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Santa Catarina vitoriosa noCongresso
Nacional de Estradas de RodagelD

S&h:ida
RE�J>ONSAYEL

RIO, li - Na ocasião do encerrameuto da prin!leira sessão do :Congresso de Estrádas de Rodagem, o repres8n
f,ante da .Baía, engenheiro Belen3uro Monteiro, propoz um vuto, de )onvi)r á 'repr�.entaeão cato.·ineuse peles trabalhos
apr�tjentados. !' Igepresentoute do Miuisterio da Viaeão, engenbeiro fiodoy Filho, propoz ao Congresso cougraal1ar-se com o

Governo Catar�DeUSe., pela fôrma brilh�nte de @omo veDl realizando o se. servieo rodoviario, cabendo unicamente a Santa
Catarina receber tal distineão.
-------------------------
------------------------------,----------

Alimentação e

nutrição
Acentuando progressivamente seu caráter cientifico, a

medicina vêm se preocupando cada vês mais com as con

dições de vida peculiares a cada individuo. São abandonados,
pouco a pouco, velhos postulados, médicos desequilibrados
pelas experiencias modernas. Outros ensinamentos, porém,
esquecidos na passagem do tempo, retornam, presentemen
te, ao cenário médico.

O cuidado com a alimentação-prescrevendo-se regi
mes especiais-é uma nova afirmação da medicina cienti
fica, liberta de certos principios gerais que justificavam o

uso de medicamentos estandardizados.
O estudo da alimentação, hoje em dia, constitue pre

liminar importante no diagnóstico e no formulário. Fre

quentemente, o remédio para determinados males está só
mente em uma alteração do regime alimentar.

Os problemas da alimentação, condicionados ás ne

cessidades da nutrição, adquirem, portanto, pronunciado
caráter social.

Será dificil verificar a influencia da alimentação na

saúde pública? Não se registram, a todo momento, acon

tecimentos graves que denunciam os males da alimenta

ção usual e anti-cientifica? Como exercer, junto ao povo,
a influencia necessaria á modificação do estado atual?

,

Questões diversas interpenetram-se, para a solução
desejada. Nenhuma fórma sería mais eficiente, entretanto,
que a de ação direta.

Reconhecendo isso, o Govêrno do Estado de São
Paulo acaba de criar, nas escolas profissionais, cursos

especializados de dietética, além dos destinados apenas ás
donas de casa. E' uma providencia utilissima, cujos resul
tados se farão sentir muito rapidamente.

A GAZETA
'.lA

Diretor-Proprietario JAIRU CALLADO
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I
A Alemanha

Florianopclls, Sabado, 6 de t\.aio de 1939

de Será ncmea-D aniversa
do promotor rio da Força

público Publica
Com grande ímponencia e in

vulgar brilhantismo, tiveram lu

gar ontem, na Força Publica, as
cerimonias comemorativas da
passagem do seu aniversario,
tendo-se aproveitado a significa
efemeride para prestar uma ho
menagem de justo apreço e ad
miração aos eminentes estadístas
srs. drs. Getulio Vargas e Ne
rêu Ramos, com a inauguração
dos seus retratos no gabinete do
comando geral.
Na cerimonia, que foi assisti

da pelas altas autoridades civis
.

e militares e grande numero de
! pessoas da nossa 'sociedade,
usou da palavra o ilustre sr.
tenente-coronel Cantidio Regis,
comandante daquela gloriosa
milicia, que se referiu em ter
mos vibrantes á data e tecêu em

Sr.
. d�. Vin,�ius , de tOJ.lJQ _

- dós hornenageados • um
Oliveira verdadeiro hino ás suas figuras

empolgantes de brasileiros e de
patriotas.
Respondeu, num improviso

magistral o sr. dr. Nerêu Ra
mos, pondo em destaque o pa
triotismo da nossa rnilicia, cujo
valor e bravura se tem assinala
do desde a sua fundação, fina-
lizando por agradecer a home
nagem que vinha de ser-lhe pres-
tada. -

dôce
quilos

assi- Batata
nau pactos

BERL" M, 5 - Infcr.,,'a-I '

S. �AULO, 5,- Foi colhida na

se oflclalmente que a �ropnedade ,agrtcola do p�d�e
AI 'h' t Ca -tano jovino, no rnumctpto

em_an a ass!"ou pac os, do Pilar, uma batata dôce pe-
de nao agressao com asando seis quilos e 450 gramas.

I Letonia e Estonia. 1_- --. -

I' I �erras alte-
I
Exonerada I_ radas

d
"

ii I Por portaria n. 95, datada de

a pe I. 0,4 do corrente, foi alterada, nos

I termos do art. 88, § r do Es-

Pela resolução n. 6165, de 4! tatuto d?:l, Funcionarios
�

P��li-
r

'do corrente, foi exonerado, a
cos e c;IVIS" a. escala de fe�las

pedido, Arabela MisseI do. cargo d,� P�nttel:clarta da Pe�ra ,?nm
de ajudante da Escrivania de 0-_, quanto ao g?SO das mesmas

Paz do distrito de «Mondaí», do pe-Io, dr. ,Etelvlto Campelo �e
municipio e comarcà de Xapecó, ,A_rilUJO, dl�etor da,quela reparti-

çao, para Julho vmdouro.-
-

1-,,--,-

e

seis

amos ·afinal ler ·luz···· "

Pelo sr. Interventor Fe.. depois de alguns anos de trévas
deral foi publicado um! .

decreto interpretando as Um dos melhoramentos que funcionamento,efetivo., ,balh?s da torre, que habilitará
.

h d'··,· tre' mais vêm interessando a popu-I- Com esse fim procuramos o a salda di! alta voltagem, obras
IIn as. �vlsoraas en .re, os lação da capital, é sem dúvida, i nosso distinto conterraneo e es-tas que espero estejam con-

municlplt\S de Ita�a� .

e,
o que Si� relaciona com a ilu- 1 competente engenheiro eletricista, cluidas dentro de 5 dias.

Gaspar, as do munlClplO minação pública, sujeita, de ha
'

sr. dr. João Eduardo. Moritz, en-: ,

Isso feito, �erá posta <l, f�n�
de Curitibanos com os de tempos a esta parte, a todos os' carregado desse serviço, o qual. cionar a usina termo-elétrica,

Campos Novos e Caçador, contratempos, ocasionando gra-I nos declarou:
, i cujo �ote!lci�l é de 300 Kva-

..
.

t d' t ,;t' do mu- vissimos transtornos. I -Tudo esta presentemente i -Ja fOI feita alguma expen-

a� �n. er IS ri �I� Adquirido, ultimamente, pelo I apto a poder funcionar. Toda- encia?-pergunta'llos.. .

nlclplo de CU�ltI�anos e Governo do Estado, o aparelha- i via, estamos terminando os tra-! -A ultima realizeI-a,. ainda

as entre os distritos de mento necessario para a mon-I I ha pouco, com a carga Itgada a

Concórdia, Esteves Junior tagem de uma usina

termo-elé-j .

1200 Kva", durante meia hora, Os aluno� d� .todas as �eries
e Ipira respectivamente trica, cujo potencial é de molde I tendo obttdo resultados sobre- dos cursos ,Jurldlcos, reunir-se-

,
. .. de" a fornecer 300 . Kva., quizémos maneira satisfatorios, obtendo ão, hoje, ás 11 horas, afim de

11? munlclplo e oncor-
saber de pe�s?� competente, n1\,o.O O IS;

uma tensão media, de 200 VOI-1 aprovarem o� no�<:s estatu�o,s e

dla, só das possibilidades dessa USI-
I

i teso procederem a eleição do dir éto-

na, como ainda da data do. seu
I

�E não irá essa carga preju-, rio, cujo mandato termina em

I
- dicar os aparelhos de (adio? setembro proximo.

Vão ser retiradas ,-,--.----,--,-o I dámantes azues ��iI��:��!��re����ht��h.�e��� O�-;�ti���';��--��: po��:��ab:�;��;��r -;;m�
da circularão SOCiedade Catari-' EST�ELA DO SUL, 5 - Na =G:; q;:q�:�a o�o�i�f::�� d'era-o levar os fs- �r���li�aJ��in��ac���1roJ�������

�
nense de Med·IC·lna", fazenda d� He�va foram encon-: no. propno. aparelho, resolverá I .J

I
"':rasiJ, .atravée das fronteiras

-

I
trados dOIS diamantes azulados o inconveniente. ,- t d U ed

"com o Uruguai e a Argentina,
RIO, 5-Assinou o presidente, , .

de grande pureza, pelos srs. Em face do que nos foi de- a os nl os a ; toda, uma cafila de indesejaveis,
da.Republicá u,m decreto-lei ,au- Com uma grande' assistencia Get_ulio Ricard.o de Sou�a e An- ciarado pe!o competente té�nico" . entre os quais se encontram

tonzando. a Caixa �e Amortiza- de medicos realizaram-se, no dia I tomo Alves PIta, respehvam:nte vamos, alfirn, ter luz, depOIS de I guerra
I

caftens, vigaristas, meretrizes,
ção a rettrar da CIrculação as

3 deste mês ás 20 e meia ho-I sargento e comandante da Força alguns anos de ,trévas. ' i lar�pios, tr-clps estranjeiros. A

cedulas de pa�e�-�lOed� trocad�s ras, na sua 'nova séde á rua' p.ública desta cidade. �s dois ql::!l:_i1ha La':alhava de comum

por moedas dlvlsl?nanas de m-
Felipe Schmidt, edificio Bern�u- dIamantes foram

..

vendidos

por"
_�__ WASHINGTON, 5-0 depu- acordo com determinados poli-

quel e de. cupro-ntquel. sen, as eleições para nova dlre-1104 contos de reis. _tapo Martin J. Kennedy, r.epre-: ciais pertencentes - a
.
diversas

Determ1l1a o decreto que as
t 'a que dirigirá os destinos A EqUITA

sentante democrata pela CIdade delegacias de 'Bagé, Rio

moedas, cuja cunhagem f?i aus- dO;1 n'ossa Sociedade Medica, de -.
-- de Nova yQrk, apresentott' .ôn- I G��nde e varias cidades. f-ron-

10rizada pelos decretos-leis n.
maio de 1939 a maio de 1940. ,_,

tem �o Congresso um
A
proJ�to telrtça�, R�c�bendo denuncI� so-

843 e 849,' de 9 de novembro Votaram 15 medicos e, após LI·tv·lnoff de·lxou O TIVA II
de lei pelo ,qual o governo dos! bre tais attv�d,ades" a poh.cla �n-

de 1938, serão aplicadas na
a aura ãü foi imediatamente Estados Umdos se compromete I !rou. �m dlltgenclas vls�ndo

substituição de iguais importan- em �ssa�a � diretoria eleita, que .

