
17.'";:;;:;;-=:;;::; ,,��ONSAiii$ado 'sanitarista
:c'

• que dá notícia o decreto n' 1.186, de 3 do corrente mes, ";" .

I veiu ao encontro dos interesses nacionais. Obviou-se, em
. (�7\\-

... parte á evasão de capitais que 'se operava através do res- 'ena':;'Itece..:.�'.',i.�c'.��'.�t .:

: segu;o_ em companhias estranjeiras. E' mais uma barreira : .' p
: anteposta ao escoamento de ouro do nosso país. Logo te- :

Sa"u''�\de":': mos que fixar o alto sentido econômico da nova legisla- :
.

! ção.
'

-0I'
"

I Tendo o Instituto por objeto «regular os resseguros <

I'

',,_ •

: nó país e desenvolver as operações de seguros em geral» : 'Florianopolis hospedou çlU-1 Inicialmente o dr. Stutz, de- i novo edíficío. do Departamento I isto é, com um trabalho persís
a, (art. 3') o seu advento, i�i1u�ivelm�n!e veiu preencher uma

I
o rante algumas horas, u�a. d�� 'clarou �entir-se encantado com de Sau�e? - perguntamos. tente de drenagem e a. ativida

: lacuna sensivel na orgamzaçao nacional dos seguros. Fun- grandes sumidades sanitaristas, o admiravel panorama que a I =-Estíve.' A minha Impressão de competente dos técnicos, con
I dâdo que será com o capital de 30.000 co�tos, o Instituto 9 dos Estados Unidos da Amer��\�, nossa capital havia o!erecido ; foj, de que além �e um edifício v�n.cid? e.stou de que a malaria

;-::>,'.' polarizando as operações de resseguros esta fadado a cres- :; do Norte.. ou fosse o dr. fr�JiLI �os:' seus olhos maravilhados,

Ii completo,
de estilo moderno, sera eliminada, Todos os pro

'fp .

I' cer e torna-se uma instituição pode�osa. . .
: H. Stutz,. diretor ,do «Da.de I ,Iamentan_do que _;l e�c.assês de enc�ntra-se adJiI1Jiravelmente re- blemas r:lativos á mal�ria, de

'I O § 2', do art. 5', facultando as sociedades,. «a cn- I County Anti-Mosquito», de Mla- tempo nao lhe permitisse uma partido, de mqd,o a adatar-se vem ser vistos por êsse prisrnae os

JO' terio da administração do Instituto», realizar em títulos da mi, no Estado de Florida, permanerícla entre nós mais de- I perfeitamente abà fins a que se que estão encarregados de trans-
Divida Publica da União «metade das entradas do capital I O ilustre cientista, que ontem morada. I destina. Posso mesmo acres-l formal-os em realidade, não lhes

• subscrito" contribue, para fortalecer os negocios na Bolsa
: parti� 'para Curitiba, de on�e A: nq_s�a pergunta s?bre se I centar, que o novo edifici? .do falta compe!encia pa,ra que �eja: que giram' em torno das apólices federais.' • seguira para São Paulo e RIO havia visitado os serviços do I Departamento de Saude Publtca

I'
alcançado tao benéfico deside

I E sendo certo que quasi todas as companhias de : de janeiro, _
veio ao Brasil, co-I 11058.0 Departamento de Saude, de Santa Catarina, poderia fi- ratum.

: seguros dispõem de capitais' vultosos invertidos na aquisi- : missionado pelo govêrno do seu ! �ecl<lrou:,' , I gurar, com muito orgulho,' em Depois de exteriorisar a sua

.

(I) ção daqueles titulos, Q dispositivo citadd'�'concilia-se, por- " país, afim de proceder a um'a.1 \ -' Foi-me dado esse grande i qualquer das grandes cidades

I
gratidão aos drs. Barca Pelon e

�': tanto com os seus interesses, porque lhes facilita a en- II série de estudos sobre mosquitos. erazer. Acompanhado dos drs. do meu país. Jorge de Barros, pelos momen

S,' trada' de �50 '{. do capital subscrito sem ser preciso re- 3 . Sabendo nós da sua- estadia AmIlcar Barca Pellon e Jorge I - E sôbre a mataria, que tos que lhe proporcionaram,
I correr aos seus fundos de reserva. :

I
nesta capital, tomamos a inicia-. de Barros, visitei os estabeleci-, pode dizer-nos? I mostrando-lhe não só os servi

• E' fóra de dúvida que o decreto-lei n' 1.186 marca

I
tiva de procura-lo para que al- mentes desta capital, devendo I '-O serviço de mataria é pre-. ços altinentes á Saude Pública,

I uma nova etapa no plano geral de nacionalização dos ne- go nos dissesse sobre o 'que confessar-lhe que deixo Floria cisamente aquele a que me en-' como as belezas da nossa linda

: godos que até agora o Brasil conservava tríbutarios do I' observou, especialmente em

'I n?po�is, admira�elmente impre�-: c.on!r? ligado ha longos anos,: capital, o dr. Fred H. Stutz, re
• capital alienigena, e que se processam sem a menor van- _I nosso Estado, no que concerne sionado com o impecável Servi- i habilitando-me, portanto a CO-I mata:: tagem para a economia brasileira. '

I ao desempenho da importante' ço de Saude Pública, que está nhecer das vantagens, que o, -Santa Catarina pode ufanar-
: I missão que o trouxe ao Brasil.

I
sendo oferecido ao povo catari-I mesmo pode oferecer. Um dos se de possuir um dos Serviços

: 81 I Fomos encontra-lo no
. 'Hotel nense. E' ele, nesta capital, pelo I trabalhos, ou melhor, uma das de Saude Pública mais mo-í-r-

O censui ate' O dfI'Q M�vuet i Gloria, á,.hora dO,almo�o, sendo ;qu� me. foi dado constatar., .0 I iniciativas de maior relevancia a:. nos e comp.letos do Br�sil. M�..

'" � I. '" &.. AS .I
i que, por ínterrnedio do tnterpre-I'n1.11S completo que lhe poderia serem encarados para o comba- recem, por ISSO, os mais decí-

,_, d I B b'- ai I te que o acompanhava, o cien- iper dado, 'achando-se á altura te á malaria, é o da drenagem,
I didos aplausos, não só o 00-

. lDa.o aora e ...
I oa aiu �;I ti!i<;amos dos motivos da nossaJ.,d.e sa_�,sfa�er o problema sanita- A realizasão de. um_ tal ser�i-I vemo do Estado pelo impulso

.

., I ••

; VISita.
_

.' -1,1'10, nao só pelos metodos ade- <;0 em Florianopolis nao só Virá i que lhes vem dando, como to-

'-e a' "Ga"'eta" i designado luter_ID!I- I C0!I1 a fidalg�ia propri.a·, ?os � q.uad.os postos. em pia.tica, e0l!l0 : beneficiar propriamente a. ci?�-I d_os os tecnicos orientadores de
., lItI mente., para mediCO amencanos, o ilustre cientista! ainda ,p,eJa competenc�a profts-: de, como as plpulações rtbem-· tao elevado problema, do qual

da Penitenciaria· prontamente, acedeu em atender- i siona_l dos inteligentes n ê licos: nhas dos seus suburbios. Com! depende o futuro dos brasil�iro!l
nos, pondo-se inteiramenfC. 4.:: e dos h,abeis enfermeiros que o. imensa satisfação lhe declaro, e o progresso cada vez maior
nossa disposição, para que,por- '. co.nstituém. ! pelo que observei, que a parte desta grande e hospitaleira pá
ventura dele desejássemos. ,,';. _

I ....:,..... E.steve acaso o doutor no técnica é moaelar. Assim sendo, tria.»
'o ", _._'_.-i-'..__ _

<. . • ..._.

I
SahidIlll8.........�...,. ---,--I
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.

�, .',
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obra gigant�scà dos s�rviços de
Pública ern nosso.· Estado

Do ilustre diplomata sr•.

dr. Karl Steimer, cons"Jl

-germa�ico, recebemos. o

seguinte cartão: "A' dire
ção do' jorn'al "A Gazeta"

,

o dr. Karl Steimer, Deuts-'
cher Konsul, agra�ete
muito penhorado as feU-!
citações no' seu conceitua- :
do jornat, por motivo da

I'sua condecoração".
- Do sr. Paul LentzQw, I

sec ..et�rio
.

d�";., _,_.çpns"'!ado
.

da Alemanha, .tambemy:_
recebemos expressivo c�r-!
tão de agradecimentos.

':'
,.'

'"
,.;' I

'��._,.�jp"����or:}:'rop�iet�rio ,J.�IIlO' CAL��\�U � :�,:t6,��,-_"
��--""""''''''''''''---lt-·�I-_.....""-.:,. .,....�-+.�:_,.._;·"it;ri1n�;;1i;; ·Qu;;t-;�fei�_,-�_i�e Abril',d.'��, >-
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faleceu ,Henry
.

VVise Wood
A.

Londres não conseguirá o I Convocados 330.000 re-- em e,sp.ecial, a ameaça imediata

apoio da Bulgari41 I servistas que �alra sobr� a Grecia'.
'.

'. I A esse respeito" o «Eventng I PETROPOLIS. 11 - Conti-
SOFIA, 11 - A United �ress I ROMA. 11 - Calcula-se que Standard», em artigo sob o ti- nuam chegando ao Palacio Rio

soube em _ fontes diplomaticas
I a classe 'de 1912 compreende, tulo «A Inglaterra », promete seu Negro' as mais expressivas q:>n-

Pela resolução n. 5.913, de 8 dignas de confiança .-que a Grã- 250.000 homens e que us res!;!r-: ap,oio .

a Gr�c,ia», .declara 9ue o gratulações pela assinatura . do
do corrente foi pelo Govêrno do Br7tanha está 'realtzando seus! visíãs do� quatro primeiros mê-

I prt.melro .mlntstro tnformara na decreto que creou; o tnstitúto. de
Estado designado o nosso i1us- últllTioS esforços para assegurar ses de 1902 sobem a 80.000, o qutnta-felra ao Parlamento que Reseguros. •

tre patricio e flbalisado clinico a amizad.e da Bulgaria.. que dá um total de 330.000. ! o gov�rno britânico concede sua O sr. Carlos Gomes de Oli-
sr. dr. Miguel B-oabaid para su- TodaVia prevalece nesta ca- Destarte o total dos italianos' garantta aos gre�os de forma veira, que foi o relator do pri-bstituir o dr. Angelo Lacombe, pital e .em Belgrado a crença já e.m arm'as, ev-cluindo as tro-I' semelhante .

á convencionada mitivo projeto na Comissão de
Chefe da, .Secção de Medicina e generahzada de que êsses es- pas nativas, 'vae a cêrca de com a Polonta., .

justiça da extinta Camar� dos
Criminalogia da Penitenciaria da forços são tardios e que' se a- 900.000 homens. Acrescentará' 'o sr. Chamber- Deputados, telegrafou hOJe ao
Pedra. Grande, durante o impe':' crise peorar e a Bulgaria se vir �. , '.- lain que a Grecia poderá de- chefe do governo apresenta?dodimento dêste. i, obr-igãda.a e,scolher éntre a)11bas ·Léi marcial contra os ioi- pender da Inglaterra si chegar suas congratulações pela assma-

as tendencias, será obrigada a' migos da Italia a ver-se ameaçada em sua in- tu_r_a_d_o_d.e__cr_et_o_. �-ínclinar-se para as' nações do depende�cia.:.
.

R' d'eixo. ROMA, 11 ,.-- O general Guz- _

De acor�o com o clta<i0 or-, eparos
'

as
zeni,. comandante do corpo ex- gao o governo de. Londre-s for-

,

Hitler estudando. o plano pediCionariá da' Albania, dirigiu. !llulará ,um enel'gico protesto VI-as pu'bt-l- ,

ao povo albanez uma proclama- 'Junto ao de Roma.. .

-

BERLIM, tI -. Emquante ção em que' declara: I . N

Lond'res e Paris passaram um� «Asseguro que a ordem pU-I'. Soldados por aVia0! ' cas
Semana Santa de pesadêlos e blica, o respeito aos haveres, o

. I .

sustos, entre boatos e fantasias livre exercicio dos cultos e das TIRANA, 11 - Uma frota

de,
..

de toda a especie, o chanceler noores tradições do povo aÍ- aviões de bombard7io, trouxe .0 'O sr. prefeito Mauro
Hitler permaneceu insulado, e banez serão garantidos. A Alba- reforço de tropa Italtana h?Je Ramos 'assinou decreto
recolhido no seu. ameno rehro nia conhecerá uma- nova éra de chegado aquI. Os soldados. vle-I incorporando á verba 4a.
de Bercnlesgaden, no al�o as; trabalho, ,d� justiça, de prospe:. ram, pelo� ares desde a Italta.

- Viação e Obras Públicasmontanhas bavaral, meditando i ridade e de p,rogresso. Quem se' .

.

•. I .

. '

_

'

e. esiud:ando. a próxima inicia-Ilopuzer a êsse

..
programa

.

ficará i Responsavels pesso.almen- .

--no 70 1 - (R!cons�r�çao
hva dos palses do eixo' na sua exposto a puntções as mais gra-I te peranle o Duce I e reparos das 'Vias publicas
competição com as democracias ves. Todos- os ,que pretenderem. i municipais e outros ser-
peio predominio na parte leste i pr�ticar átos<�,��j�tiostilidade con-I T}RA�A�.: 11 - O.·chefe .d? viçqs), do exercício. cor.
e sudeste da Europa.

.
_" tra nós. "lt�,f�� 'I.nexora�e�mente. gov�rno Ita1lano, s�. Mussoltnt, rente o saldo dispoLivel�submettdos� ás leiS marCiaiS". I envIOu 190.000 franco,s Ol1ro pa- , "f"

'

d d oi 9'
:.

.

