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A proposíte da nntícta por nós em quadro, 3�om����h d?:; /��_ um
dada, em primeira mão, do enccn

..

valíoso mapa �.,1 rt:�;il'J:.,llJ(.�"l:,@O. _

ao dos documentos retattvos ii! Cumpre S<l.len';o:.. q,,:. UHtS o

concessão para Roclo e patrímonío I ,�um�nto3 .�e medição j[� CI3m _ca
d'! Camara Municipal, recebemos nhecídos.vjã toram coplaà,?s e nn

do ilustre hístoríograto dr. Osvaldo �ressos. �o te�p� rloG vemo ��
Cabral a carta que a seguir, pu- cel- Pereíra e Ollvelra. Apenas se

blicam�s:
.,

encontravam perdjd�s e�l1'ce o �t3�,:
"Sr. Redator de A GAZI!:TA -- de nu'mero de papeis !�por!"n�_,:�

Li, e sou' lhe grato pelas bondosas existentes no no�so Aq_mvo ;o/.1Uu1-
referencies feitas em A GAZETA cipal e aqueles dOIS de�lca�o" fUX:-� sobre o achado de documentos rela· !'ionarios que con! paclencxa, metI

tifoS á meia Iegua quadrada conce' culosid�de e c_ann��o põem �r�ern
dida parS Rocjo e patrimonio da em (I élIto ArqUIvo o� enco�tlaram,
nossa Caman� Municipa e venho, vroa vez conhecedores d." mtere.ss.e
porisso rnumo prestar informaçôe s que se havia em po�sm:r os ongl
exatas a respeito: n�is. O mUl?a é. d� grande ��Ior �

'Foram.me entregues pata exame, nao encontreI q,Ul,quer rel'erer:'cla
conforme determinario dú sr. Pre- anterior a êle. � me_u. papel nlst?
feito quando mandou proceder á tudo foi apenas �dentlfIcar os �OCll
reorganização dI) Arquivo Munici mentos e advertir aqu:eles dIstmtas
paI, varios pl.'C6tes contendo um encarregados do Arqmvo �o. í:!��ndc
reslstro cadastral, relativo ás ruas i.nteres�e e valor destes o!ls�naIS de

antidamente d.enominadas da Ca- lia mUI.tos "'procurados. A e!e� cabem
1.'- deia do Vinagre do Menino Deus,; as fellcltaço:;_s na sua m�lOr. parte,

e outras. Em cada re!!istro se en- 'cabendo a nos outros o JubIlo pelo
4· contrava o traslado de uma Carta II achado. _

.

Regia mandando executar a Muito grato ?ela aten�ao q;le
da me4iição rta meia legua em dispensar a esta, valho me dd�
quadro para Rodo e patri.monio da II para aprel'cntair'lhe os meus pro
Vila. testos cJe m�i elll�vada estima e

Notando a impôrtanc:ia dos do- distinta c0n111deraçao.
cumentos. fi:;: chamar III atenção .

dos dedicados funcionarios da rrefej·
'

Ia) OSV}I.JLDO R. CABRAL
tura, srs. Antonjo de Padua Pereira
e Aldo Linhares Sobrinho, para Ori

mesmos, e estes flenhores, que fo
ram 09 que IIcharant os registros
acima citados, em busca, encon

tra!'am então um volume contendo
os oril€inab; dos autos de medição
e dtn\�''''''''('�b db dita meia Iegua

._----- --_._------
-- -�'-' --------_.

---.--'--'

pedra

C 1\ Ir. ll.. lé., n (i�)
"_--- -------------_ ... -_- --------------_._----

de 1.938

A posse ala liB@va elii·
re-g;o:noia dom L%�!§ilij)�ia�:mo

<Cat::mrnuemlse tl,��
Imln'ellli§1l'li

A voz DO POVO
Prcpr-ietario e Diretor Responsavel J ...<\IRO

IV! FlorianopoUs, Terça-feira 9
-----

de Agosto

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

�(]l€Jr�s 5H3S Q';a�Bta�5 europeas, 5�gMndb�p
:t3 de ago5t� pró}:(�mo seria Dílü1'11'AG,
etil1 e:gue estalará o (cClL'd�íi�@ eU!f'Q�]3U!.

A� ah..lld�ths, �1l@'[j:Ddas� ao 1l;1&�e �;Jr®lC�f �1,"!n�;,ll
[.!iP',�����at�a5 pe�Zl .Bo:rm�U�.�[a fill"a.a�âm,e GeiJ1�\I�(J�!'� ·1t(·,�",
�;:�Mi5, lha três �n2Se3,!i1i) V@E�H/!Rt!E e b'alg�st��«uL�3

� rsa im�reii15a de varles rja�se§"
•

I í��a:H�ame T�thl:rlU�5? rw af��gt';; ã�:� 1l./;l][itJ\j�[ '(;�:�!
1'1 2"':; "

,. n a:r�{::a �!l'2 �fma;��� ���0 agt21S !i}.at!;:m:t::s e c1hcD;:U5 (ij? mJ��:;:
tateg,,§'h� frlio l[;:§rdb aS:0m2'i:} ri:H.!'2!;l;!ra��'j �t'1:·:,tn.ij.ç�,í·'5
para dar por fj�t:dflS as 5�j�:3 'J!rbs L'H}�1 ;',.�� �� :J�.�3 (1 j 25
Ido mês rGle jlUí8!l'õo passado,
I-o

,----.

