
Do ilustre Consul da i
IAlemanha em Cruzeiro, i
neste Estado, recebemos o I
seguinte honroso of�clo: j

-

"Cruzeiro-iS de abril de l' . ,Mortt" trá ...
1939-Senhor Diretor de

,.,

"AT:�:t:'�·onra de acu-I, gica gio do' - pOV() '; ·brasileiro,··::"
sar em meu poder o nr. RtO 13 - Uma dolorosa

'

1.413 de 'Vosso presado Ier-
.

ocorre�cia verificou-se em São I ROMA 13 '0 C
�

de' b h' b
.

nal em t' qual V.!t. tem qonçalo, no Est�d0 d.o Rio: Em der -Leão Velo�o. A�onver���ãeO e�t�� �e����ixad�r °dae�al��xa;
a gcntUeza de apresentar virtude de su�. filha, Justamen�e I o diplom.ata brasileiro marcou-se de vivissima cordialidade. Cons
a mhn as suas efusivas �qu�la due �als a!nava, te�hsl- tituiu o referido encontro não meramente formalistico, mas de'
falicitações pela minha II a.o. l)�V� a pe os maos conste o.

s .dols velhos amigos, pois os srs. Ciano e Veloso conheceram-se
condecoração S' :�'dnc �nar '"

a casa pa .erna, .ha tempos na China, onde fcram ministros. O conde Ciano \ ex-

S ·b".·
•

. 'id,�, �u �e.?,- desgosto, m�e- I primiu sentimentos de profunda amizade e admiração pelo Brasil,
ensi hl!ado pela h!!,n .. : �i�lio orlTIl,�lda,. Alb�rt� Jaime �i1de ini�io� sua carreira e do povo brasileiro do qual g�larda.

rosa atençao peço acei ...ar
i
Y, f�nclOnartO p�bhco, que. inesquecivers recordações. O fato mesmo de ,ter a condessa Eda,

os meus agradecimentos. d��x� viuva e dez filhos me- .

que partiu no «Conte Grande» escolhido o Brasil para sua via-

Aproveito esta ocasião
11 J. es,

[em de repouso e de recreio, demonstra quanto lhe é caro o

para apresentar a Rttda- ._-- ,---- - país irmão. O conde. Cíano referiu-se especialmente á viv� ami-
.
-

.

d "A G�ZIETA'"
zade que une os dOIS povos, tecendo um grande elogio aos: ';

Iça0 e "'. os

'N'..
0

:. d b tOt t. lbrasileiros. O embaixador Leão Veloso apresentará suas creden-: ' ..

[protestes de manha alta .. omea O SU S.J U O. ciais ao rei e imperador na proxima semana.
'.
"':" .,.

I
�:;�:;A��!!�9�n�:�:. interino

.

do inter- !Patricia Ellis, está ILoja Maço;.
: �.CI.e& ., ventor' . R· ..

..'

"ta Inica "Orde''ln' .

: Contra .Tosse, Gripe, I· ,no 10, Incognl ...
, ....

I BronqUites, etc. I Rro, 13 - Foi assinado de- .' Ie Trabalho'�.
• ). " ereto, nomeando o bacharel 'Boa-I .

RIO, 13 - Noticia-se que se, .

.

•

�.,
.

�

1t i!�:
• : nergé Néto Ribeiro, atual secre-! encontra no Rio tendo chegado '.!:'.'. _. •

:
. � _' 8. t,ária"' geral do Maranhão, para. inc?gnita ha vários dias,Patricia

.

Bm sess�o económica retinem-

I ti fI\$T1U��
�

'. II�e
..

fCt:t" a
.. in.te.rventori.a. dura ,.n te. E.1�ls, tstrela. de H�I�YWOOd,. que I' se, amanha, �s 19,3.0 hora.5, enh

I, r . ,- .,,�J.& . I,o'ti iÜ1,d.imento do' sr.. Paulo Y·elO passar SUl;iS íérías.. . seu tell!Plq, .. rua Sa44a:nha M-al. ..

..........,...�.......8UI.�·���;{"r:.'""'''� .:'"":'f"';f�..,"'i'?�2�:"·�"t:�:"
. /

_

\.' .,'
.

..

� ;1 ri.nha' oS;'o�(ei-ros da loja m·açot
r '

Caducidade· :4i:-é� -fe'stividadé'Sde--·-·ho:J�.é i mca:. «Or��m e Trabalho.- ,

; �
.:

de conees-
.'"

. � ,,_'r. .Ivar�.
são

em Blguassu. '. ICatão.ó Ca.. ,

I . .

. Rea�izam,-se ,ho�e, DI ,progr�s-:i �ad�s civis e militares e a im_I t'ête
.

.

...) M

No requenmento do sr. Osm· SIV� cidade de �Iguassu, _!is .:so-.' prensa.. I .'
Lobo o sr. Interventor exarou Ilemd�des de

.
mauguraçao da 1 Esses melhoramentos vem �ro-I'" . l, ',. :.,' ,. ':,

.'
'.,.

o seguinte despa.cho: .
I Aventda GetulIo Vargas e do! v�r esuberante1!lente ,a dedl��-.. Rlq, 13 - 0, sr. Presiden.te '

.. f':,:
«Tendo em vista a propna Mercado.

_
i ç�o, c?mpe.tencI� e fmo a�ml- I

GetulIo Vargas, [recebeu hOJ�.,.· .....
confissão do requerente, decreto Ao ato comparecerao os;.: n!str�t-tVo 'do sr. AI!�e?9", Silva,. em audiencia espec.ial, o .ll[,.. çI�.; .. ,' ".\

I desd_� já ª caducida�e da �on�, l�erve?t�r F�deral! altqs auton-' prefeito daquele mUntClplo. ;: 1 A.I\(a.l'O Catão.' ,
.'

.

� o' :,:,1'
.

cessa0 das terras naO refendas . . I .

A GAZET�. agradece o COO· i
�

•

.

•. .' -:-:.,

I no item a desta pet'ção é ªut9� Re torlttlados' vlte que lhe foi dirIgido, e Jar- .
A maalr.Serrarlade L�r�.,��':

ri70 a D.T.C. a organisar, como i
. . . .... ,s��.:-�_�e.pl:.s_eE!�.r.:. .. ,

1 ' F�ne 1,,100
, ....... , .

de direito o processo de venda I I '-.' '" :.
da área de 500 hectares requeri-! O sr. Interventor Federal as-

J
-

d p
Passadeir.a de platina. a .'

da. I sinou átos reforma!1d? os sol-I DIZ e az dois almirantes' ...•, ,: �. w:�

I Quanto ás terras referidas no da�o.s da Força .PublIca, Bento I __
'

, '. I

item a não fez o requerente,' qumno Cavalh�lro, Homeu �?r- _

' �IO, l�-O Suprem� Triburial '.

-----------------------1 prova bastante de sua coloniza-: rea Velas,que, L.mo Alves �sp.m-I Pela resoluçao n.. 6218, de l\hl�tar reconb�c�u o direito·. do�< '::
Aproxima viMita do "O ESTADO" ção. Determino, por isso, que dol�, Jose. ,Albmo de OlIveira, 113 �O· corrente, fo� nomeado

1 almIrantes !\nstldl:ls. Guil���. tf:';,t
8r. Getulio Vargas a quanto a elas, se apure o cum� !Jose; Lucinclo. dos Sa�tos, Deo- ,José Alves Macha.do para .exer-I �Ilul Tavares, .de l}sareIn a pas- ,;:::

Sã. Paulo primento da c1�usula contr.atu�l; cleclano �unes �a SIlva e Ar-: c�r � cargo �e JUIZ de Paz
.

dQ i sad.eita. de platma, por c��tar�JD ';;A data de ontem assina- mediante vistona po� funclOna- 'I
tur Oltmplo Eduardo. I d!S�rlto de Bananal:,

..
m,unlct.. l.maI8 de. q.u�renta '�.'Il?�.,d� ser!J:<)o .. ,

RIO 13' _ O sr. Adernar lou a passagem de mais rio D. T. C., especialmente de- N .'
'pIO e comarca de Jomvtle. das armas.' ,:.." . ,':'

de Ba;ro\1, em declaraçõés ao um aniversario do nosso signado pelo. Secretario da Fa- Vao representar ,'c,.
'",'

•..'�
«Diario da Noite» referiu-se á brilhante confrade "0 Es- zenda, depOSitando o requerente '

.

A
. '·.,i·,· '.". ,. .

'. <'i.

situação financeira de São Pau- tadn", que ha longos anos previamente a importancia que Santa Cat�r··,'na Ga"'..e"ta" vae
.

rel."jí�o',".,_'� fOr arbitrada para a diligancia. :. U.
M.

'"1."'.\ \ :.' ".�.'.�,,'.10, �izendo-a s�gura, hav�ndo vem obedecendo a orien- ' ., - . ,,�.

cOlf���i�en��u a��� �osr.gove���f� tação elevada do nosso Catesinho a '::1�:::g;:;:..��-:.�;; : delar suas ins�alaçõe&,:'.(\:i;:
Vargas visitará São Paulo pos-I prezado colega sr. prof!s- . ..' .' '..

.
"'.'; ;If<"

sivelmente na proxima semana, sor AlIino Flores, que, In-
.

tostão! Pela resolução n. 6.211, de
_

.

Num tou'r":::_de-forc� «A Gazeta- co'nseguiu reiiio� :,.'.

alim de inaugurar as obras, no contestavelmente, é, pela 12 do corrente, foram. designa- delar completamente as suas instalaç'Jes, . introduZindo
trecho concluido, de retificação sua cultura e pelos seus

.

d?s os ilustres e ab�lísadas fI:1é- grandes melhoramentos. .

.

'.
. . .' ,o'

do leito do rio Tieté.
f

.

d h· tRIO, 13 - O chefe dg gabl- dlcos srs. drs. Amilcar Barca Assim. é, ql1� já �fetuamos o pagamento 'pecessarió, . ,.\$)

pro un os COD �clme� os
nete do Ministerio da Agricul-I Pelon e Miguel Boabaid, respe- para o �mba.rque Imediato de possante maquina'impresso" '''''. '

-- -.. do METIER,. um Jornalista I tura recomendou que todos os ctivamente. Superintendente Ge- ra Marmo"" com platina A. A., e de riitida e- ótima im-
.

'.

O esta'tuto que honra a nossa terra e cafés instalados nas repartições ral do Departamento de Saude pressão. . '. ,.:
. ,

.

a nossa gente. subordinadas ao Ministerio ven- Publica do Estado e Médico Au-
.

Já se encontra em nosso Poder, faltando únicameme�,�;l.

MAS func·lonar·ll\s' «Gazeta» apresenta ao dam a chicara de café a ce,m �iliar do mesmo Depa�tam'ento, distribuir, mais de uma cetiteha de quilos de típos novo.st�;'· .

UU U diretor e redatores d'O Es- réis, levando-�e em cont� que p�ra representarem o Estado no eab uodante material tipográfico. '

..

.

.'. ','

.

I os \TIesmos nao pagam impos- 1 Congresso de Tuberculose, a 'Ta!TI�1!1 deve embarcar" ppr estes dias, uma ofiioina: " �

publclCOS tado ·as. �ua� mais ca oro- tos nem -aluguel de casa. realizar-se nos dias 21 a 28 dQ de estenotIpia. .. . {!, ...

sas fellcltaçoes. §orr�pte mês, na CapitÇlI da R�..
.

Ha ainda acrescentar qt!e' sofrerá consideravel mêlhO- '

publica. ria o nosso serviço de c1icherie.· .. . ;;-

RIO. 13 - Anuncia-se que o
.

.

Desta fórma, mais uni m'ês, e A Gazeta apr�sentar- .; '.'

projéto de estatuto dos funcio- Crl-ane de PEDIU DI- Para ampliar o cam se-a bastante melhorada na parte material. ..' I �;;
narios publicos está Sendo ulti-

-

.

Não descuramos da p�rte . redatorial. Organizou-se: :,

mado dentro da maior harmonia

b VORCI.O pO ,de. Cereal·s e
,Importante pleia.d,� de c(91���q;radores da qual fa�em parte

Qe vistas estre o ministro da igalDia � !alent?sos patnclos, aprtictadas e fulgurantes pe'rtas do "

iUstiça e o DASP. Tudo indica . . Jor�ahsmQ da. po��a)er�?!.�Uli.s como: Barreiros Filho, An- :.-ii .

q�� o proj�to não sofrerá mo-
. Leguminosas 'I

tonteta de' Batros, ·or. jorg� de Barros, dr. Oton' d'Eça' ";

Qlftcações essenciais. Adianta-se RIO, 13 - A Promotoria PÚ- HOLLYWOOD, 13 - Hell!iné G�stav_� Nev�s, OSV!lld'(Hlfi"Oabral, dr. Renato BarbosÇl, 'al:�
qU,e está dependendo de solução blica denunciou Maria Oliveira Barrye ap.resentou uma peti�ão .' ,

mirante' �ennque Bdn�u�.,: dr. Joaquim Madeira Neves,drll
a Inclusão do Poder Judiciario Guimarães, c?m 34 an.os ?e de divorCIO contra seu esposo

I �Oi a Fazenda.�o Estado. au-
.

I '8ertagnoIt Jor., Clementi.no Brito, João
.

Roberto
,I

Moreira \� tambem a aposentadoria com- idade, por cnme de bigamia. John Barrymore, acusando-o de ,tQnza.da � àdqUI.rtr de Ehene Nelson Machado' e' outros.. .
. ,.'

�u18oria aos 35 anos de servi- Seu primeiro marido Jose Sil- have-Ia ameaçado de morte. He-' Sta�vlarskl uma area de terras:
'

Reassu'me nesta data o 'cargo de redator-chefe o jor-1;0. veira Guimarães é ainda vivo lena declara que Barrymore se com 113.892 ms, em Tubarão, '\ .nali�ta sr. Martinho

callad.
o

.10.r. '.,.. '.:, :
" .'.1Nos proximos dias, o projéto I

e Maria ca�ou-s� pela segunda enfurece. !requentemente, tornan.. para �mpliação �P . Campo de

4everá ser convertido em lei. vez com NinO Alto Costa. do-a objeto de seu menospreso. Cereais e Leguminosas.