- ra os pobres da Albania. A co-' ver. Ica o no ano e... 3$,
Adiou a viajem eh h' I ln h'- t

' I municação e entrega do auxilio' na i,mportancia de • • , •.

'

M-
.

'

.

. I.m e� �. IPO ecara
.

O I foram feitas pelo ministro Ciano,' 15�:431$622•.lISa na
.' .ROMA,

11 ,_ Circulos

pOIi-.1
apoIo ,hrltanlCO � Gre�la I que declarou: ",;0 DU.CE.: me dis-I"

R- "tiCOS italianos merecedores de - e a TurqUia I s.e que as autondaçl�.�,albanesas i .- .. --- .: ...

USSla. credito, dize.m. que a viaj�m.d�' . ..:
ficavam· respons��t}t,S -perante I .

"

'= ·Isr. Mussoltnt á Albanta fOI!. LOODRES,11 '- A reumaojele, e

responsav.e.1s'pess.oa.Jmen- "A.' GAZETA"
'.

h<' ,

adiada no momento, devido á �realizada hoje pelo Gabinete, a I te, pela exata aplicação, '

pesses':.' '_ ac a·�e a

MOSCOU, 11 .- Pela primei-I tensão da situação no Mediter-' convocação ant�,ci'pada .do Par- i fundos». , ';�fi �':;r:t' 'i;: I' �enda ,no �Salao Progre�so
ra vez desde mUitos anos foram raneo. . lam�nto para qutnta-.felra e a I '. . "-,}'\ .'

.

I
.

"".,
,

�bertas .ontem as_ porta� da Igre:- Soubt�se que o govêrno fas- rn�vlm�n!a�ão das untdades na-,AJudante' de 'a .. __ .. __ ......_ .. ••__• •

la católtca de Sao LUIS, onde dita esta' 0bservando' de 'perto vais brttantc:ls que se achavam I
-

'.
. I ".

foi celebrada a missa d� Pa�� os a�.Oi1tecimentos intern�cionai5, • em diversos portos do Mediter- rta·bel.-G
....
n.'. a.t..o

Il8nd Ha�se do cargo de �il1dan. t.e icôa q�e teve grande asslstencla parhcu!armente o «destt�o des- raneo, s�o sl.ntomas que deno-I· . :d'!tf.,,,, h.,,;.;. .

do tabehollato do RegIstro .��
de fíels, notando-se entre .()sJconh�cldo». e

A

os �movtt:!lentos tam -a disposição da. Inglaterra .

N' :,i},."'t,:'<" .

I Imóveis da Comarca' �e !ar,agtiâ;;';'
mesmos. algun,s. membros dotdas frotas mglesa e frances.a no de encarar com energia .os avan-, Pela resoluç�o n. 5.�4� de. 8, e llomeado para �ubstItUl,lo Cui..
corpo dlplomahc�s. I' Medlterraneo ..

,

ços dos estados totahtarios e, do corrente, fOI exonerado W1i- lherme Humberto Ememdoerfef�
)

.

ã8,eul!.péa1fll:��:i:O ::
- . ,

Res�guros,Urge UlU3 f

pt.'ovidendal
Altam€nte proveitosa para a

população tem sido a fiscaliza
ção rigorosa do leite, por parte
do Departamento de Saude Pú
blica.
Merece ela os encomios mais

decididos, não só pelo modo de
como a salutar medida vem

sendo posta em' pratica pelos
funcionarios diretamente encar

regad'os do serviço, como ainda
pelos resultados que daí advem
para a saúde do ·povo.
Mas não só o leite deve me

recer essa atenção. Igualm�nte
se impõe que o Departamehl,o I Re"e&"!. abati-de Saúde Pública volte as s!laij iii.:JI . �

i vistas tambem para o Mercado

dPublico, onde frequentemente é
.

as
pôsto á venda peixe pôdre.
Si já não é aceitaveL o fato

de ser Florianopolis a única PORTO ALEGRE, 11 - No

'capital do país em que o custo Estado do Rio Grhnde do ·Sul,
do peixe, vendido a ôlho, está até 31 de março foram abatidas
na razão direta do colarinho do 129.425 rezes, sendo 107.823 no

fr�gúês, pois- quanto màis en- vilhos e 21.422 vacas.;, Confron

gOinado este seja mais elevado tándo,se estes algarismos com as

'\ o preço se torna, por outro lado do período da safra passada, veii
não é justo ,que se' adquira ° fica-se para menOR, em 1939', 401

pescado� em estado de putrefa- rezes� fumlionando apenas 25 xar-

ção.
.

queadas.
Estamos certos que o Depar- -A exportação de xarque na

tamento de Saúde, qu'e tão gran- ultima semana atingiu a 6.472 far-
des e relevantes servi'ços tem dos.

.

prestado ao povo catarinense,
tomará as imediatas providencias
que o caso· requer.

NO� YORK, 11 - Faleceu
o sr. Henry A, Wise Wood, es
critor de varios aperfeiçoamentos
para .ma�uinas de impressão de
IOrnal$.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



QUER 'UM PERFUME? UM OBJETO PARA P'RESENTE?
Pelo menor preço encontra V. s. a maior variedade na sua

.oasa preferida.

C-A__:'__S-A- M A C E O O N I·À

I'lorianopolis,
'

/"

. __�. _�' ",:�,
l.

,
_ _:_;?,��,

/

12,'_'4�939A GAZETA
�mlP�..�""""""""""�"""aE�""""m&"""�"LL.w aR",,•••••••[ �.w I�·IIa n.' rz.ar6 1..�JQA�a.�·�

A CASA QUE. MAIS BARATO

6 TR'AJANO
VENDE

..... 6

xxx

�U;::��:�8:e<!�:.r�r, POn te sobre<;) 8o I(llOCYCLOS I Por decreto fOI o sr prefeito

P·A D', O I de Concôrdianutorizado a abrll •

d P
·

por conta da arrecadação do cor-

O r IOf";
,

O e/i erente exercício um crédito espe-
.'

-

..

'

IXnACiOnAl "l cial na importancia de 11:164$700,
..

Eis aí um panorama da ... 'Iu� completará a de 30:000$000
A vida brasileira, um confron- +..';.' ue .essâria ao auxílio para cons-

to do Brasil de ontem com �5 f!;ku:;, �':, trução do Grupo Escolar, da séde Dentro de pouco te-npo, � mais uma nova tendo so-

o Brasil de hoje. O Brasil é
'-- -.- -. daquele município, brc as encachoeiradas aguas do Tio lJO Peixe vai ser en-

rico. O Brasil é forte. O • .. . tregue ao tráfego público. Mais uma vez a iniciativa par-
Brasil tem, por isso, direito Prolrama diurno ticular e posta ao serviço da coletividade, provando dessa
a ser feliz, próspero, respei- Bom negoci � fórma o arraigado sentimento de patriotismo e fervoroso
tado. Que faltava ao Brasil De 6.15 ãs 17.30 horas

1'- 'f' h
amor ao progresso que as populações estabelecldas ás

? U
'

d V d · rvragm IC8 r a d
'

d P' t dpara isso m regime a e-
Prolrama noturno

. en e-se.
.

I d margens o TIo. o eixe, em ,) - s os momentos oportu-
q.uado ás suas necessidades. I, Cf

•
cara, 80 e. o

nos, fazem sentir, .

de acvê o I: 3 O
da E�t3Ção Agronomlca,. com D t

.

b f" d é d B F
.

Uma fórma e governo que e 17.30 118 2. O horas
f I d I

ES a vez a zcna ene reta a e arra ria, sendo

co:rre�pondesse aos anseios I Rose Ln d ma, ,':tO �rtaveb � gran e c�sa notável O esforço da resoenva população- que, apesar de
nácionais. Esse regime, essa �J

Bob LaZlI, d
1':.51. encra,

b
e f 'po�.J, 6'·- escassa, em poucos dias completou o custo total da 'obra

fórma de governo, o Brasil Irmãos Tapajós ins e mumeras en ertonas.

111"1 que
é de 75 contos de réis

Ernani Oe Barros põ : de grande extensão de ter- A
"

,

.

a tem agora. O Estado No- mario Clara .

'fi 'I d'
, nova e Importante ponte que está sendo construi-

vts representa esse ideal, CTlauro Oe úllv?ira 'as

parai
ns agnco as ou lVJ- da toda de madeira, com fundamentos de cimento armadoOrqueatrc Cle Dansas são em otes. d 1 do rl t t d 'I f' à

.

como um imperativo de sal- RaOamés e a Ali 5tara. T t
. ln TO o no, sus .en ar o os PI ares. tear coucluida

, ECluarOo PataniZ e sua Tlplca· r-Clrril�,lt�s ra ar na d t d dot A

t
-

fô
.

vação do pais. Romeu 6hipsman tom a Or�uesh'a O� RUP" TRAJANO N. 15
en ro e OIS,_meses, se? empo n_ao ar muito chuvoso .

.

Criado o novo reglrr.e, re- Con[ertos
. -, .- --

N..50 P.
Por ocasiao da sua mauguraça I ha�erà uma grande

velou-se, com êle, o Chefe . Aberiura tom VOZES NOVAS,' -Elementos
. festa, com a presença de todas as autoridades federais

de que necessitavao Brasil, eatreícntee no rnôlo,
_ estaduais e municipais de Cruzeiro e Campos Novos.

'

o guia de que carecia a na- FI's horas rirtas, 'ornais falaClos tomno'

1
A população de Barra Fria merece os maiores elogios

cíonalldade. Esse Chefe e tlcias em primeira mêio, fornecida!'! CODstrllef.,O do Grupo .ela grande obra 'que está levando a cabo, a qual, cons·
O

.

V pela.A HOITE, sob o potrocinio ID I "J i 'f
'

f' t d' Iesse guia é etulio argas, CIo 5F1L ne fRUTA EHO e DA aSCO ar' _oaqn m ntue 3 m11S nsan e e, Igno exemp? a todas as demais
o homem que confia e crê EmUL50 DE 5COTT. Sautiago" estações ao longo da Via ferrea e do TIO do Peixe inclusí-
no futuro da Patrla, que se A's Zl.30 CAHCAo DO DIA ". Esrrlh ,_ . ; ve Capinzal e Ouro,

.

.

' -

desvela pelo bem do Brasil, e tnterpretcõc per Lamartine Babo, Foi autorizado -o prefeito de

I
Na verdade a zona colonial de Berra Fria, numerica

uma oferta CIo casa Cle louças "O J' 'I dcui
•

que promove a felicidade DRAGÃO.'
OlDVI e a a qumr, por compra, e ílnanceiramente está muito longe de se comparar com as

d b 'I iros e que teve a .

pelo prl'ç? de 45:480�OOO, um
I colonias de Capinz al e Ouro podendo se fírrros rasl el .:� A's zZ,oo •. Pa'glnas Esquecidas .. Pro' terreno sito naquela cidade com i ' '_ a '.!-rmar q�e a

coragem, de. romper com os�'
.

__
gram� CI.� re. rnini5[en�laS, 1it,�rarIP.,\ a área de 7,580ms,2 ,.dé ,proprie-I dlferenç_a_?e u,�� para outra 'populaçao é de 'um a cmco,

erros d.oo.. ,
....na.Ê,_,.s.' '!.9.0,'.' "'. ";.para re ,I '.

, l1!usl.l!af,.a ,CÇ1rgo ç;e. -- Ce15� pl1f!lillO;QJàde �de Oto Jordan e sua mu- Entretanto, para constnrrt a grande pon te que em' breve
_ . '.r:.:, -o,

'. -. . r0l25t, AbigaIl mala, Ernam Bodas '. . á
'

d
' ,-

-<fôrrnar' O "sistema de gover-' IE oe musll:05 CIo PQssaOo.·
' Iber, Elestmsndo se, o ml'smo á ser maugura a, a resp( tlva comlssao não encontrou a

no do país num áto de alta: 5przüker Cle etuClio; Celeo 6uimarães construpão do. Grupo Escolal' menor dificuldàde para conseguir os 75 contos de réis de

significação, prestigiado pe-
�

e Cel:ilia 60nçalues. <JoaqUIm SantIago». que necess.itava, mostrandu·se todcls os habitantes. lavra-
las fôr�as armadas,

_

fortale- _,._. �.d( res,.
industriais e comerciantes" a,bsoluta!l1ente compene-

cido pela opinião pública, A_anhá: ._

'_, tra�0_s ,�e seus qeveres �e coletivIsmo, certos de que ês�e
dando orientação nova á vi· ORLANDO SILVA, ALMIRANTE, LOLITA N

:N

d '

I capital rh�s-v� e�render l�r'ps enormes no futuro, com o de ..

da brasileira. FRANÇA, MURILO CALDAS, NENA' RO· omeaçao e au- senvolvimento local e coilse-qu·ef1{.g.- .yªloriução da pro.
Brasileiros!

BLEDO, DAUELE, IDA MELO

t 6d d I·
· · priedade. .

Eis ai o regime que cor.-, Orl a es. pO leiais Co� o �aior prazer rende'mos h8menagens a êsses
vém ao Brasil e o Chefe bravos pIoneIros do progresso. homens de visão larga e

que convém (10 regime� O Foram noml'ados os srs. Do- de a�daciosüs plan_os de �ção, muito de molde .daqueles
Estado Novo e Getulio varo mi[1gos Martin!! e RodolCo R'lfi· que, Justamente maIs precisa o Estado Novo,' para condu.

f eh' no de Souzà, para exercere:n res·· B 'I It d t'gas. O r,egime arte e o e.- D { PEITO
Zlí o rasl . aos seus a. cs es loas no mundo.

