
TraDscrevem�!I a seguir a cir- msotado a-piedade, eorabatido os Euêarístico. das crianga. e no dia 31 da Pia
cular do Govêrno Diocesann de erros, advertido, exortaco, couso- A êise magno certame que se UOIão das Filhaa de Maria,
Lages, onde se estabelecem me- lado e exercido todos os deveres realizará, na Capital io Estado, Encerrando as solenidades can ...

didas e diretivas aos fiéis p1N .da-earidade pastoral; - ordenado nos dias 28 a 31 de maio pr6xi- te-se solene TE DEUM.
participarem da magna assemhlêa: asfileiras dos soldados de Jesus mo, damos a nossa plena adesão 4) Adesão da. auteridades e

«CIRCULAR N· 23. Cr�t.()1 avivando- lhes a graça <16 II assoclamonos com todas as, A�sociações' C&t6Iica., expressa
Ao revmo. Clero e aoi Fiéis ",rdenaqão sacerdotal e bradando' veras d'alma. por telegramas ou ofícios ao

.
da Diocese de Lages, 3audàç�0 e Ihlts uálrna á salvação das outras O Iim do- Congresso Eucarístico exmo, e revmo, sr. Arcebispo Me�,
paz em Nosso Senhor JesusCrie· almas; +chamado ao dever o re-, Irmãoa e Filhos muito amados, • tropolitano.

...

to... '; banho confiado. animando-o e 1 intensificar e generalisar o co- 5), Esperamos seja possível 'lufo,
�o, dia 31 de maio . pr6x!J!lo defendendo-o». Em resumo, '.1 nhecimento nítide : .do 'Iublime de cada paróquia, uma cemi••ão

trallsc�rrerá. o 25· aniversâri« da, eXfi4. revl.��. tem sido' c ludo no dogma da prese�etJ. re.a.:f�e Nosso, d? �iéis (!hefi�da pelo, rev�o: vi
sagraçao .epíscopal do exmo.: e 961(> dOB Iiêis, pele afeto, pelas' Senhor Jesus ·CfIS�O--;,AP '.ugU'lto gano, possa Ir a Florlenopolis, as
'revmo. ar. d. Joaquim, Düdiin- graças. e pelas bençãos, tem Vivi-j Sacramente �"$'l�·� que slstir ao Congressso,
gues de Oliveira, nosso egré;io e do todo do espírito de Deus», Jesus OíDto·ml.Eucarístico ven 6) Reiteramos aqui o D0880 de
querido Arcebi!po �etrapolitan�o. Esses 25,anos de vigílias P. tra- p•.4oBtí�e .• , 'governe, sell!�re seio ardente de �er .estabelecidasEssa -data tao assl�ala,da quao �alho'l. �unt�nuos e eifalff'l,�t!�i·m�ns, o� indivíduos, as famlhas em todas as. Parôquias, como. re

fauBt� dever� .ser muito gráta ao�l,l!I !lc�hClt�dlOe -'-em beneflCtG"da e a, sociedade. sultad? prátiCO do I' Congresso
coraçoes catohcos de Santa Ca- i ;Jilr._;u') mimosa do rebanho de I E para �lle todos OI nossos Eucarístico Estadual: a Cruzada
tarina, i J('�!lS Cristo P.rD o nosso Estado, amados diocesanos participem da Eucarística Infantil, Iil Irmandade
E: �e �orIos bem conb.�cida a I c0!1:itit':16, .realmente: um di�d�- /grandiosa ·man�e�tacão de fé e do Santíssimo �acramento, 11

proficiência com que 8. excia. tem

I
ma. do mais- Imo quilate a cingir amor a Jesus 'CrIsto na Sagrada Congregação Mariana- �e, onde

realizad? o programa de governo a ,�ro.ríte veneranda do nosso pre- Eucarística, havemos por bem houver' Colégio de Reliiioial, a

que se Impôs ao empunhar o bâ- 'claro Jubilar. determinar o seguinte: Associação da Obra dei Tsber-
culo pastoral, ha 25 anos pa.ssa-' ; Ao jubileu glorioso de tão 1) ás 12 e' 18 horaa do dia 27 náculos,
dos, e que ãe resume Das einti- ínclito Metrcp J1ita não podem e de maio devem repicar festiva- 7) De tudo quanto fica aquí
lantes palavra" que constituem o não devem ficar alheios a diocese mente todos os sinos dali igrejas ordenado, os revrnos. vigários en

seu lema episcopal: cQui praeest e .o bispo d>l Lages, Um'} e outro da diocese; viarão minucioso relat6rio á
in sollioitudine> - quem gover- el'tão viDcu'ados as. rxcia. revma. 2) d') dia 27 a 30 de maio, os

I
Cúri 1. Epilicopal.

-

na com solicitude. pM lIentimpntQs sfetuos.os..de sim· revm08. vigários promovam solene Esta será lida aos fiéis, fr�'1.-
.

Com solícitude verdadeira pa- J)1I1,ia. de respeito e de gratidão-. tríduo cl)m pregaçõe� sôbre a Eu- c!"ita no Livro do Tombo du pa
ternal, s. excia. revma., nos 5 ,Para« 3�radecer os inumeraveis carística e Benção cum o Santís- róquia e arquivada.
lustros de seu episcopado, tetl) benefícios com que a Divina Pro- simo. ' Dada e passada na C:.lmàra
«dilatado a verdadeira fé; im- "vidência lem ,favorecido a Arqui· 3), Haja Comunhão Geral na Eclesiá�tica de Lages, sob o No.-

jAGUARUNA, 13 _ Em con-
plantado os bons costumeB, exci· U:tOCe5e Florianopolitana durante iotenção dI} exmo. sr. Arr,ebispo su Smal e Sêlo das Nossas" At-

.

d f t h d
tlldo e promovido 8 religião;-. ·frutuoso episcopado de 1 • ..elCcia. Metropolitano, no' dia 28, dos mas, aos 2 de abril de 1939.

se�uâncla A

as orlt�s c uJ.as �- trabalhado com todas 8S forças revms.�, () elero e QS fiéi9 6stão homeni e moços; no dia 29, do j (L. S.) D. Daniel, ofm.

LONDRES, 14 - O pri- bsa a ats ness�s. � Imos Itas dS -I pela verdade e pela justlça;-ci- .'preparando impúnente CongressG Apostolado da Oração; no dia 30, Bispo Diocesano».
• • re es e muntClplO, as es ra as "'"

'

-'-

melro ministro Cham- de rodagem ficaram completa
berlain prol1".ncicu, hoje,

I
mente danificadas, tendo várias

--na Camara
J
dos Comuns, pontes e boeiros' sido destruidos

um imDortante discurso pelas .enchent�s. .

b "�·t - •

t rna O no Sangao, nesta CIdade,
s� re a SI uaçao ln e -

encheu assustadoramente, che-
Clonai. gando a agua ao nivel da pon-

,

Depois de historiar � te.

surpreza que lhe causOu Durante muitos dias os
.

mo

a dominação da Albania r�dores, da zona oposta so po-

Pelas tropas italianas o
dlam vIr a esta cI�ade _usandO " ',,:; D�r,etor-Proprietario dAIRU CALL ..'\DO

• 'pequenas embarcaçoes, nao obs- .� . �

queidfOi feIto tCO� tan!il tante o iminente risco de vi�a, ANO , " V I �. _ ����anoP'Olis, �t.·�-:feira, ",.i4 .. Abril de 1939 .1 NIJMERO _� 141D
rap ez, que empo nao tendo em vista a forte corrent'e- ------.,.....,..-------�'�-,., '- "_' --------------..;__----------

houve para tomar qual· za das aguas. -, i \ . ,.,___
.

quer precaução, o sr. O sr. pr.efeito �unicipal, qu�, U
'. .',

I'
" •

"d
. ,,- -

.

Pt'· liA �tChambe�laln d,eu conta ���d� :a�I��t�������' d�et,OC;�= .m COD, �:nl�ut, e·,', COD:'-" .ac o,.come�cla en-II' 5:,', .orç:,s ."
:a ::::r�t:Ii:::u��� :�: ����fdOe�! q��Ov��i��an�eocon�� s-e

.

'C'
� ..

s'"
.�.

m' r'e'
tre o ,Brasil e a I. Italianas

informa nã;, e t;'H' n 5' t" ,:a, a� estradas e pontes
.

q"uen -'Ia �I.,' 'p - Argentina A PRO,XIMARAM-SB
suas cogitações atacar danificadas.

D'" -.JBONTIIJIIK'"
Corfú Os prejuízos para os cofr�s ••• J:1IL .. ti J:1IL

•

m'unicipais, causados pelo ulh- VIS'IVeIS GREGA
mo temporal, são calculados im BUENOS AIRES, 14 -

TIRANA, 13-As tropas ita-
mais de uma d�zena de contos foi assinado, hoje, o pac- Iianas chegaram ontem a Bi-

. de réis. to .comercial entre a Ar.. Iishte, quasi na· fronteira gr�ga,

Declara.:-ões De novo, volta o pateo da' convivio de elementos prenicio- gentina e o Brasil, sendo onde foram entus·iasticlmente
- � • __....__•__ ._ ... ._�----. Policia Central,' a encontrar-se 'so�; sujeHal-;a, no ,-qerdor des os dois paises represen. recebidas pelas autoridades e

de Delad.·er
.

_.

pejad0 'de crianças pata ali en-
I
anos .. ao castígo da cla_usura; é I

�
viadas pelo juizado de MenO-I' a nQsso ver, atentar contra.a sua do.s .respectivamente. p!lo POt�ê�Ç��·talhões de camisas ne-

, Reparacoes de mo- res.
.

in0cencia, profanar-lhe o decôr0, Mlnl�tro das Re açoes gras, o regimento «40,., de Ve-
� Ha tempos, por uma louva-j poluir-lhe os instintos� nobres, Exteriores e o Embaixador I rona; o «76», de Copparo, e o

PARIS, 14-0 sr. Deladier,
t d·_ vel determinação superior, con- i preedispôl:-a, emfim. para um Rodrigues Alves. . «92", de Florença, desembarca-

falando aos jornalistas, declarou ores e aVloes pe- f?rme tivémos ocasião de. nlilti- i f�t.�ro. de irregularidades impre- ram em Valona e ocuparam to-
que a França estava disposta a

". clar, foi vedada a custodIa de, vIsrvels. O J f· f da a região circumvizinha.manter a paz, sendo que, não lo rxerclto menores naquel� Departamento I E' .bem de vêr, qu� o espirito Ira. ose Ina . Uma coluna motorizada che-
obstante saberia cumprir o seu policl·al. O jUI·zado de Menores, '; que, determinou a criaçãodó. d Y I·
d de 'd d S h d gou á fronteira a ogo-s aVIa,'
ever em caso necessl a e.

ao que paréce., não ]·ulgou de II juiz,ado de Menores, teve em C wel sonAcrescentou que' o se� gover- b
..

d
onde os soldados italianos tro-

no havia resolvido elevar a Em-
oni aviso tão salutar delibera-'j vIs�a perservar a .cnança e pe- caram iaudações com os yo�o-

ção, pelo que oficiou ao dr. Secre- rigl?l) e corrigir-lhe o caráter,
., slavos.baixada a representação diplo- tario da Segurança Publica, 50-II majs com Bondade de que com Pela resolu-Ç.ão n', 5.948 de 12

ma'tica da França na Rumania. licitando o estabelecimtnto do Justiça. ,dó corrente, foi exonerada, a A avou se
''- «statu-quo-ante,., 'tendo o i1us-1 E o. cara�er de uma criança' P�didO., a: i1ustr: e abalisada mé..: ,gr .

