmo ?e seu paI que p�o- i "A. GAZETA" h.'", de estiadas de rodagem
_ jáu Gúedes, realçando o quanto cUl:ava fllglr, apontou-lhe a J..!l- !. <

....

ac a. se a
.

por 100 km2, precedida do ano transato ha a esperar da nossa aviação ,,! �.���da "o"".5allo Progresso
apenas, nessa distribui- e de assinalar a bravura indo- bravo tenente sr. Edmundo car;..11 'Và,,,4f "'.ii .

f d mita dos nossos audaciosos pi- los Pinto. . ./LbalS uuasção, pelo Distrito e e-
Segundo dados apurados pelo do ano anterior, o que demon,s- lotos, foi pela exma. sra. d. Voaram, após, o dr. Aderball

,

Departamento de Estatistica e tra a preferencia cada vez maior Beatriz Pederneiras Ramos, ilus- Ramos da Silva, presidente do �'If!!llf'êol�spublicidade do Estado, Santa que está sendo dada aos nossos tre esposa do sr. Interventor Fe- Aero Clube, um dos grandes pro-' "'�. �.
Catarina exportou nos mêses de produtos. deral, dr. Nerêu Ramos, que-, pugnadores dos desportos' em

janeiro e 'fevereiro do corrente brada a garrafa simbolica do
I
nossa terra e um dos que niais

, Pelo sr. lfiterventor dr.ano, 27.554 toneladas de produ- -'T'
-

I .d
' batismo na quilha do novo apa-I se empenhou na aquisição do: �� � IH f .

tos diversos, no valor de 7.253 e egramo!l retl 08 relho que recebeu o nome de novo aparelho para o Aero Clu-! lY,Cereu n.amos oram ass!-
contos de réis, sendo que em «Alcione», irrompendo nesse ino-I be de que' é digno presidente;

I nados decretos criando
igual periodo A

do ano transato a Na estação telegrafica desta �ento de toda a assistencía uma 10. s.r. Mauro Ramos, prefeito mu- : escolas mistas nos lugares
exportação desses mesmos pro- capital estão retidos telegramas vlbrant� salva de �alm.as. : n1clpal e ?utras p:ssoas. ! Herva&zinho, distsi'to dedutos foi de 12.124 foneladas, para: Coneta ou Cometa. Paulo SeguIU-se o voo maugural, i A solemdade deIXOU em todos Xaldm municipio €I Xno valor de 3.363 contos de réis' Felipe, João Amaro. Laurfl, Oeta� que foi realizado pela nobre es-: que a presenciaram uma impres-; "

,9 a-

Assim sendo, quasi triplicamos ,I vio Bacha, Montezuma Carvalho, posa do sr. Interventor Federal, são agradabilissima, pelo brilho
' �eco

. c. �arro Branco, no
nesses dois mêses a exportação Alceu Goulart e Pedro Calado,. sendo o aparelho pilotado pelo de que se revestiu. 'mumcaplo de Orieans,

A A
dAIHU CALLADO\

,'>. Diretor-Proprid�lrio

INU�IEBO 1403

de An
Al·

Não tendo alcançado a �atri:
cula mínima prevista em leI, fOI

por decreto do sr. Interventor
Federal ex.tinto o Curso Com

plementar da cidade de Campo
Alegre.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Turistesnãopo-�pós tentar eli-)dern ter ocupa-minar a sSDosai
çOes remune- e a filha,

rada,s

õ

I _ ,-u� ti

tld",dcs f '111"'<; 10 ",ã(- ,,�;<1

v�o ao jUG!CHalO .. " D�."!d i-it.i�,

'1ue as <l\!t,,;�irI8de� e�p;rtjv',s "(j a

PPdHl! fi1za cümra os duh;-� Im·

pi d�dctd de tais element()s, ror

que nAo existe ob diencia e disci

phni1 For par te desres clul_,.. s, dt:
vemos lançar màos de outros

meios. EXistem leis que proíbem
termioanteroeore a atividade desse�

jog"dorf's pwfissiClnllili entre nÓ3.

'E' :;.h.do qUf' os futeboh"tas do
I,! \'êm par? o Brasl na n\l .'

ilo .. <>e c.;, tUYlHi1�. Ora;'" lei soLte::
a entrada de estraníeiro5 no Bra�i1
diz, e lSS� se lê em todos os pas

saportes, que o turismo não póde
I

ter em nosso pais nf'nhoma .ncu-, i
pação remunerada. O� futebolis'8�

,

p�; ,fi·, lonal' tiO Prata, plJrtanl ..... ,;
ê!.tào mflingind.:J c1:ua .e irsoh.-;
mavellJ'!ente essa dl!po�lção. Sàll I
turistas que, uma vez DO Rio, I
passam a ler engaiado5 corro fIlO· I

mentos _ profissionais, portanto, pas Isam a ter ocupação remunerada.
A lei é clara, a lei fStlÍ 5(: o J ... !

_
intl\ Ig,da. Es� I d·, r'

pi�it .. Ia e c ,!'lIra " n.e .. ':.

bes inter. dos nada

lazpr.

Façam as nossas autoL �1

poliC!t.is obsenar a lei pdus IUI

i olistas que entram com o pa�sa
.

I orte de turista no Brasil e verã

t:e como em pouco tempo flão so

não chegarão mais élemento5,como
u que aqui estão serão obrigados
8 regrelsar. SómeDte as�im OIS clu
bes do RIo. desistiria de cometer

abusos e eSlindalos com essa li-:
·---.--.····.·····..··· ..··1
'Aluga�se :

Aluga-se a parte térrea do 80-:

brado, á Rua Conselheiro Mafra,:
n. 84, pr6pria para casa comer-,eiaI.

b 11Trata-se com o Glr.. Ader a

Ramos da Silva.
------

Aliaiate

_____________�_.,_.� ..� __ ""'i.,.....�,,-r.-n..""!"'P"""'�O{;,.��-

elD MercadoriasClube cJe Sorteios,
O valor de 1$000 rs� empregado

intellgencia ! !-!

PROCOPIO e CATARINA ANDRA
DE, residentes em João Pessoa, (Estreito)
contempla.los com o premio maior no va lo

de Rs. 6!OOO$000::____.:.__.:._ ---.-
_

4 de ab�i!

Mais u...,-. dos formid,ave·is sorteios
da Credito ,Mutuo Predial.

o Selviço de Intercambio da' to dos interessados as seguintes
Associeçio Comercial do Rio de oportunidades comerciais.

DESIFEOHOU UM T1- j Jdanei�o, levda ao conheci�el)to As. sI'f.!uintes castl,s fcance. as
FiO NA OABECA I OI mteressa os. por nosso inter» desej am entender-se com um

.

Cresce o �scandalo. da livreibertilla importação de jogadores ,

I' medio, as seguintes oportunida- agente para representa-Ias no
rmportação de Jogadores do Prata. "de além fronteiras.. dei de nf:'goêios: Brasil:
Agora tais elementos estão em-! S. PAULO. 22-Cêrca di' sua esposa e uma f�l�a, Pdrocfu. F. Kyriako5 Saad, estabeleci= Emile Mathi\.u, Paris-Te-
bareando sem autorizarão dos seus! (O' "A Gazeta", de 15 horas de hoje, ocorreu, na rou dar cabo di �I ra es e- d S" f> I cidos pa r." chapéos de senhoras.:6

Sã PI) I ,i o em . au o como represen- - .. .,.

clubes, provocando casos e mais ". ao o casa n. 132 da rua �api'ã.o r:ha,rl,Jo um. tiro na cô?eça., .

taute da Maison Majeed A. .....,.Alfred Borgeaud & Fils,
casos. --P�-I _ Luis Ramos, além da Vila OUi .:a refellda,. casa reside �Iguel Saad, ôe Beyrouto' (Libaijo), dê- Alger-Cortiça Aglomerada.Cada vapor que chega traz U se Ira lherme, uma cêna de sangue. FUilOW, de }2 inos. d� rdade. i

sej� relacionar-se com exporta- -Etdblissements Maurice Lys,
novos crJugiarloslt do futeból ar-I P d d I ti Que, pelas ciecuns.tancias d.e que casado - com Clin,ela Fur,1050, <!e dores de produtos brasileiros e lVlaHeille-Azeitonas verdes éereu-seuma a.piauna, sa-

d f 50 O I [�entioo-ulUguaio.No Rio os clubes firas e brilhantes. Gratifica-se a
se ,ro ,eou, patenteia a_ �rJa sanlllt" anos. casa tem uma I-

i
bem assim com importadores de pretas.abrem-lhes as portas. Gastam dl-· quem entregar nesta redação. gU',oana de seu p�otagomsta. que,_ Iha,. Clara Augusta, de .24 anos
artigos d. Siria e do Oriente -De J. a 16 de abril pro-nh-uo enquanto que de BUtnos N. 115 3v-2' apos

tentar allsassmar a facadas de Idade.,
, . i PlOxirno. ximo, será realizada em Arge] a

Aire& e Montevldéo msndsn �'2"r ------ --

I
Na tarde. oe ontem. mespera-I Oferece, outrosim, seus prcsti- 7 a. Feira Anua! que atrae grano

que o st'U engajamf'fito _"·W' lo . d,.mente. MlgUel:. enlouque�endo, mal ás firmas locais inter, ssadas de numero de importadores e
contra o regulamento IIH - SANATORIO 4tSANTA CAlARINA," : p"h!�U de una fãca e 8{ançOU; em negocias com li praça de S exportadores,nal. c.iutr a sua mulher e filha, leu-! Pàu!o.

, I
PdHl inlorrnações �ai5, dcta-

Parte di! imprensa do f-( ! tardo assassinal-es..
. I -O. H_ Cla,k, dos EstalJos lhadas, deverão C:& interes ados

cld!Dllndo pOI iUt �;das "eve,,,� -: .

d
�

K· I h
As du IS mulheres, f",nd�s de, Unidos, deseja relacionar-se com dirigir-se á secretaria da Liga do

autoridades para se combater essa Dr. An re Ira y egy Itve pdos gclprs .

d,) alucinado '

exoortadoras brasileiros de aga� í'olntrcio, á rua 1. de Março n.
invasão 11IUIII fie Iutebolista- pia fugiram espavoridas para

-

a

rual;,h�. • 84. 2. andar.
'

tenses, DIRETOR PROPRIETABIO ��din lo WCOflO.
. --Firma da Be!gica solicita

Aio til BOlem C RadicaI -d,.
-

Ato contínuo �v'hguJ, no au -, contato cem importadores nacio- .•• __•••••• _

<1'- {J ". 'o f,. 1 r! .w Fst��ão P"'RD�TE; Vila Vitoria - Estado ge da !til inação. lançou mão
nais de perlumes 'e sabonetes,

o� t Catar.'na d,: um r, vólver, dEsf,:;; hando um, -F�brl'cas da Europa een-

I
oe �a�'� ,;;

firo (la ouvido.
. Il1al i�_- telhas e chapas

"

de as-
. O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado Em estado d", coma, fOI remo' bestas com composição de CI-

I para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul- vido pa�11 a Sutil Ca a.. i

mento, desejam nomear repr- sen-
;;;

. ml}(lare� (!.lnet.motorax, frenicotomla, toracotomia). Ecte Sa- A pr,Lci" 1010 ou co;,hec'n;cnlo
tantes idoneo� no Brasil. '

} i', tr j" "ne"n1ra.,e localisado na E:ltação Perdizes - Vila d "f taur ...... (!o ;fPUP- J B' d R' d lei1';:)'n.G�JlIi"J.lAS DE HOJE.'I'_� r''.'O'T(-!l'::I'1, ;,� '''' ""
_ osé rsuflgfJm, o .10 ': r .... v n.l"'l.IYI •

., ,_ 't .. IR de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800 -

_

�<-''''' s"bre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e jllto. Janeiro, dispondo de organização \
estradal! de automovel, com clima 51aluberrimo. - S@Ü"'Uil�? ad.equada . de.feja representar In' 1 CINES COROADOS

O Sanatorio encontra·se instalado com aparelhos mo-
-

brlcas naCIOOlUS de ferragens, cu.der�0s de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio /�':\ �o.. /'
.