--Ã-��·�-i�. formo��se exte��'o cortejo.. inde os ,;"r�-;;:['cebisp-;
Metropolitano e Interventor Nerêu Hamos, sob o pal!o, em proc.s

I �:Jo, até ao local onde se efetuari« a cerimoniá, sendo .li! VUflS do
palio seguras por di-tintos oficiais elo Exército e presiden tes de as

; sociações f<,ligí( sas.
i Chegados aquele logar falou eloquent mente o nosso
distinto couterranco sr. J030 Meireles Jor., que. pronuncion Iormo ..

i�;) e brilhante oração, dizendo da função social da Igreja, comprovada por quasi vinte séculos de civi!izac:iío cri itã e (1:1 influencia
rk, cristianismo no panorama pacifico da America, além da sua si

gnificação na evangelização das massas para a Iormscào e"p>i' .a!
do nosso povo e Wt manutenç�í(\ (hl grandeza m.sral dê, llU'3Sd l''1tria.

Depois de abordar o perigu dos povos sem Deus e u im
pressionante contraste que Ele verifica nu atualidudo entre :t l'�lp;,hevolução cientilica do homem e a sua lenta evolução moral, s. '1.

: abordou a atual paisagem pofil ica da Europa, onde o sentimento
: de Deus se acha enfraquecido, em contradic;ão, portanto, com aSUA" jl�i'1.'H�BIZ PED�n.r�EIR \S nA�fOS,' paz que gozamos no continente americano, tetrninandn por saudar

Ia pE:'limeira �hU.c!)ZIl do JJ:§1tad·:(), qyee C'-'W a sua' a 8. revma. o sr Arc�bispo Metropolitano e a ,8. exci.a. o sr. Inter
pre§eiU'U prestiodion "ã piedoSiiQ iniciativa i ventor Federal .neste Estad�; 8I??OS presentes a sol�l1ldade.,... �

11-. ..e ..1iI8 �
•

"J 8- P �" I Sua primorosa oraçao fOI fartamente aplaudida.das seOllIOIl ali uO ullltltrlto 030 es§@a
I Novas demonstraçõe� de apreço se fizerb.m sentir com Gil
vivas á fiI. s. exeias e á relIgião ca tóiica.

frente se acham as exmas . .,ras. dd. Tereza Barbato, Alil!le da Cos- Celebrou-se após, �ohme missa pelo revmo. frei Felisbertota V6Z e Otilia Cruz. Irmhorst, acatado vigario e grande cooperador dessa iniciativa.A's 9,30 horas, uma comissão foi ao Paláci{) Arquidioce- Ao Evangelho orou s. excia. revma. d. Joaquim Dorninc'1l8ssano, afim de acompanhar. s. S. excias. d. Joaquim Domingues de
I de Oliveira, pronunciando o notavel discurso, que publicamos'" emOliveira, Arcebispo Metropolitano e dr. Nel'êu Hamos, lnterventor outro local, esplêndida e magnifica oração que impressionou viva-Federal. mente.

O lagar no Estreito, onde se realizou o áto, estava linda- Em seguida procedeu-se a solenidade do lançamento damente ornamentad@ com bandeiras e festões, vendo-se uma graude pedra fundamental, sendo colocada na urna a at'i, um eXemplar Jocruz e bélo altar, armado com apurado gôsto. nOS30 diario e a lista das contribuições até aquele dia, que Já exce-Na estrada geral, a duas centenas ele distancia, aguadarvam dem de '10:000$000.
s. s. excias.: os srs. ceI. CandiJo CalGÍas, comandante do 14 B. C.; Novamente, sob o palio s. s. excias. revmo. arcebisoo memajor Mena Barreto, fiscal do batalhão; capitão Carlos Menezes. tropolit.ano d. Joaquim Domingueil de Oliveira e Intel ve�lo(' dr.dr. Ivens de Araujo, Secretario da .Segurança Pública; dr. Celso Nerêu Ramos, foram acompanhados, até a esttadá creral oor avul-Fausto de' Souza, Secretario da Viação; dr. Haroldo Peôern�iras, tado número de pessôas.

'" 'lO

diretor da D. E. R.; dr. Paulo lVlota, arquitéto; prefeito João Ma- Ao tomarem o automovel s. s. t'xcia". foram e:1tusia:"Lica-chado Pacheco Jor., outras autoridades, aS30(�iações religiosas, re- mente aclamados, sendo seus nomes vivados mlliLa� vezes.presentantes da imprensa e grande massa popular. I Dirigi.ram-se então s. s. excias., acornpanha(lJf:l d!'1 altasFestivamente recebidos com expressivae manifestações de I autoridades, para a residencia da exma. S1'9. vi�lva Aiice da c,)staiúbilQ s. S. exciu8. d. Joaquim Domingues dlJ Oliveira e dr, Nerâll \ Vaz. onde foi servido café. .

Ramos, ouviram-se seus nomes repetidas vezes vivados entusiastica- O sr. Interventor Nerêu Hamos fez-se acompan(Wf de seumente pejo povo, que demonstrava, assim. o seu apoio aos ilustres I ajudante de ordens capitão A&tel'Oide Arantes.chefes do Govêrno e da Igreja CatólÍca em Santa \Catarioa, os quais I' A banda do 14 Batalhão de Caçadores, gimtil,ncnte cdldaforam cobertos de petalaB de flôre:3 por graciosas senhorinhas. pelo Beu ilustre comandante, abril.antou as festividade,;.

iJQ�rH�lE5y 3 -- 05 cHrculo§ dJ�1P."'8"m�Uc":::; ,{,e:""
íi:�1 caJlPstau rii�:O e5€';o61de�11l a SUfi3 SMf�'li'eZa �)eb 'Ífd:J
d� teresn sidr.» aCi!'elt�6tZiQ;b:.; as 51lt1"f��';:;�Zi$ t'ac�n�"'B1L< "-'�n'"

legua erlíl (j,u�ldr�o
Uma carta do dr, osvatdo

Cabral

Faleceu OS'fiTuldo
Gama

RIO, 8-Faleceu nesla caril
o sr. Osvaldo Gama, �ucio lil

L9bon!torios lhul Leit2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA, 3-.8.amI93S .Florianopol-is
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Casa T
A-
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.