Técnicae
técnicos

.NãO é de hoje. que se t�m afirmado 'pela imprensa e

por livros, a necessidade de que, nos diversos setores ad
ministrativos, sejam aproveitados os individuos que Se
tenham especialisado na técnica referente a êsses setores.

Com o advento do Estado Novo, desapareceram os

principais entraves opostos á satisfação dessa necessidade.
Em lugar das câmaras ou assembléias legislativas,

onde tinham acesso exclusivamente o bacharel e o coro

nel fazendeiro, aos quais éra facilitado o êxito na carreira
política, tem o Govêrno Central procurado a contribuição
de orgãos técnicos, capazes de informa-lo das necessida
des nacionais e das medidas a serem tomadas para a so

lução ou satisfação dessas necessidades. Não é mais, por
tanto, o enciclopedismo ligeiro ou de raízes pouco profun
das do bacharel em direito que dita leis e códigos, nem

tão' pouco a ignorância do chefe político, feito deputado, I

que aprova, diz da conveniência ou vota as leis em apre
ço.

Estas devem ser o produto do trabalho técnico, da
inteligencia que se especializou, capaz de se orientar na

realidade ambiente, com verdadeiro e produtivo espirito
social, na pesquiza de soluções eficazes a problemas real
mente existentes. Como prova de que isto realmente está
acontecendo, notamos que já encontram os estudiosos e

os esplritos de iniciativa, estímulo para a especialização
nos estudos, no sentido da aquisição acurada de uma téc

nica; além desse movimento, nos mostram as novas leis
.

-que parece ter desaparecido por completo o LITERATIS
MO que preocupava aos antigos legisladores a ponto de,
não raramente, serem as discussões e debates a res�eito
do fundo ou do assunto da lei menos demorados e me

nos cuidadosos que os debates em tôrno da fórma literá

ria, debates êstes que chegaram a originar réplicas e tré

plicas mais volumosas que os códigos a serem conclui
dos.

Mas, se é verdade que o enciclopedismo e o litera
tismo cedem lugar á especialização, outro mal parece sur

gir da nova ordem de coisas: O TECNICISMO.
A técnica não é uma coisa tão facil como muita gen

,

te pensa, nem consiste em alguns anos de prática rotinei
ra em algum domínio qualquer da administração.

Quando. a gente lê um jornal, têm a impressão de

que uma verdadeira pletora de técnicos sobreveio ao Bra-'
si!. Se antigamente éra verberada a falta de individuos

especializados nas diversas técnicas, de um momento para
o outro vemo-nos hoje ás voltas com uma multidão cres

cente de técnicos de todos os naipes ... Não que os haja
de verdade. Apenas improvisações, nessa capacidade ad
rniravel que tem certa gente brasileira de improvisar .. : Até
no fA!,tebóJ lá, ha .mais técnicos do que'_2I!1bes, Feli?W�l1tª
"porém, �ít nossa �·'teit1 suflciênte " capacidade crítica,

'.

para não levar a sério os improvisadores.
A técnica não é uma prática rotineira e não se im

provisa; tem necessidade sim de individuos com caráter

predominantemente prático, mas estes não podem. ser des
'conheced'ores da ciência, enquanto esta significa, previsão
e significa poçler. Não ha técnica sem base cientifica, pois
é do progresso das ciências que resultaram a. preciSã? e

a multiplicidade das técnicas modernas. Por 1SS0, pra,' �a

exclusivamente não é técnica, é �otina ... Natural portamo,
é que, registrando com toda a sa,tisfação pos�ivel, êste

novo sentido da. política administrativa brasileira, se le

vante tambem a advertência que denuncia essas absurdas

improvisações as quais, embora consideradas como mani

festações pedantes de quem quer ser alguma coisa sem o

ser, podem contudo contribuir para falsear a compreens.ão
da nova e fecunda direção que o Governo da Republtca
quer dar ás coisas nacionais.

I

Peregrino Pio

•

BIBLlOT
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Entrada....�· ,----
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TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

A
.4

.. Diretor-Proprietario .

JAIRO (;ALLADO

Florianopolls, Domingo, 14 de Maio de 19-39-
.

t-«. '
.•.

VIANO, ,INUMERO 1442
--...,..-------------_.

-:

PARA o INV'E RNO:o consul alemão de
Cruzeiro agradece

á "Gazeta"

./

Fina Confeção em Lãs, PELES, Angorás, etc.
TAILL�URS-CASACOS _. CAPAS

"A MOO·EL.AR"
o Conde Ciano faz ·0 elo-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ina· roup fe_�a para inverno
�

, .. -. �'.j

MODELOS' ",.! t=:: CO'RTE
D E

/

é Kimon..s de luxo a 100$000
Pijamas e Macaeões de Seda

Jo�os 'de Jersey, desde 30$000

Alcochoado de Seda - Novidade!·

,
,

'

1.

MOBILIARIOS dE FINO GOSTO
quartos de casal desde 700$000
Grupos estofados" 330$000
Finissimas salas de jau-

tar, bnbúia a 1:050$000

OISTINO
.

. '"
�. �

Casaco's 314,
b

Mânteaux

Marthas, desde'). 1:'50,880 .. par'
,Capas de pele9, desde 140'000
Argentés� d�sde 900'000 .

�asaeos de Peles, desde 300$000,
BOL�BO de peles!

.

Finos, Tallleurs '3'14 desde 110$000
Casacos, de c.asemil:il,S, bons a

Capa's,' de; Borracha
,

LIND'AS: :N'OVI,DADES
B'DIOS

A'L- T A.-
"" Tail'leurs de medernlsslmas Lãs,

E sE'e

" <','

Lote$ de Linho Belga'
Guarnições de Jantar

'. ,feitas �a Ilha da Madeira
,'_.a,ho para lençóes, finissimo
vel_demos' -

em peças e 112 'peças ;.

Aristocratic�s BAIXELAS de prata
Pratos de Prata �olivi:3na e Mexicana

H
I <'., -

'J/�� .. ,f!';:t' '_':_��(
,

'

'I

: Aos lornoll'sta8 pro
fiflsionai.

RAIOS xOra. JOSEPHINA SCHWfIOS()'N;ú.J
, _..- "0

•• flfnlca õe TuberculoslZ
Pulmonar

Diatermia em ondas .curtas •

Raios Ultra Violeta e Infra·
Vermelho

Infrazon+-Terapia - Cistos
copia-Uretro-Scopia
Consultorio+Bua Desde

ro - Esquina RU!l Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
U ás 17 hs, Telef«me-1475.

I\esidencia - .Rua Nerêu
Ramos 2() - Telefone 1450.

..
\ -1./

Especialista em doeneas de Se-nhor*8t�'
. 'c • e creaneas)

{;ONSULTORIO

J;

���--�--+••��I
'�, : I Laboratorio de I

. ,i ADál;:'::s cu- I
.

,

'J�' Fc:o. MUton da Costa
, , Carvalho

Rua Felipe Schmidt, 39,,'
HORARIO: das 10,112 ás 12 e das 2 áS,.5 horas

SI LAS

IICurso
I

de especialiseção com

o Dr. Abdon Lins
Pratica no laboratorio cen

tral da Marinha

> I
Moveisf': Moveis! I\�oveis! - Moy,aist"

, S-alom#ío Suelmann ;'
,Dr. Saulo Ramos

Em estilo não há-mais lindos!
Em preçcs �esconhec-emQs rival r

.'

Teni.��r't-jcas copas, J,. .
',',,:,:.'

Um )�arii>l�o sortlmeate de
"

moveis avulsos. "

Diplomado em 1933 pela E-spemQ� de qualquer - �spessura, desde e maisFaculdade de Medicina da
. s'mples até o de €ristal.

'

",

I
Universídede do Brasil:

I Temos ótimos' colchões fejtos de crina, -a preços
Molestias de Senhoras:

"

, vantajosos." " _
.

!
.

Partos-c-mêtrorragias-ecirur- - Quais as outras vantagens 'que oferecem os mo-

I gia plastica dQ<.perioeo -" "' veis Salomão Guelmann? <.

cirurgia .:apd!ln(ip:aILtr�u. "
-E' serem garantidos_ por ._,,lQe anos. ·çm estado de

I "

..
,. matol�.�.lil.,., -"" n vo'

.-' ,.:/
".

.'
.

. .' '. .

,
o • ._, ...

. Re.idenei�: R�a"" Viitqnde' '," -:-'.p.�pr isso, torna-se indispeílsavel' uITIa vi sUa à
d� Ouro Preto 11 ;;'

Ex-interno e ex-asslatente no
ServiçQ do Prof. Brandão

I

Filho-Rio '

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Exames' de . urina, sangue,
fezes, liquur; . bacterioscopia;
vacinas autogenas; diagnos
tico precoce da gravidez eto.

.

I. .

' Rua Felipe Schmidt, I
';'

Fone: 1259 •

ililiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiii���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiii_;a:;=- I.� .

li 72'" .

TELEFONE l009'
Consultorio: Rua João Pint�'
\7: ,De. 1 ás 3 hÍ's. Tel.

I

,.; ".

164.1
"

CASA,

,,'
RUA CONSELHEIRO MAF;R.�, 72

. � .� .

," ....

,
.

doias de Platina
Brilhantes -

Aneis, Relogios pa
ra Souboras e Dol

mens

CROSLEY
o radio de sonoridade maxlma

Aparelhos de Jantar, porcelana' "Rosen ..

taler", Bavaria e Ing'esa, desde 230$000

moderna padronagem
. ,: ,

.

Sobr�tudos-Capas-Finas Ca�njiràs .

em cortes,
.... '

'na·
. .

... .M'
i'

.DE
'� '.'1'�

;Ass9ciação Catari-

v·ss. ,J,.ãIVi_§itOD. -R
°

.

"">.

d
'

..
, .... , ..

?',.. , ,','t.,q_'1'�nes�erUI'�a"'ol,i, I'.nense de Imprensa' ;; .. 3'I : a ,a o e c o r
'. e,.,

Secção de armarlnho, o, .rfumarias

.

e artigos
,'.

, .Ré�uer�u inscrição no Quadro'1
I da Ordem dos Advogados, Secção

para homens. I deste Estado, no respectivo qua- I' -, .

1 ..6.96
:,-.! '! dro O advogado Virgilio da Fon- I"

'" '_pelo presente levo .. ao conhe- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 FONE:� " seca Gualberto. t
- ej�nto dos prezados confrades, ,

"

I

profissionais, que, em virtude de I _

t· ,,'C" ..... -,_.._--,
- I

diapollitivol do decreto- lei n. 910, ._. .

, I

toma-se necessarie requer ao D A'
...

J 'Ouvidos', nariz" : Dr.
-

Au re I j'o I I
Tribu�a� de Segurança �acíon;al, rr!' �mlnlO \ avares - -Ó: �,gar.ganta <":" R'ctolo I
a certI�ao negativa p!lr8 efeite CIRURGIAO-ESPECIALISTA" Assistente -do' prof. Sanson I
do Begietre de Jomalísta.s Consultas das 10 á!' 12 e das 16 ás 18-João Pinto.1sob-Tel,1456 MEDICO - OPERADOR I

O requerímente deverá ser -es- -PARTEIRO
'

i
tampilhade no valer de ,2$200,

. aeo.pauhant\o o me.mo' a im
portancia de 10$000, para o cus-

to ela relerida eertidãe,
.

A.1i colegas Pfofiss�onail ,será
fornecido o formulario destinade
ao requerimento, II�Bdo que pres�,
tarei a. "emais iníormaçõee, d�1I
10 âs 12 e das 1-4, ás . 16 horas,

�

-

na re4aç(0 cio DIA E NOITE e '

,das 20 ás 21 horas, Da s,61, da
-

A. C. I. diariamente. '

;fa:ss:) A. Nunes Varella, 2· Se
. cre.t8rio. respondendo pelo expe
'dieuttl �da Tesouraria,

J. BRAUNSPERGER'
.,

tem o prazer d� comunicar ao comercie, clientes 'e amigos
que transferiu os seus; escritórios comerciais para a Ilua ;',

Conselheiro Mafra numero 84, onde espera continuar a rece-
,

ber suas estimadas ordens.
'

Representante de: <".

CERVEJARIA CATAHINENSE S. A.
.

JOINVILE '
.

IIARP & CIA�-

FONE: 1.350

i

I
-I

I

Fabricas de meias
Bicicletas e desnatsdeíras
�MIELE"

M a q li i n a s d e escrever

"OLIMPIA"
Refrigeradores 'e R a d i o s

"WESTINGHOUSE '

Maquinas de costura "ME·
TEOR".

STANDARD BRANDS OF BRASIL
INC.

Fermento Fleischmann

FRANCISCO HAUER & CIA:

Vacum Mobiloíl
VIDRARIA CATARINENSE

Vidros em geral
}t>

SUL. AlVIERICA TERRESTRE MARli-:
TIMOS E ACIDENTES

..

Seguros contra fogo, mari
times e acidentes

E.' COCITO & CIA.
-

I

I

Maquinas para padeiros, re
.

frigeradores,' fornos et�
PERFUMARIA 'DRALLE S. A.

Perfumes diversos ti de 'su
perior qualidade'

Ê. HAUESSLER & CIA.
9-

Produtos farmaceuticos

EMPREZA AGUAS SÃO LOURENÇO
Aguas medicinais "ALCA
LINA" e "MAGNEZI·
ANA".

I
Il., _. •

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GAZETA Floriaaopol'is, 1939'
--_ .. __.�--

�'_E_;)�_!!!fIII_O__," __,_'o:----_Ii_d_er_do� cineinas�HOJE�A's 4 !12, 6112 e 8 "112 hSIB,...,HOJ�,
genial,Bette Davis nos braços do dístintssimo Leslie Hovard numa .encantedera
ita de' beijos !

eternamente Iiuda OLIVIA DE DAVllLL,&.ND-'-PATRICK IiNOWLES-BONITA GRANVILLE --�RIC BLOBE
Dire�ão de ADeDtE MAIO

P grama�RiO Jornal n. 8-�. Fo B.
O ro Fox Airplao News o. 21148

I tll"ailler

cemedia

OR
, ,

IIIUp3fi.·taliite: Só terão Ingresso graluiçumfto as' pessoas qw'! apresentarem penl1a..

néntes sxpedldas pela Gerencia.
""P:reços: ,2$500 � 2$000,

Galer.ia; ,1'000 "

I-A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas. iODEON
Em solrêes ,

Seipião, o afrkano-a msra

"ilha que tem espantado ao Imundo com Ísa Miranda e

Annibale Nii�chi.