�

tre titular daquela pasta respon- não ,se cOrrige, antes pelo con- dIca dra. joseflna Flaks Sch-

dido, que não tomaria nenhuma I trario se
. corr�mpe; forçando�a wei��on, do cargo de médico-lo ESTA.DO DE SAlJ.

responsabilidade sôbre os CUS-I ao contagIO pengoso a que so- auxlltar do Departamento de
,

todiados em questão. A esta co- mos assistindo e se torna im- Saúde Pública do Estado. DE DA BAINHA
municação, ao que sabemos, prescindivel evitar. .

- - - . GEIlALDINE
cOntestou o juizado de Meno-, . Abandonou
res, com a declaração de que, ·1' t

.', dpor si, .assumiria, inteira, essa i
.
nVes lia 0- o teatroresponsabilidade.

'

,

Dest� forma, o reinicio da res reser ...
anomàha que somos comentan-
do, mais como brasileiros do vado''5que pelo coração. . .

Assim é que,
.

julgamos não S. PAULÕ, 13 - Foi creado
só desacertado, mas altamente neste Esfado, um corpo de in

grave, pôr essas pequenas cria- vestigadores rlservaUos, �com- O cODsul Carlos Renaux
RIO, 13-0 general Gaspar turas em promiscuidade com pOSt0 de elementos de todas as

tudo quanto é vagabundo e in- camadas sociais, que se incum
Dutra, ministro da Guerra, bai- desejavel', uma vez que a Poli- birão de repressão ao boato. O
xou um aviso, declarando· que, f I
diante da necessidade de colo- cia Central não comporta espa- re er do corpo de investigadores
car as reparações de motores ço para um alojamento .

espe- fica adido ao proprio gabinete
de aviões sob a responsabiJida- cial, que ponh'a essas crianças a do Chefe de Policia.

.

de direta de um oficial enge-
coberto dos contratempos a que

nheiro aeronautico e de orienta- ficam expostas. 5 900 contos
las sob a direção superior do Ora, por muito grande que" '.

serviço técnico da Aeronautica, tenha sido a «travessura· de

autorizou o diretor da Aeronau- uma criança, nunca ela se apre
tica do Exét:cito a organizar, senta de molde a ser avaliada

provisoriamente, um parque re- dentro do mesmo grau de res

gional em S. Paulo, no campo ponsabilidade, porque a houves-

do Marte, funcionando sob ins-Iae praticado um �duJto. .

truçôes especiais. Lançar uma cnança para Q

o ·FUNCIONALISMO E
-

O NOVO REGIME

As palavras do Presidente Getulio Vargas ao fun
cionalismo valeram por um compromisso, que os prece
dentes explicam. No regime extinto, os serviços publicos
não tinham o sentido nacional, que hoje os distinguem.
As praxes, as ro�inas, os p�econceitos imperava� as _von
tades mais energtcas. Por ISSO mesmo, o funcionalismo
vivia sob o pêso de responsabilidades mal definidas. O

papelorio, por um lado, á mingua de normas coerentes, de
outro estabeleceram impaciências que não poderiam du

rar s�mpre. O govêrno, desse modo, resolveu extingui-Ias.
O novo regime propiciou o propósito, com a �impJifica-'
ção dos Mos necessarios á ordem administrativa. Dai o

,,:,Estatuto do Funcíonãrte Público. O projéto deste andou

pelo Legislativo durante muito� ao?s, sem que lhe des
sem atenção. No entanto, os fatos Impunham outra con

duta em beneficio do funcionalismo e dos próprios ser

viço� públi,fos. O govêrno procurou sempre cercar o fun

cionalismo de garantias. A refórma do Instituto de Previ
dência conslitue prova disso. Agora, o govêrno vai ampliar
em definitivo aquelas garantias, de modo a corrigir fa

,l!_1as antigas, As palavras_ do Presid�nte Getulio Vargas
não tiveram outra traduçao, sem duvida alguma. As lacu

nas que porventura venham a ser indicadas poderão so

frer as correções naturais. O que se desejava era sair do
,

sistema antigo, para um sistema capaz de estimular as

energias que o país reclama. O funcionalismo público,
pelas circunstancias que lhe caraterizem a situação, repre
senta um dos fatores decisivos da grandeza nacional. O

govêrno reconhece essa verdade e qu�r robustece-Ia cada

vez mais. Para tanto, é que se organizam agora 03 termos

duma ·refórma ampla e fecunda.

'Fala rahaOl 'l�empestade em

.

� •

Jogoaruna

berlain

Oleo "Yandara"
A acreditada firma comercial

desta praça. Siriaco T. Aterino
. & Irmão, ofertou-nos três gar-Irafias de Oleo de Caroço de

�'" algodão, com clorofilas, de A7ei
tona, marca YANDARA, desti
nado para mesa e salada.
E' um otimo produto nacíonal,

das Industrias Reunidas F. Ma
tarazzo, "'de São Paulo, que tem
a sua excelência comprovada. Gal. Eurico Dotra

Ajudante de
tabelião

Pela resolução n' 5.949 de
12 do corrente, foi exonerado, a

. pedidg, Francisco Mascarenhas
do cargo de ajudante do 2· Ta
belionato de Notas e mais ane

xos d'l. Comarca de São Fran
cisco, aa qual é serventuario
vitalicio Olivio Nobre�a,

StJlida.__,...--

ConNgEI-resso Eucaristico
5Estadual

A

.

PARIS, 13-Em despacho pro
cedente de Atenas,. o correspon
dente dl' jornal "L' Intransi-

LISBOA, 13-A ex-atriz Emi-: geant" comunica, ainda sem cón
lia Fernandes, filha do velho' firmação, que o estado de saú�
jornalista Esculapio, abandonou

I

d.e da rainh.a Geraldine, de AI
a carreira· teatral, ingressando bania,· agravou-se, sobrevindo
na advogacia.

.

uma fortissima febre puerperah-
-------_._ .._--

agradece .-"Gaz�ta'9
-

Do .ilustre e venerando co'nsul Carlos -Renaux, recebemos
o seguinte éartão' de agradecimentos:

«São Paulo aos 26 de, m"rço de 1939-=I1mo. Sr. jairo
Callado-DD. Diretor de "A G,\zeta» .:....Florianopolís-Muito ilus-
tre e pressado amigo.

.

Sinto-me bastante penhorado pelas benevolas palavras
de -A Gazeta•. p'ór- ocastão do meu 78°. aniversario natalicio.
Ha três mêses estou 'aqui como minha espôsa, que infelizmente
não' está ainda restaº�lecida. Cordiais saudaçõe� e abràços do
amigo. '

(a) Carios, Renaux»,

RIO, 13 -O Tribunal de Con
tas mandou registrar o crédito
de 5. t90' contos de réis, para
despezas com estradas de ro

dagem, no segundo semestre
deste ano.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A' GAZETA Florianopolis....1939

M�I�·�I�.·�t�a�r�)'I�I'k=��=r.;R=5I1:.:e:iíí?l=-p·R&:=a::.:�=
.......

r

.."'ta�.,..�I""�-ç�=".,=o-�·�e�,;:��s:s;=:��������A�s�so�cia�!rã�O!!�íl�-m�ão�Ju�aq�u�im�f�P�r�ef�e�it�u�r�.�d�O�M��U�D�i-�P�-�ro�m�o�to��,.e�s�·�I�'·c�e�n!!!!-• ,,2 requerimentos-c-Encaminhe- se elpiode Florianopolls I',

ao Tesouro. . •

dI n f a n t a r i a �2 Pú b licas � Manoel Htnrique de Assis- Requerimentos despa- (Ia os
I ��' Volte ao Tesouro 'chados "

� H'
de RecrutalDento &.� ��� -

Francisca Índalecio TlUã -
I2em.

N. 4O Interior e' Justiea i ,Luís Bertdi juuicr-e-Idem.
',I Silvio Trerlto-Ao Tesouro,

Mary B8ier-�ím. para informar.
Bent'dita A. Medeiros Fe.r.- Bento Aurino de Souza-

nandes-Sim.
.

A.o I. dicial, para informar.
Hospital -Sae Jo!é» -Volte: M. A. S. Carvalho- A' Pe

ao Departament-:> de Saude Pu- ni, enciaria, para .irJ(. Í'mar.
blica. em vi�ta dEi iDforCiaç�o,' Leonardo' A�t?nio Lobato-I .

Gerken � Cia. Ltda.-�edo Tesouro.
, I Informe o 2. oficial. diodo para instalar um letreiro

lauro Martins-Vcite á Por::-'; L'-opoldo Kraen er,.....,.Encstni. 'luminoso-Como requer á vista
taria, para que seja selado. de I

r.he-se á Penilenciarill. das iolormações.
acordo c;om o art. 4. da lei n.: Manod Barbo�8 Lacerda- FloriaDo Ta�oas _ Pedindo
69. de 1936. Informe o J. oficial. ' 15 dias de férias -Sim.

rHospital de Azambuja-In-' rrefeirura Muni,ciral de Joio- Bertolino' Luís da Silva -_ Com destino ao SEU país, em-

forme o
.

2. Oficial.
. ,.: vil.e-V�lte á Pcrteria, pera ,�ve!.Idem--ldem.. . i bar�arãe a 17 no porte �es!a

Informações 'sobre a matricula: Serão fornecidas na Alceblades Valeno Sllvt:ra. 'f')a devidamente .elado. -',- .:" Artur Augustinho Vieira _I capl�a), pelo, vapor. «Antànlo

séde deste T.G., sitanesta Capital, á rua José _Veiga n. 58 �stand de
.

Souza-.Vol�e á Porletla, i Siivio Tcento--De acordo, Idem-Idem.
_ i �elfm.o», 26 passagetros de na-

da Força Publica), todas as 2as., 48S.; e ôas., Ieiras das 19 as 20 para que seja devidamente selado. : Banco Nacional do Comercio M81celiilo Ccrdeiro-Idem- cionalidade alemã..

horas. Alberto Entres-Volte á Por-.l-Encsminhe-se ao Tescuro. Idem.
taria, para que seja devidamene Am'ilcar Laurindo Rlbas--I 'Luisa dos Reis Prazeres, João
te selado. t Idelr.

,

.

-. Madeira dos Rt;is e Cecilia Reis
f.

. - ,

Pedro Mees-Idem.

;.\
.

Ida. Rocha-Pedem sejam' tran's- unclonamento de
Carlos Leyendecker-+Eecemi- Fazen.da· e &grfeul. .

Ierides pa. os seus nome� apo-I '.
nhe-ee ao Tesouro.

. tora ; lices que lhes couberam por in-' fermadas _ e dro-
Dr. Don&t? Melo-Idem.

"

•.. . ..

: veotari.o dos bens .de seu faleci-I .

•

�arlo� I:-I0epcke .

S. A.-� I
hlgoubcos NaCionaiS Sul Rra-

I
do pai - �evahdem o selo e

.

ganas
Peniteocieria, para mformar.

'1" e-tos
' Limitada -Sele' devida- voltem querendo, ,

.

Carlos Eo' pcke S. A-A',
I f!l�nle. I PI'"'

.

d G .1'
I Of"

.

I '�f
,..

.
'--- .. - ..-----------------_�

e o 0upçnnten ,ente era

mprensa rciar, para I·, ormar. - Romão Machado Jumor - d D t t d S d P... I l-I k S A ' I o epar amei) o e au eu·

D
Cai �s

oe�c eS
.

d �.W' :
Co Como teq!ler. .

VEM'DE' SE bhca, toi prorogado até ao' dia

epa�tfmento e au e U ica. _ 30 do corrente mês o praz�' pa-
palAaII� �rmaFr.. d

.

h I f
' Seguranea, pública ra a cobrança, sem n U't8, da

oisro rae flC - n .me f)
•

d I' d - d I'
-

1 Of" r
Ford «EIFEL» percorreu só taxa e reva I açao e icença

ser . teia . J:.i,:n€ C!O� SaI:tc5 Céirdoso-- rn-ont'" 10 000 k f 't'
. f' t

.

d F
C· N' 1 d N C

.
'-". m. per el ISSlmo para UnClonamen o as arma-

Ia. aCiona e . ostel Pagi1e-s�. estado, com mai8 Hl.OOO km. de' D
.