PALACIIO DAS SEDAS

���::���{����H
� �
H DtO mês de Agosto, I� uran e todas as compras ij� superiores a 30$000, darão direito a �finos presentes, como sejam: loções, �pós-de-arroz, sabonetes, meias, gra- �vatas e ate bilhetes de loterias. i
� �
������:*:��������

Af. . de corresponder ao su

Im cesso obtido com a maior

liquidação de sedas havida em FIo
rianopolis, os preços gerais sofreram
maior redução:

3. a 49 por @ent.

1

Visitem nossa exposição de nreaentes

FLORIANOPOLIS
�. q

Rua felipe Schmidt N. 22
Telefene, 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÃO PAULO, 6 • Foi adiada para
15 do cOl'fente a visita dos mem

bros do govêrno paulista ao Presi
dente Getulio Vargas.,

André Kiralyhegy IDr.
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação 'PERDIZES ,- Vila Vitoria
de Santa Catarina

Estado

O:melhor estabelecimento,' perfeitamente aparelhado
paFa:fo t.ratamento conservativo e cirurgico de ·doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra-fle locali"ado na Estação Perdizell - Vila Vi- ,

toda, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metros sobre nivel, possuindo uz,,,eletrica, agua encaBada e

estradas de automoveI, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves.
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota
mento. etc .

e
Por causa

da liaiwu
�������������h�*���h",!,'�==�',!!,!LLUWII!B_ ''D.1lllR3I =_ ...... J

A VOZ DO POVO 'P�'opr�eÚ�rb e Diretor Responsavel I
,

_

-

;I��"'�4"*'" C A�&L,!_' A I!...� I
"Porque os hunga- 'I' 1ft ca�lrt� W"D -::) Bidú Sayão foi recebida pela ,I � Ai:r1f�"ei te na sociedade, encabe- � U .&1 MOVEL O OIS ...

ros resistem ao 'Bidu�,·"",.! "',yi�� cada pelo prefeito Abelardol LOS ANGELES. 7 -- J
\ t ��\�l � C"anJurú e tenente Ursuli.no

I
�"l I�,.. D" 'iii' ,.,. L', ckie Coogan que eStá movendo

)t" calor}."
r�o IiIi�OFf' �i�' Filho, representante do Hl-

Jl ..I" �Cd ""
uma ação contra a sua rnãi e seu

terventor paraense. De Be- , padrasto para receber os seus

! Foi r<;g'a,n nte reCl'f'!!,i ' I 'rn a I,'!)rhe sooran« i
A URU�SANGA, 8-Regist;ou se, I 0. reverendo padre Domino?i, vencimentos de ator quando er'"

BUDAPEST,7 - O «MagyarOr- na o na r, t' 1 1 " .: ';
, ,,', d. ". S "L lonlem, as II horas. na sede do em tace da desastrosa ocorrencla, d 'l� '., --r�' •

sag» está realízando um Inquerito in- ,

Cô r 1 a I araer:s. u � ! v ar a ,dll a
_

P:H d U � distrito de Cocal, um gravissimo suspendeu a pratica da missa menor, EC ,,'Oll. no l!�ter! U.J<"O
teressante sobre o seguinte tema:

Gelem a eminente cantora I d Nlaranha, onde dará I desastre, afim de prestar os socorros espi-: no que sua mãi lhe rnssera qt;.

-Qnal a explicação da impressionan- patri ía F�idtí \. azão qu- (1'; ;:;>

�,Tl .s cunct',rtus antes de I
Um caminhãe guiado pelo jovem rituais, aos que se encontravam I' nada lhe daria caso ele se C2S

te resrstencra dos hungaros ao ca- chegou b r.: d�1 avã. _:ressar vil f<eci[,' á Ca- M:!er, tran��orlando 35 passa em estado mais g�·ave. sse com Betty Glable. E cum;» d

lor? ,'lUPJ\N de. Condor, afim j 'ai I ederal, onde esg es- �e!r08, que vlsltava_m aquela l?ca- lVIom�ntos depois, che�al'am.o�la sua promessa.
, Entre as resposta dadas ac ior- de da r a ur...: c,' ,', t ". d llda�e em excursao desport,J'va.' facultativos drs. Ca;upeh Balsini ]

-.-----.-.,-----.-.-

ral, destaca-se a do dentista Dio., C<, g, ," meti " I P a .(\ até rn.-iad s d,) co''
ao fazer uma curva em frente á e Caruzo, que medicaram os fe-'

, � -, .

!ogua, que declarem ...A resístencta ,ICrOp(pt .0;'>. Cor-dor, a sra. r me ês. Igreja Matriz, com excessiva ve- ridos, sendo transportados para VEND1::.-SE uma casa SI!?

c'�s hungaros ao calor tropical ex.
���!'."'!�!",-'��"!,,,""""�""'__tt .---�",,"'\. loci�(Hl�, tombou com grande vio- os seus lares QS de menor grav�- "á rua F�rnal1do ,Macha-

puca-se pelo fa�o de que pertencem Illencla, )ogan�o ao sol� tO?Oi!l o� dade, ao p.asso. que 03.reconhe<:}- do esquma da Visconde
a uma raça místur-da-. � p8��ageJros. �5 dos quais ficaram d.os como lllSplr.an�o cuidados se- de Ouro Preto num dos can-

E esdar-ceur c Depois de terem' ! �

I
fendos. nos foram hospitalizados. , r' •

,

dzlxado a Asia, os húngaros cruz�- I � . Hecolhi?os estes nas casas vi- Não foram _registrados, até ago-
tos da praça, 15 de