I' I t' d I Rex, às 7,30 horas:'fi II """:1\'f!' fP�/?il�'r-''''"?\ te alla e oe ar Jg_os e u,o co-
para exames de escarro, fezes. sangue, etc. í \� [�HhH'rJ) a ��i!-1J�-�(0 m�itico. Era urr-'G v'ez dois valentesSeção separada para convalescentes de doenças graves, ' ��__

estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota· I I " Outros detalhe§ , disposição. cc.m o Gordo e o Magro.
mento, etc. i -, .

-
-

.

dos intere<liHtqos nloquele S"cviço

�������������������·i������J��·.)=>A�,.��t.I��S.ÁH:�'��]�E.l.L.«�� �'In�r�mb� da A�oci,;�
iCEE? -p mete

.,.......
Comercial do Rio de Janeiro,
em sua séde provisoria, á Ave
nida Rio Branco n. I lO, 1. an

dfu.
O Serviço de Interc�mb,o da

Liga do Corneteio, por nosso

iutermedio, leva ao cO!1hecime'1- Prfço:-l $000.

i-Ã··V"·rs-o-
I

A Radio Impurtadora de '-.erken &. Cia.
Ltda; unicos distrjbuidor�s d05 afamados ;adios P I L O T.
avisa a wa' clientela e� ao I ú�li,--o ;;m g�1 ai que Y.'!,i transferir bre _'

ve-mer,te seu �scrilono, depos,to e labofillo:iG técnico da Rpn,
Con<t lheiro M�f[<i n. 10 ralfl 11 PUlÇ"} J5 Novembro -n.

- 21, an:
tig'l Age�eia P F·1\ F F, ondç e�pe; a ..nu:rr-cef a prefe:
r 'nja de semprl".
�'. 107

Rosemira Manguilhote Guima�
ries, residente em Floriaoopoli�, c�ntem·

piada com premio maior no valor de
Rs. 6:000$000

4 de abril

'Agora 6:000$000
Breve 10:000$000

Fantastico•••

�������1r_r-1���":E��':����:dL=l�
.

. �

Comércio, Indústria e Agricultura.11i�'_'OO� ::.������

CARTAZES
'00 DIA

I
Ofióna de conserto.- IReforma e faz qualquer con-

F -davel(("rto em roup�s usadas.
. i orml .,.

C� Fre&nwR�a�E�m�'I.�����������������������������������.Ped(o Ivo. J

A nrinceza da selva com Do-
•

rOlty Lamour e Fay Mil
land,

Preço: 1$500.

Iniperial, 3S 7,30 hc.ras:

p

Floria-Tenis
nOf)oliS

COf�ViTE

Convida"Ilos os 5rs. socio� e' exmas. familias para a

Beeep�ão solene

em homenagem ao emiôent� e i!ustre

Duque de Caxlqs

a Figura máxima da Historia do Brasil,
durante a qual será inaugurado o retrato do glorioso Patrono do
Exército brasileiro na séde de�te Clut>e. que se realizará em a noire

de SA BADO, 8 de Abril de 1939; ás 22 horas.

Após a recepção/ (\ PLira Tenis Clube" oferecerá as d,s
CLASSES ARrAADAS umtintas

Çràbde Baile
�.;1 �

com 100el;> á�:<23 horas.
'

T .RAJE D€:J�IOOR ou ·B!�ANCO

il. DIRETORI�

N.II0 10v2-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



«Todo o Capitão, Comandante,
ou Mestre de Navio, dos que de
vem receber y.isita de saúde, que
deixar chegar â 'seu- bordo, ou
d'elle sair, pessôa alguma antes da
meõcionada visita, será multado Contrato. registra· Iem 3$000 réis, e á mesma multa dos .

com mais seis dias de Cadeia, I!lerá sujeito qualquer individuo Companhia Sã� Jorgt' SIA., es-

que tiver checado, ou sahido do tabeleclda em R10 do SIII, para jmesmo barco, antes da referida lo exploração. �'3 ni'goci09 agri.c,).
vjsitaL� las e comerCiaiS, com o capital I

.

oe 350:000$000, di vidido em 7-00
ações, ao portador, do valor de
500$000 cada uma, por 10 anos.

_ .
O capital fica; assim di:ltribuido:

A exp.orta_çao de Santa CatarI� o socio Irinau Boruhau�en, com
na, em Janeiro do corrente an�,. 304 ações,. no valol' de 152:000$;

.

legllndo
.

os prod.utos, em quantl-.1 o socio dr. Luciano 'l"!lgueira
dade,. f.OI a segumte: e�va matc� Bertazzi, c()m 40 ações no v,!lor

. benefiCiada: 635.721 qUilos; ,cabo,,' de 20:000$; socio Olo Renaux.
de vassoura-362.974; erva mate com 240 ações, no valor de ...
cacheada-66.085 qui�os; mel de �02:000$; o socio Rúhnd Ren'aux, • dosé de Otoiz
a�e)has - 24.50� qUll�s; couros com 100 àções, no valor de . .

. �..�tW;:;_IU'LZ$'_iiil�_!"lR!I�hilQftf\� r-
secos-15.600 qUilos; cera de abe- 50:000$; o secio dr. Franci�(!o J
Ihas-12.437 quilos; c�fé em grão Gottardi. com 18 ações, nf) valor I"'manda·de �,�o Senhor Jef1l-7.500 qUilos; madeuas-20.470 de 9:000$; o fiO 'io dr. Friedrich I I. _;-U, .

m�trf.)s cúbicos; diversos-l04.030 Neumann, Com 20 açõe>" nQ- vâ-
-

d" D .

Hquilos. lar de 10:000$; r, !l()ci9 Augusto SUS OS ar:assos e os-
Brandes, com 2 ações, no valor .•

de. 1:00J$; o sl'('i�
.

Frede;'ir,o p·.tal dÂ CaridadeMlssuer, com 10 açf)6S. no valor . �
de 5:000$; o sacio Emm8m.berga
Pellizetti com .....1 Il�ã). no

.

valor
de 500$000; o' !Gei·.) D,)mico Lar'
gura, com, 1 ação, no valor de
500$000. •

-De WilIy Koenig e Fernan.
do Buttendodf, brasileiros, est.â- De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospi
beJecidos em Rio d<J Sul, contra. tal, faço publico que, sabado, 25 do cerrente, ao anoitecer, descerá
tam uma sociedade comercial' de sua Capela, na Igr"j'l do Menino Deus, para a Igreja da Qr:lem
para exploração do comercio de Terceira de São Francisco, a Veneranda Imagem do Senhor Jesus
moveis em geral, com o capital dos Passos, que regressará no dia s�guinte, domingo, as 16.39 ho
de 2:000$OQO, dividido <!m p:ules ràs, em �rocissão solene .

.iguais, por 5 anos, sob a razão . Convido, por isso, todos os nossos Irmãos a cemparecerem a

social de Koenig & BuUendorff esse., atos, devendo apresentar-se na Sacristia da mesma Igreja,
na praça de. Rio do Sul.

'

afim de revestidos de balandraus,' acompanharem a referida procis
-De João Pereira e Jeronimo sã(),.

Xa vier, brasileiros, estabelecidos
em Caçador, contratam um� 90"

ciedade comercial par,a a explora.
ção de comer.cio de uma sorve
teria e har, c('m o c�pital de
10:000$000, diyidido em 'pintes
iguais, por 3 'anos,.· sob a r.azão
social de Pereira & Xavier; .na
praça de Caçàdor.

A GAZETA
!

EXP e !!.��_�! II Para a M�lher, III,GERENTE: II (;oD8ultorlo de j 1
FLAVIO FERRARI 1'-__MlJe. Z)=: III
Reda4,'ão e OfieinaQ
R. Conselheiro,Mafra, 51 Póros dilatados
Floria::ópolis' -- S.Catarina

Golpeando-se o rosto paciente-jAgentrs correspondentes em to- mente com um algodão irnpre-]
das 8S Lcalidudee do Estado. gnado de alcool canforado, con'!'e-!

gue-se combater e fechar l,;; póros:
C I b ('

-
.

dilatados, que tornam Ião) feia a :

O a o r a � a o cutis. I
.-------

. ! ,I'
� conceito expresso.. em artigo Máquinas de costura Ide colaboração, mesmo solicitada, I .'

Dão implica em responsabilidade I . .' 1-ou eodôsso por parte da Heda- I ? melhor lubnflca_?te para má-

C-o
.

qumas de costura pode ser pr(�·a • I d
.

dAssloator.qs ; pf)r� o em casa, místuran o-se

I azeite doce e querozcne em partes

)' iguais e junt' ndo se em seguida
uns 10% de parafina.Ano

Semestre
Trimestre

50$300
30$000
15$'000 Prefeitura Munici

vai d� Ileriane
polis

Só
Mês

paro 'a capltale
5$000

I

I,
A eorrespcndência, bem como Ios valores relativos aos anúncios .

e assinaturas devem ser enviados Ilequerlmentos
ao G:�rente FLAViO FERRARI. paebado8

des-

1--'--·--·--l
I GA Z ET I;L H AS II Mari> da Gloria Campos Ga-I

raíalis - Péde transferencia de I----- -- -- prédio-Como requer.
Arnaldo Pinto de Oliveira -!

Péde eertidão t-« Certifique-se o 'Ique constar.
Art. 23 - Código de Posturas'j Manoel Felix Cardoso - Pêde �

da cidade de Desterro (Floriano" isenção da taxa de diversões � I
polis) em 1833: Como requer. .!

'--:--1

DiA 22

Reminiscências

Ju-nta
Comercial

Expo�ação, calarii1e�se

População
Em 31 de dezembro de 1938,

segundo estimativa da Diretoria
de Estatistica Geral, do Ministe·
rio dá' Justiça, ,a população do
Estado de Santa Catarina era de
l.Q65.632 habitantes, dos quais
52.132 em Florianopoli!!. A den
Bid�de estadual era, assim, de
lI,!!, enquanto Ir da capital, de
148,10.

No Colegio "Iguas
sú'" forám fecha
dos dois cursos

A Hora do·Correio

.

. '" ,. iJtW .?f4JIM..
Por estar fun«ionando clandes

tinarren�e no colegio «Iguassú»,
da cidade de Porto União, um

Jardim de' Infancia, foram, por
determinação do dr. Secretario do
Interior e Justiça, mandados f"l·
ehar os cursos primâri09 e pré
primários do referido estabeleci
mento de ensino, até serem sana·

das as irregtilaridades apontadas
no parecer dó Inspetor Geral de
Nacionalizaçãg do Ensino e que
contravêm ao decreto n. _ 88, de
31 de março de 1938.

A Admini9tração pede aotl fieis, que tenham de pagar suas

prompssail, que o façam com cera .pura, J')orquanto, de parafina, não
se fará uso n09 altares .

