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Estaulos informados de que S. Exelu. o S'r .. presidente Getulio Var:(as virã' a Santa Catarina em meiados
de julbo �o eGI·.r�nte 3liiO� intUl!�!IlIr.aUHI� elO Sã� Fr�uu�iseo: a RjHt{� Navai� o edifíciD da t::apítauia dos P«uatos e n Hospital T"a

,

balbista, visitand? �m ... seguid,a a capital �o �staoo, oD�e 'p��s!d,irâ',�' áto iU�!!IgQral ,das IlD!aje�tosaei eOl!sti"u�ões do Ahrigo de

Menores, Leprosarlo Santa 'Iereza, ampllaeao da Peautelu�la.run e O ,gl"UPO eseular '-Getulio �argas", loealizad@ em Saco dos
Limões, nótavf1is realizaeões do govêrno l'Werêu Damos. . \{ '",'� �.
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Curiosos pontos de contacto' éntre
· Na�:r:�tesepon�s �i�Q:::t:aent�� Hi�:�S:� O 'B

. � .�
IL

'

9 �::����:d�a �!�,
Brasil e a vida de Napoleão Bonaparte acabam de .ser e_:;- \

.
_,.,

,

�u�a��!Sfl:I,Oa��r���:���� ��i��o �d� ��.����� �����!��� Ide entro�D,.·t.'.�,I;I_Ii' :�.'.:1i,;,' '.a.caqu,',es d,.os dítadoreS1cre,taria do Interior.
'livro numerosas conclusões das investigações históricasa. I
que �e entregou êsse escritor no s7ntido de esclarecer WASHINGTON, 15 _ FaI3p-! qUfÍ� dos

.

ditadores europeus, 1 proteja a nossa independência
Pela resolução �. 6.�22, de -.

pontos ainda obscuros ou mal expltcados, nas. relações do no Calvert Clube; no. ban-l qLF�ndç toaos os seus grandes I e para. garantia das necessid a- �? �o corrente, f�)1 designad? o

entre o Império de Napoleão e o nosso pais, ainda em
quete em homenagem ao embai-I recursos forem descobertos, I des de nossas imlportações�. b i:�hor d<: Int�nor e justiça,

sua fase colonial. .

.

xador brasileiro, o reverenpo Tanto hoje como dáqui ha cem
-_.

•

rI nante jornalistaisr. Gustavo

O sr. Gríeco estuda, por exemplo, de maneira con:- Maurice Sheehy declarou: F0 anqs�devemos continuar neces- Frutas naci91131S e es- Nev.es, para resp(;>n�er pelo ex-

pleta as conspirações havidas em Pernambuco, respecti- .

Brasil terá de enfrentar os ata- sitarido que a amizade brasileira tranletras p.ediente d� Secretaria do Inte-

vam�nte em 1801 e ,1817, ligadas a Napoleão de �odo _._"-�--�
. flor e justiça, enquanto durar a

curioso: a primeira tinha como objetivo a proclamação de
M 'i'lt!-n""'a�� ..o��ft'� tnaueu Salão Comerciall 'ausencia do respetivo titular,

uma. República independente em Pernambuco, sob. o. pa-. l .
e.l.lI.V& aa���i\��\;Jl a' Im! U

- que vc:i á Capital da República
trocinio de Bonaparte, primeiro �?n.sul da �epubhc.a fran- .'

.

i
..

, .'
'" . , Mercado Público n. 9' em objeto de serviço.

-cêsa: a segunda, tramada por oficiais franceses emigrados rad�s e1D,:" ,

'i 19uassu ---:
.

...

apó; a queda do império francês, visava o rapto �e Na-
..

, .. ! ' ,� " Qua._dro EI' te ra"l' Autoriza
__do. a, abrif'

poleão do rochedo de Santa Helena,. ?nde o dominador

do Grande Exército carpia o seu exilio doloroso. Inauguraram-se, domingo, na. da· ,Municipalidade que fez um

r t II d t 4.
Pernambuco foi escolhido como núcleo dessas tra..,. cidade de Biguassú, a Avenida rápido relato da construção do

.

m orla. . , cre I OS'·
mas=e.o sr. Donatello Grieco nos Amostra.o quanto ha- Presidente Ge�ulio Vargas I,e o edifício que se inaugurav�' � que ,

.' via de ousado nas confabulações desses exilados b.onapai- Mercado Publico.
. " ; : h:>;nré;l sobremodo � administra- D I I t .(I F O prefeito do rnunicinio de

tistas, a que não eram estranhos brasileiros admiradores A's 16 horas 'preclsam�nte: Ç�? do atual prefeito "',Alfredo
ui .i"e10 Sr:. n ervens�r e- Blumenau foi autórizado� abrir

do grande Corso. _. _

'

chegavam aquela cidade o' sr.
i Sq;va..

" '.

era fOI est�bele.culo .0 por conta do excesso de arre�
Outros papeis Interessantes que o sr. Grieco revela. dr. Interventor Federal, aoorn- ::r�rmlnada a ll�au.gura<]ão do I prazo de 90 dias, a partir

I
cadação do corrente e e

..

foram descolJef;ty� DO. Arq1Ji�() do ital1H,r�tí e aCt�eSc,eptan:! p;anhado de .�ua casa civil e; mi- � �"rCad?, �) �r. prefeito ofereceu ILlssta data, pa'fl1(l os senha- um crédito especial até
x arcif:::�

dados J basta1'ít,\sugesJlvos so�re as. a:l V,tu,éIlJ.1S. d,U� 3:isep.!e:" d:t.ar, �ecretallO� de Esta.d�\Pre- e, t. :' sua I es!dencla, u�a mesa
res pre!a,ltas municipais portancia de 5:000$000, destina-

· secretos f rímc..ê_s€!s, membro,s 9a p:ol�ç:_Iq"f!,?, t91J.:Ci')e, ,)l.:s�a� , I f�itQ da Capital, Capitaol qos
I �e finas bebida: e d?c"s, I

remeterem á C
• N, R _ d,o. ao pagamento de dez mêses

"bandas da America; o relatorlo 'do -p�dre. ,:I\;I-��qUe.�LlU�, :.�� ,; I � Port�ª; ço�al'lq.ante. �� . Rarç,a '. "DurC},:1fe tO?:..o:, _,?S_�!os,_. t�cou--.,' ), _ omls�ao e, de ordenado e despesas d.e:trans-

carregado. de desmascarar um tal Jose "Manl11er, �P:"P,-;,it� t P�bh�a e diversa� outras �.ltas a,;d'CeL�.te: b_anda' de musica da, v�sora �O, lluadro Territo- porte ,de àgeilte' noygtãl'���da- .

de espionagem, é de um sabôr delicioso, na sua .I\�gua; I, au�or_idades, federaiS, estaduaIs e Ifo,fça F'u!'l\ca. rlal do Estado, em duas quele' municil?io e po� co�ta do·'
·

gem vetusta e nas manhaSd que o �+ar.ceQote empregou\pa-
"

mün�c�pa�s. A� 9�ZETA� serve-s.e. desta

'I vias, o mapa do muniCípio, excesso de arrecadação do 'cor-
ra descobrir os segredos ° suspeho. I S. Excla, o sr. Interventor e opo. túmdade. para feltcItar o de conformidade com o rente exercicio um créd't

Trata ainda o volume de uma mulher chama�a Ame- ,as demais autoridad�s fbram: operoso pi�felt() sr. Alfredo SiI-,
d'

� pecial
•

até a'. i.O es-

�lia Bonehamps, que teria sido amada por Napoleao du- I recebidas 'pelo sr. Prefeito-. Mu- i
va pelos m�ihoramentos com; Isposlo na Resoluçao n. 10:000$000 de t�'llPdortancia de

rante a retirada da Russia, no ano fatal de 1812; o autpr J nicipal, drs. Juiz de' .DireIto e' q�: �caba de dotar o seu mu- 3, de 29 de março de 1938, ás despesa's cos�nao

o t ocorr�T
·

prova que essa mulher nunca ex!stiu" a-pesa!-de circul�r, Promotor Publico .da_ Comarc.a i mCl�lO. I do . Con.selho Nacional dff,de Itajaí a Blumenau ��nsfr�r�
em numerosos livros, tendo naSCido ca imagtn�ção de um 'e um� grandet Ct�rniSSdé;tO Ideà· r,;s.-I ,. U: W.V'O··

. 'Geografia. .. do 32' B. C., a instaÍação e ie-
jornalista gaúcho, Germano Hasslocher, num dia de falta soas represen a l�as. a oc \I)l�-! a.0 A ' cepção, naquele municipio, do
de assunto... I • ';d'

de e pelo. aluno:� �o ?rup� :Es- i .

referido Batalháo�
" Ha ainda em «Napoleão e o Brasil», capltulos

.

e colar � . D' Ai, 1J�O CÓllIselbo Nacional ----------

grande interes�e sôbre a perma��ncia n? Rio de Janeiro S . .'Excia. for', então saurlado I
, ,

� .BL� ALUGAM-SE, QUARTOS a es-

de um General de' NapoieáJ, lJ\rK van Ho�endorp, holan� por uma interessante meni�a.' j .

tudantes tnoços do comercio ou

dês de nascimento, exilado em nossa capItal,
A

que �qui aluna- do Grupo Escolar Jose S � II 'lil!'l"a
RlO, 15 - Denh'o de alguns casal sem filhos.

·t· dos Ingleses sobre Bras'rl·ci·O, que ao .terminar ofe-, � egUJl.u. (\'Hbem., w ae- ,diaiJ o governo assinará decreto Rua �Iml'rante Lamego 67.
morreu e foi, ent,�rrado no cem! eno ".