...I\l'o��n.-
ram durante secu'os, com raças di- i M I: .D I (:; C) O P E n A D O B ,� sinhas, ah lhes foram prestados ra, casos Iatais, apezar da extre- bro. Tratar a rua Bocaiúve

íerentes, o que deu excekntes re- i I� I os primeiros Iilocorros. ma gravidade do desastre. n. ó7, fundos.
sultados. Graçls a esses cru7.amen-ti! . I
tos, podem resistir ás flutuações ex I .)OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS I : r��==--=---",; ��-

..��' *""-
'----.--------

t"emista�. prinCipalmente ao calor�. C('NSULTg��09��J�2T��J��� 17 SOB. I;i�i I
�'

Aposentados líESIDENCI�O��;UAI=�!U Ramos 26

:1111 11,1 r iqui ç
... I

Foram aposentados o professor I Atende chamados a qualquer hora dia e noite
I

� I �\,
Zdt:rino Ramos e a professora Judí- �

d I
III i

te Laus Baier. ��__íiiiiiiiiõ��iiíiiliíiiiiiiâiiiiiii��I> I
.

e I v r o s I

Centro Academico Terrenos no cl2otro da I I IIIXI de fevereiro ---�-

.

i �l Dr motivo de ba�aml�o élnual 1',,;'1cidad�:! t

'li
Y

Foi eleita e empossada a nova aí- I
retoria do Centro Academico XI de

I I I NAFeVE'Tóro, que ficou a.lsim constitui-' VENDE-SE EM LOTES, EXCELENTE TERRE- I I::: �"';d;:�',,�i�ja�,' Le�, ,dt 1�::; NO PA R A EDIFICAÇÃO, NO I�NTRO DA R11A ESTE- I ," t1J

I.,.,2' \lC' -preso Timoteo R ,z M ;fi a;
VES JUNIOR. i I' IV I e' ,

�

l- secretario, João Antonio Nogueira I INFOHMAÇÕES A' P .JA DEODORO. N. 28. I ' �I
Ramo�; 2· secretario, Oswal Pereíra' I I �
liaixo· l- tesoureiro Eduardo Domin- --- ." -'--' --- _._--�- --.- ,-- . -- ' g
gns d� Silva; 2- se'crdario. Wílfre-

ee••e &••••• •••••••"••••••••••••0.0881 M
do El:gen:o Cur'in; "ró'cr. (será = ...

I Sr! Rua Felipe Schmidt, 14 �
p:e:u'Hdo por couwroo; b ri. ,,�C3- g ti 11 �na �: �

,

, ;

�
l' 'x '";aulo Bl!�r ,? ,,' R . A AO.,' _' ,fi :' -----.-------. ---�

t ) ,to ao C))1selho [_, IJ-
®
-,. -**== =.

� �
pc:!' Iarbosa.

._ i Com��.�t�'� t ia de Seguros!�:
Ad�ada ii visita ., ®

,.

tE S T R A{ g deAcide11tes deTrabalho!
'

: Capital Subscrii.o 1.000�OOO$OOO II Capital Realiza'Jo 500:000$000 :
: Reservas em 1S.3"1 .. 61:9:949$600 :
: Receita no el.erddo de 1937 j.• 832�4G2$800 :
: S�lnEs'b'o§ pag.c} até D0:a::e"nbro I
: de 1937 • fr.m :216$800 :

ferido o consul bri-II Valores do ft;vo em 1937 1.288:807$100 I
tan,ico em Alicante I i Dr. Osca,�c�ar!! �r!r:-da�u!h�- Pre�idante- :1.-11'I Comerciante e Industrial.
VALENCIA, II - Em resultadQ do 8 D J

-

CI 1 dO'" D' C
bombardeio por aviões nacionalistas

I
: r. oa' I eop las e llVeua - ]fetor - úmer-

9'
levado II efeito ás 11,30 da manhã. ciante e Indudtrial. _,
sobre a cidalÍe de Alicante, foi atin- :. Dr. JOGO Carlos Machado - Diretor - Advogado. :
Sido o consulado britanico tendO 1 Dr. Frt'derico Dahne - Diretor - Comerciante e In- •
ficado feriado o respectivo consul. II dGstrial.

. !
1 I) August.) Frederico Scb.mídt - Diretor- Comerciante.

'I ••Sé �e Rio de Janeiro.

O regresso: A�ente Gera1lllara o listado i
aG Rio do ge.

I H. A V I L A I .

neraD Candi .. 1 Rua COI.selheiro Mafra, 41 B - FBoriano�olis' -r.
do Rondon :•••-"'-..!.�.!.!.�"'�I!.,"'.'!!!.

•

Fabrica ..se em tcdos

o g<neral Candido Ron- ,1 San a to r i o "S a n t a (a t a r i na"
don, cujos trabalh�j� no in
terior do Brasil, notê.'damen
te do Estado do Mato Gros
SJ, serviram de base para a

linha aérea Jo Condor, mais
télrde inaugurada entre o Ii- itorai e aquela unidade da Fe- i

duação, recebeu daquela Em·

preza o seguinte telegrama:
I l "Pedimos aceitar nossos vo·'

tos de bôas-vindas, depois
de tantos anos de intensa
labuta na remota fronteira
do paiz. Fazemos votos que
um dia todo o campo de
trabalho de V. Ex. seja cor

tado pelas linhas aéreas,
que o tornarão acessível,
seguindo o lema da «Mar-,
rha para () Oeste". i I.. tenci"sàs �audações (as.)'1 ,

Sindicato Condor :"tda", I :.:.1iiiiiI�iíiiiiiiIi�_- iiíiiiioiiii·'·_.__--iiiiii'_·iiiiõi-��iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
-'

e
E' Qt.JE3; a ma�

de_) E� ,o,: '.<�e C;;:)"
age r�l lâ a,da

�t-ie d e�J

os DE A

typo

para Call13S:
de Solteiro

112 Casal
Casal

molas sem molascom e

os talnanhos

Serviço garantido

SAlO
,.,.