[b t"
ra--Encaminhe-se ao Tesouro. f-redulco Zelis-A' , Força garantia d9 Ford. Preço e condi- l:D'I8Sp'o'sl'torcsgadrl'sD'r

a ora

onods e

G
.

G I V I
"

.. ,

-

b'
- e e cg'lS, 5egun o o

.
ervsslo onça Ves- o te a Pubhca, j:)llra Infor.nar. çoes a com· mar,

que 'dis õ� o t 21 d. dr,.
P·

.

d'd P A tratar rua Felipe Schmidt 87. r. - ar . o ecoe
ottarta, para,'que seja :;VI a-I O&çar d.i-Indrferido,.á N. 126. 3v-3 to n' 20.377, de 8 de, setem-

mente $�lado. . I
\ S\i! do Í>u�o de apreen�ào. a5si� ho (e 193 i .

JoaquIm Luclo de Souza-; nado p,or dUi>5 ltstemunhag. O
Volle á Portaria,.- para que S�jd i fato .�a apr�em�o, ter sido feito
pelo requerente feita a ,prOVI) ,,8. i 110- dia: seg4mt<;, nad.a prov'a: em

qú"e se refere a' informaç1o-'<fõ'; f�vor do req'Jtrentc" e a Ju�tifi-'" "I" t u ,rn i n a ç ã-o =�M,o d eJ_ r n aresouro..
,

. ,".: caçà;> junto .á peti9ão é l:"r1 do-
. João earuso Macdonald-,IDe:-. cumento gracio�o, _posto que feitp

acordo. - ;" ','ç1< J. alé '�e.ri" êítação
.

do rep're'e'�lliDte
"

Pedro lV1arcelino Cordeiro ,,'.' d I tv1inisterio PL.blico e da au-!
Volte ao Tesouro. loridade qUI!: lavrou o auto.

.

José do Patroci(1_io Gallotti-' t, �

De acordo. . -',--
Euclides de Queiroz Mesqtii�

I
,

Ltda- ta-Informe o 2. Oficial.
UMA ASSINATURA LMENSAL' I

I ·Silvino Russi-Volte 'á Per

I taria, para que seja satisfeitá 8

'exigencia do Tesouro.
Florianopolis I Prefeitura Municiral de JoinI vi!e-Informe

.
o 2. Oficial. '1

5a. R e g i ã o

5 a. D i v i são d e

fmbar(ar�o com

destino li 'Aleman�ba

Foram concedidas licenças:
De 30 dias, ao dr. Alvaro A
breu Rego, promotor publico da
comarca de Sãó Francisco;

De 60 dia;, em prorogação.:
ao dr. Helao Ideburque Carneiro
Leal, promotor publico da' co

marca de Lages,

{;ireunserieãolO••

TIRO
DIA 10

DE GUERRA

FLORIANOPOLIS
Manoel Felix Cardoso-Péde

isenção da taxa de Diversões
Como requer,

Avisamos a quem interessar possa que, a Escola de Solda

do deste T.G., funcionará durante o corrente ano, estando aberta

a matricula até o dia 25 deste mês de Abril.
.

DIA 11

Documento exigido: Certidão de nascimento.

Idade: De 16 anos completos a 20 anos incompletos.

Periodo de inscrição: A� instruções tecricas e praticas
terão inicio a 2 de Maio pr. v. e terminarão. a �8 de Feverei�o de

1939 e serão ministrad3s ás 2as., 4as .• e 6as. feiras, das 19 as 21

horas e aos domingos pela manhã.

Modernissimos
aviões JU 52
ligam com 11
rnaximn segu
rança e pontua

\. lidade:
.

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

.-
,

---

·a!!lIl·41!!14I1!1111i·..• �u,
._

. 'A lrislalãdoia" de Florianopolis, com 'espeClat1-
dade em �r!igos eIetricos, lustres, plafonieres o que
ha ce maIs moderno. .

".

Executa instalaçõe� de luz e força de .acordo
com o r-egulamento exig!do pela Diret.oria de ilu-
minação. .'

Vende os afamados medidores marca Siemen's.
Rua Trajano n· II Fone 1.674

(N' 133

Europa
CORREIO

2 diasemPASSAGEIROS

Sindicato Condor
A�entes: Carlos Hoepcke'SIA.

DE «A GAZETA:.> CUSTA

.�PENAS 5$000 P.),

RUA CONSELHEIRO MAFRA', 34

AIR
.�

FRANCE
----------------�------------de Segurança

Crú (D,iesel)
Vantagens do Fogareiro
REI, a Gaz de Oleo

Correio aereo 11�, cj America do SuHrançaR APlD o porque o �eu calor é mais int�mo do que de qualquer outro tipo de
fogareiro, permitindo cosjnhar mais rapidamente.

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

calorias do que o Oleo �rú.
.

e o M o o o porque funciona sem bomba, e a chama sem ruido, limpa e aluI,
gradua-se como a do gaz.

PR A T I e o pc.rque lIão necessita preaquecimento, nem tem possibilidade de entu·

pimento.
D IGI ENteO porque não produz eroanações que possam afetar o paladar da comida.
S E G U R O porque funciona sem pressão, com um combustível não explosível.
i\. S SE IAD O porque não produz fuligell1, n�m suja as panelas.
B A R A T O porque o seu preço está ao alcance de todos.

-

O OIeo Crú plira o fogareiro "REI" custa 800 rs. o litro e produz uma cho:.ma
de gaz azul e de calor elevadillsimo, durante 1 O horas.

O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 réis por hora.

Diversos tipos e tamanhos-Com forno adaptavel- .. -E- já com uma grande ven�

da na praça.--Peçam demonstrações e catalagos, ao unico vend'edLir na praça:

Casa EL.ETRICA ':.�:to�OI�O

FECHAMENTOS DAS MAL_AS:

P N t. ÉUROPA�AFRle&�ASIA�OCEANIA,ara o or e. cada SAB.c'lDO� ás 11 horas nos Correlos�

Para o Sul: (TRU�UÂI, ARGENTt:iA, CDILH� BOLI-,
VIA� PEBU�� cada TtiRÇA-FEIRA� ás 11
horas nos Correios.

Brasil"Europa em 2 dias -

AGENTES:

Riésgenbach & Cia.
Conse Iheiro

Ernesto
Rua

Ltda.
Mafr�, 35

Telefone: 1626 Florianopolis
',J" ••

26v-9
: , ....� ,-- � :

Casa "a..caPITal'·"
inverno para homens,

riado so'rtimento,
va ...senhoras

na Casa

. .. :

e crianças, . maior e
"A CAPITAL"·

•

mais

_'::'-

Metriz: Rua Canse'.fleira Mafra n. 8 Filiár. Ru.,a-·7rrajana n. I
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.A GAZE·TA I Not�s Ca· A::=:::al �IFESTA DO
Dir�tor - prOP�ietariO' JA!H_O_�ALLADO I_!_oltcas _,I de 10·1. TRABALHO,'Florianopolis, 14 'Cle Abril', de 193'.)

,

Na Catedral; pfov.Ji6ria, ál 7 Pela resolução n. 627, de 12
ltoras, no Altar Mor, Iaaverá Mi!. do corrente, foram abonados a

Ia por alma de Tereza Vitali. Bento Aguido Vieira, Ameríco
Gomes de Meireles e Duarte Mi

O Santo Saerifloio tla'- guel Machado, respectivamente,
; Ml!!lsa e a Jlre""aea 2' escriturário e guarda .do Te-

,

I souro do Estado e contínuo d.area
Secretaria da Fazenda e Agrí-
cultura, de acõrdo cem o art.

Nc tempo dos profetas n�o 123 do Estatuto dos Funcioná
faltaram alusões ao Santo Sacri- rios Públicos Civis do Estado,
Iície .da MiMa. Malaquias

falftlO' adicional de 10'1. sôbre os
de que do nascer ao por do sol seus vencimentos, em vista de
o' nome de Delis será eagrands- ter cada um mais de seis filhos
cídó e em t\1fl>} o lagar será ia- menores que vivem a suas ex
críficada e r Ierecida Íl Deus uma pensas, conforme os documentos

. oblação, pura. Trata-se de um apresentados.
__.,_' , culto univenal, diferente ,ertallt,o

'

,

�o culto j udáíco, limitado e rei-

O g-ncral Silo Portrla, dire- trite ao povo escolaide 'e a Jeru-
salem, Trata le ele UI. novo e

tor do Mat�rial Behco de Exér-
pertentoso sacrifício; n4;lI1 ,eDti-

cito, dei' rmi'nou a· intensificação Iico, que era: explicitamente COD.

do «onsumo no Exército de ma- siderado sacrificio impur., non
terias primas e artigos' nacionais judâico, porque uaíversal,

reco�endando a incentivacão . dr ° Sacrifício, da Mina é essea-
Di:r cialmente .omemorative e repre- BELGADO, 13,- Iver"

industrie ci vil e deddrando qu sentativo di) Sacrifício aa Cruz. sa. personaliríaries albanezas, en.

o rx6rcito SI! ocupa da labri .... Aquele incruento c eit. cruenta. tre as quais o prefeito de Tira
cação de maíerial behco porqu- A essencia do, eacriííeie da Miil-

na, o chefe do estado-maior 'dI
não O' enconra na indu tria ci ia está na conssgraçio da. tluas exército albanês e grande núme-

I espécies, p�o e vinhli.·· 1"

vi •

Jesus Cristg acha-se realmente ro de oficiais, refugiaram-se err

Sàlieoiando que assim a�e pOI presente sob a! espécies de pio e território yugoslavo depois dos
ordem do mjni��ro da Guena vinho ccnsagradosv E' arti,� de uftimos combates travados con

terminou o general S;lo
'

Porkla: 'fé, expr�iiio pelo Concilie Tri-
as tropas italianas nas proxum-

Â eorresp-ndência, bem como �O rumo tomado pelos aco: - d.eDtiDa�,' São PaHI� .1II�"mo diz:
dades de Alessio.

os valores t, lativos aos anúncios tecimentos na Europa,' �[Inc'pa
SI al,u�em �Q�f'r IBrtIlnamellte

A referidas t,personalidadet.

d .' deste vIoho -e reu do eerpo e do' s
• assinat1lfas devem ser enVIa os lo,n.te de l,roportaçlo dos nono

sanaue de Nosso., Senhor. ,

fizeram (J traJ·éto (tavez da es
ao 6'3rente FLAVIO FERRARI. b I

..

artigos e ICOS, Ililo,tr a·nos a pos Quantas ftirem ai h6stias CQn- trada que j:)assa p('la� muotanha'
sibilidade da iotenupção tolal d.. do Peskopela e DcI.lu.-

l satisfação das récess:dades cos-

A Z T I L H A S tumeirameote aten:iidos. As nOf·

_6 E, 'I,
sas dicien:ias indu,tri!l;! sAo po
demais conhecidÇls e debatido'
nos m ios �ndu�trial e mililar.
Não vamos, por�m, pelmanece,

"

dernamt'nte nesseS deb3tt:s. Ba8ta
sagrlfdas, lU gotas ao vioho eon,

de palav.as, D.:ix�mo� o muro
I sagrado, lá (lstá, em cada ú.a,

das lamentAções,; Precls "mos fa· i o� 'ptó�rio Cristo, realmente pre·
zer um �acionali;;mo pr ticú». i sente, o mesm� Cristo glorifica-

I do que está ....
nos cé us. Nã.:;.lt�

-_......_- lima multiplicaçãç> de Cristq8;;
não são �ou. ÔU ,cince �u, mi1�a..res de! Custes. E o mesmo pe."bl 'que 'morreu na'� cruz. 6) flüe
·ha - e aquj as leitas e l1er.·
dias se .apegam em' objf'çõ�!I ,_ é" N- 1 36
a multipresença rio Cristo Ró.tia.