"

.

pectivamente os cargos de sllb-
te nérgico e sereno, o regI' ORES DO DENTE. deleJado de polil'ia elo. suplen- . � �o mesmo tempo é com grande pesar, que . vemos

me correspondendo aos re- "OUVIDO te da mesma autoridade do dis- dia a dia, 0. esboroamento da fragil ponte pensil, que a

c1amos da conciência nacio- KEUMATISMO trito de Imbituba, municipio de c�s�o de mUlto e�forço e grandes lutas, foi construida_ nesta
naI e o Chefe correspon-

I

(ÕRT���������ADA' Lat�:bem Coi nomeado o sr. �llad cm 1 �3�. �'tISS�, p�que't a endorme populaçãO local,
dendo ao espirita e ás ue- "FERIDM . RECENTE5, Nestor Moreira para as funções

e ez nll a 1 an es s _men e no is!rito de Ouro nãõ é
cessi1ades rto regime. PICADA� DE.IN�ÉTO!) de 10. !!uplente do D('legado de capaz de arranjar uns dez ou quinze contos ;de ,réi�, para

"A GAZETA" acha-se á Polieia do municipio de Canoi" ser possiv�1 uma reforma completa na dita ponte.
oh::'8. Alg4ns dos sUPQrtes de madeira das torres onde as._

"enda no Salão Progresso sentam os cabos de aço da ponte pensil estão irremedia-

r �'���������������������������������I
velmente condenados, �ôdres e desfaze�do.se aos poucos,

I Junta .

CO--
I A IR FFIANOE �!�b��t�t��d�oa;r���t:sP��gd�a��}:áf;��i:��I�Ce�' �u:���o!�::

I -------------- suo SI U! as ppr orres e concreto, podendo mesmo nessa

I . ID.e,rela I..
ocasião ser �evigora�os os alice�ccs de amarração dos ca·

b�s, o.s quais. por SI, tem capaCidade para mais de vinte
_- ---

I (orrel"o aereo
mil quilos. Com essa reforma a população de Capinzal e

I Ou�o, poderá ter ponte po'r mais vinte anos, Quando não.Arquivamentos do
. mUlto breve, o trafego comercial voltará a' ser todo feitu_ês de IDRreo'l FECHAMENTOS DAS MALAS: pela antiga balsa, úe forma que, enquanto todos os de.

�
!

Para N t. EUROPA, AFRIUil,ASIA,OCfiANIA,. mais lagares progridem. o nosso aqui, faz á moda do ca·Foi arquivada, uma cópia de O or e SAU DO
'Uh" d h

escritura puLlica de autorização
• cada � A , as oras nos Correio!'. rangueJo e Vdl regr�s�an ') aos vel iS tempos de antanho,

para comerciar que faz o sr.
- ,_:

. De resto o pessoal :-ao estranhará muito esse regres3o,-
JOiO Selva á fl\vClr de seu filho Para o Sul.. ITRUGUAI, ARGENTINA,. CUiLR, ROLI- que está em ,harmOnia com o habito, tanto que os nossos

VIA, PERU', cada TERÇA-FEIRA, ás 11 lutOS e caminhões d� cargas desapareceram da circulaÇãoIvo Selva. horas nos Correios. �5'-...' por falta de �stradasr e no It)�ar de�ses modernos rtíeío�
Foi arquivada, uma cópia de -

de transportes� já ai estão a5 tropas e carrJS úe bois vin,
bl d Bras·.I ...Euro·pa em 2 d,·as"· dos do sertão.

traslado de escritura pú ica e .. ·
. ,

E' abs�14tamente.necessario que as populaçõt!s de
autorização para comerctar que Ouro e CaP.tnz.al. p.ens,em um pouco no futuro e reconhe.faz o Ir. João Selva á favor de A G E N T E S: fj'

sua filha Ol1,a Selva. sa� a sua m.erlOnd!de em comparação com as de Barra

I Ernesto Riggenbach & eia. Ltda. 'Fria. Lá, um pun��o de gente, de dl:las mi! pessoas, amon-

foi arqu:vaJ<l, uma cópia trat·1 Rua Conselheiro Mafre, 35 to� ��sC%it.o� Aqu1:._ d' formi�ave� massa de quinze mil

lado de escritura pública de; pe 5 ,_",o". capaz e arranjar �O contos para a reforma
, I da nossa.�.popte, Que vergonhal ...

iWltorizaçio para comercl�r que I Telefone: 1626 Florianopolis De, Ollr�:;Capinzal--8·4 39.
faz :0' $r. dr. Alvaro MIllem da

I
Silveira a favor de sua espasa I' ··--NI!I,lIIIt·211!1----1IIiI----..-----1[IIII�-----1IIÇ'll-�--..
d,· Juli�ta Selva Silveira,

.

'. ,26v-5

t :

Para a juventude
do Brasil

(Correspondente) ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA
Blrflltor - Proprietario dAIII1l

'v

Florianopons� 12 de A"rU de 193?
------------ ------------

'--__",-

•

GERENTE:
":"'

'

FLAVIO FERRARI

RedReão e Ofieinas
R. 'Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis - S. Catarina

Ano
Sem2stre
Trlm�stre.

50$000
30$000
15$000

Só para a capital:
Mês 5$000

·Um liecrtlu lei acaba de ser

baixado pelo presidente da Re

publica, dando nova modalídacle
ao sefvico militar obri'8torio. E
o ato encerra esta' determinação
sensacional: em caso de mobiliza
ção,� 8S mulheres serão aprovei
t.clàs- em eneargrj!! compativeis
.com a lua, situação e natureza,
seja n()� hos;>itais ou no serviço
de aélislenda locial, fóra dai zo
nas de �perações ou nas indus
trias".e misteres- correlàtos ás ne

ce88idade. da guerra. ,

Mais 'uma brilbante vitoria das
,filhas de Eva, rIa sua apl,lixona
da campanha' em pró1 do nivela
mento dOI ,direito! e deveres dos
.reprelentantes dOI dois sexos.

Não s6, na paz, a mulher de
ve ser igual ao :homem; tambe.
aa guerra.
Em coftsequencia, nã() haverá

mtJis motivos de queix&lI: tão
bQDt como tão .hom...

r

Hoje, á.a 19,15 b<1ras, n'! Ca
pela do Giníisio Catarinense ha
verá reunião dos. membro!! da
Congregação dos Operarios do
Bom Conselho.

DESOCUPADOS

;'AQ�IJf$MÔ, )lI4qUE�Â,
.

pEStlMEHTO

J��i�º/il.ijfânti I
�'(ál(Joi��río�!�'-��'o0l }l�a�&n�.e ,vitaminas

. c .••.. Ni�dicãi:íi�hto:sc:ib�roso�
:' fiÂík,}{ÃtoÍUóS' RAUL LEITE

Dói, Gri�é e Res{r;adci::: ?
..,'

. ,,',.
"

:' �.,->' � '.'
- .

<iU·AR'ÁíHA
l'�õo ':ltGC:d � c-crc.ção ,

. t.rl.:·�:_:Bt.�'\�'�Pl(�S BP: l�'�, !.EITt

CaixãD de lm,10 de lar·'li Para ; Mulher I
gura por 95 de fundo!

II
- 1'

I (CoDsulto.-.o de
.

.

I MIJe. Z) I

foi preciso derrubar a parede para ....:. ....
-1

,

sair o cadaver
1- ,

-

�

'" 1 Ul1l lDeni�o
INot1a.S .wa-I lf'Oolhido pO'r'

DtJBOIS� Pennsylvania, 11
.. �

.

- lread Spray Levendusky

1.:_ t_O.· leaS' I
.

,.., de dezcseis anos, pesand
_ _

I' utn vaga0 duzentos e trinta e seis ki
_. los, faleceu aqui em conse

Do piedoso e �hlslra�9 Bispo IMBITUBA, g-Se�unda feira quencía de uma pneumonia
de Lages; D. Daniel Hostin, o finda, cêrca das 18 horas, nâ aguda. .

E.x.'
�

p"e .d.. iente RevID. sr. Conego Harry Bauer, ocasião em que se ach�va em Foi construido um caixãomuito esforçado presidente da manobra um trem, no triangulo de .1
.

metro e 10 centímetrosComissão Organizadora do Con- da estação local, em frente aos •
gresso Eucaristice, recebeu a se- armazens da Companhia Docas d� largura por 95 de fundo
guinte valisíossima adrsã». de Imbituba, um vagão, deslí- afim de acomodar o cada

<Lages. 31 de março de 1939. gado da composição, apanhou o ver.
Hevmo. sr. Cônego Harry Bauer

menor Manuel Luís, que,' no Para se retirar o caixãoPax Carieti.
' -

momento atravessava a linha,
T h

' .

d da casa foi necessario der-en o o maximo prazer � pois ia ao encontro de sua mãe,
acúsar recebido o ofício de 15 Lídia de tal, que havia ido bus
do corrente em que V. Hevma, car agua em uma torneira si
me participa a realização do Pri- tuada naquelas proximidades.

Agentes-correspondentes' em to- meiro Congresso Euceristico Es- O infeliz Manuel Luís, em Ne· Valente Cardosodas as localidades do Estado.. tadu.il, nessa capital, no'! dias consequencia do fáto, sofreu I
28 a 31 do próximo mês de maio, grande fratura da coxa esquer-
em comemoração do Jubileu da: tendo o farmaceutico Luís Iracema Valente Caroe o, I a b o r a l' ii o Episcopal do exmo. e reVIDO. sr. Silveira, lhe prestado, inconti- t doso e filhos profunda-� Arcebispo Metropolitano, e me nente, os socorros de emergen- mente abalados com a

,-, conceito expresso em artigo
convida para comparecer ao mes cia e providenciado, em seguida, morte de sua filha Nt i,

'.

I" d mo romo vice,lt,residflOfp e in- dada a gravidade- dos ferimen- vêm expressar sua pro-�e r-oleboração, mesmo' so icita a, cumbirme da
.

exposição de, uma t t
"

DaO implica em reaponsabilidade tos, o seu ranspor e para o funda gratidão a todas as pes-
ou endôsso por parte da Reda- têse e da oração cengratul.uôria. Hospital de Laguna, onde veiu soas que a censolaram e assistiram
- Sumamente grato pela genL:ie a falecer horas depois. lurante sua doença; enviandoçao,

ASllinatnr.lls za da participação fi do convite,
peaames e Ilôres, acompanhando-dQU minha sincera adesão á mago ,_-

a até sua ultima morada. Ao
na asaemblêa e faço votei por .ír. Miguel Boabaid, que com
que Deus a corôe de pleno êxito.

I d tanto carínhe e dedicação soube S. PAULO, 11- Um doloroso
para maior triunfo de Cristo Rei. naugura a a esco_� diapeasar, até seus últimos mo- caso foi levado ontem ao conhe
alegria de n08SO venerando Me

mentes, a Iamilia, sumamente cimento do plantão da Central. O
tropolita e felicidade dOI! catôli 'a .m-Ix·ta··. de .LI·nh'a reconhecida, agradece. A familia sexagenário Catão. Montez, após
cos catarinsnses. I

convida ainda aos parentes e o casamento da filha; recolheu-se
Deus guarde ;,.. revraa., de

Perdi-da, em Cres- e pessoas de suas relações a as- ao seu quarto, enforcando·se. Des-
quem me

'.
subscreve servo e ir

sistlre.o á missa que mandam'} on�ecem-se os motivos da tra-
mão em Jesus Cristo (a) D. Daniel,

_" 'ezar em intenção a alma de sua gedia,
A sorresp-ndência, bem como ofm, Bispo de Lages ». CIUma· [uerida morta, na quinta feira,

os valores > lativos aos anúncios Demonstrando o grande inte-
·jia' 13, ás 7 horas, na Igreja de

e asllÍnattxra'l devem ser enviadas resse C€ID que a !diocesse de La·
N S d P t

ao li"lrente FLAVIO FERRARI. ges acolheu a idéa ôa ;ealização CRESCIUMA, 10 _ Prosse-
l. • o ar o.

1
do Congrt-sso EucaríltlC) o Go· guindo em seu grande e patrió-_ .'

I. verne D}oc�Bano enviou a .todas tico pr?grama de al.f�b�tiz�ÇãO, H ..

G A Z E T I L H A S �
as Pau,qula3. daquela Diocese o prefel!o deste mumclplO, ln.au-

L
.

L uma etensa Circular ,que, dada gurou, ontem, a escola ml-sta -----------

c€ a.a.gú!ti� ,d� espaço, '!!omente muni.cjpal de. �i.�ha, Per?i�a'i. _ 'DESPERTE A BILIS
___

"

f.

a�a.Qha"Pl1bl�Caré'm.es. t
•

A. !lIil de. a��lsttr a Cen_I1H�,,�., .�.'" .'.
.

,

't
• .I,f, _

-

.

I .

.

partIu desta cidade uma �ra��j':.��DO SEU FIGADO
As ,lDúlber88 íNa Cated1al Pr()vi�ória haverá comissão; composta dp pref�lto "Sem Calomelanos-E Saltará da Camáas- sf'guintp.s Missas: Elias -Angeloni, tenente Alcébia-'I Disposto Para Tudoe a guerra A')j 6,30 horas p,," 3!m'} de des Souza Freitas, Ado Caldas IJoão BrueggmanÍl, no altar mór; Faraco, HerciJio e Donato Pala- .

no�':.,!�;�u!'li':ro"d�;' :':��:ás 7 horas, por alma de Maria dini, sendo receb'idos pOf'gran- corre livremente, o. alimento. não são

C
.

V···' 8 h digeridos e apodrecem. Os gazes incham oonstantl{!a leua ; as otas, de numero de pessôas e esco- estomago. Sobrevem a prisão de ventre.
no altar ,mor, UOl alma de Lau· lares.

.

