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,Aos ,funcionarios e ope.
rarios da Firana H. Fe t t
" Cia., industriais em
Coqueiros, Estado d.�

Santa Catarina

"

Diretor-P ..oprietario JAIRO �ALL"DO

" �'':,.

<=va Mar..
.,

h C I Motivados pela decretação de nossa falencia, comunica-t1So'" O a - mos aos abaixos interessados, que foram demítidos da respetiva

E""
' li.

firma conforme avaliação procedida nos livros de matriculas da'
I

;; ',lado Inspetoria do Mmsterto do Trabalho em Elorranopolis, não ca
bendo a respetiva firma responsabilidade alguma presente ou fu-

� tura nas indenizações que venham a pleitar.
, Depols de longos mesesc de .

• "",. ',grave: enfermidade, faleceu, on- Adolfo Kuenzer, Valdemar Francisco da Costa, Antonio

B m'dl-Ias 'seJam as maos que Item, ás 6 horas da manhã, na Duarte Junior, Mario Bitencurt Machado, Idalicío Romalino dae
'

:'residencia de seu filho Martinho, [Silva, Pedro Vieira Lope�,' Ricardo da Silva, Ezequiel Candido,-i á rua Esteves Junior N: 156, a! Celso Schweitzer, Amaro de Assis, João Candido da Silva, An-
. r;casll·garam I" manho mo'nstro b:�r:��,d'�íuv�en�hoor:au!�oLai��� It��m�;.eg����o�aAr���� d�e�e:l�s L��ea, ���ndf�as����ac�Od�1�,

,

,

' ' ; nalista Martinho cana.do .e

mãe1,
colau Serafim Geraldo, Osvaldo Bum, José Corrêa de Souza, jo-,

,

,

; I dos nossos brilhantes confrades sé,Manoel Fernandes, Odilon Melo, Pedro Francisco da Silva,
" .. :Martinho, Petrarca e Jairo Cal- Valdemar Martins, José Chaves, João Manoel de Souza, ManoelE' velho- o adagio de que as' ,mãe, e
A

esta velhinha que o s:'1 t:- lei, certa�lente" dev� ter um

IIªdo', 'este ultimo diretor de, «A II Caetano de Souza, Leodorio João' Barbosa, Emídio Chaves, Ben-aparencias iludem. i aqui v�, ao lado de meu, pai,
i
artigo, para nao deixar l�punes t Gazeta».

.

" to Manoel da Silva, Euclides Freitas, Pedro Rodolfo Gonçalves,Assim é que, ontem, foi apre- de cabel?s brancos, quasi .

no
I
casos de tamanha gravlda?e.e i , Senhora dotada de excelsas' Sebastião José de Carvalho Costa, Mateus Coutinho, Casemirosentada uma queixa na Policia; fim da vida.. ! q�e afrontam t�dos os pn�c.I-; virtudes, sua existencia foi um, Pedro Antonio Berto, João Paulino Morais, Teofilo Manoel daCentral, ao comissario João Kue-] E a pobre velhinha, cho,rando,: pios �e humanidades, de Iarnilla

. manancial de piedosas ações, Silveira, Antonio Pedrini Filho, Aduci do Santos Barreto, Gerva-hne, ali de serviço que ficou, baixa�do a cabeça �um Sinal de

I'
e de justtça; »'

I que a tornaram digna da adrní- sio da Silva, Ivo Rosa, Edmundo Domingues, 'Lourival Francis-assim registrada no competente. assentimento, esclarece:
,

Quanto as -borrachadas e
ração e do respeito de quantos co dos Santos, Antonio Rubi, Darci Ventura, Valdemar Homerolivro de partes: -E' assim mesmo, sim

se-I.«cacetadas», que. esse farrapo. á conheciam.
.

Ventura, Antonio Manoel de Souza, João Constancio Vieira, João-«Avelino Roberto da Cruz, nhor. Imu�do de covardia' e de pr,e-, Dai, a magua profunda que o Bernardo Florindo, Gersino José da Silva, Frutuoso E. Souza,brasileiro, casado, com 26 anos E o ve�110 acrescenta: versldad: levou, foram poucas., seu passamento, embora espera- Ernani Aureliano da Silva, Angeliano da Silva, Angelino Soares,
,
de idade, residente a rua Xape- -A mim quando-me �ncon- i Elas ��vlam ser tantas, q�a.nt�s!-d0 de alguns dias a esta parte, Anibal Elias de Melo, Arcanjo Francisco da Silva, Osvaldo Ou-có apresentou queixa contra seu] tra, faz � mesmo.. Agn,de-me I

os beijos qye a pobre mae ":e i causou nas, pessoas de suas re- riquess, Cyro Guilhermino da Silva, Marciano, Manoel Martins,ir�ão Marcelino lV1alaquias
/ da I com os epítetos mais baixos e i deu, acrescidos de q�antos CUI- i lações de arnisade e nos rrrern- Pedro Atonio Berto da Silva, João Bastianí, Sebastião de Souza,Cruz, residente á mesma rua, I soêses e aind� me ameaça .de; dados teve para o cnar. :1 bros que constituem a sua ilus- Euclides �liziario Matos, J�ci. �omin�os da, �i1va, He�mannpor tel-e este espancado com surrar-me a relh? Isto, a mim, tre familia. Wesley Zimrnerrnann, Messias Silva Lima, Acilino Ozono deuma grande borracha, ft'tindo-o que sou, seu paíl.; .,0 seu funeral realizou-se, on- Melo, Francisco Gonçalves, José Eloy de Oliveira, José, Vieira.no rosto, e, não satisfeito, ainda E? ftlho, voltando-se para a tem, ás 16, horas, saindo o- íe- Miguel -Gaspar, Antonio de Oliveira, Juvenal Manoel Grabiel,se muniu de um pedaço de pau, autoridade, pe:gunta: ,O CO'mandan- retro da sua residencia, na rua Alcides Cliínerio Claudio, Manoel Rosa de Freitas, Geraldinocom o qual o maltratou desa-I, -� que fana o senhor, a um, ii .] Esteves Junior, para o Cemiterio Augusto d'Avila, Antonio Lucas do Lago, José Anselmo, Antoniopiedadamente, p r o d u z i n do-lhe, seu irmao, que procedesse como

I •
,

I p u b I i C o, sendo acorn- Lisboa de Souza, Ludgerio João Leandro, Boaventura, dos Pas-contusões no braço, pescôço e o meu irmão?
, . . te caiu ao ,·1 panhado pelo que Florianopolis sos, Manoel Eduardo de Souza, Lourival Souza, Pedro Americo,costas". E como a autoridade, indecisa, -

' .! tem de mais representativo no João Raimundo Cascais, Vitor Damasco, José Catarina da Silva,Quem lêr a queixa que ai fica, silenciasse, Ó rapaz atalha:. , ,l mar ' I seu meio social. 'José Ramos, Euclides Gonçalves, Carlos Mangold, Avarri Lealexperimentará, certamente, um -Matava-o, que é, altas, Q "

f Assim, é, que, entre' outras de Meireles, Jacob Educardo Scheidt, Atàíde Basilio Ramos, Ma-sentimento de revolta pelo pro- que êle merece.
,o d te' pessoas anotamos a presença rio Melo, Neri Freitas, João Rodolfo Gonçalves, Macario- Livra-cedimento desse irmão, que bem,

. Ai está a cêna dolor�sa, que SANTOS. 5 --:- coman an '

j dos 'seguintes: Dr. Ivo, de Aqui- mento da Rosa, Antonio Soares, Adalberto Ramlow, João Sabí- _....parece" á primeira v�sta, mere- � �irou em. torno da queixa que do vap;r ;C�mplOf'>' ;� :;J:�:� [no, Se.eretado do Interior e Ju�- no, J?ãO Jo�é da Si.'veira, Jo.ão Martins. dos Santo�, Edo Ma:tinscer um severo corretivo.
.

fiCOU registrada.
. sa� �, or o e vo �a aindo eo I tiça, re�rponden.do pe}o .éxpedi- da Sllya". Vicente �In? da Silva, Ares,hdes �ranclSco ?� Sllv�,Todavia, no fundo, sua atitu- E, agora, pe:gunt�l11os. _

eacorregou na escada, c,
,

er-i<1e- da .Intérventoria Federal. Curupi 1 asca, josé Lino Altoff, Gentil Gal.vao, TarqUInlO Pl-ie vale como um grande exem- -Que prOVidencias tomara� mar., .

: qiú� se fez 'acompanhar do seu nheito, João Romalino Silva, José Gama, Macari<rJosé- dos San-pio de dignidade. E'. ,que, ao ser 'I as autorida.des, �ara cas.tigar esse UF?�am. m9mentos d�(>_ �i:l�� <ti�ál1f�r, de 'or�ells, capitã? �s- los, José �àcari�s do Lago,
.

Tomé �anoel -AI.bino, Valdemarchamado á respol1sablltdade, Mar- asqueroso mdlv�duo, Insultador nas 1I:n,�dl,$ç2e9,_ ,11\.',
d �.H"'i, t�l€)ide "'Arantes; dr. AITaml,ro Santos, Joao MIguel dos Passos, Targmo Tertultano da Costa,celino Malaquias da Cruz, o dos pobres velhmhos que Ihe,de- algum esforfo � com.sn an e, Guilnarães, Secretario da' Fa- Clemente Correia de Araujo, Humberto Beck, Nadir Cunha Car-agressor, ali se apresentou acom- ram o ser? ' I tor I�eberg fo� laivo.

5 Z#1
I
zenda, e Ag,ricultura; dr. Ivens rerão, Luiz Martins dos Santos, Valter Ruschel, Mario Gonçal-panhado de seu velho pai e de ILE iii j

I> .' d .

1

d� Araujo, S�cretario da Segu- ves, Romualdo Gonçalves, Nelson Gonçalves, João Adãosua mãe, alquebrados ambos A anunciada vlaleDl O, rança Publica; jornalistas Batis- de Souza, Carlos Leopoldo Lautert, Nila Pereira, Germano Muel-pelo poder dos anos. I ta Péreita, Nelson Machado e l�r, Marcelino José Luiz, Lohr, Venceslau M. Martins, Fran-Interrogado sobre o seu pro-

V' 'Walmor Wendh'ausen, ,represen- cisco Adão, Vital da Silva, Donato Heitor Nunes, Abel Duartecedimento, declarou: sr Getulio ar-as l tando a Associação Catarinense Filho, Ireno Borges, Jose Teodoro dos Santos .Luiz Oliani.-cEm vez de surraI-o, como· ., de Imprensa; dr. Ferreira Bastos,fiz. deveria, antes, têl-o môrto.

Paraguai' _diretor interino do Departamento H. FETT elA.E' que esse infame, esse cana- ao ',_ de Administração, Municipal; Florianopolis,5 4 -1929lha, esse monstro" depois de dr. Edelvito Campelo, Diretor
" ••••e•••••••e ..haver abandonado a ef pesa para

. da Penitenciaria do Estado; dr,

C
'.

b ."

j �,�amancebar-se �om u�a mu!her 'RIO 5 _ Pela se unda vez, I govêrno, assistir-ia a seguir á Tolentino d: Carvalho, I?iretor Em unti a o In- Dou ose" a fren-qualquer, artOja-se a suprema. '

f' d
g

., i s do novo presidente do do Leprosano, dr. CornellQ Fa-
covardia, de enlamear a honra c�r�ulou a no ICI� a proxll�a I

pose,
gundes Inspetor da Alfandega, terventor do

_ �Spl·-
i

te dos fanatl·co'Sd
. - ,

t vIsita do presidente Gutulto· Paraguai. '

f'
.

d ' La sua propna mae, que e am-
.

O . Afm de a urar se havia fim- nume!'osos unctOnanos os
bem a minha mãe, chamando-I '!'argasd aoô Ptaragdual. sdvetsper-I d � to

. naP referVa noticia Correios e Te'legrafos, jornalis-
ri"to . Santos

-

ii entrou em, Bom:Ihe vaca vagabunda prostituta e

I
tmos e n em eram es aque I' am n

.

�

Lã' tas etc
' "

, t I d Assunpção procuramos OUVIr na egaç o , .Qutros nomes que a decencia a IIn, e egrama e , , .' .. t L
_. Sobre o atarde foram depos- I. .

P odu iu informaçõe" di-! do Paraguai o miniS ro UIS 1
,

,

C Ih'
me obnga a ocultar. ,E minha que re r z.

,

v i, 'd' -. tas varias corôas e grande nu- ! onse OI vulgadas por «La TJlbnna», da-I Riart, que nos Isse.. d fi CURITIBA, 5
-

Procedente Ij quela capital a respeito do as- I -«Até este momento, Ignoro mero. e ores...
1 é:I do Rio" encontra-se nesta capi-,h .•. d t' I completamente qualquer iniciati- A Ilustre famlha eo.
uta a, es-

t I T P' a o Ble'
.

teEnfermo osp.ta Iza o
.

sun o.
va ou providencia para a via- pecialm�nte a Ja_iro Canado, a o capl ao Ul1 r I, I� .

r� RECIFE, 5 - Um numeroso
• jem de s. excia. o presidente nosso diretor, ,-env.lam os que Sen�or no Estado d.o, ESPI:�t� grupo de fanaticos. chefiado porPelo comandante do 14 B. C.,

Vargas ao meu país. H.a ,algum trab!lham n.� seu' lomal, com � an, o,, que regr:ssara a
.
capl a José RQzendo, conhecido' pelofoi E!olicitada a ida' ao vizinho

tempo, a imprensa hraslletra fo- testemunho aa sua grande má ?O paiS, amanh!l'. de aVião. O
,alcunha de «Don José» j entroudistrito dQ E8treito da Ambulan-

calizou como provaveI para gua pelo golpe que, vem de re� l�tervQnt.or e��tntosantense tem
na cidade de Bom Conselho,,

'eia da Secretaria da Segurança breve essa esperada 'Visita do cebe.r, as mais sentIdas condo- Sido mUlto vIsttado.
:' :;tacionando na calçada da ma-Publica, afim de conduzir um

eminente estadista brasileiro lel1clas, rL·-�--..,�----
..

