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Dir<etrizes'UlD• artigo
•

de Goebels
I

a serelD observadas ean "Ha certas camarilhas de Londre-s e Paris que
1940, na 'elaboração dos desejam aguerrameramente pelo prazer deguerrear"
quadros efetivos do BERLIM, 3 - O f�r. "J()sefl a guerra meramente pelo pra- Europa. Por isso só existe uma jovens alemães cumpriram seu

, Goebels, ministro da Propagan- ter de guerrear. E' evidente que 'solução e esta é que todas as dever no sólo da Espanha. Vo-

Exe'rcito da do. Reich, -em seu artigo se.!J'�a psichose da guerra encontra pessoas de bôa vontade de to- luntariarnente, eles hornbrearam
manaI que aparece aos sábados: um grande incentivo por parte dos os paises considerados ir- com aqueles que fizeram cáir
no -Woelkischer Beobachter» e i da democratica America. Não é retorquíveis para satisfazer as por terra o regime da tirania e
escrito antes da declaração 4=· nenhum segredo que o presí- justificaveis aspirações vitais ajudaram o povo espanhol a
ontem dei sr. Nevile Chaml erd dente Rooseveltreuniu em torno das nações jovens que evoluem decidir seu proprio destino,
lain antecipa' uma tensão airdl�d� sr um grande numero de e desta forma entram pratica- Sinto-me feliz por ver o ideal
maior na Europa, sob o titttlw,:�onselheiros judeus. Tudo é mente na roda que conduz á alcançando,' e apraz-me verificar
"Quem deseja a guerra- e diz:-t:éulpa de iucjeus.' verdadeira paz. quão rapidamente todos querem
«Ha certas camarilhas em r.. «Uma nova guerra seria uma Referindo-se á Espanha díz.] agora comerciar com a Espanha

I Londres e P�ris que desejam !tatastrofe para a' -Kultur- da, "Posso revelar agora que muitos! nacionalista.

I
' , zrz 111:i1 t'llililllp'le- F Y,...,,?'IV"'f

RIO, 3-0 ministro Gaspar
Outra assinou importante aviso

dirigido ao chefe do Estado
Maior do Exército, tratando das

diretrizes a serem observadas

po-r êsse orgão técnico, �ara
elaboraçâo dos quadros efetivos
das unidades, estabelecimentos,
repartições, orgãos de Serviço,
quartéis generais, etc., a vigorar
no proximo ano de 1940.

"

O referido aviso objetiva, em

-resurno, de um lado, facilitar o

,aluS�jlmento dos efe!iv?s, ás di�
ponibilidades pecuntanas perrnt-
tídas pelo orçamento da despe
sa do Ministeriú da Guerra; de

outro, atribuir a corpos de tro- '::,

pas efetivos capazes de propor- ,

..

cionar no desempenho de suas

I - ,------,--...-..... _'------� /' ANO V I
diversas missões, serviço de . ----=-------

possivel rendimento. Gal. Eu,·ieo Outra

üiDbriiiiã°iiiioodespo-. A ATIVIDA.·.E DO PRE.IAs·sondagens petro�te�as
, FEITO E -O PROGRESSO, aaneaçadas'de paralisaçãocho do dr. Ivens

.

DE TljUCAS por uma· ..�soluçiõ do
de AraujO ]TribQnal de C<ontas

ZETA
dAIHU t::ALL.t\DO
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Mandada rezar pelas exmas.
sras. d. d. Argentina Caldeira' e
Maria de Lourdes Bastos, terá
logar, amanhã, ás 7 horas, na

Igreja de Nossa Senhora do Ro-
Ter.-á lugar, hoje, mais um sor- sario, missa de sufragio pela

teío do Credido Mutuo Predial, alma do nosso saudoso com-
.

que tantos beneficios vem pres panheiro de trabalho João de

tande, desde longos anos, ás Medeiros Barõosa.
Classes menos abastadas, em ra Ta!llbem, na pr.oxima segun
zão . da insignificancia das quotas da-feira, na IgreJa. de Nossa
habilitantes dos vultuosos premios ] Senhora da Conceição, outra
a receber. I missa se realizará, sufragando a

alma daquele nosso brilhante
colega, mandada rezar pelos

H'omenageado em I
seus afilh�dos Ferna�do Brug-

I gemann Viegas e Mana de Lour-

P t AI h
des B. Campos.

or O
.

egre O C e... Tanto para um como para
. outro desses piedosos atos de

fe do I=s,tado Mal·or· piedade -

�ristã, a. redação de
L, ,_ «A Gazeta» convida os seus

do I=xe'rcl·to prezados leitores! c�nfessando-se
L de antemão gratíssima pelo seu

comparecimento,

o sr. dr. lvens de Araujo, e a que, pela aquisiçao da na

ilustre Secretário da Segurança cionalidade brasileira, parecia pre
Pul lica, respondendo pelo ex- tenderservir...
pedlsnte � Secretaria do lnte-l Outra, pois, não pode ser a

rior e justiça, exarem o seguinte. nossa decisão que não a de pri
despacho, em uma representação: vá-lo de encaminhar a formação
que lhe foi enviada peta lnspe-I de crianças brasileiras, de acôr-
toria de Escolas Particulares e: do COIU o art. 6°. do decreto-lei

· Nacionalização do Ensino: ln. 88, de 30 de março de

1938'1«A' vista da representacão do, Ao Departamento de Educa
Si. Inspetor O.eral de N�cio,�al.i - ção para fa:��r" GL1:'11prir êste de's- .

zação do Er.sire dete.mino seja I pacho».
"

o sr.. Afonso julio Augusto Vi- ,

.---------

tor Timermann afastado das fun- Pavilhão deções de professor da escola par-
ticular Pedro II, de Blumenau,. I t,
-onde leciona no curso comple- ISO atnen O
.mentar.

Em verdade, o fato verificado
por aquele autoridade escolar de O sr, Presidente Getu
ter,� êsse .pr(>� ssor matriculado Uo Vargas, màls uma vez

,no primeiro ano da referida es- ccwrespondendo ás aspl..
cola três filhos, nascidos no Bra- raçõas de Santa Catarina,sil, em, 1931, 1932 e 1933, os acaba de autorizar o Dequais desconheciam a Iingua pá-
tria, revela menos. desamor do partamento Nacsonal de

·

Que desapego aos; sentimentos e Saúde Pública. a distri
.a cultura nacionais, prevenida buir 'a verba de ••••

.avessão a êsses sentimentos e a 200:000$000, para a cons
essa cultura. '

t ã FI' •.Acresce que Q ãludido proíes- rue o, e� _orlano�o IS,
sor .se naturalizou brasileiro, por I

de um pavllhao de tsela

�.p.�datado
de 31 de outubro de mento de. doenças conta-

� ,e.' .
depois �e ter .requerid.o, giose agli!das.

'

.,
e .'A . quirido a cldadant.a ?rasl-1 Fic� assim o nosso

· letra, lhe nasceram dOIS filhos, I '..'
o de nome Orlando em 3 de I Estado devendo mais este O dinamico Prefeito Municipal de Tijucas, sr.
julho daquele ano, e" o de nome 'II beneficio,

dentre os lnu- Valerio G01ílles
Norberto, em 7 de setembro de meros, que lhe tem ou- Tijucalil, se'iJindo a lei n stur.rl tambem se renovou com o

1933! como, com muita proce- torgrdo a elevada e -im Estado Novo.
'

dencía, observou o sr. Inspetor parcial visão do eminente. .

A administração municipal fui Plltreque a Valerio Gomeil�
Geral.

eh f _I 'Na - ,.' ,Valeria Gomes, reune qualidades de um verdadeiro chefe;
Esses fatos evidenciam,' em e e c.8 ç�o,' -

inatacável em qualquer dos setores de �:Jl vi-Ia, é iargamente co-

,

iUlneira insofismável, que Afon- \
-ihecido pelo seu cavalherismo e claro tino administ.rativo.

so Julio Aegusto Vitor Timer- Acha-se detido
"

fEijuc8s, sentiu logo a ,,?a 8l!vi,iadf', vendp'o enfrentar e

mann ainda se não identificou, venc.r um problema que, a mUlto, vInha cJrecendo, um combale

�elo. coração e pelo éspirito, que I De ordem do' capitão Anfonio tenas e sem treguas: 8S estradas.
e mIster a?s qu� dev�m orien- de Lara �j-bis ilustre Dele ado' Hoje, não mais cabe á5 ruas IId cidil�e o .:spitéto de m�r

!ar e alumiar a mfancla, com os de Ordem :Potltica e: Sociar foi gro 3S0, �rque �as .or�e� sefenas com o no TI1_?cas. .Interêsse da terra que o acolheu detido e recolhido ao pateo da i.' A lDstruçao mUnICIpal, tambem sofreu a aç�o �(I seu dlOa·

T' i' _. Policia Central Hígino Ludovi- I D?Ismo: o:iIenon aos professores a, comparC'cer ás re?nIoPs pedago'
er;�ov�.or entae_o no da Silva �oIteiró' operario' 'IGaS realIzadas !De�salmente no Grupo. Escolar «Cruz e .Souza »,

. ..-"1! a se. Iza�ão do do L10yd 'Br�sileiro. _' � que obedece á dI�eçao do, talentos') P{bfcs�or Osmar Nu�es;. aumen-Cambio . tou os seuil venCImentos e deu· lhes materIal e casa!:! tnan eonfor. II

RIO, 3 - Esteve em con- Foi removida veis porque,. -segundo nOI disse, pe..;nsa como o professor Sebastião

'f.renela com o ministro . .