_

Você sent&6e abatido e como que envenena-
I'

_ do. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
ra Calado. Inspecionadas pelo' pref,eito' -e Uma simples evacuaçíl.o não tocará a

causa. Nada ha como a. famosas Pillulll8membros de sua comltiya as CARTERS para o Figado, para uma acção
.

t I õ t d d' certa. Fazem correr livremente esse litrolOS a aç es, que em ()S el- de bilis, e você SIIIlte-se disposto para tudo.
xaram admiravel impressão,·o Não causam damno; são suaves e contudll

são maravilhosas para fazer a bilis correr
s'r .. Elias Angeloni deu por in,au- livremente. Peça 88 Plllulas CARTERS

Q:ura.da_ a nova escola.
.

para o Figado. Não acoeite imitaç<Sea.
" Preço 3$000.

- Aluna matriculada, uma linda

li. maior 'Serraria de Lenha caneta-tinteiro, tendo após sido
servido.á comissão um lauto

. !'!�!__�:���.. __ .... banquete, discursand� brilhante
mente por essa ocasião o sr.

Donàto Paladini, responde.ndo
em termos cheios de patriotismo,
o prefeito Elias Angelóni.Em toda parte existem indivi

duos que, não _tendo o que fazer
dll,rante o aia, n�o se C8nsam e

cbmó não sentem necessidade de
dormir aproveitam a noite para
perambular \)eL!l ruas, para fa
zer roda� nos faf�:l e. nas esqui'
nas e perturba:' � sono. dos que
tr��alham e prepisam do des-
canso noturno. Como consequên' _ ;

Bitributação - O importante eia estragam, a própria saúde, RIO, 11-0 Instituto de Apo-
d t I· b' d I 'd' sentaria e Penções dos' Bancàriollecre o· el :'\Jxli o pe o presl en- além de prel·udi.arem a' exitên'
t 'd R bl' d- d b vai construir um moderno edifi-e a. �pu �ca Ispon o so re cia dos pobres mortais que' levam

.

a admlDI.s�r�C,ao dOI E8tado� e a vida a série. cio 1e trezé andares, na Esplana-
..
dOI mUD1c�p�?S ve�a categonc�., E' 'por mál dormir que exhtem .oa do Castelo, para sua séd;e.-

.. mente a �ltrIbutaça.o e determ.l- tlilntos individuos. com perda de
na que nos C8'IIOS de c?mp�tencla fosfato, facilmente .irritav:eis e eI)-

. ,concon�Bte prt'valecera o Impos· colerizaveis. Dia a dia multiplito federal, sendo suspensa a ?O- cam.se, pel9 mesmo ,motivo, as
brança do eltal}?al,. A ,medIda vitimas de perturbações n�rvosas
defe!ld� o contrl�Ulnte. contra de maior ou menor gravidade. As
pOIIIV.IS excelsos trIbutarIos. Ob-

pessoas que se tOfl' n irritadas,
serva-�e, fmtretanto, que. ela. se inquietas, qesan;mác' à 3 e pessimi�
expr�lIa �m termol qua�l de to- tas em comequência da gerda' dedo l�e�tI:olI aOI. contIdos �8 fosfato, 'e que. não póde�' se H
ConsbtUlçao de .I9�4, o� quais vrar do barulho da rua em quedrram margem a mfmdavels con- residem aconilelha-se o uso' de in
t�overBi�8, que persistiram até a jeções de Tonofosfan, q�e levan.
dlssoluç�o d�s duas casas do Po- tam o e3tado geral, reforçando o
der LegIslatIvo. No Senado, que sistema nervoso.
era quem tinha competencia para ._.---------.-----_
dpliberar sobre o assunto, nunca

fui p'f)ssivel eht>gar-se a um en

tendimento completo e definitivo
a .respeito. Impõe-se, porta�to,
que na elaboração do regulamen
tI, do decreto-lei lIe defina com a

ma:x:ima clareza a' bitributáção,
;,t8fim de serem evitadas, de futu

.
'-, lO; ooftaa complicações e perlen.
.

Jas,� ju�iciarias. ;

3 -V 1

Telegramas retidos

Centro
XI de Academico1fevereiro
Hoje, ás .2.0,horas" em uma- das

salas clá Faculdade dê Direito
reunem-se, novameQte,

.

os socios
do Centro Aca.deniico XI de Fe
vereiro, para o fim de se prosse
guir a aprovação dos novos' esta-
tutos. �

As reuniáell do Centr.o,· Acade-
mico têm sido. interessantes po-is
na discussãõ dos nO\7o.s estatutos
tomam parte variol alunos, que
apresentam emends� ao projeto,
travando· se debat�8 eql Lorno ao

assunto .

A direção .interina convoca os

SOCJ08 do Centro Acade�ico para
a import.ante reunião de hoje,
viste- como se trata. de. assunto

que a todos �llUito inter�sea.

Instituto dos
B'anca�.íos .

'.
"

,

.,.;
l
t

Condenado á mor

te um espião f�s
cista '?:'"

._�__ • • M""'_'.

MOSCOU, 11�O 'tribunal, de
Kieff condenou á morte o espião
fa�ista conhecido pelo nome-· de
«Jo,:;eph>, que foi preSlo ha dias
quando entrava furtivament� em

territorio sovietico. O acusado é:
um aventureil1o, filho de um· im
portante comerc;ante, e capoi!! de
ter abandonado o lar paternó, di
rigiu:'sEl para, a França, onde tra
ballíou· como estiv;ldor, tendo
mais tarde se engajado na legião
estranjeira. Tomou parte Ba gra�
de guerra e em varias expedicõee
coloniais.

Na e!otação telegráfica desta
capital estão retidos' telegramas
para: Lourles' 'G. da SiJiva, '. Au
gusto Mertia, H. Genné', DiaI
ma Bento e Seguros.

rubar uma parede da frente,
.mpregando se dez homens
Jard carregul a. lread era

de compleição normal ao

nascer, principiando a adqui
rir proporções anormais aos

seis mêses.
Não obstante o seu ex

traordinario desenvolvirnen
to fisico, frequentava re
gularmente a escola.

Teeido8 de xatlrês

PARIS, março (Por Alice
Maxwell, de 1 he Associa
ted Press) -- Os tecidos
com desenhes xadrezados,
estão agora muito em voga,
Descrevemos aqui um mo
delo que vimos em uma das
mais famosas casas de
modas de Paris: «T; 'm dese,
nho xadrezado com riscos
cintilantes, traça um percur-

'."' "'..,c _...........
so com cruzes superpostas,
sobre uma saia de «tule» to
da branca».

Este mesmos desenho são
tambem traba lhados em fi�

r

tas de sentirn, preto s\. bre
preto, com -cícrarnen- ou
outra côr para combinação',

Corpetes de seda, [usto- I

I são tambem usados com
saias muito transparentes,

Enforcou-se após o �or ex�mplo: «U�n _corpete.
oc sentun preto terrnma num

casamento da fi- córte bastante IU:1do na freno

I te, por sobre uma sala su-

lha ! pe{poAsta, de -tule- da mes-
ma cor».
Eis uma sugcs.ão de Le

long: «Tafetá côr de rosa
oíerece o apropriado con

iunto para um vestido de
«luie» branco pontilhado; O

corpete! de tafetá, terá uma

p�quena cauda pregueada».
Um.outro modelo do mes

.n» costureiro é o seguinte:
«l;m corpete todo de lami
das prateadas,.; assentando
:iubre uma saia

-

«bollfant»;
tr ansparente'o.!.azul-iris».

_

Retificação de
nome

Pela resolução, nv 5942, foi
retificado para (h\' J\,liguel Sales
de Cavalcanti o ''ndme do médi
co auxiliar dos Scrviços Dhtri·
I ais do l' 'distrito, com séde nes·

ta capital, Departamento de
SJúde Pública, nomeado pola re·

I solução
n. 5�92._

P.

Schu�dtLiv��aria
de H. O. LiGOCKI

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
bric1 de cari'''-bJs de b)rracha

Artigos para escritóriJ- Livros em brancos-Arti
gos escolares--Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu·

tilizar estampilhas
Hua Felipe Schmidt,

Florianopolis Sta
27
Catarina

41

I
SANATORIO "SANTA· CATARINA"

André KiralyhegyD·r•
DIRETOR PBOPRIETABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

O' melho� estabelecimen to, p�rfeitaqlen te aparelhado
pr.ra o tratamento conservativo e cirurgico de doençag

.

pul
monares (pneumotorax, frenicotomla, toracoiomia). E!:te Sa
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na E�trada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mq,

demos de Ra;o X Heliodor,
.

Ondas Curtas e Laboratorio
para

I

exames de' escano, fezes, sangue, etc.
Seção separndà para convalescentes de doenças graves,

estado póstoperativo, impaludismo cronico (mala ria), \1sgota.
D:)ento, etc.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OA·Z ET
ADOLAR SCHWARZ IAccacio Mo-I

C'
"

A ". ":'",.,.,,
',,'

•

;,':

EnÍ;léreço Telegrafico: ADOLAR relra _Ompanhl8 NaCional de Navega-"

'Caixa Postat,�2, tem�seu escrip-
'.

'.
'�

"

,'"

•

'

s, FRilNC,ISCO Df', SIJL-S.t;ATARINA tório de advegacía á .ruar çaa "a.s' tear"aAGENTE aAS SEGUINTES elAS:,
,

' u \IV '

��::ãT�:�e;�nCia:-ttd�.-�i:·. Visconue de Ouro Preto ��JVI,ov,im'en'to� Mar,itim'o"Porto FI:ar'i'.-n.o':pol,i.
f\Tavegação Br8sile�ra,Ltda.-R;0.. 1. 70. _ Phone- 1277.' �

;' Sé,rviQos de 'Passageiros e <:fe CargasNavegação Cabofnense Ltda.-Ca.�o· Pr o. :. ", .
'

, ,

'

"

'"

__,

Vandenbrand & _CiCl,-Santos. l Caí P 1 10 I
' t f '

'F"' e" 't' d
'..

o'{VIAGENS DIREI AS PARA o PORTO DORI@DElaIXl,ostal,..'/:.'·,:".,r'es',:eca"rg:U·elr.:},\NEIRO Navegação entre BUCAREIN (Joinvíle) e: � '�1'"

�NT05,������!�:�?EJAN8RO, f�'X;RafNOeUaU .��_i�L;�2��,�p�-�����.O�-�'N�o�rt�.�'����'�I�=��-���P�a�r�a·W�i:�j�S���I�.4�u����Tem sempre vapores em porto, carregando. ��'''If''Ô!!. eóIn �ClOeI;Ie lIII\:.....;'tH".)I�'Iat �CIáii .. ___
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de ê ""'O;*-lU � ül'lClÍe.

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em tóros,
.

li "'mOAS )
'O Paquete 11ASSUCE' sairá a 13 do, O Paquete, .ITAGIBA sairà a 9

e1't.; cereais e mercadonas em geral, para qualquer porto do ' aPINHAI corrente pa�a: " Corrente para:
norte ou do sul do País, bem como para o Exterior. ' :{�:� Paranaguà, Antonina.

Recebe cargas de ímportação.do País ou do Exterior, '.� HUI Santos, Rio de Janeiro,
para desembaraço ��1n"t��i���o para as praças

i·� .

Vi��c�ieBai:, �:::��io
cc .

.ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO, '1���tJ">� ,
Cargas e passageiros para os demais por- '

Serviço Garantido' e Rapitlo=-Preços �vledicos.
\.' .",�ttt,� tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. ,

'. "",r!!{dl "iii""
.

)"
,

liIII�� 1i';;:'\�T" 'AVI·50 Rece.be ..se cargas e, ;�pc,Qil1e'i1d�s até a �espera das saídas do�. paquetes
._

,

,'. e erníte..se passagei1s, nos,
",

dias das saldas dos mesm6S, á vista do
_
a..

I .. .AVA ...",. � testado de vacina. selado com Rs, 1$200, Federais. A bagagem de porão deverá ser
- �.,� r:

entregue, nos Armazéns da Companhia. na -vespera das saídas ate as 16 horas,&RlJJJE .,._.�� para ser conduzida.', gratuitamente para bordo em embarcações especiais':
" A G t '" ESCRITORIO-PRJ\ÇA.l:; DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)·, '

�' aze a - ,ARMAZENS-CAIS BAPARÓ N:�--,(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA
J Para mais informacões com o .Agente

:J. SANTOS CARQOSO
.

�. ,.'co ..... •• r

-

,. o',· � .... �... .
•

•

.:-: •

Dr� Joaquim Madeira Neves
�

l\lIEDICO-';'OCULISTA
,

Pormado pela Faculdade �e Medici'}â. da 'Univer·
sldade de d9

.

ijlO de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
.

' tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Peu
IfoFilho, no Serviço do Prof. David Sanson, no Hospital

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janei(o
Cmpleta aparelhagem, para a SUB especialidade

Eletrecidade �édica, Clinica Geral
Consultas diariamente das '15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. relelone 1456
,

RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Cluruo G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, •

(Sobrado)
Tél. -1468. '

. "

i
' $.

, �f

I Dr. P8dr� da Moura rerro I
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobraâo

II Telephone rr 1548.

lânco do Brasil
"" Capital
Futldl �de r••erva

10G.OOO:OIO$OOI
269.741:100$080

EXECUTA TODAS AS OPERAÇIES BANCARIAS

AGENCIAS 'E CORRESPONDENTES EM T•••• rAIZ
." AGENGIA'''� L.CAL RUA TRAJAN., No 13

ídii6-<', Ó, "

,

Aliena. em cóhta corrente. os secútntes jUr.es:
,D�p_. com JUNS. (CO�Vl��CIAL SEM UMITE) �% ala
�Ilt,. límítadls (limite de 50:000$) 3% al:r
Bt,. populares (idem. de 10:006$) '4% ala
Dep. ie avise ,révi� (de .quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem. de ftuaisquer lmportancias).
com, aVi$�, prévio d'e 30 dias
idem cte 'O dias

i.� ,.de 9é,dia�
DEP.SIT8.5 '. APRAZO�FI;XO:
,

, ., 'o' & mêSes
por 12 mêses
Cem renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 méses

. Sujeito ao sêlo, proporcional.
Expedí�nte: das 10 -ás 12, e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

.