--MM�
-

triz local.-enfermo ao Ho!\pitàl de Caridade. I ao Paraguaí, ma� nada de oH.. ,_I ulegou a ,arse- A policia dispersou o grupoA solicitação foi atendida, por I cial se vei'ificou até ag0ra para prendendo dez fanaticos, inclu-determinação da capitão Lara
torna-Ia efetiva. ' lha o coronel sive o chefe, "Don José».llibas, delegado de Ordem Poli-
Nesta oportunidade, poréin,tica e Social.

quero frÍ5iar que o PoV{} e Q Alo�! Alô! Casado·"'''---F'õr-i,;süi'i:ã'fõ····- govêrno do P�ragual receberão
I com a maior: ufania e o

.

mitis
sincero cannho o presldenti
Getulio Vargas, que é tão esti
mado e admirado pelo meu

país».
No ltamiuatí; onde tambem

,estivemos, ignorava - se igual�
mente a anunciada viajem.

IN FAME E
ROcov

Esteve na Policia Central o

sr. David Silva, representante
comercial, l4ue apresentou queixa
contra, o eha'ufeur conRecido por
«Calego>, por haveI-o este insul
tado em plena praça, com pala
vras' de baixo calb, isto por
motivo de haver-lhe observado o

If'xceS80 do velocidade de UM au·

to-c&minhlo pelo meamo condu
:zide, ao passar pela rua Esteves
Junior. Dr. Gazeta·'

Regressou a Belo Hori
zonte o governador

�

Be
nedito Valadares

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

de
' ferramentasFurto

..

"AGetulio VarIa.

Trrrimmm. . . MARSELHA, 5 - A bordo de
-Alô I um navio-hospital inglês chega--Quem fula � ram a este porto ás 8 horas e RIO', 5-Regrassou domingo a
E' d A J.\i'fODELAR d h I C d Belo Horizonte, em avião «Ele'- 'a � .�. • . a man ã o corone asa o e

-O Sr. JacqÍl�s está � outros membros do ex-Conselho tra:., da P�nair, em viagem ex'

-Não, '0 sr. Jacques está via- Nacional de Defesa de Madrid. traord;naria, o sr. Benedito Va'
.

:l
'

'

ladares, governador do Estado deJa�i�i��do� para onde�
,

I f·a' lha' r'am os
Minas Gerais, Em sua compimltia

-Para São Paulo e Rio, não sa-
'

viajaram os srs. Dorinato Lima
bia � e CI\Ddido Saraiva.
-Não, mas qu&ndo é que ele freios o embarque esteve concorrido,
volta � tendo comparcddo â estação de
-Segunda feira, éem falta -ele já BUENOS AIRES, 5 - Na es- hidros do Aeroporto Sántos Du-
estará aqui, pois ve� no avião, tação ferroviaria .de Retiro, um mont os ministros da Justiça eDevido ás ,solenidades de domingo da Panalf e segunda, trem que condUZia g�ande nu- da Guerra, sr. Francisco Camposda Semana Santa não ha- feira ele iá estará aqui na loia •.. 'mero de pessoas, que regressa- e general Gaspar Dutra, além de

verá trabalho em nossas -E.8tá bem, muito obriiado, sim �, vam' das,�orridas. no hipodromo \ representantes de alt�s autorida
oficinas nos dias de hG- -Por nllda. sempre as orden!!. 'I de San ISidro, fOl de encontro des e numerosos amIgos.

E' o que aconteee o dia todo ao para-choques do. ponto final I O «Ele'lra» da Panair decolouje e amanhã.
na A Modelar, aguardem paill, I da .linha, p,or terem falhado os, ás 10,30 h®ras, aterris�ando umaAssim sendo, esta fo- leitores a chegada do Sr. Jacques, ' fretOs. "I

hora e um quarto maIS tarde no
lha só voltará a circular que' trará consigo um variado sor-I Verificou-se J

yiolento �hoque C'lIl!po da PampuIha, em BelQ
no domlnlo. timento de artigo. para inverno.- e '19 pessoa s hcaram fendas. HorIzonte. ,

Tenda o sr. João Inacio da
COlól,1t chlixadu em uma obra que
or.st6. b\ndo cODstruida pelo sr.

Te.doro Bruemaoo, á praça Ge
tulio Vargss, varias ferramentas
foram-lhe as mesmas de ali fur
tauas, pelo que apresentou quei
xa Da policia.'

Trata-se, ao que se afirmava,
da retribuição, por parte do
presidente do Brasil, á visita
que nos fez, ha anos, o presi
dente Ouggiari. A visita seri a
em agosto e o presidente Ge
tulio Vargas, depois de in,augu
rar o Hotel dos Turistas, em

frente a Puerto Aguirre, cons

truido por iniciativa do nosso

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA

As ve,lhas praficias esparam

AIR FI=tANCE
')

L.,

Correio aereo

FECHAMENTOS DAS MALAS:

P' o N t. EUBOPA,AFBI(;&,ASIA,O�EANIA,ara or e. cada SAB-"OO, is 11 horas nos Correios.

Para o Sul: (JRUGUAI, ARGENTINA, t::DILH; BOLI
VIA, PERU', cada' TERÇA-FEIRA, ás 11
horas nos Correios.

Brasil.friEuropa em 2 dias

AGENTES

Riggenbach & eia.
Conselheiro

Ltda.
Mafra,35

Ernesto
Rua

letefóne: 1626 Florianopo I is

26v-5

, ,l'lorfanopolis�1939

Tenis Clube
nopolis

CONVITE
Convida-ncs OI srs. socies e exmas, familias

A. trage'ôla rnu n'õlo I fvoeiro. a�a{elo., Nes�� névoei�olL-IraI os ammais morrerão �as pasta- .

! gens.
'

.

-:

l. Os po�os que se insurgirem]. .

.

---------------------_-_-_-_
-

__======================= I contra Cristo, .

serão devorados I

r pe lo ·(pgo. Uma carestia duima

) rá o resto dos habitantes, de
: sorte que a E.llropa selá muito
I
vasta, Haverá então muitos san- em homenagem ao eminente e ilustre

O celehre Paracelso vaticinou: uças em comparação com os Jante' Calvat, na campo?eza de, tos. Depois, o� filhos 'de Sã�
«A gl:lerru virá pouco depois combates que terão lugar no ter- La Saletten, estas prcíeticas ps-' Francisco e São Domingcs atra-. Duque de Coxbls

da queda do ultimo Estado aus- ritorio da Alemanha. Porque a lavras: I, -,

d" I a Figura máxima da Historia do Brasil,
.

terra ficará vermelha, e o céu, a O I I â I ve3s?!ã? o mun o mteiro e
.

re-
.

. '. "

triaco». «

:

s a �mã�� v� tarão

li u_as, CPI1' Ul,f�O as almas pa:a, Cristo, i duran�e a qu�l. será inaugurado o retrato do gIOfl?SO Pmr.ono �oTal fato já se deu, a 12 de egua e mesmo ° ar, porque o vez

I
es

B lP�lmeua êles pas,arao! De?Qls o Papa leu�ua os

50-II Exército brasileiro na séde deste Clube, que se real.lZará em a noite

março do ano que hoje finda, sangue cristão correrá em todas pe 8?
. e glca, � segund� �ez I

breviventes do campo á sombra SABADO, 8 de Abril de 1939 ás 22 horas;t' ,

"

'com a im:orporação da Austrla as direções. (19. ?). pela SUI5SB. A purneira � da Cruz A cruz deformada será I
- ,

ao. Reich. A força dss batalhas revolu- vez êles agirão como os barba-: quebrada na fronte dos malfei.·. Após a recepção o RLira Tenis Claben oferecerá ás die-
Tambem e famoso Noetrada- cionará ':l terra. A fome e a pes- ros, a segunda Vez como bestas tores'.

.

,
} : tintas CLASSES ARfAADAS um

mus anunciou que a França se- te se ligarão á guerra. ferozes". I Este reriodo começará antes I
.

Grande Baile
ria envolvida numa guerra entre O po{o .alemão gritará «Paz»,. 'de fi iiha morte'. Minhas visões I

CGm IniCIO ás
r

23. horas.
1940-43 dizendo: «Perto do «Paz», mas não haverá a Pi!Z A profecià. de uma· me .tomil"_! oeor. Qu� Dc::us. f.aça,

l

'( 1 .

Leman, o fragor será grande. O imediata, porque o ao} ·se porá prlnceza Italiana } de meus, filhos seus crentes fieis» TRAJE DE RIO JR ou BRANCO

grande socorro vindo da Guíaaa três vezes ab�ixo da cabeça dos i -

. '!. & DIRETORIA.
deterá ludo perto de Poiters». combatentes, sem que êles o per-

.

A condessa Françoise .de Bi-l CAR'TAZES! N.110 10v-8
O Cura d'Ars {oi igualmente cebam, Mas então d paz seria hllnte nasceu na Savo-a, em I

'

,

.

preciso: ffeila e todos os 'que violaram 19?2 e muito .jove� df;��?sOU i - DO DIA ,5a. R e g i ã o M i I i t a r
«Os alemães voltarão. Eles não -estsrão mais vivos. Matar- n conde Ludovico de Biliante, I .

. I
chegarão junto de Poitiers, mas I se-ão em um só dia mais boa muito embora contrariando seus i ,

·5 O'
· • AI

lá serão denotados pelos defen- mens doo que as catacumbas de propósitos de tomar o habito. E fR()GRAMAS DE HOJE: a. I V I S a o
sores do oéste que I)S persegui- Roma jamais contiveram. antes de falecer em 1 �3 5,

.

•

'�
• _

rão, O objetivo alemão será pas- Para' incinerar os cadave-es quando dava à luz o seu sétimo Odeou, O -llder dos 100. (;ircunscrl�ao de Reerutamento
sar pela Suissa e avanMçar.: d8!é dever-Se-à? ergue.r

I
fogueiras hdo filho, deixo.u esta que.é a última I cinemas. ,'TIRO DE GU ERRA N. 4O

Poitiers para separar o elo- la que a -maior captta e os, 0- das suas vtsões prçletices: .:

Ie o Norte da França». mens subirão ás altas montanhas <lmedietamente após a minha A's 5. 7 e 8,30 horas: F LO R I,ANOPO LIS
E a religiosa Berta Bouquillon, para louvar a Deus. porque sua morte passar-se-ão na Euro;H e A grsada Faruilia Jvnes lia! '

que viveu de 1800 a 1850 geração não quererá mais fazer no mundo coisas incompreensíveis acide:itada comedia i Avisamos a quem interessar possa que, a Escola de Solda.
previu o rompimento de uma guerra. pua toda gente civilizada. : do Qest� T.G., ,funci.ona,rá duranteA o corren!e ano, estando aberta

guerra da França entre 1939- Muitos paizes farão leis. por
Uma víagem a Paris

I
li matricula at� o dia 25 deste rnes de Abril,

1940� A Região de Luteeia si, mesmo. A desordem, o d-.s- Prcç-: -:-1 $500. I Documento exigido: Certidão de nascimento.
será salvà contentamento e o deboche h ste I

profecia de Santa A Alemanha será dividida jarão verdadeiros triunlos. OS CINES COROADOS I Idade: De 16 anos completos a 20 anos incompletos.
Odilia em 32 Estados.

.

homens serão �ubmetidos a rurlu
Rex' 5 7 830·h·" ,

AI h á D d' , ·h
as ,e oras.

. ..

aver u,n H"I, pOIS os provas, mal> eus man ara' a ll- ". 1 Penodo de Inscnção: As instruções teoricas.� .praticas
O vaticínio de Santa OdiJia, sinais aparecem no c.éu: os dois

I
manidade urna luz que most,rará Doif'· ',agu�dg em voo

com.
terão inici<:: a 2 .d� Mai� pr. v. e te.rminarãó a �8 de Fevereiro de

feito num mosteiro alsaciano, da- cornos da lua le luntar�m à aos que a segQirem o cammh(l'
. ,Jack l)�nny C Uoa Mefkd. 1939 e serao ml�18trad:ls ás 2a�.:.. 4a8., e 6a8. fl!uas, das 19 ás 21

ta do seculo passado, e diz o cruz.

Iqu� tomai parte para achar uma I Pr('Ç�:-lf,50). _Ihoras
e aos dommgos pela man::Hl.

s�guinte' salvação. I I f
,N

b t' I S
-

f 'd
'

.

, .

A
• N

d S te··
"

,-
. n ormaçoes $0 re a ma rlCU;,: er1to {)rneCI as na

�Ouve, ouve, oh meu irrr,ão: VISSO e

I
an a a-, VeJo um palZ com uma cruz

I in.periaJ. às' 7.30 h(Jra,: I séde deste T.G:, sita nest� Capital, á rua José :Veiga n. 58 (stand
Eu vejo as florestas e as mon- ��r ,na, . i deformada, onde os bomen� q!le -.:. _.' i d:a Força Pubhca), todas as 2a8., 4a9., e 6as., feuas das 19, ás 10

tanhas tremulas de pavor. Virá Sanla "atarma d Emenchjch-=gacão ao poder querem des., O'bt�pe de trez m(!mat� com horas .

.

o tempo .em qu'e a' Alemanha se' na·sceu. na' Westphalia". Alema-l tronar Cristo. ,�les -atacarão ,�a :
....

���t,yH<>lIy, 'e Lyda-"RO�+''',·.,_·_----_·,·.·,�·,·.·,--_J_-----.---
rá chamada a nação mais guer- oha,. vivendo de 1774 a

.

18.� ... , i força creadora até no seio ma- _! .�"erti:<i
. .'"",.; .

,..
..

' -. � A n:-aior'Serra"la deLenha I A Gaze.t�, acha-se i,
reira do mundo. e foto no convento das, frenas I terno.

. . Preec: 1 $000. I .'Fone 1.100,
.
venda no 5alao Progresso

Uma guerra terrivel virá, que agcstmhas'f em Dulmfon. Rhena-I Neste palz mUlto� personageni.·
- .