1 fi" 1.1 R
'

as duas espos?s de Pedrv I, Leopoldina, irmã .de Mafia receu-Ihe um lindo ramalhete de rea, parü a \;1a:plta U.a e- nomeando os membros do Con-
. :lfI V 7

Luísa e Amelia de Leuchtenberg; nata de �oseftna de B�- flores naturais.' : publica, onde representará selho Nacional. incumbidos de -.----.-----

auharnais; sôbre a vinda da Côrte Portuguesa para o RIO . Em seguida -foi inaugurada, a JJ Estado de San.ta Catari- zelar pela fiel execução' do codi· p.p X·li deseJ�a a
de Janeiro, em 1�,91, diante da investida �as tropas de Avenida Presidente Getuli.� Var-,:na no Congresso de Edu- go d� Aguas, segundo noticias i I

Á-ndoche Junot; sôbre o papel que Napoleao d�s�mpenha gas, tendo por essa ocaSiao .fa-,. l:.i .., I!!
ru

do Rio.
..,

, • ,.., .

na poesia brasileira, além de jlluitos outros tOpiCOS de lado o proiess91' sr. Amenco! Gaç!l:�o. no a:um. .omarao
,

. reaproxnnaçao com
igual valor. .

{ Prates, diretor do Grupo Esco:-! parte os secretariOS de Edu- -...
. ,.

.-

Em apêndice, estão os documentos do ArqUiVO Co- 1 lar, que poz em relevo a 'perso-1caçao' dos Estados. o nos- Modificando o de Ilonial português sôbre a perman"ência na Baía, em 1806, I
d"alidade do homenageado, ten-

I so ilustre conterraneo sr. I
.'

'--.
.

de Jerônimo Bonaparte. d� tambem palav.ras de

econ.o-, dr. Ivo d,'Aquino
.

secretà-I \

-

ereto 91'0 I '---

miOS para s. excla. o sr. Inter-I • ..' •

, \
ventor Federal, referindo-se ain:-j fiO do Interior e Justu;�" I

'

BERLIM, 15 -Nos circu-
da á memória de Olivio Amo'-I que se fez acompanhar de

A 16' I
.

R' .. I' los catolicos alemães anun-

rim.
'

sua exma. esposa d. Irene I .. ,. nspetona, egional?O cia-se que o Papa Pio XII
O sr. dr. Interventor descob.r.iu, Gama Aquino �irllsterto �o. Trabalho, InduS-1 procura solucionar as di-

a placa respectiva, sendo fran-', S ..,..,\\0.
•

t trl� e ComerclO, .recebeu o se� vergencias existentes -entre
Ueada ao b1blko a, neva' ar- i. �U..e�aw�:rque es ave gUInte, telegrama. N. 457 de I V t·

�ria.· P, ,. ,

'. I concorrnrhSSllUO Dolando- 1�-5-�39- Comun�c�-vos. 9ue i �;.:!r�c8ryo e o' chanceler

Após foi inaugurado o Mer- !Ise a presença. de altas au..: fOi publtcado no «Diano OfICi�I"'i I "\pe�ar da .recusa, por

"".ONDRES, 15 _ O Evening Acha�se prêso e .recodlhidopaol��- cado Publico. Cortada peio 'sr.j{jOridades. 19 Jl9 do
d cor[e�t�, .á págIna I· parte do Fuehrer, que' se

-

D I e o iCia dr. Interventor a fita que veda- . o :cre 0- ei. � 1.262, .de II ant'
,

Standard afirma que a produçãO drez d� e egacia
... , é va a entrada usou da' palavra.. A Gazeta acha-se á 10 �e_:;te mes, modiftc.ando dlS- . eClpa a sugestão do

de aeroplanos não militares na desde ontem, o indiViduo Jos
. .'. t

. r _, pO�içoes do decreto-lei 910 de
Sumo Pontifíce de solucio-

Grã Bretanha excederá dentro: Lak de côr branca, na}ural des- o sr. EgidlO Amonm\ secre ano. venda
__���al��_�ro�!���O 30 de novembro de 1938,' na i n�r a crise de Dantzig, me-

em breve a mil unidades men-I te Estado,. con: 21
.

anos �e -------. parte referente ao registro da;
diante negociações entre

salmente, o que se acredita ser idade, solteiro, .J0rnalei�o, reSi- 575 .arm.a·s·. apreendida's profissão jornalistica, deveis a-II ci!1cO potenéias, nos circu-

a capacidade maxima da pro- 'I
dente á rua LUiz Delftng, por guardar, instruções do sr. ,mi-: los catolicos alemães afir-

duÇãO da Atemanha. ter esbofeteado o �en?r Fred�- C· a"nOI-nh'as
nistro que serão expedidas' no

I ma-se que Sua Santidade
.. -.__ "

��--

\
rico Martins da Silva, de cor em começo da proxima semana. I está disposto a uma rea-

.p" da da ( branca natural .deste Estado, (a) Intendente do Serviço de Iden-; proximação com o Reich. I
'

ara com 14 anos de idade, f11ho de tificação Profissional. I

•. • Bertolino Luiz da Silva, residen- Atendendo ao gentil cOLvüte do nosso distinto
_

Vitoria te á Avenida Trompowsky 53. / ccmterraneo e ti iiigente, Com 5 anos de· Ieda e;1-- " T�CH99 NAZISTA Inspetor Ger�1 do .�e!'!.i�:,
\ MADRID 15 '_ An.nuncia-se j UM PU e:s ço de A..:mas e· Munaçoes, I
., ,

d di NTZIG'
sr. Alcides de ÀrauJ"o, as- de-u I'o,ficialmente que a para, a a

EM DA a:,' '. uz uma c-r.Bançavitoria será realizada nesta c,a- ',. sistEmos O dese�cai�cta'

p�tal '0 dia 19 do córrw�e. !
_ .

• , jna�to de 575 armas, apre·
. .

,O general Franço E:.stara pre LONDRES 15 _ Aumentam os receios de que Hit.ler I epdld�s em Canoinhas, . �IMA, 15-Uma menIna india de 5 anos e meio de ida-
se;nte acompanhado 'por todos; rep"àra um «putsch,. durante as anunciadas maní.f,esta9ões naZiS- e no qual vimos pistolas,' de deu a luz. uma. crianç,a, pesando 2 quilos e 700 gramas.
os mem,bros do. Gabi!1ete.

, _I f de hoje, em Dantzig. Assegura-se que um emissano do ch.an- revólveres fuzis pàrabe-I A ,cnança fOI extraida por meio-de uma operação cesariana
·

No sabado, dia 20, sera .r�a I
as

r Liro combina detalhes. As forças alemãs �stanam ,_ , praticada pelo médico dr. Gerardo Lozado, assistida por 60 mé�

1.izado um Cons:lho �e MtniS-1,
ceie

t
. 'a seguir domingo á noite para a fronteira, afim de luns, mosquetoes e mau· dic0S.

tros, .so� a presidencia do ge� pro� as �atirta'rmente o golpe dos alemães em Dantzig. ses. I. 1 Mãe e filha passam bem.
nerahSSlmo. apolar mi

_

!

1", Diretor-pf(�prietario
-

JAIRO CALLADO
--'-_� ---"�_;"--

í' .

.
,

!----"fi�rianopolis, Terça-feira; 16 de Maio de 1939

•
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o III Reich

Mil aviões
�

A

por mes
Agrediu o

luenor

I <
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

Dam6nl., em 10 el@ maio de 1939.

Tratar na

RUA TRAJANO N. 15

Sorteios

EDI L

PROCOPIO e CAT.A F:I NA' h. f·;DRA,

Agora

.. ', ,

em MercadoriasClube de
o valor de ª$;QOO, rs, empregado

rntetlgencia l! !

A GAZETA Flo.rianopolis,
�O r 1'Hi""'6 S Ponden XVII, que com a sua �:;;li�-"e força de vo-nt-ad-e-trC)�-��';-;-�-a-o-B lO M-·-.--·--·--I--� i '

. - Brasil cêrca de dois tC!'ÇI:s do I!tual t..:nitor;o. Tenhamos fé AO
um negocl� Im esco as

miá". J q % &AU W 'MP -- ' futuro, a nOSla Tena está tadad!l a dirigir os destinos do mun- Vende seo l'vlagnifica cha •

dC ,. a de H �� �ôn i,-... do, porque a força creadora -

o homem -- nós 0- possui mos co- "

..

,. cara ao !",do mnaugura as
,

'
,

,.' c� g I.'
,

• 'O rmo êle deve ser, com todos o, caratorisíiccs do homem' rnoralmen- da Estação Agronomica, com A

�;;;;...iõõi," WliÃlOIiiiiL.._..iií. iiiiiài 1 '--iiiiiiiiiiiiiii--lIJiiiõ----lllllauímuiiiiiiiiiiiiaiiii"*lJliiiii te forte. Crianças e soldados, ,aclditill 110 f1rasil t1e Amanhã. otima, conlortavel e grande casa ontelD
de residencia, belo pomer, jar
dins e inumeras benleitorias. Dis"
põe de grande extensão de ter

ras pera fins agriccles ou divi
são em lotes.

Manh.ã Civica ar" Ham8nisj
O ultimo s�bado tra�scor,eu como os demeÍs. Dia. cheio I

de luz, temperatura amêna, rrco de belezas como são os dias do
,

nOSSO Brasil.
A cerimonia d� 6' Companhia, na primeira parte da jo,;'

IffJa de sabado, já ficou consagrada como uma lição de civismo.
� entu�iastno e alegria e�piritual dos es�olares e dos soldados,�, '���������������'����'�'�����,'�

exprime a fortaleza de nossas convicções cada vez mais fortes na !

(0;lstrução de nossa nacionalidade. O quartel boje é uma gran-
'

de escola de educação. Nl1l caserna se prepara o homem do Bra
sil que já veio trabalhado pela escola e Pêlo lar. Entrar em um

ftlladel é entrar em um templo onde se cultue a religião da Pa
I�i�. - Por ocasião da ultima cerimonia, o 2' Tera. Thoriq B. I

de SOU1?l Lima, pronunciou o seguinte discurso. pelo qual foi
I

muito ovacionado:
.