'

Os cartesianos e os que f"zem
consistir a essencia do Corpo dei
Cri.to- na Bua ext6nsão erram

crSilsamente fi não conseguem re-, C �iARLAUTH,solver o próblema.
'

No momento da consagração"
o Cristo oprrl o milagre da,
transubstagciaçã',: o ,que era e&l�'
lenda de p�ô e de vinho trans
forma-se na e81encia do CQrpo e

Sangue de Jesus. Não é a Mil'
!Ia um dmbdo: é 'um sacrificio
OImernoraiivO; como diz Sã. P.u�·
lo,' que anuncia a morte do S.�
nltor. Esse sentido místico é tami
bem, bastas vezes', deturpadg
pela beresia abtuciosa e impxut
dente. Astuciosa porque apreaent'
ar;enas um argumentó de pseudo!.
ineoerência; imprudente portiu,
se esqut'!ce dfl COI; biaar passar,
.ens" e ta tOll diverso! relaLivoi
e e-
ao mesmo assunto central. i

Expe,�!ente
GERENTE:

FL.�VIO FERRARI

Redaeão e Ofieinag
R. Conselheiro Mafra, 51
Floria"6poUs -·S.Catarina

� ,'!.,.

Ai�ntcs correspondentes em to

,ia� 8S_ loculidades do Estado.
.l. �

,� N

Cul a b e raçã»
,t conceito expresso em artigo

�e rolaboração, mesmo solícitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Reda
po. '

Ano
Semestre
Trlm1stre

50$000
30$000
15$000

'Só para a capital:
Mês 5$000

Temos eondieões
tle vida para'
300.000.000 de

habitantes

VIDA MILITAR

�O professor Osuna, um dos
()r�anjladores do Congresllo Mun
dial de Educação, falando ft'- re- C a r-gU ;'( i', QS

,

portl!gem, disse que o congresso eme r j ç' a n 6 e
se revestirà de brilha'ltismo stm

pS ra a A· i"""r\e-
procedencias. Saliente u' que o

r ica -d o SulBrasil � o primriro pai; da A·
,

merica :do �ul ,em que se reune

I NOVA YORK 13 - h
a conferenCia. P. deantou I

que o
h' 1 i G. , ' . compal! Ia c e 'vapores race

movlmoJto pan-ar.�encano con-lIA •

d.
.

co.rre.u
para isso. Acrescen,tou, rde509v2e�Opor mlal�, OIS cargu�l[o!

, d' d E de. u ton� aass nos serviços
que so proce ent\!s os sta os

d ·d P 'f' ,

U ·d
'

ã I 500 a costa o aCI ICO, na Ame"
Dl os comparecer o • .

d SI' �
. rIca ou.

congressistas.
'ReferÍodo-se â nossa extensão' '--,------

territorial. friso\! que o Brasil
'

tem cobdi,�ões de vida pllfa qUI-;Fa Iec.eu O In

nhentos 'milbões de habitantes. Ve •• tO' r, H � ,\IV i
se \Nood

A 4!Onqul8ta jtqllana

A OCUPclÇiO da Albania pela
Italia' tem c'arder exclusivamente
Pllitic.-militar. A peninsula não

necçssita dessas dez mil milhas
quadia�a�, pobres e montanho
sa., ond� p'uco mail de um

milhio de' individuos ganham a

custo' o pão de cada dia; para
aumentar o StU «espaço'vital••
A Albania é, tambem uma

lerra':super-povoada, de. módo
que, do ponto·de·vista da ex

pansão "italiana �m busta de ter·

ritorio, a anexação constitue an..

tes úm, novo problema.
O que lev\lu o govêrlio fas

cista a êsse golpe, foi sem dú'
vida aument,u o seu' poderio no

Adriatico e. .dvutir por essa

fórma a Yugosl&via de que nio

deve tomar parte na cnligai!\f\
dirigida ptlo govêrno de Lcn
dres contra os Estados totalita
rIos..

,

, 'UMA ASSINATURA MENSAL
E' pois um simplp.s c'esenvoI-

'

vimento tático dt'ftinado n colo' DE A "GAZETA" CU�TA ;

car em melh�r pos:çãO o pais

NOVA YORK, 13 - Fa
leceu o sr. Henry A. Wiae
Wood, e�critor e ir.venfor de Vil"

rjos ap!'"rfC"iço�ll,ent.)1 para ma

�u;nas d;! impr ssão 'de jornais.

na guerra ,que se, aproxima.
A halia tinha . nada menos

Ide quatro· t atados internacionais

obriga�do-a a respeitar ,à inte
gridade e 8 inc'e,�endencia d�
A!bania. Assim pCtrpm que um

mteresse superior se interpoz en·

tre ess�' integridade e indepen-,
dencia e 06 c(.mpromissos firma
dos, o sr. MUiSC,lini· não hesitou
em por de parte êsse& ultimos,
desferindo um golpe contra o pt!
queno pais.

Dê.' at.temão contava com os

prQt(',sto� dos países démocraticós,
maia �abia tambe� que' tais pro
testos �urí m pouco e tem (lI
cance reli:1livallfente pequ�llo. '\i
,está a prova' com os C8S0S da
Au!tria, da Checoslovaquia e de
Memel. já' passados '-em julgado
e quasi esquecidos.

;

Refugiara r"Y"'\

Oe na Vugos
havia

Leilão

Dia 18. terça-feira ás 19 110-
rall. no predio �a. rua T eD' oI!

Sílveira n. l6:
Serà vendido em leilão, mo'

veis, para quinto, sala de j'lntai,
!ia1tl

.

de vi.sitas, geladeira, fogão
caixas pafá agua, relogiu de pà.
rede, bilnh�iro e&,maltado, .lOUÇd'\
vidros etc. etc.

3V�1

é o crell'e que revolucionou l'

'DOI do velho, e, óra revoluciona a

\0 elica do Sul. .

,.-

CHARLAUT,H
.

não é um creme ,comum-

CHARLA,UTH
I e e �tinguirà as sareh,�, ,pano
c,'avos e espinhas, !�m a minima
iI ritattão deixando-lhe a, cuti·

limpa.' macia e fresca.',

APENAS 5$000,

41 P.

Schuldt"
, ,

de H. O� LIGOCKI-
Livraría, Papelaria, Tipografia, Encade�nação e Fà-

, brica de cari""'oys de, b)rracha.
�-1;,:", _._'_

Artigos para escritóriJ-' Livros em branC�S-Arti-
60S esco'lares-Artigos para presentes -Bnnquedos
Aceitam-se encomendas de '«clichés» I cnancelas,
sinetes e carimbos 'de d:.ltar, de metal, para inu·

,

tilizar
.

,estampilhas'
Hua Felipe Schmidt"

Florianopolis Sta,
27
Catarina

(Jecundiao Godinho)
Organizada por uma c.mil'lsb de criad..re. adiantados e com

a presença do Ir. Interventor Federal. a ExpGsiçQO inaugurada no
dia �8 do mês passado, verdadeira festa do trabalho, demonstrou
o adiantamento dos nossos criadores e animadora situação ecoao
mica do muaicipio e do Estado.

O belo eertsmen dispertou ,rande entusiasmo e, organizado
com mais tempo, unidos criadores e agricultores, amanhã, ou de
pois, ,apresen.tart.mos uma exposição mais grandiosa. principalmente
na par-le agrícola. '

° sr. dr. Nerêu Ramos, Interventor Federal, mostrou-se
"

entusiasmado e engrandecido por tudo o que observou na recinto
da exposição a na nossa cidade.

'

Disse 'lua o esforço e trabalho dos nossos homeDiI tem en

grandecido. Lages, a e�tinção 'doe I ar�ido&.favoreceu a acãe dos poderes publicos e IiltCp.5s1tamos aiOla nae dispersar energias pala o
hem geral e o engrandecimento da nossa terra e do Estado.

E' impossível pormenorisar, Outros com mail conhecimentos
dirão o que foía Exposição Feira e as vantagens das feirai anuaes ,r-

amparadas pelos poderes publicos. '

� ,

Santa Catarina, (terra santa até DO nome', já brilhou no
Congresso de Estradas, na Instrução Publica nio ficámos aquém
dO,B Estados mais adi?ntados, aqui, s� para falar em Lages, temos
alem de outras Colégios, o Grupo «VIda! Ramel», de onde saiu um

A�m,a�do ?e Castro, para. brilhar na Academia de', Porto Alegre; o
Ginásio DIOcesano, acredidato eetabelecimento de ensino e o Insti
tuto de Educação com um professorado distinto e culto e um de.
dicado diretor.

'

,

Felizmente, os nossos homens, são uns benemeritos
.

culto
res da Instrução, seguiram o exemplo, Com brilho, do ex-Senador Vi
dai Ramos, reformador do ensine 'no Estado, enfrentando as difi.
culdades daquele tempo, tendo professorea notaveis para ensinar
de acordo com os, raetodos de instrução do grande !Estado de São
Paulo.

S. Catarina, nesse anceio de progresso, marcha junto aos
demais Estados engrandecendo o Brasil. ,

E, agora, não quiz .cruzar os braços, deixanao de ladô e8-
sa fonte ele riqueza e demonstrando o que t sIjrços inteligentes po
dem obter dos nossos campos e trabalhando 'lS nossas terras.

_

Somos criadores e agricullore.;, estamos no campo da pro.
duçao e sabemos que o nt)s�o progressc, e ind�pendeClcia está no
cabo do ar.a?�; nossa população formou-se com os 6Xbmplo!! de tra.
balho, sac�If'CH!' e honradez dos nossos homens, benemeritGs, 03

que orga�lzaram esta terra e educaram este povo, atraves de difi.
culdades Imensas.

E' necessario lembrar nome�, tão ccnhecidos e alguns de
8audosa momoria P

Seguir o exemplo, respeita.ndo e admirando" é nobre e
digno�

Quem le.u, COIl) atenção, os artigos brilhantes de propagan
da do coronel TIago de 'Castro, no conceituado.«Guia Serrano:.
tomü.u conhecimento, além do conhecimento qt(e dispert.ou, do va
lor e vantagens das Exposições Feiras anuaei, !}mparadas pelos po-
deres publicús.

'

Nada ha melhor nem mais <digno e produtivo crue a �a�ri
�ultura-lI 'e. o eminente e saudoso Assis Bra,�il, disse que: essas ea-
uvras devIam ser gravadas no coração da moei �ade como úm d03
meios mais 'energicos de regeneração da nossa patria.

Lage3, abril d� 1939.

Regitro da Profis
são Jornalistica
A 16a. Inspetoria Regional do

,

TCélbalho neste Estado recebeu ()

seguinte tele�rama:
'

c:N. 37 CIRCULAR de 4.4.993
-Certidão ,negativa Tribull,,'
SegUl·ança Nacional, exigida art.
13 alínea C. decreto n. 910, de
30 de novembro 1938, para re

gistro profissão ioroalistica, f64
mente mpsmo Tribunal pode for4
necer, cabendo interessadoB -pro
mover S'18 obtenção sob interlI!é'�
�io rellpectivas associações clas
ses, especialmentê as situadas:
nesta Capits.l, onde Tribunal temI

,

séde,.·

Dr. Miguel
Boabaid"

CLINICA OF.RAL
VIAS U '<I 'o,) J.\ RI!\ ,�

Esp. em malesiias pleuro pui
monares (Bronluíte, A'sma,

Tubercdose,etc.)
í(Insufla" 2 áS' 4 hrs.-R I

joãoPintG.13-Fone.!595 Ij'Notícia des-
Residencii\� R. João Pinto, j

I-_..._So_br'-__F.o�n_e_12_1_4_1 anentida _'

Bell11iro
Valverde

RIO, l3-Tendo sido noticia
do' que o govêrno tinha em vista:
transferir de Londres para Was ..

hington a séde da nossa Delega�
cia do TesourO Naçional na In
glaterra, o ministro da Fazenda.
falando ôntem aos jornais desau-

'

toriiou tal informação.
Acrescentou o sr. Souza Ccs.

ta que o 80vêrno não via mo
tivos para tal mudanca.

condenado a mais 6
, anos' de prisão

RIO, 13.--Reuniu-se em sessão

plena o Tribunal de Segurança
I Nacional.