R?Cka: pree.lIi1amOB aprofundar e nao �penas utender.
.

Artur de Sousa' Costa Pará a Cadéia·· Publica de UltJmamltnte, .tem o sr'. PrefcIttl, _volta�oA Buas vIslas para
·

' , São josé Se' ão da Penitencia- o embelezamento da Cidade. Na praça Joao Pessoa, em breve será
O SI". Francisco Alves dOI rl'a f"

ç
'd' d P I" feltivamente inaugurado um bonito ja,rdim, para o que lerá convi·

F
' " OI' removI a a o ICla .

Santo� ilho, que, como Central, ,a detida Orlandina de dado. Q ex�o. II�•• dr. Ioterv��tar Feder,1.
noticiamos, acaba de ser jesus. >

• NOI fehcltamo!l os tlluquen�p.s e nOR con,rstulamos com o Embarcaram de regresso
nomeado diretor da Car- sr. I�terveDtor Federal j?ela .a�ertada e

..

feliz es�olha, colocando ![ao Rio 50 tripulanles do
ieira Cambiai do Banco Agredido a eaeête �aleno Gomes á frente dos destmotdi:�J:. «Prudente de Moraes».
do Brasil, em substitul- Es,teve na Policia Central o A "introdurão do mate no mercado Gal. Góes Monteh-. VALPARAIRO, 3 Iaforma'leçio ao sr. Tancredo RI- sr. Carlos Pierre·, casado co·m �

1li � '........
'. que 50 tripulantes do vapor br.-as ��r"elrfJ. 25 anos de idade, residente nes- amencano

�;"

.

PORTO ALEGRE, 3 - Qge- aileiro «Prudente de Morael> par-
.Jr'

. A conferencia versou ta capital 'á rua jose Mendes n. "

.

., -

_ ,Óecfâ�ou el� que o fim princi-, neral Góes Monteiro, chefe do
I tiram de regresso ao Rio de Ja-

,

-...

sobre, nova orientaçio 26, q�eixando-�e de haver si.do� RIO, 1 - O s�. Hans jo�dí�, pal:'�'e: �ua missão. é estud�r as Estado Maior do Exército, foi! neiro pelo va ?or chileno «Argol».
a ser dada á Fiscalizaçlo agredld_o a cacete por Fredenco delegado do I�stttuto. Nacton:al posslblltdades da mtroduçao do homenagead_o pelos. ex-c?mba-I O resto da tripulação e oficia-
d C m Necasslo, recebendo, em conse- do Mate na fe�ra de amostras 'nosso;mate, no mercado ameri-, tentes alemaes aquI radicados ·lidade do «Prudente de Moraes»'O a blo, após a pOII� quenci'a, um ferimento na ca- de Nova York, segUirá· para 'Qi' :can'O-e acrescentou que está con- com um banquete que teve lu-! ficarão ainl,i8 algum tempo fl(do novo·diretor. beça. Estados Unidos, em 5 de Abril. fiante. gar na Sociedade Germanica. :bordo do mesmo.

RIO; 3 - Em virtude de 'ha- 'diretamente ao presidente da Re
ver o Tribunal de Contas im-I publica, solicitando providencias
pugnado a entrega do necessa- que possam resolver essa grave

'�. rio adeantamento para pagarnen-] situação.
to dos operários que trabalham I

-

nas sondagens petroliteras de --�._----

I todo o pais, sob o fundamento
M· f·d� que.

é

�m.a des�eza a

.ser.11 ssa em su raglo"

I feita fór� 'desta. cap,ltal' e a�ar-' _
'- ,� -l·.r:eta-nd.o ,�Q,A:,OO:edlataí'..P-?f",Lisa-, �.A: .14Wri :2 ..Jn2A. ção dos tF.â&,lh,oS; o'" ministro ��U :fur .D IRIV

< "

'

da Agricultura resolveu recorrer

i Barbosa
Credito Mutuo

)

Predel

"".'

•

.

Combate' li tuber
cuose

I RIO, 1 - O presidente da
Republica aprovou a proposta
da aplicação da verba para o
combate á tuberculose em 1939;
Assim, 5050 contos serão em

pregados no prosseguimento das
obras dos sanatorios que o Mi-

II nisterio da Educacão está cons
truindo no Distrito Federal e
nos Ectados. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Balsas, Meias, Cintas', Lenços,' P,p'.gadares, 'Ra,up,as, de Jersey,
Cintas e Sautien� acaba de receber linda �,�óle�ã� •

C_A_S_A_' M
;üllIII!d!!iili!lN..-m---------------------.\------tW1iR,iliil!íB�.Ij.i,,<'Jí'ttM1!!Im__IÍIII .sI ..-

O USO da anárca de togo ��:r·d�:sr:-'I.Lira· Tenis Clube Floria-l,Conaenação
no gado bovino tres da por�te, 'nopolis

.

de un" bicheiro
V�cksburg I o o N V'I T E

'O. RIO. 3-A Côrte de' Àpe-
Osanimais só poderão seri ATLANTA, 3 - Já (o!amll

Convida-nos 1)& srs. socies e e�mas. familia$ para a lação confirmou a sentença que
I M condenou o bicheiro Manoel Sá

.

d.
[retirados do , ississipi doze das neeep�ão solene

marcados sem preJu Icar' I Pereira a um ano de prisão e á
,�essôas que a i cairam, por mo-! em h . '. 'I t muha de cincoenta . contos.

d dene-.
nvo do desabamento da ponte

,.. omeoagem ao eminente e I us re

parte o couro eno-,I de Vicksburg, provocado pela I .

-: Duque de �axlqs
.••••__••_••••__ .._•••_.......

•

d " " enchente do rio, de pois àas vio- -

a Figura méxima da Historia do Brasil, O Pa ragUa I-mina a grupon lentas tempestades que cairam I ' '

P d
.

. '&obre 8 região. dur�n�e a q��l. sera inaugurado o retrato do glofl?sO at(OOo o

d
"

C t· ,
'. I ExerCito brasileiro na séde deste Clube, que se reahzará em a noite l não a m i te a

RIO, 3 - E' n seguinte o veniente.
.

on muam 8S P!SqUlZ8S p�ra e SABADO, fi de Abril de 1 939 ás 22 horas.' •

lexto do decreto=lei, baixado pe- Ao,t.. 6' -- O pres�nte de I encontrar. duas pessoas que

am.] I _:-'-. n

.',
. Int romissão de

lo Chefe do Governo, regula- ereto' lei entrará em vigor, emida faltam: .. _Apos a recepçao o nLtr8 Ten's Clube oferecerá ás dis- extremism.OSmentsndo o uso de marcas de todo o território nacional dentro As vítimas são automc,b,lastn t' 01;15. CLASSES ARrAADAS um

fogo em gado bovino, - dp prazo de seis (6) meses, a qu�, no meio de e�curidão da I Grande Baile
'

. «O presidente da Republica, contar da data de sua publica- noite e não tendo Visto que a I· , . ,

d d ib 'Ih I ponte tinha caído avançaram e corw rmcio ás 23 horas.
.

usan o eiS atn U1ÇÕt"S que e ção. ,.
.. '. I .

contere o art: 186 da Consti- Art. 7' - Revogam-se as
se preclpuar�m no, no. : TRAJE. DE RIGOR OU BRANCO '

.

toiçao. e, disposições em contrario. Por ?cas'�o da "quéda dos i. .

'

'., : A DIRETORIA
Consid�rando que o couro Rio de [aneiro, 29 de mar- automov�ls, Oito pessoas foram,' .

N, 1 ro 10v-6
vacum constitue artigo de grande ço de i 939, 118' da lndepen- s�lvas, ficando algumas deles fe-

valor economico para os merca:
\

dencia e f' t: da Republica. -I r�ld_a_s_. _

dcs interno e externo;. .

Getul;o Vargas, Fernando Ces-]Os bandolai,:"Considerando que li industrie ta». 1. -

';

nacional de cortumes não só pe- II "ros
lo progresso já realizado, como

10:1-_ ... I J n.

I J' • assa __raIO "'. v a a -

�elo v�ltoso caplta ,ne.a dlDvebftt- CARTAZES te, ronbando-Ibe 84ldo, eXige matena prima e oa .

t :

lid d
'

d delei eon OS .

qua I a e e Isenta e e eitos;

DO DIA
-

Considerando que' do máu
RECIfE. 3 - Entre as 10-'

emprego da marca de fogo a2 ..

celidades de Calant'! e Campivêm prejuizos pau a economia
nacional, resultantes da deprecia PROGRAMAS DE HOJEt na Grande, um grupo de Lan..:'

I deleiros assaltou o empreg3dl?
ção que sofrem os couros e, .n "

.. ' , f
v

�

Considerando, finalmente, que Odeo'ú;' '0 lide.. dos'da 1írma J. Minervinô ". Oià:--

Ieinemas O motorista do carro, em
se faz indispensável a regulamen-

f que ,o mesmo viajava � tentou
tação do uso da marca de ogo

.

A's 5 e 730 horas: reagir,· mas foi ferido e logQ- do-de modo a presservar os couros

de defeitos que se desvalorizam Em últimas exibições:
miD'ido.