'

,

a entrar €m g�er�a; 1) .se fõr: Identtflcar �� \esponsavels e

das de papel moeda ora em fic�u assim constituida: Presi- _ ministerio Nossa cap�tal hospe�ara, ama- 1
atacado o. terrttorlo amertcano, e, 3?ontal-os á !usttça. ;

tCirculação. d t dr Djalma Moelmann' nhã, passageiro do aVia0 da Pa-12) quando a guerra se tornar r �lIas das ftguras que logo se

vfcne:' residente dr. Aurelio Ro� nair,. o sr. Eugenio Matoso,_ope- J n�cessaria ,para manter '. a dou-' deixaram �otar, como. suspeitas
tolo' PI' secreta'rio dr. Arminio LONDRES, 5-As. nego- ro�o chefe .geral da produçao da trina de Monroe. -

-." foram, os J.udeus �UIZ Rosem-

Tav'ares' 2' secret'ario dr. Fer- ciaçõ,es franco-britanicas conhecida Co�pa.nhia de segu-I '

' .' .' baum e Jalm� RU�lm, que fize-

nando Wendhausen' tesoureiro, tendentes á conclusão de ros a «A Equttattva»" e que �m .

. -

ram, de B�ge e, R�o Grande, o

d Polidoro Santiago' l' orador, T
nosso Estado �st{1dara a

amPha-j
'. . I ce!1t�o de Irradlaçao dos atos

dr. Jor e de Barros e 2' orador,
um I?acto �I. Itar com a ção dos negocloi dessa grande ram ftguras, pr-oemtnentes da so-1

crtmtnosos.
r.

P gl F ntes Russla 50vletlca, açhalJl- e -conceituada seguradora. ciedade gaucha.,

dr'De��i� d� ses�ão, o senhor se "congeladas" em vista Ainda a�or.a, em Porto, AIE;!- ,E' ,com satisfação 9ue reg�s-l PORTO ALEGRE, 5 -- O

df. presidente ofereceu aos seus do fato do _ governo de, gre, s, .s:
.fOI a_!vo de uma brtlhan- I !amos a che�,ada do Ilustre vla-

\ c�sto de cada salvo-conduto <va

colegas, na Confeitaria Chiqui- Moscou não ter explicado
I te mamfestaçao de apr,eço:. com I Jante e .deseJamol, -que sua per· rlava entrt' 500 a um conto 9�

h a mesa de finas bebi- b t't
. -

d '5 o banquete que a dlreçao da
I
manencla entre nós proporcIOne réis. Ivo Silva recebia, «per ca-

na�' um a s� SI ulçao G com� ..

Equitativa naqu:_la capital Ihelens�io a nov�� vitori(\s nos ne-\Pita», ,100$000, concluindo-se
d
E'. ,

nova diretoria os sarlo russo das Re!açoes ofereceu nos saloes do «Coun-I goclos que dmge com. remarca- que os inspetores Calvete e Ti-

nVlamoasbeans Exteriores, Litvinoff. try Clube» e a que se associa- da inteligencia. .- , - to levaram o maior do bóio
nossOS par .

.

Interpretação de li·
nhas divisorias

r
----------------------

Rétnoções

�ast� da Fazenda foram
assi 108 átos removendo AI
fre i1veira Corrêa da Dele

gacia Fiscal de Santa Catarina

,para a do Rio de Janeiro e Sil
vio�aurino de Rezende da De

legacia Fiscal deste Estado para
a do �io Grande do Sul.

Faculdade
de Direito Organização

de caratee
intr.!rna
cional

Aõ que consta será nomeado
para exercer o cargo de promo
tor público o nosso distinto
conterraneo sr. dr. Vinicius de
Oliveira, filho do brilhante jor
nalista sr. dr. João de Oliveira.

j'NUMERO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Casa TRES �IRMÃOS
�"""""".'"'''''''''••''''''''''''.''.�"",,,,�•••••••'Q'''''''.-- � �

,
,

o maior Emporio de Sedas- do, Estado

Dois formidaveis, sucessos do "Palacio das Sedas"
Liquidação completa da stack de, sedas·"par preço abaixo �do

.

e lançamellto doe seus artig,",s de,.>iJlverno, .Ir.cebid�s.
direta.ente da falírica' .: .

;'

..-.
"'i

'" r:

cu_tô- � <,

c.Ó: ::; ,1'.' -. ." o ,'",

"j

Os artigos de Verão, sedas 'e linlc'aes, sofi""e� ,

ram baixa, nunca vista.,

SEDAS, SETINS, JERSEYS E LAQUES
PFEÇO ABAIX(!) D0 CLSTO

VERDADEIRA QUEIMA

.

LOTES DE LINHO PARA' 'NOIVAS'
.•

GRANDE �'EDUçãO DE - PREÇO .

J\ MELHOR QUALIDADE

Os artigos de InVel9ij10 empalgam, arrebatam � maravilhaln pela �ua

beleza, qualidade, preço, especialidade e madarnEsfi1o'
,

Fabricação exclusiva para esta casa

Casemiras para Homens Casem1rêls e ADgOrás para Senhoras

TODOS OS PADRÕES - NOVIDADE

CADA C6RTE ACI.IMPANH<\ RICA GRAVATA

. o QUE HA DE M IS ELEGANTe.

PREÇO R-DUZIDISSIMO -. MODELO 939
�'.

Meias filidor, fios de ouro;

Faqueiros e Baixelas FraealaDza
NADA MAIS FINO NEM MAI� LINDO

MUITA ARTE, PRIMOR E ELEGANCIA

PREçes DA TABELA DA fABRICA
PRA1 A 90 - lNOXIDAVEL

, Júgos de e,há e jantar .

PU!<O LINHO TCHECO E BELGA
'

TODO" OS T t\M l\NHOS E FEIT:OS
, VEND!DOS AVULSOS

REDUÇAO FORMiDAVEL DE PREÇO

CASACOS DE PELE
Curto e 31ft -- Tipa 1939

O . mais barato preço da praça
Qualidade de, primeira

CAPAS DE PELE .

Preta - Marron e Cinza'
.

. Ultima creaçêe gran-iiDa
,

Preços vantajosos
..,.' ,

"

"

REMARD ARGENTER
Legitimas e Garantidas· .

Modelos belfssimos •

,R�nard marran e preta .-
I _" • 1. � .. .'

.,'
..

, .�. � ,

>.

. '-

Astrakan Carapinha$ Ernlinaite
,

,
-

"-_'-'---r---'
---

'Cr�a'9ão···Pa·,..i�i.e>nse;,,·,;· i·�o",:· ... :"':

-_. , --

--

Ultimas rVladeles Fabrioação 'e�jmerada -

, ,

Grande Redução de Preço .. 40·1 .. de abatimento .;'

- ,

-'o _-_}

_
PARA HOMENS

de 150$000 .

por 90$000

CAPAS DE .BORRACHA
Diretamente de Berlim

Todas as eõres

,

,,- , :
. PARA SENHORAS

. 'de 150$000
.

por 70$000 .'

t .•
� ,;'

Todos os; artigos forarY\ remarcados, oferecend'o a rl1aiqr:' baixa de pre:çq
.

. havída até hoje em Fl9rianopóli�
.

," ,.' ,

.

A. "Casa Tres !rmãos" está rea!izando,�

a mai,s' assombrosa ti'q'uidàÇão
de tc)d'os os artígos de- Verão

,.. '"

Visitem a EXDo'sição Permanente ,.',.
'

,

,

-, Deslumbramento
;

FELIPE, SCHMIDT, 22
TEL.EFONE N.

e 'Explendor ,1"
-:

FLORIANOPOlIS'
1.401

r

.

"

'�'<;:l" , '," ,'," , 7:'" [!t
, ..

' -,
- ':. -�-

"

>

-
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�
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PELOTAS, ã.:- Desde ontem que �sta' cent..aI da cidade, sem quo·em ou,tros pon- popula.., enflllanto 08 mais estudiosos ex-

cidad� está a;'l} ,is.tbtdô a um {,.ti. illte ..essan-:: teso nada s,e verifique de ano,.....I. ' I,licam que tal cinza só póde provir de' ai-
te: uma eb�va fie, cÍnza eái seb..e·8 ,parte+-.- �O foto'7�8,tá,de$p�..tan,do a f�Driosidade guIO vulcão em ativhlade nos Andes

A - AZETA !1PafiJ; Mulher
Di .' P i t I 1Il &IRO' •...ALL .aDO III ,.f(;onsul&Prle ole"fI!tor· ..opr e ar o Utll '" tt

II Mlle. Z) II Realizou-se, nesta'
.

cidade, a

.. ,Florianopolis, 6 de Máio de 1931)' 30 do mês p. p., a festa de São
--�-- I

-

---- José.
P ela manhã fCItam rezadas

duas missas e á tarde, ás 17
horas, saiu a imagem do Pa
droeiro em procr.são, com ex

traordinario acompanhamento.