Outrosim, faço publico que, á� 8 horas de domingo, 'será resa

da Missa em altar fronteiro) fl. Veneranda Imagem, na Igreia' de
São Francisco, que na vespera, se conservará aberta somente' até as

23 horas, conforme foi deliberado. .

.

.

Pr.6vino aos Irmãos, que domingo, das 9 ás 12 horas, achar
me-ei com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Igreja de 5ão Fran-
cisc:;o, .pará ó recebimento de anuidades.

.

Faço, ainda, j:mblico quê;' no dia imediato ao da procissão (se
gunda feir�), será celebrad·a ás 8 horas, no altar de- Nossa Sénhora
das DoreA, n� Igreia' do Menino Deus, Missll por intenção de too.

us�ndo o. creme doa os· fieIS que concorreram· 8S festividades.
(jD4R.LA,IJTB ,.

.

Consistorio em Florianopolis, 20 do março de 1939.
dirá logo 80rr��do:. q,ue; pr��ut�·.' GU!ltavo P�reira

� marav1lhoso. .

.

.

�ecretarlO

PRODIGIO, significa MILAGH.E
.

MILAGRE significa'
�IIARLlIUTB'

Crônica do' Dia
.

Fala-se, insistentemente. numa literatura de eatart
nenses, Citam se nomes festrjados nas letras, chamam-se
escritores a t040s que dão a lume, espaçadamente, muitas
vezes anualmente, uma produ!;ãozinha medida, estudada,
feita e refeita, e que os jornai:> tançam a publicidade como

coisa rara e boa. De tãto, são rãras, pois que, aparecem
com largos intervalos, e, são boas, porque, escritas, palavra
por palavra, em curtos pertoãos e frases de polegadas, pen
sadas, vlstes e revistas, lidas e relidas, acabam por estar

corretas, gramaticalmente, mas, torturadas, medindo nada
mais e nada menos que um palmo. Logo, têm que ser boas,
embora csutem as pestanas do autor...

Entret:mto, essa tão proclamada literatura quasí na

da exibiu, até hoje, que a recomendasse. Não passa de ar

ugos esparsos pelos jornais)e revistas••• Ilhoas.:
O livro, o verdad 'iro fator que torna conhecido um

nome, êsse sim, representa algo de importante, 'e pelo me

nos perdura,
"Não ha um livro tão .mãn _. escreveu PUnio que

não tenha alguma coisa boa"; Sena Feitas, o padre, afir
mava que "o jornal é arrolo que desliza e passa; o livro é
lago que coUge e guarda"; Barbeirach dizia que "os. livros
governam o mundo". Segundo CoJlier, "os nvres são um

guta para a mocidade e uma distra!;ão para a velhice".
Porisso mesmo, seria justo que o govêrno do Estado,

que tanto tem procurado incentivar o desenvolvimento
cultural de nossa terra, instituisse premios. Seria um esrí
muto para os que escrevem e não dispoem de recursos para
editar seus livros.

.
.

A sim, muito Iucranam as nossas letras, tão po'
Ines, apagadas, quast, desconhecidas, pois que vivemos á
sombra dos nomes de Luiz Delfino, Cruz e Souza e Ver-

gmo Varzea.
.

O govêrna poderia distribuir premios, em dtnheíro,
para os melhores trabalhos apresentados em cada ano, di,
vidind) os, a saber, por exemplo: romance e novela, _con
tos, versos. estudos literarios, histolicos, bíograücos, livros
dídatícos, etc. _ .

Para julgar da sua escolha, ficaria encarregada a

Academia catartnense de Letras, que é, inegavelmente,' o
mais alto exaoente da nossa intelectualidade. No f.im. de ca

da ano a Acajemia, reunida, daria o seu parecer, e, orga�.
nrzada uma sessão solene, os premíos seriam entregues aos

concurrentes vitoriosos. .
.

E' essa, talvez, a mais aceítavel condição, para se in-
centivar a publicação de trabalhos de catarrnenses.

.
Além do estimulo material, hsvería . o estimulo

morar. Entre os nossos literatos ha alguns que não ne

cessitam de estimulo... monetario, porque a sorte os fa-
voreceu por êsse lado. .

Mesmo ha coisas que 'não se explicam da parte dos
nossos homens-de letras, quanto ao fáto de não reunirem,
em volumes, .suas produçêes de valor; já publicadas 011 íne
rtUL .' _.

Sabemos, por exemplo, que o professor Maneio da

Costa, uma as mais notaveís ínteügenctas de nossa ter

ra, possue um trabalho de grande tolego, sobre a "qlli�
mica dos Lusíadas". E porque não o publica'? Para um

belo volume, de sonetos, tem o brilhante poeta material
suficiente e de primeirissima. Entretanto, nem um volume
até agora editorado.

.

O mesmo acontece com Tito Carvalho, o nosso

escritor regionalista. Reunidos os seus contos, que livro

magnifico teriamos n6s!
_ __

E Barreiros FIlho, êsse luminoso poeta de "MaiS e

árvores", de "A'gua vQ.riau,. dos "Pássaros prêsos", da

"Mão", de "Tantalo" das "Pllnjc,rjJas", dos "PombDs". dos
"Olhos tr1>tes"'?

E os nossos João' Crespo e otavíans Ramos, poetas,
tão desperdiçados em jornais e revistasl

. Carlos qorrêa, .cujos versos são petalas de luz lança-
das do azul1 :

Até o Olhon d'Xça, 'o, .

nosso Olegarío, o poeta da
saudaãee da melancolia. ,*uba·nos, á nós e ás nossas le�

tras, 1IS riquezas d? seu ('�e de pedrarias .••
.

Outras mais; parece·,méntira:. Laercio Caldeira de An

drada-, Jóe Cola!;6, Gustli;9ô Neves, Romeu Ulisséa; Odilon
Fernandes, Osvaldo Mélil, Sanctos Saraiva, ReJ1ato Barbosa,
Ivens. de Araujo, .Manoel 4a Nobi'êg�, Jáu Guedes, Maura de
Sena Pereira, Ogê Mannbeach ..

Ou tros nomes' surjem, aureolados de inexcedivel bri�
lho: Henrique Fontes, GU Costa, Ivo de Aquino, Osvaldo
C'ibral, Cedos Ja Costa Pér�lra, Antonieta de BarJ'os, tAlUno
Flores... . ';. �

.

.

No teatro, o Clementfna de BrHo; e, fa!;amos justi!;a,
o TrsjanJ Margarida-, o ca'ntór das ruas, boêmio do violão
e da ternura.

Emfim, t01a essa pleiade, a verdadeira expressão da
nossa cultura, q�le muito pÕde; porque tem talento •.•

-

Estam,)s certos de que a nossa ldéa será bem recebida

p:h il:ntre interventor d1\. Nerêu Ramos, o chefe de govêtno
que aus<::llltl o s�ntimento da . !l()ssa g�nte e que, por ela,
tujo pr�c!1ra fuer, aproveltan:lo a sua energia realiZ!ldora
e inteligente.

t" ,�

do �,'iSenhor
Passos

Jesus dosProcissão

Nossa
guintes passageiros:
Edmundo José Nunes, Jorge

Klein, Mareio Portela, Gerson
Margheit Miguel José Ligobi,
Vilmar Wolff, Agenor Machado,
Antonio Lapoli, Aduci Vieira,
Alirie Hoseli, Armando Con·
çalves e Alzira Rodrigues.

A sra. Blandina Pires;
o sr. João Silveira, carteiro.
o sr. Humberto Mota Espezim.

JORN. PETRARCHA CALLADO

,\,NIVERSAllIOS

Fez anos ontem a senhorinha
Luzia Medeiros, funcionaria do

Montepio dos Funcionários PÚ
blicos, que se encontra presente
mente em São Paulo em gôso de

licença.

Fazem unos hoJe:

VISITAS

Deu-nos o prazer de sua visita
o nosso distinto patrício sr. Ro
dolfo Mayr, dedicado e ativo ins
petor para a reigão serrana é sul
catarinense da acreditada e po
derosa Companhia de Seguros
Previdencia do Sul

I VIAJANTES
PREF.' HELMTJTH

Chega hoje a esta capital o
noSSO prezado conterraneo sr,

jornalista Petrarcha Callado.

HOTEL GLOHIA

Acham se hospedadas neste
Hotel as seguintes pessôas:
Nelson Rosa Brasil, dr. Alfre

do Rosa Brasil, Joaquim Wdff,
engenheiro Raul Bastos, Abdon
Fóes, engenheiro Decio O. Brsn
des e Francisco Duarte.

Está em Florianopolis o nosso
estimado conterraneo sr. Helrnuth
�l.ueler, h?l?rado e esforçado pre
feito municipal de Porto União
J. cuja comuna vem prestando
inestimaveis serviços.

Acha-se entre nÓS o nOSSG ccn

frade carioca sr. Al tur de Siquei
ra Diogo.

DES. GIL COSTA Na residencia de seus país á
rua Dêlrninda Silveira n. 200, Ia
leceu o menino Hamilton José,
Iilho do sr. Haroldo Vilela. O seu

enterramento efetuou-se ôntem,
ás 13' horas. no cemiterio dR
Trindade.
-No Hospital de Caridade, fa

leceu ante-ôntem, la sra. Joaqui
fia Abreu Andrade. O féretro saiu
de sua resjd�ncia, á rua Silva
Jardirn, ás vt horas, para o ee

miterio, públjco.
PHOF..&,RGEMIHO PACHECO

i Frd�:pu, f'n; São Pau�o, o prof.
I Argenmo Pacheco, diretor do

I Grupo El:!colar de PirassÍDunlfl'l,
I daquele Estado.

I O rxtinto exerceu até (;8 pô i

I
meiros dias d mês. corrente "

I cargo de assistente técnico 'c'll

I Departamento de Eduüação.
Faleceu, 8l1te·ôntem em Bj.;-

I •

-Ah' .J

I menau, a !fma rt uns, que,o',-
i rante longos aoos, lecionou II,)
I.
Cole.gio Cc:ração de Je!'us.

Procedente da Capital da He
publica chegou a esta cidade o
nosso ilustre conterraneo sr. des.
Gil Costa.

PREF. TTE. LEONIDAS
HERBSTER

("

Juízo de.
jPorto União

Chegou a esta cidade o nosso
distinto conterraneo sr. tenente
Leonirlas HerDater, que com ope.
rosidade e dedicação vem diria
gindo a contento geral o munici
pio de Jaraguá.

Transferên-.
cia de escola

IRINEU COMELLI

Para ú Rio do Peixe, em cuia Foi transferida para a locali-
localidade vai exerc�r o cargo de dade Chiqueirão a escola mista
Coletor Estadual. seg'Jiu ôntem, de Tócos, no municipio de Porto r -

acompanhado de sua exma. ia. U�ião, regida pela professora
milia, O sr. Idneu Comelli, escri· Mule Mafalda Luz.
turario do, Tesouro' do Estado. I

-

•

Pela. Empl'cza Darius seguiram!RevalldaçãO

�::�r���orte dO

..

Estado, ,os pas- de licençasDomlDgos RaImundo, Decio 1

Brandão, Curt Schmilhuiich, AI:! Ats o dia 30 de março corren
borta Lisoloti Schmilbusch, AI'. te se procederá á cobrança, 110
borto Kollfelz, E. M. Saraiva Departamento de Saúde Pública,
MarJsrida Ruckt'l, Fritz KimelJ: do Estado, sem multa, a revali
Carolina Marsico e VirgiliQ Cam- dação de licenças. para funciona
pOSo menta das farmacIa., drogarias.
-Pela mesma Empreza segui- laborat6rios e dep6sitos de, dro�'

raro para o sul do Estado, os se,. ias.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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G'A Z E T
I Accacio Mo-I

A EI ·�trica I
PA�A INSTALAÇÕES DE LUZ; fêRÇA E AN· I
TEN,AS DE RADIO, CONSERT0S E A.iJrv1LN�

,

TOS PROCUR$l·.·'
.

