
Ttcnic�e�:t���nO�ia �o�f���� Não é crime Com vistas iDe saparecimen to
ças, do Ministerio da Fazenda, passar l11.oeu ao : sr,. Supe- i

. •

t
.

informa que, foi assinado pelo I m I S e r lOS o�r::r�e��e F��e���,Ub!�a 2e2 MJ� das . duvill . rintendenie .

. "

. '.

.

março, um, decreto-lei reforman- d' d'
'. "', >f

E' e_ Ido aIei pO:_.impO&�p, sobred�;' : • -. osas t .. ' o� ,-n'Snl�O-·". 'A""espêsa atanceada pre'"renda. DepOIS de '\ 1940 as' e..

I"'''''clarações do Imposto devem ser I'. '

prestadas até 30 de abril de' O Tribunal de Apelação vem f «Folha�) Povo", seman��to'su....e que hal-a 0"0'rr.·do·
-A dendo á solici- cada ano. O artigo 14 est�bele-I de l?roferir uI? dQu�o . acorda�" que ,s,e edita em P,9TtO União,

i

a.. ..

�IO, 29 te�, r I ce que a escrita comercial do, destinado a fumar juriprudencia ] publica em seu, numero de 261 I' d Itaçao da
. embalx��a �rgen 1I1f' contribuinte póde ser examinada e que é o seguinte: ! do corrente uma- nota, em a, a ero e anorDlao Conselho de Imigração re�o -

para verificação e exatidão das i «Recurso crime n' 3.336 de; qual informa, haver chegado ao '. a � " -

veu aumentar para. tr.mta mil a
declarações e balanços revogan-' São Francisco, recorrente o dr.• seu conhecimento, existir nó lu-Iquota .anual de Imigrantes da
do o artigo 17' do Cod. Comer-' juiz de Direito e recorrido Luiz I.gar denominado jangada, um! Compareceu na .Policia Cen-

i 69, é pessôx moderada � de õtí
Argentina. cial que assegurava a sua in-I Maffezzolli. Relator o sr. des. �:ofesso�, o qual, segundo se

I traI.' lavad? em lagnmas, d. Mar-I mo co.mportament?, motlvp tan

violabilidade, ficando sujeito a; Medeiros Filho e revisores os
i
GIZ, cul!lva o, esporte das -car- i coltna Fanas, nat�ral deste. Es- I t<: maior para as justas apreen

multas de cineo a 20 contos e, srs. des. Silveira Nunes e Gus- . tas de Jogo», ajuntando-lhe 01 tado, 3� �nos d€ Id��e� reslde�- I
soes que o seu desaparecimen

a ação judicial os que recusa-. tavo Piza. I do «copo», pelo que se. acha, te no .vlsm�� mUntClplO. de �I-. to esta �r?vocal'1?o.. .
.

rem facilitar a exhibiçâo. Pelo I O Tribunal negou pr?vimento com as íaculdades men�als a!-I guassu,. solicitando providencias I A pO!lcla esta l11veshgan�0,
artigo 26 ficam sujeitos ao irn- ao recurso, pa�a conftrmar a. tt;radas, a ponto de castigar h-, no sen.hdo de ser desc?berto o

I no. senttdo de desvendar o mls-

I te I' posto os juros das ap�lices pú-
I
sent�nça recor�lda. Falta, para

I slcamen.te os alunos.. 'I paradeiro �e �eu. mando, ?e: teno.esco as par iCU ares blicas qualquer que seja a data' conftgurar o cnme, o e!eme.nto: Ha dl�s, segundo. tnforma o nome �amlro I ana, de profts-, ----_-'----
da emissão, salvo expressa cõn- ! subjetivo, o dólo, que Co�slste mestn? )�rnal, o aludl�o prof�s-I são eshv_ador terrestre, o qual, I Requereu ioseri�ão
cessão. Ficam sujeitos ao im- Ino conhecimento da falSidade 50r, dtrlglU �ma especle de clr- I tendo s�tdo de casa para o tra- . OH Ordem dos .tI.dvo-
posto todos que recebem venci-I da moeda restituida á circula- cula.r aos paIs dos alunos,. des- I

balhu, as 3 ho�as d� madrug�- i -'ad
mentos dos cofres públicos fe-I ção. E' digno de cons�deração ped�ndo-se em termo� c�r�osos I da,. do pretento .dla �7, nao I � OOS

derais estaduais ou municipais o fato de nem os pentos no- t! dizendo que em preve Ira pa- mais regressou, nem mais teve
Iinclusive os membros da ma� I meadQs terem podido afirmar

I
ra as «pedras do fogo».. I escl�recimentos sôbre o ',seu I

N� Orde_!!1 dos Advogados do

gistratura da União, Estados,' que as moedas apreendidas são i Term�na a nota, por c�a�ar I
destino.

.. I Brasil, S.eçao. de:;te Estado, !e
Distrito Federal e Acre, assim' Ialsas. E' lêr o laudo pericial a, a at�nçao .de q�em de direito, 1 Presume d. Marcoltna �flnas, I quereu l11scn��o no �espetIvo
como os funcionarios de esta-

I
fls. 2 e vêr-se-á que ai se diz para que Investigue do que se

i
que al.Ro de anormal tivesse I quadro'l1o soltcltador HIldebran-

belecimentos autonomos. Os I
que as moedas «são falsas ou' passa com êsse profe�sor que, acontecido a seu espôso, por I do Aug_sto Gomes,

vencimentos anuais até doze I duvidosas» .... Eis, �ois,.. aqui, ás vezes, em
.

sua
.
Itnguagem" não ser do seu costume

ausen-,
"

.

-

contos ficam isetrlos do imposto. ! mais um motlv<? a Justificar a, usa de ter�os ImO��l1s. tar-se de casa.. ..
• •

.

BAI'A, 29-0 engenheiro che- O artigo 31 especifica a ta- impronúncia. Altas, nem se con-I '. O de.saparecldo, que. e SOCIO
i
Ao maior Serraria deLenha

fe dos serviços de pesquizas de bela do imposto complementar cede que alguem esteja sendo Concur�o de livros da Sociedade dos Estivadores Fone 1.100
Lobato informou que dentro de progressivo. � Sec.retaria deste pr.ocessado por qualquer do.s I u

_

Terrestres, onde, tem o numero

oito dias estarão terminados os Conselho envia cópias do refe- cnmes do ar!. 242 �a C08S011-, escolarestrabalhos de alargamento e rt- rido ·decreto-Iei a quem iolici..; dação das LeiS PenaiS" sem que

Esteve em Palacl·ovestimento do poço após. o que tar.· se tenha feito a prova pl,ena da

será reiniciada' com afin,co a falsidade da moeda. E que a RIO, 29_:_A comlssao julga-
sondagem. Acrescentou que des- ..-- ..---------------------. lei não cogita da introdução de

dora do concurso de livros es-I O dr. Mario'
�e 23 de j·aneiro foram recolhi-

d
moeda «duvidosa... co'la' res destinados aos aprendi- . A f·E e I () o leiO que lhe dirigiu a

os 3.300 litros de petroleo, o scapou E·--x---o--n---e--·r-
..

a
..

-d---o.,-
..... --

zados .agricolas dos institutos Q.,

d a uelroz I
Comissão Organizadora do pri-

I!fal continúa corre� o. do MinisteJio da Agricultura, meiro Congresso Eucaristico

ser morto· c1assicou os melhores trabalhos

I
'

'

I Estadual, o Senhor Capitão-de-,

pedido apresentados, qu� sã<:: «Terra Em companhia dos srs. ars.; Corveta Luis Carneiro da Ro�

pela I.oco- I Fecunda"; Pá, Pe e ��o»; fl.Ter-1 Amilcar BafCa Pellon, superin-: cha Soares Dias, ilustre Capitão
ra �bençoadll» e «Slho do Co-. tendente do Departamento de' dos P-ortos assim agradeceu:

mot.lva Pela resolução nr. 5870, da- quelro». Saúde Pública, e joáquim Ma-! Capitania dos Portos. Floria-
tada de 28 deste mês, foi ex0- deira Neves,esteve ontem em Pa_'

I
nopolís, 20-3-29. Rev. Cô'ne-

nerado, a pedido, Egidio Cida- lacio o sr. dr. Mario Queiroz, go Harry Bauer. Saudações.
de do cargo de Oficial de jus-

I=statutos do B�oco
diretor regional do Departamen-l Acuso o recebimento do convi-

.

tiça Privativo da Fazenda Esta- L ii to Nacional de Saúde Pública, i te da Comissão Organizadora
dual da comarca de Laguna. recemchegado a esta capital. I do Primeiro Congresso Eucaris-

do Brasl·1 O dr. Mario Queiroz demorou- tieo do Estado de Santa Cata-
se em agra6avel palestra com o I rina para tomar parte na Gran
sr. "'dr. Ivo d'Aquino, Secretário I de Comissão de Honra do mes

RIO, 29-FQi convocada nma' do Interior e justiça responden-I mo Congresso. E' com prazer
reunião dos acionistas do Ban- do pelo expediente da Interven- i que aceito tal distinção, solici
co do Brasil, para serem discu- toria, a quem agradeceu os

!
tando comunicação do� lacais e

tidas.modificações nos estatutos I cumprimentos de bôas - vindas, horas '<le comparecimento. Com
daquele estabeleci��nto de. cre-I que lhe foram �presentados, em

. profundo reconhec.imento se sub,
dito, para se permitir a emissão. nome do Governo do Estado,. cerve (ass.), Carneiro da Rocha,
de letras hipotecarias e bonus II pelo.i_ornalista Jáu Gl!edes, Se-: Capitão de Corveta e dos Por-
agricolas. cretano da lnterventona.. \ tos. -

,

A situação dos empre.
gados . dOD1esticos
A Comissão de Legislação Sccial.criada pelo Govêrno

para estudar assúntos que estavam em andamento na Ca
mara antes de 10 de novembro, realizou, diz «O Diario
Caríoca- de 24 do corrente, uma sessão movimentada.
Motivou os debates o projéto que regula os serviços do
mesticos. O-sr. Ozéas Mota é contrario a .essa medida.es
tando a seu lado o sr: Salgado Filho e todos os membros
da Comissão. Parece que apenas o sr. Alberto Surek de
fende a proposição, assim mesmo sem apresentar argu-
<mentos em apoio do seu pronto de vista. O ministro Sal-

", gado Filho, por exemplo, entende que o Govêrno se qui
zer intervir no assunto deve ser para proteger o ernpre-
gado� .

.

O empregado domestico está numa situação parodo-
xal. Embora sendo subordinado profissionalmente, na rea

lidade êle goza de todos os previlegios. Os patrões estão

entregues aos seus caprichos. Como ha grande falta de
serviçais, as donas de casa se submetem a, tudo, na cer-

j teza de que a menor repreensão determina a saída ime
diata da empregada. Ninguem desconhece êsse estado de
coisas.

O sr. Oséas Mota, criticando a iniciativa esposa
da pelo sr. Surek, lembrou um fáto referido pelo sr. . Fi
tinto Muller. E' que o movimento extremista na: Espanha

Icoincidiu com a época da regulamentação dos serviços
domesticos. Os bolchevistas aproveitaram a situação para
levar sua acção dissolvente até o interior dos lares.

IE o sr. Salgado Filho, corroborando essa afirmação,
acentuou que no Brasil o sr. Otavio Brandão procurava'
desenvolver sua propaganda extremista por intermedio das

domesticas, o que demonstra o interesse que o =Kornin-
tern» dedica á materia...

..