1-- Torta de queijo,

Notas Ca- A massa deve sobrar um dedo
. I em volta da fórma. Faz-se com

"I �tolicas�
.meio litro de lejt�, 2 cnlhe!es

,

das de ,sopa de farinha de trigo
____ __. mal cheias, 1 de sopa à.m cheia

, de.manteila e sal, um molho

Do Sac..aUlento da 'branco bem espesso. Juntam-ia

---II Eue�risda 100 iI:amas' de queijo parmezio
ralado, 4 gemas, • quando estiver

.

G A' Z fT I L H A S I frio, as 4 claras em neve. Enche-
Aproximando-se a duta da rea- se 11 torta, dobra-se a beirada da

I . llizaçãlil do Primeira
.

Congressv massa para dentro d, fórma e.

____

Eucaristieo de E�t8dl), queremol vai ao Iôrao qaente meia hora
prepercíonar, aOI leitores de No- mais ou menos.
tas Católicas, 'em rápidos apa- Serve-se imediatamente.'
nhados, uma sínteaa .da doutrina
catoJica acêrca do SS. Sacra-

o eatelliuno Romano (2,4,1)
dá ·Iugar de, ••staque ao Sacra·
ll(entlil da Eucaristia, assegurando Pela resolução n. 101, datad�nã. Davel' outro instrumento de 3 do corrente, foi exonerado

10.020 « certínimo da ,raça divina que o sargento da Força Publica,Fa;:I:c�! trigo 203.500 «
18 lbe póssa eomparar; adverte Francisco Lins Wanderley, f do

Madeiras 4 303
ainda lifue os p�litores de aha�s cargo de delegado Especial �eO. ms. c,; devem ensinar ,o pOV'6 a reve Policia- dó municipio, de Lages.Mel de abelhas 58.856 quilos reneiar 'o Sacrarl_lento que (loutém Foram exonerados Pedro De- ",- _

TacQs pa�a as� não só a graça ainio {) própli,) metrio, Adão da Silva Pa�h.ec,o Isoalhos 130 777
' A tltQr, dela - dai as almall de- -

, «,. ntas trlbotarb ao SS. 'Sacra. e Francisco Henrique de Melo ID,ver,sos 6_920' ", 'meat.o ali h'mras ,devidas á Di-
dos cargos, respectivamente, de '

Total' de 27.554.410 qUIlos vindaàe; afim de 'colber.em frutoa 'sub-deJegado de Policia, primei-
I

.

I I d ro e segundo suplentes da mes-
num va or comHCla lota e,' copioso., .e11S8 '.' dev�çi�, � para ma autoridade; do dístrito). de
7 252:583$500. qu� �vlte.. �. ,Ira JLlltr&8U�a �e Papanduva, no· municipio, deDeus, .e�me�anrl ,-se em trat�� l�ê :Canoinhas e nomeados em sU

lI;ltos M lstén811 c�m_ a tQIl;cumt'a bstituição, respectivamente, os
!lmpa e p�ep,lla,çae ,adequ$da, srs. Paulo HOhmann, Francisco
ato ê, Ituml!de e lornroea. Henrique de Melo e Adão da
,..,cN• AntIg0 :estam.�to:. o Silva Pacheco.

O «D;lily Express», jomai de S;:,. Sacramente. fora ,preügurado .

�---

Londres, lord Beavfrbook" ad- ,eh•• pies da prop"'I)içb, ptla

M
.

"ega a volta dos W' d ' ;O�18Çio. dt3, Melc.hi.edech, pelo
�i.'" ':' ·ISSa10. sor a

pQ.O cliÍzldo !'las ClAzaa, 'lua te
Inglaterra, snt!'s da partIda dos templilrou ali fÔl'I;aB de Eliu, fa·
reis Jorge e Elizabdh para o zendo-. alcaoçar Horeb, ' elo

,Clloadá e Estados Unidos, hQ' maDi 40 delerto, f.eht c6lId,iro
.

. palcoal e fIlutros, �iDlbQli&aD40. aJ '..
I d'

. , d' Salrada Etcariltia Q,u,r Qomo

. Ú. ,Joma I�
�
qu� Ja estão. 1- SacrallleotQ, quer c'.... Saerifi-

mmuldtls as ammosldade�, deixa' .i..
-

das no país, ptlo ex-rei

E.
duar- ,O eDome:. cElIcari.tialO provém

t
V· I

B.
/

'

do VIII sendo J'usto que () du. daqyela Bolene ação de graça, manlUvaB rbacema rU�dg·,

de' '1
" n . ar, osa c:onvl a

que é a duqueza de Windsor, que ren eu nsto oa,u tlma cels.
aes parentes e pessoas de

.

d' b"
.. A palavra é f.rm�da de dous ra-

Q a el
- '.

v· ssem e:ejar 0,1 viaJem aos dicais "rf:go. _ �eu:. e'«chairéll» �? s r aço�s para aS9IS-

b A t E ... '. -

' tuem a -mIssa de 2' mês50 cranos. creFcen a o «x- com (). seu tufo ' de perfeita aça(} d f I' 'd d:d d d '
.

. e a eClmf'nto e seu sau· 0S0 es-
pless» que os uques, es e que tle graça-s. p 'o J -

de M d
.

B' b. 'd" 0-' t' â
. _. 'JS 080 ,eelros ar osa,

l)artlT8ID têm mantI o uma' atI- ut as .nOllíllDaçoell qUI !le
que nlan,Ja ceI b t f

.

.
'

'. . .. d� c.!S S'·;" '. -. C' .
.

ti
,

e rar erça- eIra,
tude de reserva cheJá' de dlgm- ao 8?;,,;?'" a;cr8m�nto S�ê. 9�a ·dI� 9, ás 7,30 hora3 no altar do
.l d

' EucarJ'sttca, 4,11.: úlhma cela; Pao" Sagrado .C'
ra '" d J

'
.

'

�a e. '

C·' d de- C - .' �o ç"o e esus," Da
____'-- �'_ �n!lagr& o ,Il oB8agraçao, na Catedral Metro olhana.

' c

MISBfl, do, pãe; Corr o do, Senhor,· .

p , .'

Interve,iltor pela 'esloneia que eQ:ltém; ,Comu·· no Altar.
,""

Ilbã�, dos efeito", de. reunião do O trataclGl Ilh -8:lgrada Euca-

g.au�cho Cristo 6s ,almu .. que C), recebem; ri.tia lubdivide·se em S, partes
,

.

,

' Salilto ,Vialiçli>, ,,,qu,awto, se o, leva ou seisões: a Ia. que trata' da
,

aos moribundos; Agape, com.o, pre.sença real; a 2a. da Eucaris-
·RIO, 4-Chegou o Interventor I ban ..u�te de. caridade; sacrà�eo'l tia como sacrificio ,erfeit. e li

gaúcho sr. ceI. Cordeiro de : F�: I te, cio. Alt�.r, : ,��qu8 e0Dl!la�rado, 3a: ela Euchrislia como Yerda�
", ,.ias. 'oferecuio; c@n�ervado '"",«\orado, déuO Sacramento.

Moinho de trigo I

Encontra-se já quasi co cluido
o moinho de Irigo'; de proprie
dade do in-iustrialista San:o

Og'líari e 'ociJlt�ado em Peld,
zes, Campos NOVE"Ii. o nL,VO

estabelecimento manterá a pro·
dução ini�ial diái ia de t 5,) S6

cos de fãrinha de tr;�o e 200
ditos -de fub4. Reprdénta' o· moi
nho grande m Ího: unente ' em

Perdizes, de-vez-que o trigo alt
coibida era envi4do a loinvile,
para o devido benefjciamenlo,

Expo..t;.�ii� e fatari
nense

A exportação catarinuisé nos

�s�s de janeiro e fevereiro da
corr�Íltf!

�

ano, segundo, os produ
tcs fói

.

a seguinte:
C lb')s d, vasou!a 626.909 quilos
Café em grão 37.500«
Cera de I\Ldhas 19.875 «

COUIOS de hoi,
33.960sêcos

ErvÃ 'm�te can

, cheada
Erva mate bene

ficiada
Farinha de ta-

439.601

637.337

08 ·duques· de
Wind�or

i
---I

VI·da' prezad? �at_ricio e brioso. ofic!aI.

,. do Exército sr. tenente Alcebía-
�_.__•__iiiâ�õiiii!iõii!iiiiiiiãiiiiiilíii des ?� S�uza Fr�itas, que cora

profíciencia e dedicacão vem exer-
"HVERSAIUOS ,.

.

cendo o. cargo de Delegado da
Fez anos hoje a exma

'. sra. d. Junta de Recrutamento Militar
Celeste Lopes Mafra, viuva do 'no sul do Estado
sr. �gapjto Mafra. I .

O grande número de eorteados,
Ocorre, hoje, o aniversario na- vindos daquela região, para se

talicio do sr. Adolfo Chierighini incorporarem nas fileiras do -Exér
J unior, Iuncionarío da firma Car- cito é o atestado mais cabal do
loa Hoepcke S. A. : seu trabalho profícuo em compro-

-Fez anos no ,dia -2 do' Transcorre, hoje, o aniversario, var a eficiencia do sorteio tr i'Itaa ..

mas em curso, o soro José João oatalicio do jovem estudante' A passeio, procedente do Dis
da Silva, proprietario da padaria Newton 'l'oceti. I trito Federal, encontra-se nesta

S ... Vê passar hoje, o seu dia ani-' cap�tal, o di�tinto jovem dr.
«, anta Cruz».

versario o jovem Jorge, aplicado·.Jose Mueler FIlho.
aluno do Giuasio Catarinense e I D.R. ANTONIO DIB MUSSI

(O eorrespondente) fiI?O do nos.so prezado amigo ",r., Vindo de Orle�?s, onde' com'

Lenha Oelambert Miguel A�erIno, abastado comer-I petentemente dirige o. Hospital
ciante nesta praça. «Santa Otilia », acha-se' nesta ca-

Fone 1.100 ZILA' GEVAERD pital o. abalisado facultativo dr.