� A 'EtLE:'-r�'lêA, .

TEM SEMPRE E\Ií STOCK E �i\\ Vt:.NDA. P('lt(.
PREÇOS SEM COMPETIDOReS NA PRiA..ÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT

jOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES.! VISITEM' A E!le't:r-ã"a!' Rua Joao Panto n. 14 lCí ....
, .. , .. e·W' I, ACABA DE RECI:..BER t 'M FU.JISSIMO 'SORTr�

MENTO DE CHUVEIROS ELE�trRIC()S, NOVI
DADE NO RAMO-AR rICOc'iGARANTlnlO ,�

Venda e instalação dá contador d'e luz e força. por
preços modicos só na .Casa A '. ELE'TRICA

_., �. -

.

." ;:""�J.!,d"··" ti �" •

I g( A:erba!
....

R�
da Silva

,� I\dvogado
P. I 5 'de Novembro, 3 sob.

fones 163 I p. ) 290

i
.1

I
.

����� ��iiiiCiiiiiiiiii,iiíiiii�!"I.
Dr. "'Augusto
de Paula
MEOfc'o

DOENÇAS DE SENHO�
, RAS..--P.�RTOS
Operações.

Consultoria: Rua ViíOl'
Meireles 26

{l's 10,30 e das 2 as 4'h;).

Residencia: Rua Visronde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Reeidencia, 1 �55

...
t

•

Fco. Milton da Costa
�""ãR�"��".."""..I""""W�I.".,J J' Ca·rvalho-_II !'1i'Si'ild5 Ii&:H103'lWI

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Curso de especialisação com

o Dr. Abdon Lins
Pratica no laboratorio cen

tral da Marinha

A
2. .'

ADOLAR SCHWARZ
Endereço Teiegraftco: A l)OLAR

,
Caixa 'Postal; 32 .

S. FRANCISCO DO SUL-S.CATARINA
AGENTE 'DAS SEGUII'4TES elAS:

.

Companhia Salinas Perinas-Rio.
Pring Torres &: Cia. Ltda.-Rio.
Navegação Brasileira Ltda.--:- R;o.
Navegação Cabofriense Ltda.-Ca�o' Frio.
Vandenbrand &: Ciá.--Santos.

. ..

V(MGE.NS DIREl AS PARA O PORTO DO RIQ DE
J,\NEIRO. Navegação entre BUCAREIN (jóinvilt» e:

SANT05, ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,
diretamente, sem transbordo.

Tem sempre vapores em porto, carregando.
Encarrega-se de classíficação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em tóros,
elc.; cereais e mereadonas em geral, para qualquer porto do

I norte ou do sul do País. bem como para o Exterior.
Recebe cargas de lmportaçãc.do País ou do Exterior,
para desembaraço e redespacho para as praças

do interior.
DESVIO O " E. DE FERRO ARMALEM PROPRIO

S"-'I','iço nélL:mtido e Rapido=-Preços Modicas.
-.',

't j ,dr q, :SE

Dr. Joaquim' Madeira Neves
I

III Forma'io pela Faculdade de Medicina da Univer
.

sídade dd do Rio de Janeiro
I
�- Tratamento clinico t Cl rurgico de todas as moles-
I ti;.� do. olhos
I . i J' 1 •

d P

I Cu�!S? i

de aperl;iço.aoli r:'i.I na �'Spt!CI� idade, com o r.' ?U-
koFllno, no Serviço do Prof. DavId Sanson. no Hosp�tal

I da Fundação Gdfftée-��inle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparélhagem para a SUB especialidade

,

'

Eletrecidade Médi!ca, Clinica Geral
�

Consultas uiariameúte das t 5 ás 18
CONSULTORto Ru JOão Pinto 7 ,oh. f'elefone. 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Clarno G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCRMIDT, D

(SobradO)
Tel. -·1468.

,
,

--II Dr. f'sdro de Moura Ferro I

I
. 'Advogado-

. Ru& Trajano, -no 1 sobrado 'iI ��elephone n' 1548

rasil
Capital

Futldo d, r.lerva
100.000:000$000
259,746:100$100

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODG O PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jurlls (COJl,ERCIAL SEM LIMITE) 2� ala

Rtf. limitados (limite de 50:000$) �� ala

Dep. populares (idem de 10:000$) ',7t? ala

Dep de aviso prévio (de quaisquer quantias. com. rettradas tam-
•

bem de quaisquer importandas).
•
com aviso prévio de 30 dias

, idem de 60 dias
.

Item de 90 dias

DEPeSITOS APRAZO-FIXO:'
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

1

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses '

por 12 mêses .

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás ,12 e das 14 ás 15

Aos sabados: das 10 as 11.30 horas
-

'

endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

horas

I r ICaiu Postal, 110

f��;;OR DE HG6iJEJU
riZ��?!�i������i�:

1 .

«A Ga�ela» eneentra-se
la venda no ,«Salão Pro...

gresso»
I
!�������:F= _ ..

__�_.. _;;;;r.:I�_;a_::z=s_.__

•

rerra temseu escrip

tÕI lo de advogada

Vísconoe de' Oure Prck

n, 70. - Phone � 277, _.'

"A Gazeta"

........� ....

�------�"'::""--:�'- -

_- !:' _.

�a6oratorlo' de
Anâlises Clí

nicas

Exames de urina, sangue,
fezes, liquor; bacterioscspia;
vacinas autogenas; diagnos
tico precoce da gravidez etc.
Rua Felip,é Séhmidt, 8
Fone: 1259.

N.l05

Dr. PedrÓ de Moura Ferro
.Advogado _

Rua Trajano 1. (sob.)

IDr,. M"i:gu'al
BO"8báiet

CLiNICÂ GERAL
Vias Urinarias

1ratamente moderne das
moleslias do PulmiD

Consult.-R. joão Pi�to, 13
1 elefone. 1595

Res�Hotel(Jloria�Fone 1333
Consultas das J 3 ás '16 hi�.:

á rua

INOIC
umpanhla Nacional de Navega ..

_ çã-' Costeira
_M(�vih1ento Maritimo ..Par'to Florisnopolis
Ser'viços de Passageiros e (j6 C�argas

I Fretes .de
..

cargueiro:
.... .

Para o Norte Para o Sul

O Paquete ITAQUATIA' sairá a 25 do o Paquete ITAQUE'R/\ saírà a 24 (e
corrente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de janeiro,
Vitória, Balá, Maceió.

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

tmbttuba
Rio Grande

Pelotas e.

Porto Alegre

Av".·50' Recebe-M! cargas e encomendas até ia véspera das saídas dos. paquetes
.'

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a�

testaqo de vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão dever ..; ser

entregue, nos Armazéns da Companhia, na véspera das saídas ate as 16 horas,
para ser -conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações espectais.

'.

ESCRITClRiO,-PRf\ÇA 1 '; DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)'
-

.'

tFiMA'ZENS-CAIS BADARÓ N.'3 --(FONE' J 666) -END_ TELEG. C')STEIRA ,"

Para mais informacões com o Agente
.) SAN"-OS CARDOSO

I Curso.,--,_de_,_M'--.-iaq_uirias e Pilotagem

Sandalias de
, ,CALÇADOS FECHADOS aos menores "preçoe
e catcados de tonas as 'qualtdades

.' , Novo, sortimento'; j vezes por semana

TAMANCOS mexicanos para

Praia de Ban'ho
CINTOS, PULSOS, OLEADOS. CORDvES, .

BONETS, LUVAS, etc.

Importadores de Artigos para seleiros e sapateiros '.

Fabrica de Calçados •• B�RREIRO$,
DEPOSITO, RU.&\ CONSELHEIRO Mf\FF�.A. S.

A. ,L.HEUREUX
.

tt·
.

,·��.i. ._ .....<"'7' .......) @,...

I
Olnf.rto,

Com
�

.listinçiG e e :!�l

;E:cor��o-mia
Trabalhos do

I
r '

� ,

n'os�®-
.

Consultoria Técnico de1>.

IVO A. CAUDURO PICCOLI
'Enge�,heírD Oivil I

tOdO' I
, Il

fDr€>f!ssianais '. nabilitados· para
os ramos ale eng'enharid

Admini.,�.raçã(). construção e reforma :de .'

,

"', ':
, pegamentos em prestações

PreJé�}" . .)s em geral
, <: ,.?"":. .::

.�.....:' ",J
': .Escriterio centra' : Rua 7 de

�

Setérobro,
.

47'

. ,'.�" -'" p O ,�',t O ,
Uni _

ii o. ';
;. �

-

I
I
-I.

lí
.-, .. 4 g
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.Vi açé3 O Urus's:anga li.' Serraria ,'São JOã_O'SEGURANÇA - .. RAPIDEZ. - COMODIDA.DE -

Dirigido pel@ §oeio JOSE MAXIMO
.

� I no distrito do Estreito
TRANSPOl{ i E i)L PASSAGEIROS E CARGAS .

,

:ENTf<E /dC\!'\ \NGUA' E FLORIANOPOLlS , "
'

.

I
Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal, metros. Bem sêca e de otima quarídade.
Urussanga, Oli<!fla" :S. Lodgero.Braço do Norte e Capivar .

DUAS VIAGENS SEMANô.I.5 em combinação com as DISQUE PARA O N.3 ESTRElTO:
linhas de onibus Araran",uá-Porto Alegre ;

SAI'DAS de Florianopolis ás terças-ftiras e sab rdos ] ••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••""" .

ás 5 horas da manhã
8,,'I'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e d }lJingos,

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas- feiras e sanados e parte, para Porto

. Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES-Araraoêuí: Beraardino Maximo- Fvqu;
hinha: Gabriel Harns - Cresciuma: Ado Fataco F,lho
Cocal: Zeferino 8urigo ,& Irmãos-Urussanga: Rosano;
Damiani & Cia, -Orleans; Irmãos Piz7.olatti--Braço do N)'tdâlS tlAh1 I � Soin

A.GENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES
lIuo Trajano., 2-Fone, 1855

BOTtiL DOS VIAJll.NTES -- crocurem para se hospedar elU. Ararou
.: _Dá,'.< • Proprieta�io - �JOSE' �IAXIMO

";;"';';';�� ,6'-' �.. -:-�-'��;--�"",::'�-:-;-' '---Di;� ao seu Il.{g;::mb-
-$ ,

,
.

2' ?
d! míh rUW 1

•

de H. o. LIGOCKI
Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà

brlca de carl'nbos de borracha

Artigos para escrttórío., Livros em brancOS-Arti-'
60S escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

..-' -- .

Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas.
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schm.dt, 27

Flortanopous Sta Cetarma
Ou a sua esposa... ! Uma assinatura mensal

J A V A Tingimentos pôr processos ultra i de A GAZETA,_.custá
.
mod;rno, em ternos dt'!. homens, t apenas 5$000' '"

_

',lv���de�s.eroç�Mdei.d.i�������__���&������iii·i-�w��i&i-��·���:i��.�,i-�;i,���.iAvisa á sua distinta fr gu.sia que dispõe de -otima cnanças. i
sorveteria. estando habilitado a servir (;s mais es-

I'
SeIT-:ta! .é sua I

.

pie dld
.