.

nos mercados intemos e exter-
01" d

Os meliantes conseguiram rou-

com lv'a e Havilland e bar a quantia de 84:000$.
nos, G BDecreta: eorge rent Teria fU.gid.o.'
Art. l' - O gado lovino em

d e um le pra�s6 poderá ser marcado a ferro Onde o ouro se
Sa !'" io

.

candente, nas regiões da cara, esoonde
do pescoço e abaixo de uma

I.linha imaginaria ligando as arti- Preços-2$500 e 2$000, RIO, 3 - Um caso inédj�o
I f b' I d ocorreu ontem em plena hV.f:n:-,

cu ãções emuro-cu Ita, e sorte
6"I�JIlIS 6"ORO "'DOS Ia 28 d�. Setembro,' quando

a presserVllr d�. defeitos a parte .....l"Wn "" � . ,]

d d dumleproso, em estado irnpressio-
o couro enomina a «grupoo».
A 2 b d Rex, às 5 e 7,30 horas: oante, ali apareceu. ..'·,rt. •

- Fica pIoi i o o
'O comissario do 18'. distrito.

uso da marca, cujo tamanho não Bloqueio com Henry Fonda e

possa caber em um circulo de Madeleine Carroll. :ompreendendo o inconveniente

f'oze centímetros (O,m,ll) de que disso resultava, c�municoti-
diarnetro.

. Preços-2$500 e 2$000. se com a Assistencia· Hospitalar
Art._ 3' _ Fica igualmente e a Sau�e Pública. dali respon-
b d Il1iperial, às 7,30 horas: .Jendo nue nada seria possivelproi . o o emprego da maIe'! '1

de fogo comumente usada nos Almas bravias com Wallace fazer.
Em . vista disso, o comissario,matadouros, para identilicação de Beery e Verginia Bruce.· .

animais e couros.
achou preferivel levar o doeQle

Ad. 4' Aos ptoprietarios de Preço:-l$500. para a' 7a. Delegada' onde

gado bovino ou de estabeleci, declarou chamar-se Edgard Rc.-

mentol industriais será aplicada a

•

, drigues.
"uI,. d.20$000 (vin'. mil�"1 .

Pr••um.·•• que ,.nh� aI. f�-
réis), por animal mart.ado em,� Severino Ramos e se- I gld� dle algudmbleprhan� pOI' B APlD -O porque o �eu calor é mais int�nso do qu� de qualquer outro tipo de
desacordo com o que' prescre- r nhora Eulina Ramos J tdraz,a uvals

e orrac a,.
á�stlD: fogareiro, permitindo' cosinhar mais rapidamente..

�

vem os trls i' 2' el vada " � as a (leu tar as mlos, J C ... lI E�ONOMI�O porque não ha no mundo inteiro comb�stivel ttais barato e com mais

ao dobro e�
e

de, . � participam a seus parentes e h pletamente dila:eradas pelo ter-
.

. calorias do que o Oleo �rú.
d

.

' caso e remCI- r-.: pessôas de suas rela ...ões. � rl'vel mal. 6" O M O D O'
.

f'
.

b b h 'd I' I"
,.. ft ,,_ porque unCJona sem' om a, e a c ama seM rUI o, Impa e alU,encla. � o contrato de casamento de. �I dArt. 5' - Cabe ao

Departa-I"
sua filha A N A R A U P P ft gra ua-se como a do gaz. .

me�to Nacion�l. d� Produç�o II RAMOS com o Sr. ANTO· ii O ".: tro'd a
PR ,i\. � I CO -pc.rque lIão nec�ssita prtaquecirnento, nem tem possibilidade de enlu·

AnImal, 90 MIDlsteno da Agn- II NIO RODRIGUES.
. � m n.9 '.

'

pimento. . ..
'

cultura, zelar poc ,inte�medio de

Florian�polis.28-3-1939.1.
Guerra e e SI- BIGIENI€_O porque não produz év..anações que possarn afdar.�·paladardacomida.

f I

I
tuação dOS E ti, 11 R O porque funciona sem pressão, com um combustível não

.

explOsivel.
sf�éuIs orgão� e uncdlOnaraos, Pde o I �:.��oo �� d SS·7 I" O di·

.
1 -cumprimento o presente e- �

I It" rTluno, A. ti �D porque n�o pro UI fu igern; ri�m suja as panelas. '

treto-lei. 11 Ana
II �

"

B i\. R i\. T O porque. o seu preço está. ào al�an.ce de Iodos.

Paragrafo unitO - Essa flS·
�:ím

e

I;� RIO 3 - Ao fazer, entre- O Oleo �rú para o fogareiro "BEl" custa �OO rs. o litro e produz uRla clle.ma
callzaçAo será exercida:

I
Antonio;r--- ga de 'um eshndarle ao «Bata·

,
de gaz azul e de. calor elevadi:l�imo, d�_��te � O horas."

a) do! p:(;ferencia nos mllta- =:J lhlo Vilagran Cabrita,., o ge- .

.

O SEU CONSUMO é, portdnto,. apenas dC,liio reis por hora.
douros liujeÜus, á inspeção sanl- hl noivos neral Eurico Gaspar Dutra, ml- ,. �'. _

, ,.... . f '

taria federal; N. 122
iim�.. i&;;OO

9v-2 nist.ro da Guerra traçando um Diversos tipos e tamanhos -Com forno �q,aptavet- -E já 'com uma' grande ven-
CJ

d b d d I da na praça,--Peçam demonstrações;. e ,Çi.�.'�..I.,a"gos, ao unico vendedur na praça:
• b) nos matadouros que aba- rapl o es oço o mun o, resa· "

.

-,-

tam para o consumo local e nes UMA ASSINATURA MENSAL
tou que «campeiam livrem�rlle

I Casa E '1-ETR I'CA' ��:to�"'�O
p'oprios estabelecimentos pasto- DE «A GAZETA» CUSTA farejando as vitimas, a cobiça.� ,.."
��re����� umus� ��ooeo����:�4�·��,�·���������������������������������

CASA QUE MAIS
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Vantagens do Fogareiro de Segurança
RE I,' a Gaz de Oleo Crú (Dies�l)

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

BARATO
A NO·· 6

VENDE

RIO, 3-,Ao transitar pelo
Rio, com destino aos'

, Estados
Unidos, o general Estiganibe,
futuro presidente do Paraguai,
declarou que sua palria está .ago
ra ceminhendc com prosperidade.
Salientou a importancia da SG-

Ilidariedade .ccntinental, no me

: mento atual, quando . a Europa
se debate nume crise. Acentuou
que o Paraguai não ex-rce in
fluencia alguma na politica mun

dia].
«Teremos um governo pura

mente democratico, não admitin
do a intromissão de quaisquer

. extremismos».

�Su,bme"fleu
umr'eboca

,dar da ma

rinha

RIO, 3-lnforma'!le que; um

rt:bocadcr da· marinh�1 o quando
se apróximáva da ilha Moban
gue, a tochi a

, velocidade, cho
cou-se violentamente contra a

quilha. do navio «São Paulo!t,
que naufragara ali. ha varios anos·
rompendo-se comp!elamente o

casco, sendo <> rebocador inva
dido peldd aguas.

Uma lanch�, que passava pe�
Ias proximidades.. ouvindo Ol!

gritos de socorro, aproximou-se
da embarcação sinistrada, conse

guibdo retolher os Iripulantes.
Pouco depois, o rebocador

t .: !lbmergia completamente,

Moder salmos
aviões JU 52
ligam com a

maxíms segu
rança e pontua
lídatíe., �""-:"..uç•. '.

• BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BOLIVI
PERU'

�

S·!!I,-!!!Iel!l-..j· �. Europa
•

PASSAGEIROS em 2 dias

Sineadto Co,.dor Lida
Agentes: Carlos Hoepcke SII.A
RUA. CONSELHEIRO MAFRA, 34 Florianopolis

. . ,

-----,.-, .
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_ :::�i:OF.���=r:r�:'e::: I C*t,*\ }, ��,:::� Tr;:::::.�'ã:e 1::����tff��1�ti;·�:·i��;:.d;
duçao Vegetal' do Estado',�,,' :, R A D I o ..Julga.,....�nt�s lif:l:'�; ��::t:.J:�.b.�:·�:

,

".,

'. ' �(::,::I:·::;"., H:)_]:::::::::" . ·4 n,A'
,

CIO"nft L�
d:����� ·1 ;;;�o eT;:���:sk; &:. �:�r:�:E d I t a I ,c'::\':::'�::::�::::s:::I:::'" : .". -' ...

Fontes.
Habeas-corpus de Jaraguà, im- Rdolmada a sentença abse-

petrante e paciente Angelo Ta- lutoria, para condenar o R. a

manmi. Relator o sr. des. Pre- 6 anos de prisão celular, �ráu
sidente. minimo do art. 294 § 2. da
O Tnbunal negou a ordem Consolidação das Leis Penais.

impetrada em face das informà� . Apelação crime n.. 6.089 de
",:---." ,

:.Programa noturno ções do sr, dr. Juiz de Direito
I
São Francisco, apelante a Jus

de se acharem junto aos autos o liça e apelado Jurdilino Manoel
,

'

D]_ 17.30 is 23.00 horas atestado de miserabilidade íirma-) Miguel Fernandes. Reiator o sr,
,

. 1:' }:'. . Huno RDlan� .
do pelo juiz de paz. «Urbano Salf:s. e revisores os

" .Cf) . '" ����1!�76�9 ' I Recurso crime n' 3.335 de srs. des. Alfredo Trompowsky�e
Hobór 01051 IOlleans, recorrente o

.

\. Suplen- Henrique FO'lte.s.
,

.

I
.