��"'"1OO�..#l�������� A efeméride de hoje assinala Antonio Dib Mussí.

� Hugo Pessl 1, a passagem do aniversario nata- JORN. FLAVIO FERRARI
� _e � li:i? da pren�a,da ,senhorinha I Hegressou do sul do Estado,
� �' Zlla Gevaerd, dIleta filha do nos- ,onde se encontrava a serviço
W Maria Damiani Pessi i so eontenaneo sr. Pedro Gevaerd.l deste iornal, o nosso prez&qo

��.
participam a seQs parentes e

�� Faz anos hoje, a menina Leni I ��mpanhe�ro de trabalho sr. FI.a-�t péssôas de suas relações, � Leal, aplicada aluna do Colegio
VIO FerrarI, gerente de A Gazeh.

" o contrato de casamento QA M A h,� Coração de Jesus. com �an ado de sua exma .

!1 sua filha ODA JACY com .ti; I PELOS CLUBES
' familia regressou do norte do

II o Sr. NELSON DI BER- 'ii I
, Estado L ld K

".iiI NARDI. ��"
Realiza-se, hoje, nos elegante;

,

.

o sr. eopo o ramer,

, � salões do simpatico Clube Li-' comerCIante nesta praça.
, Fpolis., [-5-1939. � moense, uma Boirée.dansante que Em visita a sua filha Maria,

��iI p��""J��OO� � I terá inicio ás 21 horas. que se encontra enfêrma, segue,
11 I Oda-Jaey I � Realiza·se, hOle, nos salões do amanhã, para o Rio de Janeiro

, "
� H ft!� Clube 12 de Agosto, � baile em' o abastado capitalista e honrad�
L�1�'1 e lãc�J homenagem á -la. turma de pr�' comer�iante da n03sa praça, sr.

. � Nelson �i
fessores que, este ano, conclUi- JoaqUlm Fernandes Neves, que

15 J faD;! o curs,? de Educação Física se fará acom;-a?har de sua exma.

� noivos
� em nosso Estado. As dansas, ao esposa d. Mana Eloy' Madeira

� ao 'som de �xceIQt1te orquestra, Neves.
... �a: lerão inicio ás 21 horas. Acha ,�e entre nós o ncsso bri.

-Somes lI!uito� gratos ao con- lhante colega sr. Aclerbal Stresser,vite que recebemos do sr. Luís atqalrnente residindo em Sant(i)s,
Ferreira, 'para assistir ao

. baile E
que o «Desterro Recreativo Es-

gtá nesta capital o nosso
prezado conte�raneo sr. Arturporte Clube», de que S. s. é se- T'

.

cretari�, re,'lizará hoie, em sua .
upluamnJ. de Campos, telegra'

!léde, á rua Demetrio Ribeiro.
bsta aposentado.

,

NASCIMENTOS PROF., DJALMA BENTO
Está . em festas o lar do sr.

Acha-se nesta capital o sr.

Alvim; Vieira com o nascimento
professor Djalma Bento, recente

de seu filho Luiz Alberto.
mente removido do Grupo Esc,,

,

_ Ta-mbem está em festas o
lar d� Urussanga para o de Ri,_)

I Negrmho.·ar do sr. Pedro Anieeto Espin- '

doIa com o nascimento de seu Estão hospedados no GIOl ia:
filho Nazareno. H?tel as seguintes pessôas: Do,
VIAJANTÉS mmgos A. Selato, Estacio. Mdo
TTE. ALCEBIADES . FREITAS

e s0brinha, Severiano Correia e

Ch sra:, José Vescoví, José Alves,egc u a esta capital o nosso Arcangelo Risso, Mario ADllio
Yoeger, José Maria Ferreira, da
iilva, Ronorio Nilo. Bolzoni
Biron Oliveira, Carlos M. A:
Cardoso, Hugo e Alex�ndre
Ahrons.

FALECIMENTOS
,

F:aleceu, ôntem, â ,rua Cruz &
Souza n. 6, o sr. Aristeu Morei
ra Magalhã.es.
-No HOSpital de Caridadi,

faleceu, o sr. José Manoel Silve
residente em RachadoJ, Biguassú:
MISSAS
LAURA DEMARIA CALLADO

Celebra-se hoie, á� 8 horas, na

capela do Menin.o Deus a missa
em intenção a a�ma de d. Laura
Det:Qarin Callade, _que a': IrmllD' (

,dade do SElnho.r Jesus dos Passos
m�Dda. rezar! peja passagem do
trIgest!Imo dIa d� seu falecimerito.

«

,Joia�
mente,
Nada achamos Para dar ás joias todo o seu

brilho, limpando-as bem, ID(trgu�
'ha-Ia!',_em alcool desnaturado,
-durante alguns minutol, esfregan
: do-as" em seguida, com uma es

'[ cova bem macia e limpa. Com
este processo tereis sempre os

brilhantes, assim cerno qualquer
j
outra' pedra preciosa, limpos e

_

,'cOIiIIO
novos.

claro e .apaz 48 lIu€itar real
'

L Iinteresse, do �ue o e:leelente tr8" 8 te
tado tlg Pe. Jai' MQrs, J. -

lente Ife Te010,ia d9 Sewiu6ri"
Central de S, Leopol1Jo (Institu·
tiones Theolo,iu Do&maticae
TractatuB de Sacramentis-P8f11!
.J -- Eâitera cVQzes :. de fll!tr6-
polia).

,

'Diaíiiamente, .em ,�elú:imellto.
ao pr61�!o�de ,hoja� �el!ltampare
mos, sob a .,í(faCe acima, rei"
mos do tratad. lôbr.e.a ,Silgr�da
Eucaristia dllquele venerando
Professer, para IfU� nossol!l leito,
rei tenham ocasião de relembrar,
de um modo :.eiatético e· praticQ,
aquela div.iDa 'd0wtrina da Igreja
em respeito a tb au'gusto Sacra·
mento.

lIl�is acesaivel,

o leite fervido Cl)[D uma pita
da de assucar, conservar se,á mui·
to mais tempo sem talhar.
. _--------------_._------

«

ATOS OFI-

,- CIAIS
«

João de Medeiros
Barbosa

Noticias rde
São Jusé

. -Transcorreu no dia 1. d
corrente, o aniversario natalicio.
do jovem Levi, filho do snr.

Jorge Miguel Ma!ty, [uncionario
dos correios. e Telegrafos.

-No dia 1. deste mês, com
pletou 6 anos de idade. Tia�o
filho do snr. José João da SIJ\'8,

:VillhQS finos do R.Gran(j'e
'�Cru·z,eiro"

lDr". Miguel
SQsbaid

Champ'a'nha Michielon
LUiZ ·Michi.e!on

.
& Cía. _- Caxías

CLINICA GERAL
VIAS URINARIAS

Esp. em,molestiaa pleuro-pul
monares (Blon1uite, ,A�sma,

Tubctcdose,etc.)
·.(onsu[tQs 2 ás 4 . hrs.-R.
jôão Pint�, 13--Fone,l-595
Residenci�; R. Joãó Pinto,'
-$obr.-Fone 1214

DISTRIBUIDOReS: S.' T. ATHERINO & IRMÃO
FLORIANOPOLlS

,----- ------

Nossa,

,de- H. ,O.· LtG:'o.C.KI
Livraría, Papelaria, TipograHa, l::ncaJernaçãJ -e Fà·

" bric:l, de cari''-b9s de b �r,ràcba

Artigos para escritóriJ-,LivfUS em ,brancos-Arti�
gos -e'stolares-Artigos! pé,lra presentes -Br;nque<;fos /'

Aceitam-se ,encomendas de '«clich��», chancelas,
sinetes e carimbos. de datar, de metal, para inu-

tHizar ,es·tampilhas
Hu� Felipe Schmi�ti

'Florianopolis S,tà

41 P.
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asa
, Artigos de '" , .

e mais va'"
,

.

EX_ ORlA,DQRA.
HANE'RY BLUMENSCHEIN··'�·"" '"

•• !� .

� ;_�- 1

•

.

.....

:_: _- --- __ ..

AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

FABRICA: Rio Negro _' Paraliã-RUA P.�RANA' ,-' Caixa Postal, 31.
,

End. Teleg...LAMINAX»

ESCFUTOHtO GERAL: Curitiba IIÍI Paraná - RUA 15' DE NOVEMBRO, i0S,

'-Salas 407� 8. - Caixa Postal, 343-Telefone. 2556'
End. Teleg. «LAMINAX� - Cod. A. B. C. 6.a Edtç. e Prívate

EXPC'í-{TADOR2S DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA· PARA A
ALEMANHA. II':GLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.'

Banhos que 11..::-; e frios 'a qualquer hora 1

tRUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telegrafas

Santa Catarina
Gerente em RiQ Negro:' \N.'lter Bret"'ldão

R�PFlE$,ENTANTES II!

'CARL.OS
DEPOSITAAI.S

,

H O'-E ID

Matriz
V.ela. e Mago

••••••0•• I5l1".t•• ".... "

••_Iho.' tis lIIun". Filiais eln:
_� - 1 .....

..... • 0II1II. lt.t.1I"11I! (1.1 )
1 "'..1':1 ....

, "

.,.nd t."_ ••�

.- .

••••

Hlum_nau, C"II'�eir. da Su.l,
,

.

Jainvile, Lages:: Lagul.I,a, São
i �;�

,

,

FranciscO da Sul

MOSTRUARIO E.ryl:
TubarãD

,
'

' ,,' ,
, :, "'" " J:;.';

,
,

"
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�
I' Dr,. Jo�quim Madeira �ex�s�-�.