Preços-2$500 e 2$000.

��nema;w SAN�=O "S;=-CAT;N01
. ii Dr. André Kiralyhegy I.
i!
! I

o Paquete lTABERA' sairá a 13 do

corrente para:·
Paranaguà. Antonina.
Santos, Rio de Janeiro, 'Imbituba

Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
Peço: 1 $000. Recife e Cabedelo Pelotas e

Galeria-$600. . Cargas e pas,sageiros para �s demais �or- PorÍ(!> Alegre ••••••II �" _ ��"·
CIN"'S ....080 ....0S

tos sujeitos a baldeação no RIO de Janeiro., I .. .,
'

'J
'

,.n..., �

IA II Recebe-&e'cargas e encomendas até a vespera das saídas do� paquetes • :serraria ão oão.·
Rex, às 2 horas: VISO e emite-se' passageils, nos dias das. saídas dos mesm(:Js, � vista do a..

--:.�__-_-__:::__.

testado de vacina. selado com Rs. I�200 FederaIS. A bagage� de porao deverá ser ,"

entr�gue, nos Armazens da CompanhIa, na vespera das _saldas �t� as 16 horas, f''lO distrito 'do,. Estreit'o
aS'!1do com todas com Anne para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcaçoes espectais.

Jhirley ESCRITCRm ,�PRi\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N:3--(FONE'1666) -END. TELEO. COSTEIRA

Para mais informacões cem o Agente
J. SANTOS CARDOSO

ARTAZES
DO DIA

o

OGRAMAS DE HOJE:

900, o lider dos
,einemas

Imperial, às 2 horas:
2 horas:

Vesperal Lider

Complementá Nacional D.
F.B.

Rainha do Mafua - uma

bem cuidada comedia da
Univenal com Robert Wij
cox e Dorothea Kent.

\

t
l

I
!
I,
I

I
,

I
A genial Bette Davis corn Lf's!'e H�wJrd, Olivia de'

Trafico humano com Ann Havillaíld e Patrik Know!es, hoje f"1i "Somos do amõr" j
.

W
. «Somos do amôr>, Sim. sornes amôr, com toda certeza.

Mey ong e Philip Ahn.
Porém, quando, em amor se juntam tres creaturas como 'BcUe

....... Preço:-1$5.,20' ••_ Davis. Olivia de Havilland e Bonita Graville, dI! um lado e Les-]
����������� lie Howard. Patric Knowies do outro, a coisa .. se toma mais pe- i

Seja previdente. Vos- rigosa. Temos que nos relerir, aL"gremenk a «Somos do amor�·1sos gastos diarios em (It's Lave í'm After}, ddicio�o cellJl(l:d(�.la 'Varner BfO�" quo'
caíésinho, leite, chocola- ! o lider vae exhibir hoje porque, se trata; lealmente de .u:n cdll: I
te, quente etc. deverão '1loíde divertidíssimo, que nos mostra os encantos, as delir-iosas do-!
ser dora avante feitos

res de cabeça, que sofrem os qUf:
.

amem de verdade!
, '"

Sessões E=ega.,tes I"
exclusivamente na 'I' «S_OIDOS do amor» é o ["maneI': de duas creaturas que se, ;":,,,

A
.

I BD' I rl Sorveteria Gloria gostam muito, i{�
,g�nta . ett,e avis ao &....,0,'

�. I Beti:� Davis� a fígm.l msxirnn da tela, surge com;Jtt�- rt
o distintc Leslie

. I-:I0wa,d e .s:-� [� \ que fará sorteios de
i mente diferente, com toiletec, vspc: osas ,m:c.strnG,:lo uma p:,ntin;1ade 'Wiit:"",ndlldo.s p,�r allVl"" de , �ay�I'1 � ,

:ir,dos brindes tanto para ! genio, muito labia e diferente i!ti- w) Pf,,;:'�rl,. com urna grinja. """:'

nd, ,Patnk Knowles, d�(:mdLa: I homens como para se- I' na fronte, que lhe dá, realrn: nte ':1,',',.11 ,ar:;ihi\? ,petnla!1te. <lgie%) '{o e

Jranvllle : na a4a' come i�_ a i nhoras.
,

,

I
: sedutor. ? j • :

,
"'

�
- ,', i '

>; -

arDer

I O l' -sorteio realiza-se I Com ela, como uma pequolá, fnrnanil-ca, que' �e 'apàixona
' ?-� .

Somos do amor 1 I no" dia 20 do corrente I por qJ.lslquer d. Ju-an. sur�e Oliv;a ?e f-Lwi�land. mo(en� e bela, :
I mes. 1 mordendo a pO!lta de lencmhos !el'H;iados,- aesespera[ldo-se CO lI. o,

O
. programa veremos: I·�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio;;;;;;;iiiõiiiiiiiiiii�__"'� i abandono do conquistador experimmt-lnd" q'l� ,a CJu;z.r:rà í'lpeoas i

10 JORNAL N. 8-cOIlipI. da S�rlfU� � .,:, � ! para um flirt inofensivo e que �e às:,usta, deve::a:l,", ·!;OID o tumo,
DFB

.

I serin que o namoro ia tomando,
, ,

,

tí\ �{t" .

'J Bonita Granvile e Pareie Knowb hm6<:'ITI' flesempenham:
FOX AIRPLAN lU flJJh�m(i) r�(urs@ 1 agradaveis papeis e Leslie Howard, o gr«nd,� ator, marca; su� ter-!
NEWS N. 21148, I .

.

.

l ceita e brilhante Ilpariçiio ao la,1o df: Bdh! D:,vi" pui, que" Iln- i
contendo as seguintes reportagens', A� . C',"""", ....u Itcs de «Som�s do amo,», foi seu -ço·star (m «f.:>c.(;,VOS tio d�·

)} AIlTI-aJUfrR IE.t.t. <I J �ejo» e «florê5t8. petrificad<.».
RIO: Movietooe visita' o Presi-I..=:=:===================================::.: =-.::.-------��::::=.=----=:.::�=':.:::::::.: i

.A:;:�e �':::d:� P::�:��li: Companhia ��cmoElal de avega.!eleIto Soberano Ponttfice
.

'I
RIO: Sonja Henie, a rainha do

ç a-..:� CO8"a ; ��
patim, passa suas ferias na U' :';, lt�;I 11 f�
Cidade Maravilhosa.. p t FI';; .""

ESPANHA: O general Franco 'I MOVimento dMar!!imo.. a� D ';.' �:������?;_Pg��·11
pallsa em revista suas forças Serviços s r assagelr"'OS (� .�,.JI� ',,,,,,,,�

de terra e mar.
------.:__--------,---'"�---

fretes de cargueiro:
���������������:����tt�JtI�l�����Q�;MM�l��w�mmm-�.--�'?r

�=;;.1liIiiiiõiligPiii:llõia:i1i1r.a;;;,;'ii0_·ilN_,iiii,o_riiiil:iéã9"'íiilí".'_'iiiiiiiiI.
o' I

. •. ::::�.�.!!'!,", o, .'h '"
5'Pj' .,,'\O ...>'? Ü 1"3* C!d'. � - - ....

Matinée Infantil
Desbravando caminhos com

Jac'k Luden e 3 desenhos.

Preço: 1 $000.

-A's 4,30.6,30 e 8,30 horas:

Em soirées

Porque o diabo quíz-u'a
maravilha colorida dI!. War·
ner com Geú rge Brent e

Beverly Rvberts.

Preços-l $000.
Geral,- $600,

A's 4,30, 6,30 e 8,30 horas:

Preços-2$500 e 2$000.
Geral: 1 $000

il)
PI\ra amanhã Q 1I1idel n tem em

cartaz

o Paquete ITASSUCE sairà a 14 do
corrente para:

A finíssima produção da Uni
versal, que tem à frente Victor
Mac Laglen

5 dest�nos

Matinée das moças

Aquela dama londrina com

Karen Morley e Robert
Baldwin.

Preço: 1 $000
,

.'

. DIRE1.'OR PRO.PRIETABIO

fZstaçãc. PERDIZES -- ViSa Vitoria .� Estado
de Santa Caiarlna

,

° melhor' estabelecimento, perfeitamente aparelhado
, para o tr�amento conservativo e cirúrgico de doenças pulo
monares (p-neumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sa-
natorío encontra-se localisado. na Estação Perdizes _ Vito'
Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz elétrica, agua encanada é'
estradas de automovel, com clima saluberrimo,

O Sanatorio encontra .. se instalado com aparelhos mo-,
- .

demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas 'e Laboratorio
para, exames de escarro, fezes, sangue, etc.

, Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota...:,"
moo!o, ew.

.

.

� , ..o�:l���tK
�

-c

Â r\ E *)8'",
- , ,:::y;iqt� ,'>� ,',<

.

�\ 1-"", ., '11' � .

; ',>10�::t;i��:�:;:'�(i�,"<�, ® � O �.0E'<1:a .

' ,::/d')�!"':"�/:'� �".'

'j R A D I G ,�, "
' '. ":I]r;rl :;),:1{:,�

nA"C'I'OA-"�'�' ""1::'I;,;;"�:1�J ;,,�'j::::,r
:. �.

�

....... :"
'

,'<':�i·{�,�':� ..
,

..

"�1l � �,'. �i' ;'{]� " ..
'

;'"
-,- -s,u.,1i4 �':I ;':�":f�'}

,'_ .-.

","" '��"":-'-. ��"J , '<'J':�;:�" ",."
...

"_ .-c
••

Pro'grama' diurno
.
[le 8,00 65 14,00 horas ,. Prog'r. Varlaôó,
19'5 14,00·-0 TEATRO EM CASA

Di! 15,30 he. em Olante�.f'�tEb61
Programa noturno""
DIZ 15,00 ás Z3,30 horàs

Ernoni ,Oe Barros -

Celeste f'liOa
'

Emllinha
Regional fie DQ,nte 5antoro
Romeu 6hipGman rem a Orq.u2sh·a Oe

5clão

Aos hraras rel'tas, 'ornara falaaoa com no
'

tidas em primeira 1)150, forril!!clõas '

pela R {'IOITE, 50b o patrocinl'o,
�o 5f1L DE fRUTR �HO e Da
EmULem DE SCOTT. ";:""",,-í:t _ • ,

A's 18.00-Tarde 4ansante do :"SABO- '

NETE TABARRA".'
,

,

A's 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE-
, TALENTOS ---'lJm progrâ- �
ma para calouros. '

\

Speakers-' Silvino Neto e Urbano Lées:

ADllt'ohã:

AlmlrBnt�, Lo.llta 1'railça,Munlo Cal4ás.
Mauro de OUvelra, Darbele. IlIenp.-,R9'bledo,

Nabor Dias '

'
,

, ,

R'5 Z1,35 • Curiosidades Musieais ,. (J pro'
grama n. 1 õo:broaôrastlng braslle'�
ro, creação e realização' ôe Altnlran'
te, aprelZenta·5e 'Sob o patrarin,lo õc;i
riA. H'=H-l!::iEATlrR •.

metros.

, .

Entrega-se á domicilio, lenQa serrada� ·em

Bem sêca e de otima quà!ídade,.:
,

' ,

i DISQUE P�RA O N. 3 ESTREITO
. �

,

.� � ,.._

,

, ,. � ,
.

o". �

•.
,;
"','

• ";1�'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'!1 C)S FAMOSOS VI- 'III ,NHOS CLASSICOS
I ALEATICO .'

I I\O'ESSUNO 'IEntre todas as instítuíeões humanitarias, destina· II TOKAY
. das ao amparo 'dos desherdados da sorte, nenhuma se GAMAY
eompara peloa.reaultades e. frutos, á gcaixa escolar. Suu
instalações' custosas, sem aparelhameJlltlt complicado, sem I uEVERELLA e

onus defuncioaaries eapeciais, vive.do , omhra dali

I Champanha M.·c·h=elproprias atividades escelares e concorreade para o .um- :. '.

.

I on
; primento de sua finalidade democratica - realiza ela, :

.

DISTRIBUIDORES: S. T. ATHERINO &:. IRMÃO
no ambito dÓI seus desígnios -" primeira vista tão FLORIAl':OPOLIS
estreitos e Iimitades mas, na verdade. de amplietl161e
grandiosa - uma obra social cuja grandeza e estells5.o ,....

--_.-

....J_ ........- -...n.._.. I. '

ainda não foram suficientemente avaliadas pelo discerni-

1'-- I
A preseaça do Cristo consta d�::;

meat. do povo. '''làJ t lI"a argumentos GIl!e aduzimos quando
Quantos hospitais, asilos, penitenciarias fi escolas �O as .., - trat••os da Instituição .

de preservação não justificam a sua existeneia, se 'a pre- I
I.