Epdereço telegrafiCõ:-�SATELLITE-
�"'h"f!!�

TELEFONE

,"% a. a.,
�5% c

•

'�iaDQpoli.-1939 ,,'
-------------------��-----------------

I'NDI.OA

«A Gazeta» enc.ODIra-se
ál venda no «Salã.o Pro..
gresso»

trnbituba
Rio Grande

Pelotas e
,

, " 'or
"I'

Porto' Afegrê
'

. :-- :�� .'
,

�

-

,S .!SI. .. .). ,,_.Bit :.gG;4§âM4.$J ,4.... $-. "

�
,

! i

A, Eletríco
PARA INSTALAÇOES DE LUZ.. FôRÇA E AN,
TEN.AS DE RADIO. CO\fS5RTOS E AUMEN.' )

lOS PRO�U��
A EL:ETFfRrCA

TEM SEMPRE EVI STOCK É Â' Vt-NDA 'P{'�
PREÇOS SEM COMPETIDOReS N" PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES,. E ABAT-

JOURS ELE'GANTES E -MODERNOS
NOVIDt!DES! VISITeM A ,Ele'·t'ri·caRua Joao Pinto n. 14 ,

'

....

ACAiA DE RECI!.BER. UM' FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS EbE'TRICuS, NQVI
DADE NO RAMO--AR nco �ARANTIQO

VS!lda e instal�ção de contaâet-de luz e forç•• por
prtlçes moqlcos só na Cas,a A ElE'TRICA .

Dr. Camará ir:=:1
Martins da Siivà

_"'L ""'�� .'- ........__ .. _ •
,�

- � . � . . , .......

I '
,

i

I

I
!I�i'!F��,��'��í���--'-""-�'�l'�."�.�--.·5'·:�·'. I
rgr� Augusto
da Paula
�

iMEDICO
DC>ENÇAS DE SENtiO'

RAS-P.I\RTOS
Operações

Censultorlo, Rua Vitor
Meireles 26

/Jt 's 10,,3()..e das � as 4. h;,.

Resldencía: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Pône: .Consultorio. 1'405
Fone: "Residencia, 1 �55

Clinica em

ger.el
Medico especialista em
Molestias do Estomago;
Intestino, Fígado e

Recto'
C't1.ftA llADICAL' DAi
H-IMOltllBOIDAS EVA-

� llIZBS
.

S.M· QPIERACÃO
.SEM DOR
CONSULTAS:

A' ,Rua Trajano n. 1
Diariamente das 17 ás 19 hs. !

ID P .... li M

�.

F

.

, r. e o e oura erro

Advogado
Rua Trajano 1. (seb.)

PRODIGI9f siggüica 'MILAGltE
,: MILAGRE significa

(JIlA'BLAI1TÍI,:"

usando o creme·' ,

d4:á 10«0 sorrindo: que.. produtô�
maravilho8Q'

'

Cantorta,
------.....___._........._----".......�----------�----....._-

C'om Eoonomi'a,,:
, 'nos. Trabalhos da

Advegado .

P: rs de No;embro, 3 ��b� ,

Fone. 1631 p. 1290
\ '

Curso de', Maquinas e Pi'lotaE!",

·S53

Sandalia's de Tira's
•

CALÇADOS FECHADOS aos menores preQj.
e calçados de tocas as qualidades

, Novo sortimento. 3 vezes por 'semana
TA IVI'AN,OO.• : ,médc3JllS 'pata',

'Praia de Banha',
CINTOS, PULSOS, OLÉADÔS,," tOR_ôIM,

,

BONETS.' LUVAS, ets, ,.""
Importadores de ArUgos, para selelrês e rijâ,-,.a
Fabrica de Cal,çados -- 8A�R,Rl!t·Hoe "

DEPOSITO, :RU.� CONSÊLI-lEIRÓ r\lfÍ\,FRÀ.�ii. '

A. LHE:UR�U,)<, ,.,
lti.:04., •

Só
Consulterio Técn,ieo de

. .. .

.

to9p·',
_' ri/;'

':.' .�

ProJét.� . .)s e.m' �geral

Escr.it.rio central': RiJa 7 de f'S'eterncQrQ� :,47 - �:"
,

[PLO� r..

t:o�"�U�i;,�_,,'
»

:i� O
_

.. ',�

.

'. .';'; ',�"
,". ,,-

.�
�

;

•

Ite, A. CAUD'URO PICCOLI
�

"

Enge��h.l:r'D' Oivll
., pD'rofi.s'IQr1'ah$'" ha;lDHft.eidQ�",. p'a:'ra

os 'ramos cd. engehharia
-

Administração. construção e refo't�:.;, C!te '

pagamehtc>'s em' pf:6staç'ões'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FIorA.�
��������������������--..�..�����----------��.,�.��'�'---------

� .��. ti =. :4 ..#·141 ;;,4.44·#';4 ª_M}Q.;;,,?.... i � ·•·.··..······ '

'" Vi aç ã o LJr U $:9 s-n g"a' . � i Serrari� 'São J��� I.'
. '.' SEGURANÇA -- RAPloEZ - COMODIO�DE .' II

I

Dírigitlo pelo soeio JOSE' MAX'MO no distríto do Estreito .�

TRAl\SFORl'E CE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE .L'\R!\RANCUA' E FLORIANOPOLlS

"

�I!l'"nd)
.

por
.,

Forquilhinha, Mãi L uzia ... Cresciuma, Cocal,
Ünissanga, OdCi:\Il;;, S.I Ludgero.Braço do Norte te Capivar

; i

DUAS VIAGENS SEMAN A,IS em combinação com as

linhas de: onibus Ara[an5Uá�Porto Alegre
81\I'D1\8 de Florianopolia ás terças-feiras e sabados J

.

ás.5 horas da manhã
'.

81\I'D1\S de Araranguá ás quintas. feiras e d Jmingos,
ás 5 horas da manhã

A linha dePorto Alegre chega em Ar,aranguá á$ .

quartas-feiras e sabados. e parte -para Porto
Alegre aos domingos e quartas-feIras

}:�'G.ENTtiS-··Ararao6u3: Béraardinô 'Maxímo_: FdqU;
,:hiirha: Gabilel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fl·lho-
'Cócal: Z�fe;ino' Burigo & lrmãos-e-Urussanga: PosanOj . r

Damiáni & eia; ,::-Orleans; Irnlão5 PiZZdl_atti-'B[aç� do NorteAdrÍan:l Alfxndr'e Snin
,

.

AGENTE EM FLORI :t> NOPOLlS

JOAO NEVES
Ilu" Trajono"J 2-Fone, ISS5,

DOTtiL DOS' VIAJ1�.NTES -- procurem para se hospedar. em
. L-' .. ,.· l ) .. I ,. i ) JOSE' MAXIMO
.......�, ••• :e...... ,... .......

"'
. ._ ��"'__� iliiõiiiiiii..__iiiill �

.r. Diga a��e� ::g:��osa... :I"�ri,'a' assinatura mensal
Tingimentos pôr processes ultra de A GAZETÁ, custa

. �ê��t:::'d:�r�:�n�sro��in�������"'�'r"'.;.!J..\:..a.p.e.n.a.s_5$1III01l0.0_.'__�G"'··'''''.;�.····IPJ·c.Í',,�.....,>.:.,"'.'"'ii,,""'.·j'!'iII·'�ii··'�·ii!:."J.·�1i""'�ii"!F.··�ii"'mt"'·jj�ii;;�ii·ii'íiii;l:!I.li�íi�i·:"""ini&)i:�i��'i"""iL"iiSUil(�ii".•.,

.

.

críançal. ."'
.

;. ..

Sal.ta! é sua

I'
,�.:. Tint'uraria... .

.

,

SI TINT_l\ARIA e CHÃPEt..ARIk ',;
..; ,'"

.

.

"'

. ·Seleta 'j .

.

.

,: é.;J' LII-a..._.: RI�� Tir�dentel n. 7-:"one U13
I

-':'.

C! e.g am :

""i ,'-

melros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em
Bem sêca e de otima qualídade.

.

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
I

�
.

.

........................� ..

" Perola - Restaurante "

([

l\lontado a capricho, com um corpo de empregados
habilitados a atender todas as exigencias de sua

seleta freguezia, Perola-Restaura.nte mantém
um serviço de chá) doces, bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

,
- ..;.-. <.

c:

O restaurante manterá uma carta variada para
todos paladares.'

Limpeza, prontidão e gentileza, em. atender sua
.

distinta freguezia.

Praça 15 de Novembro n. 19
í.

� ,i

I A M [XPO'RT DORA.

Flb�ianopoJ is
.

Santa �atarinao J'.�VA
Aviaa á sua «listinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir. GS . mais es

plendidos pcolés, s .rvetes, beijos frios etc.
smrw iH1F!f-*1 ***5'

�_._!!!.".J

- .

,- .

G.R A N D,E:�H OT:E L M O:'DE R NO
-'oi'.

.

!",_' _

,-,-,-__�.li-i!_ _

:- .

HAN.E'RY BLUMENSCHEIN
,,' "' PROPRIETARIO '

. I
..

João' .� Kuhn I
PÇS'rAL', ,82 .'." END:iRE(;O TELEGRA.lI€.O:, .. IGrandk.,te' '

.
I

,( I I

!Em prédio proprio, de quatro andares, � inteiramente novo, dispõe de boas. J,. FABRICA: Rio Negro - Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31

acomodações pará os srs víaj�nt�,s. e exmas, familias, com I�Z agua corrente." 1< ;<'>' .. ,End. "1 eleg. (,LAMINAX»
.

'. J�
,

�i1l todos, os quartos ' �. .

,

,. ..! 'l" ;; . " - -,� "",,,,..--
.

,.
_

,-TrataDleúto "deJ· ',u!imêlra orden. r-. ': ,�� ;. ,S�RlIé>RIO G�RAL: �Yr-itibã:��â!anª - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
.

.. Diarlas:, \10'000 ,-1.2,��O'-l4,Oi)D e 18,$000. ,"- ,1
'

>
'_ ,.:::;_5.ala-s-'-zffii-:-8. - Caixa Po?tal, 343 -:-Telefo:1�, 2556.,

,

'r
'

'"
.'"

'. j .. _.;-Y-:-,-:E11â. Teleg. «LAMINAX» - COd:-' A. B. C. 6.a Ediç, é Private

SAL�S DE· AMOSTRAS" .;.::: .

.

ASSEIO' E' PRONTIDÃO. .1
. �"../

.

,.

"
;

_,__
...J"''-'�' -;'

.

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA À
.

. B�nh?S �q.�:�:�:<.. _.:�����.�.. _a... _ q_t!!:!!q1lcr .. Jlgrª'�";-'�
"

AL�MANH�I .IN�LATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

" ��"':.. ... ,,:
..�D"1fUA GUSTAVO RICHARD I

...
"

Defronte aos' Correios ve Telegrafas ..

, ., CAIXA
, "' Madeiras em Geral

Gerente em' Rio Negro: VValter' Brar-ldao

Laguna Santa Catari na
. ,

���M�.EN+�����·�
'O A'"A: &,;,,[0·8

, .'t' ,
'

auzlnas'
"BOSe'H"

O·EPCJ.ITAfIIIIO!5.,EM .·.TA. CATARINA

1-1 O'E''_ C··K·E
,.

'

F,LOPlIANO'OLIS'
·8 A.!

U
'I' :

•

Ma,triz ..�..:�
..."..,.�"

... • • ••1. laa ti

......h••·

. 'Nci'�� �
r

�.�.

, ";'�i "

.' .

.

'"

,

, " .� l:

--"pte" :.:. .....
'

•••••••,•••••• __la�""
............. "n.D.. .. 1. (I,. ..tt.)

1 d....�....
",. Blumeo.g·, C'r:uzelr. II. SIII,

.. l' .

'" .

JoAn_ile, ,Lall•• ' -La.una, S••
.

�[,.-!<��
,

"�''''''� .'

Francis•• d. 'Su.1
.

� �.
.

. .
. "-.':'

" i. ;:�.

••

...,., --
.

.•... .... ..•.
o � 'i

I

fi •••

i,' :MQSTAUA.AIO EM:,

Tubarão ..

.'
",;;'

..

,
.", �..t..r:'-:·:::'��.�Yi�·'k:

\_

t.eSrM-MiriÚ·,

• t.,J.
� .', ...
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PROGRAMAS DE HOJE:
,I

�INES COROADOS O S,-, ';"," "I_'�'" S'-::.; .... - - . �

,

Produtos ,.d� ótima.sQu a'lidad,e:�-

�.. - -
-

RéfrilÍeiP•.dor.�.•s N:ORGE
ft__ io's 'PHl'LCOr 1

.'

GAZETA Florial1opoJls, 12,.,4-1939
·A partida "finalissirna" do campeonato

"stadual será realizada d0�ingo próxirno, nes
capita�.