Da pauta dessa sessão cons-

I tava a apelação interposta no

proce�so referente á fuga do sr.

Bdmiro Valverde.
Fd eonfirmada fl absolviçí'ío

da sra. -Lia Torá, sendo, DG en

tanto' o sr. Belmiro Vaiverde,
.

condenado a mais '6 anos de PrI-
são.

"�,
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. �.

�. Q): A Z E T "A I N C I O"'.
ADOLA�, SCHWARZ' ,

'I Accacio Mo-I". "

'h· N
•

I d"N
'

Endereço Tetegraftco: AC)OLAR reira ten;�s�u escrir- "o'mpan, 'Ia acrena e,' avega-,

Caixa Postal.32' • t

ri. FRANCISCO DO SUL:_S.CATARINA tõrlo de advogacia á rua ça-� 'Costel·raAGENTE DAS SEGUIN TES elAS:
, U

Companhia Salioas Perinas-Rio.
Vlsconde de Oure Preto M· M·

"

P t FI" 1·-Pring Tows & Cia. Ltda.-Rio. ovlmento arttlrno- , ar D orianapo �s
I"avegação Brasileira Ltda.-R;o.

n, 70. _ Phone 1277.-' �e ....viQos de Passageiros e de Cs'rgasNav. gação Cabofriense Ltda.-Cabo· Frio. '. . .
"

____

I' Vandeflbrand & Ci&.-· Santos. .

I C p 1" . F t d'
�

ti

�(.\Gf.NS DIRE1AS PARA O PO�TO DO RIO DE

I .

aíxa ostal,110. .rr.:
'

re, es' e ca·r-gu'elf.O: ;:, .

•'NElRO Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e:
._._.

SANTuS, ANGR.-\ DOS REIS oe RIO DE JANEiRO,

S!!!22!j'
, .. )., , t· 4 ,�.g

I direllmente, sem transbordo. ,,'0 iif MOBUEI!A Para o Norte , Para o Sul

Sncarreg�:� �:md::Slfi:�;�:: �:d,�::to; E����QU� de ;','.;;'��ES�"'à�= (''t f .

, -,
-

_ t r tr'·'-" .ir"

bdas as especies de mdadelCas serrada1s, beueficl3tas e em torods,
:,J i).�iDÀ$'

}
0, Paquete lTASSUCE' sairá a 14 co O Paquete :ITAPURA saírã " a l.4,

:Ié�,\ cereais e merca onas em gera, para qua quer por.�o o Bf'lNti.� ccrren te oara. " corrente a

I d P í b E ·UlC�IiU.. li
.

. '. par :
norte ou do sul ? a s, :ID como para (I xtt!uor: ", ...��

Párariaguà, Antonina.
L),ecebe cargas de ímportaçãosdo Pais ou do Exterior,

' fC2E:�ÁI
M. jAHCHAlJA, m&I ' Santos, Rio de janeiro, fmbituba,
Para desembaraço e redespacho para as praças �6'/"'W"-
- do interior. "'fif��� Vitória, Baía, Mac'eió. Rio Girand_e

ESVIO DA E. DE FERRO - ARMALE!\I1 PROPR'IO �RH�ü'MAtl�'� 'Recife e CabeJelo Pelotas e,

P 'vi di 'SC"Q�HU�'� Cargas. e passageiros para os demais por- Porto AlegreServiço Garanndo e Rapi10-:t'j:!.�_ç�s:ê"':' o ICOS. "

IYPH': J11CAI tos �l1j�itos a baldeação no Rio de Janeiro.
f� �_-.t!':"'F..!.,,'Q}.I:>.���l.....�_ ...__ J2Lf?..... _�_...,,_aff:. .s_. -!!!!'�.J!.JLe-.,..*%iSff"" +'�M2*@L ........é. 'r;:. .

.. J. '

....
:. . ,:r

,
. ,

.

ll8 ��. Av' -.s'O Recebe-se carga" e encomendas até a véspera das saídas dos paquctes;
.

,

'

íIIII'IlI� lia·."
,,'

r

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

Dr. Joaquim �1adeira Neves �III�YA"IA;� li�s��do de vac'na, selado com Rs. 1�200 Federais. A bagage� de porão deverá/ s,er
-

=�:' -:'. 8RAS:I:;,-:u';.-;a� 'I�ntrl,;'gue,.
nos -Armazens da Companhia, na vespera das saldas ate 'as 16 horas,

, M ED IC0--0CU LISTA
.. .

-
sara I '�err conduzida. ;{ratuitamente para bordo em embarcações especiais. '

I "A G ,� '�ScmT()RIO-PRi\ÇA 1 fi DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250) " .

lcrmado pela Faculdade de Medicina da 'Univer, azeta .

"IRMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3 --(FONÉ'1 666) -,END. TELEG. C0STEIRA
'

,

_

sidade de do Rio de Janeiro

"! .

Para mais informacões cem o Agente>

"Irátamentoclinico
e .círurgíco de todas as moles- 'i ii ��D�:Za:.," :::m:.1r�:�.1 .J. S_� ,,:,,"I"Q§ ç,�.ROOSÓ .

, tias dos olhos I;; gresso»
'

Iurso de �perfeiço3mento na especialidade, com o dr. Páu- '
v ,

\. ��)( I i t •
'

,oFilho, no Serviço do Prof. Davíd Sauson, no Hospital ������������.��;"�!��I�!!!!!!!��� :� $l ...i*.sg,� .. 141tS&�. " " ,�,

Cm;I!�n!���el��;!�;:�� !o s�: e�p!�i:;idade
" I

� �A'
'

,-"
-

'!II!!"E'
. ;

I'
.'

eI"'�t'�, r', .[. C
,;

Eletrecidade Médica, Clinica Geral � aConsultas diariamente das 15 ás 18
:ONSULTORIO Rua JoãO Pinto 7 sob. relelone 1456
tES,DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

I Dr: Pedro da Moura;:: I ,.
Advogado,

Rua Trajano, rr 1 sobrado III Telephone�548'

n. Augusto
de Paula

�w:�'

iMEDICO
OENÇAS DE SENHO
RAS-P.<\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vi(Or
Meireles26

ls 10,30 e das.2 as 4 h;"

esidencia: RIJa Visronde' .

de" Ouro Preto, 42-
rme: Consultorio, 1405
"ne: Residencia," 155

Clarno G. Galletti .

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, 8

,_ (Sobrado)
Tel. -1468.

Banco ,do Brasil/
10G.OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

Capital
ulldo de r.lerva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇ�ES BANCARIAS

GENCIAS E CORRESPONDENTES EM T@:DO O PAIZ
.

,GENCIA LOCAL RUA TRAJAN�, No 13
r. ..

" "

,
Abana. em conta corrente. os segúintes juros:

ep. com Juros (C01VJ.E�CIAL SEM UMITE) 2% ala
ttl. limitados (limite de 50:000$) 3% ala
tp. populares (idem de 10:000$)

.

4% ala
ep:--de aviso prévio (de 'll1aisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
com aviso prévio de 30 dias 3.5% ala
idem de 60 dias 4% ala
idem de 90 dias 4.5% ala

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

ETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15
Aoa sabados: das 10 ás 11,30 horas

Endereço telegrafféõ:SATELLITE
_-''''''....-t:''...'"tI ,

TELEFONE , lU,l

4% a. a.

�5% c

horas

•

.--:-

Curso_d�;e_M_aq_uinas e Pilet_,
.. '

PRE.P�RAM.S;� ALlJNO� PARA lLXAMES A 56. MA..

QUíNfSTAS, ,PRATICANTES DE MAQUINAS, MG.T(i)
RISTAS E A TUDQ MAIS �UE SE REFERE A',

>.' ", , .. MEGANiGA MARITIJ\1A,:

PA�A INSTALAÇOES DE t!J,Z, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSRf<TOS 'E AUMEN·�,

10S PROCUf!J:M
, .

,A E'L_ET'�ICA
"

TEM S,EMPRE, E\.f 5TO€1{ �'A' VLNDA, POR
PREÇOS SEM COMP[TIDdR�S N:\ I»RAÇA.:
MATERIAIS ELETRICOS, Lu��rRES E ABAT.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS'
NOVIDt!DF..5.' VISITeM '4" "E'le'tr.""aRua Joao Pinto n, 14 ".. ..,

ACABA DE RECl!.BER UM FIN�SSIMO SORTI
, MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI.

DADE NO RAMO-AR rtQO GARANTIIIO
"

CALÇADOS FECHADOS aos menores ,reç:.,'·
Venda e instalação de c.ontadõ'r de luz e' força.por 'e' calçados de tocas as qualidades"
preces modicas sõ na Casa ,A ELE'TRICA ! ..

Novo sortlmento. 3 vezes por s�mana
aS:!!1

" a ti ii ji, '.. ,! f'-a �1!E:t!!! SI' lln,' TAMANCOSi mexicanes "ta '

·Dr.
-

C��;rá' r'�t�:�:;:��R:"\·l·' / CiNT�S��J�os.dO�EA����ft':o�; .

Martins da Silva I '.
' BONETS, LUVAS, etc. "

I\dvagado
'

Irnport�dores, �e Artigos para seleires e ,�:aMir.$ �,

Fabrica de, Calçados ---SA_Rfurt.fU". '

P. 15 de Novembro, 3 sob. DEPOSITO., ROA CONSELHEIRO MAF�A, ••
� ,Fo�es 1631 A 12f}(I) A. ; LH E:U R15:UX

..;. ) ,
,

'

,<

'. -;
......

. '

� _ J( II:

(;L rr\'lb.I,E;.�SAB9S DEV1iiRA� .IRl�-SE A�
,�' � ':1'LAMPI0 ••

'

BJ,ilI VJlIE
a

' , '

LAR@f) 13 .E MAI_, ,.:1
FLORIANOP8LIS

.

-,... _��,. �� ,.,,: "'JE:� 'lo; ........

_ c,...��.-...!:"! ..... �,,� _,..._,.
-

..,_ .....

, pe rq ,@ $J -iI.
I

Sandalias de Tirai'

Clinica' em
ge.....al

Medico especialista em
Molestias do Estomago,

Inte�tino, Fígado e

Recto
CURA l\ADICAL DAg
HEMORl\HOIDAS E VA
RIZES SEM OPERAÇÃO

E 5�M DOR
CONSULTAS:

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

• .�;Ir��";:__ �� "'

... �_�.;a;:��""_ �_..,.""

Canfortt, listi'tI'iG e leleza.
co� ft'it(jonornia
66 nos -r,r�balihos do

Côn'sultotio Técnico deI
I D-r.-p-ed-r-o-d-e-M-o-u-ra-F-e-rr-o

Advogado
Rua Trajano 1. (seb.)

IVO A. CAUDU'RO PICCOLI
Enge��helrD Civil

Prof�.siónais halDilitados pa ra �,'t:�d,ó
,

QS ramos de e.ngenharia,
Administração. construção e reforma de

pagamentos em prestaçQes

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa

eDARLAtJTB
.

ProJét�)s em geral: , '_,

Escrit.rio central: - Rua, '7' �e Setero bro,:: �7� �" ,

(PO r.:to'U ..p,i "ã O

usando o creme "

.

CBAIlLAUTD
t .'

dirá logo Borrindo: que, pr,oduto
maravilhOBO'

"'�-
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fleriaoopolis
��������������������������---------�������-

Vi á.ç.õ.6-.-":l-j;� s �.� �'j�:a
,�

I iS;_;,·r_··;·;;;-;S�;·j-�;;��1
..