I Que a substancia de pão cessa
videncia humana se esforçasse per resolver em fl!le êle

I t_o leas I
de existir. é.lógico, porque não 190·

se apresanta as c,êmplexidades que faturamente advirão. dem coexistir duas substancias de.
A. insegurança, o desaasocêgo e a intranquilidade, a de- ----- pois de pronunci?das as palavras
sadaptsção 8 ambientes seciais cada vez mais evoluídos: da Instituiçã0: iSTO E' 'o MEU
o espetaculo angustioso da penaanencia das endemias e 'DA SAGBA.D ..� EUC�- �ORPO»".C�existiriam si então
'o receie constante dos surtos epidemicos, leriam mais RIS'rIA

.ainda pereretísse a Bubskncia do
facilBlente abrandados e cGfrirjd0s Das suas eon8lliu8D-

. pão-mas neste caso o fato da
cias, quando os receraos de prevideacia bem .rientada A I d persisteneia negaria que, naquelaspl"eSeD�a rea O palavras, o demonstrativo «I.,;oTO�• eportane atacessem a- eausa. ...., i IIJI I ti

>J -

Ettamo•• i.cidir tojos ois diu nOI mesmos &rl'Ol. ",r 8tO nD nuear S a (.rrespondesse ao «CORPO DE
EIl1Juaato bem fundados eelltimeDtoi do solidariedade I CRISTO:...

b
. -

d b I A -A VERDADE DA PRE- Prova-se emfim o nexo iatemo1201! im 'lelem a coatri utr para • manuteação e esta e- \.lO o

lecimentos d. caridade publica e privada, conservamo- j SENÇA REAL ou íntimo, pelo qual á cessação
nBS quasi iadiíerentes á sorte dea- p!ltqueninos seres �ne da substancia do pão corresponde.
passam para ai escolas, mal vestidos e mal alimentados, , IV - A transubstanciação a presença. d� _

Cristo, não por
..IM as mos vallias, ••m um ea4eraQ, sem um lapiso I uma substituição, mas sim, como
.eoi uma mereÍtja. ' Diz o Concilio Tridentino, s. decorre do marayilhoso c ISTO E'

Adotar atitude 4•••correr o pobre enquanto crian- 113 cap. 4, 0. 877: O MEU CORPO», por uma mu-

ça, não ,,6 para suavíear-lhe. os alberes ela existeacia, «Porque o Cristo, nosso Heden- tação-que é exatamente a tran-
mas, sobretudo, cem·o intuito de prevenir futuro mal I tor, declarou ser o seu corpo susbtanciaçãe, Aliás, o nexo res-
:_estar social que () pessimismo e a incapacidade geram, I aquilo que expunha sob as espê- salta disso que justamente por-
seria muito mais coeerente e sâbio. Nas escolas exifite.

I
cies de pão, e daí sempre a Igre- que se faz presente o Cristo Eu-

ínstíteieões adeqlladal para atender 8 êssel inadiaveil ia de Deus o teve como certo, () carístico por isso mesmo desapa-
reclamos da pndeaeia e do bom S8IU(): siio as caixas es- I mesmo e novamentp- êste Santo rece a substancia do pão.
colares. Concílio declara: pela eonsagracão Os acidentes que antes da con.

lnstrumeot0 por exceleDcia igualitarilll f; mivelador, do pão e' do vinho opera-se a Ragração pertenciam ao pão. per .

exercendQ a sua ação benérica sobre elevad" número de mudança 'de toda a substancia do tencem agon a!) Corpo do Cristo.
eRcolares, da .maioria d@1! estabelecimentos de ensino pri- pão na Eubstancia do Corpo de O te�te�unho da tradição, di.
mario com iii fim de' aparelha-loR melhor, pela saude e Cristo Senhor Nosso e de t'lda a reto e mduetc, não deixa mar.

pela educação, para a lut& pe,la vida, realiza a obra de substancia do vinho na substan· gens a dúvidas á cêrca da cren.
, assistencia Bocial, das solidas, necessarias e proficuas. cia de seu sangue. Esta mudan- ça na transubBtanciação. Talvez

Ninguem. flue se preze de seus 8entimentos hu*,a· .;a é convenientemente e com pre- os cientistas extremados se tenham
nitarios e não desdenhe ca� seus titulos de cidadã.o, dei· d!>ão denominada «transubstan- alguma vez, e de um modo iló-
xará. por certo, de contribuir para a manuten,ão e prQS- c.íação:> pela Santa Igreja cat�-I �ico, insurgido contr� o ani<fui-
peridade de instituições como e8sas.

'

hca ». No canon 2, D. 884, defl- lamento da substanCia de pão,'·Foi empoll.da nova dirl'tori� Colaborar na lua Qr,aniza�ão e concorrer fiara o ne: '" Si alguem dis"lel' que no San- na Consagração. Há êsse aniqui-da União Benefic41nle e Recrea .

Bea desenvolvimento é elevado indice de altruismo e tíssimo Sacramento da Euoaristie :amento. Sôbre este e outros pon.tiva Operaria, que e3tá, assim.' clarividencia do meio social. permanece a substancia do pão f' "os pode·se abrir campo cerrado
,

" constitilida: prlsiçlente Francisc(' CLAUDIO � NI do vinho juntamente com o Cor· de discussões: o mistério da Eu-�..
.'

� Bittencourt Silveira; vice presiden, _,
- - po e Sangue de Nosso Senhor caristia tem apa;xonado as gera-,.':

E
.

I M k
.

k 1 �:-.� .... .,.. .,.�.........��:��"ã"' ...a'""ã"'���rs"'.

GA 'z' ET I L' H '''s
. te stSDIS au. n OWJcc y;

..

I""'�� ��� � • n .. to

.=::'..,.
..�i7i:: '-� ... "1 Jesus Criflto e negar aquela ado ções, em nada Gontribuindo para

�.: ..: '.
' ,:l�. '.'.' C,! .

. _,1/\\) I ':�:;;: �;::I�:' lo':'.'l!:::I�;; � I
.

ii ooi"v.1 • singular oouI,,;o d, lhe diminui, o devido ,"'peito.

!'i
.

__:__j ':����$:�E�:�::���i::���l= ,1�Hústria' e A!:;::J f;i:4:��i;f�;��i;:g:�E�
,

O Fll-I DO MUNDO. - Co-
J
(reeleito), João Bati�ta Prosdolsi· ôho, a qual mutação a Igreja Ca .

•ó ,,�Ilba�' O.DOlao plalileta � At6 mi e Adalberto M9reira. Paz (ree- O eafé, fortuna das. 15.729.000.000 de francos. En- t6lica chama, c:om muita aptidão,.-Gra 'tem�le a,hllitido que a m.· leito). If d
. . h d' 10 '« transl)b�tancI·a"'a-o» -. seJ'a•

a an eda8 e.r.pelas c em-se as· a uanas estran)elraS' ",...id••UI fi �ol. -le··.lfril a tlrra Conselh� Fi�cal:
. Epaminondas B excomungado!..l t d' ···t ·Ih'" d V· t d C lh (I t) ','0' '. ,: ro" à cusla de um produto que se- aell ro . e -mUI OI. UH vel I Icen e 8 arval o re a or , Esta é a doutrina cat6lica, com

.aos -: I. e�Dvert.r' IlUIll cor· .Agestip};1.O &ilva, Círio Cósta. Pe Segulldo a última circular De- di, estar desvalorizado e ata;:ado
pena; de excomunhão para os he-

.,8 I�latlo· e .,em viila. Ma. u.a dro Gallicioli, João do Nascimen- lamare. no�' últimos de:t anos fei do mal sem remédio. reges:
re... iit."te:�lIfill 'c�eri�i,fica eentra· menta. Vidal;. orador Daniel A. de 49 milhÕes dc sacas e expor- Transusbtanciação é portanto,.ij ,llir JIl�pf>t••e; S�,un�o. e8sa Farace; Bibliotecario Francisco segundo o Concílio, a mutaçãote.ir. fi 'no.lo mundo' acabar' JuvenCÍo, da Cunh/l.· i I!) r- . M igue I da subEltancia do pão, a qual ces-
•• chamai primeira e:' liquefeito PA�T1j: RECREA.TIVA: rfi-

B 1-.. _. sa de existir (cessat. qllad sub,.l I ,- d 1 DO'
.

Oa....,ah;;..1 .".,,oi .. ; ,e,. 'e�'",r ,
" 'um "O.: ce., retor: eódozio' f,lIga. ' tanliam panis), permanecendo tãoVoei alai. brilhant.e e ardenta

CLINICA GERAL- só as espécies, na bubstancia do
. �e·'.·\!.��aíia� p�raolf'lI·s·'orC.eDHcI8uDlã.oAa M ISS A . VIAS URINARIAS Corpe de Cristo

A' Ique entãodReque u, v' ..' •
. torna presente. greja não e-.e'''e.: ,�a"UJ:linrlià�i;Je '.de Cor- Vler·gelll·O·.-. L.·v'ramento 1 I I fine nem mais nem menos, res-II OL

,.1 ", <lI
'. L Esp. em mo estias p.euro-pu -

ne. .leitol1 � e que 6' ear.,.no peito á natureza do fenômeno:101al':· ·atu.a, ; ef.lrno ,c.talilader .1
.• N monares (Bron1uite, A' sma, afirma a transubstanciação sem

t�aal••�.t1l?r .. ,ara . 'con'J�r�� o da "Conce'lrao . Tuberculose,etc.) cogitar de formular hípoteses em
�r.,lllle 'PI ���... '., �e.IIIlla, "

..

.'
Ó 1

�.
• tllçAO de cafe d'o .B�"sil·· p'8r.a relação ao processo interna ou

t?".ai.D4�. �."I' -!i>,�a ,a bb,��. i' Man�, çon�tancta c.erea· de ooze' pai�es ,roQ.sumido·' CotlSulfCíls 2 ás 4 hrs.-R. intimo do milagre.
.,

tilQ'!l.1 'U.� �.<!f,IIM. ,e,erva de: " ,: das D,ores e filhas res. Calculando-se o ctisto médic joão Pint�, 13-.Fone�,1595 A SAGRADA ESCRITURA,en�l'Ii., Dael�r "ue _�an�er', ��.; .�': ; . convfdam 30S paien- de 321 francos por saca a �or
.

Residencia� R. João Pinto. I nss palavras da Instituição, dá
tante leculGII. e seeu!�s, (I eal�r

.

' .' teso e prsstJ8S de su'as do. aquele volume exportado -50br.-Fone 1214 provas da, transubstanciação assim4. '101. ImagIna e profestor De·
.. I õ

. ..�. .

t' precisas e claras que se não possatia. ,.e o b!drGclliia 1.I�r Se �:re. aç es :pdra assts Irem a atingiuo valor de 15.729.000.000 pensar em outra maneira de es.
espt. e••

'

I.,e, precallo, em- mlSSét que n anda m eelebrar. de franco!'. Pdrec�ra que foram tar presente o Cristo na Eucaris-qu'allto '"De 'a
.

q:uantidade d� em intenção a alma de Vir-- por is-so gfana�m�nt� compensa- tia.
l8�b!.«» �Ã8 se modifica virtu- gilio Livramento da Concei- dos 03· plodtítow. As!im porém Pelas palavr:as da Instituição:.I�e.tl,. �� "f.lutr•. lado. em

ção no at:te!' di) Sagrado Co- não aCI'n!eCl::ll. O� ftsco": dos pai- a) tornll-se presente o Corpo.euI estftdo8 lebre 'a evoluçio _
t'

de Cristo.à••••tr.I.••• e ,refel,or Gllmow. raçao de Jesus. na Catedral, ses im�d'rtadorrs é q1,le receberam
b) ces�a de existir a substan-•• VaivlPida4•. 7;Jorp,.Washi.g· ás 7.,.30 hor,as de segunda� o trJl'lior heneficio. Apurou fl

,
eia do pão.�Ii•. ,1I.,eu .' ZC,oBel ..sio de �U,. feira próxiriJa ,dia·IS do cor- eilclJla. Ddamale qu� ,foram pe' c) ha um nexo intimo entre os

O ,rlneipal .elultadQ da diminui.. r·,e·nte. . .. , d·.l· I
d

.

dOI·'" fatos..

, �a os os
'

Qlreltos a usne:ros co· -

çfi:. 100lta.tl 40,' ·lIid.r�,eDle ., é, ,-o�f
------------

.umIDt. da' lu..iaosidade des. aore, 4.is. dos quaitl reprelentam brados pela t>ntrada do café nos

..trol. ia lua" pr••ueãe de' «» imperadór Tib,rio na velhice. países europeus, rendeodó em

,.eflia. e,e e profanor Gamtn" Foram operarias' ocupadolil em francos:'
flU't' ••01 II '�Plpõ.: .�ua)....nte eQnsolidar -8S .Jund�çõe.· de pala
de aa. 60 '1. dt �iiroglllie e cio que- fiz�ram essa' ...coberta
'lati e .Itro-rei Itrá cem vazell a' alguDs Pll8S0S da superfide do França
m.is "dIll..t. ,�q:�a...4C!J ell� por- so�o, J}UIl,l ter(eno muito humiào: Alernan1i8
centil'. d. hidrntebio estiver O dr. Magi,. da: Academia Ponti- Itali�'"
um tantd 'reiq-zidan N:�J!.guem 18 ficai de Arqueololja. reconheceu 'Su;';ciii
alarme, perim ... Não 6 de modo ,ime��lJtalI1ente nos. baixos-relevos Bél�ic:aalgum. iminente 'a 'catastrofe va·· :·os traços fision.orpico!lf df) impera· Dtici.a.a� não ha �nl1icjo de ,IIÔU- d,or rOJll�no. E escla.receu que um

.

n,ama�cll
danfa clilJ)atica alguma devilfo a ,arco de· triunfe 00 'ribeiro tinha fFUllandll\
aumento d. lumin0liclaele. do 101, '6�do el�vínlo por Claudio nas vi- Egito
dv.de 011 eomeCGI ela. hilltoria do :�jphanç�s do l",ar on�e se er«u.e Noruéga
DOllli. ,planeta. PI resto a BOlsa Pipalaçlo da c�ancllana:. �s .bal-, Can�c'à ' "

vida ., tio curt., �ue n6s ,6 quo '�t-r�Iexos descobertol deveriam In lat{'r' a
,,8Dl". i.de .. saUdilsQI d.st. "UD-, ,faz"·\par�. da deeor,ação do .0· g .

'

do IIU. fi.a... �ume(lt? Fot,?gra1i.' dos retra-
." tOIl apareceram' reeeDtemeate no

RETRATOS DE TIBEIRO. «Osltrvatl)re R.mano", e per
.- ·:Acab...

·

. de ,:ser iescobertos elas se .vê fltle IS'�S' vlaUgios &Ia. Aos produtores, afinal, deve·
�r 8C".0, nu. sJlbterrane. de alltiguid�tl8 estão, heM 'OBl!ilrVl- ria torar 'alguma coisa. Coube-lhes
Pal.ci. d. ebancelaria do vatica- d8s e atestam o estilio vigosose t 1I nesse' considelave to�a apenlll --_.�-----

lÍo tiDCe baixo�-rellv08 de . mar- da escu tlira romana.