, .

If���:,;'�· '\'. .

MEDICO·-GC'-.)LISTA
Formado pela Faculdade de" Medicina da Univer

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico"e círurgíco de; todas as moles
tias dos olhos, .

Curs. ' de aperfeiçoamento nà especialidade, com 0, dr. Pau

,lo.Filho, no Serviço do Prof. David Slloson, no HosP'f81
.la' Fundllç!o Gaff[ée-Guinle do Rio d� Janeiro

emltleta aparelhagem para a sua .�pecla,lid.de
�Ietrecldade Médiça, .C:ltt,.ca . Ç,ra�
Consultas diariamente das 15 ás 18

C0NSULTORIO Rua João Pinto t sob. felefone 145,6
RESIDENCIA: Rua Tenente-Silveira &7 Telef. ,1,E521

.........
� \--

����� i__�� ··�QN�f�,t••�tWtT51
= -,..;

t Dr:"ÂugU�to Clar•• G.Gall.td
j de. Paula

.

�dvôgadoI
MEDICO

RUA:DLI" .,SCHJ4IDT,c'
; (S.br".) -

'i j .eENçAS DE SENHO- �T�I.:-14.8.
i ftAS-P...RTOS �.;'....

-

.

. ..

i 1 Operações ',I, '

'

i ,
_

,j ., Censultorio: Rua ': Vicor
.

:�/I D' , I d'
.

'.i lIiII \1'

M· I 26 '.' r, • r.;,.' 'moura rern
cne el _"""-'__..i..i"__' -,,-"'�''_' _

J " i
,).'s I e,30 e das 2 as 4 hll.

� Adyogade
I Resid.encia: "Rua Visconde
'J- • Rua Trq;}oano, rr l.sobraAe 'i

de '\::JuiotfiPrelo, 42-
. ; 'one: 'Cóolultorio; 1405 1-,'

.

"ll�,' lephone n: 15.oi8; ,i 'ene: l'{tsidencia, 1 'i55 ..

;�M 1 aE

i'
"

Capital
'u,.'o da, r...rva

Banco ..d,cí BtásU
.. " 'i ".1" .�-�"t

I!:I

I _

,

! 10G,.OOO:OIO$OGO
2$90748:toO$000

; t ;
r -�� ....

, 1

lXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BÀNC:\RIAS
f"

;t AGENCIAS E CORRESPONDENTES; EM .rene e PAU
;� AGENeIA LOCAL , ·RUA TRAJANe, No 13
� � ���.. ,,:�

..
.

-, .

,i< Abona. em conta corrente, "o�;,s,egúintes jl,lros:11" ••cp. cem Juus (C01WE'RCIAL SEM LIMITE)
..

2% ar1:' .&t. liMitados (lími�e de ' 50:000$)·i
o

: 3% ,

a �,
I; Bc,. pop.larfs (idem de 10:000$), 4%<' alai.li, ..,. de aviso préTio (de quaisquer quanti�. ,h0lp retiradas J tam,ti' bciD de quaisquer ímportandas),

,-

i; eom avia0 préTio de 30 dias
!! idem de 60 dias
I: Iftm 4, 9«1 dias�I

.JIPOm6S APRAZ9-FIXO: ,

'

po 6 mlses
!ipor 12 mêses
;;'CoDL:;tàü'mensal

LETRAS A t,REMIOS
por 6 mêses

,

por 12 mêses
Sujeito ao sêle proporcional.

Exp.tllent.: das 10 ,. 12 e "as 14 ãs· 15
Ã.s sallados: das 1. ás 11.30' horas

Eml.reço telegrafico: SAfTELLITE
�" .... ';.":'Ii;:J\(>�51 f

TELEFONE
-

; 114

4% a.a.
5% c

horas

"A

_______________________����_M_�_,_,�_'=���.�.��,------.---

A:I·R FAANCE
-------------�--------------

FECHAMENTOS DAS r\l1,l\L_AS:

P
,

'N'" t - EUR8'PA, AFRI�&,ASIA,Oc;EANIA, ia,r.a O 0,. ror. ,�- cada SAB",O'O, ás 11 horas nos (')rrei.s.
�

Para O Sul- ITRUGUál, AIIGENTaNA� CRILfi, ROLI
,

• VIA, PERU', cada TERÇA-FEIRA, áS,c.li
Ihoras nos Correio�.

�

I

Brasil",Europa em 2 dias

AGE.NTES:
Ernesto Riggenbach' & Cia.

Rua Conse!heiro Marr' �,

Te'etone: 1-626
-

" •.
�

� ." )-:;' ;... j'!���-t�.�� --�

'�JJ".f...
..-_ - ---

- . -

- -

" '111f9' c1leírica
. ,

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

lOS PRott5REM
A ELETRICA

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A· VENDA· POl?
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.

. MATf.RfAlS ELE') 'RICOS, LU"TRES E ABAT
jOURS ELEGANTES E MODERNOS"

NOVIDADES.! VISITEM A E·le'tr.·�aRua Jeio Pinte n. 14 ' ..
-

ACABA DE RECl:."ER UM FINISSIMO SORTI·
MENTO DE CHUVEIRÚS ELE/TRICvS, NOVI
DADE NO RAMO-AR rtco GARANTIDO

V�nda e instalaçio d. contader (;I. luz e força. per
preços mollicos só na Casa A ELE'TRICA '

.........�._"':-->.
.... _.-_ -,,""':'"'"-_"'��-

-

>-_

'-��"i"_"_",.�i-.tr _

;

.Dr, Carnará
Martins ..

o': ,"I

iliiillç'rô' eM iêlêiâ"/,
----'-----------------------�

Economia
nos Trabalhos do

_ '� • "i'.. ,�. I:�_

f Dr .. Aderb�l'
.

;-1
lia Siiva
I\dvoiado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 t'l 1.290

Cem

Só-

��}�T":g�:C:��S�-�,
..

; ��:-.-�.,;:::�' "_''<;
, .

: ICurso de Maquinas e Pilotagem I
PREPARAlV�Gí:lZ ALUNO� PARA EXAMES A 3". MA- I
QUINISTAS, ,PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

I

RISTAS E A TUDO MA�S QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

Ltda.
35

Florlanoool iS

o,

I

I �"�.�.���re�!1!M�R�?�M��-��)'.·'* ,e .. "w M

. �SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
�ULAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLI S

P.)

Clin(C8 em

g@r�1

AO SR. :

� Medico especlalista em
,

.

Molt�tils' do Estornago, '

Intestino, Fígado e

Recto
.

aURA RADICAL, DAI
IU!lMORRHOIDA8 :I VA-

RI�.� SIM OPEn.ACÃO
.

E �EM DOR'
CONSULTAS: '

,
.
A�; Rua Traj.ano n. 1

,
"

, Diademo..te das 17 b 19 III. ;,
_,". ..� .Ó» ) �

I
,
i

�'Consultorio Técnico do J

fbrn·"'!d��:::r. Ferre IV. A•.C�U)DURO PICCOLl JRua Trajano 1. (seb.). .

, �nq.�,h.í�� Civil
�,

! Accaclo Mo:!.
'

. "r.:•.f!s�I.r:lai. ha�ilitados para tO-do
:1

. es r.meiaS àê engenharia fi
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Figueirense' e Iris jogarão arnanh,ê
dispute do carnp�onato qa cidade.

'. -Ó,

Tesouro do Estado e-
sensacional embate de hoje.

-----------�..

_- _._---------------�---

A GAZETA

ern

Casa 'Hoepêk, o

CES_PORT'IVA
-

\ C::-iguei"'ense xle'ml- Iris,
! '

Em' �isputa do campeonato da

',,,dade ),lg 'Irão amanhã, & tarde,
no estadio RAd,)!fo K-mde,", as

(f;�fmas principais do Figueirense-
ul:lj I � lris:.

. .

.

A irnpredsa do Rio, vem? Assim ê que, no intuito de Irineu Bornhauserr, não conse I'
" E'se encontro está de' pertando]

publicando, com grande dest:t·l dar «o pulo» chamou
.

o chau- guindo, todavia, lograr da «o n'eresse Dás rodas esportivas, �s-
quo, substancioso noticiario �ela.; Ieur Mario Roverf!� alugando. lhe pulo> que arquitetára. i peraudo-se que uma grande aSSIS-I,tivo a uma famosa quadrtlha,: o automovel para o levar a [ta- Não desanimou, todavia, por- tencia lote com.pletao,ente: as de-

chefiada pelo celebre �Professor i

jai. quanto, na terça-feira seguinte, I pendencias do gramado
. dl.l rua

/VIuDart/), a qual tinha como 1 Cheg ido que foi aquela ci- mais uma vez voltava a ltajai, I' fLcaiuva. .

-

(

.

componente., entre OU!�03, Jo,é; dade, Cunha LAssa, dirigiu-se ainda no automovel de Mario Consta que o gremio ah·j-:lf'gro
L -oncio dos Santos, Alberto BI! i imediatamente á prefeitura muni- Rovere, a quem, com a mesma I ;dlJ·'H3 desfalcado de Ires dcs S U�

lista e o coronel reformado do: cipa] no intuito de avistar-se com desculpar declarou que pagaria! IT,i :hore::. elementos. .

Exército Cunha Lessa. lo prefeito, que era ao tempo, o junto ·0 serviço que fizesse. N·}-! <.-' s a H �� '. ck
Entre as vítimas dos quadri-: sr. Irin.u Bomhausen, quela cidade, segundo o chaufeur \ .... ,.::2 ,

"

t=
.

'.

d "C
'

M
.