- C� ,

provocará uma· nova guerra mun.. riia! que el a sua amosa pro-Ilevarão a cruz. defor�ada. na Idial, em que o� povos armados fecla:
.

. I fronte e no peIto, sem suspeItar
dominarão o Anti-Cristo. «Cmcoenta eu sessenta, anos: que é o signo de Satan. Nesta

Vinte nações se enfretarão aotes do ano 2.000, o Diabo J época muitos padres e monges

nesta guerra.
se solta·rá e \lma grande guerra I agonizarão nas prisões. Apontai·

O conquistador não terá m�is virá dtstruindo uma parte da lOS-ãO como criminos\) e a maior

que um braço e seus soldados grande cidade. parte de suas fortunas cairà em

levarlo capacetes resplandencen- ,

A vitoria pertencetá finalme.n�e I mãos de seu inimigos.
tes que brIlharão como o só!. I

a. França, e a Alemanha, dlVl-' Na epoca. em que a cruz de·

Depois verse-ão subir até o céo; dlda em numerosos pequenos \ formada lulU sobre os altarl�s
,

d' á I I .

até alcançar as e$�relas e proje- esta ')s expUlI crue mente. os i das igrejas, eles gozarão o .seu

tar sobre as �idade�.e aí provo- erros dos seus chefe�, depOIS .de I' tempo. Quando o pai da gran
car grandes Incendlos. receber no coração uma fenda de frota a mandar para o Me'

Os proprios monstros man- mortal. de leste a oeste. i diterraneo, a Europa tremerá.

',nh�s se refugiarão cheios de es- I Deus preservará Roma de lJere-.

r,anto nas profundidades do ocea. A camponeza de La: cer.
.

no.
' Salette I Vejo guerreiros amarelhos e

.

As batafhas dos tempos pas- Foi o abade Rigau1: quem I
vermelhos march'l.r contrR a Eu-

.

�ados não passarão de escara- ouviu. em 1903 da joven Me- I
rapa se verá dentro de um' oe'

I!
I
!

I

Reeep�ão solene

Floria-

para a

de Infantaria

AUXILIA'DORA PREDIAL
- Distribuição de 31 de Março ,de lS39

Aprovada peJo Sare Fisoal Federal em Porto Alelre
,

P L A N ,O '·a"
Co.t.4Q48-Contr., de empreliti:D'> Joinvile (�aldo) 8:080$ -Antigu�dade
» 4100--Walter Uog�r

. Yansa-Humbol J(rarte) 1 :000$ »

» 5057-\\.'aher VOS5 Blumenau (parte) 28:500$ Sorte!p
'» 4517-Sir� Domin�ues Schuldt FlorianopoUa(saldo) 1:000$ Serie I
» 4228-Contr. de empredimo Blumeoau 20;000$'» I
» 4187-Helmuth Fallgatter Joinvile (parte) 14:,S,OD$ li> • I

.

li> 5036-Herb�tt & Heinrí<!h B(a�ljg Rio d� Sul "(parte) 10:500$ », 11·
» .5692-Jacob Maffezzolli Blumenau 15 000$ » lU
.. 5504 -Alfredo Ehrenberg Jaraguá (parte) .'

1 :0f:)'0$ »

Rescisões: Contr.'nos. 4078 (saldo)-5041-4476-4052
"

4331-4176-4343-5 S05 (parte). 11:061 $400
TOTAL DISTRIBUIDO NESTE ES rADo ATE' HO�E. 6.200:000$000 à 393

1 PRESTAMISTAS

i Socle"ade Comercial Llvonius' Ltda.
Corrêtpondentes

PL.ANO·'A"
Conto 33-E.-ich K'lrÍDann Blumen8u (sald:» 3:000$ Antiguidade

» 35-Eriçh Kumann Blum��lIu (perte) 6:000$ ..

]) 295 - Valc.io Gom'!!! Tilueas 10:000$ Sem Jures
li> 193-Contr. de emprestjrno Blumenau 10:000$ » »,

� 298--Max Mayr S.�n. Rio. do Sul I tlOOO$ »')}

,» 661- Jo'sé Cand,do Borba Santo Amaro' '15:000$., ':!�}�
li> 927-Leopoldo Germer Bcusque 5:000$ li> .

li>

» 74 J(.'ho L. Fresh@:1 Blumenl!u (parte) 13:000$ �. '»

» 552-Cristiano ·Woelfer . Rio do Sul (ôaldo) 6:500$ (�IÍl:Juros
� 1177 - e{C-Antecipações B'umenau

.

10;000$ li> )!
.

» 344-Vieira & Car'/àlho - FlorlaníJpcUa lO:DO $» »

» 724-Nicol�u EstefanQ Savas florianopolil 12:500$»»
» 1 05-Ernesto Lerche Jeinvile·· ·20:000$»»
» 906-RudQIf Scbmidt Blumenau 15:000$»» '"-

» 65-A. 'Hering Blumenau (parte) 7:500$» »

Resci�ões e transferencias: Contr. o.os. 115914086 -802-85814057
101914061-' 1 098(4070-62(4079-1000A 1 G9

11.030
10.799
10.723
la�t19
10618
10,558 ' :
,.

preferencia '

.'9_�20
9556
9487
9.361
9,296
9.293

10:1"00$

pleferencia
5.239
5.187
preferencia

,2.995
2.69,2

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A, GADTArJ
I

•lr�tor - Proprletario JAIHO CALLAD o

i!-

PRE·8 f��5e�� fl.de.laide Ackermann -Idem.

.� R ena rtlções i Mana Leper Fan�hallt:! -
��

to' "'-
�.

Idem.
� Públicas 'n Ema Harlander - Sim.

�

� � Adelaide Ackermann -Idem •

l�� ��J Massa Falida de H. Felt &
Cia. - Ao Delegado de Po
licia de São José pua informar.

Cia. Carbonifera Brasileira de
Ararangcà _. A Secretaria da
Fazenda.

Inte.rio," e J,astit:a

Servit:o de Est.·onjei
ros

.9601(IlOCYCIO',

Florhinopolis,
.'

I e extinguirà as sardéls, pano:
r.: avos e espinhas, sem a mjnim�
it [ità�o deixando-lhe a, cuti�

limpa, macia e ftesea.

�

Irara a juventude· T�.::···\t ....:�J.:�� �.s�74 4e.; Max Ferting - Volte á Por-

. do Brasil \ \.\ \ f"'"· 'ar���:.í:. qF�r·r�i�. tdo'Albu'
, \. "I querque -- Idem.

I XXVII I \�-\ \1. p::g:.:m: I��::: �::::'Na���:1JUd:or-C�:�:I '\",', \., ,r .
.

o.. novo regime ínstituido
'

«'�. Pt· cio -' Ao Departamento de Herbert PoU-Como requer,' f rograma no ,ur_'o<
no Brasil é, sobretudo, um�·

't'.'l?,. Saude Publica, que iníormar, Terese Block - Idem.

E
.

" edl-ente, regime em que se afirma o

!
De 17.30 li 23.00 horas Henrique João de Bem Gertrud Weich - Idem.'X.P '. ! princípio fundamental da c:- \,.1 Y' Volte á Pcrtaria. para que seja Ana Babete Weseli _ Idem.

�'-'-.. .'

vilização do fator humano. <' C.\ 5�, t Orlont)o �Ilua selado. Johan�s Block _ idem.

foERENTE: I �f:r��'�;dg"ir:�� vn�n��v= t:: 1 .

:. t. t" ����%J�. A�kt �:::í: ��� !;.���r.- cr.�:.��� Ti.ri Po.ito -- los-.

FLAVIO FERRARI ! Constituição bras leira, uma
;., ����� J�I�I�ÕO Edelvito C. de Araujo -- Ao Wilhelm Pott - Sim.

_. I
:-ignificação e um prestlgío Darbele' Tesouro, para mlormar, Pauline Hild. gard BàrthBedat:ao' .e .

OfielnBQ maior e mais ampl ..) du qu: lao melo André T. de Almeide-s-Vol-] Idem.
R. Con�elh!lro Mafra,. 51 outrora .. Esse regime creou, ��6��l�a /J� ��n���r!!!o te ao Tescuro. Heinrich [ohanes BlockFlorianopohs-S.Catarlna para o Estado novos deve- ( .. �'''. :.i'P:r:::··::·:*�Ú�:···� Reglonaloe Dante 5antora Jose do Patrocin:o G'�loti - Idem.

.

Agentes-correspondentes em .. r.es e
.. p�rao individuo. nc- 1.1,'�..�'M;t:i1'�i;�:�!�.í'. ���:A:��'f:s:�a� s�6r:i�icgrr:������e50f . Informe o l: oficial. johana Fehrmann - Idem. r ,

J I lidades do Estado o vos dtreitos. Antes, o qu ''j:.''.''';:.') �.f�"'<i\:·'j<!:.,te�c.�·.:.,�,'::.:· Pedro Marcelino Cordeiro - Íngeborg .Fehmann - Idem.as as ocau

� i ��é��:i� �r�a}g:t::����in��: �'llí1E�Ii' /flb.,t�;�,��;;t,:=.�VAS, elernentce 1�;e:�ci:�li�:���!'tda P·p;o::�i::. ��i:�::bLr\ii.--=- I�d��.<: O I a b o r a ç a o .Ih� díreit..s, e escravizar o I t:::V�ttft�:}\{X:%ftV}i�f�J' A's horas certas, 'ornais falaOas com no doria Fi�cal. Paul Posem - ldern.

.

. j individuo, só lhe
. cr�ando. �;:t\�i�r���l:�:;�it%W��;;:iF:j·· �� ��:�s�mH'bt�mEe!��;%ã�,f��rr��i��� Carlos ::"'eiendecker - t\ Pe- Karl Heinrich Schaudt

. I deveres. O poder, ISIJ é, o I l·th}:;;f.:::;;:1it��g�l::}:J 00 5AL DE fRUTA EHO ,E DA oitenciaria do Estado, para in: Idem.
o' conceito expresso em. �rtlgo i govern.o íórma de ação do I rd�:,�sn�;;)\h{'··· Tr:.::::�·dL EmUL50 DE 5COTT.

forroar. Frederike Globig - idem.4e -olaboração, mesmo solicitada, o

E'o st: d 'd' d
.. l?AXt}/·'k.(:

··

••:9�L A's 21 •.so rAHcAo DO 'DIA .• Escrito EI b h• . bilid d
• S a o elxa e ser o Im- ,,·:,�;.t·.:.:, .• .... L t r:::I b Salurn:no von Kerting Mai- isa etl Lang-r - Idem.ftão. Implica em responsa 1 I a e
o. '..;; .

.
I '. MNit;:: t.• '.

iZ tnterpretcõo p�r amar ine uQ 0,

ou e dôsso por parte da Reda-j migo do individuo. para sei J . -"""""�",,.,<�. uma oferta 00 casa Oe louças "O sonete -o!,.Encaminhe-se ao Te- Josef Schlosser - Idem.
ção. .. um servidor-; E, do me�mú I '

DRAGÃO. sUlrO,
. Assinotar.qs modo, o cidadão deixa dr I 5peuRIZr t)e stuOio : flZlso 6ulmarâlZ5 S. A. Casa Mt ellmann

ser homem livre ou revolta- I
e recilla 60nçalues. Enc3minhe-sG ao Tésouro.

do contra o poder, para ser I · .

AlDanhã: Hospital d� Caridade de Maria L. �Aelego-Conceda-
O titu ar. o beneficiário de I Florianopclis - Ao Tesouro, se o hab:te·se.
novos direitos. Ontem o Es!, f;milinha, relEste Aloa, Huno Ralant), para informar. Manoel Pereira da Cunha _.
t d t Ô'b ,

.

mauro Oe Oliveira, Habor Dias
a o se a!",sen ava s re o

. P<!dro Xavitr & Cia.-Vol- Idem.
individuo. H,oje, o Estado se I A's 22,00••0 TEATRO EM CASA te á POltaria, para que seja Sl- Lidia Oliveira da Silvçira -:"

converte em sistema de pro 'a HI••••" lado. Idem.
teção ao cidadão, outorgan I Manoel Ba!b,)sa de Lacerda Helena Botelh<> Rrellhauser
do-lhe direitos positivos e I "A GAZETA" acha-se ã Lenha DelalDhe - Idem. - Idem.

-

reais, que lhe prop. r ..:ioncm: venda no Salão Progresso Fone 1.100 Sílvio Trento p. p. Carlos Armando Humberto da Silva
justa participação nos bem Hoep(ke!:;. A. - Informe 02' - Co!'!'o requer.
da civilização ou da cultura Toficial.' Estefano Kotzias - Conceda-'

_..:--+-,;-�-_.- Vejamos quais são esses

SAN.AI,ORI.,O'
_.

'.:.�SANTA ..C�TAR'.INA" i O mesmo
_ Idem. se o habite-:e.

direit(ls:
'

,
, �� ,o I Lconidia Gomes de Freitas--

I I .

- direito á �ltivjdade crea· I' ------..-._ .....J.--l�-.-
.

I �Viação e Obras Publicas Idem.-
dora· '

"

. .
.. . I Maria José Búitencou,t' Mo-11"'�·n·ta COt/# ' _' dirtÍ_t'), ao tnbalho,' I. I!, Dr.' An,Idr:-\.·.··..e� ..

\K.·ralyhegy II s. A. Ca;:a Modlmann-Pd· rais - Idem.

I IV .>. .• ,. - direito a um parirão I
_

.

gue·se a importancia de687$1 00. João E. Moreira JUl1iorDi�rClal 1 razoavel de yida; Jacó Heckmann'- Sele as Id'!m.