J f

O T b II�;'
r far:;INr�� ..' te do Juiz Substituto t: recorri-, �

I r� una negou .provimento
Orqu�5tra Cle OanS89 I

do João Klehm. Relator o sr. a ape açao, para confirmar a sen-

RaOamés e a
.....
FJIl Stara

. des. Tavares Sf}brin� e reviso- tença ahsolutoria, pela justihceti-RegIonal Oe uante .santora I
·

, . dI'
.

d f '

EOuarôo Patan� e sua Tipica ('orrle",tes res 9S s15. des. Me erros FIlho Vil a egmma e es,� propna.
'Romeu 6hipsman com a orqueetrc Oe

I' e Silveira Nunes; Apelação crime n. 6.075 de
('oncertos

F
.

d
.

-

I d í I I Alb B' J •

_ I OI nega o provimento ao . fi a a, ape antes erto UZZI
':

Rberturto clomt VOZES,,�OVAS. elementos
I recurso, para confirmar a sentenca e outros e apelada a [usuça.es re an es no rcoro, � �

.

recorrida que consultou o direito I Relator o sr. des. «Ue bano Sa-
R's horas CErtas, 'ornais falaõos com no '

I
.

dtidas em primeira mão, forneciClas e a prova -dos autos. es» e revisores os srs. es. AI-
�'''''.; pela A tiOITE, aob o patrocinlo Recurso crime n' 3.331 de [redo Trompowsky e Hen,iqueCIo SFJL DE E'RUTFJ EHO E DA

F'

EmUL50 DE SCOTT. Urussaoga.; recorrente o dr. Juiz ontes,
'

. R's 21.::.10 (,AtiCAo Da DIFJ _. Escrito de Direito e recorrido Rafael Contirmade a sentença que
e lnterpretcõc per Lamarllne Babo, Bdoli. Relator o sr. des. Urba- foi imposta aos apelantes.
uma oferta CIo casa Cle louças "O

no Sales e' revisores os srs. des, Agravo n. 1.054 de Floria.DRAGÃO. .

IAlfredo Trompow.ky e Henrique copo is, agravante o adjunto do
SIaURer Cle !!Ituôio·: Celso 6uimarães Fonte.t. 1. Promotor 'Publico e agravadoIZ ('ecilia 60nçalues.

O Tribuna,1 negou provimento Geraldino Fraaci6co de Souza.
ao recurso, paro confirmar a sen- Relator o sr. des. «Ulbano Sa
tença do dr. Juiz de Direito que les».

Rosl! [,2e, Irmãos Tapojós', Ernanl i\e
N d

.

-' Baffôs, mario ('tara, maurp Cle Oliveira decidiu com -acerto, julgando im- ega o prOVimento ao aarav
-

.

procedente a denuncia. para confirmar a sentença agra-A's 22,00 •• Pa'ginas Esquecidas .. Pro'
R d'

, grama Cle reminiscencias, litera�lo e ecurso c�jme n' 3332 de va a, que tem apOlO em o pro
,

'. musical a cargo te: Celso 6U1ma- São Jot>quim, rF.c: Tiente O dr. nuncillmento de todos os medi-
.

-

.. '1. , rí5es, Abigail maia, Ernani Barros f- ,
'

e os musicas ÔIJ oassoao.
I
Juiz de Direito e felorriclo Luiz cos que oram ouvidos DO ce..

.......................................8•••••••••••" I Leandro ·POltO. F e'ator o sr, correr do processo. Tal'llbem�� ., .�

-",

�
"

'A maiorSerraria deLenha A Gazeta, acha-se á, d,es. Alfredo Trompow<ky � re- I pro�a testemunhal, não favore(
Fone "1.100 ,. ; venda no ,Salão Progresso' v!-:;o�es os m. des. .Cu!lherme I

a lupolese de aCidente.
,

.

_

.... f Abu e Tavales Sobrmho. Agrav9 n. 1.056 de Flona-
<' .,' -" Confir�ad.a,? � sente�ça que, nopolis, aglllvant� Tom �ildi e

SANAT.. ,.·O·..
·.< R' Iti.:.....�,[�''''S·, A'�".; ',",'1T',A. (A'T,ARIN,A" '

..,

i
Julgou prescnta ,ai ação in'.entada I agravado GeraldlOo Pe.relfa. Re-

I; . U I"
. i,_con;�ra o �c�rndo.. ," 1;lator o sr

.. ?�s: « Hen��que Fon·
,'. '1 ,

.

.,
�,_.. _ ..; Recurso cnm'e (l' 31383 de TI' tes». .

.

;

..

.

. � .
-,] .

;
jucas, r<!conénte o dr. Juiz Su- O Tribunal nã'o tomou conhe

D· r'.", ':. And''r'el>, Kiralyhegy 'bstiluto e recorrido João LU'''i� -. cimento do agravo, P,)( ter sidlJ
i lIO de Soúsa. Relator o sr. des. interposto fóra do prazo legal
: Henrique F.ontes e revismes os

Im. des. Silveira Nunes e U .. -

-
-.,..------

I bano Sales.
'

.

AlI!'

Negado p!?vimeflto ao recur·1 L E I L A O
so, para confumar a sentença qu:" i Reall'za-se no

.

d' 4 d'

I
. I " proxlmo la

I T� g� U IIl1proc,;dente a denun-, abr,il, ás 19 horas, á rua Conse
! cla.

.
'

. '11�eu'o Maft.;a 84, importante lei.

I Apelação crime n. 6.108 de Ilao. _. .

I' Tubarão, apelante Teo,doro Gu.,
Serao vendlpos,. �ove!s par

'1. I d J' R , quartos, sala de Jantar Rala ri
I
tl'l e ape a a a l:�tlça., e ator I visita, bicicleta, fogão' eCtmom.

;
o s,r. des. «Medllros FII�o». e

I co, lou§a� de vid.ro, temos de cou

I r�Vlsores 05 srs. d,es. Silveira Iro, canarI?s, sa�lás, tapetes, qU:l
I Nuees e Gustavo PIla. dros e obJeto mquelados.
1 f,)i dado, em parte, provi·
I mento á apelação, para reduzir Bom ·

j,a
pena ljue foi imposta ao R. negocl<-,

80 gráu mínimo do art. 297 d,a Vende-se. lVlagnifica chi!
;.;_��--�-------=-==O:::::::==:::::,=.=====ã ConsoI:dação das Lt'is PenaIs • cara ao l<ld

•

rda E$tação Agronomica, COI

I otima, coofortavel e grande ca�

A' I'R' FFIANCE I de residencia, belo pomar, ja,'
_---'----. .:.;.,.--�-'-------------.---- I dins e inumeras benfeitorills. Dls

põe de grande extensão de tn'
I fi' I .1'

, i ras para os agnco as ou ,-'.JIVI·
!
são em lotes.

Tratar na

.

-

RUA TRAJANO, N. I!
:N. 50 . P
I
I_------,----------------�.

ICHARLAUTH
I é o crelDe que .evolucionou '

I mundo velho, e, óra revoluciona'
I Ame,ica do Sul.

Faço publico, de ordem do sr, Diretor Geral do Serviç�
de· Experimentação e Foro'nto da eroduÇão Vegetal do Estado,
que, 'la 'pir.et�ria deste Serviço, à rua Conselh -iro Mafra n� 41
I:s. distribue-se, gratuitamente, sementes de hortel.ças das varieda
des aLái'�) .relacio�!'.di\s, aos agricultore, inscrito- no f�egis�ro do
mesmo Serviço, todos os dias uteis, dss 9 ál! 12 'e das. 14 ás
17 � horo-; mediante a apresentação do certificado de Registro e

,de U(J> p<= ·'ida do interessado.
<

Abobora menina
Aéelga loura de talos brancos
Acelga loura 'comum

Agrião d' água extra melhorado
Aipo salsão tronchudo sem rival
Aipo f abano precoce
Altaxofla roxa precoce
Alcaparrà sem espinhos
Alface branca repolhuda de Bellim
Alface branca repolhuda francêsa

Berii.lgéla monsuuosa das Canarias
.

Beringéla branca (g'!ó)
,

Beterr{lba vermelha chata
Cardo da Espdoha sem espinhos
Cebôla rosada das Caoarias
Cebala a�arela' Bermuda das Canaria�
Cenoura volumosa das Cana rias
Cenoura an-arela comprida
Cenoura vermelha meio comprida comum

Cenoura Japonêsa
.

Couve flor pé' curto Lenormand .. �,

Couve ra.balJo brancc
.

Couve· nabo branc'O
. Couve repllhu Ja do Japão "

Couve'. manteiga tronchuda 'pG-riggtlê�"
Couve brocolj' roxo Costal "-"',".' ..�

�'
•

.-;.!..
,

Ervilha torta chifre de carneiro
.

,iErvi!ha baixa maravilha da Améri�1l
�'Fava .de Sevill-a ou TarragoilB
Grão de bico, de Sauco

.

:"'entilh4 lourl\ precoee . .0
""

'.

, .��stardá da C�in'1 (J�Jolhas .de 9:'uv ._
..

-d, '. '. Nápõ,. branco, çnato fr�!lcês .. ;.'�:-�
.

4;'/'
,

N4bo braóco' redbncÍo de !:São '!?Y:s'roe ,;1"".
.

�$biça·� , ;. '�?':. ':::
Pepino verde grosso' compr.ido

.

-

Pepino verde c9mjJfido
'.

Pepino cornichon para conservà

Pepino maxixe-melhorado.
.

.

Pimentão manon grande" doce vermelho
Pimentão doce grand� da Amériéa
Pimentão grande Japonês
Quiabo. Chifre de viada
Rabanete redondo' {osado
Rabanete 'redondo rosado de ponta branca
Rahanete branco bô-Ia de néve
Rabanete rosado comprido
.Repolho de 7 semanas

Repolho chato de quintal
Re'pDlho cO(l�ção de boi.
Repolho chato de Brunswick
Repolho roxo grande ,

.