..Crianças -e soldados da minha terra. Nesta semana

no dia, 3 de Maio, tivestes uma linda festa escolar. Nela exaltou
se a nossa Bandeira Nacional. evoccu=se feitos heroicos da O.:l-SSU

Historia e com a visão de um Iu'uro grandioso, foi enecerrsda a

festividade. Neste diti o Brasil, Iôra descoberto para a civilisaçãe,
os audaciosos portuguêses então, urna das primeiras nações do I�und9,-.fo�am os primeit�s a pizar em nossas tCfI'8S. A cera- I
g ,ml.ten{\.cidad� e. �onh..;.cm�ento dos navegador-e luso�, trouxe' os I
ás costas da primitiva . erra de Saota Cruz. t\ carta de PercI I
Vaz de' Caminha, dirigida � el-rei D. Manu<ll de Portugal. nos Idfi a imprersãe dá nova d-sccberts: n.uto formosa, rica, mas I

muito atraz: di, pois SfU$ habitantes andavam nÚJ, enfeitando-se cem i
carapuças de penas amarelas, vermelhas e verdes, utilizando-se de!
ercos pretos e sêtas muito afiadas. Com estas armas denominam
"s feras e seus inimigos>" A Tena e os ha{:Úanles de ontem

se transformaram. No lugar em que fi esouadra do Almirente Pe
dro Alvares Cabral aportou, ergus=se h(}j,� uma majesto'a cidade.
'As Tabas, 'sã'J ,bcje edJ;ce,ções graciosas e com todo o conforto
.moderno, em conjunto. f.,mnando cidade imponentes, As antigas
provincias do Brssil são hoje populosos Esll:ldos e as indústrias
primitivas foram substiturdas pelo barulho ensurdecedor das maqui
nas e rolos de fumaça das chaminés' das fab, cas, que mostram o:
progresso, sempre crescente do Bmsil. Temos hoje trem elétrico, i

petrolee e inr'ustrias Ulicas. Stmws 50 milhões de habitantes, to...

, dos i�m&nados por um mesmo ideal. li gn:mdt"i' do BrasiL A,
Bandeira 8mi verde j:, �ran�pôz ;,5 nüs:a� ftonceiras. sendo admi-:
,ada. e respeitada pelas grardes p"kc[lc.ias. Eit.-adas de f no e 'de
[od9.gens cortam o B(a�il de sul !l norte e no nosso Cétl 'o ronco

dos 8viõe� a5�eguram n' ligação perfeita entre os pontos mll:is dis
tantes da União. S(H!H.B Ull'i povo brte. vi;;!, nossos soldl�dos e

'ríoS'S'as Crianças, têm os olhos fitos no de<ienvolvimentlJ s,empre cres�
,

rente da noWl T,etra, estudam e se preparem para ser uteis ao

lorrã,o que 05 víu l15sc,er. Com pouco ma.is de 4 séculos. con- �

seguimos fazer de. uma terra b'lb:,ra '"' s�)vagem, a rt� .... lidad? de,
hoje. Os nossos 8ntepas�f!dos< !l!uilcs mesmo com o sacrifício do :
seu sangue, nos legaram uma bandeira imaculada e um StU'Sgué.
cresdor. Vós, li presente, soldados de hoje, a quem compete j

. (",s destinos ,atuais da n;;ção, e vós. crianças, o Brasil de ama,-:
nnã, prcme�emos ccntinmr este trabalho já encetada pelos n()sso� i', FormidavellMSiIll'
r,vós. Seremos como 05 valentes bandeirantes. orgulho' do Século II

, d

com

SE, residentes em João P",:,sha, (���líéi�o)1
conteznpla.ios. com o pr.:!i:nÍo TI;;ior r.o Vil lo

d R 6·()O( $0":')e s. .\ , . .,,1.
�. _ . .:."._��-, .._._-----_._-----_._--------_.__.....-

I I
I
I
I

Rósem;ra ManguUhcte Guima ..

rães,
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.

Fiorianopo1is, contem

r iadá '. c .m premio maior no' valor de
,

. f�s. 6:000$000

Fantasticol1l1l1
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RIO, 13 - O Brasil festejou
este ano o 51·. aniversario da
abolição da escravatura com um

acontecimento que os jornais
[destacam em suas edições da
tarde: para mais de mil escolas.
serão inauguradas em todo o

territorio nacional, conforme co

municação . recebida pelo' sr.
Gustavo Capanema, ministro da
Educação.

Entre os Estados que se avan

I tajam nessa comemoração estão
Santa Catarina, Mina& e Baia.

" Dim.inuiu
60 quilOS

Motaval operação realiza"
da. no Rio

RIO, 13 - No Hospital Car-

IIOS Chagas deu entrada Ontem
,

um pobre velho de 63 anos de

',: I
idade, que aI! devia ser subrne

;. tido a urna operaçã cirurgíca,
'� visto estar atacado do que o

,� vulgo chama de-barriga d'agua-,

I
A operação transcorteu .ncrmal
e satisfatoriamente, tendo o pa
ciente. que pesava 109 quilos,
deixado a mêsa

'

de operações
com 49 quilos.

� ... _�'--'

-�'- -�;-�--alamhl���

I
Vende",,�e que produz em,

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

I
serpentina. Tratar no

'

Botequim
da Pr�ça 15. Esq. Fernando
Machado,
3-1

I
�

S�;ja previdente. Vos
sos gastos diarias em

cafésjnho� leite, chacola··
tE\ qU,ente etc. deverão
ser dora av;ante feitos
exclusivamente na

, ��

que fará sorteios de
lindos brindes tanto para
homens como para se·

� nhoras.

i I O J' sorteio realiza-se
�

,no dia .20 do, corrente

� I mês.
'

,� ----_._===::::::===-

�iI

.Sorvete....ia Gloria

•

STA .. OAT/�R&NA

A.

• �. �'J

<,

-i.'

Blumenau., çi'�u'zelrD da Sul,
, .

Jainwile, Lages� L'.guIJa, São'

Francisca do Sul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

'.

.... � :�. �:,,_
�

. ,

"",-';.",'.' .

\

,

.. 'ibma MUM'''.
,

l-I . '1' � .• ". .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

".,._ ""''''.
-"".,.

,
• ""';'1-,,' ,-0/...

,�... ' ..... -

i
., .'.: ;�"'"

..

.... r -

, ,

-: ........

GAZETA �.!osiçã! de pirituralNossa
Diretor • Proprieto.eio �AIRO (;ALL,\DO de 'Ac,ary Marg,'arrda NASCIMENTOS

'_":'''''��r}��
Florianopolis, 16 de Maio de 193!J '. MONSENHOR MANFHEDO

_____
-. LEITE '

MILITARVIDA

RIO, 15,- Foi assinado, na pas
ta da J ustiça, o decreto de exo-

, __��-' � neração do major Riograndino
�

d
· / Kruel, do cargo de inspetor ge-

E X P e ' lente ral da Policia Civil do Distrito
Federal, visto ter sido designado
para outra função nas fileiras do
Exercito.

-N,a pasta d Guerra, promo
vendo a general de civisão o de
brigada Emílio Lucio Esteves, e

a gal, de briga la os ooroneis Ma
rio Arí Pires e Milton Freitas de
Almeida,

GERENTE:

I'LA.YIO FERRARI

/

AgenlPs-corresponden�es clem
to,

Ias aa localidades do Esta n, /

'-:'>�"� -

.

.

são de ,VentI'e ?
'. . ,.' ".,"""

( O I a b o r ii ç ã o:'
, eo1l'r.tlit .. expresso em !ll'tigo I

Ae ",.1.•• ,.(61), mesmo solicitada,
não M!ll'liea sm responsabilidade
oa en4ilô8s. por parte da Ileda-

N )

cao.
Assinutor.Qs

",��HTEROBll
�WiDráQ'oas sem sabor

I.ARORATÓRIOS RAUL LEITE
.,!. , ,.�:.� ;

- .. _-._---_._.�_.,.- .. -�._"---�._---... --�_._-_.__ .

Uma assinatura mensa]
de A GAZETA, custa

apenas 5$000

Ano 50$000
Sel1't€stre 30$000 Fogo seiva·...
Tl'im:"\stre 15$000

•

gem.Só para a capital:
Mês 5$()OO

iDr. Miguel
Boabaid

, I'
..-..,'

CUNICA l JERAL-
VIAS U !�, N /\ RIAS

. ,

ca.

Milturado tloldo, filtra-se.

Esp. cm molestias pleura - pu!
m:mares (Bron luitt', A' sm3,

T l\bercuhe,etc.)
ConsulteiS 2 ás 4 hrs.-R
;oão Pinto. 13-Fone.1595

II. Residencjl\: R. João Pinto;1
-Sobr.-Fone 1214

Ás gr�t.1 dtJS labios são com

hatidas eom o 8(:uiute prepara
da:

Oleo d.e amendoal doees
•

60,0.
\ Cara amarela - 30,0.

Espermac:eti - S,O.
,

Derrete-se tudo em banho ma

ria e perfuma-se com a essencia
eleita.

_ Borax 5 ,ramas, sulfato de
zil'l" 8 gramaI, aleool c:amfora
•• 10 gramas e 100 de agua dis
tilada - fazem li. ,reparadl
.... I.n. para, diluido na agua,
e plr meio de uma elpenja em-

'. 'bebida, pa8snr no r41sto, da.odo
combate áS sardas produzidas
pelo l'll. "

, E�ta' é uma f(itrlllula in<Hcada

'para a aplicação local II com Q

fim tie .iminuir () exagerQ de

"miora em certai, regiões, ma!!

NJlde-as com a preparado.
_ Loçã@ para a beleza do) ros-

to,: :
'Glicerina neutra a >3J)'-80 c. o.

A.:ua de rosas � 20 é. ,c. '

,i. 'A'gl.lll de louro cereja 100, c. o"

Alua distilaela, q. 8. p.-200

Trabalhadores
ianques para o'

Brasil
WA�HINGTON, 15--0 depu

itado Tolan declarou que a Em
baixatla Brasileira estuda um pla

, no de dez anal de emigração dos
Estados' Unides para o Brasil de
trabalhadores agrarios.

Informa-se que foi discutida
,não de mod,o formal, i?elos re

presentantes brasileiros, a falta
de trabalhadores agrario!! no Bra
sil, em funçã(') ,dct excesso que ha
deles nOI 'Estados' Unidos.

Segundo se 'notícia, haverá no

Bralfl lugar para meio milhão de
trabalhadores americanos que,

depois de dez 8nos, se tornariam,
IIguado o plano, cida dão8 brasi-
li.ros.