'

SI;GURANQA·-� RAPIDEZ - COMODIDADE
_

Dirigido pelo soei.. JOSE MilXIMO no distríto do EstreitoTRÀNS�ORl E r.t 'PASSAGEIROS' E €ARGAS;
ENTRE' ARAf�ANGUA' E FLORIANOPOLlS

11 ando por Fcrquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussangs, Orl.eu- S, Ludgero.Braço do ])Torte e Cii'rivar
DUAS: VIAGENS SEMAN.:\15 em co�biriação' com as

linhas de onibus Araran�uá-Porto Alegre
SAI'DAS de 'Florianopolis .ás terç Is-feiras" e sabados J

, ás 5 horas ila manha .

SAI'D�S de Ar�ranguá ás quiata;s�fliras e domingos,
ás 5 .horas da manhã

.

.

A linha de Porto A'legre chega em Araranguá ás
quartas-felras ,e sabados e parte para Porto

-: Alegre" aos domingos e quartas-felras
:.;..... ;

AGENTtiS-Araran�ui: Bernardlllo' -'Màxlmo- Fl.,ryu;
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado .Faraco Fllho-'
Cocal: ZeferJno Burigo &,' [rmãos-c- Urus;auga: P osaoO;
:Damiani & Cia. -Orlealll'; Irmãos Pizzoletti-c-Braço do. NorteAdria Alexndre Saio

.L\GENTE EM FLORtno NÓPOLIS

JOAO NEVES
. 'Ilua Trajano" 2-Fone, 18S5

HOTEL: DOS VIAJltNTES -- procurem para
J , J , '. ';;1 ;:�_i J. .

- JOSE' MAXIMO
liiiljjilii_iiii5 __fiM

iga ao seu aw'......... ".',,;,' ..;; Ou a sul' esposã... .Uma assinaturà mensal'"

J s

AV. �e��::'��:��!:s�::Ji:��� ....�,.·�.é5lA.aIliP.�.:.!.o:.T.5:IIJO..'o.�.u.st.a_._�.'-&11';1''�.'.

"IR"·1II'.·;"·'II!l-··III·''''"E'�I!!·''··.·'§��·"'.-�'R"'·I!a'"Yoo·"·'�iE!=!IIi'''·IIl''":!!!;>'!l1M'''''iIIl.L''md'II,;:yoc''''l!2�:lii%'"#f.,'11''1!l""·.""',.1ifIil<:;«II;;;;r-.·"�iIill!r·""'.'t.p.r.i•
. & tia *MA 'MM 4,4 ;; *rl II�

Avisa á sua distinta fregu.sla que dispõe de otima IcnançaS'detO! é sua

.

,

sorveter.a. estando habilitado a servir, os mais es-

II
Tinturaria .. ; '.

plendidos p'colés, s -rvetcs, beijos frios etc. � TINTWRARIA e CHAPELARIA,
'I Seleta'? ftJ ",'>;11 i '54* MIi%ifu&S 5Mb.

.

; Rua Tiradentes n. 1--F�ne 1213

�����������������·""4 ,.ri
-

tA ,ih 4 '$( I
G R A N D E H O T'E L M O D,E R N O J

PROPRIETARfO 1,
João tKuhn

CAIXA POSTAL, 82 -. ENDllREÇO TELEGRA:FI�O:
.

Gràndhotel

. DISQUE PARA O' N. 3 ESTREITO

metros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

Bem sêca e de otima qualidade.

........................................� ..

se hospedar em Ar�ra,D.ui!.
w ., ! MrM

" Pérola • Restaurante "

Montado a capricho, com um COipO de ern.iregados
habilitados a atender todas as exigencias de sua

I seleta freguezia, Perola-Restaurante mantém
um serviço de chá, dõces, bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

o restaurante manterá uma carta variada para
.

.
todos paladares. '. .

Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua
.

distinta freguezia.

Praça. 15 de Novembro n. 19

FI..'ri�nopol is Snnta �atariDa

Em ',prédio proprío.tde quatro andares, é inteiraml�nte n'ovd� dispõe de boas J ..� FABiúCA: Rio Negro. Pa�á,ná-RUA PARAl"'JA' - Caixa Postal, 31
acomodaçõespara 0& srs viajantes e exrnas, familias, com )uz agua corrente ").::' " ',

,

End. '1 eleg. �LAMINAX»
.:: 'Tr�'i.ameD�: to��s :r�:��;a qr4e� - i.

. "

�'-.' ';- " ESC�fÜTORlq GERAL: Curitiba. Paranâ - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
Diaria's: 10'000 �12,OOO -148098 é 16(1000

'

i( ,_'. -Salas 407-8. - Caixa Postal, 343-Telefo:1e, 2556 '

I I! End. Teleg. «LAMINAX» - Cod. A. B. C. 6.a Ediç, e Private
SALAS DE AMOSTRAS ASSEtO E PRONTIDÃO'

,

r'� I
r, I.

I
•

.

S I A M
HAMÊ�RY BLUMENSCHEIN

Madeiras em Geral

Banhos quentes e frios a qualquer hora
EXPORTADORES DE MADEIRA BRUfA E BENEFICIADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

Santa Catari na
Gerente em Rio Negro: \Nalter' Brar)dão .

I

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telegrafes ,

.> I ,

s A.
IIIE....ESENTANT&:. E

O A A� L. 0'5
àuzlnas

BOS'CH

OEP'lDSJTAFlIGS EM !BTA .. CATARINA

t-IQEF='CKE
Matriz

.

FLORIA'NOPOlIS
Vela. e Maga

':....

.... o ••1...a.....
,
....... ,I

•••Ih••' II•••nll. Filiais em:
- - II•••••• '·•••1 1......
_ n.D.. IJ.t I. (I,. .�Jt.)

1 d....�.,.....
•

Blumenllu, Cruzelra ela Sul,'
Jain"ile, Lages, Lagurna, São

da Sul
. ,

",).JiJ
Francisco

•••do ... t...__ .....

.............0
..-

.

MOSTAUARIO EM:
,

." .

"'_-"
':
... -c-

,

.

.. ....m. �u,,4!lI" rãt a$i.;H;gi?WM·� •
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:Mi -"W,CI .- -- LEia

UM OBJETOQUER UM PERFUME?
preço enc·ontra \/,

casa

Pelo menor

pret"eride.

O-'A-.,-,S-·_A.
•

A .CASA

PARA
maior

PRESENTE?
s" varied.adea na sua

M
.'

A C E DON." A
QUE
6, _. T

MAIS BARATO VENDE

R ,A J-A'N O � .. 6,

GAZETA

Redator: Murilio Nei

super - produ- O.prelio ma.)Treino do IrislLiraTenisCtube
,�- t'

xlmo do re-. A di'dori. do IRIS F. c.,IC -

.

çao a rgen Ina ma gauchu !por nosso intern.edio, solicita oi anvDcaçao. de ,tenfsl,.s
. I comparecimento em campo, de

i

'

PORTO ALEGRE, 13 -, seu� defensores par.a I) lrel�o que I '

A direção espo:tiva do Li�a
.

Tenis Clube Florilnopolis
Mais jogadores argentinos chegaram. Agora a imoortacão N I t

.

d N t sera levado A efeito, hoje no convida todos 05 srs. temstas dessa sociedads pua uma reunião nar :t: a exce en e rala os avegan es, I 'd
.

I di I JC b
ta

desviou-se tambem para Pernambuco! Dai a pouco. pois, teremos á I' d " d
. gramado da F. C. O: I se I! SOCla" no Ia '-J (si ado), às 15 horas, llfim de escalaI 05:ser rea Iza o no proximo orma-. .

P' d S'l d' t t
•
,. ,

desses futebolistas em. todos os g.randes clubes dos E�tadoslAo invés
go, o prelio maximo do remo

I A?tomo ererra ,ã .

I va,
I

ISpU an es ae torneio. que s��a reah�a lo em Blucnenau. nos dias 29
de se pôr um paradeiro a essa IIlnva�ãoll vê-se que ela aumenta. gaucho.: I Ota.vlo Cruz: Dante Bicocki At-

i
e 30 do corrente e I de maio p, vmdouro.,

.

. Com o esporte brasileiro regulament�do teremos o fim desse Com. um programa .de onze -tllm'r� �dvelfa, Vicente Paulo, Os _suo ama�ores que não compa:ecerem, sem causa justi-
abuso que agora �nutilmentll, se tem combetido. Os clubes manda� . provas, dàs quais se destacam as � rr(�Ha; Veldemar de. Souz_a,. fi ..ada, ficarao impedidos de tomar parte co torneio.

� nioguem ?S pôde ,chamar a ra�ão, �o bom senso ... Quanto mais sete re�utamen!ares! dot.adas nas Callus, Gualberto. �leujJ.' Joa� I . I .'

d
' .:

Jogadores vem d<e fora tanto mars aC�ltam. .

.
/ regatas mternacioneis, o Importan'. d.a S,lva Fo.lres, DdOlt.1 G, Vi !...JOga ores ';

Alguns du�es p.arecem-se mais com a
. c�sa da mlh Joana ... te prelic deverá ser uma demons- �ri>, 'Gemno B. Fernandes'l' ..

-

•.•
'

Quem f�l�r em n�cJ(inahz8ção é chamado de Idiota. Os clubes ,sãO I tração do quanto progrediu o,
.......-1-0. V11,al. Orlan?o Rosa. estra nJe·toros.livres, dizem os dirigentes, e fazem o que bem entendem. A LIga, remo gaúcho, nos últimos tempos.
Antonio Bo.elho de �breu �al-I .'.

.

a. F.H,F., a C.B.D.... , a FIra, a.:. impre�sa, que cuidem da sua

I O numero e o preparo dos,mo da ��Iva. Darci Schml�t, .
. , ' .

vIda, que não se metam nos. negoclos alheIOs.... ,c;onjulítos que disputerão os titules João Espirito S8' to, O�mar SII- Quando se anu�clOu a vm�a Icham.ldCl a entrar em atividade,
Por enquanto é aSSIm, mas bem próximo veremos SI serão, maximos do remo estadoal, são va .S&pto�, Abelardo Alves, Fce· da sel�ção ergentma ao Brasil. constrtue certamente para os clubes

dubes a dar ordens.v,
. I notaveis, esperando-se, no desfn·. d�nco _

Augusto Pla't, Adolfl.) para dlsput�r a Copa R.,ca. logo; un; mctivo d� s&ti r"Ção poderem
.

O Vasco transíormcu-se em campeão ,dessa rmportação rolà� do certamen, lutas ernpol-'. Lino de Souza. co��eu o 8\'ISO de que todos .êles! Iornecer- elementos que sejam ca-.

libertina. '

gantes e demonstrecões de estilo' .

-
. I tenarn de voltar a Buenos Aires, pazes de bem .deíender o nome

J. 16' d J P E '
os "

I
' .

il I n d ."

.

á .con�a_com Jog� ore� QO cat:1 R
possue mais uns de remar. i '. lpe °R que sena mun .qua quer cano ti. pah nos torneios

_ intemacic-
20 nacto.nals! Nao conta, porem" ainda um. onze tipo... Contará? Embora o valor das provas de .•

d M' t�da do� c1ub"es Carl,OC86 no. st>�· I
nau. Mas. co�o a seleção s.ó pôde

Ha quaa �m ano que não possue um �onJuotol .. campeonato sejam equivalentes, Prefeitura o U-I tido de r rendê-los as �uas filel-
I
ser fda com Jogodores naci_o�Íli�,Dlz'se que �omeilte pelos três Jogadores do Ferro Carrrl deve-.e destacar o pareCI de ••�.'

fi
... lfliS,

.. -, o c!u�.� q��_.-:�.fO.como elemeo[QoI-'_
ofereceu 150. contos pelo. °passeoJ. .

_ ,,"eight�. c.

_

_

'
-

'.'
- "'.