Tornat::: grllOde vermelho loba.4o,
Tomate pêra Rei. Humberto

, . Tomate pêra legltiUlo
Tomate amarelo grosso, liso

Flolianopolis, 27 de Março, de 1939.
.

João D. Machado IEncarr�gado. do expediente
.

.....--- ------ ,..-----�._....,.• ...,..,.___ o __ ._ .. _c_ _ _ I
Tem 20 anos (!om�4.'a •. fuuciouar,
e ,6 $utCi r de o (!onselll. de Glter .. :

30 furto:::.; ra d. Madrid
IMADRID, 3 - Cc,meçou a IRIO, 3 -- A policia pren· fuocionar o Conselho de

_Guer'lldeu o joven Isaar: Warch&wsky, ra. A sua primeira sentenç" fei,de 20 .!lOS de idade, quando o
a condenação á pena capital de,

mume levava, 'di�farçad3, uma um individuo chamado Manoel ibalança de alto preço.
. .

Alcazá Monie, acusa-do de cum- I

Isaac, que vae s�r devld&· plicidade no aSI85sinio de Lopes
me�t� proc�ssado, cJntessou na Uch8a, quando do I�vante tio
pobcl� _que é autor de nada me-' Quartel de Montana) em julho
nos de 30 furtos. de 1936, I

. I
r...�:§lC[��*���

Faleceu o I Artur Pedro CarNirllo IIcarde.1 Da· � sen:ora I!
., AGE· N T E S .

nata Barreti 1- ..

!

Ernestol,. Ri·a:genbach & Cia.. Ltda.
partlc pam a08 parentes e It· I:t

VATICANO, 3-:-Faleceu 0-
O 'i)essoas amii'1l1 que !lua fi. �ua Conse I he iro Maf('e , 35cardeal Donato Berretl. I lha Lacir· contratou casa-

o extinto, que contava

521Hrmento
com iii sr. _Darcy Telefone: 1626 Florianopolis lhe extinguirà as serdéas. pan

anos de idade, era secretario da· Strauch Marinho.' N ! cravos e espinhas, sem a miiji
Congregação do Santo Oficio e FPOLIS, 4:-3-39

'

I.__��.a:;wlil,*_w__,_?i-------..----.------IJI!II�III!._.I irritação deixandtil-lhe a cu

i���decaQo do S�cro Colegio. ia.' i N. i21' , 26v--3 limpa, maei", e fresca.

""�. ,_.,

� '�.'

;': "

.�

"

:,...r.
'.-'

/"Programa diurnll)
1)e 6.15 ãs 17.30 horas

Amanhã:

�

, I:'
10,

DIRETOR PROPRIETARIO
/'

EstàÇão PERDIZE5 - Vila Vitoria � Estado
d�� Santa Catarina

�

"
O melhor esfabelecimento-,' perfeitamente aparelhado

p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doença3 pul
monares (pneumotorax,lfrenicotomI8, toracotomia). E!:te Sa
natorio eneon tra se localisado na Esta�o Perdizes - Vila
Vitoria, na E'ltrada de-Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradr;ts de automovel, com' clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de .Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para éxames dê escarro: fezes. sangue, etc.. .

,

Seção separada para convalescentes. de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota·
mento, etc. .

./ /

America do Sul ... frai1�a

CHARLAUTH

Correio aereo,

FECHAMENTOS DAS i\I1AL�AS

P N··
..

t · EUROPA, AFRICtl,ASIA,OCEANIA,
ara o or e. cada SAU",OO, ás 11 horas nos Correios.

Para .0 S,'ui·. (TRUGUÃI, ARGENTINA� CDIL�, ROLI
VIA, PERU', cada TERÇA-FEIRA, ás 11

, horas nos Correios. '

·Brasil",Eurapa 2 diasem

CHARLAUTH
- não é um creme comum

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

GAZETA DESP'ORTIVA
Murili,o ' Nei

A vinda· da G�uar:an', deAoentuado O in�Ponta G'r.uS-Rs·�:" a ests-
teresse peloCap/ltla,I, ,

.
:

/

Sul- ArneriCa,noCirculando IIOS rr.eios' éSp[)rt�v,OS desta cüpit�1 que em vir-

tude c!e a Liga Floriánopojíta'na' de /;fu'l!!b61 quere r cobrar '

á im- d'e ,8a s'ket .

portancia de 200$000 de T ..K3 PlfTI)' os jOiios, que o Guaraní
viesse a realizar nesta capital e �,queJpor este motivo o empreza
rio ou emprezarias para a vinda' daquele Club" deixavam de «fe
char, entabulaçõess , declaro que 11 '4jga" n�o, foi consultada nesse
sentido e que nem tão pouc-o' a Ta�':C;aso, fosse cobrada,

-

o que
não seria, p�is,'que a Ligl} coslurpa�'Jâé�!it6L,para q'IJ' possam s�
realizar partidas com bons quadrcs-impottane naquela quantia

Fica, assim, desmenndo (! boato, e desta Iórma provado
que se o Guaraní não vem a esta Capital é Ião sómente receio
dos eroprezarios em terem prejuizos,

A alarmante frequencia

comI
UIP magistrado d� carreira,

ue ós dubes de futeb9J estão entretanto, não pode Julgar com

ecorrendo ao poder judiciário par.a leviandade, sob pena de c�mpro
esolver as suas querelas esporn- meter a segurança dos alicerces
'as vai acabar creando uma cons- do edi6cio social. '

trangedora situação para os noss.os. Um juiz .de. futeból, para se

conspicuos e venerandos magrs- Impor, preclsar�a comparece!' ao

trados.>1f _ campo de beca e com as vestes

Uma das primeiras censequen-] talares. ,

..

cias desse novo estado de coisas I Da mesma forma, um JUiZ de
será a obrigatoriedade que se: Direito, para lavrar uma sentença
impõe aos impolutos juizes do; de �ute�óJ, deveria co�palecer à

nosso Iôro de frequentar os nossos, eudiencia de boné. camisa-esporte
campos de futc:ból e ao mesmo; aberta ao peito, calças de flanela.
tempo estudar a fundo a letra e; sapatos brancos com sola de bor
o espirito das regras do "Futeból : rocha .e um apito na bôca,
Assoc.ialioo_". N.!Is estante>; dos! "

.'

dos : (D "A M h
-

")nDSSOS Salo�õ�s,além d�s lr.ata os i '
e

,

IID a

sobre o Direito Constitucional e

G ...I d 1o Instituto do Habeas-Corpus,.' ra 11ue e ..

ai�da terão. que ter �. mão as!, sastre deultimas deC1SÕ�� da IrlfaD a res- I
peito do "O{f-Side" e DDa ma-I tr�m em I
neira correta de se bater um pe-IS' a Inalty". ergapei

�Um i.uiz, pata exe�cer .

cOOJ
, Iconsciencia o seu sagrado mi ter,. RIO, 5 Telegrama de Ara

precisa conhecer a meteria, pois I
cajú informa que' o trem prece

som,ente com pl;no conhecimento I dente da Baía, desc�lfilhou en

da causa podera exarar f\ senten- a� estações de Tebalda e Ara-
ça com j'lstiç�. : cajú. _.

Nessa� condições,nà-o é possivel Toda li composição tombou na I
fugir às pontas ameaçador&s desle linha, havendo quarenta feridos.!
inquietante clilema:-ou juizes de BAIA, 3 Confirma"se que o

foteb6i se II�mform3m em �agi5-" trem mix.to ,_da Baia
, des,car. il.�utrado,� para Julgar as ques�oes do

I
nas pro?,umdades de Ara�a)u,futebol ou, então, os mag!Ctrad.o� tOllJbando toda a composição,

t&m que se transformar em juizes havendo iilumeros feridos, indu-
,de futeból, para decidir .com cri- slve o sr. DúrviiJ Maynard. Iterio as questões esportIvas que

C· . G I
3bes são submeti.-jas a julgamento. O n1O ago:Numa ou noutra hipotese, po· Cout·lnho ve�

I

!fem, teremos que assistir a uma

:reforma do poder judlciario. 1In;1) a p 0.1 i t i c.. a M
..··:;..s'"·u-;;�n"":'':·��''G'"a···-;:°D····E··C··

...

I-de que possam ser introduzidas _11 � WB �",.... _

as inovações que o caso requer. total ,ta. Ia ve�ador 50.. <ir,
'.ME-""TO

'

O juiz' de futeból é lambem • J:'4'I
chamado arbitro. porque julga RIO. 3 _ Externando, a I itar iD
arbitr'aríameóte e, por isso, não

um vespertina, a sua opinião Sô
raro, é retirado do campo em bre os estados totalitarios, o ai.
petição de rniseria.

'

mirante Gago COeltinhú declarou:

A inda o caso «Ele6 pedem muito para deixar

das pe r """'" a. por pOUI..O e ganbar alguma cou

sa. Nada mais ,nem menos que
nen tes à i rn·

um sistema comercial. A ltalia
prans a es,por- exige uma porção de coisas,
, tiva "

. mas no fim conlentar-se-á com o

, .. . I controle d� e.strada de fe' ro QUf1
Apesar dOI ligeiros comentaIlos leva à EtlOpla.

'que tecemos em torno da atitude

�rla dirigente do futebói em F19-
:tianópolis para com a imprensa "A GAZETA" acha-se á
'fs-portiva, até hoje estamos aguar- venda no Salão Progresso
·,dando uma pro�idencia da L.F.F.

O gesto, "anti-esportivo" da en-
.