Depois da discussão travada, ninguem mais' póde
apoiar o projeto- em debate. E' melhor' tratar de outra coi

sa, pois ha muito c que fazer em pról de classes real
mente sacrificadas.

o gal.
escrever

Rondoo vai i lmpertante resela
um livro ção relativa

Imposto sobre
renda

RIO, 29-Após um repouso
de quatro mêses chegou de Ma
to Grosso o general Rondon,
que teve festiva recepção. De
clarou que escreverá um livro
em tôrno de seus trabalhos na

fronteira e entr€ os indios.

4\umentada a quota
anual de imigran
tes argentinos

1287
. RIO, 29-Divulga-se que exis
tem 1287 escolas particulan!s no

Distrito Federal, contando 5.137

professores e 95.566 alunos.

Os trabalhos no PO'
ço de Lobato

{entenario da ''-Re
lica Catarineose

'} - -

Q
•

Entre as comemoraçoes PORTO UNIAO, 29- mnta-

projetadas em regosijo á·1 f�i�a passada! se .�ão fôra. a fe

passagem do priméiro cen- hCldade do C1rurgl80 deD�I&ta sr.

.
.'

j João Carlos de Melo, terlamos a

tenar.o da republica u-
registar gravíssimo acidente,

Iiana na cidad� de Lagu- PaSBava ás 14 horas, pela li

na, C'H1S'Z.l a publicação Ohll, em direção '- União da Vi·

de i.lM 'trabalho que, sob toria um autõmov�l guiado pelo
a provavel denominação sr. Melo, quan�o mesperadam�n.

• h- " : te uma l'lcomotIvR de recuo, at1O
de "Revista Farroupll a ,

ge a parte trazeira do automovel,
aparecerã por ocasião da inutilizando o guarda lama direi

grande efameride da his- to e. graças á velocidade do auto

torla catàrlnense. co�se"uiu o mesmo escapar ileso.

nacre-

."J.. 19�
Sahlda.._--I---I 19_

lo:
� "\.}\) ....:"'\- 1'* �� ��

vitoria ···dos
nalistas

IA
...

terminada a

Espanha
ilAADRID, 29 - A rendição I Atendendo ao pedido do sr., general Franco. correspodente da -Unítd Press-,

II'
desta capital, na manhã de ontem, !"MUSSolini, formulado por inter- O cerco desta capital durou ao ter conhecimento da queda
após dois anos e 8 mezes de. medio do general Cambarra, I

exatamente dois annos, 4 me- de Madrid, assim se expressou
resistencía heroica, c o n stituiu 'quando, ha pouco, visitou o ge": zes e 24 dias, e terminou sem o ex-soberano espanhol, Afonso

110 ultimo capitulo da tremenda
I neral Franco, o chefe nacionalis-I o derramento de uma só gota XIII: «Fiquei muito satisfeito

'guerra que ensanguentou o ter-! ta concedeu as tropas italianas de sangue depois das mais com a noticia da rendição de
! ritorio espanhol, enlutando qua- � a h-onra de encabeçar a marcha I crueis provações, heroicamente I Madrid, porque esse fato sígni
i se todos os seus lares e dizi- i da,s- Iorças que entraram em Ma- suportadas por sua população, 1 fí�a que em breve voltará a

; mando bôa parte de sua popu-1 drid as 13 horas e completa- em pról das causas que defen-I remar paz na Espanha».. «,

.Iação, ram a ocupação, tecnicamente, dia. BURGOS. 29-0 barão Car-
I Volta assim a unificar-se a I ás 15· horas. Comquanto as tro- A's 11 horas, o coronel Pra-l ceI foi designado para ocupar o

Espanha sob a antiga e glcrio- pas nacionalistas não tivessem da, secretario do Conselho, de I cargo de alcaide de Valencia,
sa bandeira nacls,(mal, e tudo leva tempo de ocupar todos as po-I Defesa, anunciou a rendição da i quando as forças nacionalistas
a crê r que o gé!ieralissimo Fran- J sições da cidade, em tão curto. cidade, mediante • uma breve

I'
entrarem naquela cidade.

I co, depois de haver desfraldado, prazo, não encontraram resis- I cornunição radio-telefonica. MADRID, 29-Duzias de . ca

aqui o pavilhão auri-rubro, com I tencia, e, por isso, a ocupação I MADRIQ, 29-A Radio União minhões, conduzindo mulheres
a vitoria completa de suas ar- pôge .ser ttda l?or �e.rminada, anuncia �ue, o coronel Eduardo

I f�langistas, apareceram ao meio
mas., estenderá tambem o estan-I áqueJ� hora. FOI oficialmente; L�z.as fOI nomea?o governador: dia. Estas ench:ram as ruas,
darte alvinitente, da paz e do, anunciado que tomaram parte na

'I
militar de Madnd, cargo que i v e n d 0-5 e entre os homens

. perdão, procurando reunir todos
I entrada em Madrid 200 �i1 ho- exercerá simultanea�e_n�e com o

I
sombrios do e.xercito. central

os espanhóes no regaço arno-] rnens de todas as armas sob. comando da 16a. Divisão, I que entram na Cidade vindos do
roso . da mãe patria. 'o comando supremo do proprio ' ROMA, 29 - Falando. ao' «front» suburbano.
.. �� aM __

Está virtuàlmente
na

guerra

A AZETA
ao

ANO

Diretor-Proprietario tJAIRO CALLADO
a·----------------�

v I . ;FfcrianopoU", ,Quinta-feria, 30 de Março de 1939
--------,_._--_. -----------------------_....___

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

I NUMERO 1480

PrilDei .._, Congresso
1�lIeari�tie. do Esta-'
do de Santa Catarina

Licença
Pela portaria nr . ._l2, de 28 do

corrente, foram concedidos a

Lauro' de Albuquerque Belo,
Inspetor de Fazenda, trinta dias
de licença para tratamento de

saúde, com direito ao ordenado
e a começar de 23 deste mês.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floriíanopolis,
H�R����#.J� Depa�tamento de Saúde Pública sendo instaurado o inqu- r.to sô do a-rt-.-5-3-,-d-o-R-;g-ula-m-ento do
H epartlções I�

para mformar. bre os fatos em aprêço, não h� Selo.

i p
,

b J
• ti Roberto. Oliveira-Ao Te- o que deferir. SJciedade União Beneficente

� U Icas ..
SOUtO para inlermar, Alcides Rebelo-A' conside- Franciscana-Rtvalid� o presen-

� J� Antonio Feij6 Gaião-Ao ração do exmo, sr. dr. Interven te na Iorma da lei •
.119f:�� ��& 1. oficial para fazer juntar a tor Federal, com parecer fwora- Empreza Coutrutora P. Are

copia da resolução n. 2'779, vel á inscrição da divida deven lant Ltda .. pp. Ivo A. Canduro
Interior e Justiea de 12 de agosto de 1937; pe- do os descontos ser feit.ls do, Picoli-«Sim Iezendo-se os des

dida pela Procuradoria Fiscal, e vencimentos do soldado Luís contos reh ridos . na
. informaçãoMadre Benvenuta-Ao De- maIs a copia do titulo de no- Mário Fuzina, integralmente P. do Tescuro» .

parlamento de Educação,. para meação do requerente. de uma só vez.
. .

informar. Emilio Bhar-Volte á Por- Alcides Rebelo-A' Força Via�ão e Ohras Pu-
Roberto

. Oliveira�Ao Te- teria para que seja devidamente Publica para empenhar hlleas
souro. selado. Helmuth Mueller-Sim.

Alberto Entres-·A' Peniten- Pec'rc Mees-Ao Departa- Carlos Arécio ESpindola- José Augu�to
-

de Farià�--
ciária do Estado, para informar. mento de Saude Puhlica, para Idem.

.

Pagu�-se' li, importancia de
Emilio Leonetti-Idem. informar. Banco do Rio Gc-ente do 6D3$OO'o.
Domingos Jos�' Nunes-infor-I Hospital de Caridade de Flo- Sul�Remeta-8e á Secretaria da S.A. ("'asa Modlman�I-Pa•

. me I) sr. J. oficial. rianopolis-Idem. Fazenda. �ue-se d importancia de
Julio Teodoro Martins-Vol- Pedro Xavier e Cia.-�o j.. Frederico Carlos Curt Lischa 68:400$000.

.

te á Portaria, para que seja S8- Tesouro, para informar.' ke-Sim. Tertschi.ch e Cia.-Pague-se
tisleita a exigencia do Tesouro H.O. Ligocki-Idem. Carlos Bastos Gomes-Idem. a importancia de 1 :487$000.
quanto á revalidação do selo do Raulino Tavora-Idem. Walter Hans Augusto Voss S, A. Casa Mol1mann-Pa-
Estado. ' Hospital ·São José». de Rio � -Idem. gue-se a importancia de

Hospital N.S. da CODceição- Bonito-Volte ao Tesouro. I Edgard Lemos-Sim. 1 :600$500.
Volte á Pertaria, para que seja Silvino Russi-c-Ao Tesouro! Empreza Auto-Viação, Cata- João Cascais-- Pagtle-sr: a im-
devidamente selado. para informar. " .

rinense+-Psgue-se a importancia pestaneia de 3,674$000.
Artur siqueira-Volte á Por-' Joaquim Lucio . de Sousa- I de 903$900. �,--,----------

taria, para que seja satisfeita a Idem. I Alcides Rebelo-Pague-se a BO In neg"c ia
exigencia do Tescuro, Empresa Sul Brasileira de quantia de 970$000.

V
'I\. "r' h

E E
I ende-se: rvragm ica c a

WiHredo ugenio Currlin- letricidade S. A. pp. Carlos i Carlos Reioisch-Ao Instituto. • cara ao ledo
Ao !?epartamento de Educação, Hl)epck� S. A.-.I�em. . I de Identificação para inf<:rmar. da'" E.t3Ção Agronornica, com

para mformar. Prefeltura MUniCipal de JOIU-, Empressul-A considoraçã- t.t;ma, ccníonavel e grande casa
Hortencio Batista dos Santos vile -Ao Departamento de Sau- ! do sr, Interventor Federal, de residencia, belo pomar, jar-

--Volte á Portaria, para que de Publica, para inlormar, Empreza Auto-Vieção Catll- dins e inúmeras benfeitorills. Dili-
seja devidamente selado. Eduardo Santos-Idem. rinense- A' Força Pvblica. põe de g'ande extensão de ler-

Leonardo A.ntollio Lobato- Ir�ã Mari� Carm�linà Veija 2. Te,n. Jo�o Ctdoso' de ras para fius agrícolas ou divi-
Yolte � -P.ortana, para que Sé- -Duetora do Coleglo �agrarJo i

Sousa A consideração do sr. são em Ides.
.

O melhor' estabelecimento, perfeitamente aparelhado
Jam satisfeitas as exigencias do Coração de Jesus, de RIO do i lnterventer Fedaal. I Tratar na para o tratamento conservatívo e cirúrgico de doenças pul-
T 5 I A D t ro d Ed ' , monares (pneumotorax. frenicotomia, toraeotomia). Eete Sa-
.:OUIO.

•

u - o
.