A

GAZETA O,ESPOR"T,IV'A
Redator: Murilio Nei

I' " t Liga Atléticai·'IV'a.is.urna vi-rs.espor- as Catarinense- itOíl9,dC! S. C.;
...�

rna'is curiosos Recebemo. o seguinte oficio:� .
Baléa I

"

,
, '«FLORIANOPOLlS, 4 de (

CIDADE DO SALVADOR, ,

5do mundo na.ço.de'1939.:!11D0.'�r .. redalol:.I[.�
o s, C. Nautico. de, 'nmaesportivo da' GAZETA. r-..esta. R',clfe, íoi derrotado pelo S. C. '

.::.. '

r' •. • '. Tenho o grato prazer de' comuni- Paiq, no último j go da tempc-:Desd': o principio do

mUndOr
O fa�oflto. da prtm�ua corrida, car a V S. que, em sessão desta rada que re.Í zou nesta capital,

s homen� procuraram. combater numa distância
.

de CIto metro,,�, Liga, ' �ealizada em 3 de m�'rço \ pelo =: de 3 a 2.. Iaborrecimento por meio da pra- com valas �� seis pole�adas, cha i p.p., fOI empossada a nova dar,e-j DOIs 'tentos. do Baia foram,
ica de d.Lrentee esportes e pa�- mava- se Dllwger,mas fOi de�rotado torie que dirigirá seus destinos

i
Etitos pelo proprio back pernam-:

atempes, multiplicados e aperfel', por ,Lopez. Cadd sapo tlDh� o durante o corrente ano, estando bucafio e o terceiro conquistado
I

<lados à medida que o progresso! seu RJockey'. Os donos 56 podiam assim constituida: '�p r Pedro 'Amorim. I Noticiamss, o nosso nómero de domingo, as brilhantes 50":

raça humana marchava. remos I pegá:l?s por ,uma, pata.e era-lhes Presidente: Manoel dil 5. Mo.! AP03 o jr:go, Pedro Amorim, lenidades que tiveram lugar na Igrt>ja da Veneravel Ordem Ter:'
-je uma va,ried"lde en�r�e de I permitido es.tlmll�a-l�s na cheg�d t rais (�eeleito); vice: �alter Lan�e : ( I ,do à, impr:ma, disse que �rá! ceita de São Francisco. e.m comemoração á dolorosa PaixA ') e

diversões destinadas a aliviar os I
com gordura. mmh?c.as, formigas (reeleito); l' secretano: Ántonio '

páLa, o Ftuminense, do RIO, "Morte de N. S. JeSIJ5 CrIStO. ";
.

,

omentos de tédio, entre as quais I
ou moscas, O. n�aPlDgn era ebso- P. Oliveira Neto; 2' secretaiioe qu '-; 'l'leirs, quer não queira o

I

Hoje, damoi conta :a -s nossos prezados leitores das impó-
interessantes provêm da ,Illtamente prolb�do e. to�arl1� Naza�en" Simas; t te.s�url!iro:: Baia,

....
. Ilnéntí�!imaS c�rimoni�,�!. que,. no mesmo templo, se

' desenrolaram '�mpoca da guerra.
.

rodas as p�e"cauçoes FOSSlvels co� Lotano Rothfuchs (ree]elto); 2 I A sua VlaJe� para a capital los dias de sabado e domingo, ;,iUm dos passatempos das tnn·: tra as peslioas des�Josas d� por tesoureirc.Amcldo Sabino; ora-ler: d 1 R publica está dependendo!,' A's cinco hsras clã manhã de l'abado, teve _lugar a Ben-
cheiras oferecia todas as emoçõ,es: em �ratlca a receita de lltiar� Acioli Vaeccncelos. apenas da solução de alguns ne- ç�o do Fogo Novo,' do Círio Pascal e da Agua J��atismal. 1\'8do ntuda e se realizava numa Pls'j T�alD, d, n [o de beber aos. ADI-

gOClos particulares. nove horas foi celebrado Sdcne Poo'tifical, ouvindo-se, então, o
a do temsnhc ?e uma. mesa. I mais. _ . . Conllelho Técnico: belíssimo .cantico de Aleluia,. que foi saudado com o festivo reei-Refiro-me ás corndas de insétos.] No pnmeiro �omento ? COrrida

car dos SIDOS e salvas de rojões. .

,

ra as quais hl\via sempre com-: pareceu despro,vlda d.e interesse. Cap. J. Ribamsr Campos,
Domina0, ás quatro horas, solene procissão com o S.S.I A b d 1 d Fràncisco Camara, ten.Leovegildo "

'"
.

res disponiveis.Não faltavam! penas ali o o sm�. e par-
d A I P I SI d t t Sacramento percorreu, debaixo da maior ordem e ao mais pro"

as apostas, corno era natural, mas: tida. os sapos deram um pulo e 0J mSa�,. a? o lei emen e
r ��_ ... __�_. J� fundo respeito, o itinerario preestabelecido. A' .elltlada da procis»

era impoo,s-io;el��enb.at__�� de.sem-! se agrupara,m junto à barra.

�us-1
e SOãO '. rqueira.

.; uv� IIIAO� que foi acompanhada por grande multidão, celebrou Misia
-

.

-

fi d d"'_ -_ , dé-- J - n cras nor um ms- em maIs no momento, apr,> ' .

H B d d' d C -d C d 1Penho f caz os corre ores, por pen Ih.. ...s-- r-eg r<-, -, 'd d
'

10
revmo. sr. conego arry !lU r, e lca- O .urá· a ate ra

b -,; n' k n
�

- ._- velta-a'-.IJ-p.Q!.tuOl a e para apre' "]" A E dque, como 56 sa e, os Imetos tante (iS Joe eys �e(orreram a

V S
"-�

'--'-"-d -I�J f:v1etropo Itá'na. o ·{Ilngelho. s. reV'lla. apresentou a to os ,0.d
.

'd d d' a p r obligar as suas I
sentar a '. os protestos -e arra .

I f'
." .

d 8" F d p' f
.

d
.carecem e lodo senti o e Ire' una var. na. <'d' lel:J slOceros votos e 035 estas e ascoa, pro enn o pnmo-ncwalgadurasn 8 entrar em ação ,e.hma e con.1 eraçao. '

•ção. '-----·1 'rosa orófao.
,
Uma evocação de tais acoote-

F.
•

N' Secretaria da Liga Atlética A's dez horas, celebrou-;e Missa Calltada, com' assisten-
riment�s" �u a recordação d" u�a I'guelra a·

I
Catarínense. :,cia P�rl�t:a , faz�ndo.se ouvir, ao., EV,�ngelho; 0', culto pcofes'st.rdas hl&tonas ,Je Max. Twam, ta_ção C I b.

I

(11) ANTONIO P. O. NETO
, ',.do Gmaslo .ata .� se, revm. pe. E.mhlO DlJfner� S. J., �ua bil.

acaba de:: surgtr em Nova YOIk,
� U, e Secretario.» .....

' Jhantemente ,.dI5COrr.eu· 50 �-M,lag�- R-essunelção. A s de�e.
O primeito ulmpeona�o r:I.e coru- :

'

I I!!...
A" Co���inação FeHz:' _ nas" �ov� �ora:s, �om-?, vasto lemplo�!��!c.ePl��. tev�' lugar a

das �e sapo� que a instorlA norte' Venh.J, pur este mei.o.em no;ne NotiCiaria perfum�n�s. é. arte que não
I ur.po�ente cenmo�_la. da -C�,ropç�o. de No�sa S�n.llor .. :-,,�.,.p�te_8m�nc�na podl-! contar" acaba de da diretoria do Figueira Nata- 'I encJntrara,slmlle. As formo-. �l1peflor dJ al.tar-r,nor. galcH.tcs cri�n�a8 circundavam � behssima

s� reahzar no terreno SItuado nas
ção Clube cOD<liJar todos os

A b d h n' dias' dos Tres Elementos 1fl'8gem da Vngem,-,oferetendo um aspeto de vefd,d�liO . enCanto-

d
'

H d d'
.

d'd' I ca a e (' egar ao r< 10 teno' ' I

b Imargeos o, no u soo, !VI I o
• 'cio� home n ge-ldos e vencedores"d' d] � d .' primordiais da aeleza são e rara e.eza. , ': :em' zonas de 14 metros. separa, da C�mpetição Aquatic" do dia,sl o contrata o

Pd�oEI .�, ulez- frutos da "Adoraeão" I Fez-se ouvi,r, nG momento, em serrllão alusivo ao tocan�te
d

.

d t ar barras . ra o centro·mé 10 plOIO, que '

,
.,

, D 'J'
'

I)-' dOI"a_s uma as ,ou fas p 2 p;p. a a�sistltelD à uma sessão,
d i d' 1\ d P l t ',- I ato, o exmo. e revmo. sr. om oaqulm cmlngues, e,_ Ivelra,especiais. ,e providas d? peq�tna8 r01ene 'n", or6ximo dia 13, quinta! e

eRn 'bla .

as cpes,
I) a es ra

I " ,dignissimo Arcebisp-o Me.tropolitano. "

,\'alas. Vmte sapos ImpaCientes feira às 1930 ,horas na séde da I de I euio ceto.
O,..·. Migue I Com a ,eloquegcla que lhe: � peculiar. s,.

. e�cu,. revma.
esperavam a vedz nOd npaddockn, A5s�ciaçIQ' Catarine�se de Im·

O Ipiranga d Baía venceu B<08ba id p'oferiu uma admiravel. peça· oratoria, verdadeira, JOla Jiterariã:c
sapos chega�os .e to os os P?otos prensa, quando serão distribuidas

't
. d.1R

iS

'fe �r 8 a .su�lime .

hibo á Excelsa Mãe de Deu�'. ITer�inada ,a belissimados Estados Umdo�, depOIS de
as medalha5 aos, nadadores que I o {vau ZC6, e eCI, p - CUNICA GERÃL- CerimOnia,. que ça�sou tunda e magmflclf Impressão, s. excia.

duas semana! de tremamento.
a elas fizeram jús.

O . VIAS URINARIAS ,revma, fOI alvo,' � porta do templo, de mereCida e entusiastica
manifestação, sendo saudada pelo destacado membro do... laitatoAnuncia-sp. que continuam as Esp. em mo]estias pleuro·pul. '. cat6l�co profe,sor Herondino, ,Silveira d'Avila, o qual pro�f'riu no-negociações entre um clube chile·

.

monares (Bron luite, A' troa, laveI diecuuo. Fez.se ouvir; lambem, o revmo. &r. conego Harr-yno e o RosariQ Central, da Tubercdose,etc.) Bauer', que, em palavras repassadas da mais prof.unda : giatidã<;"eGOd�y, Argentina, sobre a transferencia I 2 4 h R
.

f
-r _

'.

h" V
'

d'Foi assinado decreto abrindo '"'" (orJ,&illfas
.

ás [5.-. SlDcero a eto, extet90u seu Im�nso ·reco.n eClplento ao
.

enerail, o
por conta do saldo do exercicio Campeão ,d:> jogador Tor�.. . ' ;oã9 Pint::i. 1 3-Fone, 1595 Antistite. ás e�mas. autoridad�s civis e miUtare�, 80 rp.vmó, Clerp
p. findo. o crédito especial de' � iocador eXI�J a ImporlanCla . Resldenciél: ij. João Pinto,l regular e secular, á Irmandade do SS. Sacramento. e de�ais as-'10:000$000, para pagament,o� d�s BUENOS AIRES, 11 - O de 14.000 pesos. I "':"'Sobr.-Fone' 214 �oci8ções religiQsas;:->ao g�neroso ctlmercio da Ca'pital e '8G' povovenciIOeDto� do �.uditor Pnvat.l·

pugilista chileno Arturo Godoy _,____ _
em geral. pelo muito que>clizeram. em 'pr61, das solenidades. ,<.vo da JustIça Mlhtar. I.. • •

I d Cem o resultado dos jogos de .._. _. -

A. '.

AG'1
acaDa de conquistar o tltu o e

d '1
. T ""ntes de encerraI este noticiJtio,c Bzéta» louva a feJi�

< ,camp' IJ sul-americano de pes:>- omingo u tlIDO, passou a ser a
UMA ASSINATURA ,MENSAL idêa das nos�as autoridades ,eelesi' "ti�as manda'ndJ instalar p�de-UMA ASSINATURA MENSAL; pesado, tendo 'Vencido por pontos seguinte a colocação dos clubd'es
-

Dr.' A GAZETA CUSTA roso alto·falante F.lipis' oa parte l'xtefna da (greJ'a de São Vran.
lb L II concorrentes no campeonato a I:J «

'

,,.
,

I dao argentino A erto
_

owe • cisco, o que permitiu á nossa popu açii.o acompanhar , e vários
. DE A "GAZETA" CUSTA

numa partida de doze assaltos. Liga de S, Paulo: APENAS 5$000 pontos da cidade'fo desenr,olllr das cl'[imoniaa,c
• APENAS 5$000 O I S·I· r,=fOr;����s � O TEMPO' E ence�r�hdo-a, congrntula 5e. respeitosamente,. com '-o
..........--- ....------ ..---- ..

--.. p _9yer ,I V IO
3'-Portuguesa Santista 7 f.xmo. e RevIDp. Sr: Dom Joaquim Domin_gôs de Oliveir,., Dig-

,CARTAZES Brandão 4�-Palestra, Ipirtznga e Inissimo' Arcebisp,�,Me�rop�li'8.lo ,:c�m;;o e�forçado Cpra da.
_ ça·

,

8 DepartalDento de Aé· ,tedral - Revmo. Sr. Cpnego HaHy 8auft e com o Revmo.

DO . DIA PORTO ALEGRE, 11 - 5._�s:e�7/:sa '9 r�naútiea Civil 'Cleio da Capital" pelo notavel brilho das solenidades.
En�ontra-se p�ese�temente nest� 6'-Portuguesa deEsportesl O oletim' dlar-ie da _ Esta-capital um er�nss�no d? Fluml-

7._:Santos 11
B

,
",' ;�íl' t , ....nense, do RIO, que velO a Porto

8'-S P � ,

12 çi�" Ac:����a O oglca

A]egre. tiatar da .tr�nsferencia para , 9.-L�zita�o·' , ,15, Previsões pára o periodo das �ali do Jogador SllvIO Brandão re I '

. '18 horas de ônteIO ás 18 horas
conhecido c?mo uiu .dos melhores I CHARLAUTH" de hoie: Iplayers locats. , .

_'
_

A de!pesa que o ,representante
: .� o creme que revoluclo?oU o TEMPO - Perturbado.. com

carioca terá de fazer com 8 trans mUI do velho, e, 6rll revolUCiona a chuvas. I,f- d B dI< d'
! AD eliea ,do Sul. '_.

ere�cla e .rao aO,
• �eguD o! CHARLAUTH' TEMPERATURA,-Em dec}i;.- .

ouvimos nos meIos esportivos bem . ,

Iinformados, é bastante avultada.
não é um creme comum

mo.
.