AO UEl

Caixa Postal, 19

Est. doCuritiba
.r

arana
---_ .._-------....._--

Representantes nesta capital

MACHADO Cia�
Rua João Pinto

!Jj�
�

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OEIIBOISITA .. 'O. EM .TA�

1-40 PCK

FLORIANOPO'lIS

.111. t!II 11', mlllll;!l. b:�I·"'ta. P!I)C'éM é

ti! IQIctlllloll' G'ltt. mundo Filiais em: o

__ 'III"'. - II. um <I!�!NIII � 'WlllrlclGI <IO\01U!! .GIIII"I�.

__..I l1li11. liéu O&IilIlQl!llle �:;xt",rl;a (�.� .....&11.)
hnmellMla durallillil.iI.

.,Gfllil!a em 1tQdi:HI .......

@_all !.SqjIo rm."'O

111.....ata, C••ze:eiP'l,l ,.te 5u��

Jainvile, L••e., L._•••, �@

Frenelsce d. 5.1

MOSTRUAPtIO EM:

Tullar••

!"! ; ,. .e �i l \'" al/':!';'"'

----�----------------------------

Endereço. Teiegr.: DOLI' •
Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARII\:A

�AGENCIA DE VAPORES
'�""'.'
�mpanhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres &: Cia. Limitada -Rio

Navegação Brasileira Limitada-Rim
Navegit�o Cabofriense Ltda.--Cabo Frfe
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAgENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE.JANEI�Q

Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANl!IRO, diréta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de

t"das as espécies de madeiras serradas, beneiiciadas e em

tóros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
pOlitt> dQ Norte ou do Sul cio País. bem como para Q Exterior

Recebe cargas de ímportação.]do Pais oui do Ex

terior, para desembaraço e redesoacho para
as praças do interior

DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPR10

SERVIÇO GARANTIDn E RAPIDO-' PREÇI)$ MODJe' !��"'..

,.�íi�W��..w· $ me;'-

��..��--------

iA F it�. avon a

I Em loteria a: sua favorita

I Rua Fali",e Schmitd n" 7 e 17 ii

I
I
�
�
I Federal e Santa Catarína

IINOS CLA.SSICOg ENV!LOpt� nCHADOS

���: :::: ::=' : t� =
":! �f ij86HI. C••eert.. e U_••za

ASNA.

A.
Velas e Magn

o. Fsma Mun4ilall

TEM SEt\,1PRE EM STOCK t:: .: V!:. D' p(..\r�"
PREÇOS SEM COMPETID(HiE� �A .PF�r\ÇA>
MATER!AIS ELETHICOS, LU�Th:FS [ I\UAT-

JOURS ELEG i\NTES E MO )�, RN )S

NOVIDADES.' VIS[TE'vi A E'Ie"1lIo�..HlftraRua João Pinto n, 14 J. ..& a�· "

ACABA DE RECt.BER UM FlN15SL\10 ::',vRTI-

:�:MENTO DE CHUVElHOS ELE'THICuS, NOVr l,
DADE NO RAMO-AR rICO ·\RANT1DO 1,

quinta-feira
11�de agostol[I I

r
i
I.

\�

.f (',riAS
ULCERAS

-

::ClrMAS
. iíMíCHAS DA PeLlI

" j )ARTHROS
(�:, I ft.{}'RES I:'JIb\IIfW

"0 ' ..�) I1HfUM�.. Casa no Estrl!lll·'to,;" tl� SCROPHUlAi
�l

;� S'rPFfH.tfCM (J.lo Pess6a)
"'li • 1IaIil__ .......

. ',;7 411 iÍf� .. .. Sal. de visita - cinco
..

....,. . grandes quartos - sala de
;�F A R IA • � jantar - cepa - ceeinha ()

,f.i� l!4t ...- P' instaJlçOes tanitarias
'1':I1i��!n"M_- Luz elétrica em todos os

� 8tN

I I compartimentos
• S A X O F O N 1= Dois quintais completamente

I L amurados e uma expIendida

I D I A B O L I C O I �����;esJ: �:�h:Dq••s
: I para Íavaçãe de roupa.

I Metodo prático para se I Onibus na porta.

I aprender a executar com I Todos es campartimentes

I-
absoluta perfeição, ao Saxo- tem janelas e a casa está

fone ou Clarinete. os mais completamente nova, com
.

d moderna fossa 4:0 M S»

,-
�;:c;s acrobaticos e Alua encenade para serviço$
imitações comlc.s dÁ c05inb,.
Preço do volume 12$000 CHAVES A' lUA MARE-
Pedidos ao aut r:

I
CHAL GUILHERME N' 1

! Antonio Lopes GuerreiFo FlorianopolisVila de Sarzedas, 55-S.Paulo
liiiiíõíiiiiiiiiiiiiiíiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ:iI·· • �..�__.... ..�Jf!1_,,�------------�iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii�-----

:,. IIIIIIIII_III-__...
..-·-·--··---·-- ..-- ..-- .. �,.. •• ·fi i.."-.1 _"--

-

• UJU._ ._'

Capital
Flmdo de reIerva

10G.000:OIO$ODO
"259.141:100$000

.!EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANC,\RIAS

.SEMeIAS E €GRR.PQNDJ:NTES EM 'TODO O PAB
A.GENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 1S

Abana. em conta corrente••s s&gúintes [ures:
Dep. com Jur'�s (COJl�ClAL SEM LIMITE) 2% apl
.E:Jl. Hautides (límlte de 50:000$) 3� ala

.ep. pepuares (idem de 10,000$) 4% ala
De,. �e avtse préfio (de qaaísqcer quantias, COI1 retiradas tam

:..bem de quaisquer ímportaacías).
com a.viso prévio de 30�dias
idem de 60 dias
idem de 9Q dias

1IIIIIIII!.r.'"JiD
"�SITOS A PRAZO-FIXQ:

po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4%'c·a. a.
por 12 mêses '5% c

Sujeito ao sêlo
-

proporcional.