·e
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·F1o"'l�nopolis, 14 de Maio-"de 1939
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RAQUITISMO,
.

fRAQUEZA, CIESCIMEHTO
.,

Tônico·lnfantilCER!NTE:

·.LAVI. 'FERRARI Cálcio, lerro,lósforo, ,9uuuá ( vitaminas

� MedicOInEinto scilio!oso _;;

LABORATÓRIOS .RAULLEÍTE......... � On�jna:g

••
�

...... IIttM1 51

r?l* --41' .....:Ina I-Pare;�Muiherl�tIltes-oorrespondente8 em to-.

'1
I .. ; ,

I.Ia.' •• leealídedee do Estado.
. <, (CoDsaltorio de I

C
.

'I Mlle Z)
..

IIi'
..O, � b O raçãe

. ·

._._

': ti .'�Mlto expresee em', artigo
.....",....elo. melmo solicitada,
.... tIiI,liea . '18' "respOnsabilidade
..._1" ..oi 'parte da Heda-
..li: ',." ,.,

I ..... '".
.

.

A••lãatilr.Qs

Centra �p�nol:O. que sãq .m�il
.tIue um alarme, perque são um

�esgos�o, o u�o de uma pernada,
aplicada duas yezes ao dia, pode
ser eficaz:
Manteiga de eacâu - 10,0.

. Oleo de ricino - 10,0.
Esseneia de r031l - 18 gotas.

Ane
"meitr.

,

TI1M3.tre
..

50$000
30$000
15$000

Pala,·ras, •• e

si par. e capital:
.... 5$000

Uma mentira injusta nunca é '

iustiíicavel, mas se está livre de
injustiça, pode parecer inocente.

A ..rr.lpoodencia, bem como

de valorea 'relativos aml aIlúncios Ha: uma mulher na origem dr
• ...il'HltarBl 4evem lIer enviados todas as coisa's.
M ·Dirater.PrGprietario JAIRO
�ÃLLADO. i

I,União B. e Recrea ..

tiva Operaria.
�

Ú,J.Y'J1S' de_��,ol.c;:t;llOS ?

IOO'ALB .

Svita a arteriosclerose
;' IlORAIÓRlOS . RAUL LEITE

:�.

Inl;tituiçã� Dobre
util

.e

Tesouro'
Estado

do

Total

Requerimentos arqu.va•

d lS por falta de sêlos
Adulfo . Worth - Itapllí. Adolfo

S}I�eira da Silva-Garopaba, An
tODIO Justen--Salto Grande, AI·
f�edo Maier-Siío Bento, Ame'
rICO \Vordel - Caçador, Abda/tl
João-Caçador, Antônio Vianade
Souzs-Cresciuma, Augusto Lier·
mann-Joinvile, Banco I. Comér·
cio Sta. Catarina-Itajaí, Clari·
balte V. V. Gaivão (Dr.)-Fpolis"
Cado!! Erodbech & Filhos

.

-Tu·
bar.ão, Cia. Malburg S. A.-Ila·
iaí; Carlos D. Malschitzky-Siío
Bento. Charlote BlumeI-Timbó,
Carmelita Urna Aratingauba, CU!'
t,odio Fr. de Campos-Laglls, Da'
vi Chiquete-Bluracão, Emiliano
A. Selene-Canoinhas, Empr�za
Sul Bra'3. de Eletricidade -JoiO'
vile, Germano Stein S. Á. _Join'
vile, Gualberto Bittencout & Cia.
-Tubarão, Honorato M. Serafilll
- Jaguaruna, Henrique Fey .Ju'
nior - Getulio Vargas, HeItor
Ataíde- Lages, Ipiranga S. A ....

Joinvile, José Ant. dos santos
....

It.ajaí, José Finke - São Bento,
João Miguel Borges- Crescia,'João Frederico Meuter, - To

..;
l'ão, Joaquim. Domit-porto UJlJ�
Leopoldo Weise- Blurnenau'TKrause-São Bento, Miguel

kmel-São Bent.o, Miguel II()1l
-Valões,-Olga A. Wendaose�
Fpolis. Olardes O. Mota-;-C8pdor, Paulo Lipmann-ltaJa�dro Braga - Porto União, .

Ind. Heunidas F. Matar8zo
Mtucelino Ramos.

.�'

ta

R.845.176.000
16.074.218.000
11.740.222.000:
1; 120.531.000
702.264�OOO'
761A77.000
577.541.000
195.371.000
126.336.000

. ,,5 7 .8�3.000
�4.912.000

S,chuldtLivrr,aria
de H. O. LIGOCKI

Livraria, Papelaria, 'Tipografiól, Encádemação e Fà-
brica de carirr bcs de borracha

Artigos para escritório�Livr0s em brancos-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas.
sinetes e carimbos de -datar, de metal, para inu-

tilizar estampilhas
Hua .Fàlipe Schmidt,' 27

Florianopolis -_. Sta, .Catarina PRECISA-SE ::r:Pl:c
dia de 100 a 160 mensal.
urgencia.

Conselheiro M�fra 12. I

40,22'.931.000

P.41 ""

,�-----�".,__�--
.
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Modernal lu m tn a
ç
ãoOTEL

O
A lnstaladora de Florlanopolis, com especlalí

dade em artigos eletricos, lustres, plafoníeres o que
ha de mais moderno.

Executa instalações de luz e força de acordo
com o regulamento exigido pela Diretoria dé Ilu
minação.

Vende os afamados medidores marca Siemens,

jBua Tr�JaHo .n. II FODe 1.67'"
'

N,) 133 P.)

. l'I;7;'�e;;ii��t:;'sp -��?J)4jileira de Josê"érav;�li', _MOVEIS MO:O:;;UNOS pelos meneres preços

I
Dormitorios eom 5 peças, "esde' 500$000

SALA DE JANTAR COM 9 PEÇAS: 650$000
'i' II MOVEIS BARATOS sõ.na Luso Brasileira I'

i I ã Rua Saldanha Marinho 22 ,

.�; F---.--·-;-:-.··-�ifl:--=-- '-4 _ i'1I'Ii:ô4 1[" ;- .... �

I
, i
.?I :
, I de Segurança

Crú (Diesel)

r�prietario :

J(l!�(,
Vantagens do
RE·I, a

Fogareiro
Gaz de Oleo

E' o MEU-IOR D('I [-'JHAÇ/" E NÃO _E' o MAiS
CARO.

BANI-lOS QUE7\.rfES E FPICS A QUt-\LQUf.R
HORt.\.

LUZ E ;\�.JUA CORHE,r,ITE EM TODOS
os nu" l'"\'l "-,"v. \...J fi,l'\ �.,Xi.

- ---------'-- ,---------

Il APlD o porque o seu calor é mais intenso do que de qualquer outro tipo de
Iogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente.

ECONOMIt::O porque não ha no mundo inteiro corobestivel mais barato e com mais

cdorias do que (l Oleo -2rú.
C O M O D O porque funciona sem bomba, e a chama sem ruido, limpa e azul,

gradua-se cerno a do gaze
PR A TI t; O porque uão necessita preaquecimento, nem tem possibilidade de entu-

, pimento.'
D 161 ENI� O porque não produz er;le.tii3çÕeS que possam afi..tar o pllladu da cOi'nid".
S E G 11 B O porque funciona sem pressão, com um cornbustivel não explosível.

.
A, S SE IAD O porque não produz fuligem, nem suja i1,S panelas.
B A R A 1f O porque o seu preço está ao alcance de lodos.
----------_..._------- ..--

O Oleo Crú. para o ("gal'f'iro ·'B1E.�f" custa 800 rs. 'o litro e produz uma chama
de gez azul e de calor eh'ladi:.>!iimo. durante 10 horas.

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

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

da na praça.v-Peçam d-ruonstrações e catalagos, ao urtico vendedor na praça:
,.��.� � �� ;;t, Rua I!Joã@
�D�1m �� Pinto, 14

Gazeta"

I
Produtos de ótimas Ql,.,J alid,9da��
Refrigera�1I�:Jres NORGE

/

Radias PHILCO

r'j· '·l •

R V' -,
i''..t:SH"enCla: 1181 w'o:tl!.le

de Ouro Preto, ·42-
Fone: Consultorio, 1405
Fone: R�:sidem:ia, nS5

I

ii
,

,

Distribuidor' para o Estado:
JOSE'DAUX

��'f'JI������

�
��
ti:

:m�.),�
� Ca�i�a!� fUfl«!l@ �� rr!!)�61nf&
��
-1�
�í
fi"
, ��(,

��
ii

W. A�ona. em conta corrente. os segúlntes jures:
� Deo. com ]UfIJS (CO�í11E'RCIAL SERi LI1IiIITE) 2% ara

t� B�p. límítados (limite de 50:000$) 3% ala

� Dep. populares (idem .de 1O:OOO� 4% aja
ii> Dev. �e aviso prévio (de qualsquer quantias, com retiradas tam-

% bem de quaísquer ímpertaactas),
iJ com aviso prévio de 30 dias
.,,;

idem de 60 dias��
�. idem de 90 dias
$
� DEPt9SITOS APRAZO-FIXO:

� po 6· mêses
"t"i pOl' 12 mêses
tW Com 'renda mensal

'

i,��..,J. LE1:SCmE:"EM10S
Seíeíto ao sêlo proporcional.

, Expediente: das 10 ás 12 e das 14 �s 15 hQras
m Aos sábados: das 10 ás 11,30 horas.

.L::'::::: SAT�TE

:.' I AdvogadQ ,

Rua Felipe Schrnidt,' 34
Fone 1631

(:;,nn(ca em

geral RUA CONSELHEIRO :MAFRA 10 - FLORIANOPOLIS
�

."'-'f�'''''''.-'.. '''''.---,."...'''.. ...--.-- I

'

4;' f· ,

• _4

,

- 4!iZ;;;&J� �'JH,";t�fe�Jj.�,4;'i..4 .'$mllllli'....�l'!W�M·.iji,""�llljI, $; ;,iW;:S:;"!!i""!IQ . ..t

'!![Conforto, .. istinçãl, e ateza f
,

Com 'EconOmia' i

nos Trabalhos do

<
Medico especialista em

i Molestlas do Estomago,
;' Intestlno, Fígado e

. Recto -

CURA RADICAL DAS
.

"

lIEMORRHOIDAS E VA-
I , _

lUZES SEM OPER.AÇAO
E SEM DOR
CONSULTAS:

,
A' Ana Tt'sjafi@ n. 1

piariamente das 17 ás 19 hs,

l�n<r'1,

DrL Pedre de Moura Ferro
3,5% ala d4%· ala.. í A .vogado, ,

4.5% ala I �ua.. Tr�Ja.n� .1. (sob.)

.
i IIAccacio Mo-
;! I

1@G;!yOO:oOtl$ooe
259.146:161Q$noo

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E 'CORRESPÓNDENTES EM T01I)O 8 PAIZ
AGENCIA I,OC,'\.L RUA 'fRAJAN8, N. 13

: ,. Só
Censultorto Técnico de'

IVO A. CAUDURO P-ICCOll
Enge��heirD_D fJivi'l

, \

)
4% ala
5% c

4.5% ala

Profisal6>nais ha�Hitados para
OS ramos 'ele ehgenharia

Administraçãe. ccnstruçâo e reforma de ,,:
'

pagamentos em prestações'
fCroJét\...)$ em geral

Escritorio central: Rua 7 de Setembro,
:Porto Uni

ã

e

todo
, .
I 1t'1f:.� � r"'''' '

I (I � � & (,,1. tem;seu escríp-

. I ftório d� advogada á rua

'! Visconde de 011ro Preto
I '

I n. 10" '_' PhOflP� 1277. ---

I· C�bn Postal, 110;., I

4% a. a.

5% (

47
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g r a n I d i o s 'a p e I e l ai, 'e n t r'e
Auai e ramonàaré

'o

6 turma do Tes-our-o
hoje ern S._José,contra o
--------------------------------�'-�'-----�--------_--- --,

A GAZET
� -�

do Estado jogará"
América, de Pc?Jhoça.
o

Redator: ,MuriUo';,Nei
, -'" -

.

...

. '-;'1 . �

o esquadrão do Te -i '>1MWib! '.....
,

I
'\"

souro jOj�: em s·!Facu'l'dade de -

LO,TER,IA 'FEDERAL'
! o simpatico gremiolpiranga, Direci'atO.tadil.l�naSta.' QU,A,RTAS 'e 'SA,B'ADOS','
I da vizinha cidade de São Jose,

A Diretoria da Fedéração Catarinense de Desportos, em I promove hoje, à tarde, um inle- �dqui r a o seu bHh e. te; rio
"

sua reunião de hoje, I
t f ti I ti RecflBlíeeifta peloGo-

S;ressane esnva espornvo. d • I �Ia-O p'r ....nllll'faeResolveu: ; .: A partida p�in�lpal ser
á dispu- verBO, Fc ef: ' na �u,. """',�.- asa

d I· tada entre o Invicto "onze" da
I
for....ad do22dedc �to bn•

'.

O ,U n ico ! '

, De: acordo. com o pedido,
.
por escrito, en�aminha ,o pe a

i Associação Atlética dos' Funcio ,509,' .'

e e IDO o

.[Liga F lorianopolitana de Futebol, desta Capital, registra os :

narios cio 1 escuro do Estado e I de 1938 RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 - .;' .FlorlaoopoUs
sttgüint�s ,a:�a�ores.: "' I o. homogeneo conjunto do Amé-l ED ITAb ,-Pelo Ptgueuense F. C.

'. : rtca, de Palhoça, I '

. , �.I'- �, .

. � "
,_

.

' q A.ugusto.Harbosa da ,Fonseca; .2-ltamar. Ferreua,.3-: i
.

A. em�ajxada �o. valoroso I
Concu ses Po.-:IAval e Tamandare farãoCarlos MJncl� �llho, 4-Frankho Rocha, 5 Maxlmo Coutinho; gcemlo alvi-negro pernra com des- ra professores '

',' .,",

6"�Noel �elx�lf'�da H�58; I! tino aquela cidad�, ás 12,30 hs., cate�rátidos de esta tarde uma pa,rtid'a,
�

Pelo jl�az. F.�', : em ombus especial, gt'nh1mente D; relto Romano '

•
.