�par amemo e u-: '.. i F,U}. TRAJ t\NO N. 15 natorio encontra se localisado na Estação Perdizes _ Vila
Pedro Xavier e Cia.-Idem. cação, para iníormar, IFazenda e Agrlcul.. N. 50 P. Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo _ Rio Crande, 800
Pedro Xavier e Cia. - A' I tura metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

Biblioteca Publica, para informar. SeguraD�a Puhllca ) estradas de automóvel, com clima salubérrimo. '

Ari Pereira Oliveira-Enca-
-,

I Companhia Carbonifera União AI
O Sanatorio encontra-se.Jnstalado com aparelhos mo-

• 'T R M I d S'I I L d d C· Certi] uga-se demos de Raio X Helíodor, Ondas Curtas e Lahoratorio
mmne-se ao emuro. omão anoe a I va--j t a. e resclUma - ",rll tque-

para exames de escarro, fezes. sangue, ele. _Manoel, Barbosa de Lacerda Sim. J se, por intermedío da Diretvr;a .

, I Seção separada para convalescentes de doenças graves,
-Idem. Rodolfo Hen.-ique Rehr-A' de 'ferras e Colonização. Aluga-se a parte térrea do so.- estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota,'

Manoel Barbosa de Lacerda vista das informações do Inspetor I Ladíslau Gonçalves TapaJip'a bradp,_ â Rua Conselheiro Mafra, mento, etc.
'

G I d I J V I F I d Cni'al.�. �,.�..�p.rópr.ia p�, r",a, c,asa. come�-I . .

'
.---Idem. ero, o nspetor oão ieira -- aça '.() requerente a rf'ila i a-

_�, �
_

., _.' _ ,

_

Gervado Gonçalves - - Idem, e do Delegado, de Policia da' ção dos selos !li que está ';:sujeí;o T�ata-se com b dr. Aderbal: .

S. A. Casa Moellmann_':Ao Cepital, o Qual informa já estar o presente processo. na forma. Ham.os da.. Silva. I'
Ma � � __

·Tr ',I

A GAZETA
F IISRaS'-? 54 Nem i §--" -

" Perola -Restaurante "

1\ lontado a capricho, com um corpo de empregados
habilitados a atender todas as exlgencias de sua.
seleta freguezia, Perola-Restaurante mantém

um serviço de chá, dõces, bebidas, bom-
bons, choco.ate, gelados, e frutas.

o restaurante manterá uma carta variada para
todos paladares.

Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua

distinta freguezia.
' t ,

N. 11.8

Praça 15 de Novembro n.· 19 ,

Florianopolis Santa t:::atarlna'

P.

SANATORIO "SANTA CATAR'INA"
----------�-_._-------

Dr. André Kiraly'hegy
DIRETOR PHOPlllETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

mãos��,�,'�.ce

emoorio de teda$ -de Santa -Catarinao maior
Por motivo de balanço' e por estar a chegar, díretamente da� fábricas merc ldorias contendo

as ultimas novidades, esta casa resolveu liquidar seu atual stock, por preços baiXOS

S E D'A S
•

_
1.0·.

Llngerie e Jacarde 20' e 25' por lã' e 12'
Eseoeesá :;'500 e 4$800
Laquê - com 20 côres 4$SOO e 4$000
Listada, para homens 6$, 8$, 10$ e 12$

Jersey, com 1,40, 15 côres' 9$500 IM,usseUne, estampada, de 22$ por 16$
Patú-18 côre!, de 20$000 por 13$000 I

- .

t:::loqné - 20$000 por 12$000
Georgete- 10$ - Frisotlne- 6$
Crepe Romain-16$ por 11$-12$ por 8$500

Rua Felippe Schmidt n.22
�.���TEL.EFONE', 1.,401 15-14

"
"

Linhos e Casimiras

Grande baixa""20 a 30·1.
M E I A S

Filidor, fabricadas com fio de ouro

Mus�ellne, 7$000, 9$OO�. e 11$000

Só.ente neste anês ".,. Perfumarias para liquidar ".,. Baixa geral de. 30 a 40·,.

�, 87 ..

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

A GAZETA �N.,tas c�.fa��ou�aJ;a�i6� �unt�c�l
alr...tor. Proprietario. JAIH�" ÇAI..LiD.·\1 . toUcas I'

.

d
.

I
anerclal IIFlorianopolis, 30 de Março de 193:;' , .---- --- a caça .;__

------:_ "I Na Catedral Provisória, ás 7
--_

• Q
.•

I horas, haverá Missa do dia. R·IO, 28 -O mrmstro F ' d Divisão de Caça e Pes�a:
&"X p-�- .o·..;.t·�··e-· ft te

. ,Amanhã é diadedicado a Nos-
E'r�

I'
a

, , Alteraeões de mar;P�a:.. . � Da .i..;'!. sa Senhora das Dores, nando Costa. devidam�nte auto- a) «mamileros> ga!Jl,bás, iraras, v

íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-;;;;;;;;;;C;;;-_'-,;;;;.;.;;;.,;;:;-;.;;;;:;,;;;.;::-1' VIDA MILITA'R rizado pelo presidente Getulio cachorro do mato, mão oelada e
. . - .'

b' De João Abrão Daura e ElÓi.
GERENTE:

DOUS FATOS-,� Vargas e de acôrdo com os es- quatis; h) aves: gaviões, U!U u . Iio Daura, socios da. Firma J.
____

tudos realizados pela Divisão de coruja do campo e pard�l: c) Abrão Daura & Filho, desta
FLAVIO FERRARI ,Dá excelente Revista «Ecos Caça e Pesca, baixou decreto «reptis o: cobras peconhentas. praça, resolvem, .de comum aéôr-

, - '.

." Escola de Preparação de Policia �Ia:rianos» da -Basílica da Apare- regulamentando a prática da ca,- do, alterar a mesma .pela manei-
Beda�ão 'e Ofu�inag

l'
do Distrito Federal, Centro de I clda. trranscrevemos os dous fatos

ça.:
.- .. _�--=.� ... ���"""' .... - .. --_ .. _� ra seguinte: a) o capital, .socíal-'

R. 'Conselheiro Mafra,' 51 Instrução Militar de- S. Paulo seginntes.. Só será permitida a caç« de que era de 4:000$000 fica �Ié'v,-
Florianópolis--S.Catarina, (cursos para candidatos a onci�i.; '",«No pars de governo néo:pa- . -.

I d 1 d ,Fa ix a. d }�
do para 25:000$000; b) As de-

. da Força Publica), Escola deSau- gao um senhor levou maternida- ammais si vestres . e . e· maio mais clausulas, continuam em t
de (médicos,' Iarmaceutíces, etc.), de local sua esposa, prestes a a 31 de agosto nos Estados do fro rit'e i ra pleno vigor.

Agentes correspondentes em to- Colegio Militar (para men-ires até ser mãe. Viu ali religiosas q18S Paraná. Santa. Catarina e Rio -De Aggeu da Silva Medeiros
das as localidades do Estado. 11 anos).

.

disfarçou sua contrariedade. Ven- Grande do Sul. ,
.

Luiz Sampaio Correia. dona CIo:
O Centro fornece quaisquer in- do porém um crucifixo na parede O período de ca- O sr, dr. N.::rêu Ramos. ln- �Ide, �alsill�.Farap? e Tarq�in:io

C o'�'I a b o r a ç a"'" '0 formações atinentes ao ensino mi, da enfermaria, explodiu em in-
E d d L' ' J terventor Federal. no Estado. alsini Junior, SOCIOS da firm�

I litar e naval, Incorporação 'como vetivas dizendo que era preciso ça no sta o c r !irana, <u0 re- Corrêa, Balsiní & Cia, de Tu.-
.

'I
-' R' G d d S I 'd S t cebeu o seguinte relegrama: b -

I
...

"

_.'._,_.
. ,

voluntario.. -na guarnição' do Rio lua, o', porque -nae quena que os 10 ran e o u: e
..

e ao a arao, reso vem, de comum aeôr-
é cónceito 'expresso em artigo de Janeiro e outras e tudo mais primeiros olhares do filhinho fôs- Catarina para: «qarceja», ser,á «A Secretana do Conselho de, alterar a mesma pela mànei.

d., colaboração, mesmo solicitada, eoncerneute a� assunto. sem dar no' crucificado. As Irmãa entre 1. de dezembro i a 28 de Técnico de Economia e Finan· .ra seguinte: a) São admitido co

não implica em. responsabilidade Nota: 'Os pedidos .de informa- ouviram-no asaustádas; mas não
fevereiro; «marrecão ca veleira' e ças informa que o Govêmo Fe- I mo socios ,:solidarros da firma 08

ou endôsso por vparte da Heda- ções devem ser dirigido'! ao secre- houve tempo para nada
.

porque dI' 18 d I srs. Antonio José Eva'risto Fo-
. «piadeira», de I. de março a era aSSIDOU, a o corrente. "

'.'. -

ção.
.
tario geral, do centro preparatoríc a doente reclamava urgentes cui , -

.

, gaça e Fernando, BalsJDI t'Jue
.t\ssinatursas ás escolas

__
de aviação-e-caixa pos- dados.e não tardou e� nascer a 31. de outubro; «marrécas pé 0, decreto lei n. 104, dlspoo?O contribuem cada um com o capi

tal, 2,238 - Rio de J -neiro, [nu- creancinha, com' Ieliz sucesso. encarnado», «danada», «�icri»! sobre' cOllcessõ�s de terras e vias tal de 25:000$000; b): Os so�ios
. Ano·.·.) 50$030' tando envelope subscrito e selado ToJos estJlvam a conl:ratular-se e «pato,». de 1. de

. março a de comunicação na faixa 'da Aggeu da Silva Medeiros. Luiz

Sem.estre 30$000 para resposta. com o fato quandl)' p.iltrou • pai, 31 de acr6sto,' e «codornas»,. fronteira e industria!' aí situadas. Sampaio Cor_rêa, dona Clotilde
tódo côntente e lambem a êle fe, ti Balswi Faraco e Ta ..

B I
.

Tr.·mestre; 15$11\00·'

,_
--

�
«perdizes». e «perdigões,», de As conceSóÕtS de teua Ila faixa ..

rqmnlO a -

'li
. -- licitaram .. Mas & Irmã

_

enfermei-
d"

SIm Faraco, aumentam o seI'! ca-.•>

I-p ---::---M' Ih---' ra acr,scentou CJID acente irave: 12 de 'llaio a 31 de agosto. e cento e (,.mcoen�a qu!lome�co5 pital com a quantia de 5:0JO$000
Só para a capital·: ara a

. u er «O seu desejo de qu.e seu filhi· ' Excetuam·se do di�- ao bo�o da fronte�ra do terrJ,t�-1 dada um; c) o capital sccLl que
Mês' 5$000 I

.

.. I oho não vhse o crucifixfOl realizou posto no aft. anterior Ó$ seguin- r.o nP.lclonal com pUlses estran)i�l-', era de 80:000$000 fica elevado
�

.

I
(....onsultorio ·d-. . se tambem. Ele nasceu cego». - "'1

' , ros não �e farão .em audiencia . para 150:000$000; d) . As <;Jemais
n.

..., 'V Deus nãl) deixa zombar de si. res animaiS SI vestres cUJa caça e I I I d
.�80rrespr,ndeAn'�I·a, bem como II

'

MII-. Z) II
-

'b'd t do t r 'to 1'0 d previa do Con;elho de SCClu(an- c. ausu::\s o con�rato 'primitivo
,,�

"" O outro ·.fato ocorreu DO meil- )(01 1 a em o o e fi r a

N' �, ,fICam em pleno vIgor.
�s m�lores �elativos aos a nú_?cios . f mo pai:!. ,Uniao: a) «mamiferou: o cervo, c;a aCionaI. As terras publtcas I

;e_a8smatIIras
devern ser enViadOS! .n;;;:;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii -_- cUm médico, cercado dê gran- a 0.uiça, o tamanduá, o cachin- c,)mpreendidas nos primeiwz t,rill,l, DI..,t �t s ,71..... me

A
"" deao G�rente FLAVIO FERRARI.' d' d d'

,

I·
t'>

I
.... ...... '"

.