I I direito á. seguran�a I DI�ÉTOR. PBOPRIETABIO folhas 9. 10 e 11. Afonso Zili -Idem.
---

----- .contra os azares e infortu-I Tom T. \Vildi _ Revalide Nerina Melego - Idem.
nios d·a. vida, o d semprê- i Estação ,PERDIZ�S - Vila Vitoria - Estado o selo do requerimente e sele a João Medeiros - Juote pro-

Fora'n feitos,. nl. Illê" d.e março g�. aCidentes. doença, ve·111 de S�rtta Catari.na folha 6. va de não haver facQ)acia num
ult.' "'110, os segUlnt-s arquIvamen- lhlce, etc.; , S. A. Casa MúelImann _ raio de mftis de 6 quilomet�(;:it(n a Junta Cc.aerciàl: I - direito a condições II O melhor estabelécimento, perfeitamente aparelhado Paguc-3f" a importancia de ... ja lGcalidade 'onde 'pretendi.:de vida sãt cabendo ao Es- lj p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doença'! pul- 562$900 es[abe!"cer"'e,

. COlJ'a da ;,La da Assf'mbMia t d d d d"
. monares (pneumotorax, frenicotom18, toracotomia). EEte Sa- .

H k d NlGeral ( r�'llliria dos acionistas da a o o ever ..c a mlrllstrar; natorio encontra se localisado na E:3ta�ão Perdizes - Vila S. A. Ca5a Moellmann -- ai 'l I assad _ Concede-
Cl)� pal1l1ia Malburg, reaiizada em a higiene pública; ri Vitoria, na E�trada de Ferro S. Paulo - Rio Crande; 800 Pague se a lU:portaneia d� .. se o "·habite-se.
5-3-93Q; � direito á educação. .

I metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e 3:250$800. E�tl:lnislau André Butwilow, 1.
Além de outroS. direitos

o

estradas de automovel, com clima saluberrimo.· Tom T. Wildi _ Smi. _ Cora0 requer...

I'
.. O Sanatorio encontra-se instalado com a.parelhos mo-

que são va IOS�S gar .mtJaS demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio M,yer & Cia. - Pague'se --;-::-::--::-:::::::==::::::==_
oferecírfas a todos os brasi- � para exames de escarro"fezes, sangue, etc. Ia iroportancia de 3:213$400. DESPEQTE A BILISleiros. I Seção separada para convalescentes de doeI;lças graves, S. A. C3sa Moellmann -

DO SEU FIGAD""O mais importante de to-: estado postoperativo, impaludismo croniço (mala,ria), esgota, Pague-se a iri1poitancia de . . . '-li

Copia da ata da Assembléia dos esses direitos é o �i�eito ; men_to, etc. '

7:045$700.
Geral Ordin ria da Sociedade

I:
á

educ.ação.
A ConstltUlçio 1- I

Edua;do SlllltoS' - Pague-ôe
ADoniraa e rios, Renaux SIA, não consid'!ra (J clIucação, Art,-gOl pa.ra' a P··

..

-.as·Ir'oa ii imporlanci�
. d� 1 :276$500.realizada em 9-3-939; apera: como simples instru· .., "Ri b�rto Ollv�lrd _ Pagu.e-se

I d d
. mento para melhor gôsto da

. r a impoltar..;ia de 15:788$900.Copia de trae a (,) e eilcntura
v,ida. ÁO contr.ário, encara D' J é d S'(

.

t' d P d' C' i C I R h Ppulillica de utorizal;ão para co- ommgos os a I va, propne arIi) a a aria arlOca! ar os eloj�c -

ague-se
merciar que faz Osni Pinto da a educação como) um melo tem o prazer de comunicar â sua distinta freguezia qiJe. acaba de

li. iro orta.ncia d,� 40$000.'
-

d d
. . ri t'd receber grande e vadado sortimento de artigos para a Pascoa, comLuz, a tavo:' de sua esposa dona e ar a Vh.•a um· sen I o e .

I Li�boa & Santos - Pague-se.� preços ao alcance de todos. ".Fanny Selv.l da Luz;
.

um fim útil, pr�'paral;do os
,

'" O� pedidos serão prontamente atendidos no Bar Picalé e na
.

a iQ1pOttancia d� 2:985$100 ...

•.. .
cidadãos para melhor desem· citàda Padaria Carioca. I

Copla I � escrItura pubhca de penho da sua missão social. N. 3 V - 2
�ut�riJ(_aç· o para eo�ereiar 'file

1 No novo regime brasilei. i Seguranea püblioa
faz J�at) Selva a favor de ,etl I

filho Iv) Selva. ro, O hom�m é um valor

L.
. .1 . I

I
. .

A" t é Se·hu Idt I Empresa Sell-- Ao Tefouro.
. pO�It1VO.

.

;r�.� .�r.a •

res- IV.' 'a ria '.' ".

I E S 11 Id____a

..,·-_···_·-·_·---··"'-·1
peItada. O lnGlVJd10 e pro- SI' �... .' r"

I mpresa el - <'-ID·

t
.

d d I E i Empresa' SeI! - Idem.

C IIARLAUTH
egl O e ampara () pe o s-

I Artur Manoel Cardo�o - A'. . '1,·�adO. . de H ..0..LIGOCKI· iForç" Publica, para informar.
..
�
r M' '1 crU-I I· Carlos BlaeJe -- Ao reque··é o creIDe que revolucionou o ;UI'. ..

_

- Livraría,
.

Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-
! rente para juntar a conta devi-

tnu do yelho, e, óra revoluciona a eo�a taa,lcd bric:l de ca�i ....bos de borracha ! damente �flada e selar na fls. n'
AI) elica do Sul.

C'LINICA GE.RAL- L
. ,3, com o selo de saude.Artigos pJra escritóri�- ivrus em brancos-Arb-

VIAS URINARIAS zos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos I! Lino Alv;'s Spindoh - Ao
�

. exmo. sr, dr-. Interventor Fede·
Esp. em molestias plumo-pul. Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas, ral.
monares (BroD1uitt", A'sma, sinetes e carimbos d� datar, de metal, para inu· José Albino de Oli"'eira -

Tuberculose,etc.) tilizar estampilhas Idem.
Cohsulfas 2 ás.4 hrs.-R. Hua Felipe Schmidt, 27 Deoclecitlno t�lJnes da Silva

jgão Pint9, 13-Fone.1595 Florianopolis .-. Sta o Catarir)a _ Idem.

'I' .

Residenci,,: R. joio Pinto, I

�
Attur Olímpio Eduardo

'"

,.-Sobr.-Fone 1214 I' 41 P. Jdem.
Etna Har]and�r - Sim.

----�----��----�---------------------------

Ano
Sem stre
Trim stre

50$000
30$000
15$000

Saude PubUca

Só '" olr8 � capital:
Mês 5$000

A carrear ndência, bem como

08 valores a: lativos aos anúncios
8 assinat'lfa, devem ser enviados
ao G�rente l<'LAVIO FERRARI.

. Copia d ata da Assembléia
G�ral Orei laria da Sociedade
Aoonima lu 'ustrial e Comercial
Tr...bllde, realizada em 12-2·939;

Sem Calomelanos-E Saltará da Carnal
Disposto Para Tudo

.

Sen figado deve derramar. dinriament:...
no esto'!'ago, um litro de bili.. Se 8 bilis l"i�
corre livremente, 08 alimentos não silo
digeridos e apodrecem. O. gazes incham o
estomago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sent&..se abatido e como que envene;la
do. Tudo.6 amargo e a vida é um martyrio,.Uma SImples evacuação não tocarJi a
cnusa. Nada ha como a. famosa. Pillulu.
CARTERS para o Figado, para uma acÇ ,,,
certa. Fazem correr livremente esse lit!"o
de bílis, e você sente-se disposto para tudo. ,.

�ão causa� damno; são Suaves e contudo
.�

8.ao maravIlhosas para fazer a bilis Correr

lIvremente: Peça a. Pillul"" CARTEHS
para o Flgado. Não acceite imitaçõeaPreço 3$000.'

•

Noticias de S. José

não é um creme comum
, I

I

s
.> I

Faleceu a 2 io corr.nte, Ileii�
ta cidacie, 8 io:vem Silvio, d. 13
anos do idade, filho do snr. Hor.
t.noio Fartu.ate tia Souza e de
d. Ar. inda Sousa.

Seu sepultamento efetuou se n'o
dia seguinte, no cewiterio publi.
co desta cidade.

(O correspondente)
�- I;

CHARLAUTH
I

CHARLAUTH
Aluga·se·

Aluga-se a parte térrea do so

brado, â Rua' Conselheiro Mafra
n. 84, pr6pria para casa oomer ...
cial. fi!

Trata-se com' €) ar. Aderbal
Ramos da Silva.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Faqrete lTASSUCE' sairá a 13 do O Paquete JTAGIBA saírã a

corrente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

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

__----�-�,--�ca�--..�.�,�---EC--��--�--,------------------------------------ � -A-,o-ri-aoo--�-Gs�--t9-3-9--------�

A G A Z- E T A I N I:) I C A
ADOLAR SC�-WARZ

H

IAccacio Mo-I ••

Endereço Telegrafico: ADOLAR reira Co ......panhla NaCional de Navega ..

Caixa' Postal, 32 tem:seu escríp-
'.>,

S. FRANCISCO DO SUL-S.GATARINA tório de advogacia á rua ça-� CoS!telraAGENTE DAS SEGUINTES elAS: U iíiI
Companhia Salinas Perinas-Rio.

Visconde de Ouro Preto M
W

t M itl P t FI'" ...Pring Torres & Cia. Ltda.-Rio. ovimem O ar. imo- ar o or••n·cpo, IS
'f\Tavegação Brasile�r� Ltda.-R;o.. 70 Ph 1277 Serviços de Passage'iros e, (je Car"gas
Navegação Cabofnense Ltda.-Cabel· Fuo. n. ..

- o",�: .

-

'�,----_

VIAGE�snNtl�rÊ;dA� ��RABSUocntA�OR'ERITNO(DJ<?�IIO)DE IlcaiUPOStal.llO, _I Fretes· de cargueiro:JJ\NEIRO avegação entre OIDVI e e:
,

.

SANTOS, ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,

'1
= ----' ;, %ih!:: e 4JJ

J
diretamente, sem transbordo. EliXIR OE NU'8iifJ.iA ' Para o· Norte Para tr Sul

Tem sempre vapores em porto, carreeando. ��\-.�·i.:,,:I!i.'�it,��1!JO �:�
.

o ��,*,_-tlQ' ��ii� ,_�
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de 5 �:r:""�"'" 4-.��,

todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas e em tóros, \� rf�f,OA� l

elc.; cereais e mercadorias em geral, para qualquer porto do . ,,!!SPIHH.�I

II' norte ou do suLdQ País, bem como para o Exterior. '.

'.;UlÇ.��,�
r: Recebe cargas de importaçãc,do País ou do Exterior,

d h �fWruI
para desembaraço e re espac o para as praçai -' �Q§. .

..

do interior. ·:.'L ''lfAANCAt
ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO ',��, �:�':�'�Ror�"'"
Serviço Garantido e Rapldo=-Preços Modícos. ....' v.:

"'''

o,�M Jr�

Dr. Joaquim Madeira Neves
�"'-"''''''''''li��,�
�""��',�."':"�

I\/IEDICO--OCULISTA
I" Forma<'{o pela Faculdade de Medicina da Univer.

o

sidade de do Rio de Janeiro

, Tratamento�clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. P�u
k,oFilho, no Serviço do Prof. David Sallson, no Hospital

da Fundacão GaHrée·Guinle do Rio doe Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Elelrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das l 5 ás 18

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. relefone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Augusto
de: Paula

"

�Iarno G. Gallettl

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, 9

(SobradO)
Tel.-14GB.

�%

iMEDICO
DOENÇAS DE SENHO,

RAS-P.<\RTOS
Operações

Consultorio: Rua Vicor
Meireles 26

;'�s 10,30 e das 2 as 4 h3.

Residencia: Rua Vis" onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

T
. O'" g jí' iU!. ...

.__-.----·1

I Dr. Pidro da Moura Ferro I
I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 �obrajo I

I
.

Telephone rr 1548 1

Banco do Brasil
Capital

Fuado de reserva
10G.OOO:ilIO$OIO
25&.746:100$800

EXECUTA TODAS AS OPERAÇfiES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO. PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJAN., No 13

��"'"
Abena. em conta corrente.. o!s ,segúintes juros:

Dep. com Juros (C01Y'lE'RCIAL SEM UMITE) 2% ala
ae,. limitados (limite de 50:000$) 3� ala

. Dep. populares ,(idem de 10:000$) 4% ala
.

Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-
bem de quaisquer importandas). .

com. aviso prévio de 30 dias 3.5% ala
idem. de 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4,5% ala

DEPOSIT9S APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás .12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 as 11,30 horas

Endereço'Otelegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114.

4% a. a.

:5% c

15 horas

,

\,-.

"A Gazeta"

lmbituba
�io Grande

Pelotas e

Porto Alegre

«A Gazeta» encontra-se
á venda no «Salão Pro..
gresso»

.

'êM'!1

Clintc. em

g8,_I,
Medico especialista em

Molesttas do Estomago,
Intestino, Figado e

Recto
ClimA lt�DIGAL DAi
HIMORllftOIDAI EVA·.
llIZ:aS SBM OP:lRACÃQ

:I SEM Doa
CONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariam••t. da. 1T li IS) h••

A"·.so Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
.' o ' e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

'testado de vacina, selado com Rs. I $200 Federais, A bagagem de porão deverá ser

entre-gue, nos Armazéns da Companhia. na vespera das saídas ate as 16, horas,
para ser conduzida, �ratuitamente para bordo em embarcações especiais. ,;'

ESCRITORIO-PRJ\ÇA 1 _, DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG� CjSTEIRA

Para mais informacões com o Agente <

J. SANTOS CARCjOSO

,,---_.

'� , $\).4 ' . $ 4' AR:; ,ga ,g.; 4; ,. $, & ;;

J A Eleírica
: PARA INSTALAçOrs DE LUZ, FôRÇ<\ E AN·

TENft.S DE RADIO. CONSERTOS E AUMEN
TOS PROCUREM

A ELET�ICA '

• '-TEM SEMPRE E�/I -STaCK E. A' VENIi>A;: 'POR:
,',

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA, PRAÇA,
.

MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E A8AT·
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVID�DES I VISITEM A" Elétr.-caRua Joao Pinto n. 14
' ..