:;'Expediente: das; 10 ás 12 ,9 das 14 ás 15 hora.
'AGS sabades: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITÉ

TELEFONE 1.114

.. L. T •I

de ':"�.j':' i, ,'!" dt t'Scr C"\> er,
;..(1 •

. .�,,; rih( :� en gnaL
Rua Conselheiro Mafra n 66

ALUGA-SE

,.

,A

kl.'�.'
,
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D( de
N'i� í

Especialista em molestias de creanças, nervos

./

r impaludismo e mo/estias' da pele
Il':"-,:

Tratam. ntô' dô ernpaludi- mo e das mnl sti �:�

1(' e nervosas pela fiutohc'170Ih> 'up'!

4

f' •

/

I
I

Me-Iestias <i'> o·perac;;:s i
dos

·OLH S
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Dr. João de ÂI�aujo

T
j

�:.

Dr. Joaquim �'!adeira' Neves

Fevma+o pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade de do Rio de Janei o

u � --

�'� ::.�,_ r�.·� � (�::" (J\'�
D� ;::�:"ç 1\5 DE SEi"d"!O

RA:)-- PAR I oS

Ope�ações
Consultodo: Rua Vitor

Meirelci 10

A's 10;30 e das 2 as 4 h�.

Residencia: Rua Visronde
de Ouro P'do, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Rl!sidencia, 1155

;1Dr. Claribal ..
.i te Gaivão
'.

t A,DVOGP1DO

'O

----------------------------�-------------

Florianopolis- 1938 ==.

ET I I,"·
Ã-r.a-.u-i�--I I.Accacio Mo-I ��Ca�lc�u'�IO�d�e�q�U�a'l:I��u·e��r'"������§i"À���l1:�;» � "1 Pianta,execução, fis- �

. � estrutura em con- callzação e direção �
rei ra t;�lJ, seu escru.- � ereto armado d b �

�
e o, ; as

'j&;'1

M, ia de advogada á rua �
e ferro AgP,at re I harnento :om �

l� pie' o par-a constru- ��I Vísconce de Ouro i 'I'<'t, � ções de pontes em *�
rÃ\1 concr-eto armado rÀ.�

n. 70. _. PI101\P' ] 277. - tt� m
I I� �
Caix 1 Postal, 11 O. �� ��

-. , tA, " '" � Omar Carneiro ibeiro IDr.Pedro Catalão [$ l'-
Diplomado pela Facul. IM E:r)g�5)t"d''')ei�-cjl CivH .l�
dade de Medicina da .� ;f.,�1

,�� ".;o't!
Baía I �

, �
ES�!:�:�ndo :r:tí�:�t:eido (. �� Pê1iac,io da Caixa EC@�lomica �
EX-intensilv:·Li�!spensarío � 1- Andar ., Apartamento I.�ij
Ex-adjunto do Hospual ��� ��

GraHée Guilllf' e Senatcrio &f; k.t�j

ClinicaM:éd�!a V�:��;��a das . �.�.. " j
Caixa Postal, 784 �

molestías da �J ' �·.I

CAB�ÇA E PESCOÇo ttrJ [""]

NAf{IZ�:g�&�A�:TAW E � Curitíba Paraná �1
,. v

CONSULTORI0 f",t �1
18- Rua Trajano -181 i'�;i i�,z:;;

RESIDENCIA g{ Sucur'sal: ��
. Hotel Gíoria "�;{ ���
1 Diariamente das 16áSlShs·11 �\{ Frorianopolis direção; Er"igrC). ()�\/LI.�F� RUpp a.>�
== li! ; $&' ; t·, �."é1l
__ ••• • __ � AIl2IlIVtNI"- _

,- ../;.!
���rt"j'Y�.·�"ã..Y."t.��'�:v::t�;.�.�.��'t(�"!'í;?,-':? �

.. :-'li''f,''''':<4<.�·
..�1.:�':'-l:-"'!";..;,;�,."....,...A.••,\'!::�<:V'.?·�''!i'''·;''í..

..����U.�. '.;X.... ,.. .l8.v,", 1-4L--";'�"'-��";l:,�.rL�l::ifi!(, !(��1 Q>;:;�_::',.��?!,"�"-.�,i"';-:!.-;.f';(t� >.l,*:·�,!;,._f.i..... ' ...��" ...,�",tfZ. \, • f (' ... �rff._"Ii' I' �1I' ''f

�""""......aeBmER��. ----��---��"'�:.. �;-u-;:-;:: O-; I (urso dr. Maquinas e Pilotagem II·Espcciahsto em mo/estias do aoarelh 't �

d h
'

o getu o Urina- PRFP;,,:;'--,AMcS:';: AI�UNOS PARA EXAMES A 30. MA- �

.I�·'
no to om. m lo do mulher QUIN::::::rAS, .PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

11.'E.x irtemo e ex Assstente .do serviço de cirurgiae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFEHE A'

gmee' Iog-a do Prof. Brandão Filho. l\1ECANICA MARITIMA.
I

��;Üiretor do Instituto de Previdcncia Clínica do I ':..:, .. , . _ -;;SI�DOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SH.. �

�p �ULAMPIO DOS REIS VALE : �
E \ ')UO Diretor d Se! viço Médico da Assistenc!a �.� LARGO 13 DE MAIO, 41 I�
Dentaria infantil do Rio de janeiro, '1"1

flORIANOPOLIS IITrutan.ento c in.« \ Ljruri�;\'" . n.das as nules- C
. .