_

O I ·t-
e numero e IHCIpU os, fOlope- guelê,' e o ataú; b) ave�: garças, t<l gu' o!ll:tros, conta�o.s ,da hn�a'

ma ..�o
-

!.
el 'O rar um campopê3 que apresenta-

emas, jaburús, quero-quero, tu- de f[OoteHa serão diVididas em
v

---

�
va canCl'O na Iingua. - Si ten, " lotes a serem dislribuidos con.-

, O leite, uma vez que não se des algum' 'deseio ii expril1Íir, fa' canal, araçans" cunangoõ, pICt\· - De Willy Henrique Voigt Q

"6 A Z r=T I'i H AS jam cumpridos com êle todos o� zei,o agora, disse· lhe o,médico':_ paus, i:lndorinhas. arapongas, pa' forme decreto ,I, 893, dp. 26 Luiz Seefeldt, socios da fir.
L 1 1 preceitos de higiene, converte-se porque é a,. última vez que po', vão do mato virgp.ffi e todos es J� novembro de 1938. As em Voigt & Seefeldt, de Jofnvilt'

l1um perigo para as crianças, por- der�i"! falar. Todo�; esperavam passaros e oulras aves de porte presas agricolas e industtiilis que resolvem, de comum acô'rdo dis�
que a sua propria composiçãn faz anclOdOS pelo que dma- o pobre '

f
'

d b t ,.) se enc(;utram em atividade na
solver a mesma pela maneir� se-

d3le um meio muito adequadl' hom�m condenado á .•-w.Hdez para I? enor ao o em· e-VI, c r€p· glJinte: o socio Luiz Seefelrit re-ra .

t I t faixa de fronteira inclusive as '

para a pnlulação de microbios, sempre. CllfvaniJo respeitosarnen- IS: agar os. tua-se d'l so.ciedade, recebendo a

te a fronte o camponês pronun- São considerados no- .Ie aproveit.amento· de qued<is d' importancia de 2:000$000 de seu

Art. 18 do Codigo de Postu- ,As luvas ciou pausadamente estas'palavras: CIVOS e permitida 8 �ua caça. agua ji e'xploradas antes õe 10 capital e lucros, ficandá o ativo

nas de Desterro (Florianopolis) de «Louvado seja NQs.3o Senhor Je ,duraate todo o ano, a' crítelio 1e �ovembro de 1937, deverão e passivo da extinta firma a car-

1833: ., '. Quand,c a&)uvas de pelic!l. são SWl Cri3to. Viva comoção apode adatar'si! ás exigencias da nova
go'do Bocio WiIly Henrique Voigt,

cNinguem poderá ·cria.r p.,)r.cos 'a'pertadas,' ()u ,rrí.elhor .... fica.m,' mui rou,se de todos os assisLentes.
'

I' A d que continúa com o mesmo ramu
. '. ".1" • ;, ,Ir

I d Oxala' nossas u' ItI·m Lalavra"., ,-'
el. s ,conc"essóes e terras at� de negocl'O, sob a sua fl'rma I'n,nos quintais, árias, ou loil(s daR to Justas_," u'evem ser êolica as P "

casas, nem concerval·os ,nella's por .perto· de fogo, ,afi:n de que. se es- ao sairmos deste IllItiÍld?� fôssem 'I' p to' s b e
' 19o�a' �eltas pd� govervos,' esr3': dividual.

mais de oUo dias, nem deixai-os quenLerri um' pouco. Nestas con, taillb?m estas ! v# f· .� m OS O re pr - JualS ou f.�df'raI5 na falx'l d, ---------'--'-

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

f UMA ASSINATURA MENS' T·
divagar pelas ruas, sob pena de dições, darão muito mais de si. --V d· I t·b :ront':'lr8, ícam sUjeItas à revi;<jo t\. A

lhe serem tom'adul, e vendido's ------_.,� .. / l',' "";i'!'taI . f 7.. _- .' lOS sem p a I an .. ja comissão ti!special� ,sendo ve"
DE AA�����T�;oo�U�TAP9r conta da Gamara· em leilão,' Pa'g-a"'ao i'IIÍlD ddI' AI

restituindo�se aos .s.eus donos; 'o .

. :.
.

.

- ,5& ",
. "1"'.... �,'.' .

..... das
. 1 !\ qu� quer negociação 50 )re

que exceder de 10$000 réis do seu Notas pol�cl· ,·s d··! .

'I·'
..

"
. JS mesrnas até confirmação· dda

prOd!lté:t.
.

,a., a lClona i
'

e pelo Presidente da Rep�lblica.
-

, ,.
-0-

.
.

,. Foi assinado pelo prefeito sr, O decretõ estabelece cordiçõr.s
'p' 'd b ""0' ·1 Mauro Ramos um decreto deter- I d f 'd.. O emos SR .� O que ----- .... .• t

. em que 05 otes as te en RS ler-

é uma·ml�gnBt�9. ex�ta-:-Fnrto de ferralDeH- O sr, Matiro Ramos,,1 prefeito ��:�:� ���goãsp�ér��:ssef5P�� las podem ser concedidos gl:>"
No req

..
ucrirrento dir,I'gl'd'o'Il7 ." da Capital, vem de publicar um Novembro e Pereira e Oliveira, e tllitamente�.

ta. decreto, lei, estabelecendó que os ás ruas Frededco Rôla (até Pe- Idf'ntíc� comunicação recebeu pdo sr, Osvaldo Tancredu

pr6[3rietarioil da� casal!l s·auadas dro Ivo), Conselheiro Mafra, (até 'l S-=cretaria do Conselho Téc- de i..,.,LVêira, ao dr. f'ecretá·
nas ruas calçadas a parálelepipe- Padra Roma), Tenente Silveira nico de Econ:>rnia e Finançils rio do interior e Justiça, deu
dos pagarão' um ad

...ib�ionaJ .dIa 26% (até o Largo Fagundes), Felipe dês te Estado, O tHular daquela pasta a se·
vintlJ por (('lnto S) re o . IDpO�- Schmidt, Trajano e Arcipreste guin te informação .ao sr. I ..

to Predial Urbano, desde que não Paiva ficarão sujeitos ao paga- UMA ASSINATURA MENSAL terventor Federal: «_ )',tenham con!'ltruido ou rêcoÍlstrgi- mento de um adicional de tdnt'a. DE «A GAZETA» CUSTA
do o_s passeios. até tr·icta dias por cento sô»re o imposto APENAS 5$000 .

- Dis>põe O art. 37 .. do d .

�ntes do inil;}io da' c.obrança �o predial urbano.
.

0' ereto. n. 679. de 25 de j"'.
imp_osto acima mencion�do. Pelo mesmo decreto foram re- Pesso-as ill1- neiro de 1938, que regula LI

Os. que possuem préàios loca- vogadas a resolução n. 614, de 22'
concurso para primeira iil-

Iizados em ruas dutadaBi -de meio- de outubro de 1928, a lei n. 29, -

fio e sargeteamento es�ão tam- de 19 de setembro de 1936, Q de- 'pertinentes vestidura nos cargos de Cél(-

bem s'lieito.s a um adiciQnal de ereto-lei n.' 94, de 15 de feverei- reira desta Secretaria, q:!e
dez por cento sôbre o im- ro de 1938 e demais disposições não haverá segunda C/lama'
posto referido no art."l·' em contrâri6. I Existem p�ssôas impertinentes, da para nenhuma das pr.•_____lllIIlRiI.-----------III!.I1_III!!,.•_iIiI,1i)II!..., a._.. 11,.' entre outros, pelos seguintes mo-

l;r·.·a Ten' -IS Clu"be F'lorlll;a' tivrs: porque não dormem bem vas, impJrtando _desistência
li

-
á noite; ,porque são importunadas do concurso o naú campa'

III
a todo instante; porque não se ,recirnento do candídalo a

_- _Jl0pO IS aIimenta'P.convenien�eP1.ente. �a qualquer detas•.exceto eul
uma e3peCIe de ran�mzIce.-mmto orava complementar na qualfrequente, que se pode dIzer de ih a á d d'

'.

� t' -

origem toxica, gastro.intestinal. ,. ser .a a. ncs e caso,
Não é exagero �firmar que o nota zero

.
para o cômputo

homem. revela, por"'suas atitudes, UO gráu final. 2') -. O art.

�. manelf?, pe�a qual· se pro�essa I' 48 do mesmo decreto artd"
a sua. dlóestao. Qu.ando digere bue a' . v. excia. a sol,i,l'ã')bem. apresenta-se, VIa de regra. d

. .""'" .

senhor de si caIm refletido' e \ S casos omiSSOS, medIante
bem diilpost�. Já q�ando- digere consulta. por internl�dio des'
mal, não dorme bem de noite, ta Portaria. 3') - Parece
torna·se �u�ante o

. d�a indis os- nos que o dispositivo citad J

to, m�1 humorado, Irntavel e sem no intem 1) se refere�tenaCIdade para os trabalhos que '

.'.

:.

reqllerem p�cjência e perseverança. compare�lmento vúl�n r. [lO

Afim de corrigir as más di- dI) candidato, e. aSSim, es'
gestões rel:omenda se ce>mer de- tá por solucionar o caso SÔo
'Tagar, mastigar bem os alim�n!os, bre que versa e:,te requer;'
ter .horjls certas �ar� �s refelçoes. mento, por moti \TC S de for..
l\;Illltas vezes os mdIvIduo.s ran'

ça maior. 4') _ D� . le
ZlDzas, qu� sofrem das vIas gas-" .'

eSsarl'

tro intestinais, só melhoram com pede esta Secretaria a v. ex'
� dietas rigorosas e com o uso dos cia. solução á dúvida acima.

c.omprimidos de Eldoformio da exposta, parecendo-nos que
,Casai. Baye!. que pr?tegem � �u. seria justo e

.

equitati VO, í
c�sa mtestmal e eVItam as lrrha- vista do ateshrd,) médica,

. çoes provocadas pelas fermtlnta- • ,
: -'

.

_

, ; ções" � responsavE)1 pela irritação se .a�ferts�e a pretensao dt)
• do sistema nervoso. pebClOnáno�.

,----

. i'� .

ReDliniscênclas

Esclarecendo .. um"
dúvida

PROGRAMAS DE HOJE:
Equiparando os cre-

dores

Esteve na Policia Central o sr,

Lidio João Ferreira, naturlll des·
te Estad'3, casado. carpintl'iro, re-
8idente em Biguassú, quei�an :lo
se de haver sido furtado em uma
cc.ixa co,ntendo varias' ferramen
tas do seu oficio, que tinha gu
ardada flm um rancho proximo a

uma construção do sr.' Miguel
.Brando, situada á rua Visconde
de Ouro Preto. em a qual ebtá
trabalhaJ_ldo .. 1

�CARTAZESm.
-'DO '-DIA

ContrariaJllente ao que se crê
em geral. a legua não é uma me

dida unj,form�. \.
Na França, por exemplo, fixà

ram-na em. 4 quilometr03, o que
não impede que seja múis curta
ou mais longa em certas provin
ohi!.

. Na Espanàa, a legua real é de
7' qúilometros e 66 metros. A da
Pru.sia é todavia mais lonl:a,. pois
tem 7 quilometrtls e 407 metro!!.
N9 Inglaterra a lelua é de 5

quilometrôs e 569 metrj,s. de 4

qUilometros e 480 na Sui!!sa; de
6 I'fuilometros e 179 em Portugal.
E" assim, a legua nElo . é uma

medida uniforme.