R 'J-Vç;::. Tesoure-lheiros conta-se o gran e c.aPlta-1 orne este estivesse ausente, . ano overe, perconeu vanas i
. '_. •

..,.: .,' '.'

lista e exoortador de madeiras , um dos lunciouarios da preleitu

I
casas comercieis, não S ibendo se i

' t'.i O Es tado
sr. JoãO de Lima, residente e'lll ra, informou Cunha Lessa, de em alguma delas conseguiu Cunha i .

Rea!iZd-se hoje, à .ta�de! nc

nosso E�tado, o qual foi L zado I que ". pref��to estar�a de volta, : Less�,' tirar resultados do SéU ! gi amado da rua. Boceiuva, o es

na importancia de 60 contos de na. quiuta-Ieira seguinte, pelo que astucioso plano. . I pe.ra-lo e anuncie do embate fu!e-,
reis, em uma vi'1jem recente d: I

regressou a Flmianopolls, mar- De positivo, apenas sebe (! I bólisticf) entre os nterri·vejs",t'squa�.
negocios teila ao Rio de Ja' canrio com o chauíeur [O a via- chatifeur Mario Roveie, qu�ld·ü S dê. Casa Hoepck e do

neiro.
'

.

jern para aqu�le dia, decla'�ndo- CU,nba Lessa, lhe ficcu devendo I Tesouro do EstandO'n . .

Entre os membros da quadri Ilhe. que, depois, lhe pag;;tia os á importancra de 510$000. i, 0, 1l.'Jmr,g�o�os e treinadis-

rla existe um que estendeu o dois fretes. T
- Dt-

simos c- njuntos prsarão ao taoete

�(".: campo de' açã� em n!)SSO I Na data marcada voltava Cu-
A

er«:eIl':� VI

f .Imoh I I verde da L.F.F.; obedecendo à
•

-Ó , .

_, , tere�Ira vitima OI o ,) e- ,

.. :. _ .' .'
.

l.:.,t.tdo ou fosse o coronel Cu nha Lessa a l·.aph l m 1 vez na
I

.

dI'
.

f' I
I gu,nlt con-trtuição, . .

, i . di' IL e1[O e talai, a quem ICc U

'Iha Lessa, que durante hrgo prefe tura, ec ilr8um' ue que o
d;j t' d 240$000 TE'Sf"\URt' DO EST D).

( f
. ,

'.

d even .,0 a quan la e , J ,J

te'npo esteve nesta c a pi ta. pie elto 50
.

est 1f1a no seguu o
d 100$0"0· d h . d i

BorJ'a.

G'
.' I' sen o u e ospe agem..

hospedado no Hotel lona, dl- ex:p.:fjJ.e�te. •• e 140$000 de extraordinario',: 03mar O. Ramo, �......z'ndo-se en-:arregado pelas au· Djílgmdo-se para o «Motel .

d' h
.

h d O B' S' 'd k' O S'l
.

.

_ d R bl' I
. . '

, d' �ntre 03 -juals 1D eIrO II ena o.
. .tencourt, UI a iS, • I vena

toridades sapenores a �pü \- tBpl", Oplp Emente, man Oll Vif I. '.
P'O _ o I C· 11 -_

• 'j d I Ib
.

h
' .

.' üt'S-l..,omu o� ava aZZI
ca, para pr�ced�c a fi magem <! o ·me. _or VIO o que eXlf�'�. �a �esapareeeu..

.

Marçal�Ccnc.�içã(.
a5�uotos na�lOn(i1S. te.odo c�m frasguelf3, p ;fa na �ora aJuazo.- DepOIS de I:var DO

.

«,pacote» I
êsse plOposltO percorndo v(.!uos da vo11-ar a p Jellura, -onde as pessoas aCIma menclonadlJ�, r' -, CASA
municipios éatarinenses, hliy�ndo çalestrou largamentel:orn o

_

sr. Cunha Lessa tomou o rumo do I

deixado um fastto pfljfundo da --------
"

interior, sendo até à pre&ente data.

sua passagem ,entre nós. Grandioso festival desconhecido� os «pulou que por-
Assim é que, hospedando-s', ventura tenha dado nas localidades

como acima diL'":mos, no Hotel em beneficio dos· por onde passou_
•

Clc.ria, invocando a sua quali- .---..:.....-------___;.-.-----------

dade de oficial do Exercito, Escoteiros do Mar
...on�eguiu ludibriar o respectivo
proprietalio, com�ndo e beb�ndo
á larga; para alfim desaparecer
'&i circulação, deixando um «ca

lute» de nada' merlos de . . . .

11 :000$000.

As vigaricesde unha Lessa
Sallta Catarina

ReaÜsou-se no domingo ultimo
em Porto Belo, grandioso festival
em beneficio dos Escoteiros (�O

Mar, com a presenç[l do sr. Ca

pitão dos Portos deste Estado e

d@ sr. presidente da Federação
de Pesc' e do Grupo de E�co-

Outra vitima I teiros de S.lCO dos Limões.

I O prog.rama elabo�ado a capri-
ID h d' FI

.

. - i cho constou do segUinte:
"

�econ ec€n o que orla0')
A's 9 horas - «colocação do

ptll(s não se apresentava c�mpo I olho do porco» vencedor, Porto

pr';pnclO para as suas «fIlma- Belo,-ás 9,30, f:corridas de b�
ge'1s», resolveu Cunha Lessa p,,-

\
tatas», venced,or Porto B�lo-ag

n':l(al nos municipíos d} interior, 10 �ora�, cFl'ltura de
..J n03S de

I.

I » mannheIragem ", venceuor aCQ
110 senhd� de eva.r no «pacote

fdOS Limões-ás 10,20 horas, a

o respectivos prefeItos. prova de �iv�cidade: vencedor-IJ:
I Saco d08 LlmOf'S.

CLUBE DOZE DL I A's �3 horas - corrida!! de r�-
,:11 ': '1. I sistenCla: vencedor Saco dos L�- .��

AGOSTO
'

mões - ás 13, 20 horas, «Corn- 11 "'-'

.

.

dai de Sacos»; vencedor Saco dos ' 6

Limões, .

Estas provas foram em disputa
(;ONVITE de uma taça oferecida pel�' Fe-

I deraçãt) de Pesca, a qual fOI con�

COhvidam-se' os senh?�es I quistada pelos Escoteiros do Saco

sócios e exmas. famlllas: dos Limões. .

Para a "Soirée Dansante" A'a 15dhorcas-t FFoot'CBalI'CEsco'r Fernan o os a .
"

que este Clube fará re� Izar
t' de Porto Belo) versus Co-

n'o próximo sabado, dIa 6, ���Jante Simas de Seusa. F,.: C.
Irom inicio ás 21 hor,as, em CE�coteiro9 do Saco dos .LIIDoes).
homenagem á primeira tur- Foi venced?r este ultimo por

.

ue CO (i-. 3xO sendo dlsputad� com uma

ma .de professores q .:., I' 'taça oferecida pelas dual

:' luió <�o Curso de Educ(a�a� �I��toria!l dos Grupos dos Ellco

iFisica em noSSo Estado. ,,�r t teiros do Mar.

'virão. de ingressO o talao I A'. 11 horas diséU�SO d� �gra
do m'" d� Abril) ou o con-I decimento dos Escoteiros vlsltan-

Wit�e: � cs�á s�ndo eSPf� I tes.is festividades decorreram com

rria ente €xpetildo pc i rande entusiasm,o, tendo n�me-
(Cu ão Organizadora dos;

I ;08a.
assistência sendo os Esco-

iF . .' do Mar tanto de Porto
este)Os. .

tetras
de Saco dos LilÍl�es

• Pela Diretoria lBel? co�o didoB em lua. provas
\Osear Abra�a... IJlUlt�i��s�u

l' 'Secretárlo "
espo

\;..._

HOEPCKE
Joel

•

<'

S�.binó: . '." fih!ileno-·
5rhilt ff··r BOO$ 30nfti

Lange---Paulo-Emi jio - Morit7
.

-·Zimp.f

PR E·'8

LOTERIA FEDERAL
QUARTAS e SABADOS

Ad.quir·a o seu bilhete

S,.lão Progresso
O' Unico!

no

RUA FELIPE SCH.'vllDT N. 5 F lorionopolis I
.1

PREFEITURA MU
NI�IPA,L DE FLO ..

·

..RIANOPOLIS

Nalf�eado dei·
I' 1�f!gadD ·re�

Ilequerhnentos des";
I (".: 9 ic ri ii I

paeltados o sr: Interventor Feder'il a.;-

DIA 2 siuou �lo nomeando o dr. Cels-i
Otilio Ramos Lisboa -- Pe- Ramos Branco para, exercer ti

dindo para substituir o telhado cargo de Deh·gaqo Regional de
rJe seu prédio á rua Almirante Policia, comi sede na cidade dl

Lamego -Como requer. \ Lages, e jurisdição neste e nc S

Teodoro Hrüggemann - Pe- rnuaicipios de Bom Retire" São
diodo habite S�. p�ra o predio Joaquim f' Curitibanos, ,

�,n da lua Artista Bitencourt ;;-·1-- _

. .- ,:'.
.

Conceda-se o habite- se.
. .; PRECISA-SE de uma casa

DIA 3 I para mora-

Maria JoaqJiD'l Pereira - Pe·: dia de 100 a 16(} mensal. Com
I· •

'Iindu auxilio para aluguel do ,t urgenccla- Ih' 1\'1 f 72
d· d f

. ! onse earo a ra .

)ré .I� Oll e- I)')Clona a esco a I ����

�.umc,pal de V ilfgem Glande., Seja prt vidente. Vos-
')Im. I sos gastos, diarios em
Assis da Silva - Pedindo

cafésinho, leité, chocola�
lui·.n....,ze. ,cd. ias de ferias .. -". Como,' .

. te, qilente etc. dever:ão.
requer. ser d.ora avante feitos
"'Pedro Jose Beh -_.;. Pedin30

·.,-.·-se.Xo�rIUv·.slevtaen.. lr-elÍ1até". Gn.al·_.�.·-·rl.1'8rll fazer COf'serto no Plédio 8

Ilj� UrUgu&i, 33.-Como requer .