'. 1) Antonio Balista; 2-Bruno Boss; 3-:-Wanderley Fr�n- pcsto à sua disposição pelo clube ' D' >'_' I d s- sensacional
�o�j; 4.::=A�elard� _�� !--,u�, Andr?de; _5-:�rna�Abreu S�nta RI.ta;

i promotor do certamen esportivo. "-�rla:r�lLten í�a- .:
.

.

,

'

ú-Eberto Dutra" 7 J05e Vieira Dutra, 8 Osmar � lorentino] '. ;.. g Grs''"1de InterE':Iosse em tor .

Machlldo. I Dornlng'J çao do Traba-
'

-

.

' ,nn
Pelo +Tamanâare' F.C.R

!
espo:tivo lho dS,E$egunda ,,"�')dada do cama,

..
1) Gilberlo S. Vieira; 2-Aldo Vidra, 3-Alfredo Pi-

•. •

De .adeal d� sr. duu'or dire-
.. pe��at�lc::ta ?id€'1i_c:e�"Q�a'dros

nhelro,. Florlanopolls tor , Lço público que se acha! .' .: .Fr�dr'''Y''''lnar -Arblt,ro ;

Pelo "Cl�be �tlellco �atarinens�"·. .. lAvai x Tamandare' r�berta, na ?ecr�tatía desta Fil- .,Logo mai�,'Db nt�pete venr�e" .BOILa �ro�o�';o. Bei�eta ,"

1) lzsies .I.lvr�mento, � -:-Eucltde� .C��utJ da �osa.:_3-1 . culdade, a lOS�fiÇ�O !;IC!l, concur= da rua, Bo�alUva,� avarancs e Ola- O;mar CaClone NI�et� !or-
GIlberto Leal Meireles: 4-Harcldo do E,pmto, Sa�to, 5 Ha-

Saco dos Limões S05 Piara provimento dos ..:.:-rgoe b�s ruoros estarao frente a Irente, '. ner,()h Saul,
roldo Silva; 6-Léo Max �eurschueite; 7,-Mano Wlet�orn; 8- '0� proles-ores catedráticos. de' di.putendo a �e�unda rodada do, (

Osvaldo Ramos; 9,-1 olemino Sentana Filho; 10. -Ruoens Bar- Caxias li: Prainha

D, i,reit,ó R,o'mano
e

Oi.leito
[ndus- cam�eonato oficiai da

metJoPOlej
Tamandare'.

teto. - trial e Legislaçao do Trabalho, barr"gll-verde., .

Pelo'Rllis F. Co" Trindade �r;rfôrma�d0-edilal put.\;cad��:lO Enqultnto o, clube de. V.alter Rezende

1) Mario Cruz; 2-0dilio Cruz; 3-0sma.r Silva San'
Limoense x 13 de Ju/ho I' "Olario Of.icial do Estado», d..-! Lange pt.�c��ra:a:; honrar_ o :.Jl�.ul? ,Fred ;f-\quif!o' .

.
14 de feverer. do CO(,'elte ano, de c�mpeão de ,1938,0 Taman: Carros'-'CãlÍ{dó-":':�uarita:� -;

..

2)-Fica concedido a Liga FIl}rianopolitao'lde Futeból le «Dídrin da Tarde», de dare empregara todos o� seus Po�ons Biaulio ·'Baia!lo· ,Ca<
o prazo até 5 de Maio próximo, para o registro dos amadores S. José

: 114.-2
- 39.' ,i esfo.rços pata fazer valer tambem reca Silvio�',

apresentados, sem a contago::m do estadio devido. . '[esouro do EstadoxAménca
,

O ,...pra'zo �a inscrição . c�ne
. o �Itulo que galhardam�llte c�n: �� -" "

3)-De acordu com o pedido encaminhado pela Asso, ! de 1:J fevereirO corrente a I � qUlstou de campeão do TOInel(J. A partida preliminar do gran-
,,"

dação Esportiva Vale do Itajai, regis�ra os seguintes amadlr Joiovile de íu�ho proxime. .,' ;i·Rel�[J)pBg(lR. .', .' .

de jo�o será disputacJa pelos
res: Os r.otlcursos serão' feitos de i Isso vem Aumentar amda mais quadros secundarios dos mesmos

Pelo "Cip F. C." Brancos x Pretos
I acordo c�m a legishiçào bdera.l. o interesse pelo liensacion�l' cot�jo c1ubes>os quais. dbvido:·i�, exêe":'

1) Alfredo Medeiros; 2-0s1ard.o Paim; 3-Sebastião
Rio

I vig' nte. "
. I

e tU?O no�, levar. a crer que pre- lente fÓ,rm& q!1e ostentam, promco

Lucas Pereira Junior; I .

Os ir,teressR�os .deverão
_
diri,:,,! senc18re�oli uma luta. de grandes tem travar u-ma luta intéressante.,·

Pelo "Paiss(:lndil F. C.", de Brusque Fluminense x Flame.ngo gu-se, pára mais mformaçoes, á pro�orçoes.
_ , .

A pr�liminar começará às .14
1) José Custodio; 2-Waldemat Klann; 3-Waldems! 5. Cristovão x Bonsucesso Secc.etaría?a Fa{uldade_

. I Salvo mod,6caço�s de uluma hotas e a peleja' principal está

Kahler; 4-Willimar Rlstow. -

Flonanopohs, 15 . de Feverelfo' hora, deverão os dOIS quadros en- marcada para ás 15,30 horas. "

Pelo "Marcilio Dias F. C." S. Paulo de 1939. , ! trar em campo assim constitui· . '�,

1) Ranulfo An,astacio Paulo; 2--0smar Ayroso. • Osvâldo Bulcão Viana I dos: Arbitrará o embate o' tompe-
B " d B rorneio Inicio .

I
• • -..

LPelo "S.C. rusquense. e rusque Diretor interil'o da SecretalÍa tente e cnten,>sO JUIZ' eléco"

1) Ariberto Dlegoh; 2-Arno Pedro Gr��her; 3-Ireineu Vi&to Visto. Arai Campos.
Walendowski; 4-Artur Schlosset; 5 -O&waldo- -Slegel. UMA ASSINATURA MENSAL João B. Filho A. R. da Silva Joel

4)-Fica concedido a Asso�iação Esportiva Vale do . DE «A GAZETA:. CUSTA I Diretor' {nspetor:Federal; . A'o.ldo DiamAntino

It .jaí, os mesmQs fa vares de que trata o' Item n. 2, desta Dota. APENAS 5$000 --� _'- '- -----

U
....,_

,. - '

5)-0 registro nesta Federação, de tod�s os ama�ores .., ....-------------------.-.
. V i a ,ç ã 0.• r us S'a n' g" adescritos nesta nola, é a contar de 5 do corrente mes de Abnl.

V
' • t.

-

-
-

. d' D .'
r ar.as no as I SEGURANÇA -_ RAPIDEZ _, CO.MOObD4DE

Secretaria da Federação Catarmense e esporto!, em ..

DírigidQ pelo socio JOSE" MAXIMO'
,

'. Florianopolis,23 de Abril de 1939.
Termina hoje o prazo esta�e-' :),' TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS

Flerdoaldo NoltrelCa lecid,� pelo �eparl\\mento,Médlco .1'\
ENTRE \ ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

vice-presidente. da Liga Canoca para exame dOI: _" _

Falando por Forquilhinha, Mãi l uzi�, Cresciuma, Cocal.

;profis�ionais,
.

I Urussanga, Orleans, S. Ludgero,Braço dº Norte e Capivarí
,,�-' DUAS VIAGENS SEMAN A.IS em c()mbinaçã� cóm a�

O Conselho Superior da Liga "

linhas de onibus Araran(;uá-:,Porto Alegre
. PI.

.'. CBriocil vai teunir-se n. próxima, ' SAI'DAS de Florianopolis ás ter��-feiras e sabados

A LI,ga. de S. au o IniCia,: quarta-feira pata apreciar um� \ -

as 5 horas da maDhã

.
• .

. til
ii

d d _ pr�posta do Flame�go. e Ban i . SA��DAS de Araninguá ás quintas-feiras e domingos.
bOle, suas a IVI a es gu', ref�rente aos dOiS mlOutos do I ás 5' hc.>râ3 da manhã - ',., ;.. ; , : ,,-

.

jogo aCidentado. A, linha de Por�º Alegre chega em Araraoguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto '

.

Alegre aos domingos e quartas-feiras '

..

'i :

AGENTES-Arara�guá:. Bernardino' Maxiino- Forqu:.
lhinha: �. Gabriel Harils-',CresciuJIla: Ado. Faraco Filho-.
Coc�J: Zé,ferin� Burigo & Itmãos-Uru5sanga: RosaDo;
Damiani &N�!:;;�li:�::d�}rroS:dri�f.i:::latti-Braço�: dó -', "

'."AGENTE EM FLORIA�:tJpOLlS·
.

.

. J'oão Neves '.
'.' .

'

.

Rua Trajano, -2-Fooe, 1653 1. 1HOTELO,OSVIAJA�T�S -procurem para se hO,spedar em Arar' oguá ' .••
P..opr�etario-J��:E!> MAXIMO

/

di
,"

f'ederação Catarinense
de Desportos

_r�tO�TA OFICIAL

tos.

.�; ,

guinte:
l' jogo--lu}entus x Ipíranga 9'

2' »- COJ::ercial x 5.P.R.
3'

.

l>' - Santos x Espanha 10'

4- .. -Portuguesa de Es-

�. partes x PorlU!;uesa
5antisttl

5' lt -5. Paulo x Palestra

» -Corintifilns x Vencedor
do l' jogo. O Bonsucesso comunicou à

l' ».:_Vencedor do 2' jogo x Liga Carioca que multou o ar-! '

Vencedor do 5' jogo. queíto Inglês em 500$000 por.

é a se- 8' »-Vencedor do 4' jogo x indisdplina; 500$000 po� não

Vencedor do 5' jogo. ter com-parecido ao' iogo com o

l> -Vt ncedor do 6' jogo x Botafogo e suspensãtl d� 6�,
Vencedor do 7' jogo. dias, por não comparecer a trel-

.

l> -Veóe�dor do 8' jogo x' nos. . \
Vencedor do 9' jogo. . I

Cada 1og.dor do. clube vence- A Ile!eção d� .Cruzeiro abateu

dor do torneio receberà como, I} combmado de Herval por 8 a

premio a quantia de 200$000. 1.

'.' '_ \
,

S.' PAULO, 13-A Liga de ?
S Paulo 'inicia Ilmanhã suas ati

vid&.des, realizando o classíco
Torneio Inicio.

.

A: tabela dos jogos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

.

A Gazeta florianopolis, 14�5_..,1939
_I.cu�ão profer id. pel'D �I� satisfatoriamonto garantidas, porque o soUado policial é e sen-'itodos .nós, tem por missão manter a ordem nas suas regiões e de"

T . II tinela alerta, que "ela pela ordem, impondo pelas armas a mais fender a Patria onde quer que se torne preciso.
ar. I. Tenente FarmaCfEtUtr, ,fiel observancia ás leis que regulam os direitos e os deveres dos Elevemos pois, as nossas almas de patriotae, num preito

Vt
I

eidadãos.
'

sincero de gratidão a todos aqueles que passaram por esta caserna,IDe Ild.fanso Juvenal, I A açio meritória do soldado policial catarinense, não se chefes e subordinados, cooperando patrtoticamente para o engran-
. têm limitado exclusivamente á "oss;; terra. A sua benemerita atua- decimento dessa obra admiravel, edificada para o bem de nossa

por �o a' 8- j8o da po � se d ta Dí_lIÇ�o tem ido mais longe,' polque, além de. fiél salvag�a�da. das �:rra e segurança de nOS51\ extremecida Patria.

t..tO ri � do C Iub oos OfiC ie iS I
leis e da ordem dentro do Estado, ele fOI sempre o mrransrgen-: ��������] ���1!5"1t_� rida.

FO rOa Púb I ica na da tal te defensor da 50ber8�ia, e inte,gridade d� N�Çã0. ..! � R ' Fi" +-fi
- � Gil Fausto de Souza-Péd,�

'i " I Quando o: s�lo s.agrado da P�tr,la., fOI certa vez. invadido; r: epa � ,!i.Içoes � translerencia de apolices->Comoanlve,rsarão da'llíet�rlda pelas herdas estranJel�as, os nossos POllcl�lsmarchar�m )untament:!� Públicas it
requer José Ft;rreira-Pécle Ié-corpora ç. O r'Y"'t I I ta r

j,c?m os �eus bravos Irmãos d� nosso gl.oftos� ,Ex�rc'to, e foram !d i �
li � tias-Sim.

. ,fora, nos campos do Paraguaí, lavar com o precioso sangue a no� : � k
E C d d G

.

FdI! d
. .'