. "

o apreciado artista ccoterrâ
neo s», Acary Margarida inaugu
rou, sábado último a sua 8' ex

P,,!�jção de' pintura, instalada n.

pavimento ten eo do prédio onde
f,; ci.mou o C_IltÚO, à preça 15
d NMeCJ1b, o.

O sr. dr. Nei êu Remes, lo·
ter ventor I ederal no Estado,
-ue ve presente ao ato, aêompa
ilhado de ma exma, espôsa e de

jornalista j.;u (auedfs, Secretário
da I nterve ntoria.

A t xpcsicão, que ef,!ará aber
ta a+é Ás 16 hN8S do dia 21,
con-ta de VInte e um traoalhos fi

oleo (> aquarela, os quais, '(mle
cer srn elogiosss referenciâs, '

Além de quadro «Santa ClI
'ta ma :nleg: ada 110 Estado Nove
saú la () eminente Presidente La
II.!' o ,Vi'hgiIS", hélo " o,lef) d-
3 X2,SO ,,; h s, dedicado ao sr.

dr. N, rêu RéI[alas e em home-
I nagem 'a(J� SI s. Srcretàrios de
Estado e dir-torcs de repartições,
flgUflH.ll IH expouçao de AC81)
MArgarida mais os seguintes:

« ; arde MalaviLos&»,' aqua
feia, d· dicado á exma. sra.

�eTêu Ritmos.
«Ponta do Leal», aquarela,

«Na ponta da Armação> ,

'guarda, dedicado á exma. sra.

Willy HoHmann.
.

«Rio Tijucas», aqua(ela, de
dicado á exma. sra. Centidie
Caldas.

«Coqueiros» • aquarela, dedicado
.i exma. sra. Comandante Car
.ieiro da Rocha.

• Praia de José Mendes», a

guarela, dedicado á exma. sra.

Epaminondas Santos.
t.Canasvieiras», aquarela, de

iicado á exma. sra. Miguel
Boabaid.

.Sapt'., aquarela, dedicado �

'�xml\. sra. d. Carmen Colonia.
«Praia de Santo Antonio»,

aquarela, dedicado á exma. sra.

,atista Pereira.'
«Pequena Fazenda». aquarela,

ledicado á ex-r.a. sra. d. _!:.lvim
Kuene.

«A Partidi'»,' ale'), dedicad.
'} exrna. SHl. Cclntidio Regis,

«Parti'Jno do Scl- , oleo, &.-
l.cado á exma. sr a, Harold,

Pederneiras.
«Cabeça de Velho. • aleo,

dedicadc á exma, sra.' Wander
ley [uuior,

«Lagoa do E�t(;vão», oleo,
jed,cado a exma. SUl. Ota\'i,
de Oliveira. I

; «Retrato».

Exposi§ão
canina

-

Decorre, hoie, o dia do aniver-
sario natalicio do nosso ilustre
con terraneo Monsenhor Manfre
do Leito, figura de projeção no

clêro nacional, onde desfruta de
real estima e invulgar conceito
pelas aprimoi adas qualidades es

pirituais que possue e o tornam
crêdor das homenagens de simpa
tias que lhe serão tributadas.

A Gazeta, muito afetuosa
mente, cumprimenta-o .

Ocorre hoje, o seu aniversario
natalicio o sr. Artur Capela Iun
cionario da Alfandega 'desta
capital.

BODAS DE PRATA.

Vida'
Comemora hoje suas bodas de'

prata o ilustre casal ar. Jaime
Cardoso, diligente \e ativo agente
da Cia. de Navegação Costeira,
e sua dignissima esposa exma.
sra. d. Edith Sampaio Cardoso.
A data em opreço será festiva,
mente comemorada pelos filhos
do casal sra. d. Cléa C. Filome
no, esposa do dr, Orlando Filo
meno, srtas. nkia e Belmira, sr.
Jobel Sampaio Cardoso, todos rev
sidentes nesta capital.

A Gazeta felicita o .ilustre
casal.

Senhorita faça com
namorado use chapéu

RAMENZONI

que seu

Senhorita exjja�que seu noivo VIAJANTES
use chapéu

HAMENZONI
-,

Festeja hoje, o seu aniversario Está em Florianopolis "o nesse
natalieio a graciosa e inteligente distinto c nterranee sr, dr.' Se
menina Marina, diléta filha do rafim Bertasso, engenheiro.
nosso distinto conterraneo sr. dr.

'--

\Itamiro Guimnrãe», Secretario
Ia Fazenda.

A' noite, a aniversariante, ore-I
recerâ ás suas queridas amigui
'lhas, uma festinha intima, ser
vindo ú'a mêsa de dôoes, com,
guaraná.

�erL('a ·-)11 á c:x;na. sra. Ive:

d'Aquino.
cUave!), 'D. aguaI eIs, dedicado á

·exma. sra. Altilmiro Gui-mnães.
«i{c: canto agI adav.:�» ,;aqu,\lela"

dedicado á e�:t,a-, STa;. ,M;;uro
Ramos. ,

, cPontlli d� Lf al:o. áquHeJa,
dedicado á txma. 'ua. _�vens de

��� J

eFeiticeita; -- estudo - a- S. PAULO. 15-Foi inaugÚra
do a Exposição Canina, no Par

guareIa,. dedicado á �x[r.a. srl�
que da Agua ,Branca, npreseo-

jau Guedes. tando-se 44 raças dif.rente8. A efeméride de hoje regista o

I
«Pedra do Gll.to.» - Garo

UMA ASSINATURA ,MENSÁL IIlnivcrsario nat\llicio da graciosa
'lãbll -- aqUArela dedicado à DE A �'GAZETA" CUt;TA e inteligente menina Eugenia,-

,

'

OI" ".'0 Mo'urão APEN'AS I!$OOO
' Cecilia Ferreira, dtl�ta, filha doexma. sra., Irn,p' iJ

'

_������������������������������������. 1� E�d� A�de �rre�a, dire, S,�� p�rimo ma�500C�
tor do Instituto de 'Educação. tos e novamente do plano' novo.;ewt!{,.aqM ee�', _

AGRADECIMENTO E
MISSA

-----------'

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

I
DIRECTORIA:

IARMANDO LUiZ'ANTUNES

MA.�c;EUNO l., LOPES DIAS
JO�E Ao> MANGANEL�I

AGENT"E:

J (O S EH
Rua .João Pinto

I
'

Cal

Ir. GtAVAM
n. 6 .iFLORI'ANOPOLISI

:3 Postal. 42:' l

,

Faz anos hoje, a exrr a, sra,
d. Argentina Oliveira, digna irmã
do nosso distinto conterraneo sr.
revmo. Pe. Gercino de Oliveira.

Decorre, hoje, na talici0 da ga
lante menina Nizia filhinha da
viuva, Ilda Spogani�z .

Passa hoje, o aniversario do
menino Helio, filho r:lo sr. AdoJ
,10. RE)js, comerciante.

Tramcorre, hoje aniversario na,

talicio da m�nina Cenita filha do
�r. Lindolfo Souza, Chefe das
i)ficinas da Imprensa Oficial.

> EUGENIA--CECTLIA FER
REIRA

-DR. SERAFIM BERTASSO .

Valente

DR. PAULO D. AFLALO

Seguiu para a Capital da Re'
publica o sr. dr. Paulo Dala
Aflalo, dit'etor regional .dos 'cor
reios e Telegrafos ne::!te Estado.

-Está nesta capital o sr. dr
José B(,nifacio Schmidt, cOCl1pe:'
tente quimico do Ministro da

. Agricullura, :;ervindo em ltaia�.

Loteriã8------'�-,.
I

Federa'l
\

Damos abaixo, fornecido pe�o
"SALAO PROGRESSO", ore.
sultado dos premios maiores da
extração de sâbadG:
18128 500:QO:0$00Ot
17741 30:00;0,$()() ,

23593 10:00'0$000
4142 5:000$000

15873 2:000$0(f(j
3455 • 1:000$00

16224 1:000$00
13263 1:000$00
13573 1:000$000
16213 1:000$00&

Todos os bilhetes terminado!
em: 8, 41, 93, 42 e 73, tem .... ""

80$000.

Marques Vieira

S'chuldt:
i

Etv\ 1519
,

,

2,,060:000$000·
REALI SADO_�

, 800:000$000
RESERVAS ACIMA DE_ 2.200:000$000
DEPOSITO DE GARANTIA
NO THESOtJRO FEDERAL- 200:000$000

8

CAPITAL __' __

Mãe, esposa, filhos, irmão!! e sobrilllhos .Je
Valente Marqu�s Vieira,

ainda sob a profuDda dôr que IheB causou (j) seu faleI ;ilJlf.d
to, vem por este meio expressar sua gratidão a toeI, b8 q
lhes conCertaram Reste dO!flroSO tran�e, aos que eu viárs

corôas ramalhetes, cartões (\I' telegramas de JlIeza�es e aios,�, qu
ac�m 1anharam 1'1 cadaver até a sua última morada. : '"

i '

�::�F!!zem público leu profundo, reconhecimento. aos libalisad
cllnlCol!! !Irs. drs. AUlusto de Paula e OsvalelGl Gábral, •

. Outr�!!sim cODvi�am aOB parentes e pessoas ami,p,� 'Para a.si!
tIrem a mlSHa de 7' dut, q�8 mandam celebrar no dia 16 do cor
l'ente\ -terça-'Íeira, ás 7.30 horas, aa Catedral MetrOJ!l'Dlitana.

--,-

L'
II ...

-

, IV� area

ce H. Og LIGOCKI
Livraria. P�pelaria, Tipografia, Encadernação .

e Fà'
bflca de can<rbos de borracha

Artigos para escritóriJ- Livrus em brar.cos- -Arti'
gos escolares-Artigos para- presentes ,,":"-BriUf luedoS
Aceitam-se encome'ndas de «clichés» cha nceJôs,
sinetes e carimbos de datar, de me�F pi Ha inU'

,

tnizar 'estampilhas
"

,Hua Felipe Schmidt ' 27 'I
Florianopolis .... - St�.. C, tarin9

41 1
"
fi

�-�----.------------------------------�
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GAZfiáT A. . Eloriaqgpolis--1939 .;;=
�--�--��-_. o .. •__

------------------------ ---�---------..........-----.....----......,--....--

OTEL
E

E' O MELHO.R DA PRAÇA .E NÃO.f.' O tvIAIS
Cl\RC);.