.

tias dos otho.. ,I' urso e prática especialisad, -Óe-: r =, _:v1:!l;:>o .'

C r! '
. \ 'P I rv1ed�co,do Serviço de HigierJe Pré Natal (\0 D. S. P. :�§!:À:a==iiiiMV �=",..;:::w=,-=���="'�

u. ,. .(-' r(Í." IitlçÚl,ni rJti) 1"1'1 Oy":'(' ..». ti i< 1 ';d!; Li dr. l 11U'" do C. S. de F'onanopohs. . r,
-- _-

.-

.k. 1,:" !i(' :HVlça dé> PJI;I 1@\"'S·(II1,nuH,"'.!!IIJI 1 j) d.
-

N OV l O t:'·,·',l!\D ['-:" ,.i) I 1 oençcs C sennoras. Ui"C"(].fZ'!/]. ,

�

da FUIJ(hção Gõfbée-Guinle dG :\10 d,� jancHo I JY
�

Completa aparemhagcne para a sua especialidade I '1'
artos e Cfrurgía.

Eldrecidade Médica, CHnic3 Geral I Consultoriú e Hesidencia á l?ua Visconde d" O'HO Pre- SA.NOA.. LiAS DE CARMUÇl\S PARA
. Cunsultas diariamente das 15 áS 18 Il.�,.+n'�.�:!::�.9 -FLORIANOPOLlS. I;. CONSULTOí<lO Hue J ilo Pin,,, 7 "' h. Tdefonl� 1456

�,=ii��.;;;;; I NVERNO a 12$.. e J4�
1 RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621 II

�

il�'t��*�._��!_��..�.���..... ..._;._·��"""iíiãiiiiiS"""iiiiiiiMi' \·�Jr". R!C�f,�-;t'·�.�II·- -I Sapatos DE VERNIZ D}\ [\,1ELHOR
--------. i' ()tte�rr';<f;;nn� Dr, Aderbal R. QUALIDADE PAR/\ SLNHORAS, A 2�j$

,".

�<'.,', b8 " g:�ldOt
.

da Silvai �HI!\!ELOS. TAMANCOS, CINTOS, E re.

'I o Gn "P"'�O'!�\
.' ,I' � ., .::Im�(,;:, d(, HOi\pi. _1 FABRICA DE CALÇADOS-BAIfUaUEIRO§

� '," ..r.r'::'e- .., .

b Hd'lt)gauo •

In...

I �ill '�:r'" f'�ürr' "erg (Pà<.Jret5Cl' A L H E lJ F� E U X

I'r' OVí iGADO I I \pr)nrg iJurkhardt t!! Ptofeswr P. 15 de Novembro/3 iQb. Secção de vefldas RUA CON. MAFRA, 39 !

I
".

K' FQD� 1631 � ) 290 I
"rwm reuter) �I,'

- \.".,::' -rl"�J·"d.·o n;·,. 2Q,. ��,.•�,,,,;, ·".11·' .... '''''m I I.� " o -

•• ll'.;;.. ..'�'ej:,<�",..... C furg a

g�r��

Consuttorio e res idenc ia - Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

Consuttas=-Dee 8 às 11 e das 14 às 16 horas

'\" ,;5-4 eW4

I Dr. Camará Ma.rtins
�� ME'DICO-ESPECIALISTA EM MULESTIAS DO ESTO-

o MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO

:,,1•.
1

�:�::::�:���::::;,:::�:.:�.•::r:d:�� I'.
I

diariarr-ente das 5 ás 7 da tarde

,�..--------------------------

As:;ist�nte do Prof. Sanson. do Rio de J3m iro, Chefe
do serviço de olhos t oto-rhino do C entro de Saúde

{�f 1!, ; (J I s

Mernb.o.:« ::,�';-:?{1,>� 'l d h j,: 'y " .,

CI nsultas dia rias das 4 ,,�. 6 j 12 - ! n; 1009
k Fha Visconde de Our ItI, I I _. FLO,," \ N! lPI 'Lh

Avisa aos amigos' e
antigos constituintes que'
reabriu seu escritorio dE

.

advecada . e continua a (Curso de especíalizaç o em

. aceitar 'chamados para. mol��tia$ de senhoras)
.

trabalhar em qualquer 0...tende na Maternidade
comarca do Est?do.

;.;ré á!" 8 112 da manhã
, Elcritorio: R. Deodoro U' IS I

I
.� �a;:;:; C'lnsultorio:

.t
n, .. ,' "IlPNk�_;" I :6�S :.. '1"" ,�NITA '.' !.1,4.kIBALDI. 49

...,._.. ......
- ".� -

RESIDENCIA-I-<ua Este-
.- I

ves Jumor N. 26

Dr. Carlos Corrêa. ,1__ TE�EF. 1.131

III;. Pedro di lII.unl
_

F�rro 11
Mvogadc. I

RUci Trajano, rI' I sobra 30 II

I Telephone n' 1548 I

istillÇãoConforto,
Com

Partos - Molestias de

Senhoras e

Molestias de crianças

Dlrllor da Matlrn'idada
f�"diCG cf·ti Hospital

•

CONSULTORIO-�-Rua Tra
ano N. I e. das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 hora&.

TELEF. 1.2RS

Economia
nos Tr:abalhos do

ahr! CHtlrgla, ginaecologia, (do
enças (íil� senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r:ervoso e

op.::raç.ik:s de plasticlI

7Tatemento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Co�t,1lt(ls das 13 ás 16 hrs.

Só
Consultorio Técnico de

IVO A. CAUDURO PICCOll
Enge� ,h�iro t�ivil

I Proflssionais habilit.ados: par'a ·tod(�é I
os ra:-nos df3 engenheris .