ACA2A DE RECl:.BER UM FINISSIMO SORTI·
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI'
DADE NO RAMO-AR rIGO GARANTI.O

.

Vanda e instalação de contador de luz • força, per
preços maclicas só na Casa A, ELE'TRICA'

Dr. Camará
Martins

Dr. Pedro de Moura Ferllo
i 'AdvogadoI Rua Trajano 1, (seb.)

, PRODIGIO, signiftca MILAGRE
I MILAGRE significa

,

(;IIAIlLAlJTD

usando o creme

(;DJUlLAlJTD

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso' .,

. CA'LÇACOS-' FECHADO,S aos menores ptaç...
e calçados de tonas as '.�uali(h,des

, Novo sortimento, 3 vezes por iernltlf .

TAMANCOa' mexísaaes para ,.

Praia ri,. Banha
e INTOS, PULSOS, OLEADO�, CORhE6 ,

BONET5 .. LUVA5� de. o
_

'

.

Importadores de Artigos- para seleires e sépa_e6l
Fabrica de Calçades -- BARH.IAO.
DEPOSITO, RU.â, CONSELHEIRO MAFRA,'••

A. LHE:U�E:UX
--------�---�,--_.---- �--�'�----�---

, ,..''{''" =CiFjÇ,-" :"i3í!!Jl;ç7�:' ).'73;4, $#;cs Q$. ASQ .. iQUSC$; H':_,'.-.

• -..�
', ...... ,:-J �""'l(,��� "\).o�'h.�.. }r.
..

"t-� ...•'-r; � ';�� -; "j

IR.Df Aderbal
da Siiva
J\dvogadQ

P. 15 �e Novembro, 3 sob.
Fones I é 3 I f!' 1,.298

r_U_fs_o_d_,e_M_aq_uinas e PilotiJ�rn
PRllPA:RAM-�.� ALUNOS PARA liXAM1iS A 3c,. MA·
QlJlNÍSTAi, PRATIGANTES DE MAtlSINA8, :tYlQt�

E,ISTAS E1 A TlJDO MAli �U); ss Rç:FERIi1 A',
ME(àA.NIGA ;MARITWA.

'

., "'.

Ú:,� H';''lBJ1E��A.QS Di:Y�� lin�"
.•

, -�E AO SR.
,

.

�.UMPIO �Im ;

fi. tARJO 13 .,. ,Ã".
-

a FLORIAN.9POLIS
,

f IH j'ii t Wre-'!Itlt.: It @4!'0; ,
-

S,8nd.alia.s· d.e 'Tlral,

listi,n9c�' e le'eza
-�'

-C-a-m--�E6on'-orn ia
_.

nos Trabalhos doSó
-

Censulterlo Técnico de'

IVO A. CAUDU·R,O PICCOLI
,

Enge.,he'íro, Oivil,
p'rcof1ss,lonais habilitaGf·os·· �P"á F'a tod:o

, ,G)S rat'Y'lOS <IIe enge�Ha'ria
Administràçãe. censtruçâe >o ar r�forrna:_ d�

.

I '

':'"

.

.

'. . pagamentos em prestações
.

;J _

�. fDrcojétus em ger:�,I. -

-
_ 0<-

�
" :-' - �

� ,.

Escriterio csntral :
o

Rua 7 de :Setérn-bro, ,47'
o' lP 8 ,r t 0",,:0Di: ã :�o ...• ,_,_.'

.' �

i :.t
� '. "

, ,

Clnforta,

•

J."

I u,
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A GAZETA, 1�39 Florianopolis
I

e•••••••6 �

III Serraria 'São João' I
no distríto do Estr-eito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada: em

Bem sêca e de otima qualidade,

. �.�. . : P;;Zh& .-*C3:!r5 ,$ _S

o CAF E'

MM),,' ,

AraraogDá!
ff."i*í'M?

metros.

Vi ,ação O Urust_sangBa
, se'GU,RANÇA -_ RAP.oEZ COMODIDADE
Dirigido pelo soeio JOSE �IAXIMO
TRANSPO·f)'T1'E f E PASSAC-EIROS E C ,[}'-" AS

' '-"��;'::?r�! .. <.�}·."':::l';;W �
'\. ,J. r"" ,U

� '.:" :.: :",.
.

.<""' :-:� ...

c§# ENTRE ARA!?ANGUA' E FLORIANO;)OLIS
e .ca lm h por Forqui_lhinha, Mãi, tUZ-H). Cresciurna, Cocal.

Urussenga, Or;eaO,;, S. Ludgero, Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN A.IS em corr.binação com as

, linhas de ónibus Araranguá-c-Pcrto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis és terças-Íe iras e sabados J

ás 5 horas Ja manhã
SAI'DAS de Arerànguá ás quintas-leires e d ;mingos,

.... ás 5 horas
'

da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-fetrae
.

AGENTES-Ararangu4: Bercldrdlno Maxlfio- F,;rqu;
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado F.alaco f,lho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos- Urussaoga: r o�ano:
Damiani & Cia. -Órleam; [m-ãos PiZlolatti-B,aço 'dO NorteAdriBno AI xndre Soin

t\GENTE E\1 FLORIANOPOLlS

JOAO NeEVES
Ilna TrajaDo� 2-Fone, 1855

DOT�L D«!S VIAJANTES --o procurem para se hospedar em

��m�iiE.ii·i'i-.�e�i�i·°iii.!7i·!eii·.i�,ai·�i!'!O -':- .:1_0_.SE' Mg!!t!!''§5? ..

.

-

Diga 00 !>eu amigo...
• . Ou a sua' esposa.i. Uma assinatura mensal

1 A V A d�::'��:���Z8:�f;:E��i�. _d.e�AaIliPÍl�.�.!II:.T.5I!1A$OIll,o.�.u.st.a__<>ilMIII_IiiI'l"'l.�íM·';;,.·'\#III""'III�.�rmM?I§"''1tm"...::i:íii·��iit>Ji'iil4"'fij.Lfi�'.,....ii...:S!ííi.�.·""'r.;..,..·���il....

_z·�ii·--ü·'�íi·�ii
..

·.ii'-ii,,,!!ail"ii-re:ii�ií"'m'��ii-.-li��'�.�
Avisa á sua distinta Ircguesla que dispõe de.otima. Ii:riançaSeleta! é sua I

.
�. faJ!!!f:J 'Eliirilii&*-e ii!Ii'

sorveteria, estando habititado a servir (;s mais es-

I
Tinturaria... Ipl�np!dos picolés, sorvetes, beijos frios etc. TINTlffRARIA e CHAPELARIA:

fi 9f6i&&+9&M!t$��:."(,'/*hM(## à ;�_. 1§4é@ Rua Tirade�t�sl�.t�-Fone 1213 �
'- I

C R A N-D E H O T E-i M OD'�';N";'I:PROPRIETARIO
.

-1
_ João Kuhn !CAIXA POSTAL, 82 ENDEREÇO TELEGRAFI(i;Q: iGrandhotel

I
'Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe!' de boas i
acomodações para os srs viajantes e exrnas. famílias, com luz agua corrente

-

I

I ....

em todos . os quartos. ,
.: " II. - -

.

Tratamento d" pl�i�Delra' ordem
'

'�f
-

Di�rlas: 10'000 -12'000 -14$030 e 16"ODO t

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PHONTIDÁO
,

Banhos quentes. e frios a' qu
.

alqucr hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te' Telegrafes

I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
.

' ••••••�•••••a .....

" Perola - Restaurante "

Santa Catarina

Montado a capricho, com um COipO de empregados.
habilitados a atender todas as exlgenclas de sua

seleta frcguezla, Perela-Restaurante mantém
um serviço de chá, 'dôces, bebidas, bom-

bons, chocolate, gelados, e frutas.
-

O restaurante manterá uma carta variada para
J_ todos paladares.

Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua
distinta freguezia.

Praça 15 de Novembro n. 19

FI&rianopolis -- Santa Catarina

S I A M EXP T

HANE'RY BLUMENSCHEIN

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

End. '1 eleg. <.LAMINAX»

ESCRITORIQ GERAL: Curitiba· Paraná _' RUA 15_ DE NOVEMBRO, 608
-Salas 407-8. _ Caixa Postal, 343 +Telefoae, 2556

End. Teleg. «lAMINAX» - Cod. A. B. C. 6.a Ediç. � Private

EXPOHTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA A
�LEMANHA, INGlATERRA1 NORUEGA, AFR!CA DO SUL, ETC.

FLORIANOPOllS

I
• Gerente em Rio Negro: \Nalter' Brar\dão

._'"....
••01:.'

•

,.E ....E.ENTANT.a:.···E· OEID'DSlTAFlI(;)$ EM SiTA .. CATARINA

-O A·p:f'-'L.'O, S' H O E ._pIt'-C K E S, A.
a u zln a's ·Matriz

BOSCH
..... -..••• '''.P.t� eH•• -

•••Ih ti ...
••• .,.;,,�

r

-, - ti 1•••�_ ••� .....
.... fi '"'...... ".t••,. (I,' )

I..MS.... II....�...,.....
•

....... ......- - .....
.............

Velas e �llagn

'.
� ,

..
'

BI,IJ,men.�, ,Cruzelre d. Sul,

Jain"ile, La_e., -Lau"una, Sã•
, !.;J;

'·0

:3:-.�:�

Francisco do Sul.._ '1

.1

.MOST'RUARIO EM:

�.;,Tub.rãD·
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c_rreira esportiva de A C. B. D. EM APUROSlo futeból no
fd· t d B'eonidas •• a "O!am.nt� PERANTE A FIFA Te�����od"'" xpe len e os an-

egro" do futebol bras.- I (OS durante a Se-
I

· Desta vez a C. B. D. vai' Vasco ao Judiciaria, deixará O fute�61 está empolgan- ;

mana' Sa t81ra ficar -oítslde» com a Fifa e:u apuros a C. B. D. porque
dJ a m.ocldade da rnetropo-

.

n a
por culpa, exclusivamente, esta não poderá, dessa ma-

le b,arnga-verde. .

do Vasco. Este clube, useiro neira, respeitar os regula- Inumeros. são (IS clu�es
e veseiro em não se submeter mentes da Fita. Como se que se dedlc.am á pratica
as decisões das entid uíesjjust.ficarc?

. do esporte reI.. .

superiores, levará o caso da 'Que iUiZO péssimo fará o A varzea e os melO� co-

inscrição dos ultimas ele s .Rímet na sua proxi ma mer.c1als pOSSUt!I'!1 Gt!mos
mentes que importou anti chcgida ao Rio quando l.ie con}�ntús,

.

que Já e�lbem
regularmente, para o judicia .Ilsserern que a C. B. D. não téco!ca �astante .

apreciavel.
A vitoria .oe mais rio. Ora, como é cert I, (\ j'.>,n íorças para Iazer um .

E PO!S com .Justo entu-

"II.zoo" Judiciaria que nada tem que clube Iocal observar os re �la�mo qu�_reglstrámos h.�-�

ver com os regulamentos gulamentos intern rclonais J: a fun�açao aa As�ocla'
De todas as vitorias que já esportivos e com os acôrdos n -rn obedecer suas ordens çao Atletlca .dos Fun�lOna

conquistei no «aoccer> nacional entre clubes e entidades do e seus compremi :iSOS para nos.do Tef'ouro,. entidade
aquela que mais entusia�mo me íuteból, lhe dará ganho de com urna entidade de outros d,es!mada ao cult.vo do f��causou foi a conseguida em causa, O Vasco dai, com. piisest teboi. e do cest_?ból. dois
1934. Quando me enc?ntrava faz sempre, Incluirá os joga Infelizmente, o regime do esportes que vem em�ol.
no ,vasco, sobre o America

..0, dores em questão na ... .Ie nosso esporte é esse. gan�o.o mundo esportivo
conjunto ..

e.u1:>ro» estava ch�!o gi�o,; estrangeira que é o. li «rarqu'a, zer'JI ... Dis brasileiro.
r

BERNA, [) - Pela pri-
qoaado come('OD a �e argea�lOo� e o seu téCnICO seu «onze» e deixará mal.!c: ));-!3. •• n i juhcíarlo; man Dentro em breve o -r n- rneira vez alguns cld.üã s

jogar fot.,ból tinha a. mama dos ataques em em muito má situação, a C. .í : .le ba.x i para cima ... ze> .do Tesouro falá sua suissos comparecerão, p ran-

n«tr:pezlO», em •X..
,

� OW", B. D. perante a Fita. �im,·
__

-

.__ :stréa nos nossos gramado�� te os j�lizcs federais sob i�-y , et�. porque desta vez, os tres cnfrentan�o um dos mal.� cul�açao «de manobras ht-
No fmal da pugna o Va�co .eíementos importados não: ." d' .