A I uga se VENTOS - Do quadrante 8ul,

\Aluga-se a parte térrea do 1i0- I CHARLAUTH oo:m' rajadas frescas.
,

bràdo, á Rua Conselheiro Mafra,! ]l'e extinguírà as sárdíis, pano, As temperaturas extremas de'
n. 84, pr6pria para casa comer-!

c avos e espinhas, tem a minima ontem. foram: maxiIOa 25.0, e .mi.. ,ciairata.se com () .-Ir., Aderl;lall iuita��o deixando-lhe a cuti· uj{Da 21.7 registradas respetlva-'

R��� �a Silva., J Iill)pa. macia' e (telU. ' mente "ás 11.40 e 6.00 hora••

na
SQ,nta

SecretarioCrédito· especial
OSfAAR CUNHA

',Rex. às 7,30 horas:

Um yankee em Oxford ,com
Robert Taylor e Maureen
O'Sullivlui.

Preços-2$500 e 2$000.

111Iper:al, às 7 e 8 30 horas:

O tenenie sedutor com Mau·
tice Chevalier' e Claudette
Colbert.

•

Preço: 1$000

Oistri:btlidor para o ,Estado:
.J0s'iE" DAUX

.

•
_ '-;';""_' .. : \� t

RUA CONSELHBlittl, 'MAFR\ 10
>t.��

, FLORIANOPOLlS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA Florianopolis---,1939, -

-Sa. R e g í ã o 'lw, j 1 í t a r Sociedade de AS51steReia aos Lazaros rR' --�ie Combate ,ii Lepra en,Sa.lta Cat'srina � �p,ar .Içoes �
Infantaria � Publicas H

Balancete do mes de Março de 1939 L� �:.lJ
. 5 H. O i v i são de

i

C::;ireuuserieão de Recruta_ent...
I

i

�. �()!----------------�------------------------------�--------------

1-
.

,

'

1,13 Venda de 1 prato de vidro
Avisamos a quem interessar possa que, a Escola de Solda- 14 R d S

-

ã d BI
do deste T.G., funcionará durante o corrente ano, estando áberta:1

' 10 ssa a

eçl.od' de ud-
8 matricula até o dia 25 deste mês de Abril.

-

I
menau, m ensa I a es

'

e

Outubro, ��oVt'mbro e De-
Documento exigido: Certidão de' nascimepto. -zembro de 1938

i 8 Mensalrdades dos socios
de FIOIianopolis, 'corres

pondentes ao mês de
Fevereiro

C h que n' 9563-8ao(.0
Po; ular e Agricola

24 Remessa da' Seção de L,
'gunJ, me !!-t,alidàdes de,
Jantiro e. Fevtreiro "

Ofeita �e um Anonimo
Rect'bido do sr, ArmudQ,

Silva. 20 '1, sobre a ren

da bruta do Rtstàurante
..perola»

Gorgetas recel, idas no Res::'
taurante «P�rola»,

10a.

TIRO
c

GUERRADE Expediente da I.ter..
ventoria do Estado
de Santa C::;atarina

-Ór DESPEZA
�FLORIA.NOPOLlS

Idade: De 16 anos completos a 20 aMS incompletos.

Depositado no Banee Po
pular e A gricola, conta

disposição
Deposit� do no Banco Na

cional do Comercio, con
ta-�ixa

18 Pagamento a dna. Ade
laide Tornas, 10 '(. 'si
973$000, cobranças no

mês de Fevereiro
15:000$000 19 Deposjtado no Banco Po·

pular e Agrícola
20 Idem, idem

505$500 22 Pagamento ao dr. P8ul�
20$000 Mota para a construção

do Pr�ventorio
24 Depositado no Banco Po

pular e A gricola
74$COO' 25 Despesas [e.tas com a cer

tidão, 'reg'slro, ' telegra
mas, etc. para o pedido
de subvenção ao Minis-
tro da E ducação e !::)élU le

Despesas hitas com musicos
e gorgetas no Rt:stauran'
te «Perole:»

Pagamento á Livraria' Mo
derna

27 Depositado no Banco Po

pu'ar e Agrícola

15$000 ,

463$200

Dia 5 de abril

97$300

Dia 5 de abril
25: 16 t $600

Frederico Novak-Como re

quer, á vista da informação dIA
187:f24$400 D.T.C.

Valentia Smerkack- Fill�
Sim, de acordo com li informa
ção.

Martin Heyde Filha -- Sim,
de acordo com a informação.

463$200 Jacób Kobigimki - Sim, de
890$700 acordo com 9S informações.

Frallcis-:o Chermak - 'sim, á
vista das informações.

'

Augusto Heyde - Sim, de
acordo' com a informação.

Antonio Nielsem- Como re

quer, á vista da informação.
Ana Melneck Teodorowicz

Sim, nos termos dá intorrnação
Ovídio Piannezza - Sim, d

51 $800 acordo com o parecer da D. r.c
Matias Tie�en - Sim, pago

os emolumentos devidos, de acor

88$700 do com as informações.
José Forgiarini-Sim, de acor

1$200 do com a iofonnação.
José Brolose--Sim, de

361 $200 com as informações,

Período de inscrição: As instruções teorlcas e praticas'
terlo Inicio a 2 de Maio .pr v. e terminarão a 28 de Fevereiro de 22
1939 e serão ministradas ás 2as., 4as.,' e 6â�. r,-!iras, das 19 ás 21

. horas e aos domingos pela, manhã.

973$000

Informações sobre a matricul,» Serão ' fornecidas na

sêde deste T.G.. sita nesta Capital, á rua José Veiga n. 58 (stand
da Força Publica), todas ali 2a8., 4a8., e 6as., feiras das 19 ás 20
horas.

' ,

505$500

15:000$000

Rs, 199:906$600

408$900

IIModern'ssimos
aviões JU 52
ligam com a

maxíme segu
rança e pontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE

'

BOLIVIA
PERU'

...

",+� .•

Saldo para balanço . 212:686$000

Rs. 230: 145$600 Rs. 230: 145$600

...

, ·a!l_II}jlllial!l·'-, � Europa'

Bento Aguido Vieira '-,.,'
vista dos documentos oferecid
e parecer do dr. 'Procurad
Fiscal, expeça-se o titulo d
claratorio, de que trata o a

123 § I' do Estatuto dos Fu

cionarios Civis, paea serem ab
"

nados ao requerente os adiei

CONFE.''R'E;�,' ; .. �'� '; I
nais de 10010 sobre seus ven

; Otllla Piraeurtnt:_ Plum Marl'a Lniza 8oflma.o mentos.
'

,Presidente em exerelele 1· Teseurelra I Americo Gome, de Mcire

I
'

,

II�;;;;;;�;;;;;�-�-�-�'-'�-�-'-;"-�'�-;-;;-�'-�--�--���������§ I--Expeça-se o ti ulo declarat
,

\

rio relendo no a, t. 1 23 §I' ��r�� �, Dr.' Atminio Tavares _OUV!ad..O,!a'nn,taariz" IdO\ Estatuto dos Funcionari

I �
e e - afim de serem abonado; os a

t1\\ �i}(j
,

� CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I·
.

dO'
\U! fli]���M© r�tt:�r�© Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás l8-João Pinto.Zsob-Tel, 1456 �10nals e 1 olo,aos, venclmen.

I '

, ,: '

i fUO requerente, a v.sta das
I , ".,

" -s,
orn ações oferecidas.

I i S li
e r._ Adeiin» Pa�coal Vieira.

') ANTI- 4Rf\4 EU «(

I C: -

C S' Jfj I a s
ente-se, para deito de a

- ,,? a s a sentadoria o tempo de serv

prestado pelo requerente na �
ça Pública do E.stado, de ae

do cem a respectiva informaç
fazendo-se a devida anota

,

..

,. ,: PEMONSTRAÇAO DO SALDO GERAL
Depcsitado .DO ,aa�ro Popular e ,A, r cola, conta dspcsção "2382$20C
DrpositacIo no Banco Nacronal do (o aercio, conta fixa i 87 :524$400

/

l-
I

r

I
Brasil

�bRREIO

PASS�EIROS em 2 di�s,

Sindicato Condor' Lida
Agentes: Carlos Hoepcke,SIA ..

RUA, CONS�LHEIRO MAFR�, 34 Florlanopolis
, , .

----- ---�

V�ntagens do Fogareiro de Segurança
RE I, a Gaz doe ! Oleo Crú (Diesél)

--------------�-------------------

R iiPlD ° porque o seu calor, é mú int�n,o' do que de qualquer outro tip'6' de
,

fogareiro, permitindo: cosinhar mais rapidamente.
,

Et:::ONOMICO porque não ha no moo lq inteiro: combllstivel ID-iis barato e com, mais

calotias do que (\ pleo �rú.
fJ OMOO ° porque funciona sem bomba, e a chama seM ruido, limpa e alUI,

gradúa,:",se como a �o g�z. ,

P R A T I C O porque íJão necessita prepqueci!Dento, nem tem possibilidade' de entlJ-
. ,plm<:nto. i

D IGI,ENIC ° p)rque não produz e,'!.an�çõ.!s que p03S1m aft:t�'r o paladar da comida.
, S 'fi G U R ° porque funciona sem pres's'1o, com un combustivel não explosiveL
A S SE, �AD � porque não produz fuhge?', n'!m suja as pemelas.
B A R ,A T ° porque o seu preço está ,�o alcance de todos.

° Oleo (;rú para o fogareiro ''-ilEI'�, custa 800 [5. o litro e produz uma c;h::.ma
de gaz azul e de calor elevaji�slmo, durante 10 horas.

O SEU cbNSUMO é, por�ll!do, apenas de 80 réis por hora.

Diversos tipos e tamanhc,s-Com fl)rno adaptavel- -E já com uma grande:' ven
da na praça.--Pcçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedur na praça:

Casa EL.ETRICA ':.�:to�OI'
,

'I ; ;�'!i:'

'J. - NUNESI Rua Conselheiro Mafra, 72
em seus assentamentos.

Dia 8 de abril
. Tenho imenso prazer' em participar, á culta e distinta

população desta capital, que, atualmente, representu os aEa-

I mados moveis da fabrica de '

I de C:',:.' °de:d��p:e� ::�:'c::: fim

II
da semana vioJoura. .

'Não deveis comprar 'fJSSOS mov!:s sem ver nossa ex
posição que vai ser failta!ltica.

São as razões porque deveis uzar os nossos moveis.
1'. --Não são moveis de carreg3ção.
2a.-Ero estIlo não os ha m�is lindos.
3a.-São ext!emamente confortaleis.
4a.-Os preços são animadores e sem concur'renera.
5a.';_São garantidos por 10 anos.

,6!l.-Não passais pelo dissabôr de "êr VOStO dinheiro
perdido.

7a.--Sereis'um dos maiores rropagan1istas.

Targino Armin'do de Orl
- Expeça.se o titulo dedar
rio, de que tratll o 8Tt. I 23

I
único do Estatuto dos Fuo
i1ários, afim de perceber o

querente os adicionais a qifé
direito.

, I

Expediente da S
eretaria da Fazen

e, Agricultura

Dia 8, de abr�1
I

Luiz Ca vagooli - Sél�
damente.

'

Lenha Dela_ber
FOlie 1.100

.

�----

". . ... . .
- " �

L"1'1 Cap'ITCasa,

.

·.;.1

, Artigos, de inv_e�mo para homens"" �enhoras' e crianças, maior e

3
� ,!, ,�" ,,_ ria�o sortimento, ná'" Casa "A CAPITAL"

.

l Matriz: Rua"Conselh'eiro Mafr. n. ii
·

. �.'

maiS'
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Nacionalizando
sobo tetodaescola

A
Diretol·-Proprietario JAIRO �ALLADO

A �R!:!�sa �!i�e�egi'l'
aniversario uatalicio do nos

DR. AGRIPA DE FARIA conterraneo sr. Zenon Bonnass
competente mestre da oficina
Alfaiataria da Penitenciaria
Estado.

AZET

-_

A data de hoje assinala a pas
sagem do aniversario natalício do
abalisado clinico sr. dr. Agripa
de Faria. Ocorre, hoje, 0 aniversario n

Compleição �fidalga, espirita I talicío do nosso conterraneo I>

INUMERO 1417 brilhante, cavalheiro na acepção José Vitor Garcia, representan
-------------- máxima [do termo, o aniversa- comercial nesta praça.

riante impoz-se » pelo ful:or da
sua inteligeneia no meio social
oatarinsnse.

Cerno parlamentar, nivelou, na
extinta Assembléa Legislativa do
Estado, um espírito dotado de
invulgar equilibrio, que esterio
tipou nos, discursos magistrais
que ali proferiu, todos êles abor-

Ex-assistente do prof. Dr. dando problemas vitais para (9

Erasmo Lima ,
futuro do nosso Estado.

.

I
Ao dr. Agripa de Faria, que, o sr. Newton Mafra;

MedlMda oportuna e louva"vel do Pre-' Curso de especialisação com por vezes. nos �em dado a h�n-I (I sr, Edmundo Edelberto d
o Dr. Abdon Lins ra �a sua preciosa colaboração, Luz, funcionaria da Cia. Ccsteira

fel d d ,I Pratica no laboratorio cen- envia A Gazeta, com um abra-

elto e ln alal, sr'!l Frederico Hardt, t tral da Marinha !Ç? a�etuoso, suas melhores Ieli- NASCIMENTOS'
I

I I citações. O lar do sr. prof, J� Mar'com a criação da escola noturna P'arai Exames de urina, sangue,'
A!BILIO CARVALHO CONTA,tins.,acha.ae em fes�a� com

" I fezes, liquor: bacterioscopia; ,nasCl�cnto de um filhinho qu

adultos DR. NE'REU RAMOS'" .. ·1,
vacinas autogenas; diagnos- Deflue na dáta de hoje o ani.1 recebeu o nome de José Cf1sar
tico precoce da gravidez etc.