º :s.r. Souza Costa, miriistro da
. fazenda. det�rminou fossem to
madas ..provideJlcias no sentido de
ser i'mediatamente publicado o ..

decr�to do chefe do governo equi- Kay Fra;....�iPréston ro�ter

pa�ando
.

08 .credores quirografa� r e.1b
em homenagem ao eminentl'! e ilustre

rics 8QS hipote'CarioB, no que se Inp1gas da ·.al·a roõa
refere. aOIl di-spositivoil . das �íYi- Duque de (;axbls
das dã la\'.oura.. -

M·. ;l'PH:ço:�'1 $�OO. "

:." .

,,(. . --,,"
I "

a Figura máxima da Historia do Brasil, ..
,

�INES t]OROADOS ,.
.

, " I , , . '. � ,

CHARLAUTH -

.

.

durante a qual será inaugurado o retrato dp ·gl�i:io�o pa�ronp. do
.

.

.

,
Rex às 5 7 e 8 30 horas' Exé'lcito brasileirc, na s�de deste Clube, que se ,realizará em a Doite

é' o creme que revoluciono!! o, ',":' .

fe SABADO,' 8 de Abril de 1939 ás 22 horas.
mundo· velho, e. óra revolucioha.a· La Habanera com Zarab Le. '.'

"
.:--, q.,'Amelica do Sul. ;� 7' ander.

.

.

. Apos a recepç�o o nLua Tems Clube oferece,a ás diE.

CHARLAUT;H j.. ·Preço:-l$50). I
tintas CL.ASSES ARIAADAS um

Grande Baile
não é' UQl creme co��

.

C.H�RLAUyii ".'

lhe extmgulrà as sardéf�, pano,
cravos e espinhas, sem' a minima

deixando-Ih� a cuti·

;7�"���'i��i:�l�:��t�;-.;, .m;ci� e fresc�.

Odeoo, o lido.· d08
_.cinêmas

,

Reeepeão 8010ne
A's 5, 7 e 8)0 DOTas: C nvida'iTos I,)s1isrs. SOtitl3 e exmas. familias para a

Imperial. às 7,30 hulas:
:-:, ,

A

f

cc.m inicio ás 23 hóras�
grande surpreza" coto . Ar-' R G U BRANCO
mida, a 'grandé i bailarina TRAJE DE I OR 'O

, ; 'i, ;o;:'

mexicana e John Beal. ,. A DIRETORIA
.�-� _.",.....,."...,..,..._.....,""...........,�F. ."...,.,.,'...."..,,·

'.

'iQ��4Preço: 1-$00'0. _"'; -. N.l·10
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A
-

Q A Z -E T A I N I:) I O A.

ADOLAR SCHWARZ I Accacio Mo-lO' •

h- N·· ..
··•

'1 d' N

,,(rfP""'_

Endereço Tetegraftco; AC)OLAR reira tem�·.seu escrtp I, ompan la
-

aCiona 'e avega�Ca txa Postal. 32 -

S. FRANCISCO DO SUL:'S..CATARINA �Óll'O de á rua ça- ....� Costel-raAGENTE OAS SEGUINTES elAS: . advogada
• .... U

Companhia Salinas Perinas-Rio. .

P t F ...Pring Torres & Cia. Ltda.-Rio. Visconne de Oure Preto l Movimente Maritimo.. ar D lorianapo IS
f\Tavegação Brasileira Ltda.-R:o.

n, 70. � Phone- 1277.-,'
.

ServiQos de Passageiros e cJe C::argasNavegação Cabofriense Ltda.-Cabo· F.io.
Vandeobrand &.Cia.-SaDtos. I Caix·VIAGENS DIREl AS PARA O PORTO DO RIQ DE

I �] Postal, .11 O .

Jl\NEIRO Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: ----�--

SANTOS, ÂNGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,
diretamente, sem transbordo.

Tem eempre vapores em porto, carregando.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
.todas as espécies de madeiras serradas, beueficiadas e em tóros,
ele.; cereais e mercadorias em geral, para qualquer porto do

II
. norte ou do sul do País, bem como para Q Exkrtór.
Recebe cargas de lrnportaçãc.do País ou do Exterior,
aara desembaraço e redespacho para as praças
-

do interior.
ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO
Serviço Garanttdo e Rapldo=Preços Modlcos.

�45fÇ::eevmetW$1fh�1W IQ·tttWii?%4;til# ,@Çl.�__ _�

Dr.c Joaquim - Madeira
.

Neves
:I.Wr<�..-,v���
�·;'b�

1\/1 EDICO�-OC"LJLISTAI
I Formado pela Faculdade de Medicina da Univer
I

.

sldade de do Rio de Janeiro

,. Tratamento clinico e cirúrgico de todas as moles-
.

tias d03 olhos
Curso de aperfeiçoamento na especial�dade, com o dr. p�u·
Ill.eFilho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hoepital

da Fundação Gafhée-Guinle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a SUB especialidade

Eletrecldade Médica, Clinica Geral .

Consultas diariamente das 15 ás 18
CONSULTORIO Rua João Pinto 7 wb. rel�folle 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 1 elef. 1621

Dr.' Augusto
.de Paula

MEDícb
DOENÇAS DE SENHO

RAS-P.õ,RTOS
Operações

Consultorio: Rua Vicor
Meireles 26

p 's 1 Ó 30 e dás 2 as 4 hs.
. ,

Residencia: RIJa Vis�onde
de Ouro Preto, 42-

PODe: Consultorio, 1405
FODe: Residencia, 1155

Claruo G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE iCHMIDT, 9

(Sobrade)
Tel.-14GB.

·Ianco do Brasil
100.000:010$0"
269.746:1.0t••oCapital

Fu�d. d. rlserva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM Te••• PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJAN., No IS

AII.na. 'em conta corrente. os segúintes j�rol:
:D, com Jur?s (C01VlERCIAL SEM UMITE) '.

2� ai'\\t:' limttdos (limite de 50:000$) !� a a
•

ulares (idtm de 10:000$) ,0 aI'

�P. =:paviso ,révi. (de qua.isquer. quantias. com retiradas tam
� p.

�em de quaisquer importanclas).
com avise prévio de 30 dias 3.54� ala

l d'
- ro alaidem de eO �as 4.5% alaliem 4e 90 dtas

.

DEPeSITeS AP.RAZO-FIXO:
'Ó 6 mlses
por 11 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 lIlês"es
por 12 meses .. i 1
_ Sujeito ao selo propore ona •

. t. das 10 ás 12 • Citas 14 ás 15 horas
Exlteólen de. . das 10 ás 11 30 horas
A.s saba os. .'
--Eridereço teleiraflco: SATELLITE

TELEFONE 114 l

4% a. a.

5% c

=
,>

___,.

Para o Norte

I A Eletrica

Clinic_8 en"1

geral
Medico especialista em

.

. Molestias do Estornago,

l·Intestlno, Figado e .

Recto
CURA RADICAL DAi'
IIEMOIU\HOIDAS-- EVA
'IUZES SBM. 0PERAÇKO

E SEM DOR
CONBULT AS:

A' Rua Trajano D. 1
Diariamente das17 6:8'19 hs,

_,

_.'s-' _C
.' ..k rrCt

IDr. Migwel
.

BoalDeiGl
CLINICA eERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
mfJlestifls fie Pulm'Q

Consult.-R. jóie Piato, -13
1 elefone. 15EJ5 f

.

Reli. Hotel@ilGria·Fooe 1333
CÓTl8ulta3 das 13 ás 16 hrs.

__k Pt j .H

de
ti

cargueiro:

o Pa :uete JTASSUCE' sairá a 7 do O Paquete 'ITAGIB.t\ salrà a 6 de
corrente para: corrente para:

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

Recife e Cabeaelo
Cargas e

.

passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Ianelro .

lrnbltuba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

--------�--------.----��----�.

EOOr�IOrrlia
nos Trabalhos doSó

Consultcrio Técnico de

·,I\le A� CAUDURO PICeOLI
Enlle�,helro C·ivil '

..

Profissionais . ha�ilitados para
.os ramoe de eng�nharid

Administração, construção e refor�a. de _

pagamentos er:n pre�tações,
� �

fOroJét\:.)s é'm ge rªJ. "

Escrit&rio central: Rua "7. d� . Seta'tn:b�o,
P o r ,t o U n 'Í"'" ã·-o

Oenforte,
Com

•

Curso de
.

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TEN,AS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PR@CUREM ,_

A E:L�TRICA
TEM SEMPRE EVi STOCK E A' Vf:..NDA. PÜ�

PREÇOS SEM 'COMPETiDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT- .

I JOURS ELEGÀNTES E MQDERNOS
NOVIDADES I VISITeM' A· E"létrl-"aI Rua Joi. Pinto n. 14 ."

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilü"ii1Ii&i1iiiiiiiiliiiiiiiii� .

ACA2A DE REC�I3ER llM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S, NOVI,
DADE NO RAMO-j\R rIGO GARANTIDO

Venda e instàlação de contador de luz e força. por
preces mQlllcos só na Casa A ELE'TRICA

�p.dr. d. Mour. Forrol·
I

_-

,; d ����������
.. ij' 'íii1;:;,í;,..;!?!t·, @" 1''' -$ iiJíiííííiiR;:jAdvoga O II

. -.;.�.J...� ,..,..",.. �

Rtf-" Trajano.rr I sObra.:lo,1 Dr Camará I -" .

�. I,lU •. Dl -'Aderbal' H.

I Telephone rr 1548 Martins - da Silva
J\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
f:'ores 1631 fi! 12,90

.

!(rj{-..!!-,J
Ia�
.�� (d, AV·ISO Recebe-5C· cargas e encomendas até a véspera das saídas dÇ)8 paquetes� !t!I!itlllá \,

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.
�UAVA R I.A·� . testado de vacina. selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser
- � ..�

:

_ entregue, nos Armazéns
.
da Companhia. na vespera das saldas ate as 16 horas,sRÀZfii eEPL'UnM.,·· . para ser conduzida: gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

"A G
.

,. ESCRlTORla_:_PR�çA 1 ';. DE NOVEMBRO, 22 SOB. {FUNE 1250}
. aseta

... ARMAZENS-CAJS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. CJSTEIRA',;
Para mais infcrmacões com o Agente

«A Gazeta»-,sncoNntra-se J 'SANTOS CARDOSOá venda no «Salao Pro·, .

gresso»

Maquinas e Pilotag:em >

----------

PRF.fARAM.S,� ALUN@S PARA EXAMES A 3&. �A
�Ull'-HSTAS, . .PRATIGA,NTES DE MA�UINAS, MOTO

RJSTA� E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
l\1ECANIGA MAR�TIMA. .....

c�, .:.r . .t. i.. .• , .,SAJi)QS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
;:ULAMPIO DOS REIS TALÊ .

LARG@ 13 DE MAÍ@, 41

FLORIANO.,QLIS
a··.· Y· �-"

..... _ '6 !fi:&7.
�.

Sandalias de :Tiras
•

CALçA90S FECHADOS aos· manares [preços .

e calçados de tocas as qualidades
Novo sortimento, 3' vezes por semana

TAMANOO15 mexicancs para
Praia . de Dan·ho

.

CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CO�i).B.S..

BONETS. LUVAS, etc.
'.