- -'.......Rlfl.pl&··�;· de -- _' ona:-I Realme!lt�,., ,tQ�OS regressaram. ��lhor�s ncra�_k�� de importação,
o'

• Imaginem: quanto Ih.e cu!tarão até mS.crevê..,los na LIga ... , Quatro são os conjuntos- "CO,n- ;..: : ,: "

I
II �- , ,-, ���. Mas não Imf·edlu. que fi�a�se i

ve-se Impo�sl.blhtado de, fi�ral
D"s�allo. verd�d�ll[o desvanol

" .
currentes ao 6' campeonato.a 01t,0 ,nopo IS lançada a semente para. n:glJcl�: I c�mo coopelador nas glOrias dos

A malona �esses "refugiados" da pelota vem da Argentl��. remos. çõ�s futuras. e' alg_u.[)� delell Ja, tnunfos q�� dão re�ome ac. pah
Enquanto fao elementos IIrotosO, Rencostado&R ou sem atlVl- Embora peta primeira vez seja RequerllDentos' des"- aSSlDaram, contrato com, os ch1tma- no esttapJelro.

�ade, os clulJes at�entiÍí�� �ãO se iocornodGm peJa sua viagem. mas disputada, em nossas 8�uas,_ uma paehadoti dós
..

grandes clubes �o Rio de' São varies os motiveIS que
SI são Raze�R em plena Atividade nas turmas, como acontece com os

prova para out-riggers a quaho Janetro.. I &t:ollselham mais moderação na

três elementos do Ferro Carril então a grita é grande e cum justa remos, sem patrão, jà conta a
DIA 12 Nada de

_

ceosuravel
.

o ge�to � impOltação de ·'jogadores. Hã.os
razao. Liga Nautica Riograndense com Rodolf-o Hardt� Péde férias- dos paredws portenhos. A pre- àe ordem economica de ordem

Essa grande saída de futebolistas de Buenos Aires é con·
um campeonato nacional desse Sim. venção era natural. Os brasileiros, : técnic� e de ordem :sportiva: A

sequencia da superprodução de jogadores nos lIesquadrõe�R da Ca· tipo de barcos. João Ba.ti9ta Rodrigues-Idem quando foram ao Camp�onato do
I romodldarle aparente desse lIistema

pital portenha.
. , .

Na prova em questão, compe· --'�r:��isco Furtado _ �dem __

rvlundo. tall,lbem recearam qU,e I
de�trói-se por si. rnesm!, prt:,judí-

.

Não ha lugar para todos nos clubes da dlVl&ão máxlma, ·tirão todos os barcos desse tipo' Idem. .

alguem tentasse ret�-Ios por Ia.
I
cando a propna finaliaade' es.

especIalmente .nos Rgrandes". d�i a sobra ... �cre�ce que os c1ebea
que compõem a Ootilha portoalc·1 E(i'ealt�na da Silva Quintani- e houve o compromisso de honra portiva dos clubes.

d.e �uenos Alr-es recebem contlOuamente mUlto� �Iementol das pro· grense, que são em numero ,de 1·lha-:pedllld� �f�ramento de t;r- ,Je que voltariam todos. Mas IVIDClas
.
do pals e até celebres 'azesn do estraoJelro, o que aumenta

CIOCO.
reno' no cemlteno de ltacorobl- depois, lestituir:los aos seus clubes,

a desocupação... Logicamente, os- que nio sio descartados ou não Como requer, pagos os emolumen· tornararr.-3e objeto de oferta e,: ----IIIIiI!------_.I b tos. ã h'
.

conseguern b8a remuneração. procuram colocação DOS (. U es estran· C B b -Ped'ndopara procura, C.OIDO 5 o oJe os Joga-,I I F B I d "A GAZETA" acha·se á armem ar osa I

I d fi"
'

jeiros. ta ia, rança e rasi têm sido os p8lses mais procura os. remover ossos de uma para ou- ol'es pIO SSlonalS. .

Si
.

a emi�ração se desviasse para o Chile e Perú, digl\moJ,.o ali ...io trá sep'u!tura- Como requer pa-, E' preciso, por,tinto ficar O as-

na ma,lor.
venda no Salão Progresso gos �O"s ..!4nüluméntos. 'SU!ltO sobre out[\) aspéro.

. pára o Uruguai não é possiveI, pois em Montevidéu o lV!aria Lea?<tra da Con��icão- Ha uma comissão r�gulamenta-
b

'... Pedindo certJdao- CertIflque·se d d' t
.

pIO lema é quasi o mellmo... t
ora os espor es, e mesmo sem

d V-I' haver o quecons ar, .

I·' d
. '.

Por ser mais perto e porque tambem as vantalens e engage . Cio , ISSO, as el$ po em lDterVIT na

��o balls, a corrente se fixou ultimamente no Brasil. uma so Iução r��r*T*1����l� porcentagem de jtgado'res
.

estran-

'A importação já se tornou abuso mas nada se pode fazer pa ra o ca 9.o H Vitor Lubl e Antonie- � jeiros que dão o seu concurso aos

cont(6 os clubes que mandam mais do que as entidades ... A regu' das nada-· ij .tà de Melo Lubl H, clubes nacionais: E' u�a esfera
Lune ação esportiv&-anunrla-se-vai acabCir, felizmente, com os dOras H I�

de trabalho c�!I'O outra qual�uer, ;

desvsãrios ... Qhu�ndo do caso Minuui, dando Jinicio nd,u
nossas c�I�-11 lii� tpartici�a'!l �os s�::Jci:::� ; desde que o Jogador p[(.,fidslonaiMa ca�pan a contra � iivre �mporta�ão. e jO�8 ores. estraO}el- RIO, 13 -;:-Só ante.&ntem che. n:s ;ia �]I�. ocorrente, ás

5 passou a ser um emprega o rp-

ros, Eudgwfmosb q1ue uma lei deveru�
.

restnnglr, o mal!dPosCslv?1 �d' lldú. gou às mãos das nadadoras ?-ie- � 17,15 huras, nesta Cápital, i munerado dOdclubef' A excesdsivamero e Ule o lstas de além fTOntelfas em c�da qua roo omel 10 o
dade Coutinho e Sila Venàncio, H de seu filhinho que será H preocupaçdão e . re orçar qua ro�

agora com a nossa sugestão, o Conselho NaCional de E1portes pro- .

fi' d FI' V··

"1
� batisado com o nome de � com joga ores estranjeiros,· como

IlXlll o o CIO o sr. aVIo leJra,cu)ll

�n
n á f

' I' d R' 1.'jda redu�ir futuramente a um estranjeiro somente para c.ada •

bl' I f f
.

f" Anton".o V."tor de u eat azendo o vasco, o lO, t"

A b pu Icação aria e arta OI elta II � .' d
.

. .,. .

d'
.

I -

ssim acabaria os abusol e certos c1u el creacão JUIZO... .

dO t A d' t
.

d Melo Lubi. 11 aIO a antl-patnotlca e preJu ICla

81 ��Oamelan�o;'Oan e�. . uedofna dO I
�� � ao futc:ból do pais. Não só por

I
.

tI b' vai agIr em e esa e itJ . Im b I
'

suas atletas, _...lenndo o caso, em ! t*1����l'lC���� �sta e ecer a. c�ncorrenclI\ aOli

d C Ih
� N 134 3v-l Jogadores naCIOnaIS mas perqoe�ráo e recurso, 80 oose o
I r3)tS:..::L;!I::��na,����� .' d

.

I f
Superior da Liga de Natação. ! � Manoel Firmino Dias � Pdermblle o. escdaso p" a. or,mação
T b Flamen O ãOl

I

�' ri 1
e Jns Joga ores nacIOnaIS. .

_

am em 10 d
It nd

�

U� e senhora Helena da • i
' O dube que curlquista à pod: c

aceita a exc usão as suas na a- Silva . Dias n .

d d' h
. I! n f

.'

doras da delegação que vai 80 � participa"ul a S�U9 parentes e �

I
e 10 eno, O�d dazeds

.

1!I.loSI nãJ Tendo. o sr. dr. l\aulino Ta.'
E d ! "'" A d I

- 'ii sente a necessl a e e cnar novos vOt°a pedIdo u afastamento dqua or. 'I!!J pessoas e suas re açoes, �� I d
- .'

f
.

o

Não haverá luta porque não � o contrato de casamento de 't! va l �es, e IOcenhvar. a armação I seu. cargo, o .dr. Secretario do IIl-
L dá'

.

d' d" i sua filha UIVALDA DIAS b de Jogadores de classe. O� que
tenor e Jusbça -exarou 110 reque-

lia a vera no, e '11m OIS Irlgen- �� S LAURO DU Il.'i I ';.
d rimento o seguinte despach .

n •

II! 'rllI com o r. - 'ii aparecem, surgem os maIs a< N'_ • •
o,

tes que avançaram o sIDa .como; I!YI TRA
�� d Ib'

.

c ao ,ermItIndo o estado de
d·

. .

I"'" 'ii vezes os c u es pequenos e so- , d dle IZ na glna.. � �� b d'fi'l . _

'

I sa� e o requerente a sua vinda.
O sr. Luiz Arsnha vai resolver ii1 Trindade,3-4-1939. h .em I CI mente �p�, 'e:otre a mu <; ate esta Capital, e achando·se

.

d d I ã EdU ���J���

jM
I trdão dos .. osa\.I ;dos., êle fora dó E.atado.·, remeta se ao

o caso a � egaç ? ao que �r .fj

rm II .

' '.,. Departamente de S'úde f 'd
e, ou as memnas Piedade e Sila � J Uivlllda

Ia II E afinal, o propno ·c1ub.e perde ser ouvida a l'unta
-

é'd.a Im e
�

- • • �� Ifj n I: •.. •

'1.: A
Dl lCa que .

vão. ou não vai D1�guem. ,. r��ral� e ���... 0.0 terreno_.ll)tern�clO�� .CQD? h�sse lb� fez a pri!Deira inspeção de'
.

Quanto aI) ,06CIO �e ameno,
-.."." � Lauro k ustema. (] pals .,'p'rec�S"�:�d�. !%,'urr saude, .para dizer se, pelo eBta.�o

Isto �er' resolVido pelo Conselho

�L
.

I.,
� nu.mer.o lu.oevel. de Jogat.lote:.� dt dOe��CJente, procede seu .af�sta�:

da Liga, que não p6de aprovar noivos li pnme:ra categona, para formar a mt t92, edro Elice do que .dIspoe."9
I b d -JI 1 1

.

ai' Q' d : ar .
.

o atatutc dos Funclo·
...!,;:=:---;-_,..__.Q =�=-_ ..__----------;-:-

. ta a lur o. -� ,
se eç o oaclon. uan o esta é Darios t!ivis.

.

OIS
Produtos de ótimasQualidades
Refrigeradores NORGE

Radias PHILCO

[)

[}ístribuidor' para o
. Estado:

JOSE'DAUX
RUA CO�ELHEIRO MAFRA 10 fL6RIANOPOLIS

DESPORTIVA- '-

Solicitou sell afasta
lDento do cargo o DI..
reter do Departa.
lIBento d1! Admlnis

eão Munleipal

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA--

•

Florianopolis,

'PALESTRAS CIVICAS' CARTAZES'
-------,-.--.

I DO DIA.

Escotl'íro, nunca, refreies o

entusiasmo, de que estáis pos5uido.
Sêde f�rte& de espirito, robus
tecei-o mais, vindo' auvir sempre
IIS instruções de teus dedicados
thefes. Lembra-te que uma na

çio só será forte e poderosa,
Guando ela tiver um gráu de:
pdrioti,mo elevado. O Brasil
t spera de ti, de teu acendrado
patriotismo, OI dias luminosos
,que êle viverá, respeitado ppr
todos os outros paizes. Arranca
�empre de teu coração. acofdes
do entusiasmo são, DUDca e�

'quecendo, que as côres da 00&-

··...:68 _.bandeira, 'poderão existir em
"",(; ':u' �,-..:

outras, ma5 nunca com as tona.'

li'dlldes que possue, porqu�

azas da fama com

Pc OI e Jack Oakie.
'

P�eço:-1$500.' ,

-t

.