Itidade prelidi�a pelo e,Eportista
[Lico Moritz; está causando pés
:úma impressão em nossos arraiais
esportivos'�

Sabemos que per 'toda esta

semana, a. Associação dos Cro
..)'Iíbtas Esportivos" em re_uni�o de

I d .'. ••_�._--...-•••_.-t
� ua diretoria, a qua everão_ com- ,

.

. d -I
,a

.

parecer todos os redatores espor- U fh• I Ig.n li

.tivo. �os jornais ilbéos,:tratará dOI ela _avi
eas••

m.nt.da

Nelson M. Nunes
Vice-Presidente da L F.F:

........................eo �

•

Dlr-ett.o
esportivo

ma refofllma
que se

judiciaria
impõe

A COMPANHiA QUE. 'PROPORCiONALMENtE,
MAiORES Q1JANTIAS PAGA

�
(;olDbinoeões S'orteadas

Em 28 de 'Fevereiro

�,Plano "A"

I
Plano "B"

, USR E T V � fi l;l�o�o ;o,'vt15Z p X P E Dj R S �3 'Q N 11 A S 5
Do '1.' ao 12.'

venho, por este meio, tornar pú
blicos os meu'3 agradecimentos,
muito sinceros, aos drs. Saulo
Ramol e Angelo VlCombe pela!

, ,

.: ,dedicação, interesse e edif�cante'
navio -encontrou entre São Vi- zêlo a mim dispE:osados, durante

1cente e Fel'Daodo N.oronba, um

10
tempo q�(>. esti.ve lIob seus cui-

ii,f '1 b d
'

- O K» 'dados profl9slOnals. '

iragl arco e nome. q:. •

Sobre tão nobre& e' distintos .,

navega�do a vela e tfl�ulado por I facultativos, que aliam á profis
um UnICO homem, arvorando a sãe todos os possiveis sentimen-
bandeira britanica. tos de caridade e abnegação, a

Recolbido a bordo o nave- -proteção e as bençãos da Provi-
d I··

'. I dência.
ga or so Ita[lO, q�e trajava ca -

Zeneida Freitas
çãa, de banho, disse ser. «?atu- N. 125 3v-2ral da França e que deixara a

Ilha de Malta ha d@is mêses em 'CbM SE IS
busca de aventuras». Rumava ANOS DE
para Recife, mas suspeitando que ID ,�r::>E· E JA;
sf"guia rumo errado, confessou DIPLO-
que desconbecia completamente 05

"assuntos de ,navegação e que M.A_DO ...

conduzia apenas algumas latas
de conserva, Pouco depois, ins
truido do rumo • seguir. conti-

'r
I

RIO, 3-Comunicam de Sio
Paulo que a !>olicia santista,
ap6s longas diligencias, prendeu
um louco, que depois de tentar

assassinar um lavrador, fugiu para
uma ilha, onde se enhincheirou,
resistindo 'S autoridades•.

Z 1 Cj Y H I

T Y AI LQHj
c S 30 V � 3jN "22

NK 35 T N6 i fi ta 36

Inlornnaçõcs e �r05pact)S,

MACU,,\DU & t::ia. .' ,
.

RU?l João Pinto n', 5 -

� ,:,f;�a:-'- - F-�o-r,iél"'n.O-po!js",
y

FI9rianopol-i·s, 4-4-1939

R'edator:

Promete alcançar. excepcional' fadas - almoço e jlln�al I�"
brilbantismo o 3' Campeonato gumes; vegetais, arroz, carne de
5ul-American� de Ba-ket-ball.que vaca ou -peixe, frutas cosida. OU

desperta a atenção do mundo cruas, Não deverão b·:ber 'àgua
esportivo brasilriro.Contand:> Ci)1Il ou refrigerantes após o)reinamén�
o concurse dos quadros represen- to.
tativos do esporte d" cesta do Pc:lo controle do dr. Vicente'
Bresil, Argentina, Chile, Per. e Rondinelh, precisam aumentar de
Uruguai,prevê -se um dos maiores peso os «�cratchmen» Adilio,
espetáculos esportivos realizados De Vmcenzi, Mor.tanari!li, Si
na Cspitol da Repu�lica. mões, Gatinho, -Celso Dahro�

Só o fator de se tratar de um Celso Meyer, Rui de Freitas e

certamen
'

sul-americano, justlfi::a o Dourado. Estes estão com o re
grande interesse e 1\ invulgar e5- gimen a seguir: ás 7 horas -,
petetiva que -vem despertando em ming6os, leite com assucar, 'café.
todos os meios espertivoe do Con- pão e bastante manleif!!; ·'as
tinente. 10 h r ss - um copo de leite
O preparo te.nico e [isco da. com assuca.; 'ás 12, :horàs 'e

nossa representação continua a 118,30 h.Jtas-rnenú apresentado
merecer as maiores atenções da pelo restaurante, para o que de ..
f�ederação Brasileií8 de Ba,b-I verão sentar-se juntos afim de'Ia
ball .. Dezoito rapazes se errcon I cilitar o' serviço, às 15 horas'-. '.
tram co?c�ntrado5 no Fluminen�e, Il�nch no restaurante;. ás 22 .bo:'onde fOI instalado um magnifico '

ras -um copo de leite quente 'ou
dormitorio.

, Arno Frank e Ütacilio Blag .•

estabeleceram a criação de um

boletim diarid, no qU11 são afi
xadas todas, &5 ocurrencias ver:.
fi-:adas durante o-dia anterior,
na concentração. O regímen ah
m'!nlar dos cQncentrados está
sendo COI ti' l,do p,lo dr. VI- gelado. Todes os amadores êCD
cente Rondinellí, de {orma acentrados deverão se dirigir a

equiparar. o excesso' e a, insufi j-b,dança antes' e após o trei�"amen-
- cier;,.ja, .. d_Q"pt:sq.-,�oi��sle cc,nL��,: I to" send_o -q'l� não. poderão: b,e-

,

-

-

'.

-

.

ber qll�lquer liquido depois (10'
'Ireino. '

Aluga-se a parte. térre,a do so-

I brado, á Rua ConSelheiro Mafra,
n. 84, própria para casa comer
cial.
Trata·se com o dr. Aderbal

Ramos da SilVA.

Aluga se

r;

J. -:NUNES
"

.

Rua Conselheiro Mafra, 72
Tenbo

.

imtnso prazer em participar, á culla e distinta'
população desta- ,capil$ll, que, atualmente, represent'.< os afa--,
mados moveis da bbrica de

,_ _; '..
. ,,;� .11 .

Sa'Jomã'o Guellrr\sf)h
I de C'uritíba, d�V-e.ndcl � p,j'meira n.''I1:��J ch�g;r DO fim

II da semana vindoura."
, :

Não deveis comprar ,rJ��OS O"ov !;s"- selp" '\'�r: 'nossa ex-

I ' p�sição que vai �eã fantflj:�i(a.
,-

São as ràzÕ�s" 'porque ti, veis uzar: -'i�/n��?!,moveis,
l' .--Não, são moveis d(� carreg:iç��o ...,:: ",,,:;::, ..

2a,-Em eSlllo não os ba P.l!lis li?�9S. -,
/3a.-São exolreDlamt:nle- conforta, eiS'.,

4a.-Os preços são a-n1roado'res e sem concurrencia.
58.-São garantidos. por 1 O a,nOll�'

-

,

6a.-Não passais pelo .dissa'bôr de �êr vosio dinheiro
perdido.

'

..
, "

.

7 a. --Sereis um dos nlaiores [fopagandjsta!l:

I
I

S. PAULO, 3 -O chefe do
Serviço de Fiscalização Profis
sional revelou que já foram apre
endidos no Estado mais de cem

diplomas falsob de denli�:tas, en
tre ali quais se encontrava um

menillo de seis anOi de idade •

...! .

0I10U a viagem.
.--------.-------------_..

Lenha Delambe
. _ . FODe

"
1.100 N. 127

'! ',,�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i!!!!!i-t.�-!!!!!ii.;]i&&!!iii!g!!)

�PI�fs';_;;;;i;�slo"J;i";;�EGURANÇA-- RAPloEZ - ·COMODIDADE -

Dirigido pelo soeió JOSE- MAXIMO no distríto do Estreito
TRANSPORTE- DE PASSAGEIROS E CÃRGAS

-

ENTRE' AR/.. r�ANGUA' E 'FLORIANOPOLlS
escalando por ForqUlihinha, Mãi l uzia. Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orl .ans. S. Ludgero.Braç l da Norte e Ca,Jivar
DUAS VIAGJ;:'.NS SEMAN '-\IS em combinação com as

linhas de onibus Araranguá-c-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolís ás tt-rças-feiras e -sabados J

ás 5 horas tia manhã
SAI'D.i\S de Araraogué ás quintas-feiras e d 'llingo5,

ás 5 horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Arafangué ás
quartas-fetras .

e sábados e parte para Porto
Alegre aos domingos e quartas-fetras

AGENTES-Araranbu3: Bernardlllo Maximo- F orqui
hinha: ,Gab(i�1 Harns- Cresciuma: Ado Feraco F,iho
Cocal: Zeferi�o Burigo & Irmãos_'Urussanga: Posano;
Dami8�i & Cia.--Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço do NorteAdriano Alexndre Suio

.l\GENTE EM FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES
��_

.

� _

Ilua Trajano. 2-Fone, 1�55 i � .... .'
.

HOTEL D�S VIAJl�.NTES -:. rr()cur�m para _s� ·bo�pedar em' ,AraraD.gOá�.�,"..�a:��rio ,.- .. ,dOSE' MAXIMO
'.