BANHOS QUE'J.TE5 E FRiOS A QUALQUER
HORA.

LUZ [ A�UA COHRE::.rJTE EM TODOS
OS QUAR[ US.

I Dra Augusto
I da· Paula
I

anco·,do
u:m,tUUl:O00$0(Io

259.746:100$coo

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E üQRRESPONDENTES EM T01J)G (8 PAIZ
AGENCIA LOCl..L \ RUA TRA::JAN9, Ne 13

A�ona. em ccinta c·orrante. os seguintes jures:
Dep. com JtH'as (CO.VlÉRCIAL SEM LIMITE) 2% ala
otp. HQlitados (limite de 50:000$)' 3% ala
Dep. p9pulares (idem 4e 10:000$), . 4% aJa

;� Dep. de avise prévio (de QUaíSçlf1el' quttutias•.com retiradas tam-

,� bem ,.:ie quaisquer importandas).
�; com aviso prévio de 30 dias
.,..:<:

� idem de 60 dias
:� idem 4e 90 diás
�,i
�;

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
1'0 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mens'aI

3.5% aJa
, 4% ala
4.5% aJa

4% ala
5% c

4.5% ala

4% a.a.
5% c

15 heras

T I

...

, I
� �ãr=�r;��L�·�;;�S�f"���-�;.;�21���iI�e�i�r�a�d�e�J�o�s�ãlll'.��c�r�avll!"l()�-�·I!. MOVEIS MODETINOS 'Pelo! meneres preços

" .11
Dormitorios eom 5 peças, desde

.500$000 ISALA DE JANTAR COM 9 PECAS: 650$000
Z

.

MOVEIS BARA,!OS só na Luso Brasileira .

, , .�1!!'_ª-a_!!!?_nhjl��rmhO 22'
_ �_.:_'<r" ; III ..

.

aJf' l!giijI' ""LiÍiI&i . " ------

Jllll:WU
.

Mciáit iI!Mj!j; M b"
'-

, ;",!
-ii

I
,

I
,
,

Ciinlc� em

geral
Medico especialista em
Molestias do Estom�go,

. Inte�tin(:), Fígado ,e
.

Recto
CURA RADICAL DA5

HEMORRHOIDAS E VA-
� lUZES SEM Ó�ERAÇÃO

E SEM DOR
CONSULTAS: .

A' Rua fraJar.!lB n. 1,
Diariamente da8 17 ás 19 hs.

Visconde Qç Ouro Preto

I I u nl i n a ç ã Ó Moderna

A Instaladora de Florianopolis. com especiall
dade em artigos eletricos, lustres, plaíoníeres o que
ha de mais moderno.

.

Executa instalações de luz e força tle acordo
com o regulamento exigido pela Diretoria de Iiu�
minação.

Vende os afamados medidores marca êíemens.
Bua Traljano Dr II Fone 1.674:

)\ ,\ '33
' ,

r\i· J I P.)

Vantagens do Fogareiro de

REI', a Gaz de Olso
.Segurança

. Crú (Diese_l)
R A PlD o porque o seu calor é mais intenso do que de qualquer outro tipo de

Iogareiro, permitindo cosinhar mais rapidamente.
ECONOMICO porque não ha no mundo inteiro combuetivel mais barato e com mais

calorias do que o Oleo �rú.
C O M O D O porque funciona sem bomba, e a chama sem ruido, limpa e azul,

gradua-se cerno a do gáz.
P R A TI (; (» porque uão necessita pre aquecimento, nem tem possibilidade de entu-

. t pimento.
B IGI' ENICO porqu� não produz eraanações que possam atttar o pala,dar (la comida.
S E:6 y R O porque funciona sem pressão, com um combustível não explosivel, Ii\, S'SE IA D O porque não produz fuligem, nem suja as panelas.

.

II A R A T O porque o seu preço está ao alcance de Iodos. ' .[
Io Oleo Crú para li) fr,garelfo ":BfEl" custa 800 rs, o litro e produz urna chame

d
. I I I ;.. -I'· 10 he gaz azul e ce ca or ercvatnssrmo, durante oras.

O SEU CONSUMO é, portento, apenas de 80 réis P@i!' hora.

istinçã'"";' elela �
--....__--------.--,-----.

.

tCem Eoo'nomia
nos Trabalhos doSó·

Consultoria Téc,nico .de
IVO A. CAU U ,O PICCOLI,

Enge��heirD Civil
fDti0nesien-sis ,haDilltaGlos pa ra

os ramQS ,crh� en.ganharia
Administração. construção é reforma de ,;

pagamentos em prestações
'

ProJét.�>.)s em' geral
:.F��:,J.:�'! _

..

Escritorio central: Rua 7 de Setembro"
!P'o.r<,t'o:�;U··n i., ã o· .,

L

ój.
:�

.
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� Formado pela Faculdade de Medicina da" Univer- I' ---�---------

�I sldads de do Rio de Janeiro �
tU! A Ga.. seta"11

I ; ,

Q.

� lId
"6

J' Tratamento clinico; (' cirúrgico de todas as moles- ,'. Diversos tipos e tamanbos=-Corn forno adaptável-i-E jt1 com uma grande ven- I
.

'

tias dos olhos rp' · «1\ Gazela» eneantra SOl d
-

tIl�l C 'j , • •

!'t-! ' I P !� "".;,lI

-
v da na praça+-Pcçam -monstraçoes e cataragos, ao unico vendedor na praça:

Ilj urse ce eperlerçosmeeto na especian oace, com o ar. au- ',� u� venua no «SaUlll Pre- ,.�. iS!! � � <� Rum l1'oãu ,I�I} ]ooFilbc, no Serviço elo ProL Davíd Su\1son, no HQspit!ll .B, graSSO}) 'Liftl�a. � P" I
da Fundaçlio Gafhée-Guinle do Rio d� Janeiro g

_

.

� , luto, 4 I�,;1
.

tI"> lí'IIm"'<I!< ..,�.,. .".�Ib @''''' eara a "'I'''' esee..I .. i;�dad':J>
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Consultas díartamente das 15 ás I� li j i tr
.. " I, ( d· M

�

p .• t
.

f
i J f� I�'•.

'...
.

r»
..

' ,r I C' 1·.· ... ,�....: urso .. � . aqlunas e dyO o·e
...m;�, 'tiCONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. [eldone 1455

li'
i ,

. ��
i •�

"

RESI DENCIA: Rua Ten�rüe Silvei,'a 57 Talef. 1621 �! f
J

!
� , l )� r

�_IiI�.�����"""''-�'''' Wl'i!MiimMw'SEiml': PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN· f: ,PREPARAM�S.,� ALUNos PARA EXAMES A 3&. MA- I
,

: II' TENt-S DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN· QUiRr'iIT'sISTTAAsS, ,PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO- L
_.,,",,,," azzn",:!,,"'" .

v -:a I' '10S PROCUREM' ... E,j A IPpO MAIS QUE SE REFERE A'

\'I!I"I!-,.,. ........ Ir:!
.• �-.11-,t�i

...

, II i\'i.
- MEQ'ANIGA MARITIMA. '. :

lL ....a_..,. 'OI U"..1l '"" .. tl ;!\. ELETRiC ..j:�

Advogado
. g

TEr\r1 SEMPRE
-

E\1 STOCK E A' VENDA. POR I üS H�Tt.ld::;�SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE A� SR.

IRUA FELIPE SCHMIDT. I) i 1
' ,PREÇOS SEM COMPETiDORES NA PRAÇA, �I '\ULAMPIO �OS,REIS VALE

rt/J E D ICO'' (Sobrado) I MATERIAIS ELETRICOS, LU�THES E ABAT. I LARGO. 13 DE MAIO, 41 (

l)��Á�A_.. S?L\�R�tfO- ll-L-;=�� I·.. ���11����������TESÀMElê�ica t_,,�:L�,,�M�l
Operações l� --,I

.

.

Consultoriof Rua Viw( �ll I
: AMCABA DDEERECI:..BER. UM FINiSSIMO SORTI-

)\Ií,,;,.�
.. l'ef; 16' ,

..
!Ir. Pod" d. 111o.,. _Ferro

I "

,ENTO CHUVEIROS ELE'TRíCuS, NOVI
!Vl"".'.o - -

. - DADE NO RAMO-.AR rIGO GARANTIBO
fl 's ! 0)30 e das? as 4 h�. AdvORt1�iG I I, Venda -..6 instalação de contador de luz e força4 per

, praças modicos só na Casa A ElE'TRICA
f�esidencia: Rua Visrond'e ' . I

.

d O P 42 Rua Tralano,!1' i sobraAo
I .

e
.

uro . reto, '
,-

' •

Fone: Consultado. '1405 I Tclephone O' ! 54f1 .1 Dr. tamaráI· fone: Resif:1encia. 1155

M t·e
<

_ ar ,ns
i:������!i'5W�

�
�l
;,"1
�í�
r;:;i
.," LETRAS A PREMIOS�. por 6 mêses
� por 12 mêses
�� Sujeito ao sêl0 proporcional.

,,�.""...�. Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás
,

Aos sabados: das 10 ás 11,.30 horas

Endereço telegraficof SAT�LLITE I n. 70. _. Phora"� 1277.-
, ,

II TELEFONE
..

114
.

I
����l1�iIiIlIr.!! wa..iIIi. I t�ab.1 PO,stal,.�lO.

��®tt·1
Dr. Pedro de Moa.ira Ferro

i Ãdvogàdo "
<

I Rua Trajano 1. (seb.)

,II A�ca�io Mo-I
'I R

I
rei ra tem�seu escrip·

tório de advogada á rua

Advogada
Rua Felipe Schmidt, 34

Fone 163 )

Canforta,

I.