ío.tes quadros dO_- futebó: tle�lstas gra"�»." I
•

.

vencera por 2x.J, e eu gos�1 .0 'podem absoluta.mente Jogar iUin ulscurso I v,:r..
z
..e:_':.o�__•__•__•__• .1 \rat� se de �ete SUISSOS

desespero dos Jogadores argentr- sem. o "passe» II1te!:naclona1., li b-'
I.

d
. Irmandade do Senhor Je- naz sta� do car.t�ct de Sol.eu�nos, durante uma semaca. SI O Vasco os Inclue no. 'O . ISpO e, Sus dos Passos e Hospita I �e que obedec,all á dlre-

Fazendo uma "tour- seu quadro por fOfl;a d I

B'" t de Caridade çao dI) contra metrc S:haad,nê.," pelos ()Iubes A derrota mais Judiciário será a C. P .. D. . Uaa.o �mP.re_!;ado nUlOa fabrica de
amarga para todos os efeito'), que Q }lNTA FEIRA M�IJR I�UntÇO�s, ,o qual fora pO,rDt:íxando o gremio da rui! violará os regulamentos dg I NOVA Ior� QUE, 5 -O

. fl.m de�pedldo, não sem r�-Figueira de Melo, onde conquis- A derrota mais amarga que Fifa á qUêl deve obed:encia Iw.::pn do.> Bufalo falando pe.
De ordem da Pr�vedofla des!a slster�Cia por parte dos dI-

tei o titulo de campeão infantil, já experimentei foi quando o se como filiada brasileira I r·I"llt,. a '-O�t]')nl'zaça-(\ da MI).I Ibrl�llandade e Hd?sP6Itadl; faço put- reiort's alemães da usina.
d 1930 S I d I f - '. I"� . b"" '.' ICO que. no la o corren e S h �fui no ano e· para o i· eciona o nacíona en rentou a: Ora, a federaçao maXlm1! cidéld.� Ca1ó!ica, dech.rou: mês, «Quinta Feirl,\ Maior;, ás ,c a:Id que. re\..ünbeccu

rio Llbanez; nesse mesmo ano seleção Yugosbvo, em 8elgrado. interna..;!ünal não q.uer S3?_.r! qu\'! em cas') de lI'na guerra 119 horas, nesta Igreja d? _M�ni' �len�mente os jfatos 9uÇ lhe
disputei o campeonbto da Liga Estavamos vencendo o jogo por ::}ue regime esportivo relll >, I em que os E:;tados Unidos no �e�s, haverá exposlç<J.O. �() �ão Imputados "será julgado
Brasileira, pelo Sul America, un' 3x2 quando os nossos adversa; no Brasil. não quer saber si I e a R'l"sia fo'sem aliád'.)� Santl'lSImO Sacramento e Sen�a? de acordo com o ato de
de me sagrei campp.ão'- rios conquistnram, em menos d� aqu'i são os clubes que I' faria �'1l ap��o á j'uve ltqd� do MpadndatAo, t p�lo wReltverken�lssl' «dezembro de 1938 paraNos anl')s de 1931 e 1932 15

.

t
.

I .

. , I
v mo li re n ODlO a ef e.mper, t'

�

d d
".

mIOu os, !leiS «goa s» conse' ma�d�m. na� entl1ade�
.

e SI no te americana, co·n.citan'l C.apelão desta Irmandade e Hos- pro. çao a emocr.acla
..atuei pelo Bnmsucesw. cutivo�, inflingindo·nos um durp a dIsclplma mterna camlnha dn.a '3 recusar os -seus ser. pltal..Em 1933 fui para o Muguaj revez p:>la contagem de 8x4. a golpes -de ... Judiciario. V;ÇI'-P numa causa' em que' Ç2DVido, portanto,. a todos os BERNA, 5 - A policia,

defen�er as cô�es d� Penaro!. Jamãis nié- esqueci dessa· espeta" A Fifa pouco se incorn.G� ()�+-Galó_jcos jpnqul_s iriam Irmaos para, �ev.eStId08 de seus federal abriu inquerito paraVoltei ao BrasIl no ano de 1934, cular derrota"... da quo n0 futeból brasileiro i b 'n;f'I···.·'ar' os ateus' fllSSOS ba�an.drau�, a8����r�� 11 esse ato, esclarecer as atividades de
. .

V D" . '-. ,� c . e lJem assim aos fieIS. ' - i
e mgresll�1 no asco. eJxel o reme esse regune de desor' O sacerdote expressou a Consistodo em Flól.'ianopolis, determinados elementos es-
gremio cCllzmaltíno no ano de Esporte de dem e de franca ho�tilização sua esperança

.. de que os 14
de abrir d. 1939.

.. tràngeiros, prin�il?alt1Jeúte1935 e fui para o Botafogo,por .

Tjjucasl�ara os regulamentose.spor I>:stad s Ulidos 1u_do fariam GUSTAVO PEREIRA p,:,s'soas ligadas ao movimen-
onde disputei o campeonato da

I tlVQS, contra a guerra,· nao consen - Secretário tü nacional ukraniano. ,
-

Federação Metropolitana. d fi d
�-----� .. ",- ..--...__ ..-------_ ....

E 1936 f· O «5. C. Tijucas» excur�io- Exige isso sim queaC. tindo na StlGl e agração, e .

m me trens eu para d' 2 d BD' ..

'

t d' CongressoFI 'd l' d noc.l, omlilgo, o C., enfren- . ., sua filIada, cu�ppra as vez que cefl enas e jovens .

.o amenr' °én he .resolvlr
« es'

tando em Itaiaí o «Lamo MtJe- leis internacionais como I) rlO!t -a licricano, se negari
cançar»·-f'l.at oJe permaneço ler» F. C. daquela cidade. fazem todas as demais. Iam celtame,.te a lutar a Nacional deem suas I eIras...

O' d
.

J D t d f d egi npn ateu
..

. Jogo, espertou mvu gar es a vez recorren o o avo r e um r .r, .

Muitas 'Vezes cam- interessei dada.e· blilha.nte atua-, Z •
I'l 44!:"�

ao - Transito'
Peão Çã? GJue o �TJjucas» vmha cum-I SERVI C· O A r f{ � O" r ti �I n O Ronndo. ASSIm como teve este I; � iL: " lU n DI

Em 1931, campeão bra5ilei- clube, seus dias felizes, tev\! \\\\ ��
to pela seleção carioca. No ano

tambem o reverso destes feito!, �::�
de 1933, fui vice-campeão um.

O cLauro» que prer�ara-se com ,. I

�!.Iaio, pelo PenaroI. Em 1934 todo o zelo e afinco invulgar para I
1935 f

'

- I V brilhar na excursão que fará fiOS I,rt

'B 1l1f campeao p� o as-
meiados deste mez. ao sul do

co e ota oge, relj)etlvamente, E d d J b . I
E 1936 .

t't I d sta o, anoJO cam ate aos es' ,

m , consegUi o J u o e

ã d T
-.

·Ab t d· quadrões de LaglJna e Tubarão, !

�ampe) o ornelO er o à
f d l�"L· tla C

o

I FI E ez este encc.ntro com o c I)U'I" anoca pe o lamengo, n d f Eiinalmênte no ano de 1937 fui cas! sua prova e ogo.
. l''vice'campeão ca.rJoca I FI realizou a façanha de uma VI-

pe o a-
toria por 7 a 2, jogando com

I

i uma plecisão espantosa, si bem

Já f.i e.Dtpe�ft de· que o 'Tijucase estava irreco-

basket..ball ,nhecivel, falhando em todas as

: SUas bnhas.

Além do fute:bo'l não t' I Longe de abater o animo da
pra ICO. -

d
.

d R'f" n

;p�esentemeDte outro €sporte. Po-I rapaslil a. � ,1)UCIlS esta

tém. admiro muito o· basket- derrota veio .Ulcuhe. nos mesmos,

ball a vontad� de desfater a má

N· h' impressão dei\_te J·ogo. E' queesse esporte c eguel a ser

I' desejOa, decl.-dir a seu favor,.campeão pelo Bomsucesso.
-lambem no gramado de Itajai, o

A Dlaior eD1ooão . empate com 'o «Marcilio. que
: resultou no jogo de 26 do p. p,

A maior emoção que já sen- i
�Jr em minh� vida esportiva f?i I O eS. C. TijucasR e$tá en

durente a dJ<puta da «Copa RIQ' tabolando negociações CQm o

.Brawo�>. eTamandaré F. C.R deste cdpi-
Os técnicos do nosso selecio- tall para uma excursio na vizinha

!na� queriam me ebo;couu:.,; cidade de Tijucas. promovendo
:porém á ultima hora resolveram I ali um jogo entre seus respecti
:me incluir no quadro nacional, I vos esquadrões que resultará" por
:at�eP sati�fatoriament� e conquis-lcerto, Il�� ótima tarde· espo.rtiva. RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34
-lei 08 dOIS pontol de bossa is•• para os ta)uqueo&es. .. .•.•.__---_----._--

Quem é Lecnidas ? Como sur- petacular vitoria pela contagem
u no futebOl? d 2x 1 , sobre O' selecionado
uais 'seus principais feitot? . uruguaio. Festejando o triunfo de
Vamos dar-lhe a palavra.� E' nossas côres e meus inesqueci-

le proprio que descreve a aU!1 vd, feito�, tomei nesse di'l. 2
ida futebolística antes de ir to garrafas de eChamp3gne» ...
ar parte na III «Taça do
undo •.
" 1 endo 25 anos incompletos,

ois ·nasci a 6 de setembro de
<} 13 -diz O grande Rcrack co

ored", e prossegumdo-meu no

e: por extenso é Leonidas da
ilva. Sou carioca da lIgt"man,

uma vez que nasci na nCida.:le
MaravilhosalÍ.

Comecei 1\ jogar 'Cut(:'b()! no

infantil do S. Cristovão, no ano

d:> 1926, isto é, con 13 anos

de idade ...

\li.lengo.

. Moder ssimos
aviões JU 52

..

ligam com a
métxim'C segu
rança e pontua

\� !idade:
, BRASIl..

URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BOLIVI
PERU'

Bra.sil

Europa
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Segundo ficou deliberado.
pelas administrações locais,
os Bancos desta praça per
manecerão fechados durante
a Semana Santa, isto é: não
funcionarão de 'quinta-feira,
dia 6, em diante, só rea
brindo seus expedientes na

segunda-letra proxima, dia
10.

As atividades
nazjsta� na

Suisaa

RIO, 5 _; Reuniu·se màis
uma vez a comissão úrga-
nizadora do l' Congress0 "-.

Nacional de "1 ransito. Nessa
•

uma, c�{..f.t.�f4do>rdi�
I)casião foi discutida a tese N:nguem ha que pO�i!a quebrar a
da uniformização das cartei- "COl:lbinação Feliz". Sempre uni..

ras de motoristas e licenças dos caminham os·'Imprescindíveis
de veiculos.

.

h �ompanheiros da Mulher Brasilei-

O sr Chagas Oôria �prl �
m:-PO' DE ARHOZ, BATON

. .

_.
.

E ROUGE HAdoração"s{ ntou uma �ugfstao no ._-- .

.sentido de serem túnbetn i��r.���r������..:���uniformizadas as régrzfo.'� Artur Pedro C�rrclirão
constantes dos diferent.es ij

. e.

regulamrntos de transl�o ij. senhora
. existentes no pais, com a H

..

-criação de um código fedl ral 'i partic pam
.

aos parentes.e IJ

que contivesse todas as dis ..

II
pe;;soa� �nllg!l� que sua fI- m

Posições fundamentais da r lha Laclr contl'a�ou casa-' �
.

. . . '- . lt. me�tl) com o sr. Darcy

Imatena e com IUrlsdJçao em

I
Strauch Marinho ..

'

todo O Brasil: ..,.
.

. Falou e.m apóio dessa I
FPOLIS, 4-3-39.

.

sugestão, éin nome de todos if!l:::!t':::��r{iÇme��l�...djIJ�
(IS memb.ros �� comissão o 'B"m -negOC iD
sr. MoaCir Silva, consultor. . '.' "

..

te�ni�o do �inistério da Vé'ridé :.se. ·-J:\qí}�ntfJca {I a

Vlaçao, tendo sido a .proposta _. cara. 80 lado

unanimemente aprovada, re- d�. Estaç.ao . Agronomlca, com

solvendo-se ainda a eSl,;olha ohma, coofortavel e grande casa

de uma . comissão que se d� r'!si?ent:ia, belo 'p0�al, já.i
encarregará da confecção d�ns e murneras benfeltOrtlls, DH;
do Codigo Federal do Tran PQc de grande txtensão de ter

sito. I
'ras para fins agricolas ou divi-
são em lotes.

Tratar na
.

. RU�A TRAJt\NO N. 15
N. 5Ó P.

UMA ASSINATlJ�A ]MENSAL
DE «A GAZETA»- 'CUSTA

APENA-S 5$000
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Curitiba. dev�ndc, a pcmClra renessa, chegar no fim
semana vinJoura.
Não deveis comprar '(Jssos mal,' �:s sem Ver nossa ex

posição que vai ser flli1ta!ltica.
São as razões porque deveis uzar os nossos moveis.
J '. --Não são moveis de carreg:lção. !
2a.-Em eS!llo não os ha mais lindos. illll3a.-São extremamente conforta\eis. q4a.-05 preços são animadores e sem concurrencia. I

5�.-São garantidos por 10 anos.. I
6a.-Não passais pelo dissabôr de "êr vos�o dinheiro

"perdido.
I!7 a. --Sereis um dos maiores rropagandistas.
IjI..���� a. �_

A GAZETA �Florianopolis,
_._---

Cíl\ta� e
Bols8s, Meia�,. Cintos, Lenços, Pregadores,
$outiens a·caba de receber linda coleção a

Roupas de Jersey,

CASA MACEOONIA
A CASA QUE IVIAIS BARATO

6 •• T ,R A J A NO·· 6
VE�-DE

�"bS"?�" aw"""BB"""""""""""""""""'" ffi&S&RBS e ..BM ma�..��aa ������ ���.-

D t t
.

d'
-

artigo 6. do decreo lei n. 295, Treger. interinamente. no cor i ecte 26Y, de 4 de fevereirQ de 1 Y39. de 4 de tevereuo de 1939. to

e pa r iimeno. e de � de fevereiro de 1939, foi I ano letivo, a escola mixta de foi designada Jaci Pereira, pata designado o professor AlDO Hube
designado o professor Otavio da Camboinzal, no municipio de reger, no Curs» Complementar diretor do Grupo Escolar 'lAr'

Ed
- Costa Pereira. do Grupo Esco- Caçador. anéxo ao Grupo Escoldr «Vitor

jCiPreste
Paiva», da cidade de.

UCaçao -lar «Felipe Schmidt- , da ci-la- Pela resolução n. 5.908, de Meirelt's». da cidade de Itajai, Curitibanos, para exercer as fun
de São Francisco, para reger 3 do corrente, foi nomead� o l tres secções do primeiro ano des- ções. �e. auxiliar d� inspeção no

a 2a. secção-e- 1. e 2. an)s- professor João José de Freitas. I dobrado. I
mumcrpio de Cuntibanos.

"-

do' Curso Complementar anexo

I
para reger, i?tcrioamente, no �or-I Pela resolução n'

.