I
versado natalicio do nosso dis- C . .

Rua Felipe Schmidt, 8 t' t t AbT C I cm o nascimento de mais u

O salutar movimento de na-j �ozavam a idade escolar; Fone: 1259. :�llh�) ��s�:�ane) sr, '10

aro, [ar,ôtof �ue _recl:��lI o

I
nome de

cionalização que se empreende I Considerando, tamberrr, a ne-, _, M uito eatimado nesta capital,! AUdBI'b 0tI enCnqdueCl (I o
, ar. (,lo sr

em todo o território brasilelro.] cessidade de ,proporcionar ao
- , .

t
' I a er o ar aso, COllneGLIO es'

mórmente nos Estados sulinos,'
.

If b t h' I o ,amversarJa� e q':e e um per·: portista.operano ana a e o, em orano
C d feito carvalheiro, ver-se-á cercado

Ionde mais se impõe essa medi-' não prejudicial ao desenvolvi-I ontrato aprOvd O de SI'U9 inurneros amigos que lhe I ..-,-:
da, vêm tomando aspétó real-. mento de sua atividade no cam-I O sr Interventor assinou de- homenagearão pela data que hoje Senhor;ta eXJJa que seu

mente animador, com uma se-: po, no com�rcio ou na industría, !
creto a�rovando ó têrmo de con- transcorre. luse

chapéu
quencia de átos administrativos' IS luzes da Instrução,

_ ,tráto celebrado entre o Govêrno RAMENZONI
que, encarados á luz das nossas, do Estado e o dr. José Irineu Senhorita fafia com que seu I VLtJANTE§necessidades atuais, se nos

apre-I! D�CR'VTAsentam como os mais sensatos
mo m : Catunda de Araújo, para desem-] nam rado use chapéu

e fecundes.
' penho do cargo de laboratorista- I DR. LOURENÇO

A t 1 F' i d ta cí chefe do Departamento de Saúde RAMENZONI 'I
,-

,

As normas básicas traçadas i
r. ,- ica cr a a, nes a CI-

pelo govêrno central e dos Es-I Jade, uma escola noturna sob' do Estado. !
tados, têm dado motivo a uma o denominação de «D,R. NE-'

-

IIapreciação prsfunda da maneira I REU RAMOS», que terá por' �
brilhante e patriótica com que objetivo lecionar o idioma e a 11m ;\

'

T7__
os seus representantes nos rnu- historia patrios, 'a todos que já L a u-ra D e m a r 1° a II
nicipios, procuram desenvolver tenham transposto a idade Iimi-'

.ação decisiva em torno dos ma-
' te estabelecida pela legislação:

les apontados como fundamen- em vigôr, para frequencia dos: ft rn
�-',:,

� � !
tais, numa justa ansia incontida cursos prirnarios regulares. I - ,.: ''''''', t:-war""-I' a----·� O

;

de extingtri-los prontamente. Art. 2'-0 regenteA�la 1 liE urge que assim procedam. Fredeioico B II I' d t!
ora crea�')_ p�c:"�tã� gratifica-

IO municipio de Indaial, póde ç�o�Ááf-equival�nte aos ven- Filhos, genros, noras, netos e bisneta de Laura Dema-
ser citado como exemplar, aten- operoso prer��o /,-'

llCímentos
dos professores muni- ria Callado cumprem, de público, o pio dever de expressar ,

tos, ás. condições l?eCuliarís,simA,as I�!�I-"'� cipais de 2a. categoria, correndo

I
,Bua profunda gratidão a todo:'! que 09 consolaram e assisti-

I I
.
d� meio, pelo �UltO que s� !e!ll __...�/

.....-

a referida despesa pela �erba t
ram durante o amarissimo transe. Ao dr. Osvaldo

Iteíto e conseguido em matéria r�"'---?- 8 2 d t Cabral, que á indorrni la assistência de médico, Bem,

'Ide .nacionalização, ���p'e:s�JI����!a �c�����e�t�/eJ��ei�� 'c��r�l;te ex�. rc����m�n�; para o

pre aliou o mais carinhoso e 4�3v�lado aféto de

I

:

rosldarla rI'
..� , .._'t"J"ã1J .'.' '-

.

A t 3' A P f it baí á grande amigo, a Iamilia não encontra palavras para
"�-�:-'�U?-srs. prefeito Fre- Ramos, representa. r .

- r� er ura aixara,

derico Hardt e dr. Alves Pedro- Si, como administrador, nun- o'p?rtunament-�, Instruções �spe- fazer sentir o seu reconhecimento.
sa, MM. Juiz de. Direito da Co- ca, periclitou a opinião pública, crats sobre ,o regulamento Inter-

A família convida, ainda, aos parentes e pe990as de

II:marca; o pr!meiró na esfera ofi- em reconh.ecê-I?', ext�aordinario, I n?
da refenda e�cola, bem como

8UIl'l relações a assiBtirem á mi'sa que em sufragio á alma IcI·.1 ou parttcular e o seg',undo, como patnóta Int,ran,slgente, não a:s n.ormas gerais para o seu
d 'd t d I b 7' d' d a Fta quefl a mar a. mlln' a ,ce.e r�r no la e se.u p. ssa- I, lorianopolis h()�pf'rla o nos

exercendo ação pessoal serêna, deixaremos de cita-lo como mo-, funCIOnam.en o.
. f 12 d b I '

8 h d

I A t 4 O presente decreto lei menta: quarta eIra,

,

e a r!, as

,

oras, na Igreja u

II
preza�() patricio ar, dr. Louren

,mas eficiente, póde ser conside- dêlo para. os. mais perfei�os. r: -

-. d -. Rosano. ,

. " III
\Valtnch, competMte diretor

rado como um dos precursores Aos prImeirOS alvores do re-: eT!tr�ra �m vigor, na data ,a .sua �
do movimento que óra se esbo- aimen instaurado em 10 de No-! publtca�ao. Prefe.ltura .Mun, IClpal

'

_._

' �_, "":'_
. Estação Fitotécniea de Li:lg

r-. d I da aI em 1 de Março de
� . . .

"

' ,',

- : cargo pm q:le vem dernon&tran
ça, como aliás já é conhecido vembro de, 1937, ,quandQ mal,. e n, I ,

"

'
'

J "I! dedicação e talento.
.

em grande parte do p�is. se conhecia a essene.ia 9a no.va i 1939, (�) FRE�E,R.JCO MARDT,
•

,

Agora o sr. Fredenco Hardt, carta magna, s. excra. Já legls-, Pre�elto M.u111clpal: I O O DE DINIZ JOÃO CR
reforçando essa nossa assertiva, lava no campo da nacionaliza-I. Registrado e 'publtcadó o pre- LEOP LD i Está em 'Florian()��s o DM
,veAm de aj'untar mais uma reali- ção. demonstrando nitidamente: s.ente decr.eto-Iel, nesta . secreta- • d' t' t' 1 d M d 1939

•

MARTINS' • IS ln o conterraneo Br. Jca
zação ás inumeras já existentes, o conceito de maior importan- na, aos e arço e. . : : Cruz, abastado comercisnte ('
e que se prepde a criação du-I cia, em que mantinha aquele !;PEDRO FERREIRA Secretário' I I Lages..

.

ma escola onde se ensine a nos- magnQ problema nacional., I'Municipal». •
sa lingua e' a história da nossa Mais feliz não poderia ter si-

" A viuva, noras, filhos e netos do 18 DR. FELIX
pátria, aos nossos irmãos que do, pois, a escolha da denomi-'

D A I muito querido e sàudoso LEOPOLDO DE I

a desconheçam, em parte ou nação da escola .óra criada pelo r. u re, jo
� � DINIZ MARTINS não querem retardar o ::

completamente. A beleza do nos- sr. Prefeito de Indaial, do que, ROt 0.1 Cj" , testemunho de sua gratidão aos que, .,

50 idioma, permitindo o conhe- a de dr. Nerêu Ramos, comá por qualquer forma, os acompanharam, I
cimento do que foi, do que. é e homenagem qu � s. excia.

reco.:.,'
.

MEDICO - OPERADOR
com s(>u aféto, assistencia ou solidarie- ido que será o Brasil, através a nhecidamente merece. -PARTEI RO

"

dade, na grande provação que vêm de
imprensa e o livro; as páginas Que tenham a recompensa RAIOS' X sofrer. :
repassadas de descrições de he-' dos céus e da te, rra os que tra.:.

i Incontavds, amplas, contínuas, vin- e

roismo e de tradições honrosai balham incansavelmente por rlinica ôe TuberêuloslZ das de todos, foram as demonstrações recebidas, mas,. por Ipara nós e nossa querida Pá- amôr a este Brasil, afim de tor- i Pulmonar isso mesmo, o agradecimento tem de sei' um só, i'gúal, ...

. tria, que os anais da historia na-lo grande,· prospero e feliz. I Diatermia em ondas curtas __ prendendo num unico abraço. :
encerram, hão de, por certo, Eis o decreto:' «Decreto-lei n°. Raios Ultra-Violeta e Infra- Nesse doloroso transe, ha, porem� que destacar o •

constituir estímulo bastante pa_J 30-Cria uma. ,escola noturna Vermelho papel do ·sr. dr. Osvaldo Cabral, Falar do médico, ilustre, :
ra que aqueles irmãos amem o para 'adultos. - FREDERICO Iufrazon-Terapia � Cistos- capaz, atentissimo, seria dizer o que todos sabem. A fa- I,
seu torrão natal, com amôr ca- ,HARDT, Prefeito Municipal de -

copia-Uretro-Scopia mil ia de LEOPOLDO DE DINIZ MARTINS deseja, no ::
paz de todos 0& sacrificios, pe- 'Indaial, usando. das atribuiçõ��,

I
entanto, salientar que o distinto facultativo soube ser, des- I

lo seu bem e pela sua integri- que lhe, são co·nferidas,. Consultorio-Rua Deodo- veladamente, o interprete das intimas e afetuosissimas re- ..

. dade. Considerando a existencia, de ro - Esquina Rua Felipe lações que 'ligaram os seus, maiores, até pelo sangue, ao J
Ainda m�is, que a realidade grande parte da população maior,: I Schmidt. Das 9 ás 12 é das • chorado extinto. :

da hora presente não permite!desta �idade, em condições de
I l4ás 17hs. Telefone-Í475. *** •

Deixa de ser rezada missa de setimo dia, porque.,
ções teóricas ou estéris, reclama, idioma vernaculo, e bem assim,' I Re�idencia - Rua,Ne��u, em razão da partida domingo pelo MONTE PASCOAL, dos : i �8teve ne�ta cidade y 8r.,
ao contrário, a atividade no ter- das coisas que dizem. respeito á

I
Ramos 26 - Telef.JDe �450. I srs. dr. Diniz Junior e Frederico de Diniz, a familia enlu- li'

Fehx Schmleglow, competen
reno da prática, com o emprêgo ·história do {'ais, o que. póde !

'

• '. ';.'! tada praticou, logo no di� seguinte do enterro, esse ato I engenheiro da Diretoria de Estral
de todas as energias morais e contribuir grandemente para que.

.,
'

de .sua .religião. • das de Rodagem, prestando seuS

materiais reunidas, na execução nlo possuam desenvolvido no .A Gazeta, acha-se á i Vali08?S .
serviços da Residenci

da tarefa in�ente, que o Brasil mais alto gráu, 9 seu e.spirito venda no Salão Progresso "•••••••� de JOlDvIle.

exi�e de, seus filhos. . civico, como deve ser, mormen-, A..... _I" Não se justificaria, portanto, te no periodo de renovação na-, Na seguoda Quinzena de Drl

qualquer inércia, diante duma clionbal l?ol' r,que atravdessa a. fami-I ,.." .

situação tão aviltante para a ia raSl eira, quan o a Impor-,
1

' C'HIC'GARAObrasilidade, como a que até bem tancia" daquelas virtudes mais;,�' C.
.

pouco tempo perdurára, sem pro- se a'centua, para a consecução,
videncias plausiveis para me- do fim colimaáo; I,
Ihora-Ia.

,
'. . Cons{derançlo a alegação ge..,·As

' Todos os brasileiros de San- ral, de que aquele estado de
ta Catarina pódem ufanar-se de, coisas' ê "consequente da fa)ta.

.

neste momento historico, ter á du,:01 en�iqQ público bem, traça- :

'frente dOI destinos de seu Es- do"e oriênlado, em tempos an..,·;
'tado, a figura .inconfundivel de t,�ri"2L�_s",<>.u.seja, quando os ci

'administrador e patrióta, na máis dadãos nas condições descritas

I..aboratorio de
Análises Clí

nicas

Regista hoje o aniversarió'na·
talicio da prendada senhorinh
Silvia Gouvêa.

ANO VI
--------.,--------

Florianopolis, Quarta-feira, 12 de Abt:iI ,de 1939

Fazem anos hoje:

Fco. Milton da Costa
Cárvalho' ,

Faz anos hoie a interessam
menina Maria de Lourdes Feara
ri, 'nêta do sr, Basilio Ferrari
antigo empregado no comesoie,

llnSSAS
LAURA DEMARIA CALLADO

.maraY·ilhosas novidades para o

Celebra-se hoje, ás 8 horas, no
'altar m6r da igreia do Rosario
missa de 70. dia do falecimento
da sra. Laura Demaria Callado,
mãi dos jornalistas conterraneo
Sf5I. Martinho, Petrarcha e Ja!
Callado,

N.<\ "A

•

Inverno

MO·I:)IEL.·AR"
Ofieiará êsse

ilustre ,ralado' rev�o.
Hany Bauar.
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