.

. I
.

'. o"� �
.. , -..-1-:� .

�J"-:V· A�
. -_

;::::!�nr�'-l.:iiI::·i�II:.�iI��Ii..�iII;;"��õii�_�lJiIi,:•.�IiIil;iiiiA��::"'sji;·�·.•�·�III.�lIiIrA-a·,.:II�Ili;iii�IIIi":1liiii1 I F:�:::O�:l�: NOV:a::�Oca:�r::aO C A F· E '
���::í:'d:�r!�r.Zsro�'pint��e�;:,. . apenas '5$000

.

L... ..,....'i"4m!íJ!Js-:iiwE*&a5iiW;��k�
.

'.
_-_. i ""i Mi 1%5,1144 "'P''''i!!Ptt!Pm§iS B

Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
. J crIançaSe.letà! é sua

,t
sorveter.a. estando habilitado a servir os mais es-
te ..... ·d

.

lé t bef f II
Tinturaria...

p no: os pico S, S -rve cs, eijos rios etc. I TINTliTRARIA e CHAPELARIA'
I .

( I Seleta----_o!\ll·amp:s:g5W_&IISlq:Fl�··l!l�>._l!ImIlIIee.f_=JIS!4iQ.&_!liBiY+
I Rua Tiradentes n. 7-:Fo�e 1213

metros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada .. em
Bem sêca e de otima qualidade.

I DISQUE PARA O N. 3
I .

........................� ..

I " Pérola - Restaurante ,!

�
•

•

� l\ lentado a capricho, com um corpo de empregado
habilitados a atender todas :J.S exigencias de su

seleta íreguezia, 'Perola-Restaurante mantém
um serviço de chá, dôces, bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

ESTRElTO

o restaurante .:nanterá uma carta variada para
todos paladares.

Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua

distinta freguezia.

-

FABRICA: Rio Negro � Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31
, End, Teleg. ,�,L1MI��\X>? ",

',_ ESCRITORIO GERAL:· Curitiba· Paraná - 'RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
.'í', '.

.:
'. .

�sá(�s�407-8. - Caixa Postal, 343 -Telefo:Ie, 2556
End. Teleg. «LAMINAX» - Cod·. A. 8.. C. 6.a Edlç, e Private

..

S I A M TEX o •

, : '" .... ..- HANE'RY BLUMENSCHEIN
PROPRIETARIO

João Kuhn
I

(:1 �-"
.,

, ..

. ,'"

Madeiras em GeralCAIXA POSTAL. 82. END�RE<;O TELEGRAFIGO:

,

.

Grandhotel .' I
Em prédio proprio, de quatro' andares, e inteiramente novo, dispô � de boas ".' I
acornodações para os srs vJaja�te,� e exmas, .Ianiillas, COf1�: luz agua corrente'

.

-

.en:t todos' os quartos . .',
,

TratalDento .,d., . primeira (trdéI!J:': . ><'..
Dlarlas: 10'000 ;�;t;��34�>'�I",OUO e .16$000 " )

SALAS DE AMOSTRAS. �.t:;�t ��··<',":r ."�ASSEIO E r>kONTí�Â(} i :1
Banhos queiites-; e

_

frJo_s, a· qualqucr . hora
.::. ., ", -

.
' ' F -

':'
_ EXPORTADORES DE MADEIRA BRUrA E BENEFiCiADA PARA A

�"
'. ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRiCA PO SUL, ETC.

\ ;.
-

.

RU.A
'

'OU'STAVO" RICHARD
Defronte aos Correios te Telegrafes Gerente em Rio Negró : Walter- Breridão

Laguná Santa
--'k nr �

•. � �-
_ �

_ _ __
, �: J.'!' �

_

_ '"' J _: ?f.r�" I II
-

.

, f

'''EP''E,.ENTA.N'''E•. ,�'E DEP.SITAfIIIOS EM .TA. OATARINA

,O A A' L O S, 1-4'O IE p::t e KESA .

. Ii u z I,n ii S ��i Matriz FL,",�ANOPOL�S Velá. � Mago �

BOSCH
. ! �

.......1......de, II
........'.& . Filiais Iln:

_ - 1'1••••• __ ....
............ oon.o._ r..t...la (I,' ••P.)

.

r"••ftlIla d....loI...,...
A

---

.ellda e o' .

I•••••" 1' .

It •••

Blumen.u; Cr:uzelra lia' Sul,
Jotn"lle" Lall••, "Laguna, 560

"_ .... '.t'

,Fr.ncisc.D do Sul

_(,"< ..

� �
�
."

MOSTR'UARIO EM:
.

.

Tubarão

�.ot '

I
.-

:;:J J � 1. '{,- �; J. .:'} �
- �

r
DOO:?:: ", "tiS' q "

\
.

. ,
' ...
.. _j-.',-

� }.
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(MIMOSO RUIZ)

GAZETA
Diretor-Proprietario JAIRO CALLADO

Com o sainete "Felicidade é sos da assistencia, mais pro- i ---------;...,...------'----

d 1939 I NUMERO 1412quasi nada», sejuid.i de um áto nunciados em face do modo co-I ANO VI \ Florianopolis, Terça-feria, 4 de Abri! e
'

_

de variedades, com a denomi- mo se apresentou nos quadros i
nação «Laminas de Ouro», fez «Suplicio de Tantalo- '--'e «Na- II __ �' _

domingo a sua estréa, no Tea- moro de praia», I, Iltro Al.yaro de Carvalho, a Com- A, senhora Lyson Oaster, pa- i DF. .t::..� U ,-e I io Laboratorio de
panhia de Revistas Lyscn Oas- ra quem a ribalta não oferece! r�\ O" t O IO Análises Clí-
ter. " segredos, nem as gambiarras I -

nicas
I.v Trata-se de um conjunto, ta)- encandeiam a vista, dado o «á: li/, ED!CO - OPERADOR A Diretoria da Sociedade devez o mais numeroso que têm vontade» com que pisa o palco, I -PARTEIRO fco. Milton da Costa Assistencia aos Lazaros e Com- EDUARDO NICOLICH

pisado os palcos desta capital, I
excedeu-se nos «encaixes», dan- i Carvalho bate á Lepra, em nosso Estado, .' •o que representa, por êsse rno-: do motivo a colocar os

com-,
I�AIOS X representada pelas sras. Otília . Trans�orr� hoje a �aL� na.tal�:tívo, um gesto arrojado do seu parsas em apuros, por falta da Ex-assistente do prof. Dr. Blurn, Irene d'Aquino, Olga de era do I,r, Eduardo Nicolich, ati.

F d d d A riinica ôe Tuberculcae E L' t t
.

I temprezario sr, ernan es, a o «íeíxa-, ssim foi, por exem-I Pulmonar rasmo una Araujo Silveira e Zulma Linha-I v� .represen ao e comercia nes a
o ser dificil comportar o «Alva- pio, na cêna do automovel, em ] res Avila, está promovendo a capital,

,. .ro de Carvalho», devido á sua I que chegou, por varias vezes, a i Diatermia' em ondas curtas .- Curso de especialisação com

"Campanha do Tijolo», com o
A Gazeta, Ielicita-o,

pequena lotação, a renda bas- .descontrolar o sr. A. Matos,! Raios Ult�e�:!t°�f�: e Infra-

PraticaD�� fa���;'o�i:S cen- firri de angariar este precioso Decorre hoje, o aniversario na.'tante para equilibrar o díspen- tornando o dialogo quasi per-I .

'I d M
.

h material para o Preventorlo, ora talicio da gentil senhorinha Souiadio de um elenco tão numeroso, pétuo, dialogo êsse onde o «sal" J Infrazon-Terapia - Cistos- traí a arm ,a
t

-

A
' .

ue a V' LI em cons ruçao, ssim e, q n s rgnes inhares, diléta ['upa doIsto bastaria para que a Corn-] e a "pimenta» correram a man- i copla- Uretro+Scopia tardes de 29 e 30 do mês findo, sr. Antonio B, Liuhares,"'panhía Lyson Oaster .fôsse

re-I" cheias, para gaudío das galerías.i.] R D d
Exames de urina, sangue, estiveram nos municipios de Pa-bíd ti' ti O R t M h � I Consultorio-> ua eo 0- fezes, liquor; bacterioscopia;ce I a com na ura sirnpa la pe- sr. ena o - ac aco, no: R F I' Ihoça e São José, onde percor-I bli té

,

I d é t dmí I: ro - I':squina - ua e ipe vacinas autogenas; díagnos-o nosso pu ICO, em ma ena pape e c go, es eve a miraver, i Schmidt. Das 9 âs 12 e das rendo varias lagares, consegui-de arte, um dos mais exigentes pela naturalidade e pelo senti- i 14 ,�, 17 hs. Telefone-1475.
tico precoce da gravidez etc,

ram com a melhor bôa vontadedas capitais do interior do país, mento que imprimiu ao papei i Rua Felipe Schmidt, 8 dos ofertantes a elevada cifra deatestado evidente da nossa cul- que lhe foi' confiado, I Hesidencis - .Rua Nerêu I Fone: 1259. 14.400 tijolos,tura e da nossa sentimentalida- Quanto a Dalva Duarte, Ma-, Ramos 26 - T•.lefone 1450. I As referidas senhoras estãode. I ry Willms; Devianis, Wanda i I..... no firme proposito de estende-Dito isto, cabe-nos apreciar a