Importadores de Artigos para seleiros e S_l3Pl!.Fe.s
Fabrica de Calçados -- BARRE"IPt·O'S
DEPOSITO,' RUA CONSELHEIRO MAFf\A•••

A.. LH.EUREUX
. .-._ S4 iS §_.;: . 44

BeJeza

todo

1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-�������������;;����������,�.. ���2!!§i,imi;!!!,i.�;"�2!!!,2;g�;t!!sii#!!!.iiigip�.i;;!.�.. i:!�.i4ig",��"_�_j!:Mi••••i4.M••••ei.".Hi••••iH.Ni "

p ,Serraria 'São João'
no distríto do Estreito

•

o

.

AVi-aç ã O ·Uru�s:sla n ga
SEGURANÇA ----MPI DEZ - COMODID�DE

_ir·igido pelo sUeio JOSE MAXIMO
'TRANSPOR i E Ui:. PASSAGEIROS E CARGAS

ENTl-<E /\R \r�·\NGUA' E FLORIANOPOLlS
escalando por Forquilhinha, Mãi L uzia, Cresciuma, Cocal.
Urussauga, O,L:::ln:i, .::;. Ludgero.Braço do Norte e Cspivar

-

DUAS VIAGENS SEMAN i\IS em combinação com as

linhas' de ónibus Áraran·"uá..:...:...Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados J

ás 5 horas da manhã
•

SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e d .mingos,.

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Ararãnguá ás
quartas-felras e sabados e parte para Porto

. Alegre aos domingos e quartas-feiras
",'GENTES-Araraubui: Beroardillo Maxímo- Forqui
hinha: Gabriel Harns� Creeciuma: Ado Faraco é��lhl)
Cocal: Zeferino Burigo & lrmãos-c-Urussaoga: Posano;
Damiani & Cia. -Orleans; Irmãos Pizzolatti-'Braço do N��tdia .. \IH , Ir . Snin

AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES
. Ilua TrajlJuo., 2-Foue, 1655HOT�L DOS VI�Jl�NTES -- procurem para se hospedar em

- Propl·ietario - .JOSE' �IAXIMO .

-.--.-.-_---�.......,_,_,,__ �.... -.

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros. Bem sêca e de otima qualidade.
I

i DISQUE PARA O N. 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••e .

ESTREITO :

Schuldt
de H. o. LIGOCKI

, Livrarla, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fá
brica de can+bos de borracha

Artigos para escrítórlo , Livros em brancos-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

I

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

tilizar estampilhas
Hua Felipe· Schmtdt, 27

Florlanopotis Sta Catarina
, .�

Araraaguá-
.--.,. Ij t' "

_i Á" l'
.

CAF E'
Diga ao seu e"lgo... i

"

"' Ou a sua esposa... Uma' assinatura' mensal
J A V A .: Tingimentos pôr processos ultra i de A GAZETA custamodems, em ternos de homens, I - 5$0'00·Ivestidos de sras. e roupinbas de,�·�.a�p�e.n.a.s�.�·.����������������.�������.T.7.1���crianças. ,II

.'

Sel,!ta! .

é. sua
,'.

,

I'
Tmturana..... i

I
,TINTURARIA e CHAPELARIA
I - Seleta !... Hk�..."'4#bi�'"!JiiWimkWl#m:-t.,,'ffi!'!'li'i'Isiwa. -ili'___
. Rua Tiradentes n. 7-Fone 1213
; ,

.- _'. . 14,· �«< :a:::��:

MOD-ERNO �' -,

._�-�._---------

PROPRIETARIO . .;1
Kuhn ': liCAIXA POSTAL, 82 ENDERE(!O TELEGRAFIQÔ:

,

Grandhotel .�.' )1Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de tWa.;s·
acomodações para os srs viajantes e exmas, famílias, com luz agua cOJ'ren.tfi J

.
.

em todos os quartos
'

'i
Tratamento de pi�hneira orflem _, r ; -

DJarias: 10'000 -12'000 --14'008. e 16,,000 r :

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Avisa á sua distinta fr.'guEsia que dispõe. de otirna
sorveteria. estando hatulitado a servir cs mais

.

es
. plendidos pcolés, s .rvetes, beijos frios etc.

4 J - P.

CRANDE HOTEL

João

Banhos quentes _ e frios .a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defrcnte aos Correios 'e Telégrafos

Laguna Santa Catarina

S I A M •

':HANE'RY BLUMENSCHEIN

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

End. Teleg, (.LAMl�AX»

ESCRITORIO GERAL: Curitiba - Paraná - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
-Sal·as. 407- 8. - Caixa Postal, 343 -Telefo:1e, 2556

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

EXPORTADORES DE MADEIRA BRU rA E BENEFJCIADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA" NORUEGA, AFRiCA DO SUL, ETC.

DEPeJ.ITA .. IOS EM .TA.

H"O,E'_C K

F·LORI·lN·DPOLIS

Blumenllu, Cruzelr. II. 'Sul,
Jalnvile, ••••,.Laguna, Sã•

�..;....:.",.)-. .

Francisca da Sul

·REP·MESENTANTE. E

O_A'R 1-'0 S

&uzinas Matriz
BOSCH- \'t '.

1
.

.h

......_1. 11 ,., .� ,I
••elh .

-

. FIliais· - em;
_ - ".•11'1•••• ....
..... �II. Da. OCI!:l'DIIII. h�t••I. (I, )

1.....,... du.-.-IItOIlI."
•

....d..... '.11__ .._

......11 ......

.....

MOSTRUAAIO EM:

Tubarão

OATAIIIINA

A.

�fi;.�
�,.-�

,

;?:".;.'

- .
,

De prema Mun4lall .

. ,
"

I
l. �'. <' :
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I'crnpeôo I'otorlnense
A 'Florianopo,li;s, 30 ...3 ...1939

õe futeb�ól
/R·ealiza-se dorntn!go, a disPLtta

peonato Estadual de Futeból, e'ntre, 'os . carn�,O
,p�ê5es do norte e sul: Cip, de Itajai versus Atlé.
ti,c,o., de São Francisco.

A GAZET

do Carn-

DESPORTIVA
Redator: Murilio Nei

uma 'arbitrariedade
do Apostole)'

CRARLAUTB

usando o creme

CRARLAUTR
logo sorrindo: que produto

maravilhoso'

---�'---,

Heeliza-se no proximo odiá 4 'de
abril, 'ás' '19 horas, á" rua' Conse
lheiro Mafr.a 84, importante lei-
lão. .

Serão vendidos, moveis para
quartos, sala de I iarllar; , fldla de
visita, bicicleta,' f-ogão ° economi
co, louças de vidro, .ternes de cou
ro, 'canaríos, sahjás,� tapetes, qua
dros e objeto niquelados .

.. N'"Jl9, 3v,

Florianopolís °;oRUA CONSELHEfRO'- MAFRA, 34

Secção de armé;lr,fhho.· perfumarias ,e artigos
para homens.

'PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FONE: 1,696

r

;:tt�_$S�GEIRO S 2 dia-e
v. s. 14 �i81�oa

-

o

S·incadto
./

Agentes:CarlOS
Candor L-t'da

Hoepcke SI.A
N.117 P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A- Gazeta florianopolis, 30,....3.-...1939
�

- SOIS:8�,':� Meias,
Soutiens acaba

Cintos, Lenços, Pregadores,
de receber linda coleção a

c

Roupas de Jerse�,

M ACEOO_NIA
A OASA QUE MAIS B�RATO

6 •• T_ R A- J A NO··-6
ttE *&&4& ·c sa

Para a juv�ntUdelDepart mente de P:!��!���r�o:'�;'8· Congresso Nacionaldo Brasil '

Ed
- �o corrente. foi designada Ma·

de Ed IICaça-oucaçao na Tf!res,a de Campos, para'r�a 'II),XXII escola mista de Guarda do ..u- -

.

baião, no município de Palhoça,
O Brasil é, no mundo in- A f·

· · substituir a protessora Antonjeta a Departamento de Educação
teíro, O pais que dispõe

dej
tas ,o lC'�IS Silveira de Souza, enquanto duo deste Estado recebeu, da t\sso·

matei es reservas de minerio rar a licença á mesma concedi- ciação Brasileira de Educação
de fe-rro. a ferro representa Pda resulução n. '5.7 -l4,

(lerda
r-a a reger, interinau ente, no da. o segqinte oficio: Rio de lanei·

uma das maiores riquezas 123 do corrente, tendo em vista corre-ire ano letivo, a escola mis- Pela portaria n. 31, de 23. ro, 14 de fevereiro de 1939
�o no,sso sólo. O Brasil pos- o a�tigo. 14 do �ecreto-Iei n ta' �e. �él, VISta �o Toldo. no I do cor,ren�e. foi designada I> -- Exmo Senhor Diretor de
sue 23'1· do ferro do mun- 29 J. de -4 rJe fevelro de 1939, mumcipto de Cenoinhas. normalista Irene Soares de Car- Departamento .de Educação dt
do. ao passo que os Esta- foi designa Ja a prolessor a Ge ] P I I ã 5 ,753 d" valho, para, no Grupo Escolar Santa Catarina - Promovido
dos Unidos possuem 20 'I .

tulina Sail.agilia da escola mi,-' 23 de
a reso utç °f?'

.

d
I

J
W

Arq. «São Jo�é». desta Capital, pela Associação Brasileira di
,

. , ,
- , O corren e, OI nomea a u·

.,

O E - b "da França 16 '1,· a Terra .No- til da sede de Purto Bélo para! I' t G
' .

teri substituir a professora Igu/, ducaçao
e 50 os ausprcios (

�

_'

,I, I IS a rem para reger, 10 enna-t
.

d I' O d G' lizar-sv,a 11'(., Cuba 9'1; e os ou- exercer as [unçõ-s de auxilier de t til' Voigt, enquanto mar a rcença overno e oraz, rea rzar �e"é
, meo e. no correu e ano e IVO. a, , ,

d d G ''_ .

Ctros demais países peque- inspeção 03 referida cidade I I ist d D
.

G )' a mesma condedida, na cida e e oiarna, nova a ..
,

• � '..

esco a rnts a e esvlO enera. -

J _nas percentagens. Pelà resolução n, 5.745., de I Oeorio+-Linha São F.ancisco I _

" O Brasil é o terceiro país 23 d� corrente. ,tendo el� �Ista I qm, 287, no n.unicipio de Ma- "'do mundo em potencial hi- o artigo 14 do decrek-l:1 II,! fra ficando duoensada do cardrãulico, com trinta milhões 2�5.d� 4 de, ft:vereil�,de 193911 go 'de adjunta
r-

da escola mistade cavalos de fôrça uti'izá- foi des!gnada a projessora D",1r de São João da Barra. no mes-veis
•. O futuro indu,stria! ao la. Baixo T�v�resl da escol'!