I' t bet f
.

. mturana... .

S I A M
n I 0S P co es, s -rve es. etjos fIOS etc.

. ITINTURARIA e CHAPELARIA'
.

, : I SeIeta .

-

i.
.

.�
''5 4$Iii.��';TI(,,",-�,Bt�������. "'"" 94_ i RIJa .Tiradentes n. 7-Fooe 1213.
�_.t&i2! Pile L&2 ,

. • �.. ..'. . _ /.4�� i

�-ªA_N D E H O T E l MODERNil,PROPRIETARIO . I
'João Kuhn Iii'CAIXA POSTAL, 82 ENDERECO TELEGRAFICO:

Grandhotel i;
I

I

O.' CAF E' 41 P .

o
. HANE'RY BLUMENSCHEIN

M,adeiras em
. Geral

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas, Iamilias, com luz agua corrente

.

em todos os quartos
Tratalllento de pl-huelro ..rdem.

Diarlas: 10'000 -12'000 -14'008 e· 16'SODO

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

FABRICA: Rio Negro - Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, 3]
.

End.·1 eleg. (,LAMINAX» •

ESCRITOR,LO GERAL: Curitiba· Pai"ªn� r: RY'7 1,5 DE NOVEMBRO, 608l' '. -Saras 407 - 8. - Caixa Postal, 343 -=-1 eleione, 2556
End. Teleg, «LAl\HNAX». - Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Privare

I
!'. EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFIClADA PARA ft

ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEÇ'tA, AFR1CA DO SUL1 ETC.
Sanhas quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correlos te Telegrafes

Santa' Catarina
Gerente em Rio Negro : \Nalte�' Brandão

m

cee pm Ai �Rt4 4 •

OE'fPD4D'SITAAIOS ii:M STA ..

·H· O II: F=t;C K
FLORIANOPI'llS

..EPIIIESENTANTES E

OAR·L.OS
auzinas

BOSC·.H

CATARINA

A.
M �'."'.-ai�ríl

.'-. ,-_

.'-

.... • .01., ".".t., II
....Ih••••. _ . Filiais �êln:

... - .�:.- • .,&11"1 Ia ....
.._I ce. .610 o-oneDllIIe à_t.rle (I,' ••.,.)

'mma.... · ••"_""11."
A

.,onlil.... tod__ ....
•••as ...,. ••••

BIUlme��:.'u, C:ruzelr. d. Sul,
\

Joan"ile, Lag••, L.gunà, Sã.
da Sula •••

MOSTRUARI"O EM:

·Tubarão
/

.. "'.ma MunfJ'e1'"
, .....

r », ...

t
-
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�
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•
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florianopolis, 2.3"'3.-.-1939
-------------------------------------------------

Entretloto pouca gente ,,?o .�raail e m,�8!I)0 DO E!Stado co- T-ribuna I de' Apelação crime n, 6.087 de
nhece esta verdade de grande ngmhcação para todos nós. Este � _ Campos Novos, apelante II Jus- G

município ocupa, como todos sabem, o 1. lugar entre os mumc: Ape Iaça·o liça e apelado João Nicolau Le-

pios criadores de Sta. Catarina. Não ternos o 'numero exato dos mos. Relator Q sr. des. Medei.
seus' rehanhos, mas êles devem andar por'5QO.GpO cabeças. J uiga rt'len to s

ros Filho e revisores os srs, des.

.

Ainda que sem ums orientação técnica ,defin:da, fMo de Silveira Nunes e Urbano Sales.

explicação facílima, e.n face do meio em que vivemo, os lm- da u Iti rn a .

Anulado rJ julgamento pOI não

zendeiros de Lages experimentam 'os' dois metodos funJamentais sessão se encontrar nos autos prova de

que a zeotécnia reconhece para 'o aperleiçoamento dos rebanhos. que as testemunhas ti ..essem si-

Uns propenden para o processo da sel-ção, outros se in- Apelaçio civil n, 1.942 de do in'i"'!}�das para comparecerem

e1inam para o cruzamento. Palhoça, apelantes Leopoldo a» julgamento.
Uns adotam o gado' nac anal. enquanto outros vã.) p.ocu- SeJns' e sim. e apelados João Apelação crime n. 6.C88.:!e

rar nas raças de alem-mar cs funJamentos ds soa criação. Seus e sim, Relator o sr. des Calloíilbas. apelante a Just=ça, e
sentimento talo,de H' f

'
.

'

E' assim que "figuram neste certa.ne bovinos creoulos e ennque ontes e revisores os apelado ALilio Tomás Vieira.
vaidade o inspirador deste certae P B

':I- G 'Ih Ab 1
,.

T
os de raçã Caracú que teve em er eira arreto o seu magno de srs. >Q :s. UI erme r e �. Relator o sr. d �s. Silveira Nu-

me. Nem a sua idéia surgiu sob fensor e que no dizer de Renê Straunard, realiza uma equação vares S')brinho. nes e ré' isores 03 srs. delta Ur-
o sino imaginoso duma realidade zootécnica leal e uma equação ecouo.nica c.imp'cta. Aqui se en- Foi reformada a sentença e bano Sales e AIÍledo Trompc
aparente. Nasceu baíejada pelo centram animais de origem

_

européa, servindo para c rte, �ua lo:::. J condenado os apelados ,DJS cus- w.ky.
patriotismo, cresceu regada pela te e para ambos os fins, raças que alguns zcotécnistas precom- tas. Confirmada r SEntença abso-
baa vontade de uma pleiade de

sam como os salvadores da pecuaria nacional, ao passo que ou- Recurso crrme n, ,3.306 de lutoria. A decisão do jurí não

'criadores P. agricultores e está hu - I basi d II C itib d dtras ás combatem acremente como a rcerce aSI ar _.) me noremen- u: I 1 anos, ,recorrentes o I. contravem á prova os autos.

tiíicando, porque não caiu em
to do gado brasileiro, ao menos r-m ddermÍnadas zonas do país, Juiz de Direito e recorridos Aceitou a legitima defesa em

terreno pedregoso e sMaro V I'
. G ld' G 'ld P

.
'

f d
.

Iemos ainda neste recinto, ta v';z e.n maior numero que as outras a IDO era o ereua e ou' ace a prova circunstancia e

Não tivemos 8 descabida pre- d d b 1 d d Rb
.

d' II discutid t R I t d Q'I' d I I d d'varie a es ovinas; nescen entes J OS-lO IC()�. tão iscutr o '-1. e a or o sr. es, .pI veira as declarações o acusa o, VIS-

tensão "e apresentar aqui um eb· desde os primeiros tempos da sua importação até os dias que atra- Nu?es e revisores os siso (les. lo que não há prova testemunhal
petaculo maravilhoso que provo- veesamos, mal que aí está dando' um eloquente atestado da sua Urbano SJles e Alfredo Trom« do f,àt1.
que extase aos visitantes, encheu- pujança. pow.ky. Ap'lação crime n. 6,095 de
do estes recintos de

.

animais de Aqui figuram cavala-és de 5éld., de :0rrida P, de tração Reformada a sentença para ltajdí. ep-lentes Leonardo Rech
tipos estanderdisados, de linha,

que vieram para se demonstrar as diferentes tendencies por esta 'pronunciar 05 recorridos no art. e outrcs e apelada a justice. Re
gens perfeitas, d� nobre descen- especie de ?,ado, que dive sas circ�ln�tancia;' colocaflJm' er.l 1 'gar 136 da ConsoiiJação das Lei,; lator o sr. des. Silveira Nunes
denci9. Nem passou pJa no.sa de 3a. ou 4a. ordem nas faúndas de criar, mas para a qual os Penais. A ca:a incendiada se e revisores os srs. des. UlbdiJ J

i�lagiriaçào .colecionar prod,utos nosso.' campos se prestam tão ar:! i i avelrutote. Outros animais ai
I
d��tinava á habitação. Nela mo' SJ�s e Aliredo Trorr pow.;ky.

rigorosamente .selecionado$ das
se acham, D1ostu.ndo o esforço l�� luele. que os criam. e o seu: 10U Adolfo Pt!reira, c�p�t�z de O Tribunal negou provimento,'

" ',\ nossas ,lavouras. I empenho
em ser util a �i e a esta te;ra �c!llhed"ra e dad,vMJ\. ',Art,ur Lemze" o propmJaClo,. O 4 aptlação, para confirmar t. S;,;il-

Dr. Indalecio A_rruda, Q h
ilustre prefeito muni. ulzemo� congreg�r 05. omens

A atenção, (los visitantes déve �er c!espertad<t para o fáto; pengo. comum, CO'TIO
_ elem';Il,t�r tença que foi imposia aos ape-,

•

I d L
que se dedicam á v,d.a dos cam-; itnpc)rtantissimo de serem q' uasi' tcd 5 o� animáis expust:os criad·}s, d;> come, decorre da pG�S,bll- I::Hltes a 3 mêses cte prióão celu-

Cipa e ages Ih I f dpos, para que aproveitem me or exclusivamer.te a �ampo: Si, nem lud'J p'Jde c�tar, bem orientado
I
da e �: a ca�a

.

estar ,habil�da I
lar a ca:a u:n ,e 20$000 de

a� suas enr'rgias dispersas.. 'sob o ponto de V1St" clfndlco, por �a, te da L.bonosa gente dos! nn .oclls1ao �,! l,n:endlO.: t.ss�: t.ax!l pemtencl8na.
Desejamos mostrar, aos que alOda nos desconhecem que· campos, o certo é que ela ,dev'C! envaidecer-se do r_apel que vem perrga tem eXIstencn. A Clrrur,s i

j�.. tf"m�s uma criação QIJ� bem ate�ts o esforçoJe o gosto da 1105- desempenhando no engran Jecim :Ot0' d 1 MUOlC;pio, d·) Eftad,) e do: tanci3 de tratar-se d:: uma ca'a.

� gentP c;,h "CIl<:Hia P. .J'J,� e.td póde conlinuar 8 ser um dos País.
.

, I r e lu�na s�tuada em I, gu ('rm�,l
m F ,ók i·,' e,'t,), \- .{" .t"aça-, ,cc ":0 "j"êI Iflvejavel por que pu,;sa, LJa parte dos prorr.ctores e org;:;nisadures desta te�ta, nem' não morMlta a natureza do cO-I
o Esta(�o de Sta, CataliHIi, tudo PQude sair a medida dos S"U5 d�:;, J <; rr-as fiz ram él�s o �ne., .QJa�,t:) á aur,:;ria, ha fOlieS

Pretendemos, com a lIossa festa de t,'abalho feita sem pom- que esteve ao seu alcance para gu:: atllig,da f se. elevad l fi-, tndlCiO�_ Ge selem. os acusadcs o.:
pa e sem alarido, iniciar um novo pwodo de lutas pelo melho- nllidade que tiveram em mÍla.