Produtos de ótinuf_s Qualid·ades
RefrigelfdadDre$-�·ORGE

Radias PHILCO
Distribuidor para o Estado:

JOSE'DAUX
RUA CONSELHEIRO �MAFRA 10 - FLORIANOPOLIS

------��-------------------------,---- '

I
todo 'I

47
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o melhor' estabelecimento, perfeitamente aparelhado
'para o tratamento conservat�vo e cirurgico de. doenças P?l-

'Ql0nareS (pneumotor,ax, f!emcotomIa, tora�otomIa�. Este �a
natorio encontra'se locahsado na Es.taçao PerdIzes - VIla

Vitoria na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800

metros' sobre nivel, possuindo !uz eletrica, �gua encanada, e

estradus de automovel, com cbma saluberrImo.
O S:1natorio encontra-se instalado com aparelhos m?

demos de Raj.o X Heliodor, Ondas Curtas e
\

LaboratorlO

para exames de escarro, fézes, saqgue, etc.
,

Seção separada para convalescent?s de doe�ças graves,
estado postoperativo, impàludismo crOD1CO (malarIa), esgota·
mento, etc.

.

,
. � "_.

',:
. ,:.,

,

ZET
16--5--1939

I
A GAZETA

,

AG
__________ .�"":'õ....::ll:<�,--'-'--------_------

.

Tenh.- 8 honra de 'reiterar a

\ V. S. os meus prdestos 'de alta
estima e di:;tinta' consideração.

Redator:

tr'az'etn 'ao' Brasil este
português e QS carneeOes, )

..

,

.

. I

Avai 5 ,..., Tarnandaré i Ii I;Conforme haviamos noticiad . f Guarita - Regular, '

.

� apezar do t;mpo chuvoso, rca-.I'·: �OV03S - Péssimo, perdeu
"

'Q L)A RTAS e S A BA DOS I

h��u-.se ante�oilte�J perante redu"

I
morras o�o,tur.idades.

zidissima assrstencre, o embate da Braulio -

' Foi o melhor da Adqui r a o seú b i I he ce no
segunda rodada do campeonato jlinha no rogo individuaI," bencou
do correnteano,en!reo fil'aiF lum perfeito "dallçarin.on, prejudi- Salão Progresso,c. e Tamandare F.C." e ando consideravelmente os ata-

OU· ,O jogo dos segundos quadro- :
(HU 5 da linha.c.im sua morosidade n I CO. ,

finalizou com a vitoria do A vai .. 10: sues finta0 G fltRU. I
que conseguiu 3 tentos a O. I' Baiano-Mal. Pre�cu no 2'

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 FlorianopoUs IIA pugna dos primeiros que-. tempo. • 'w �ZFi,
dros, transcorreu fraca, tendo logD J.:-, Careca-Rpgular. I' Sigesmundo Kohler=Brusque+

heal!z .u-se ante-Botem na Ca- de inicio o Avai mostrado supe- i' Sil vio _. Trabalhou bastante,
I
Sim,

.

'

R b '/". " pual Federal. o Fla-Flu, termi- '

id _] b nD' I R' r ATOS OFI_. José Vatraz=-Itaiôpolis-c-Inde-
ec e ernos o seguinte OHClo: I' non ane 50 re os Ia lOS

•
u·· ez ótimos paeses. e marcou um

«FLORIANOPOLlS, 13 de I n,anoo a partiria com o empate bros". ·1.'Ln-jo goal. CIAIS
ferido.

d 2 2 João Kociolek - Itaiôpolís -�

'maio de 1939. llmo. sr.Rcdator. eA
a • O l: <tempo terminou com 0.; Indeferido,

'1) d d P id I d
! duas turmas apresentaram- empate de 1 a I, sendo os tentos'! dOI-"'" F deri J' II Jlibele or em o sr, resi en e o ,.

id I....
re enco. ose arrg+- .1 reí-

l União Esporte Clube, tenho a
se em campo assl� consntur as: marcados, por Saul, em bélo estilo'

C.I
� rão da Guabiruba Ncrte=Brus-

S Arbitrou o embate o sr ai os A F d d E d S'
honra de comunicar a V. S .. que Fluminense B t tai 'M' e por ilvio. , , ,

.
.

azen a o sta o foi auto- que- im.
. :- a a ais. 01-

N 2'
.

d A"ai d
. rJe Campos Ramos, o JUIZ n. I. rizada a adquirir dos herdeiros Gasparmo .Dutra+Tnecreva-se.

em sessão anterior realizada para sés e Guimarães; Bioró, Brant e ()

f
peno dO �,' e� Teve uma bôa atuação, não pre- de Marcelino Manoel dos

santos,!
Serviços Hollerith S. A.-Sim,

.

a eleição da nova Duetoria apm Orozimbo (."Jitlton); P. Amorim. monstrou rance ormmo, o que .

di 1 f' d pelo preço de 19:000$000, uma nos termos das informações.
de reger seus destinos" durante o' Romeu, Fogueira, Tim e J-fercu· resultou a vitoria dos avaianos I' 1\.1:.I1l'.10

.

e nem avorecen o
área de terra edificada com 1.350

'pfriodo de 1939 'a 1940, ficou les. pela elevada contagem de 5 teu- qualquer !,. O clubes, apezst do
metros quadrados, sita á rua Fe- Secretaria da Fa71,en-

• .

id tI; estado d" gramado. lipe Schmidt d'\aSllm constmn a: tn V I D'
cs a • i

. a

,

rtamengo:- a �el, ormn
I Não nos e possivel dizer da' I

,Presidf'Dle, Osvaldo �re.IIM�: go� � Os�:ldc; jacel,m, Volante � I técnica de ambos os teams, em
Relida

do��r�l:n::,so��fã9n��;a1I� d�o�� Requerimentos despacha,
v,ce-pr�S,dente, ,

Jorge .Coel�o, I I !VledlO (( latal);, S l, Caxambú virtude do pés-imo estado em que A, e d foi de 14:$000. dos Santos para exercer o cargo I dos

�ec,retano., Jl1�O, �:be�ro; 2 �f,��e. (Val!�o), Leonidas. Conzalez {'-li se achava o gramad?, ,�� .. '" •.•. - _-' __ ... _ ...... _D .... � ......... I de sub-delegado de Policia do' DIA.13 DE MAIO DE 1939
t:�I?� Oomaf RafL: 1 tes?urel<o'IJcrbao. Contudo, vamos razer urna 11 ! distrito de Hansa, municipio de
j 'IrlllO Cardoso' 2 rcsourerro AI· , I'

. ,

di 'd' I d Le1l5hm Delambert � Jaraguâ. NI'col' Si II' C
'

'-' "

AI 'fi I I C· '1'. O�j autores dos tentos foram gena apreciaçao ln IVI ua .)' 1IL' ....o.e 1 .... 4111.. ,i, ,
.

au Ignore 1- omp re-

ceblades ves' sca g.::ra e 10 'I F
.

1�1
-

I
1 d b ", . lI.'r., .!li �:1'U' quer. \ :

,

. .,,�' .:.. b",' l-igU'ôH& e Homeu do �tLlml·' ama(lOfeS ,e am 05 os quaarvs. I FOI nomeado Jose ·Alves Ma- Férias altelca.d�sNlelu, Cllfvtor téCLICO, tuVIO I 'en e V " j (2) ri 'L'a, ,I' chado para exercer o c-argo de .,.

!ln h d
.

d d J I Ti S, e a,IUO uO ri, .'

[�!ac 1\ o; capitão o qua ro, 050
f7wngo, . 'f Avai '-·',,�--·'w;"-iW�-�"ii�"'$"--· : Juiz de Paz do distrito de Ba- Por portaria n. 99, dat1da de

(J(1n�alves. '

'. "

� � l!t ec 'IK I"� i nanai, munidpio e comarca de 12 tio -corrente, foi altérada a

A .enela foi de 99:300$000, .' Santa Rlta - FOI o melhor -

-DE __ '" ,: ,; ,;, Joinvile. escala de. férias do Departamento
(;omissão de Sindi- ('mb/H tenll1l, ,ido proibir:h a Jlemento em campo. AIIojadl� Vitor' Figueredo' I "

. .' ,. de Edueação, quanto ao :g�zodas
�anehu· _. -

. : -venda de .. �ad�ira's ..na pida. mente fez defezas faDtastic3f; .
�ç , : Expediente' da Inter. mesm!,!s pejo sr. RobertQ Moritz,

.

-t '-...

"1- .

t-' ·d'·- E .1 I
. ,I - d IV t ,� sub-diretor administrativo daquela.

mom rou ser um e emeo o' c
.�'.- ,

flcãrrfga"'1>.ê "'('le 'lUaTqU'(1' trlS-. v-enterla Q JDS Due
Frt'dnico Vers, Eleodoro Nu- O S. Cristova-o classe.

.

I' repartição, . a COlueçar., d� . ,�, ,do
nes e Carl.:>s .Curso.

venceu o
"

illaçiio d� iUl e, força dét{ica�. i <riIA '12 DE MAIO :JE 1939 mês de juflho vindouro.
Bonsucesso pelá. 'contag�m de �r�ald? - JugOll reguLII (' Vend" elo mClls vaflado sort,� I

.

I a O. 1 mUl!� mdf.cls? ,
menle ,j., makrial elétrico. por: ·Pedro Baravacz- Itai6polis-

_ ! OlamantInO�� elemento d,
pre�(18 m(,dico�.. Indef�rido. .

O Vasco empatou, sábado.: sempre, firme e lOtehgente em wa, Incu !'
.

'e de j:l,t?l!a�õt's em 'FelIsberto Jor:e da Sllv! -

M d' I I "� d ' ,
.,. Moela do Gravatá- Tubarao-

l:om o a urezra por a. • )0\;8 as. qualqu"r V'. I IJH'. S·'
IIUIIIM' I' , "''''1 30r��-Jogou\ ,�al. foi O cau' i :>lV\Çr\ i 5 DE Nf):'tMBRU 19 �It�iza' Gebler-Garcia-Blume-

sante dueto do umco tento do FillriO'\lnOj:Hjl"s nan-:-Sim.UMA ASSINATURA MENSAL Tamarzdare' _...�_,,,,,,,,���·�_�..�;..;"'�.�_'�"mn�.•��=�n�����������!,!"
DE «A GAZETA:> CUSTA I '. ,.