I bri d ('Ih d l"�""�-"$"" ��...�
xmo. Ir. oman ante a uarmção e era. oa com que o estranjerro procurou macu ar o lIO os I os o

I
""'_:II ..".,.,""'_:o ��

Exmo. sr. Comandante do 14 B. C.
I
nosso abençeado 'país.. . . i Tesouro d.o Estado

Exmo. ar, Comandante Geral da Força e Pre�idente do ,Em toda" ss lutas que Ioram do Imperio, até a implanta-l
Clube dos oficiais. ção do regimen republicano, o policial catarinense esteve sempre! Requerimentos despa-
Senhores: I ao lado dos poderes constituidos da Nação, pela delesa da ordem! chados
O Clube dOI Oficiai$ da Fôrça Pública não puderia 01-1 e garantia das leis. 'IYidar I data de hoje, em que a efemcride recista mais um ano No regimem que nos feliciia, 9' Brasil continuou e continúa

d. t.ln..!,ita e patriotica. existencie de n�Sla coaceituada cClrpo-jl a .cont�r com a' �f.licidade da força .e�t�dua! catalinrn�e, inca.paz!
..çt.; a..ma 4, IJue=, r�ullldo COI assembléia leral j!)&ra a posse de hesitscões e de deslustrar a honrosa, tradição .do soldado barriga-]
.. dn.tori. que deT�rá lerir OI seus destiaes seciais'!lo bienio ; verde. A.Republica, como nó sabemos, tem tido os seus dias de

q..' Hj. se inicia, qui, • leu dilno presidente dar á reunião (I inquietação, em que mais brasileiros Jipo tentado impatrioticarnente l'v1a"río Bianchiui, Lagunâ- Antonio Stankiewez, Tsboão

d I d Dê-se baixar' para.o 2' semcstre·I-Mafra-,Indeferido.eu'_ eu•• 10 eni ade comemorativa e incumbiu-Dos, si b ...m abalar 05 solides alicerces da democracia .em que ela se firmou e

qae dü_certadamente, da h.nrosa miesio de dizer da e.gulhosa a t· orça Publica do Estado, tem lutado em todos esses momentos
Benedltb Holmaun, Blumenau1 M21rtime Hyde --Mafra- h'?-

..ti.façlo com que 08 aasociados vêm traascerrer essa data tão I críticos psra a� nossas instituições liberais e para a nacionalidade, -Como lequer.. deferid<J<

jubiloso • tl� arata para todos �� �ue mou:ejam nesta caserna e' 80 lado das f�rç!'ls d�fensoras dos p�de�es constituidos: porisso a'
p Em:" ����al(', rEstr;.da dos

-cn'.lam a honrada farda do miliciano 'catannense. Trazão de ser da c;onflança que ela IllSplfa.'e do conceito de que? °I�er: o�. Wo �efu ,r.p S�retaría -da Faze-u-

. :Senhorea-,-Sao decorridos .10.4 anos, que uro dos �aisí go�a por parte dos po�eres pubhcos da Naçl\�., "
, enr:que,,� e:tp Ia, J

OUS(I a e Agrieultl"'''8
dil•.,1 Iilh.s .testa terra. e dOI mAIS Ilustres varões do Buml, o! '" 1-\ Força Puhhca do nosso Estado, SI não e tão apare' ! �t dondo ln._eferwo,. Não ha

Requerimentos despa-
emi.ente • inolvidavel comendador Feliciano Nunes Pir�s, que tão! Ihadc como a dos grandes Es�ad,�s, nêm por isso deixa de ser I'

l�. que ampare o pedido.
chádos

"slinalados beneficiai proporcionou á sua terra natal, como Pcesi-! eficiente. COIDO o tem demonstra:dS em: toda\s as oc.asiões em qu� i DIA 18
dente de Dossa .':ltio Piovincia, compreende.do com aquela visão i tem operado, sendo pois, para o nosso�Ofgulbo, uma corporação que I
extraordioaria de est.adi&ta do Im�erio, q�e sem

�
a ordem mantida: se impõ'! á consideraçtiq de t0dos,

I p�lo valor dos seus elementos.! Eo:prêsa Fôrça e Luz Santa
em toda a sua plemtude, não sella pOSSlvel promover e assegurar I Não somos nós que vlwglonamente o afm!'amo�; quem I Catarma, Blumenau'-Co:DO ee-

o prOl'elSO da Pro�iDcill, a?uDdant� d� .

elementos heterogeneos,: assi� se tem �anfestado, são a� .mais' altas �atentes do nl)s��! quer.,. ..

"romul,ava uma lei extlDgulOdo o meflclente corpo de guardas, glOriOSO Exhclto. que nos tem vmtado e admIradu a nossa Ja I Alice da SIlveIra Gomes, S.

'raunieipait, e c:rC4odo a F8rça Policial militar. 1 apreciavel organisação e os chefes militares que nas campanhas, 1 Joã� Batista- Indt:;ferido.
NAe cabe em os estreitos limites de um discurso. evíden-: têm tído I COl1táto com os 'lOSSOS oficiais e soldados, e não se can"j DIA 194:iar... fielmente o que aquela sábia e admiraval prOVidencia vêm: sam em elogiar, o S\!U valor na luta e o seu elevado espirito de l

,eprflentand. p�ra a 1\.olla. terra e o nosso país, ?�ssell cento ei d;sciplind, abn�gação e sacrificio.
.

! Nicolau Buatin. Fpolis.-De DIA }1
�cet anes, poli, •.hlstonco de n05sa Fôrça PoliCIal, q.u� evu-l O maIs notavel progre�Si) de'. nossa corp��ação data. de: acôrdo com o sr. dr. Procurador
'-tu e preapereu admn..elmente, transformando ·se na ehclente c, 1 9 I 7» ano em que passou a ser conSIderada auxIliar do Exército,! Fi<cal s'lbml>ta-se o pedido á Carlos H k S, A D

d I F·_ P.!.bl· d h' h f d d I b d EdU ._
',_. Qepc e '�-l ague-

m•• ar vrça "Ica e 0Je, a que .temos a ?nra e o orgu por orça
I
e um acor � cee ra oenhe o .sta o e ama0.

_ cons!�eração do exmo.sr. dr.�e->;:.e, a qu�ntia de 338$100.
�. de pertencer, representa I,onlo e bnlharlte capitulo da historia A.cançou o elelado gr�u. de prosp_erJdade em que s; en aetano da Segurança Púhhc�, i Carneiro Junior & Cia.-
militaI e da eveluçlo. .dt) pais.

,
. . . . .

contra, graça5 ao desvelado. cannno .dos que, desde aquela epoca, I de vez qUt! a multa foi aplica-! Pague-se a qUl.mtia de
�.sd. a ?rlaDllaçA;> de n�ssa mlhcl�, o polIclal catari- 11 tero coma1ndado, e que ,vIeram pleiteando de todos os governos, i da por- autoridade . policial. ! I :000$000.

DCDII fOl • conceituada e lOdefechvel garantia arroada, em que () ,amparo oe que se tornara mer-ccedora. " I Cia Minas de Rio Carvã" - [ Carl 5 H k S,A--P
"I autoi'idade"à co�"tit�idal se escu�aram confiantes,. para. a' manu- Desde, o váloroso coronel' (Iusta,vo Schmidt que a transfor� !-Lagun�·-In�derido nos ter�nos 1 �e 8 p�anti:odec 1l3$600. ligue-
tcoçlo .ta ordem � ,eaurançl pubh�a�. ."

I mo� �e Corpo de, S�guraoça em ForçarPpbhca, dand.)·lhe } mesma I das informações.' i
A presença d. toldado polrclal em qual4uer pArle da orgamsdçãG do ExerCIto; passando pelos ('.omandos do saudoso J' i ALUGAM.SE QUARTOS a es-'

Provi.eia, representavA a trailquilidade, a paz e a ordem atsegu-,. maTor Nascimento Lins, qUf: te've-: piir ela muito carinho; corontl i
.

DIA 22 J tudalntes, mf.1ohços do comeI'cio Oll

da d d·
.

f' d P d T V'
.

f
. .

f' I di_) I
' I casa sem lOS.

ra s,. te os PO' erlam exercer os seus mlsterClt, c"n 111 os na

I'
e TO .....opes leus, que OI o seu 10 atlgave remo 6 auor, ne a: I Rua Almirante Lamego 67.

c.rantia que a sua respeitada autoridade lhes oferecia: aos fa'Lilias introduzindo apreciaveis melhoramentos de' ordem moral e material,: Dto Laux, Biumenau-Como! 15 V 7
..aeatiam-ae protelidas nos .eus ·lares, os trabalhadorea defendidos! não descurando o preparo tecnico dos oficiais com a Crt�llção de

I

reqUer. ; -,.---

"801 ae� lab6res., o. cGmerciantes garantidofl nos seus negocios e I escolas de prepa�ação e aperfeifoame�to e.a inst�uçãO das praças I!l� d� Sf)Uza Balista da Síl-I,,até OI VIandantes alsegurados nos seus percursos, porque todos. I com o estabeleclme�to de escolar regImentais; capitães Lopes Ca- va, Fpoh�. -Como lefjuer.
viam no policiai" o.•entinela .sempre, alerta, v�laodo zelosam�nte minha, Risoleto Barata. e Renato Tavaresr que tanto por ela se ,I Ipela Iccurança publica, e sabiam qu'e os malfeitores en'ontrartam lpteressaram; coronel Almcourt Fonseca, de grata e saudosa me- DI1\22

.aquele defenlor das leis, ao serviço da justiça, numa fôrça caí- moria e genernl Valga Neves, que 'tanto a estimaram, até o sr. I
I

bi.,ra •••eul abusol. " ,comand'mte C!1ntidio Regis. que tem sido um incan5avel continuador' Joaquim E. Torres, (:ruzeiro!
A Capital se desenvolv.e gra4lualmente e o mesmo pro" da obra do coroneL Lopes Vieira, desvelando-se pelo seu engran' -Como requer. I

area•• opera-•• no interior da Província.,' e, consequentemente, com fdecime[ll� •. �rocufando aperfeiç�a Ia sob todos os pontos. de Vista)
Saulo Ramos, Fpoli!.-Corno

...UIDftlto da populaçlo e o desenvolVImento da produção, avul- de �ua fmalIdade. - o progresso de nossa Força Pubhca vem se requer.
ta.. II cOlllpeti!,õel de interesses que, JIluita$ vezes. degenlaram elD 1 acentuando de tlll forma, que Santa Catarina póde hoje ostentar Abelardo Rupp, Fpolis.
entendas infrinlidon�1 dai lei" necessitando por issCl, maior vi-' uma corporação '-)ut", na valiosa opinião das autoridades que a I Requeira ao exmo !l. dr. Secre

l"aoá da F&rça Policial, para a manutenção da ordém. e a I tem observado e na sincera expr�ssão do nosso povo, orgulha a I : ário da Fazenda.
cMp.ra".' se .e efttlo, neeeSlar�amente, amparada pelos govêrnos I

terra catarinense e representa uma sàl"ida garantia para o Estado e I Tacito O. Matos, Urubid
opw...., que procur�1D 1010 aumentar o seu efetivo) tornar mais I a Nação.

-

I Requeira ao exmo. sr. dr. Inter'
emicftte a ,lua .Iciplina, mais aparelliaados os 'seua meios de ação, Povo e govêmo confia� mi lealdade e no. valor da Força: ventor Fede.ral juntando certidão
e, thf. maior , a c;onfiança por ela inspirada, mtiior o acatamen- Publica do Bstado. porque Vem rrà apreciavel grau de instrução: de nüscimentQ dos filhos, prova
t.. por aquel�� �ue en'fergando � farda do lIo1da:h, poliç.ial, não dos seus e���entos. que a �isciplina é a baile de sua constituiçãO; de que vivem as suas expensas.

�o�pam lacnf�c!o. e. laeIJ_J serVlr aos poderl.l� publIcos. em bene- de forç� ehclente. E, aprec�ando a �ossa,co�po�ação por e$se ele",
laCIe tia tolehvlGlade catanncnse. ndo pnsma, qos prestam SIncero preito oe Justiça, parque todos 1 DIA 25

O pr.lrel80 apraaenta-Ie agora importante por t9da a
I nós,

desde os chefes aos mais simples subordinados, somos fieis aca-I
pal'h, .p�rque OI que par� �Ie contribuem, vê.n.se. �arantidos nos I tadore� da disc.iplilla, �o�o. base fun�amental da orgamsaçã? de: Ba'lco do Brasil, Fpolis.-Co-
HUI darellos e nos leus haverei pela Força PoliCiaI, que é 0lnossa rorça; e essa dlsclplma se mamfe:.ta em todas a,; ocasiões elmo requer.

h1equ� eode aI leil e a Justiça 8e amparam para fazer valer

051
por toda, fi parte. Apropria existencia de associações de classe! - -

seul direites de garaotir a liberdade individual e pcomf)ver o bem (lt�ntro da corporação. como o Clube dos Oficiais, não é sinão um • Prefeitura d. muni.
eeletift, ..as, aqueles para os 9uai. o trabalho não engrandece reflexo edIficante dessa salutar discíplma, porque ele diz

.

eloquen. ! elpio de FloriRDo-
hem dignifica, p�8Curam por' todos eiS meios assenhorear·se dos temente da solidarieàade moral que sendo virtude carateristica da I polis
b�Defici.. oriundos dos labarca honrados; e sur.gem os malfeitores união da Familia, não podia deixar de exi$tir oa grande familia:
ine.oDveni�ntel e impatriotas, que 'se agrupám e se insurgem cGnira militar q\Je todos nós representamos. i Requerimentos despa-
'ât leis, atentando contra a liberdade individual e'a propriedade Essas associações �e classe revigoram o sentimento da I chados
pri.ada, precurando llqui e ai perturbar a marchl1 ascencional do afeição entre os elementos das corporações, estabelecendo e' man- !
preare... da terra eatariaens6, como aconteeêra na regiã.o do e�' tendo o espírito de solidariedade, tal como o que nos congrega e!

,_�;. ,,',
.,

�do, e �utrôs lugares. mas, a nossa Farça PoJicial, já for- já ultrapassqu o ambiente em que mourejamos, porque o Cll:lb� dos I
-:'

.. :'

_, ���* ·aparelhada, nlo lhes dá tregoas, indo ao leu encalço, des- Oficiais da Força, tem procurado edificar umà obra salutar de! Zacarias Anselmo Felis.bino-
f>ar.....4o-.e. ditsolve04o os .eus agrupamentos. congraçamento, estreitando num élo confortantn de amizade os nossos: Péde tcansferencia de prédio -

E as ,"polações .itimas da sllm_ba .:lol malfeitores, ,,@in· irmãos de armas do. demais Estados da Federação, que, como Façt>-se a traHsferellri" reque
iSIffir\1l".mw;,im>

DIA II

DIA 17

Interveutoria /'

Fede.-aI

Mês de Abril Guilherme Puttkammer, distrito
de Bela Vista-Mafra - Sim
nos termos d� informaçào d�,
O. T. C.

'

DIA

MES DE MAIO

Standard Oií Co. oE Brasil
Faça-fe a devida juntada.
H. Ksp.rsten-Restitua-se.

Dlit II

Quer recfb�'r bôa sur

presa que lhe fará feliz e

lhe será de grande utilidade
escreva a M.