I
Duarte, Renato Marques e Oor-I

-

rem a campanha a outros muni- IlNLACES '

noitada a que nos foi dado as- mindo Castro, procuraram den- I
----�-----------------"'-----

cipios, onde esperam contar comsistir, com a isenção e a impar-j tro das suas possibilidades, dar
I

D JOS-=PHI'NA SCHWEIDSON � a mesma solidariedade. Healiaou-se ôntem, na Sala de
cíalidade que nas suas críticas aos papeis o realce que seria! ra. L S Damos a seguir a lista dos Audiencias do Juizo, o colaM
costumava pôr o nosso saudoso; para desejar. Se mais não

fi-li
�, constri,buintes: matrimonial do sr. Valter Bruno

companheiro de trabalho JOãO: zeram, foi porque mais lhes não: �specialista em doeo('as de Senhoras dos Santos com a senhorinha
Barbosa, cujo espirita tanto bri- coube.· I e ereaneas) ,Palhoça (séde) Henesenia Lopes da Silva.
lhou nas colunas deste jornal. Lou e Janot foram o que sem-
«Felicidade é quasi nada», o pre foram: Lou e Janot. Sua re-I CONSULTORIO

I
Marciano de Souza 1.500 NASCliUENTOSsainete que foi levado á cêna, putação .corno bailarinos tem si- i tijolos

'

é uma peça interessante, de fun- do assinalada pelos críticos II Rua FeUpe Schmidt, 39 O e r mano Berkenbrock 500
Acha-se em festas o lar do sr.do sentimental, de quando em mais exigentes das grandes ca- i tijolos I

Manoel Feijó, dedicado funciona-
vez polvilhada de situações que pitais do Novo e do Velho rio do Departamento de Edu.ca.determinam franca hilariedade. Mundo. São dois, artistas na: HORARIO: das 10 112 ás 12 e das 2 ás!j horas '

ção e de sua exma, sra. d. OdeteTodavia, no seu desempenho, acepção real do termo. A nossa! Passa-Vinte Feijó, pelo nascimento do umaencontrámos- cértos senões, cer- plateia aplaudiu-os .preferencial-
'

,l'Obus'ja menina qus, na pia ha-tamente encaixados na estrutura .mente, demonstrando a sua ad-. .'

� i J05� Ferreira da Silva 1.200 tismal receberá o nome de He-d é t f, dA' DA·
·

'

T
-

,

Ouviuos, Dar z, I'a p ça, rans iguran o-a. ssirn rníração por essas duas auten-"
r rmlnlO avares tijolos iane,

é ísand -.

d 'I. "
-

tr1a..gantaque, passan o-se a açao na ticas expressões a arte coreo-· � Agostinho Adriano da Silva, _

excentricidade carateristica de grafica. •• CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do proI. Sanson 1.000 tijolos I VIA,JANTJ<jSum -rnôrro-, vimos, "de inicio, O pianista Caslos Ostronoff, I; Consultas das 10 â! 12 e das 16 áa 18-João Pinto.7sob-TeI, 1<156 José Pamplona 1.000 tijolos, .:que alguns interpretes, encar- regente do «Jazz Band-, mer.e- '!I iiiiiiiiii;;;;;;; �;;;;----� Dario de Oliveira 1.000 tijolos PROF. SEBASTIAO ROCH,\nando logicamente os persona- ceu, por sua vez, o aprêço do I,

uS�O José Onofre Pereira 500 tijolos I ",' . A ,gens, exteriorisavarn o seu pen- publico, que o vitoriou, Domi- Agu,�,s minerais naturais lU Lou- Laudelino Opofre Pereira 500 I _, la aerea, ,St'glllll õntem parasarnento na linguagem propria nando à teclado, arrancou fr�-, '. t, tijolos' I
São Pat�lo. o\lIle demorar-se á

do meio ambiente, para momen- mentes palmas, aliá'> merecidas, . renee" Leogildo Silveira 400 tijolos! algu� dias, o qJr, professor Se-
tos depois se abrirem em tira- pelo seu excepcional tempera- � João Santos 100 tijolos I

bastião Rocha, SlipcrmtoneJentedas filosoficas, expressas em mento de artista, Gazificada e medicinais «ALCALINA,. e «MAGNESIA�A>.' Geru! do Ensino nesta ca ital.
termos empolgados, os quais, No, conjunto houve falhas, A venda nos Cafe'�, Hotel'�, Restaurantes e Farlllacias. A i

. �

Ib d d " " r riu Acham-se hospedaclas no Gbriamuito em ora eixassem e de- que poderiam justificar acentua- Em caixas: nas casas atacadistas.finir um ,pensamento raciC'nal,'da critica, se não houvesse 'a Hotel as seguintes pessôas:
estavam fóra da linguagem co- atender; terem os elementos da Jaceb Weinghart 500 tijolos I ' Jo:;� L. Souza Filhn, Ab�amf)
mum aos habitantes das favé- -Companhia desembarcado horas João lV\anoel EspindQla 500 I Epslem, Manoel F�rllande:> Ser-
Ias. . antes, apÓs uma viajem penosi- tijolos ira, Leop"ldo Lf).be�, Edgard POli-

. Esta mutação repentina, tor- ssima, devida aos temporais Manoel Antonio Patricio 500! dé, Herb"rt Schet'llberg e Magia
nando-se chocante, é inconcebi- que assolar"m a nossa costà tijolos i Kappel',
vel. e determinaram o atraso do na- Antonio José da Silva 500 I
No desempenho destacaram- vio. ISio, é de presumir, não tijolos RN,F.f:U.i:lLOS

se, em primeiro lugar, o sr. A. podia ter deixado de tnfluir po- Diogo Maciel 500 tijolos
Viviani. Trata-se de um arti5ta derosamente não só nos intre- Luiz Paulino da Silveira 400
com excepcionais qualidades co- pretes, que não são de férro, tijolos
micas, contracenando com um como ainda á montagem dos Rodolfo Pedro da Silva
rigorismo impecavel) e que, sem cenarios com os requesitos ne- tijolos

,

lançar mão de recursos outros, cessarias.
que não sejam os adstritos aos Hoje subirá á cêna o sainete
que lhe são facultad<$ pela pro- ..Filhos" e a revista "Oato Es
pria peça, consegue manter, em condido».
todo o decorrer d<\ ação, a li
nha cabivel ao papel que encar
na.

O sr. A. Viviani, não, só no

sainete que estamos apreciando,
como nos quadros do áto ' de
variedades, revelou-se um gran
de atôr, recebendo, por tal mo
tivo, os justos aplausos da
platéia, apesar de toda a exi
gencia que- a carateriza.

Seguiu-se-Ihe no apreço, pelo
" ac�rto em que se houve no pa

peI de "Rodrigo», o sr. D. Ter
ras. Trata-se, tambem, de um

ator de largos recursos, adaptan
do-se facilf!lentt aos generos
tanto dramatico como cOlllico,
sendo, porém, que, neste último,
encontra campo mais amplo pa
ra evidenciar as suas qualida
des cenicas.
Dai, o ter merecido, os aplau-

-IPró-Preven
tório

Nossa, Vida

Faaem anos tojo:

a senhorinha Olga Monguilhot;
o sr. Orestes Muuhos;
o Ir. Maneel Pedro de Souza;
o sr. Guilherme Speck.

Outras informações peTo fone n. 135.0.
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Especialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof. Sanson II Consultas diarias das 4 â9 6 1(2-R,Vítor Meireles,24,-Tel. 14t!7
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:11 V. S.' já visitou O

Sa I
-

R e c o r de?aJo ,-

I
I

Secção de "armarinho, perfum�rias e artigos
para homens.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 - FONE: 1.696

P.

Sto. Amaro

Acha-se eofêrma, rectJlhida ri
Maternidade, a exmu. sra. d.

300 'Eroelltina do Vale Pereira, dig,.
consorte do BOSSO prezado 8lJ,i;,)
e dili,ente representante COIllOr�
eial sr. JGsé do Vale Pereirs.

Julio Broering 1.000 tijolos Acha-se acam'ldo, o sr. Romell{
VIeIra, competente chefe de di-

'S- J
�

( �d )
cinas deste diario.

, ao, ose se e
"

'

I Os de A Gazeta desnjam_oVluva Filomeno 1.000 tijolos lIIeu pronto restabeleciment.o.Linha Jelegrafica Ide Cruzeiro
.

a

Concordia

maravilhosas novidad'es para o

Faleceu ante ôntem 8 rua Ji l\á
Veiga. o sr. Manoel:Corrêa, f'[�
efetmmdo-se I) st'pullam6Qto fi ..
16 horas, no cemiterio público de
Itaüarobí. '

Faleceu ante-ôntem, em l\h
fra, onde residia, o SI.'. Maviad
Alexandre de Souza, funcionario'
aposentado do Tesonro do E!lta.
tado, e pai tIo sr. Joel SOUZIl,
alto funcionllrio do Dep!lrtamert�'
to dos Correios e Tele[.rrafos, ne8-
ta capital.
A' familia enlutada A Gazeta

envia condolenciall.

N. 117
Barreiros

Domingos Rampa 500 tijolos
FALECIMENTOS

Na seguuda quinzena de Abril

O prefeito de Concordia; sr. 1
Segundo Oala Costa, dirigiu ao
sr. lnterv,entor Federal, o se-

Aguinte telegrama: , S
- -Tenho o prazer de comu-jnicar a V. Excia., que o servi

ço de extração de postes para
a linha telegrafica de Cruzeiro
a Concordia está concluido, sen
do nesta data iniciada a des
matação do terreno. (a) Segundo IDala Costà, prefeito.
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recomenda-se tanto
,

para roupa fina como par� roupa comum

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