I
mo mua;cipio._. :

Brastl está garantldjv por �Ista de, Colônia Boa VI,d�,,�- •. Pela resolução ,no 5.754, de
suas quédas dãgua, s tuadas .V!atgem Esquerda. no mumcrpio I 23 do corrente fOI exonerada a

princ!palmente
'

nos, .Esta,dos' ce Tljucas, pa,ta exe�cer 8' I pedido, Nair 'weseodonch, dode Sao Paul.o, � .p.ríto sa.n-lfunçõ�s ,de �ux,har de .mspeçàu I
cargo de, professora i�terina ,dato, Alagoas, Mmas �eralS, no distrito �": ,Boa Vhta, DO I esco�a, �Ista de Itapiranga, 90Paraná, Santa Catan�a .e

I
mesmo mumcrpio. DIUDlClplO de X'ipec6.Mato. Grosso. A ener��a hí- P�la resolução n

.: 5.746/ de Pela resolução n. 5.755. dedráultca atualmente utítizada 23 ao corrente, fOI nomead.. 23 do corrente [oi nomeada .a
no Brasil orça apenas em Leonardo Fontes Garcia para complemenlarid� Ana Wisloski,nove milhões de cavalos de

para.
-

r'€g='r. interinamenre, -

.nofôrça. Temos, portanto, ain-
da vinte. e um milhões de
cavalos de' fôrça utilizaveis.
O nosso sub'sólo é riquissI
mo. a Brasil possue reser·

vas de cobre nos Estadas
da Bahia, Minas Geraís e

Rio Grande do Sul. Em Goiás
existem as minas de niquei cer, interinamente ano I�tivo. o

mais ricas do mundo. a
I cargo de profe,sor da escola

Brasil possue. com abundan-, mista ele T8qualus�u.
'

no muni
cia. platina, prata, ouro, dia. cipio de Curitiballof. _' Pela lesolução n. 5,757. de
mantes, rubiS. esm�raldas e Pela resolução 'l. 5.748 de 23 do corrente. foi nomeado ooutras pe�ras precIosas. 23 do corrente, foi nomeada a ginasiano João B3rbosa de Cas-O Brasil dará aos seus complementarista Olivia Gdy tro, para 'r�ger, interinamente. DIfilhos um futuro brilhante. Kamien�ki, r�ara exercer, illteri- corri ente &no letivo. a esc6laO Brasa será o grande em- namente, no corrente an) letiw, miota de hlro Rio KraueI. �opório do mundo quando to· o cargo de profess·)ra . do Gru-

mumClplO d� Hilmônia.das as suas riquezas esti· po Escular eProfessora Marta
verem sendo exploradas me- Tavares». de Rio Negrinho. no

t' jicamente. O Brasil é um município de Sã0 B-:llt.:>,
pais que progredirá r.otavel' PeJa résolução n. 5.749, de PORTARIAS DO DD.mente si fôr bem administra· 23 do corrente, tendo em vista INTERVENTOR·do • .,0 é possivel adminis- o decrrtl n. 725. de ZO de
trar bem um pais quando março dé 1919/ que transferiu .'

'

,

há �rdem; _paz e segurança. a �scula �isla Ce Luís .-t?lves. Pela portaria n. 28, ele �;'j
-

Emillnha, releste Aiôo. Huno Rolanô,Def nder a ordem é prepa- regida pela plUfessora Marlll de do corrente foram concedidoS- mouro ,ôe Oliue�ro, Habor Dias

rnrJm grnnde ��ro aOtSowa �ácio. �r��.��I�a�r�� mê�, � li��a á pro(�-l ����������A�'9�2�2�,O�����T;��T�R�O�E�M�C�A�S�A���������������:BralSll e aos brast.lelros de, de Ilhota, no mUOIclplo-de Ira-
SOla Antonieta Silve;ra de Sou- �

amanhã.
'_

1 jaí. lai removida a professora I
za da escola mista de Guarda0I1�.aL�'� rz-,ra'�,,*'''S"'Z''� .

S ' ' · �

I"'"
.._�,_,.

""'".,��.,� Mana .de ou�a Inl\:lO, de e�- de Cubatão, no municipio dt:
�rtur Pedro çarrelrio , c?l� Inlsta d� IlhJla. no mun; ..

! r,alhoça. a contar de 9 do co� ..

e _', M ,ClplO de ltaJal. '

reni- : '

II
senhora

_ II! Pela resolução n 5.750, dei Pela portaiia n. 29 de 23
. '

t I� 23 do córrente, tr:ndo em vista do corrent!', kram concedidospartIc pam a08 paren es e
'd 72 d' 2·0 d '." ,._ d I' f·.E pessoas amigas -que Bua fi- M
t
o ecrdo n. 5, e

.

e
I
tres mes.es e Ice.pça a pro essg

� mento com. o sr. Darcy III a ,�sco)a mista de Luís Alves.! Grupo.I;.'5col�f :i,<OIJVIo.�"I_lonmlt�Strauch Marmho.

I· regIda pela profe&sQra Alba da i de Tnn-Jadí:.:: no mumClplO d�
,

FPOLI5, 4-3 -39 r I Silva Santo�, para a 10caJ�d��e, FIOIianoprAi�,' 8 coutar de 9 do
,

1l§E#*���"1���� I'
de Braço Serafim, no mU1ICJp:O, corrente. . ,

D'
.

t t
'

G de "ltajaí. fOJ remov�da 11 pro- Pela p:>Itana n. 30, de 23
epar amen O eo· fessora Alba- da, SiI'la Santos da do �crrt:nte, toram concedidos

"f· d· ',> f t d escola mista de Luís Alves para· tr�s mêsf's de lin-:ença. á pto-gra ICO O_: S a O a mista de 'Braço Serafim, 0.1 fessora Neli ·Muller de· Lima. da
RELO HORIZONTE, 28 - Por município de Itaj:;l. escola feminina da séde de Con
decreta·lei do governador· desse Pela IESlllução n. 5.751, de' corqia. a contar de 10 do ('or-Eltado, foi creadQ o Departa· 23 d - .

f
.

-'d
! -

to G 'f' d E t d d'
'

o corrente. 01 removI a a rel.te.m.o eOira ICO. o s a o. I· d'· M' d C
-

A ,,- P (
.

31 d 23retamente subordinado, ao pala··.11 Junta. afia· o armo rcan e a portuJa n. ,e..,
.

cio e que terá a seu cariO o le: da escola de
.

Escalvado para a, do corrente, fO,ram coocedl�os
vantamento e aperfeiçoamento de Pénha do Itap<lcoroi. no mu· três mêses de .ltcença a profes.
sucessivo da �arta ,.ográfic�.bem nicí;>ío' de Itaja'- : sora Olp,a Voigt. do Grupo Es�
�?mo a _pesquisa. cs>ordenaçao e Pela resolução n. 5.752 de colar Arq.,lISão Jl.sé". desta ca,dlvulgaçao de t�d6s os ele�ento8 23 d -. f' 'd' !.

I 'd IS duteia ao perfeIto conheCimento
, .

o corre? e. CI nomea. o o pIta. a con ar e o cor·

t�it()rio mineiro. ' gmaSlItno Net Pacheco·de MIran- recnte. .
" �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;__iiiiiiii__ iiiiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii_iiiiiiiiii__;;';".............J

ASA

9 é) O I(llOCY( LOS

'\\
'

.; ..
\\�
�,'

';;j

VENDE

PRE·&

pital daquele Estado. por oca
sião de sua inauguração oficial,de 15 a 25 de Junho de
1940, o 8- Cong!esso Nlicional
de Educação.

Cc.nsiderando a alta sigoifí
cação e a impor�ancia dêsse cer
tame e afim de assegurar-lhe
pleno êxito. a CCJloissão Organizadora do Congresso tem a
honra de solicitar o valioso con

cur�� de Vossa Excl'lencie para
a divulgação e realização do
programa inclus-, participando
do mesmo DO que estiver ao
seu alcance.

Maiores detalhes sôbre as ses
sões e demais solenidades bem
como 'o Regulamento Geral do
Congresso, conttafão de um fo
lheto a ser impresso oportuna
mente/ o qual a Comissão en
viará mediante solicitacão dos:J

intetessados dirigida á Secretaria
Geral. á Avenida Rio Branco ,

91-10' ando - Rio de la-'
De 6.15 ás 17.30 horas

neiro.

Agradecendo antecioadamen-

lte
a preciosa cooperação de

Vossa Excelencia, tenhQ a hon
ra de apresentar-lhe os .,rotPos-

I tos de minha alta estima e

! distinta coósidelação. _

I (�ss) Cebo Ke,Ji!, Sccretalio
-Geral da Comile Executivo.
'do 8' Congr 55,) Nacional d�
Educação.» .

Programa noturno

De l7,3P ás 23,30 horas

Orlonôo Silua
AJmironte
Lolíta f rança
.murilo faJôas
André filho
Hena FL bleôá
Darbele
Ida mela
Orque:5tra ôe Donsas
RaOamés e a Ali 5tars
Regional (le Dante 5antara
Eauarõo Patanê e sua Tipic:a rorrle,lh!9
Romeu 6hipaman com a Orquesh'a Oi?

5dão

Rbertura com VOZES NOVAS, Elementos
estrelantes no raôio.

A's horas certas. 'ornais falaôos com no
tlcias em pl'im�íra mão, forneciôas
pela A HOITE, sob o patrocínio
àa CA5A K

R's 21,30 rAI-ICÃO!;lO DIA •• Escrita
IZ Intfi.rpreta-ôa per Lamartine (iabo.
uma oferta ôa casa ôe louças "O
DRAGÃO.

5peuker ôe stuõio : relso 6ulmarã,es
IZ recilia 60nçalues.

Amanhã:

Vantagens do Fogareiro de Segurança
RE I,· a Gaz de Oleo Crú (Diesel)

��---------------------------------

R -A PlD o porque o �eu calor é mais intt!nso do que de qualquer outro tipo de
fogarei!!,). permitindo cosinbar mais rapidamente.

ECONOMICO porque não ha no mundo inteiro combllstivel mais barato e com mais

calorias do que o aleo ':rú.
C O M ,0 D O porque funciona sem� bomba, e a chama sem ruido, limpa e a'lul,

gradua-se, como a do gaz. .

PRA· T I C O pc.rque iJão necessita prtaquecimento, nem tem possibilidade de entu·

pimento.
D IGI ENle O porque não produz et':1anações que possam afetar o paladar da comida.
S fi G IJ R O porque funciona sem rreEsão. com um combustivel não explosível.
A SSE IAD O porque não produz fuligem, n3ll1 suja as panelas.
B A R A T O porque o SeU pr(ço está ao alcaoce de todos.

----------------------�-----------

O Oleo Crú para o fogar�ira, "REI" custa 800 rs. o litro e produz uma ch&ma
de gaz azul e de calor elevadi�simo. durante 1 O horas;

O SEU' CONSUMO é, port,mto, apenas de 80 réis por hora.

Diversos tipos e tamanh0S - Com forno adaptavel---E já com uma grande ven

da na praça.--Peçam demul1s!rações e catalagos. ao unico vendedor na pra,2a:

Çasa,EL.ETRICA ':.�:to���O
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r o

•

o filme que no � final tem sido
•• aplaudido com salvas de palmasBLO u I

Domingo no REX

• Não é um filme comum pOI·q�lie éle veul exc�epeiODalmeDte p.eeeneher lima lacuDa que nenhum outro

produtor teve coragem de abordar!

E' -E X T R A'O R D I N A R lO!
FONDA MADELEII'IE CA.RROL..

Nossa
rique A. Pena e familia e Raul
Malta. i
Está nesta cidade o sr. Ipi 1

ranga Campos, proprieta io dn i
Farmacia Santa Teresinha. situa--I
da no distrito [osefense de São'
Pedro de Alcantara. I _

MARCOS KONDER -

I ANO
!------

Acha-se nesta capital o nossc !
ilustre conterraneo sr. Marcos

'

�onde,', acata.d? industrialista na Aguas minerais naturaiscidade de ItaJfll.· I
.