,

J"ã,o Bati&ta B�rr.eta-
.

PediJ"
qúe fará sorteios' de

�o c€rtidão. -. Certifique ·se o

1
Iirldos brindes tanto para

I
homens como para se

nhoras.
I O 1" sort�io realiza-se
no dia

.

20
-

do· corrente

que constar.
-----------------

9 Ô O I(ll0CY( LO�

i ALUGAM-SE QUt\RTOS a I'S
i· t\1dantes, moços do comerúio ou

ca"al sem filhos.
. RÚQ Almirante Lamego 67.

15 V 2

frograma diurt.l0
De: 6.15 ás 17.30 horas

Programa noturno

De 17.30 68 23.0) horas I
•

Atmlr.ante
Rose Lee
Huno �olanO
murilo' CalCIos
Lolita I França .

.

Irmão·s.TapaJós
'Capitão furtaCo
OrqUestra õe Dr;jn!:lC!s
RaClamés e Ali" .,Slars
Regional Oe D�l1t2 Santora

flb2rt�ra com VOZES NOVAS. elemEntos
estrelantes no raOlo.

A's horas' certa,5, 'ol'na15 falaOos CO� no .1'tlcios em primeira mão, fOrMCIOQS
pela A' HOITE •. sob o patrocin,lo
00 SAL DE: fRUTA EHO E �R
EfI1.UL'30 DE SCOTT. . i

R's 21.30 CAt�Çf\O DO -DtA .- - Est'rlta
IZ inh rpretaCl'o per Lamarttne Ba�p,.

umo ofert'l 00 cQsa Ô,lZ louças . {o.
i DRAGÃO.

.

Spec;lRer
��
Oe shiiio:' Celso 6ÜJmarães ...

2, Cecilia E?pnçatu�B•.

Amanhã:
Teatro em Casá' E'oot-Ball.

.
.

A NOITE - Emilinha Barbe. releste AIOa •..
.

., Ernanl. 02 e�r_ro.5. ::.

A's 21.00. PRE-8 Em. Bus� de ,Talentos-, ;

. Um programa para ·calouros,

mês.

LauraDem.arl,,1
caliado'
t A familia de Laura Demaria Callado

convida aos parentes e pessõas amigas
para assistire", a missa d.e 30°. di�, que .,a

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos manda ce�ebrar

I
em sua capela,' ás 8 horas, do dia 6 de maio, em mten-

ção á. alma de sua Irmã.

I.
����---�-��--

Caixal:conomica �Riode Jal1eirll
O- Sorteio d�s Apólices Perno.mbueouBs

,.0 8' Sor:teio das Apólices Perna.r..bucaÇ1a.s será
realizado no próximo dia 31, ás 11 horasí no recinto
de prelão da Bolsa de F,tndos Públicos do Rio de

Janeiro..

A Caixa Economica do Rio' de Janeiro,
torna plÍblico� mais,;\'u'J!1a vez, que a ve�J� dess�s
titulas e$tá 1\enuo., feita ne�ta praça, por IIltermécilo
do' Banco .de:::Crédito. Popular e Agrícola de
Santa Catarina
,_. RUA TRAJ·\NO, 16

.

'ao preço unitário de Rs .. 97$000. concorrendo anual- Imente GS portador�§., ...
:ãessas apólices do valor nomi

nal de cem. mil réis��à Gistribuição de. premias, em
. !

.
dinheIro, no. total de Rs. 1.500:000$0)0. I.

.co A. \./eiga Faria,

l.Diretor da Carteira de Títules
----

'.

I' I
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I

A GAZETA
., Florianopolls, 6 ...5 ...1939

---

De�)artan�ento
de Educação

'_a. b''rl·lhant .

� '.. 'd"
"

T -.. E,os acardos.(e�entemerlte cel�brado� com o{�ov@r�o�Fe-
· .... e �raçao ..o r•. �er8li e- o: que é mais rrr.portante, este' serviço de nacionalização,

Ferreira Bastos' no
/ De..

lllbrinc;lo �!cólas onde 'outras �xisliam q.ue. eram. u� a,te?tado aos

, .
-

'j
nossos br'( 5, e um escarneo " nossa dignidade de brasileiros.

partatnento de 'Ad ·n·
, 'Melhor que eu, poder oferecer o seu testemunho do que

,

-'
" j' • 101 IS'" tem 'sido 'vossa preocupação nesse .sentido, os briosos militares de

teacãO Muni.".-p·al
.

: terra e mar c:m os .q�ai� tendes 'c?laborado eficientemente no bom

'3' .,., combate aos que combatem o BraSIl!
f I O Departamento de Administração Municipal é outra Pela Resolução n' 6.120. d�1do corrente, f�i designada a

Na cerirncna dt. in' uguração dos' retratos. dos srs. Presi' : criação vossa. ,2ti do corrente, foi aposentada a normalista I1ili Campelo, para no
dente C'aetulio Vargas e lnterventor Neiêu Ramos, no Deparl a-1 Tem ele procurado seguir a' orientação que lhe deram os f,r9fe�sora Délia Regis, AO cargo Grup Eswlar «Dias Velh9't,'

. mento de Administração Municipal, prof-riu o st, dr Jú,é Rocha seus ilustres Diretores Carlos Gomes de Oliveira. e Raulino Ta- de lente da EScc.lil Normal Pri- desta cé\pita1.' substituir a profes ..
Ferreira Bastos, Ilustre duetor daquele Deparlar.H:·nto, 0 seguinte

t

vora por motivo justo, -àfastaàos do n06SO convivio, mas ambos mária, .anéxo ao Grupo Escolar; sora Olga Valente d'AcamFora,
brilhante discurso: ,.' I vivendo sempre nesta casa.

.

..Lauro Muller», desta capital. enquan' o durar a licença á mes-
Sr. Interventor. Dignas 'alitcridades. Mill�as �enho(as: l\1('us \ Importante é a nossa missão. visto contar mais de trinta (30) ma concedida, a, contar de 25

seuhores. Praxe a que 'lio podemos fugir, é esia muito antiga' de � Com entusiasmo da mesma nos desincumbimos pela certeza anos de serviço, do mês de março p. findo.
"dizer de publico aquilo que sentimos e merece o 1'>QfSO ar-l-u-o. !��e prestigiados e de compreendidos pelos que prestigiam e com- 1\la POlt,Hiá n, 84, de 28 Pela Portaria o' 86, de ts

_

P ...stfl que do conhecimento de !�dos, n:aJ não fiiz ',ue vá! preendem os que efetivamente trabalham. do corrente, foi designada a do corrente, foi concedido
e\l repetir o conceito em que .ao tides os homen�gr:�dos de hoj,'.! Sabem meus senhores:

.
cornplememerista Maria de :.... mês de licença, rara hatament

- Do sr. Uetulio VarIas, (Ilho e $ertne. e'D�r, CO;(! ponde-] Sou dos que encaram a vida pelo seu prisma melhor. Peres, para no Grupo Escolar de saúde, sem vencimentos, "

rade., aí estão para que se lhes louvêm, os- empreendimentos dó I' .

Ainda o .m,eu espiri!o. não ,s: �11golfou no pessimismo do- «.Próf�ss('fa J��é �r.'lSilicio� ,', da M<lfia Simões, servente do Cru.
t.da ordem que trouxeram e hA0 de trazer para " Slull 0& be enno que fez o filosofo definir o ónrmsmo como sendo "uma I

Cidade de Bfgua��u, substituir a po Escolar <prclessor . Orestr
aeficiol Item 'ccnta em pról do SEU p estigio no exterior e do bem' ironia emarga ás de.graç!ls do homem», I professora Josefa Spogamcz Rritz, Guimarães» e Escola ComplE
estar do seu povo. .

-

I Eís porque o meu arrebatamento quando externo a mioha! enquanto durar a licença á mes- rnentar anéxa, da CIdade de Sã
Aquele», de ordem politica, afirmandc 9 principio de que ceníiença no futuro do BrasiL, j ma concedida,. a centar de 6 de Bento, a contar de 23 de março

• nsssa
.

grande P�tri.a .deve ser considerada em u'a mCima sito. I. .

Daí as- minhas pala,vras,. que des:jo se transformem, pela I março p. pa5s�do.. . I p. passado.. '

·

ção de ,gu�ld�.de Jundlcll,. e dessa fnrma regendo-se . com abwlu', smc�ndade com que. às pronuncro, 16m hinos de louvor ao sr.
i

Pela Porta.na. n 65, de 28} PeI. Portan� n', 87, de_
· ta autonsrma interna e externa.

_

.

'

-, presidente da Republaca, e ao sr. Interventor Federal da terra qlle oo�®����[:s�.....�� do corrente, fOI deSIgnada a com
,

�
- J�:stes; concr,ehi.zados Dl.

assi�. te'lcia á fam.ilia.· Il? .

respeite! Luí.s .

Delfin

..
o e. Cruz e Sou1a se porfiaram em cantar, e que

i I Oswaldo Sohn � I
plementarisla Argentin� Ros�

.� Cl('nça�, ni ccntrrbUlçio do Estadú para ° estlmulQ e d»senvol·1 Amta Ganbaldl ·defendeu .com denodo I
. i H

e � para reger a 1� 6ecção do-4
'IDleDt� da �dllC&Çã� e da cultur., _ nào ft chando as porh15 do Ia-I .