'

: respLn av is pelo ((lime., Iral"Jlento da, i�dust, ia pastt;ril e pelo n�elhof ,aproveitamento das I Meus su. E' indiscutivel q;l;; ,,' Bras:! eitá (xperimen'an-' l�e-:ll,f50 crime n. 3.3.13 �e
no 5as. feitl"ssl:na� terras de cultura., Amda tivemos em .'lleDte dar do uma vida nova. No ma.tro on1t: por ,�ongo temp� ilutuou a 81gUa�:�J leco;rente ,o dr. Jol�Z I
80S cnadores mteres,ad. ,5 ,e progre%ltih.\s a boa oportu�ldade de bandeira da incerteza, ergu,:-s<: agma o P1VlI�ã? da conhança." d� Dlfelto e recorrido f\ntúOlo I O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter
ffizer um e;ludo co'npdratl'lO do, .' u· �jrodutos com 011 resultado, I Ao envez dos ataques mwtas Vc7.<,S InJust.)s. da; predIcas Manoel de Souza. Relator o sr.! ventor Federal no Estado recebeu

(btido� prlcs s�us colega5 .Jt> profi"silo. ! insincera•. OU'le'le agora, elas planicieis áln3zi>ntCas ao extremo me- de�. S,lveira Nunes e, revisores! o seguinte telegrama:
'

1\ P C·l1'fl0. I l(<""â!'a �u �,...!hOf da. serra, se encontra num "dional, uma ��Iodla qua.i �u')v� trguer's� ao .trabalho ler.ul1do, os Hs. des. l!cbano. �"!.e� e �.I-I r.
«CURI!IBA,l.1-:-TeI!h2�a bon-

P'fI' do if li ··tu (> dum proverto ãbwluto P"d�mos ,á pa.z do!. e!plU:O'. ;_ �
'4_. - ", "�" )re40- Tromp-ow.ky-. IrCi <la vo� coml.lOlcar qu� .cem 22

2.:r'�' "I ''il'l,. (_;'rrí�'" (;5 .. ,,,r,�"_·� --e1105 I'; "e5f;1mos 'êm tempo'
-'

A narão
-

de hr'J'e n�o é a'JIl»la 111• Paulo Pri\dJ retratou,
'

O 1 ribundl negou

PluvimentolMCootperdatIvpas
d;- PSfodtutorCest, �e

J>: ,e _ , _

lt -,
"

,,'
-.

_

, f
-

, f' _
a e o arana e an ·a a art-

d .� ',\"ll;�,,) �C,�, a�n nl�' !'.e.s j,ÇÕC'5_. {lO, Fl'!.�trp.s e b,ber a005 atràs. Ja nAo ("amlnh,mos, para a m_<>,rt,:! OaCI?�al. SfJb a orma no recurso"para conumar a

seil_ na fundamos a Federação _ge
11. ',,{' ." f (,>'I r t '!'O,\f (jiJ> exp:->rltf\Cla. d.> desmembramento, como (.Ire f I, um enCdLlr p ltllC o. tença que Julgou llnprocedente Jl Mate do )3rasiL Saudações.JOAO

P' ....8 ,<; cu:' ,LÇ> Velci'fl Barreto que «o dia de ho- Nésta atmosfera de P!!Z' e �:' C )nfi,rlça �ouharam mUito denuncia de fls. MARTINS, presidente.»

it marCL. , inc,_ (jt{'�'1;iVJ1;': ',t·_ p,\ra a nosm zootecnica nascente filhos amantes, e diversos Ildm!rad,lr"s da terra' lag�aM abrir t:�
U" gn.nd. � n \, ,,». Francisco Corrêa, que foi um adian- novo caminho que os leve à c:mqlli:Hcl d,.. I}ovas vit ,riros nas lu:as
idr> C! i,,,'] I E"",.., 'J, ndeirante, e�"rewu, em 19J5, esta travadas em prol do bem fslar ind .'i lu:!1 e cfil tivo, 05 seus sonhos
glande v .1 .Fi,:,; fonks rl"" ",n:,;T3Çâ,) :Ia mdustria pas- e�tio �. realizando'e eu raço Vdtl s, usando de uma frase elegante' ;;\t§;::( 9 S Q KllOCYClOS

i

I, I (', X i" '-t �,� "'f"l"(;:r,, m\.lortancis porque meote bUrIlada de Humb,rto d,; Ca,ppos, que a todos acollt�ça o ::�rJ;' I

" �.i ' ',' <, � m tc:,·p' ;.jue O� 'odrue que sempre acontece aOIl que s-onham sem dormir, i to é,que o senha :;r:',�t R A D I O
:

li .'f>', II � __ o �ua u",çàn»., contiQUe,110 50no"O encanto da realidade,. �>,'�' n"CIOnftl �l
(, ,'Ii'-nk me' t>e N, Athanassnf. c ro 'ntl:lndo o le-

.

Aproveito t;st� oportllriidacl� p:ril agrai.;c r, como Comis,I �::,:'::. H. ...a: I

Iam' �_;: Cll'Hlt" r'. "I u"j" em S, Pa!llo, em I CJ 17, 6arlO Geral da ExpOSição a pres,'oç I a no��a maga t f 'sia de! t,l'a-1 "F�:t�\� "__ +.. �_ :

(S�.�. diZia: balho de �,excia: o. sr. Interventor Fcd,ral. criad.J( exím�o de mo· '

, 1, t';!;: " .. ,;,:��� �Si!4t.Ufi, hcJI':
«As exposições de ani'llllis são de grande utilidade; a numentos ImpdeClvelS d.l grandesa c'itanoeo,e e Zdd o aOlmaJor das t \

\
-

- -� • J

i'llciativa tomada é ut!l e benemetita e �6 lou\'ore,s, merecem os miciath 3S particulares, �o.nde brot�'�. mansameot, ou em catadupas-, :,

�\191�'&'us promotores». prazeres ou bens matenalS à colellllldad � soç1al.
Tratando do mesm,) assunto, aStim se pronuncIOu a Di- Ao revmo. sr. biseo' de Llges r.!11 qfÚ�1l semprt' s� p.nconlra Programa diurn'o

T\'toiia de Estatistica da Produção, .no Boletim do Ministerio da a nparo às iniciativas 1ue visem a JehciJãJ-:= d! seus diocesanos '� , De 6.15 áf 17.30 horas

. Agricultura de outubro a de1.embro de 1937:' Dirij.> os meus agradecim �ntos 80S díguissimos representan- �., '

"Nenhum país tem conseguido o <Jt:senvolvimento da sua tes da adminislração pública da Uilião pt la honra qu'� no.; de,pun,
j',dustria animal dentro de um regimen de melhoramento sistema- compare.:!endo a este c�rtame.

I co dos seus rebAnhos. do ponto. de vista zootecnico. sern o au- Coüfesso.,ne agradecido ao,; rne.nbroil dJ c rnitv I goverr.a-
); lia das exposições de ammais. Os certamens dêsse gênero têm

liqurado entre os fatores de primeira linha, Influ;ndo nêsse sentido, União e deste pedaço feliz da grandiosl patria hrasileira. -

,{jualquer que seja a especi'! zoo�écnica explo�ada.." Estendo os meus agradel'ímentos aos colegas que adminis- .

-'

b
_

Eles trazem uma serie de vantagens 80 cnador, duetamen- tram outras comunas catarinenses que vieram até ayui traier-n'ls, a _

,

-

", como á industria animal em g�ral. 'A' eX'posiçãO de animais só sua' valiosa solidariedade.
c

tnerece assim de sua parte todo o apoio, até'- mesmo o sacrificio, Externo a minha gratidão aos represeotlOtes de autoridade$

{pie muitas vezes terá de fazer para levar o seu produto a cada cer· riograndenses que procuraram, num sentimento Dobre de brasilldade,
tame». estrei-tar as relações de povos visinhos e irmãos, que de1em, viver

,

Foi assim pensando q,ue puzemes mãos á obra, iuxilia- estreitamente unidos pelos Jaços de amizade e pela comunhão de
'�as por um pugilo de

-

homens, que, tcama,ntes' de sua gleba natal, interesses.

8�ntem o vivo prazer de servi-Ia com' alma e' calor em todos os De coração agradeço a impreosa que tornou

empreendimentos .que mdrginam a sua elevaçãO e cara\erizllm o nossa iniciativa e que ,ha de comentar com ju�tiça o

�tu pJ<,&tetso,.. �.- .

Para I '�ua' ,realisação �emol co?fund,dos os cabel.,s br��
dum Tiagó de "Castro com' a energia moça dYlD José Bollm.

'Ccnfiamos' que fOste certame, II semelhança dos resultados

�oduzido$, então, pelo ,Discllrso s6br. O .etodo de

l)escartes, seja um simbolo novu a iluminar os horizontes da Dossa

economia rura).
As estatisticas dão a Sta. Catarina uma população aDi

\liai !lJppri�r a 2.500.000 cabeças. No numero de criaçãO ape

'n8& Ih",., s"rpr�-n os Estados do. 'Rio Grande do Sul, Minas Ge

I,ais, Bai'a, São Paulo, Goiás, Mato Gro$sC' e Ceará. Seu lugar
é o 8., no pifa.

'Amanhã:

ALM1RAN'Í'E, LOLITÃ FRANCA, MURILO
CALDAS, NABOR DIAS, BOB I,.AZY

J eeo �

A Gazeta

Ex po s lc
õ

o
---'_--� " 'fi

"g ..� • P�cuaria de' Lages
--�--------------------���--------------

Publicamos a seguir o bélo e magistral discur-;;- pronun-
ciado pelo sr.' dr. Indalecio Arruda, honrado e operoso prefeito
de Lages, no áto inaugurei da Exposição Agro-Pecuariat

<Exmo. snr, Interventor Federal; revmo, snr. Bispo Dio.
cesano, exmo snr � dr. Secretario da Agricultura, diguissimas au

toridades, exmas. sras. meus .�nhores.
Não fOI um

er'

I";'

IS
r
-

l---I
I

\
I

A todos que DOS visitam ne-ste momento eu aperto afetuo
lamente a miõ:

E a V. excia. o sr. Interventor F�der'1l que, ha perto de 4
anos, dedica os seus dias a regar as plantas catarinel1ses com o

orvalhCl do, seu con.elho e com'" a chuva do seI! exemplo, e� peço

que DOB de • horir�\_ de 'inaugurar eate eeltllmé;:
'

;1:

.,

i

Fundada a

F�deração
deMatedo
Brasil

Programa noturno

De 17.3Q ás 23;00 bOIas

Rosrz LeI:'
Irmãos T ;� 'jós
Emilinl'ia
!.'elrzstrz f' iôa
Huno Ro!anô
nlau-o (li:! i livzira
Orqwhln:;ô2 Dansas
RaCarnr25 e a AI! 5tare.

Regional Oe Dente 5antora
ECluarOa Patanê e sua T1pica l'orrientes
Romeu 6hipsman tom a Orquesh'a Oe

Concertos

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estrelantes na raOlo.

A's horas certas, 'ornais"fala005 com no

.Iclas em primeira mão, fornecloas
pela.A HOl-TE. sob o patrbclnlo
00 CA5A f< •

R's 21,:10 l'AtiCAo DO DIA •• Escrita
e lnhrpretaOa psr Lamartine B.abo,
uma oterta 00 casa ôe louças "O
DRAGÃO,

.

.