:;.917,. de Pela resolução n' 5.92�, de
ao referido estabelecimeuto. lente Ano letivo, a escola ml�t.a \

3 d� corrente, \01 nom�ada (3 .do corrente, tendo .em vista o

�
. ; Pela resolução n. 5900, de. de São Bom Jesus, no mumci- i Delel Lock- para exercer, mte- i artigo 9 do decreto-lei n' 295,

Portarias tio dr. In� fcomplementari'l8 Albertina Sil-· 3 do corrente, tendo em vista o: pio d� Cresciumll.· [rinamente, no corrente ano leti- i de 4 de [evereiro de 1939, foi
terventor

. I � ira. ,�ala subsli,t�ir na escola: arril) 6. do de.creto-Iei n. 295, I Pela resolução d. 5.910, de i voo o cargo d� professora auxi- designado o professor Vihbaldo

. 1 d.e ,Calca�ang.a-MIfI�, no muni-: de .4 de fevereiro de 19�9, foi: 3 do corrente, tendo em vista liar da escola mista de Rio Bo- ! Rohregger, diretor do Grupo
Pela pOr(all� n. 39. de 3) 1 cipto �e Flou30opohs. a prdes-' designada a professora Nair Ha-: o artigo 6. do decreto-lei n.; nito, no municipio de Tubarão.! Escolar «?rofessora Ádelina Re-"

de março p. findo, Iora.n COI,-·sora Julila Linhares da Silva. berbek, do Grupo Escolar «Fe-12�5, �� 4defevereiro do' 1939,1 Pela resolução n' 5.918, de:gis», de Perdizes, no município
cedi-íos três mêse� de !lcençll à! enquant i Jurar a licença li mes-. lipe Schmidto, da cidade de i fOI designada a professora Odete

I
3 .(0 corrente, tendo c:n vista a i de Campos Novo.s, para e�er(;erprofessora Leobertina . F�!�andes I ma concedida.. I SãO. Francisco, para reger, no Bilke, do Grupo Escolar «Prof., artigo 9 do decreto-lei n' 295,· as funções de auxiliar de Impe

de Sou7.a,. d� escola fe:�I�I�a de I Pela por.lana .n. 66, de 3, dO.1 refendo estabeleciruento, a 2a.: Tibu,cto de Freitas», díJ cida- I de .4 de fevereiro de 1939, fci: Çã? nos �(stritos de Perdizes,
Alto Ca",IV&rJ, no mumcip o de

I
c.rreete, fo, designada Clohlde· secção- J. e 2. anos-do Cur·· pe Urussanga. para reger a 3a. designado o professor João Ro': RIO Bomto, Herval, Hervi:! Ve-

Tubario, a contar de 28 de, Cesta. para substituir no Grupo I
50 Complementar.

.

! secção-I. e 2. anos-e-do Cur] drigues de Oliveira, diretor do, lho e Fax na! dos PadIlhas.
março. Escolar «PIOf. Balduinc Cardo-I Pela resolução n. 590 J, de 50 Commplementar anexo ao re- Grupo Escolar <Santa Catarina», I. 50», de Porto União, a profes-l3 do corrente, tendo em vista o f -rido estabelecimento. -l de Capinzal, no municipio de

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

Portarias do dr. Se- j sara Dagny Cassar Costa, en ; artigo 6. do decreto-lei n, 295:! Pela resolução .0'
.

?'911, de Campos Novos,. para eX:lcer E sieretárlo do Interior I quan o durar a licença á mesma � de 4 de Ieverei o de 1939. 'foI: 3 do corrente, fOI retificada a funções de auxiliar de Inspeção 1 VEMOE-SE
• Jastlea concedida, a contar de 16 .:Ie I designado Gustavo Gonzaga, di·! resolução n' 5.149, de 13 de' nos distri'os de Rio Capmzal,

fevereiro do corrente ano. reter do G upo Escolar «Felipe \ feve�e�ro p. findo, que nomeou Rio UrugU'�i, Rio �o Pei�e, Ford «EIFEL» perQ.or�e� .

só'
Pela portaria n. 57, de 29

_ Pela resolução n. _ 5827. de j Schmidt», da cidade de São;Alvma Trupel KOlmann da SII- Abdon Batista, Umbú e I' 'dis- mente 10.000 km. psrfeitissimo
de março p. findo, foi designa- 27 de março p, findo, tendo i Francisco, para reger 1\ 1 '1. sec- 'va, para exercer, interinamente, Irito. . eBtado� com mais 10.000 km. �e
da a normalieta vocacional Amé- em vista Q artigo 60 do Decr .' ção -1. e 2. anos-do Curso no corrente ano letiv» o cargo I Pela resolucão n' 5.919 d�! garantia d�. !ord. Preço e condl-

I' A b
. .

I 306
'

. �. '

i çoes a combmar. ..

"

la fedO, para su shtulr no tOoi.ei n. , de 2 de março Complementar anexo ao feferido de professora da. :s:ola :n1sta d.: 3 �o corrent� têad) �m v:sta o i A tratar rua Felipe Schmid t 87.Grupo, Escolar «Lauro Muller», de 1939, foi e,-onerada a CO'tl- e'ducandario. Batea, no mUOIclplO de BI U3- �rtJgo 9 d) décreto·l�l n' 295. N. 126 3v-2
desta Capital, a' professora Ge- plementaris�a Ondina Strugo, do ,Pela resolução n. 5.902, de que, visto a escola ser desdo- - Inesia Ferreira Ouriques, enquao.. cargo de Auxiliar da Diretoli'l 3 do corrente, lendo em vista o

_ brad� � a referida prof�ssoru . ! rto durarem as férias I!xtraordi- da Escola Normai P,imaria do altigo 6. do decrdo-Iei n. 295�; ter ��relto a perceber mais a C a s a S J I a s _

'

nárias á mesma ccncedidas, a Instituto de Educaçlo d!l cida-! de 4 de (cv,:rejro de 1939, fOI. gratIficação de 66$700.
contar de 8 de marçu. de de L�ge@. designada a profeassra Ambro.il. Pela re&olução n' 5.913, de

Pela portaria n. 59. de 31 i1Pela resolução n. 5849. de- sina Macedo, do Gmpo Escolar',! 3 do corrente, foi exonerado, a

dd março p. findo, foram con- 27, de março p. find�. foi d<.l- «Prof. Honorio Miranda», d�! pedido. Deoliodo Zilio do cargo
cedidos �:> dias de licença á signada a professora M'uia de cídad!! de Gaspar. para reger ��.d� pr(jf�ssor dd escola mista de :!professora Alcira Gallotti, do Lourdes Buchelt', do Grupo Es- 3<1. secç1io--l. e 2. anQs-99 ;'Séde Suruvi, no municipio 'de � -

Grupo Escolar «('ruz e Souzan,. colar «Cruz e Souza», . da c·_ Cmso Complementar' anexo ad· f Cancórdia. �
da cidàde de Tijucas, a c ;ntar dade de Tijucas. para lecionar referido estabelecimento. I Pela resolução n' 5.9 J 4. de j

de 13 de fevereiro p. filldo. Matematica no J. ano B e dese- Pela resolução n. 5.993, de 3�; 3 do corrente, foi nomeado José
Pela portaria n. 6U, de 31 !lho no I. ano A e 8 e 2. do c.:Jrrente, tendo fOro vista I) I Rebka, para !"t'ger, interinamente,

d. março p. findo, foi cOllcedi- anil. do CIlrSO Complementar I artigo 6. du deccdo·lei n, 295� ! no corrente ano le:.ivo, a escola
do um mê$ de licença" profes- anexo ao referido educandario.' de 4 de fe er�iro de 1939, foi I mista de Séd'e Suruvi, no muni-
sora Leenidia Gomes Freitas, da Pel. resoluçlp n. 5884.

_

de I designada a professora Rodolfina I cipio de Concórdia.
escola de ,PaIsagem no mUDici- 2,9 de março p� fir.do, ten�;) em, Hostin�, du �rupo Escolar �.Prof.. Pela rr.sclução n' 5.9 J 5, de

de

pio de Tijucu".a contar de 28 Vista a proposta da SUiJellBten-· HonoflP M'lliDda» J da CIdade 3 do corrente. tendo em vista o II da

de março.� dencia Geral do Ens!no, foi pro-I.de G'\�par, para reger a 2a. sec� artigo 14 do decreto-lei n' 295, IPela portaria n. 61, de 31 movido a inspetor �scolar o di-. ção-. J. e 2. anos -do Curso de 4 de fevereiro de 1939, foi
de março p, findo, foi cODcedi- fetor do Grupo. Escolar, profes-I Compbrt,entar anexo ao referido. designada a professora Maria
do um mês de licença á Zenaei •. sor l-lerm:nio Heusi da Silva. �!tbbelecimfnto. Iva Cabral da Luz, do Crupo
da freita�. 38. escriturária do Pela resolução n. 5885, de Pela resolução n. 5.904 •. de Escolar ti Professora Marta . Ta'
Departament() de Educação, a 29 de março p. findo, tendo 3 do corrente, tendo em vista 0, vares», da vila de Rio Negri
contar de 30 de março. em vista 11 proposta da Sup'" 'artigo 6. do decrr.to-Iei n. 295, Ilho, no município de São Bento,

Pela portaria· n. 62, de 1'. rintend::ncia Geral do Ensino, de 4 de fevereiro de 1939, foi- para exercer as funçõé� de au

de corrente, foi designada a foi provido a inspetor escolar o dé5ignado Moacir. Orige, di,t�r '!Ciliar de, imprção no distrito de
normalista voca�ional Maria da diretor de Grupo Escolar, pro- do Grupo Es�;_lu «Prof.

HonO--fRiO . Negrinho.
Graça Campelo, para substituir fessol Atinôr Vieira Côrte, atu- rio Miranda;), r da cidade· de-· Pela resolução o' 5.916, de
no Grupo Escolar cOlivio Amo· almente em comis3ão nQ cargo Gaspar. para reger aJa. secção') do corrente, lendo em vista
rim»

... d� vila de �riodad�, no (de Prefeito Municipal de Ca- -I. é 2. anos -- do Curso jo artigo 6' do decreto-lei n N. 127 P.
muruQ�O de F�n���� a n��u. �o�pkmen�r a�xo ao rekrido ����������,��,�.�����������������,��_����������
professora

'

Edmita Con�eição-I-··· Pela resoluçlo n. 5896, de estabelecimento. i
'

Rota, enquanto durar a lrconçal3 do corrente, foi exonerada, a Pela resolução n. 5.905, de" Vantagens do Fogareiro de Segurança I
á mesma concedida. ficando dis-' pedido, Diva Eugenia de Oli- 3 do corrente. t< ndo em vista o

.

�E I
1-

peDs�da a substituta Atlinda Fé-li veira do cargo de professora do .�lig:) 6. 'uo decreto-lei in. 295,�. , a Gaz de- O Ieo Crú -(O iese I)
.....

lix, a contar de I'. do corrente. Grllpo Escolar «Hor-aeio Nu- de 4 d� fexereiro de 1939, fOI --------�------------------ ----------�

Pela p:;rtaria -no 63. de ]'.; ne�)l, de Válões, no municipio designado o pr( fesilor Djalma R A PlD O porque o �eu calor é mais intl!nso do que de qualquer outro tipo de
do corrente, foi designada a i de Porto União. Bento. diretor do Grupo Esco-

-

fogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente.
profes&ora Jupira Fernandes Ro-I Pela resolução n. 5897, de lar «Tiburcio de Freitas». da ECONOMICO porque não ha no mundo inteiro combtlstivel mais, barato e com mais

sa para &ubstituir na escola mas. 3 do corrente, tendo em vista a cidade de Urussaoga, para reger calorias do qUe o Oleo 2rú.

culina de Ribeirão, no mUllici- propoda da Superintendencia Oe- a 1 a.
-

secção--l. e 2. anos do t:: O M O D O porque funciona sem bomba, e a. chama seM· ruido, limpa e nul,
pio de Flori-anopolisJ a profes- ral do Ensino, foi det:i�a�..?, em Curso Complementar anexo ao gradua-se como a do gaz. I
sora Maria da Gloria Silva, en- comissão, o inspetor-' estiolat' da referido estabelecimento. P � A T I C O pc.rque iião necessita préaqueciment?, nem tem possibiiidade de enlu- I
quanto durarem as férias extraor- la. circunscrição, :pr,ofesso[,' João Pela resolução n. 5.906, de . . pimento. I

dioarias á mesma con-:edidas, a Bomario MOleira, ,para o 'çargo 3 do corrente, tendu em vista () R IGI ENtC O porque não píOduz er:lanaçõ;;s que po�sam afdar o paladar da comida. .,iIHcontar de. 23 de fevereiro p••
de inspetor':'geral escolar.

"

I artigo 6. dQ d:creto.lei:'D. 295, S .ti G U R O porque funciona sem rre�si\o, com um combustivel não explosível.
find". ? Pela resoluçãB ·n. 5898, d_ de 4 de fevereiro de J 939, foi' A S SE· IAO O .porque

. não produz fuligeill, nem suja as panelas.
Pela- pOllaria n., 64, "de ] •.p dó corrcdnte, tsendo. em d

vis!a' ClM·esignad.o 0d proGfcs�o[ EEugenlio
B A. R A. T O porque o seu preço está ao alcance de todos. I

L

do corrente,. foi ...d��i�nada a � a proposta a. up:rmte? en�la I arquetl, o. rupo. :co ar O Oleo Crú para o fogareiro "BEl" custa 800 rs. o litro e produz uma Ch&ula 1

complementansta Lldf8 ,Marango I
Geral d� Ensmo,. fOI deslgnaco, �rrof. TlburCIO de FreItas , da de gaz azul e d� calor e1evadi$simo, durante 10 horas. 1

para substiruir Da etcôl. d� Tor- i em comI5�ão, o ,mspetor escolar Cidade de Urussanga, para re- O
I
SEU CONSUMO é, por�d�ltú, apenas de 80 réis por hora. j

rens. no municípIo de 'Urussan-' da �a. Clrcu.�scrJção, professor gel, a 2a. secç1io- J. e 2. anns

ga, a professe�'á Almira Olga;Adnano �o�lm�nn, para exer- -d.o C�lSo Comple�entar ��exo
Diversos tipos e tamanhc,s-Com forno adaptavel---E já com uma grande ven-

Tondi. enquanto· durar a licen;.,cer,. o cargo de. lOspetor-geral 1!8- ao �ere[j?o estabeleCimento. da na praça.-·Peçam dertIuíls!rações e catalagos, ao unico vended\Jr na 'praça:
ç'l' mesma concedida. lcol_ar.... Pela resolução n. 5.907, de Casa EL.ETRICA ��:toJ,"'�oPela portaria n. 65, de

.