'

APENAS 5$000 hOCOPlO-Jcgou como sern·
,, __ ... u .. __ .. "" .._. __ � __ "·

1
pre, 'muito bem, auxiliou ("cnside-

j ravelmente à ddes3.
I Berreta·- - Regular, estouro\,)
,

, ,

; mUIto, não compr0mel:eu o qUlloro.
: Saul-Foi o melhor elementc Ida li!'lb, fez pa�ses admiraveis, e

'consp.g.uiu marcar dois tentos em!
bélo estilo. E' muito reclamado[.1

Machado-Muito descontro·

lado, não combinando b.::m com Recomendamos aos nossos clientes, e ,amigos
os demais llmadores,mas trabalhou uma visita á, nos�a eXIJosição.: bastante. •

. I I .
'

I
Fornerolli-Não aprovou

nOI "Pre�os':" excepcionais!
, o Familia v�ri�eu o CrJ. centro, pouco distribuiu, fazendo I

.
,

apenas jogo individual, perdendo, ·MACCH. ADO & CIA.
zeiro pelo score de. 2K 1. .

I
' .: BELO HORIZONTE. 15-

....��_�.���������������������� j inumeras oportunidades de aumen- ,Rua JO�Q, Pinto, 5 /-
.

, Ap.ar��eu ePl Fortàleza, ao Nor-
tar o s9ore. . Telefone 1658' -::- ,Cai,xa postal, '37 ,

.

te ,do )�!Itaqo, um temivel gaviãr.

SANA'l'ORIO "SANTA CATARINA" i Nizeta-Fóra de sua posiçãO.: FLORIANOPOLIS. ;
,'
..

o ,�8í9r vis'to até- hoje. :Essa gi-,

.

.

.

..e contundido, jogou regular. I " �; .' '-:'\"";' ,:'.'<'C'�:"-- .

-
:

.

"lantP8�a'ave_de'rapina foi:encon-

; Carioni-PéssimtJ,não dá para I'
-

'
'_

,.. '·tHdn m{Hlr, nQS ' teJ)reaflS da fa-

C
,. _"I=' ,., :' .�', 'd "R' '; d' J

.,
'

zeada ,Diamantina. Sf'U tamanho.

K• I h
ponta direita. Substituido por, a.lxa" LCOnO,mn:� I' O" t.o e anelro,. ".,0diQ �e �Zl! ,a. aza_ é de doia,.André, Ira y . egy OSRlar Cunha no 2' tempo,' este:l'

'!I
t-

jogou muito melhor. m.edida essa O- Sorteio d\tS:A!'�liees Pêi-nambueanos ,,���:. gavião' Únh�' í'osüll�do no

DIRETOR PROPRIETABIO que deveria ser adot.ada de�de
OI . ,'.0 $' :,Sórtéio ,,das; �póliGes Perb'atnbucanas ser:i bic?, �m' �FP_if�,e 'd'é;;;�:eá?�f' q�e

começo do jogo. r. realiia<lo )1o'l'jró�im'ó dia 3;i-rã-s;1J libras" no, recinto tena s�do., vItll�,a' :de sua tem-

I Tamaadare i' r������o' ,�,� B?lsa dê; F:un�1�; ,�u�I���S �o�� de
vol vor.CId.doo o,

Cc

' "';

I Rezende -A' principio j�gOU'11 ,.

I' <:; A "Caixa Economica do Ri�Ld'e JâneirO,. G AT IS' ,
! b€�, mas depoi� foi um ve�da. I

to�n�: p(lbÚEO, mais :úma :�e,!-,. qut ��'" ve�9.a, Q� ?se� .' i I '

, li •

I
deno desastre, deiXOU de deff::o�er.1 "�' tU�llos e.stá se�do f�lta nesta "p.r.�çat,- :,p_o,r, l!!.!�JÕ1êd�q ,iA I .,: ' ,

'I verdadeiros nfral'lgo�n. . \
.

dó' tanco de Credit�. popular e ,A\,,,"lcola d'\l
' -' .

A. j
.

t' Sant!ll ·Catarl·na
._

":' "\" :,.,�,,;\'J � 3·"':' ,� " .1 Quer' receber bôa S:1[·
qumo- l'1gou pesslmâmen e;,"" , .. � '" �� H, I', ,'� � ,\ ,

,é elemento de segundo quadro. I'
.'"

", RUA 1;RA1ANQ,' 16,1';;/";��f�)\ "':';�,' l",·�·:pre'sa que lhe' fará feliz e

i Fred-Foi o mel�or h,��em ao preço unitário de Rs. 97$OO'ô<toncorte,n'dÓ;,an:Uà�� _;.. ,:, ,,' 1he,;será �e grande' utilidade

da defeza. Lutou ·como sempre;' ,mente ,�� port�dor�s des�;?? �Pql,IE(;S L 90, y,a,�2[..n0l1]lf�i} ,; ):efç;eva a 'M. Bran-

II Car:os:_' jogou bem. \' nal de cem nlll rél:s" ài ,Glslflbl)W�p; ,de, WeJDlq,s! e,til
7 ' �' " 'i �.�� .

'.

; "1'
Cálado -- Não serve para dinheiro, no total de l1s. 1.50�º:QOO$900:',.

. ... "

,.{
....

,

Caixa 'P�stal, IA76 '-:f-'
� center-half, muito baixo e não

i A _ Ve i ga Fa (" i a
\ _ RIO "de Janeiro. ;....

; destribue jogo. Comprometeu muito I Diretor da (;arteira de Títulos
Selo para resposta.

.

seu ql!�dro. I �-----------;----�----------

Murilio Nei
r .

,.'j

6 C. B. D. procurará
ano o combinado

rnundo

U·_ E !nl90 ,=po�-
te Club'9

RIO

LOTERIA FEDERALRIO, 15.2Um vespertino confirma que a C.S.D. imciara

em trahalho dê preparação, visando trazer ao Brasil, ainda este ano,
os combinados c..6ciais italiano e português, além de outros de
gI ande projeção, para a realização de um verdadeiro campeonato

" do mundo.
A Confederação Brasileira responde, assim, à campanha

que vem sendo movida pela imprensa aege'nlina, contra a escolha
do Brasil para a nCopa do Mundon de 1942.

Os meios desportivos aplaudem calorosamente a atitude e

a iniciativa do sr. Luiz Aranha.
'

Os jogos �e rn

São Joéé MOU·EIS AÇO

Contratada
I. ,

O' Flamengo empbtou .com o

� rispim Mira d� ..2x2.
.

DE

Pela resolução n, 643,' de 13
do cOl;rente, foi Arlinda Soares
de Oliveira contrátada para exer

cer o cargD de datil6grafà:cle 3a.
classe dô Serviço" de Experimen
tação e Foment� da Produçí'lo
Vegetal.

JACO' RIBEIRO
1· Secretario

Nos jogO& realizados domingo
em São José 60alizaraw com os

seguintes r�sultados:
J

1esouro do Estado venceu

o América pela conta"gem de
2x1.

Cofres )
Arquivo�.

Mesas

Expediente d� Seere
tal·i� da Fazenda e

: :..:.:�

.

'\g'rieidtura'
.

para' máquinas, 'Pela portaria n, 18, de 15 do
I!orrente, foram concedidos a Pau
lo Dutra, 2' praticante do TelWll
ro do Estado, trinta dias de ti
cença para tratamento de

.,

sande,
a .contar de aI dêste mês.

acabamos de receber, em E'stilos os Imais 'modernos.
Esmerada fabricação das I[1dustrias.' '�Neve»-

S. Paulo
.'

"i O Conti."lental triunfou sobe.J .iI

('! lndepenelencia pO,r 3xO.-

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

Dr.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Gazeta

I'

de lnvern» para homens,
riado sortimento,

�
�. "'1horas

na Casa

• •

e ersanças, maior

"A CAPITAL"
f'il�al= flua Traj�ana RI1 I

e
•

mais va-

�
�'4&+ H*A4iUdiWiiW

EE

••• M'"'' i&Wrw_!IIl!M!iW�:tt:���!t��1fLlJJ�O'" _.tFiIUi....***HW."kiit#
. ,Rti� "1 �

. sol IBf'� ". plina e .média .oritr:ze�lc� igual ou s.upe�ior a ctncoenta (50)' ""_�,,=-_....._== .-.� ,

,S ' li B ,I fi a ti mou I m Ca ltLl' no conjunto ,das disciplinas da serte, (i'em I 02, �A).

1-.'--···
..

··' '. r' '.
I_,

7) �o have�á e� st>g�nda época exames orais para os

I �'-"'iOJ('� Ja prC1IdUZlrnOS '

ÇÕ3S 11a lenjslação �jo :�u��rq�:�:'�l�{�i:ss�!o ���::r::d:����o�r�t;��sd:: a�i::��das!�l I a haeapanha Classica ',iti todas as disciplinas dá sene, inclusive as aulas de canto e de II H M
..

h
·

I "

� � � lal n d· ,���,,, � �i� educ;ção física
.. Portan,to não haverá mais exames de se�un· " I C I e on

VI � � W A i I U da época escríto-orals, independentes das notas obtidas I I
. durante o ano. (item 104, 53). Fermentação natural nas garrafas

8) Quando inhabilitadoe dois anos sucessivos, os alunos Siste ma francêsAfim de informar' 05 51'S. pais publicamos � l!gUlr .' não serão mais admitidos à matricula em estabelecimento de eos;· i
principais modificações feita� na legisl'lção do en-mo secunda.io no secund u io. (item 109). IIpela portaria n, 142 de 24 4-39, di vulgndas no Diario Oficial 9) Não ha exame final oral para os alunos do' segundo i
de 2-5" 39. 11M compl-mentar. [item 151). Nao poderão apresentar-se aos I íiiiiMi--;;;;z ._iiiii..�,ii "_.• iii.iii-�-__ i_iiiiiiiiii_iiiiiii.iiiiiiiiiiiiS iil

I) �ãO são permitidas m�tri,::u!as condicionais com de concursos de habilitação ás escolas superiores, nem mesmo rece-lpendencia deâdiscipJina da série anterior. (item 42). ber certificado de aprovação, os alunos da segunda série comple ...