E Deua hora de IOcer.te7as e de
�
de.6c�nflaoças por que! Ü

senhora ij I ano do Grup� . �scolar «Profet
· ber j IDf.ncII "e á IU"t'ntudt'} a qu..:m, pila de!&ta iua, f.lt.rrm J atravessa o M,undo, elevamos preces ao Altlsslmo para que faça., � � lor José BraSlhclol!', da udad...

b dR participam aos parentes e ln
B

�
· os recursos, n�cel!sarios, �o conlrari� .. lhes Ilnegurando. «pela fun- ele caít s� re ;05 relp'0nsaveís p�I�1l destinos do ii�ante a Ame�ica-· n pe:!sôas de suas relações o I de iguassú, em subt�tuiç!o .•
daçAq de institutos puhllcos d.:: enSInO, em todos· o, seus 'graus, 8 do Sul,-llummando'lnes Q3 esplíltos,-bençãos e graças que 60 a. � nasdmento de sua filha II plofeuora Josefd Spogamc;l Reitz,
pOSSibilidade de receber uma educação, jà adequ'-da ás EUílS faeul- Su. Munificenciá poderá distrih�ir. . : � � enquanto durar a licença á me8't

dades, já ás suas atidões e tendl"llcias vocaclonais:f._ / Para que o Brasil fique unido. i � A'1a Maria � n a concedida, .a contar de 6 de
Outra �rea'ização de vu!to, inclui da 'no prógrama vihto Para que não periclite (I regimen. ! i � março p. passl1.do.

ulutar do Estado Nov.o, é esta que a.i estamos vendo, com justo I
•

Para que, já agora'sern" a i.nfluencia perniciosa d.es credos, �.�.
26-4-939

.1 :"·�-;;�iê,·--"-,�-=,::�-O"":::·orgulh', do teapatelharnento das forc;as armadas, de modo que! de Importillç�o, t.emule -bem alto. bem alto mesmo, abogado 11. �
i V' ....

passam, «com eficit;ncill .� jJleno fendimento, com:spcnder às �ua5
� bcasileir(js e a todos que saibam compreender que fazr.:I'MS parte do . ����-::r�::m&.u�:��t��� k U f a" r e� ,""

e·

finalidadc-s, garantindo o desenvolvimento pacifico do País e. o� ! concerto das nações civilizadas, o áuri-verde dão, no dizer do poeta, I . clJlj:� be u g r,;:;, n de s
cemprormissos \a�wmidcs com 08 demais 'POVO! tiv,ilizados».

.

verde corno 08 campJs, dourado como as madrugad'ls douradas!

GRA..
'

.... T IS .•
" !

ava ries
Uma serie de, leis sociais,. veio a·o encontlo dos jU'Slos ao· ·de nossa terra. I Iceios das ma�sas traball-adoras. .'

.

.

. . Coube-me a mim a ho�ra insigne. de presidir a e.ta 60-i. , HALlFAX, 1 - 'Noticia.:e
Prerisamente ha um ano, o honrado chef� da Nação, d - i leniJade, que é IJla manifestação do melJ apreço, e do apreço de II I 'Iue o avião russo que realizava

rigindo-se aüs operarios dc, Brasil, afirmoll qu� nenhum govêrno, !todos os funcionarios que comigo colaboram, a duas figuras mar- I Quer receber b8a sur- I um vôo sem escala Moscou-�óva
nos dIas prt:�entes� p Ide desempenhar li gUl função sem satisfazer JI canles do Esta lo-Novo. I

presa que 'Ihe fará feliz e

I
YQrk,

.

recebeu graves avarias ao;

aquelas aspiãôções. '

-

Solícih)·vos, sr, IDt�rventor, declarardes maugurado o .retri;,- : Jhe será de grande utilidade ser forçado a descer nL ilha Mis
Nl\o é pois; do fritio do grande dirigente e'ogan:,r os di· i

lO do H. preSidente da Republica, ao tempo. e� que ina�guro, I escreva -a M. Brao- "coui, em um terreno pantanoso.
rigidos. .

. tambem (,) vos�o. com os aplau�os a que fazeiS JU� p.elo acendra- I dão. I .

Um dos aviadores recebe,u f�-Promet9 e c·umpre. Traça diretri�es e não se desvia. Qller do amôr ao BrlIsir e as suas i�5tit�ições. Dis�e. !, Caixa' Postal, 1476 i Jlmentos.-

fazer e realiza. I Rio d�'Ja[leiro. .( . A &a d,� Ntiscoui
Ei. o homem de govêmo..." j .•.•. ! Sêlo para r'esposta. I

tUlda ao largl) �a ponta
Daí o inauguramós o sêu re�rate, neste Drpallamento.oo-: '1.

I. ,de Brunswick.
_d� se pr�(u'Il, sem alarde, servir aos altr';s interesses do� munici.' ,========='====.='.================. __

pIOS catannenses, deste Estado e do BraSIl. C'
.

h
iii

.

N"
1\1

I d' N I SAINT JOHN 1 E
.

A êle, peis, às vibrantes manifes�8ções do n0550 ,aprtço. ,o'mpan, Ia ac Iona' e avega - I sequencija de urr:a -:;er�a�::�
_ forçada, nesta cidade, foram des·

ç.a- ..:-\ C.OS· te· "I ri� truidas as abas. e um dos mo'

U " G tores de um aVlão russo,

.

'

.
. �

-

.

' I Os aviado!es verificaram nllg

Maritimo ..Parta Flarian�)pDliS lter a m('l1cr idea do loralonde

de F='a.ssagei,.,os e i!'::ie (':;';irgas I desceram .

Atas oficiai.

fGrande_ Ltquidação
Aproveliem a gr8."de líqlltdaçã. que - CASA ·MISCE·_·:

LANEA ••tá fazendo, motivada pela mudança para G predío � •• :

I�: da,m�sm.ru..
" SO'I\IIENTE 30 D14� 1·

Sr. Intenent9r.
Quand'l a l' de Maio de 193., asslstlmes a VOU8 in-,

vestidura na súpr�ma direçlo dos negoci,os puhlices do Eetado,·
"

�8,ticiD.mos para Santa Catarina uma e[� paz e ..do trabalho fer..: M (lV·jmen totlllzaote. !. 1
.

•

.

.

D� logo, deu inicio
-

o Governad6r emerito -ao vos to pre.
5e rv Iços

grame Que traçara. encontrando· o ness� �iftér nobilitante o Estado
Novo instituido li IOde Novembro 19J7. ,

.,

'N'ão quis, po;elD, o sr, Ge:ulio '; Vargas,- _ intei-ro�f;er ()

grande plano de realizaçõti a que vos dedicaste••
'

E bem andou 0- chefe da Naçl,L
Conhecedor profundo dos fiomt"n�. sabi'8�vos capa;: entre

es mail! capazes !lcompan�ar .aa grande qaníinha,da civica pelo 50'

ergu:mento .do ·Brasil. '.: .

Passado um quatnenio, Santa C�tarin� n m as suas rend"5
duplicada!, os seus compromissos ',�i-feirfm�nte ; e� dia, é um

exemplo- ,do que se pode ser o que ,se quç." desJe que, para es�e

edesideratum., haja quem saiba querer I !
Mas querer com descortino. �
Mas querer em proveito da coleti�idade, que não em sc:U

proveito propr:io! !.
. Equilibradas as finanças, e depoi, ,d� acurados estudos, eis

-'que -co.eçaram a surgir, como que)ocadel de máiia, OI monu'

m.nt•• que lornarlo imperecivel ii vossa Jp.ssagem na administra- A·vl·so· Recebe-�c cargas e enc@mendasatéavesperadassaídas dos paquete�
dE' e emite-se passagens, nos dias das saidas dos mesmús, á vista do a·

s� o slado. '

'. testado de vácina. selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá serAqui, o magestoso Abrigo dé Meneres, ali o Asilo-eolonia' CStl. Tereza, recon8lrui�a a Penit- ndãtta :dà Pedra·.. Grande, em
entr�gue, nos Armaien�· da ompanhia, na vespera das �a idas ate as 16 huras.

-

,rande numero OI G1Up05 Escolares,' â m.,,·geatosa Ponte !obre o
para ser conduzida,. gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

Rio Tubarlo, promessa de', ha qU81enta anos, a Colonia de Psi. ESCRITORIO-PRAÇA 1 �i DE NOVEMBRO, 22 SOB, (FUNE J 250)
'copatas, o Departamento e vi; Centros dr Saude, a construçlo e

ARMAZENS-CAIS BADARÚ N.'3--(FONE'1666)'::"'END. TELEG. C')STEiRA
reconstruç.lo de estradas de rodegem, a

.

:Faéuldllde de Direito, Para mais in'lormacões êom o ,c.gente
("uefei eu} IJ.' S,ANTOS CA�l:JOSO

!mbituba
- Rio 6rande

Peh�tas e

P(}rta Alegre

BARCELONA, 1-0 pro-
l.essa contra os acusadoa de
terem condenado a morte o ge'
necal Go"ded e Burriel, termilicn

I ontem á tardinha.

f
O pwmotor pediu a pena. d�

morte para o coronel De Ia
Pena, tenente-coronel Michelona
e para o magistradll civil P ( ..

marez. ao pabSO que para os

tenente·coroneis rumet, Condelb�,
Girr>el1�z, Ruiz 'Ma�tinez. a pri
são perp· tUA.
O advogado de deft�& pediu

a absolvição dos acusados, ale·
gllndo que oS mesmos foram
obri12:ados à condenar os generais
Goded e Burrid.
A sentença será anunciada

imediatamente ap';s a a,.rovaçã'l
dojuiz militar.

Pedida a pena de
Dlorte para 'verios

aeusado.

Fretes de cargueiro:
�.,.c

:W.

.1 Para O' Sul

----------_ ..

--&';1$ 144 _. z. A -_, .

Para o ·Norte

() Paquete ITAQUATIA' 'sairá a 6 de
maio para:

.

Paranàgnà.Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitéria, Daia, Maceió,

Recife e CabeJelo
Cargas e passageiros p�ra os demais por·
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro,

o Paquete ITAQUERA
corrente para:

sair� a

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