I'. ,. Pela resoluçãO D. 5899, Ce 3 do cO,r.rente, foi nomeado An-
,

:�'�e_ � ��p�a .3����,�����ao��_�� � �u�. p����������������������-���;������������-
•

Atos oficiais

J. NUNES
Rua Conselheiro Mafra, 72

Tenbo ilDe'1so prazer em pl'lrticipar, á culla e di�tinta Ipopulação desta capital, que, atualmente, representu os afa-
mados moveis da fabrica de II
Salomão GueUmann
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(MIMOSO RUIZ)

Compa:(ihia' Lyson
Mais um espetaculo nos deu a Companhia Lyson Gaster

com o sainete «Filhos» e o quadro de variedades intitulado «Ga
to Escondido».

«Filhos", é uma peça, que não podendo chamar-se pro
priamente de tése, têm, no entanto, um profundo cunho realtsta,
com acentuado folego filosofico.
A mãe (Lyson Gaster),

acha-se em casa de sua filha

(M. Willms). Esta, vic!ada
pelo jogo, serve-se da c.nada
(Wan.la Duarte), c��o tnte:
mediaria d) seu VIClO, dei
xando de satisfazer os com

promissos caseiros, pe�o e�
banjamento de todo o dinhei
ro no jogo.

.• A falta de liquidação des
ses compromissos, chega ao

conhecimento do genro, (A.
Mattos) por intermédio de
Fidelis (A. Viviani), respon
sab.lísando aquele, a mãe de
sua esposa, como e?carreg�
da da casa, do desvio d o di
nheiro. Descoberta a r ispon
sabílídade da falta, a mãe
resolve abandonar a casa,
terminando o primeiro qua
dro.

Gaster

G A Z E T' A
Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

ANO VI INUMERO

Transcorre, hoje, a data nata
licia (10 nosso prezado amigo e

distinto educacionista sr. Luiz
Sanches Bezerra da Trindade,
alto Iuncionario do Departamento
de Eduoacão; .7,

A Gazeta, felicita-o prazei-
rosamente. I IFazem anos hoJe,: Notas Ca-I
O Alcid J' d' O" I

t I
e I

.

sr. CI os acinte
.

'e n-

I O leas _jResidencia - Rua Nerêu veJl'a; ,

Ramos 26 - Telefone 1450. o sr. alo Kuntze., residente em

I
_._

.

1 -.-.
-- Santa Izabel, município da Pa-I- lhoça; A's 5 horas da manb.:í. teráA velha mãe dirige-se, então, a procuta� �brigo e� casa i o menino Flavio, filho do sr.' início, na Igreja de São Francis-de um filho milionario (Renato Machado), em cujo palacio se,
•• •

"São L dr. Ivo d'Aquino, ilustre Seere-] co, a distr.buição da Sagradarealiza uma festa suntuosa. Avisado este, pelo porteiro (Domin-I Aguas mineraiS neturais ou ... tario do Interior e Justiça, atu-; Eucaristia aos fiéis, por Sua Ex-.gos Terras), por intermedio de uma crlada (Margarida Mezzarus),
almente respondendo pelo expe- ! celência Heveren Iissima o Senhorda presença de sua mãe no jardim, vem o mesmo ao encontro renco" diente da Interventoria Federal; I Arcebispo Metropolitano.da velhinha, mostrando-se 'contrariado com a sua presença e

, � o sr. Mario Noceti, deligente A's 8,30 horas haverá solenedando-lhe conta da impossibilidade de deixal-a entrar; ante a Gazificada e medicinais c:ALCALINA> e «MAGNESIANA>.
agente comercial; Pontiíical, Sagração dos Santos'vergonha que representaria para ele, poder a velha ser vista pe- A venda nos Cafés, Hotéis, Restaurantes e Farmacias,
o sr. João Lobo Harbebech, ze- 0'le03, Reposição do S. S. Sa-los convidados, tão miseravelmente vestida. De tal modo.ordena- Em caixas: nas casas atacadistas. -

loso funcionário da Companhia cramento nu Sepulcro e de nuda-lhe que a�uarde dentro de u� dos .seus auto.mov.eis, que a festa
i .Outras informações pelo fone n. 1350. Costeira; 'ção dos altares. A' noite, Ofíciotermine. Desolada, a pobre mae retira-se cabls?�lxa, sendo que, 1t4I .,r er:cose..... a exms. sra. d. Francisca Oro- de trevas.lo�ge de dirigir-se p�ra o veículo, toma rumo Ignorado. Este, o

I D JOS-=PHINA SCHWI=IDSON fino, ilustre esposa do sr. Luiz·epllogo do segundo ato.
, ra L L Orofino; A SAGRADA EUCA-Procura a velha 'mãe, em tão aflitiva situação, a casa de

I
•.

.

-

o jovem Walrlir. Voigt, esfor-, RISTIAsua filha mais nova (Lydia Devianis), cujo marido (A. Viviani),
,Especialista em doeD�as de'Senhoras çado empregado do sr, Oto Ber-'é um libertino impenitente e está de amores com a empregada

e creaneas) . nard e membro da Diretoria do I . .(Dalva Costa).
<Farnilia Atletico Clube. ,O dia de hoje comemora iiConhecidas pela velha as relações' ilicitas do genro, em

{;ONSULTORIO I Instituição do SS. Sacramento'

seu proprio lar, procura este aíastal-a de casa, ao mesmo tempo ·-------

1
da Eucaristia, na Quinta-Feiraque a mesma se esforça por correr com a criada. Para tal con- -

Santa, véspera da Paixão e Mor-seguir serve-se a velha do estratagema de tirar da bolsa da fi- Ilua Felipe Schmidt, 39
T f·d te do Salvador. Quem não re-lha, o relogio pulseira desta, que vai colocar na mala da ernpre- rans en O para a corda sem respeito, sem aniqni-gada para momentos depois a denunciar como ladra.

HORARIO: das 10,,'112 ás 12 e das 2 ás,5 horas
. ,lamento de todo o orgulho e-

'

A criada repele a acusação, desmascarando o libertino. �-

reserva o genera vaid.ad�,_ a mem.or.av�l. noite �aA esposa, abalada com o violento choque resultante dessas de-
IInstItUlçao rio MIllIsteno Perpê-claraçõcs, chora a ruina do seu lar. ',-, Galdl·no tsteves i tuo, em que o Redentor da hu-Nesta critica situação, o marido desmente a veracidade

O A·· T Ouvidos, nariz, LI
I

manidade, «antes que padecesse.das afirmações, 'que reputa infames, invocando, para tanto, o r. rmlnlO avares - ga..ganta tomou o pão e dando graçastestemunho da sogra. A velha, na ansía' de restabelecer a har-
CIHURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson 1 RIO, 5 _ O presidente i partiu, e disse: Tomai e comei;monia no lar, jura ser o genro um marido exemplar, represen-
Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás 18-João Pinto.fsob-Tel, 1456 d' R blica assinou dccre-! Isto «e o meu, corpo, que seratando falsidade o quanto a criada declarou..J

. a cepur 1\.,
. entregue por vos».Ao mesmo tempo que o casal se reconcilia, a velha mãe to, na. pasta da Guerra" Não como pretende a heresiaabandona a casa, rumando com destino incerto, que tanto po-

I
transferindo para a reserva: protestante apenas um

Síln.b
olode ser o asilo como o suicídio, não obstante a situação preveligía- 1

D J
AI

dA. Olhos, Ouvidos, i de 1· classe do Exército de I

ou- uma delicada fição; uma re-da de todos aqiíêles a quem dera o ser. r. oao e rauJO ....Nariz, Garganta : 1 a. linha o general de bri.- � pre8ell�ação ou uma imagem.Este, o final da peça.
. I

d G la; Luiz Esteves. "1st,, e o m:u corpo» -palavrasNo desempenho, destacou-se primacialmente, a snra. L�-

I
�ga a a Ino

de cüusagraçao a que se refereson Gaster. Contracenou com muita precisão, dialogou com mUl-
, Especialista do Centro de Saude --, Aflsiste.nte do prof. Saoson

I
São Patllo .. c: por isso é qlle lo-to sentimento, mantendo-se impecavelmente na cêna mais

VigO-, i Consultas diarias das 4 á'i 6 112-R.Vltor MetreJes,24-Tel. 1447 -

do aquele que comer este pão PIIrJsa da péÇIl, ou seja aquela em que, invectiva energicamente

�';;;;;;;;;;;;;;����;;;;���������;;;;;;;: I As e xequi SI S beber o calic: do Senhor indi;,:;-as libertinagens do genro. ." � I '.' _. _ I
namente, sera réu c do corpo ,jOs «Filhos,., tiveram o condão de assegurar a snra, Ly-

'i
. d O Ca r de e do Senhor... come e bebe a SdaSon Gaster as súas tradi.ções de atriz. Pondo de parte o seu «á V. ,S. jã vis tou O

I '.:::. b � 1'- r";r:;::a t 'I própria condenação, não dise, c-vonta.de» costumeiro, conseguiu encimar o personagem com ad- -..,11 �.....,.......
ninrlo o Corpo do Senhor'». SÜ')miravel segurança. Aliás, isso se ha-de repetir sempre que a sra. S· a I a- o .' R e c o r de? .', ,as palavras maravilhosas' q l' ,Lyson Gaster se convença de estar na presença de uma plateia - V A1 IC i\f\,O, 5 O� completam e e:!clareeem a alusâ ,

.

culta como a da nossa capital e nao saia fórl, como aconteceu I despoios d, cardeal 3barretl do Pão da Vida. Não o Pão ti iem .'Filhos», do realismo atinente ao papel. Para isso, não l�e I Secção de armarinbo, p.;rfllm�rias e artigos serào transportados amanhã Verdade, que? ht\resia mrmtiru'falta nem talento, nem arte. E' só questão de (juerer, como qUlz para homens.' á tarde para a Igreja de samente
_
restrmge á Pregaç�,),em «Filhos".

1 696 S t Ar dré Dtla Vallée, m?s o Pao d� Verdüd�,?o Ca:Quanto aos restantes interpretes, por seus papis secun- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FO;\J'E:. a� O
_ I,

,
'mmho e da VIda: o propno DeíhLdarios não encontraram terreno para atestar o seu valor. Entre- IJnGe sr.rao celeoradas sole· Aliás o próprio Deus não df'i,tanto, 'devemos salientar Lydia Devianis, que é uma promessa N. 117 P. nes exequ'as. xou dúvida: quando 03 discipu-da arte cênica nacional.

--- !os acharam duras aquelas pai?"No quadro de variedades destacaremos, afóra A. Viviani N. segunda Quinzena de Abl·iJ vras _ comer o corpo do Sp_. �e Domingo3 Terras, que estiveram impagaveis, especia!mente el? nhor _ ele insistiu: «O espil'ltV'«Barbaridades", o sr. A. Matos, que cantou com mUIto sentl- ,.",

O é que vivifica; a carne nada va-mento «E ...o destino desfolhou» e a sra. Dalva Cõsta, no samba CHEGARA la«. Não para dizer que sua ear-cO que é teu,..
ne nada valia _ o que .� abri!Ur-Lou e Janot, nos bailados, com particularidade em «En-
do mail para fazer ver que () quetorpecentes» estiveram á altura das. expressões artísticas que re-

,As ma,rav'·.·lhosas nov·.dades ,nara O o Deus afirmava não podia serpresentam, procurando, como discipula que.é de Lou, a. sra. Ly- � errado ou submetido a outras in.dia Devianis,. seguir a mestra nos seus colelos coreograftcos.
• terpretações que lhes df'sse a

' O Jazz-Band, como sempre, primoroso.
'

I n ver n o fragilidade humana, incapaz d.,Respeitando os dias santiticados de quinta e sexta feira
compreender tão I;Ilt0 misterio_santas, não haverá espetaculo. Aproxima reci.ta; ser� pois,

no),
Por isto que Jesus sabia que unisabado, com a apresentação da grande peça., lOJa do teatro na- tUA.

'

"

M'". OOE' fi "dos que comeriam aquela C8rr:9cionàl, denom'inada «Rancho Fundo». , _N.L\. .... o iria entregar. Por causa r'o 'Os preços das localidades serão de: Camarotes:. 30$000;
traidor. 008 Judas. Dos infiéis.,Cadeiras: 6$000; Balcõis: 5$000.

Fen. Milton da Costa
Car\'alho

Laboratorio dé
Auálises �Ií

nicas
i'

,

I !

lili, Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

e . Curso de esj.ecialisação com I1·".1 o Dr. Abdon Lins
. I Pra tica no laboratorio cen-

i ,. tral da Marinha
T

BAILARINA LOU

Exames de mina, sangue,
rezes, liqu .rr: bacterioscopia:
vacinas autogenas; diagnos
tico precoce da gravidez etc.

R lia Felipe Schmidt,'"8
Fone: 1259.

de,WETZEL &

Florianopolis, Quinta-feria, 6 de Abril de 1939
----------------------�------�

:INossa Vi daDr. Au,-elio
Ratolo

'MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS x

t. N! YERSA lHOS PELOS CLUBES

LUIZ TRINDADE Em sua sêde social promoverá
no próximo sábado uma brilhan
te soirêe o <Limoense Esporte
Clube », a qual prometo revestir
se de grande imponencia.
No domingo terá Jogar uma

a_��n_ll_�_��!)g�,�j_,:_�
_

rlfnlca ôe Tuberculosl!
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas -.

Ralos Ultra Violeta e Infra
Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos
copia-Uretro-Sc:opia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14á9 17hs. Telefone-1475.
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