'i renco"DR. PEDRO DE MOURA �FERRO ! Gflzificada e medicinais cALCALINA, fi «MAGNESIANA:..
S· A I A venda nos Cafés, Hoteís, Restaurantes e Farmacias.
, eguiu ante ontem, para a ci· �

dade de Lagu. a o sr, dr. Pedro Em ca. ixas: na� casas atacadistas.
SRA. DR. ERY FEBNANDES O t f

-

I f 13r:'0de �t(lura Ferro provecto ad v
-

u ras In ormaçoespe o one n. ".
I ,

•

' (\ () illllIó$"'liig,�,.l!ttlNilQ.O•••O"II1iI.....,l)&"••_S.�"•••�
Passa hoje o aniversario nata- gado neata capital.

L p',O BRUTOIicio da exma. sra. Fiorita Silvei . .

ra Fernandes, ilustre, irmã du sr. .

Para ° sul d.o Estado, v�a-
Procurador Geral do Estudo dr.. 10U. o sr. .Iuvencio Bra,ga, Iuncio- i
Manoel Pedro Silv�ira e virtuo,a' narro do Tesouro do Estado.

I .

esposa do sr. dr
.. Ery Fe;'o;lOdes, I Procedente do Hi�, onde foi

I DE'INFETANTI= MODERNODiretor do Jardim Botâuico do tomar parte no campeonato na' I v L
__

Estado e nosso assíduo colabo- eional do rern i, regressou a estl'1,'
-

rador,
.' capital, o jovem Walter Wun jEntre as rnumeras p�l)va9 .de I derley.aprêço, A Gazeta ::HS1lCIa se tu-

bilosamente, enviando á distinta I ANTONlO AMARAL
auiversarian te, s;m!:l votos de Ie-

.

licidade, Viajou para o sul do Esta-lo.
o sr. Anlonio Tavares Amaral �Bernadette,

.

é a inteligente fi- do alto comercio desl a praça.·
lha do nosso Ilustre conterraneo vice-consul de POrLU1.!11. .

-

sr. des. Henrique Fontes, que I ----------.
.

hoje, vê passar mais em feliz R d r I d-ac�nteci�ento q�e. é O dia do seu! emeSSil e a go ao
amversano na talicío.

.

IPassa hoje o aniversario na-·· RIO, 29-lnfo"inam de Santos
talicio da interessante meninfll que a bar.do do «Buenos Aires

Dalva I vete, gentil filha do 'ir. Ma�u», foI. ei�bar,':lda para o

Romario Breigeiros. japão ;} prun �lrJ re n � ;'n d : al-
( godão da atual saíra p tn.ista,

It'ltzem .IlJJO� lwj{"! tilL'l totl1 d! tr�!.�;1L3 C.):l!c;S.

A,NIV.LRSÃ RIOS

leu-

HENRV

I)LANDA. RIBAS

A data de ôntem assinalou a

paasagem do aniversario natalício
da gentil senhorinha Iolanda Ri
bas, irmã do nosso prezado ami
go sr. capitão Antonio de Lara
Hihas, ilustre Delegado de Ordem
Politica e Social e aplicada alu
na do Escola Profissional.
A distinta aniversarionte, que

pelas suas primorosas qualidades
é grandemente estimada em nos

so meio social, recebeu grande
numero de Ielicitações, ás quais,
embola tardiamente. juntamos as

nossas.

Dileetor-Proprietario

Florianopolis, Quinta-feira, 30 de Março de 1939 1408VI

DO LAR

BODAS DE PRATA.

A"

,.,.,.

CHEGARAO·,
A data de hoie assinala a pas

sagem" das bodas de prata do tlr.,
José Marques Trilha e de sua As
esposa d. Rdsa Paulier Trilha.·

VIAJANTES

..
'

.

maravilhosas no'�idades
. '

.

,I n M e r n 0-
.'.:"';J:l ..

para

. "
.

,Estão hospedadas no Gloria
Hotel, 6. secuintell pessôaH: Eu
genio Poffo,' Leopoldo NeufeM e

IRra., Karl' Eduardo Staub, Hen- .

EL.M

A
INUMERO

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

JAIRO �ALLADO

COIDlpanhia "LY·son
G aster "

�

novaltlent·':2..

A' rua Felipe Schrnidt,
n' 7, na casa onde ee encon
trava estabelecida «A Fa vori
ta », foi instalada lima exposi
ção de quadros do elenco da
Companhia Lyson Gaster, ven
do-se ali afixada uma tabela
de preços da assinatura para
os 6 espetáculos e que são os

; seguintes; t:amarotes: 150$000;
cadeiras: 30$000.
As entradas avulsas isto é

fóra das assinaturas,' íoran;
assim Tixadas: Camarotes:
30$OCO; Cadeiras: 6$000' ge-
rais (galeria): 3$000. '.

Os ingréssoa poderão ser

procurados no recin to da ex
posição das 9 ás 12 e das }.:I,
ás - 22 horas.
Como termo!'! noticiado, ':\

GEilALDI�A SAMPAIO ('strei� da. Companhia Lyson
Gaster, e�ta. send.o esperada com muito mtere�se, por tratar

,se de um dos mais brilhantes elfnc(ls que tem visitado a nossa ca
pital. .?uas figurá!'! .�ã? perfeitas ('.or!hc�edora3 da arte, a julgar pe
las cnucas dos me is importantes jornais do paiz: ·ainda mesmo os
das capitais, onde o publico é dos mais exigentes.

Destacaremos, por exemplo, a eximi. atriz Ceraldina Sampaio. . . . .

I'
- ,

cuja vivncida.Ie e garrunco �:::,) de U;O 1 atr.innci I in�"nft11divel
que bem se amo'dam a vibral.ilid ,de do seu lea perameuto arli�tic ':
131il quenl () tralro nnn tcn1 sf"g:êdo::.

ror tndo isso, cglam"<; i'm crêr, rpe n LenlptHil'.ló da CJln ti-
o sr. Pedro do Amarnl e Silva; nhi r Ly':'j() Uas�ef', macc:,!:) rn1 l1íi:'hfl c3riLal WH nCllntecim,.nl, t
o sr. Americo Cam ;os lVlnré; II' l ..uiJI�u".1I!i1�!Ij.�n di" t invllig:n', de:"Linild(l a pcrd:Ji.'_ní' ;1:; :;:)f!ill lri·{ dt fji13ntos apl'cciarém "

o iuteligcnLe w{'uino Mario exl"!l(,' d'llHirl'o l fa b,l!ho do:s' ,f'Õ/� P, ."'pnll.e,". t.,(·S.A!II�íU§�"s ��H·
' . ., .

Cel�o, filllO do nORso cnn! erI'3111'I,' i :%'P$��i#i'..t::I�&!ee'!l,�Vt:!lftlGe,lHilil'�;po!i<g€HJ�*(3�,H..$�$;.(tl!!'�tlle•••6o••�
sr. Cclso dI' Almeida;

, � ilBic:�r� 'B:'�.� �'O..�t�1I0 �;�l;�'<l!>, I!'!�, <I UiLj':"':lt,iva cJl.) f,.o robusto menino Carlus AI.

·1"
�lt\.,li;.f! �,

.

& Jil,lrf. ��. ,

LlHIN·cn, -flI" qllllno o" Guard:,·j
bulo, filho da viuva Maria Ki·: fco. MHtOi1 d3 Costa .ii' t'li!II'" qlw S(!COITeram d. An,
001;

.

: I Canaiho i.lti"1a agres.... tuni la !h!euc<;u: t Dallssen fiz;':
a galante menina I veLI', filha' I i am-i:O pU!' imperativo. de SlIa;:!

d IL B L AI I' I Exassislf'rILp d, IroL ri ,.." f - •

o Rr. ,e. oaveIl IIfa ves« n
.

.' .

���"l unçoes �, no cum;,umeuto dl".-
Silva; !

Erasmo Liilia �"".;.� sus funções serão igtransigenr •

o l'ovem estudanto' João FHrl� t, C . . t' -

•

mesmo com os' S,llpO.-tos v"!"nt',�' .urso 1JP. f'spe(·:,·JlIS:l(.�n,1 {"HU
... U "-

co, filho do c..-merciante sr. J.,i}.. ') Ab . I
.

n I Certo e"toLl Rr JaI'fJ C II
I li I f.. :·.n J ii'; '·r.(:]lf'milS a �í'gllinte carta:. '.".

' .a 1'", •

Faraco. I Pmlic;! nl) tub, p';d III j, I 1.'(;11- '" FIO! iano(){,!i:i, 29 dé março de
da aC.Jllllda ?essas hnhas no 1- !

IIABILIT':'(,)ÜES 11'�,i,
1 r <.I 1 da 1\1 ri(!h:t 1939.-Ilmo·. Sr. Jairo Calado. i conce�tlladJ Jornal, por i330 (,' t

. M,D. Drreter d'« A Gazeta«-,Nes-/
das sao �Im� exposição dft verdJ,i')

No Cartorio do HegisLl'o Civil, i EX!linr�S Je 11: iII", ';l!Il;.(:H�. t1.-Tend,) 0 jornal que 6bcdeee que o p�bllCo deve conhecer l "I

tã h b-I'l I {rzl's. !iqu .• r:. lucLNinse 'I,)ia', á sua dirl'çi'ío Pl!blicado, na edi-
t0da a sua extensã�.. .es o-Re .8 11 aOl (' para caRa:' r. I, G at I t

-

d
sr. Henr�que CosL:J e a snta. ! vacill;s aut('gellHs; diHgno�- ção dê; sabdo Il:timo. uma deda-

r o pr. a a ençao ISpenSfl<i', -

Nérica Silva.

III
tico precoçe ,la gravidez foLc. raçiiu firmada pelo sr'. Jací Dau� S?U, com e�evada es�imtl.. (a) Cl.

'�sen na qual aléga que dois guar-
d10 V<llentlm Fel'reJra. Com:ltl1

Rua Felh;� 8chmidt, 3 d
'

d dante da Guarda Noturna»
NQIVADOS Fone': 1259. .

-<,- - __ ---.... - _�s�� ,\:��,,;';""':.,�,_���,.:� .. <-... -__," . .." c���p������sde e:��s eJ:����, v��
•

Com a gentil senhorinha Ana �_=====�==��'�,�. 1·..\' venda Das !o_r_lD_aeias e casas de ramo nho fazer uma retificação que se

No .......eado,s-Raupp Ramos, c(lntr�t()ll casa- Na sedunda Quinzena de---A-b-r-i-I---------- torna necessária. •••
mento o sr. Antonio Rodrigues. e Os guard�s em apreço. acha-

vam·se no cumprimento de suas

obrigações quando tomaram parte
no incidente que deu margem a

esta declaração. E achavam-se,
sr. Diretor, porque atenderam

O apenas aos gritos de soéorro de
d. Antonieta Bitencourl Daussen,
que declarou naquele momento,
estar sendo brutalmente espanca
da por sell esposo Jaeí Daussen.
Que êsse fáto· é v.eridico, pro

va·o o processo a que e sr. Jací
está respundendo perante ás au

toridades competentes. Não pro-

Pela resolução n. 5.872, de 28!
do corrente, foram nomeados Gus,
tavo. Soh�nn, João. Schenenn n

MatIas NIColau para exercerem n

c:argo de juiz dê paz do distrito
de c São Carlos », do município e
comarca de Xapeeó, para servirem
na ordem em que estão seus nc
mes colocados, por não . terem
prestado compromisso e assumid"
o cargo no prazo legal.

o SitbãO

"VirgelD Especíali
1
!

__------------ -------- .. --------_--------�-----------------------

d·e WETZEl & ela. _.... Joinville ltlARCA REGISTRADA

re�omenda""se tanto para roupa fina como para roupa comum

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