Agora'

Lily

PRE:8
-

'

I
� B o KllOCYCLOS

'

(' -

IMovimentos da" e.squadra francesa

Programa diurno

Bom-iie-üõ-di--
Vende--se. lVtagr.ifica eh

• cara 80 lsd

, Um gru;>o d � militares e ci- elas representam a B;;nd�de., a PROGRAMAS DE HOJE:vis vem realisand-, li}dJ� os do- Ordem e sobretudo o Respeito, .

mingos, pela manha, ao ed.íicie pOI todas as out�a" CINES �OROADOSda Escola de Artií-ces, U'l'l'l 'e Termino agradecendo a todos,
rie de preleções para escoteiros. os escoteiros 011 minutos de: 7 30 h, Rex, às, ora,s:E' de fat�. um trabalho de atenção que me, de�a'D e pro- :
grande �Icànce, pois, ao� poucos, met� cooperar em tudo .que fur

I
Nas

vão os Jovens se habituando a �05�\vel para que o esconsmo em !

preferirem as solen.dad-s civicas .Santa CatariDli cada vez ,nais!
��s �divertime'otos que, n? Bra-: progrida para feheid de Jo Bra- I
�:I, são fatores de desagração nã- sil-Viv� o Bra�ii., . I Imperial, 35 7.30 horas:elooal. ' Antes de ter, nlnarmfl, esta I ,

Ainda 00 ultimo �omingo o nota nos permitimos dar um O tenente sedutor com Mau-
capitão Carlos de Menezes Bri- conselho aos paes cata.inenses r nce Ch�valje{ e Claudette
to",designado pela diretoria da Íevae vossos filhO� áq�d,iS reu-I, .

Colbert,
Associação de Esceteiros, falou niões em que se onentam os, Preço: 1 S O()
a03"-jovens ali reunidos, pronun- jovens para o Bla-sil de amanha.' ._' _

iand I d r ....... - ..----.---.........----....-.. O ••calhe do "AlI_cran () as. pa avras que, p-r L-. • '! d
- .ta

Verem ser ouvidas ou lidas por I_confratermzaç O as po- ,mirante Saldanba"
todos os moços do Brasil, traoo.' lielas m�litares .

�revemos neste ligeiro co;nenta-I ".! RIO, 12 - ° contra-almi�n- t'

A'
-

1 I RIO, 12 - Continuam os te Raimundo Me'lo e os capitaes_,no, ssrm se expressou AGue.e, preparativos para a reali .ação em d P I F g s .

disti 'f" Idi' i.. e mar e guerra au o ra o o, I :}shnt? o reia o nosso g onoso : maio da qUlDz�n.a do
. �ongraça, t Tiburcío Gomes Carneiro eOas-j ;Exército: mento das policias militares do tão Grenhald Lima íoram-. sor-: .

B,rasil, sob o
.

patrocínio 00 mi I teados para juizes' do Conselho:
••"olelro do Bra�iI �lIstr? da JustIça: . �á se acha.m de Justiça Especial, da primeira,

lDscr_ltas 15 (/ollCla:s estaduaia.] auditoria da Marinha, que vai
. , . 125 fiCOS bronzes serao conferidos I conhecer o processo-crime -rnili-" .

Ha convites, que o painons- âs equipes vencedoras nas com-
I

tu contra o capitão de tragàtas
'

ln,O força aceitai-os. �o�mente no I petições coletivas. ',Washington Perri de, Almeida; r
.

caso present� onde dJtJ�,r pala-,
.

i coma�dante do cAlmlr�nte sa-:
v a ao menino de hoje, homem'

M'U 1 h'
danha , quando se registrou o

I r
• -

I I onar O aer�ano e egou encalhe em Porto Rico.ete aman lã, e um �onteilt�lT1cn 'a Fortaleza I . .... •••

to que transborda o c()r�çao do
Ilmportollte deel.ra-

solda�o.. FORTALEZA. '12 - Chegou �ão feita pelo �,resl-Eu-m� aqUI. Procurar na pa- o sr. Joaquim 'Perpira Moura. I dente' Roosevelt
lestrs de hoj!", a:onselhar tua recentemente premiado no Acre I

,

.

perseverançl, da�do leu antus,i· com dois m�l cv_ntos �� Lotem I WASHINGTON, '12-" '-; Na '. �:k���� J���o AC��������uk�tI��
Ilsml) pelo escotismo. Teu espl- Fe�eral, que VflO vBltar seus habitual entrevista coletlca, rea- BARROS, BO� LAZY, ROSE LEE,
rito ainJa na Ildoleecencia, a 5U-

paIS, Iizada h,Dje, o pr�sid�nte _Roose- : IRMAOS TAPAJO'S

t •
'

[ ,
,

na ão as . velt confirmou o editorIal do «Was-
I

_POI ar om
.

e e �eslg ç
•.
--u---u---- -n--:o-;- ..:-; hingíon Posb>, que iníerpretpu' •••••••••••� �

c�,ntranetJad�s ,que venhm a sur

"'I Em manobras uma divisa0
,as suas palavras: " - I � �

I
-

A Gazeta, acha-se ág'r. O patn(:hr.m� não deve sa

.

d� Armada - I «Voltarei no outono _�e' não! ��IFIiil@) o

da no Salão Progressoteonco, que e vaSIO, qfJe é nada. '-.' houver guerra», pronunçtaflas ao fI\ � (J vre;�n�����������������������Ele deve ser praticado pala �e RIO, 12 -:-. Sl'gulu_ para aho' deixar �armspring, ,c?m�,. ,uma" \\JJ !1!Itl��I1iJ1)©> r��!IlIr$� '.
colherem relmltados • .f. COIDO deve mar. uma dIVIsão �a .Armada, adverte�cla a,Mussoltn� e;ffltl�rf' .

.
,-Y�

, ! ,

TORIO "SANTA CATARIN'A"'\Ad. _

-d, composta do cruzíldor tRIO Gran- no -sentido de que uma '�guerra::
. l;J:;:tiúQ!2g SANA -

seu pres�nt�n o oa a u,n tra de do Sul> 8 _ dos contra torpe por eles provocada envolverá i
_�. -'-'-;-

�aJhos e 5efVIç�s! q�e somados, deiro8 «Mar.anhão�! .Mato G�?!Í- uma nação potel1cialmerit�1}Jnais,j. »)MTI-S4RM TEU «(
I, -----------�-.-.�,-------

não atestl.r a ehclencla dd Na' so:. 'e c: SergIpe», afim de realizar i f?rte do, que a Aleman��fit Ita"\;:- Içlo. Tu és. ('riança, nl.o podes manobras. lia reunidas". /.
.

avaliar o perigo do mundo atual I
;�!:n� a��:l��:: :sa:!�J:í::1 CREDITO MUTUO PREDIAL
mais flacos, os menos capazes.

I
�...,..,__,.......� ��s._ma. • _

;�sa��en�:g3::�sc�;n�::�5, vi�:i:�: Clube de Sorteios -em 'Mercadorias
na duc� ilus-ão da' nllo sermos

nunca hostihsados. A.ntes assim O valor de 1$000 rs.' em pregàdo c-omfa ,se. Não crê nos que mal di-
zem do escotismo, Ele te pri"ll i "te ligen C i� ! ! !
de certos divertimentos, mas te

preserva de males Que te incen- I
diaria o coração. Ele te molda Io caraler, le\1dldo-te ao coração .

sentimentos ,de H'J�ra, de
.

Uon'
dade, de Abn",g!ição, de SI�cri,
flcio e sobre tu jo.'oisciplma. Ohl
c lmo eu, quizr ra que os paes do
escoteiros aqui presentes estlves

s. m, pllra s�n!irem -que esta fala
vivificada pelo o aslro da natu

r za te It;;va mais vida do qu
tqulllas que alem de selem um

{!digo fisicf', muito, maior, o

peligo moral, que abas�Brda o

o teu caratef com Imagens"
v,'rdadeiro sacrilegio aos teuf

olhos inoc'=:(Ites. Elp.s sentUlam

que OI f lhos se educam para o

Hem.

Emillnha
r�II!:9te H lôa
Huna �olana
mouro ôe ullvlZlra

-

Hobor Dias
Orquestra õe D.Jnsa.9
RoOamés e éJ Ali 51ar!:l

Regional d.! O rnte 5antora
Eõuarõa t?ataOl� e sua TijJica ('órrle,'lín
Romeu õhipl:TIOn com a orqu2s�l'a 011

('oncertos

,.

i -

<ri
,!

•

Rosemira Manguilhote Guima ..

rães, residente em Florianopolis, contem

plada com premio maior no valor de
,

Rs. 6:000$000

MAHSELHA, 12 - A fr6
francêsa do Mediterraneo aca
de zarpar do porto de Toulon,
A partida dos vasos de guer

relaciona-se com 8S medidas
preca uçào, ordenadas pelo gahí
nete, Não foi possivel conhece
detalhes' da missão a ser desem,
penhada pela França.

18 de abril

De ,6.15 ás 17.30 horas

Programa - neturno

da E�tação Agronómica,
-tima, conior tavel e grande cas

Íe residencie, belo' pomar, ja
díns e inúmeras benf eitoriss. Di
rõe de grande extensão .de te
-li para fin� agricolas ou divi
o em lotes,

Tratar na
RUP.. TRAJANO N. I

J, 50

De 17.30 ãs 23.00 horas

Amanhã:

Abertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantrzs no rcõlo,

R's horas certas, 'ol'nois tctcõos co:n na

iiL:ias em primeira mão, forn2ci.:�a!l
pela A HOITe, sob o potrocinio
õO'5AL nê fRUTA EHO E DR
EmULSO DE 5COTT;

A's Zl:30 ('ANÇÃO DO DI.A :
- Escrita

e intapretaOo por Lamartine Ba?p.
uma ofert'i 00 rasa õe louçaa O

DRAGÃO

A's ZZ,OO - TEATRO EM CASA

5pEURer ôe stuõio: Celso õulmarães
e ('Ecilia õonçalues.

6:000$000 .'

Breve 10::000$000
Fantastico•••Form'idavel •• �

":"--�':'�.::,_10 •

Ali Combinação Feliz" 'n

perfumarias é arte que li

encontrará símile. As fmm
las dos Tres Element
orimordials da 3eleza s
.

frutos da "Adoraeão'

Dr. André Kiralyhegy

PROCOPIO e CATARINA ANDRA�
BE, residentes em leão Pefsoa, (Eslreito)
cOoteUlpla.Jos cem o premio maior DO valor

$ -, de Rs, 6:000$000
--------------�--�------�-----------------

Mais ue-n dos forrnidaveis sorteios
da Credito Mutuo Predial.

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria
de Santa . Catarina

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado,
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de doença3 pul
monares (pneumotorax, frenicotomla, toracotomia). Ede Sa
oatorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada 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 mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames de escal'ro,.fezes. sangue, etc. '

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
'

.estado postopêrativo, impaludismo cronico (malaria), esgota,
mento,' etc.

Casa S i I a

J. NUNES
Rua C�nselheiro - Mafra, 72

Tenho imtnso prazer em parhclpar, á culta e d'istiQta
população desta capital, que, atualmente, represento os afa
mados moveis da fabrica de

.

,,r'.

Salomão Guellrnann�
de Curitíba. devendo, a primeira remessa, chegar no fim
da semana vintl<. ura.

Não deveis comprar 'ossos mov!;s sem' ver nossa ex�

posição que vai sei failta!\tica.
São as razões porque deveis uzar os nossos moveis.
I·.--Não são moveis de carregação.
2a.-Em estilo não os ha mais lilldos •

3a.-São extremamente confortareis.
4a.-Os .

preços são animadores e sem concurrencia.
5a.-São garantidos por 10 anos.

6a.-Não passais pelo dissabôr de \'êr vos�ó) dinheiro
perdido.

. _

7a.--Sereis um dos maiores rropagandistas.c
'-,""

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