2) Dos rem (100) pontos que pojem ser atI ibuidos ao I mentar que, embora obtendo rr.l.dia tlinta (30) por disciplina e I ...
valor total da prov� de Português sessenta (60) serão re'"e; vad0511 conjunto cinccenta,'(50) n-ão obtiver.e� .05.3(4 de f�eq�encia no I ;,;:�::a parte de redação ,tole:! das aulas dadas em todas as disciplinas da sene (Item 152). I :.:'? ,"

.
_

'Na atribuiçã? de notas RS provas d�s demais disciplinas I '. 10) Tendo o decreto-lei n. ,839 de 8,11: 1938 revogado I i':��:'i{:!:1'.J;;t, 9 f) O K IlOCY( lOS
8S Incorreções .de Imguagem. pesarão.?o julga cento ge��l .. dela lei n, 9�A de 12-_12-3� e o decreto-lei n•. 1054 :Je, :::;�''-:;�{]f:t:;::::!.. '

acordo com omvel d� cOllbeclmelltoêxlglv,e� em ,cada sene, nai'!8-1�39 revigorado a lei basica n, 21.241 de 4-4-1932 ��oi ?::::��;:f;:�;-:;F·�?f;8�>.:.;, R A D 10
,

properção de J (5 relativamente ao da maténa sobre que versarão I, haverá mais segunda chamada para as provas parCiaiS! �::::i?}:,:�"t�,i<}i,f,',;'�,';-,�,:\t(�,1�,::,::Y n', C�O'n-ftl,)'as provas. ! (art. 38, § 5). I ""·«..,;?}':�1L;r,':lYi:14� I I . tall.
'

conste tr�b:n!rod:s tr�d:����a; �::an��ri�;eri:;��s:ve alsati�;co��.,ç��� I A Diretoria.do Ginásio (;atarrinense! w'f:: C�b�·��il.i"I:l �s �� 4".-
pesarão na proporção 113 (ucm 80 I. c.) 'li mm;w�NIllI!J&.�M*JMI'2��:,Si;)�' I � \ \� l ITr _. '9,

Nas. pro�as de HI5:.>ria da Civi_lização as d!S5e,t,lçõ�S re-I 6' ,. I'CARTAZES ! \ % \; \ ri i
ferentes á Histeria do BflSd. te�ão o valor de 50 pontos em re- I DiSSolvido O I ',.;.i%� \, \ It,'

'

6f.!)"'{t'Y"'�'n'''.i.iI ' clh.slr'a"�
lação ao valor total da � rova (Item 80 II. c.) . ! . , DO D IA I \� \,\" 'H

� � i;i;H,.'" -.'. �

3)E' ve�a�o .dar ao aluno conhecimento do resultaaoll COnlr�SSo � I ,��,U De 6.15 ãs 11.30 horasdas provas pcrctats lt,em.94.
.'"o I' PROGRAMAS DE HOJE:

...<�\� �';1<�'",,(dram'" noturno4) As provas fmals, pr�cessadas aUtOr�atlcNnente 1 p�ra I NCVA YORK, 13-0 corres. "1 "�t "'0'"

todos 05 alunos regelermente-matriculados constarão para caoa dl'-ipondente do c:New Yorlt. TimeB�I.d lid dos' ·r,l De 11.30 á@23.00bOl'••

ciplina de uma prova oral ou prático·oral e versar !to sobre todf-'! em , La Laz informa que o presi- � e8111,!» er /
a materia do programa. (itp.m 95,96). dente Busch decrl'tou a diSeOIU","

eloeOl8S t._ Orlanco Silva

d C d d
,k.. Emllinha

5) Não ser.á admitido á prova final,. quer em 1 (A. qu,:r em ção ? . �ngresso, s?spen en � a ( I murilo Calõas
2a. época o aluno cuja média coodición.:J seja. inf ei ior a trinta ConstltUlcao e conB�hdan?� aSSJm A 's 7,30 horas: ,Bola Lozy

(30). (i�:a9���r.r e,ta média. colcul•• ,••� prim",o lugar, a �;���i:t.��:��'i���::��;:�: Em úl'i... exibição:
, 'M.uiltl1l ��������o.����':,�:

média elas notas mensais de abril até Ciutubrc' que é sOffiada c',m para a ilha Coa ti, no Lago Titi· Somos do amor ;
._ .:.-\' ·,i;iY�·�i{'1'';'':·:: Reglol1r.li ó;;: O"ntlZ Santoro

as médias das notas de cadá uma d�s trêS primeiras provas par-I
caca.

,

. com.
,

"

1 f:':�;��,:.�·:��::�i��;;��lF�}�:·��1. ::�:��I��:a5:a� S::�i:iC:::::�:j:�e�()�dais, dividinoo·st' o resultado por qm.tro (4). Bette Dav_ls Leshe He,wa,d; f·::i:.r::;;-,V�.\,. �:��::'�:;J ::�:.:: Concel'tos
O numero assim obtidr. de\'e ser superior ('} 30. (item 97). Emissario do fueh; Preços-2$500 e 2$000 ; p��'·1· ,:.�»::;:���S,::�\é<L(�\%:

lua méd� v��Ju��md;�?m��a!, L�,::!:fi.:;":��, ,,;!,��::m.:: ,.

-

í Geral: I $000
.

! ix�;��r�'í�;
R',

hO<�::��j���ii::'�:�1��:�r��i��:
décimo e as 4 provas patciais oito décimos. tendo 11 primeira e a rer em Dantzlg I I �·.,;I":',·-�.i.(;�,1':�··:'�·'1�} '(j':' h: da SAL DE fRUTA EHO E 09

legunda o pedI) um (l), a terceira o pe$O dois (2), :: a qUàrta _. ,
� CINES �OROADOS 1 i;i�t����i;fl1';f�;�;��t,�J;': EITWL50 DE SCOTT.

o peso quatro (4). DANTZIG, 13- Circulam ru_ll . I If�i(0t.:'�)':.;i'�'�;:;":'J.�A4�f'i..t1.: f1's 2k!0 tfH-lCÃO DD DIA •• Escrita

h Rex à 7 30 b· , ··"·,,,�""",:;::;i�'� ,.',' ,·,')ti��' e in��d'pre�áó':l por' LamartlnlZ Babo,
. A nota final de desenho é a média aritmetica da media mores sobre a chegada dQ sen or '. s, oras. I \�,tt'-;::)::·:&rHt�fi�NV:"-J.1d·: uma otula GQ casa de louras "u

Rd'lfH ·t· Ib d' . ·
..�"·<H:�·"'''''·�·t'''''@·'''''' •

das notas mensais com a nota da prova gráfica final, (item 1 02, u o ess, III Imo co a ora o.r: Scidão O africano I i ::;::"\\,1'·>;���:.';�<,,<':"'··? [(i�K;, DRAGÃO.
do «Fuehrer», ontem, a esta CI-I !J., ".

com
.

S�
i ���:<"'\�rh ,., ......:0: ....

64). dade, onde conferenciará com o i Muanda e Aombale Nm-! e�·'�l.:@�� ;r��.;'i!
�

� á ·d d di' bt· t f
L' I i.;'l:'l.'N:�",· .� � 5PRIlRIZr oe stuõio! fl;!lso 6uimarã��ver consl era oap rova o o a uno que o lV·'!C conwm ao,,:,

Sdro·. Greis.r, p�esi.'ente do se!la-,
C�ll.

e 2$000. ,1
J.' '. "_'.' .

. .",

temente naja ip,Ufl/ OU superior a trinta (30) em cada disci-
li! rezcilia 6DnI;QI�e9,

--- Preços-2$500

CO 0'1 nanh ia ac iona I ,je
.

iivega· Imp.erial, às 7,30 húras: II Almirante, Lolita Fran'a. Andrê Filho,fi' Mauro de OliveIra, Ida Melo, Celeste AId3,
«I Trafico humano com Ann j Nabor Dias

çãu esteira
/

May Wong e Philip Ahn·! W2ImE'••IIII__IIII.IIIWfl.II!I-IIi_IlilU .,I'Ml"�I Preço:-. 1 $500. I
.M(�vinlento Maritinrio.,.porto FIGr.ian��,palis . ' _IiÇ.S,ilJ.t;�

Viação Ur.ussan{;l a I
. SEGURANÇA - .. RAPIDEZ _' COMODIDADE f.Dirigido pelo soeio JOSE' -MAXIMO

TRANSPORTE DE PASSAG.EIROS E CARGAS r
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Cocal,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero,Braço do Norte e Capivllrí' ,

DUAS VIAGENS SEMAN L\IS em combinação com a'J

linhas' de onibus Araran(:;uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados

ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quilltas-feiras e domingos.

ás 5 ,horas da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Araranguã ás
quartas.feiras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
. AGENTES-Araranguá:' Bernardino Maximo- Forqu!
lhinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Filho-""'"

.

Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosan�;
Damiaoi & Cia.-Orleans; Irmãos Pizlolatti-Braço do

liNorte: Alexandre Sndrini
AGENTE EM FLORIANOPOLIS

João Neves
Rua Trajano, 2-Fone, 1655 �

i ,I HOTEL DOS VIAJAl!TES-procurem para se h�spedar em AraraDgDá IIII . Propr:lletario-JOSE9 :MAXIMO
• '5 &'I' r1 tm tr V'

r .;,---,.- . ., PI
' lIiiliiiii i -Si W''''rdãff!lf ,

rllafra n. 8

. 1

DISTRIBUIDORES: S. T. ATHERfNO & IRMÃO
FLORIANOPOLlS

Amanhã:

mi

Serviços de

Freies de
Para o Norte Para o Sul

o Paquete
corrente para:

Paranagllà. Antonina,
,

Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

R.ecife e Cabedelo
... Cargas e passageiros para os demais por- .

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

ITASSUCE sairá a 24 do O Paquete IIABERA' saira a 17 do
correllte para:

Imbituba
.

Rio Grande
Pelotas e

Porto Alegre

Av'allso Recebe-se carg�s � encQp1endas até a vespera das saídas' dos. paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmGS, á vi:�ta do a·

testado dt:! vacina. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entr�gue, nos Armazens da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas;,
para ser conduzida, gratuitámente para bordo em embarcações especiais.
ESCfUTfJRIO-PRAÇA 1 �i DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE J 250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. 'J--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para nlai,s infor'n13cões ccan o Agente
..J. SAN-rOS CARDOSO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