A's 22,00-0 TEATRO.EM CASA-

5peuke(' Oe stuôio : 1.'21so 6ulmarãeB.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A '"GAZETA

Para a .iuv�ntudelMin!ÍS!éri? do Tr�ba�o Departamento de
do Brasil

i
Industria e Comerao

Educação:XVIV ! 16at! Inspetoria Regional
.
o Brasil tem um logar �

de relêvo no con.ê 10 das,' EDITAL
nações civilizadas. E no fu.
turo êsse logar será ainda REGI�TnO DIE JORNALIST�S flPela resolução D. 5.643, dei Pela resolução n. 5.652, de
mais importante. No territé-

.
20 do corrente, fc.i dispensada, a 20 do corrente, foi exonerado,

rio brasileiro caberiam a O Inspetor f�e�ional do Ministério do Trabalho, Indústria e pedido, a professora Cacilda Wer- a pedido, José Honório Trentini,
França, a Argentina, a lta �omércio,' no Estado de. Santa CatMin,l Íeva ao cm,h�cimento dos I ner, de- regência do segundo do cargo de professor interino
lia, a Inglaterra, a Alerna- !nteressados qu�. ach? S� instalad I na sede da Ir�pd.orJa I�egional, I turno da escola mista de Braço I

da escola mista dp. Selin, I, no

nha, O Mexico, a Polónia e a rua Padre Mlguehoho n. 16, [: andar, «O rvegrstro da Pro· Serafim, no município de Itajaí. municipio de Hamônia.
Portug.J reunidos, sobrando �·fissão de Jornali�tas», p" i) prazo de 120 dias, a co�tar desta! Pela resolução n. 5.644, de Pela resolução n. 5.653, de

aind� espaç? � Brasil é o; da�lI, tr�n.scre�end� e n s:� 1 da as instruções baixadas com a por- 1120. do .corre�te, foi nomeada 20 do co.trente, foi nomeada
rercetro pais Independente I tana mmlst'!�I�l n 42, rk 14 do corr�ntf: -;

GUlom!lf
. Ma�a de Jesus para I �rn� Mana Ha!ger, para reger,

do 'mundo em extensão I «MinIstro E,;la.Jo, para c-mv-rurn+e execução disposto ar'· exercer, mtennamente, no COl-' mtennamente, no corrente ano

territorial. 'Na Amerlca, o i tigos 12 e 13. e respectivos par;í�rafos do decreto-lei n. 910, de
I
rente ano letivo, o cargo de au.! letivo, a escola mista de Rio Sete,

Brasil é a maior nação in_130 de novembro de 1938, qu- dispõe sobre duração e condições! xiliar da escola mista desdobrada
I
no município de Palheça.

dependente, sobrepujand.. os I trabalho em empresas jornalística'. resolve ffiil,,·lar que registro pro-: de Campechl", no município rl� 1 Pele resolução n. 5.654, de
Estados Unidos em mais de; fissão jcrnalistices nos Estados e T ;>rr;!ó'io Acre, obedeça instru- I Florianópolis. I 20 do corrente, foi nomeado Cle-

.
• I I

Wmil quilometros quadrados. ! ções segumtes: I Pela resolução n. 5.645, de' mantina
.

erner, para reger, in'
Só O Canadá é maior do que! Art. 1'-PraZ0 inscrição r.g;,�fO p(:)fissão jornalistiea, Ii-. 20 do corrente, foi nomeada! terinameme, no correnle ano le
O Brasil, na America, cin l",ào em 120 dias pelo alt"go 18 Decret(·L .. i 910, 30-de no-.:Maria José Vargas, para exercer;tivo1 a escola mista de Fortale
extensão territorial. Mas o. vernbro de 1938, contar-se-á. C';S Estados ·e Territ.irio Acre, par" interinamente, DO corrente ano: za, ne mun cipio de Blumenau.

�anadá não é. u�a nação jti� r.I�ta em. q�� se instalare TI r,e<p.ectiv�s sC,rvi.ços lnspetoriais Re- '11�t�vo, .

o cargo de. professora aU'1 .

Pela resolução
.

n, 5855, de
independente, E ainda uma g.onais 1\{,lllsteno Trabalho lndú-tria e Comércio. '. xilisr : da escola mtsta desdobra-] 20 do corrente, fOI exonerada, a

colonia inglêsa. E O territó- i. . Paragrafo único-Medi nte editais e outras publicações. da c'e Barra do Leão, no mu·! pedido, 8 normalista Mariana
rio_brasileinl apresenta um 1: Imprensa, dar-se-á interessados conhecimento instalação registro. nicípi» de Casmpos Novos.

. I Lapagesse Str -uch do CMgo dp.
vantagem' sôbre o do Cana - I Artigo 2 -Co�t:tuem d cumentos necessarios ao registro: Pela resolução n. 5.646, de; profess-ora interina di! escola ruis
dá: presta-se a toda sorte i a) -'Prova nacionalidade brasileira;

.

20 do corrente, foi exonerada a I ta de Fortaleza, no municipio d
de culturas e é todo êle uti -I b).--�ú!hll corrida, expedida autoridade competente dcmi- ccmplementarista Adriana Caruso

I Blumenau.,lizável, desde o extr�mJ flür- i clllo tnte�e�sado;.. .

.

Mac Donald do cargo de pro-l Pt:la resolução n: 5.656, éh
te. ao extremo-sul, aú passo c) -Cuti-Jao neg'lltva Tflbunal Segurança NaCIonal; fessora do Grupo Escolar IIPro- 120 do correrM, fOI exonerado,
que o Canadá Ío.'m reg ões dl-Carteira Profissional, devidamente auolada pelo em- fessor Tlbúrcio de Freitas"" da! a pedido, Sdvio Notari, do car

que Ilão passam de enormes rCl'gador. cidade de Urlissanga. go de professor iotelino ela es"

geleiras. Parágrafo único -Prova naeionalidade poderá ser produ- Pela resolução n. 5.647, de cola mjxta de São Pedro NnVi'
No Brasil caheriam reu· zida pelas certidões registro civ:l ;�a5cimento ou casamento,

.

titulo 20 do corrente foi exonerada, a no mUOlcipio de Rodeio.
nidos, ainda sobra ndo espa' el�itolal cu certificados qu'tação willtar e naturalização. pedido, Yoland& d'Alafc;o Ca· Pela resolúção n. 5657, df
ço, O Uruguai, o �dexico, a

.

Art. 3 - Pedidos inscriçà,) serão feitos pelos proprios inte- rnisão,' do cargo de pr('fe�sora I 20 do corrente, foi nomeilda ;>

Costa Rica, Cuba, Nicara- ressados ou respectivo sindicato. da escola mista de Barracão, no cemrlementarista Véra Voigt pa
gua, Haití e ,;ão D.)mingos, Art. 4-C'lrtei: a Profiss ,);Ial, ao x�da provisoriamente ao município de Bn:sque. ra exercer, intc'rinamente, !'lI'

Honduras, �alvador, Argen-I pr.:>césso, dentro sobre carta 011 ,:.;tro env"ltor:o, d.! modo evitar-Sé Pela resolução n. 5.648, Ce Cl)rren�e ano It:!i\'c, o cargo 1.\
tina, Bolivia, Chlle e Co· sua perfuiação, r,·stiluir-Je-â inkrês5ado, apc)'; de5p�cho) pedido 20 do corrente, foi exonerada, p oCe:sol a do GruP) E,coll:'i
ombia. Art. .s - Registro será kito I.vco prop:i J, st'gunélo modelo a pedido, Eulália WolH, do car-1 «Roberto Trompow ..ky", da ,i··

.
� Brasil é amaior nação ex.�e?ido .�ep3ftame.!lt0. Nd-::ional Tra.balho, -:onfo!me

'

publIcaçãO go �e paofess�ra da escola mis-, dadl" de Cruzeiro.
latma do mundo. Fazem par'IU,ano OfiCiai 19. J.:\'l�lr@ J 939. pagina 1589.

.

< ta oe Béla Vista do Toldo, no

I
Pela (e;;o!ução n. 5658, d,

t� das �ações latinas -a Ita. '. A:t. 6-:-I�,.petor .Regio.1.óI designarà serventua[jos que te' municipio de Ganoinhas. 2.0 do corrente, �oi nomead" f1)·
lIa, patna dos romanos, ou i encarregara o trabaL.os ffglstíO. .

" , _.
Pela resolução n. 5649, de OI FUitado Ptrélla para rega,

latinos, assim chamados por Pa�lÍgrafo ÚniCO - .

En':a'regado Je fazer anot�.ções r"e' 20 do corrent�, á vista do ates interinamente, no corrente ano

alarem o latim, I!ngua hoje Ifer�lltes registro: lavl<r. .J, cons()ante m?delo a�exo 11f(}, têrmo t&.do médico. �pre.5entado, foi I tivo, a �scola mista de. Lindamorta, a Rumanta, Françés, abeltura Lvro, CUJ1' fJlhas serã·.J nuneraaas !ubnclldas r pelo Ins· tornada sem efeIto a reoclução n. VIsta, dlslnto d.� Cernlo, [W

Espanha. Portugal e todas pelor ou serventuarlo que ele designar. L
5.201, de 14 de fevereiro de municipio de Lages.

a� nações americanas de Art.· 7 - Serão admitidos regis'(v red'llore�, : revisores, 1939, que nomeou Ana Brito Pela resolução n. 5.659, de
fala espanhola e portuguêsa. fotografos e locutores emprezas jrJrnalisticls e radiodifusão. - para reger, interinamente, no cor- 20 do corrente, foi exonerado,
São chamados latinos esses Parllgráfo� prfm::iro -. Poderão tamb�m inscrev;!r-se re- rente ano letivo, a escola mista a pedido, Jvsé Maria Furt",d'r;
paises porque eles herdaram ,.!istro ilustradores, .bem como arqu�vista5.

. .

dp. Serrinha, no municlpio d� Ril) Primo do cargo de plOfe&sor d,
dos romanos a' Iingua, o Paragráfo 'legundó -- Ilscriçiio jornllistall p.m�rp.gadores do Sul. escola mista' de Linda Vista,
sangue a fôrça da mais bela só se verificará dep')is emitida carteira correspood :nte

.

Ilua cate' Pela rewlução n. 5.650, de distrito de Cerrito, no municipio --_�------

e fecunda civilização. O gona. 20 do corrente, .foi nomeado de Lages. Bom neguei 4JJ
francês, como o espanhol Azt. -8 - Instruido processo, despacha-J,-á Inspetor Re- Américo Gomes Amaral, para Pela resolução n. 5660, de 1\.. 'f' b.-

I'
.

I d' .

b d ,. .

20 d f
.

d Vende se-
lvHltlt!1 Ica C.iIe o rumeno. sao

.
tnguas 9U;! gl()na, que or eoara, ou não, regl�tto, ca til ,) re.::urso seu at,o reger, �flteflnameDteJ, (p .corrente o corr:nte, OI. nomeá a a ...

_ car; ao lad,proc��em do
.

latim antigo, para Diretor -Depaft&m�nto. Na::ional f:abalho.. . .' '�no let�vo, a esrola ;nlsla de �o�plê�e?taTlSta Naglh .Car�osl' ;1a E�,,,çà'J A hinOm!Ca. ç'modificado ..,através dos tem-
C'

•

-

I
Art. 9 --

Fe'fta JnSCTlÇã�J'1 'era lanç1h n21 c�rtelfa Pdro- I ab.o!el.ro da Barra, Velha, nolDer�ardml para rt:g�t, lnt.eno<:- .i[Hí1�, C()f)i"i!ai!ç� e (1lande cf I

Pos, de acordo com as pe- ISSlona requerente con orme mo"]:! o aoéxo or. • anotação e· mUIlll.l'''IO de P.arah
. rnenle, no c.orrente ano letIVO, a

Ô
•• I f

" I:' d" i':.51denr.ia, belo pom 1, ia .

culiaridades de cada país. termmada pelo paragra o prime:r\J aII;g' 13 dec elo lei Dr 910, Pela resolurão n. 5.651, de efcúl<l mista de Bano Vermelho,J 30 :s dins e Ínumeras benfeitorIlIs, Di�'O que existe de mais bdo oe . de 'lovembro de 1938. 20 do corrente, foi exonerada, no municipio de Tubarãop
P ( b I põe de .grande txteosão de ter'no mundo, em arte, cienc:ia, aragdlu �nico - Anotaçõ �s rece <:rão visto nspetor a pedido, Ladi \tomes, do csr""' Pelll resolução n. 5661,. de .