Brau_- Idão.
Caixa Postal, 1476

Rio de Janeiro.
Sêlo para resposta.

Vend'e-se um alambique,
que produz em

5 horas 160 litros' de aguarden
te, completamente novo e coO!

serpentina. Tfatar no Botequim.
da Praça 15. Esq. Femando
Machado.
3-1'

·�-A-a-Eie-cira-a.�
-DE-

Vitor Figueredo

caPIT

Ellcárrega-se de qualquer ins
talação de luz e força elétricas.

Venda do mais variado sorti
mento de material elétrico, por
preços módicos.

Incumbe"se de instalações em

qualquer veiculo.
'

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO '9
FlorlancpoUI

, ,Casa
I Artigo-�, -{de inverno homens,

\ -',rnhoras
• • •

para � e crlatlças, malo.r -e mais va'"
";.11:

riado sortim'ento,
\ "Ana Casa CAPITAL"

Matriz. Ru. Conselheira M_Ire n. 8 .Fil(a.l= Rua Trajano n.1
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



G A'
.IA. voz
Diretor-Proprietario

•

Z E T.A
JAIRO," CALLADO

Nossa
l..NIVERSA IUOS

Deflue na data de amanhã, o

aniversario natalício da senhori
nha Maria Carolina Boiteux filha
da viuva do saudoso des, José
Boiteux.

ANO VI Florianopolis,
Ocorre, amanhã, o aniversario

Domingo 14 de Maio de 1939 INUMERO 1442 natalicio do nosso conterraneo
------ .______ sr. Renato Francisco de Melo,

íarmaceu tíco.

,"lnlmiKO n.I-----··-----1
1" da econo- Notas

. po'iciais Salão.Recorde?
popular

M

-

did- I Secção dê armarinho, perfumarias e artigos
or .. por DOI cão i hRIO, 13 - Informa-se que o I para omens.

"ministro da justiea oficiou ao Duarftna Fernandes, natural 5
.

T. S. N. apontando �lf�tdo Pau- deste Estado, viuva, de proüssão ' PRAÇA 1. DE l\TOVEMBRO, 21 -

>11° Edwbank c�mo ... tnllmigoo n. domestica, residente á rUI Silva: "9&40==. tt' 7 .. mi
lO a eco�.,mla popu �r. acu-, jardim 276, queixou-se á Polí-.

,-

sado d.esvlOU sete mil contos I cia de que seu filho joão Fer-' D
.

A O'·d·
�ro�en�ent.es das rendas de va-, nandes, de 7 anos, fôra mordi- r. �minio lavares _

. uV�a:!!.nntaarIZ,
".os .ed�.iicI.?�. Alfredo era d�po- i do por um cão de propriedade i -

e e-

sitario [udlcial, sendo demitido
I do sr. joão Vieira, morador á CIRDRGIAO-ESPE�IALISTA Assistente do prof. Sanson

ontem. I mesma rua.
Consultes das 10 ál!! 12e d;lS-16 ás 18-João Pinto.Isob-Tel, 1456

BICICLETA !_jVende-se uma blcleleta
por preço de ocasiã�. :
Ver e tratar nesta reda-

.

ç�o.
. I

. André Carrazoni na II'direção de "A
Noite

�d..uirjdo., vesper
tino carioca .por- um

{gr:aP� hrasileiro·

.; 'RIO, 13;- O .vespertlno «A
Noite» Ioí' adquirido por um

grupo de brasileiros chefiados
pelo sr. André Carrazoni.
Hoje foi feita a entrega do

jornal, deixandc a direção o gru- ������������
po francês.
André Carrazoni

'

será o dire
tor do jornal.

•

mia

Di;a ao seu amigo...
Ou a sua esp08a .. �

Titfgimentos pôr processos ultra
moderno, em ternos' de homens,
vestidos' de "sras. e roupinhas de
crianças.

Seleta! é sua

Tinturaria ...
TINTURARIA e CHAPELARIA
.' ':, :.. Seleta

.

Rua Tiradentes n.'· 7-Fone 121

00

l.f�boratorio de
Análises Clí

nicas

Fco. Miltón da Costa
Canalho. '. _

"
.; �� ..'!

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Decorre hoje o aniversario na-

c tilicio da gentil senhorinha Dr

I sulina da Luz Melo, filha dó sr.

[Olega-io Feli-hino de Melo; íun

I'
cionario da Estação Meteorolo·
gia desta capital.

I' Passa hoje (I aniversario nata

lício da exma, sra, d: Maria do

: Amaral Almeida. esposa do sr ,

.Celsc de Almeida, Inspetor de
Fazenda.

I Faz anos amanhã o sr. lzidro

I
Costa.

"

�;';�.,:;:;o;.;;;;;;�;:;(.�,�,_�:,,;.;;,:�_:,;(�J,.�.�.�';�'_;;�;;;;�:;,,_;.o;.. ;,;.;;';;O�"��;_";.;;;;;;;;� us����;l�a exija:que seu noive

.' RAMENZONI
O filme .lIIàxlme da cinematografia!

30.000.
/'

de . ere'nt'es' Consa1torio: Rua João Pinto
7. D� 1 Ás 3 hr!l. Te}.

1641

em Deus nal_--�--li. R. S. S.
MOSCOU, 13-Na conferen

cia realizada pela União das so

ciedades atleistas �f,e ·Moscou, o

sr,' Emilian 'Yaroslaysky,' presi.:.
dente da Mesa,. declarou que,
depois de 21 anos "d, p'ropagan_;
da anti-religiosa, existem ainda
na União Sovietica, 30.000.000
de «adoradores de Deus", dos

quais 400.000 vivem em Mos-
, ..

cou. ,

CD orador lamentou que ..não
'Somente os anciãos de amboS
os sexos acorressem ás, igrejas,
porém que havia grande quan-

.

tidade de jovens comunistas que
são prisioneiros da «crendice».
O l

sr. Yaroslavsky advertiu o

auditorio de que o melhor meio
de combater a religião era o.

emprêgo de metodos cientificos
ie não recorr�r á força.. .

Curso de especialisação com

o Dr. Abdon Lins,
Pratica no lahoratorio Cen

trai' da Marinha'

Exames de urina, sangue,
fezes, líquor: bacterioscopia:
vacinas autogenas; dlagnos-'
tico precoce da gravidez etc.

Rua Felipe Schmidt, 8
Fone: 1259.

Ex-intemo e ex-assistente no
Serviço do Prof, Brandão

. Filho-Hio

Realizou-se, no dia 6 do cor'

I'
Faz anos amanhã, o sr. Har- rente, em Porto Alegre, o enlaee

peres Pereira da Silva, funciona- matrimonial da senhorinha Maria
rio, da Contabilidade Geral do de Lourdr 8 Velhc Maya, filha do
,Eiltadtl. sr. Edwin Maya, comerciante

� _ daquela praç�. com o
_

sr. Heitor
]< azem anos amanha: I Pradei Furtado. funcionariO'\ do

. Banco da Província.
a sra. Natalina Sartorato Alves;

-

a sra, Inês l!rbano �a�guilhot; I VIAJANTES--
a sra, Amélia de Oliveira;

I
� ,

o sr. Ivan Natividade: HJ!..,LMUTH FILTT

o jovem estudante Mario Cli
maco Silva, aplicado aluno do
Ginásio Carnrinense.

Encontra-se nesta capitaf a

gentil senhorinha Ascendina SiI'
va, funcionaria da casa Bau�r
S[A., d,e Itaiaí.

.

JOÃO ABREU GALVÃO
geu-noR o prazer de Rua visi

Acha-se de parabens o lar do ta o sr. João Abreu GaIvão, re·

sr. Edmundo Farias pelo nasci preMentante do afamado e prefs'
menta de sua filhinha Marta, rido« Leite de Magnesia Phillips.,
,a 9 do eorrt'nte. demoranao-se em cgradavel pa-

�No Cartorio do Reóistro Ci-Ilestra. .

vil foi registrado o nascimento
� ,.

de Helio Mareio, filho do sr. CAP.-TENENTE FRANKLIW
Enio Dal Grende. .H.OCHA

,

{l�egressoll fi esta cidade, ,pelo
BATISADOS

aVIa0 da Condor, o nosso ilus!.!':
patricio e brioso oficial de MJ·
rinha sr. capitão·tenente Franklin
Rocha, digno imediato' da Bisl
de Aviação Navai e d61stacadl)
desportista.

De sóa VIaJem de férias ti
São Francisco e Joinvile, re·

gressou, acempanhaclo de Buli
exma. esposa, o sr. Carlos ela

C�sta �ereira, bibliotecário pú'
O sr. dr. Heitor Ferrari, ta-

bhca e Ilustre secretári6 do Insr.i-

ItmtoRO engenheiro da Diretoria
tuto Historico e Geografico do
Santa Catarina.

de EHtradas de Rodagem ajustou
nupcias com a gentilissima e gra-

-De passagem do Rio Gra·!}·
ciosa senhorinha Helena &imone, de, aonde fôra a passeio, está

alta funcionaria de Instituto dos
�endo es�erado, em nossa capital,

Industriarias, desta capital, e di-
o revmo. padre dr. Tomás Fon"

léta filha do sr. Edmündo Simo- tes, digno diretor da <Revista de
Cultura ».

ne, comerciante.
-Com a graciosa senhorinha ENF.:eRMOS

Lila, elemento de realce da sacie- Acha-se ljgeirament� enfermo
darle sanfrancisquense e diléta' aguardando o Jeito, o n�sso' con

filha do sr. Marcos Matana, con- terraneo sr. Francisco Bittencourt
ceitúado comerciante, contratou da Silveira, ativo representante
casamento o bIavo oficial da Ma- comercial nesta praça.
rinba Brasileira sr. capitão-tenen· FALECIMENTOS
te Alvaro Pereira do Cabo. ilus-

.

Falecern fi no HospitaJ de Co
tre Capitão do Porto de São ndade os srs. Manoel Frnncisco
Francisco. e August I Alves Br.:-ndino.

Transcorre, amanhã, o aniver
sario nata licio da senhorinha Níl-
81 Cunha, funcionaria da Com
panhia Telefonica . Catarinense e

gentil filha do sr. Dario Cunha,
militar reformado.

Dr. Saulo Ramos

, .

.

Diplomado -em 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

Molestias de Senhoras:
Partos-'-métrorragias�cirur
gia plaslica do perineo
cirurgia iabdominal-trau"

matologia.
Rc.idencia: Rua Visconde

de Ouro Preto 11

TELEFONE 1009

V. S. jã visitou O

,

Fazem anos hoje:

a exma. sra. d. Luiza Rolhsal;
a menina Maria Silva, filha

do sr. JOHé J. Brasil;
o sr, Carlos Bayer, de Tijucas;
o sr, capitão Waldemiro Livra-

mente;
o sr, Waldemar Simões Maia;
o sr, Benjamim Buatim,

NAscnIENTOS

Foi levade, á pia batismal, o

I menino Celso Nicodemos, filhinho

I rio· sr. Celso Orlandino Lópes.
Serviram de padrinhos o sr. ca

pitão José Lupercio Lopes e sua'

�xma. sra. d. Maria Dores da
Rosa.

•

... ,a- •

S'OIVADOS

Vida
--Com a gentil senhorita Blê

tia, filha da exma, sra. viuva
Beatriz Vieira, contratou casa'
mente Q sr. Vilfrede Oliveira.

Senhorita faça com que seu
namorado use chapéu

RAMENZONI
HABILITAÇõES
No Cartorio do Registro Civil

estão-se habilitando .

para casar�
se o sr. Leopoldo de Medeiros e
a srita, Delminda Ribeiro.

,.

FONE: 1.696

1."'-

ENLACES
MARIA DE LODl1DES-�I-

.
TOR FURTADO .":

Dr� A"urelio
" ·R"of:ólo

RAtos X

rllnlco ÔIZ TublZ,rculo9�
E'ulmonar'

Diatermiá em ondas curtas·
Balos Ultra Violeta e Infra'

vermelho

Infrazon:---Terapia - Cistos
copia--Uretro-Scopia
Conlultorio-Rua Deodo

ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14&9 17he. Telefene-1475. '

ltesidencia � Rua NerSu
RaMOS 26 - T�lefone 1450:

I' :
, .,

-

..
De sua viajem a Porto Alegre

e a Capital da Republica regres
sr u o nosso distinto patricia sr,

Helmuth Fett.
EVALDO SCHAEFER

Para Brusque, seguiu a servi'
ço, o dedicado chefe de contsbi
Iidade do DAM e nosso distinto
oenterraneo sr, Evaldo Schaeíer,

.Dra.·' JOSEl>'HINA SCHWEiDSON
Espee·ia_Usta e,u dq)eD�aS de SeuRtoras

-e crean�as)
.

(;ONSULTORIO
.:

nna' ,�eUpe
-

Sehmidt.., 39
HO''RARIO: das '{Q 112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

,

11""""W"'"�V' MI. • 'GwttM""'P

I
-

Dr'· .Jeãe de Ar'auJ·n_,.Olh!s.., Orllvidos,
,

•

.

. u_ NarIZ.., Garg;Buta

Especialista do Centro .de Saude •• Aflsistente do prol. Sanson
Consultas diarias das 4 ás 61[2--R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447 .

-�:

HO..JE

REX
4112 - 6112-81)2

35.000 . combat�..�es' -- 20 galéras ro
manas -4.000 ,eavalos - 58 elefantes

·neeonstitDi�hO do ForD'" ROlDqno
Capltolf� e Rocha Tarpeia

-

� Sabão

\._�_.V�11�1_·r�._g_e_:_n_D_.�E_·.�s��atid�e"�
Co de, WETZEL & Cia. - Joinville MARCA REfISTBADA (f!'!tlt/;....

, '·.á.·:;·· recomenda..se tanto para roupa fina como para roupa �(;omum
...... ��

•

1
1

Scipião 'O Africano
-

'';''
, .• .1 ,i

com:· Anuihale ' Mioehi-lsiI Miranda-
C_millo Pilloto

E' O FILME QUE_ESTA' MARAVILHANDO
.

O MUNDO I

Tal a slIa grandiosidade!
Ta'l a sua montagem'!

fi
-

" �I
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