R· I I I ras para fills agrícolas ou diri'leis.e filosofia é obra da Ia· eglOn··e c II! l(:(",a repartição. .!o de profes60ra interina da eg- 20 dv touente, fci exonerad':I, a,�
são em l(>tes.tinidade. O Brasil se orgu. .

Art: 10 - Apó, in,crição, far'se·à tambem corres;.on- 1;' Ia mista de Taboleiro da Bar- pedi�o, Alice da
.
Silva, CSlva-

Tntar nalha de ser um pai: latino e, dente arwtação fr.ha i:l.!ntilicac.1·) rCluerente. , .a Velha, no mUnlClplO d� Pa- lho do C8(gO d� prrAessora inte- RUA TRAJANO. N. 15mais do que isso, de ser a Paragcafo ún!co - Tf'njo w id'!ntificaçio 'processado rati. rina da es:oLl a:ixta de Ba;ro� i.._J 50
.

Pmaior nação latina do mun· Oistrito Federal, -- ou em outra In�íJe!ori':l Regional, será notifi- ' .

do atual, quer pela sua ex- cada inscrição a rep�Ht;ç�O id n "lficadota.
tensão territorial, ,q�er pela Art. 11 - Inspdcrifl8 '�,:gi(,n8is tomarão providencias
,'lua pupulaçã " que supera para qu� inslalaç�() registro se faça dé:sde logo M forru prelj,entes
a da Italia, a d::>. ES,Janha, instrllções, e para qUe in truçõ:,s se p'�cessem cem toda ·brl!vidade.
a da França, Argentina, Me- Páragráfo ú'lico - S l.Jie duvldeiS ou ca50S omissos, será
xico, Chile e qualquer dos dirigida consulta teleg,afica Serviço Ideot.fic�çã'" Profi�sional De
outros paises latinos. partamento Naciollal ffaba!ho. Art. 12 -- Prescote's instruções

são extensivas Serviç.J Identificaçào - Prefissional Departamento
UMA ASSINATURA MENSAL

Nacional Trabalho, rara {'�e'cução registro prefissão jornl\iistica
Distrito Federal.

Florianop01is, �O de Março de 1939.
Deocleciano_Coelho de Sousa

Impetor Regional

DE A "GAZETA" CUSTA
APENAS 5$000

Dr.eamerá
Martins

CLINICA EM GERAL
Medico especialista em

Molestias do Estomago,
Intestino, Fígado e

Recto
CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDAS E VA-

; . RIZES SEM OPERAÇÃO

IC����L���:
.

"v'; ..

A' Rua Trajano n. 1
_Diariamente das 17 ás 19 hs.

--��--..���

N. 1.13 5-V 4
",'

Flor-ianopolis__"1939

Atos oficiais

Vermelho, no mumcipro de Tu..
. barão.

Pela resolução n, 56621 de
20 do corrente, foi nomeada
Nair Waltermayer para reler,
interinamente, no corrente ano le
tivo, a escola, mixta de Palmi
tos, no muoicipia de Xapecó.
Pela resolução n, 5663, de

20 do corrente, foi nomeada a

complementarists i\tltllia do Car
mo Vieira Rod,igues para reger,
interinamente, 110 corrente ano

letivo, a escolo mixta de Ta
quara, no mumcipio d� Palhoça.

Pela resolução n, 5.664, de
20 do corrente, foi nomeada a

complementarists Gerda Figuei
redo para reger, ipterinalDente,'
no corrente ano letivo, :a escola
mista de Passarii'!hos,' no muni-.
cipio de X"pecó.

Pd9 resolução n. 5665, de
20 do corrente, foi nomeada a

normalista Irmã 'Maria Escolas
rica para reger L interinamente, no'
corrente ano letivo, a escola
mista de São Cal los, no muni
cipio de Xapecó, .

PeJa resolução n. 5966, dts
20 do corrente, foi exonerado,
i pedido, J_'áO Lourenço Huebn
[o calgo de prele seor mterrno
.la escola mixta de São Carlos ,

.

no municipio de Xaoecõ,
' ,

�*)�l������-ar.����: .

� Artur Pedro �arreirão I� e

� senhora
1_� . ,

�� part.lC pam aos parflntes e
.!L peHSOa'l amigas que sua fi- r

� lha Ladr contl'atou ca'la· �
i: ment0 com o sr. Darcy

I� Strauch Marinho. .

ii
..

.. FPOLIS, 4-;-3 -39 I:
;1�J�"?l��t_�r#1-.�:��:���!'
r�l..f1f']���;��.l.��
� Alcides Philippe e �
� Odoneiia Brito �
� Philippe S
� \ 'S
ij com�nicam aos parell!es e H�� pessoas de suas relaçoes o�!1fI nascimento dê sua filhinha �
W �
>� D
,� MARiSA. •

�� .,Lo'.'> .......

. �

� f;:>0PS., 20 -3 939 H
j �
��';-"+��""S.'�"'�'��'a.,-*.."�,,...l'f'·111

"'� ... .., .......'-....., =..:.0'

'3;':2

Vantagens do

REI, a

Segurança
Crú (Diesel)

Fogareiro de
Gaz de Olca

R A PlD o porque o �eu calor é mais int�n80 do que de qualquer outro tipo de
fogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente�

ECONOMICO porque não ha no mundó inteiro cOlnbl1stível mais barato e com mais
calorias do que o Oleo �rú.

C O M O O O pOique funciona sem bomba, e a chama seM ruido, limpa e

gradua-se como a do gaz.
P R A T I (j O pOlque Hão necessita pre:aquecimento, nem tem possibilidade de

.pimento.
D 161 ENIC O porque não produz emanações que possam aft:tár o paladar da comi
S fi G lJ R O porque funciona sem pressão, com um combustível não explosivel.
A. S SE IAD O porque não produz fuligem, n�m suja as panelas.
B A R A T O porque o seu preço está ao alcance de todos.

O Oleo (;rlÍ. para o fogareiro "BEl'" custa 800 rs. o litro e produz uma

de gez azul e de calor elevadi$sima, durante 10 horas.
O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 r.éis por hora. .

Diversos tipos e tamanhc,s-Com forno adaptavel-·-E já com .uma grande ven
da na praça.-·Peçam demons!rações e catalagos, ao unico vendedur na praça:

Casa EL.ETR ICA ��:t�:otJ
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZET
Expediente da Inter
ventoria do Estado

DIA 16 DE MARÇO DE 1939

Na Catedral Provisória haverá
as seguintes Missas: ás 7, ' por
alma de João Martins Junior;
ás 7 horas, por' alma de Bruno
Spoganicz; á� 6,30 por alma de
Maria da Conceicão Fontes,
A's 19 horas na Catedral Pro ..

visôria, Via sacra benção com
SSmo, Sacramento.
A'e 19 horas, reune'se li Con

gregação de Nossa Senhora do
Destêrro, na Igreja de São Fran-

Diretor-Proprietario JAIRO Ct\LL4DO

Florianopolis, Sexta-Feira, 24 de Março de 1939 INUMERO
---,--,----�-- -----'--------,-----
VI 1403ANO

Pelo ir. Interventor Federal foi I

designada a seguinte comissão
examinadora, no concurso para
2' Oficial da Diretoria do Inte
rior e Justiça. e escriturarias de

Irepartições subordinadas á Secre
taria do Interior e Justiça:
Carlos da Costa Pereira, para I

nresidente da comissão e exami- I
nador de História do Brasil e Ins
trução Moral e Gívica; Arí Ma
fra, pala secretário da ccmissão;
Antonieta de Barros, dr. Joaquim
Daví Ferreira Lima, dr. Vilmar
Dias, Lourival Camara, Aurea
Miranda da Cruz e Ana Augusta
Dias da Cunha, para examina-

, dores, respectivamente, de língua
nacional, nOfõe8 de. administração
do Estado, corograha e aritméti
ca, francês e datilografia, e os

drs, Amilcar Barca
'

Pel on, Mi
guel Boabaid e Paulo Fontes,
para constituirem a junta de exa·

me de sanidade e ca,acidade de
fisica dos' candidatos.

Bar Res-- Ora. JOSfPHINA SCHWEIDSONe

taurant "p�-,'

R"li'c��!�:· á tarde, [
com enorme afluencia a inaugu- I

ração do Bar e Hestaurant Pe-,
rola, de propriedade do estimado
ebmerciante sr. Armando Silva.

; Elegnnte e otimamente instala
do êsse estabelecimento comercial
estâ apto a servir condigna e sa

tisfatoriamente o mais exigen te
freguês.

IO produto dos negócios ôntem
realizados reverteram em favor

.

QO Preventorio para os Filhos dos
hazaros.
'Somos gratos 00 convite feito

pelas Ilustres e caridosa, damas
dd. Irene Gama d'Eça Aquino
.e Otilía Piracuruca Blum.

Especialista e1fll. d';t,.elleas d�
. e c",eànc:as)

t.;ONSIJLTORIO

Se!lboras

UMA ASSINATURA MENSAL
'DE «A GAZETA» CUSTA
,

APENAS 5$000
cisco.
A's 19,15, no Ginasio Catari,

nense, reunem-se os congregados
de Nossa Senhora do Bom Con
sêlho.

;'" ;-

Ilua FeUpe Sellmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás S horas

Quarto COlO
,.",

pe�sao
•••_..••_ eeeeeOtle ."M.Q8es .,

A
'.' ·

u
,;o

"S-
.

L I UM CASAL COM UM Fl-

guas mmeras na urais ao OU- LJ_!INHO, NECESSITA DE UM

NAO MUITO SITUADO 'DA
CIDADE.
CARTAg DIRIGIDAS A ES-

TA REDAÇÃO PARA W.

.renco"
_1>

Gazificada e medicinais cALe \LINA� e «MAGNESIANA».
A venda nos Cufês, Hotei-, Hestaurantes e Farrnacias.

Em caixas: nas casas atar adi-tas.
Outr9s informaçõe- pelo Iene n. 1350. . \, N"� 117 3-1

policiais

'de->C Abril"
,

,

I
Na segunda Quinzena

"..,

CHEGARAO'

Notas maravlíhcsas para

Intrusos atrevidos

. -

Inverno

"

'\

N.92 12-3

Irmã Maria Tambosi+Conce
do a licença para ser registrada
a Escola Santo Antonio, situada
no 111g�r Salto Baixo, mumcipio
de Nova Trento, devendo ores·

ponsavel pelo estabelecimento as-
,

sinar o termo previsto no art.
11 do decreto-lei n. 88, de 31 de
março de 1938.
-Elza Mancelos de Moura-Pa-

gue-se a quantia de 809$600. Foi nomeado Walter Freitas,
Prefeitura Municipal de Join- para exercer o cargo de ajudante

vile- Idem 7:8777$500 do 2' tabelionato do Público, Ju-
Roberto Oliveira-Idem •.. : dicial e Notas, oficio do Registro�1:262$000. de Imoveis e dos Protestos em
Maneel Barbosa de Lacerda- geral, dos 'distritos Sombrio, Pss-

Idem 775$000, I
so do Sertão e Volta Grande,

José Martms Guedes Pinto -' da comarca de Araranguá, d

Sim, deixando traslado e pago.' qual é serventuârio vitalício li _

oe-emolumentos" devidos. drêas Huehba .

Ajudante de
belionato

Ta ..

"'--_.,..�.

iii 'IA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