111

'I Administração. construção e reforma de prédios corn

pagarrlentos em prestações

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

1,,1
--------------------

Pr�ojétr\s "em ger�al

Escritorio cefltral : Rua. 7 de Setern1bro, 47

P:o r t o Uni ã o
Mi:"'\"'If�"Ri�1tU.

--r . •
-; "te:' p' ----:-,.....,..í;,- "a-'-ê;;"'€�Wüfl!'ViM'RP�
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.!i.::9't�.. :,.r . .

Malestia
misteriosa

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano 1. (sob.)

matou a s9grajGir,ásio
a golpesde

fO'íce

CREDI1'O MUTUO EDIAl

Pontual
PAGANDO

INSCREVEI-VOS!

Vísta

NOVA YORK, 8-Comu- os medicas que trataram dos
nicam de Owosho (Michigan) casos verificados afim de
-- Registrou-se durante a tentar descobrir as causas do
semana a morte de seis estranho mal.
crianças em consequencia de Ao que parece, a molestia CONCHAS, 8--Esta pa- Manoel Severino, tambem
misterlosa molestía que arnea- é causada por uma bateria cata localidade paulista fol conhecido por Manoel «Cd

ça a vida de varias outros ainda desconhecida que ata- teatro de bárbaro crime de lista», o criminoso, tomand I

pequeninos enfermos. ca o intestino grosso. Os la- morte, que alarmou toda a um carro de aluguel em Tie· 2a. "énf"� C.U!'·O Comi'!. f',é-juwlit:/l: H,.I '" l\... __
O dr. Cudakundst, cornis- noratorios encarrega cios das sua povoação, pela cruelda- te, o_nde :eside, dirigiu-se para I reira, 20. Narg'j '>e,l, ,\11,

sario de Saude do Estado aualíscs ainda não puderam, de e selvageria do assassino, aqui, afim de f.alar C?n1 sua 1 a. ;,t';ne ,L Cu, -;, Cf)lt'lpL Pr;�-iuf\;;!F o:. 1 '\ J í r! \/le
de Michigan, que veiu a esta no entanto, pronunciar-se abatendo, a golpes de foice, sogra, d: . Man�na lntante.] deiros Regis. 20, Will.'::m\lu Cascses.
cidade estudar a moléstia, francamente quanto ás ori- sua propría sogra, uma anciã Esta residia sosinha, ii rua I 5". série do CU'w Fund"rt;t;nhl:_ I '.J. Wtlídn Hu '.; 2).
reuniu em conferencia tsdos gens do mal, de 70 anos de idade. Pernambu�o n. 35.

I José HA10UO Cflllad 1 3:1. t;:me;,(t) f\li--. Hlg.!,enba-:� 4 l.
..
,i, �

ae������Rm����!���Bn���=��m���e••���.����g4.M�����mRi�������.' CtleganLloá frentc da casa I-
• i Gomes 50. Aloisio !'\iYl�;d,;.

-conforme ate�.ta. um negoc}j .

4a. sénc, I 0. �'-itw;()n Machado 2.). Tem;�I(),J'�., v1IJil'i'
apte das proxif�,da�es, Sevc 30. Fritz De\ll�cb 4). [,·;').10Cl.'\ J. !\thenl1o 50. 'À eTfI'\ :S\l�h \\.

rtn� pe�etrou imediatamente 3a. �éiit A: Ii). }"é ddht!1 P,',xuL 20, Odi.:\l ;:d.�
no interior

.

da mesma e pro- 30. D,lenn:lnd:) Br:to 40. LUIz M. Eeycsleb-n 5;). Oilendo H.
pôs á velhinha 'que vendesse �;chroeder.

I
a sua propriedade, na qual

I 3a. �é,ip, H: lo. }ooo \1orcifl 2 I. Luro L. Lnhllí<:s
mo�ava, d�ndo-lhe o produto

130. Karl H. K'lthr:r.
., '" n

,

I
assim obtido, 2". série A: lo. L\J!z F. Secco 2�. ('.'hn(Jél Silva j '

.

.

Como era natura! ' d. Ml.a- Luiz E . .3antm 40. I;,Jio B. Vl,'"ira 50. Almir J. RtlHI.
nana negou-se a atender aS 2a. série 13: lo. H3mihon V. Fw,�i(a 2 >. Helio Sifn \5
pretenções do genro, uma 30. Airton Ramalho 4o. Osvaldo Stuart 50. EJrnunJo P. I;i)�
vez que, sem outros recursos Santos
flcaria inteiramente na miseria .

.

2 o rI a. série A: 10. Fernsndo Spr;ngm!\nn C). I IHl Co G.
Perversamente, nada mais Gomes 3u. Alfredo Ziillln(':r -4 '. Wz':rn�:r Spnn�'T!ann 50. J i�
dizendo, em represa lia, M&- C .•

I
S

. . nüse.
noel everino muniu-se de 2a. sé-ie B: [o, Adolfo R. de Campos 2o. Glal!co C.
uma foice e com ela vibrou G. G:�me5 3<1. Gercí R. Alves 40. Ruben Lange 50. O' í

I varies golpes no rosto e no Berretta.
I pescoço de sua infeliz viti- 1 a. série C: lo. Emílio B. D�mà·ia. 2�. Jiliro C. de'
I ma, deixando-a prostrada no Matos 30. E!ias Pal.!ldino 4,). Julio D. Vli�ín\ 50, A;l�oui,.} e",-
solo. banhada em sangue. ladi
D· d

- ta mo.

elxa� O � casa, o crimr- Curso Médio: I o. �I.jilton J. Cherern 20. J(l�O Cêll.':Ilaíás

n?�oh fdOI d VMlsto. por um� 30. Murilo Rodrigues I'! Neri Moreira 51). Luiz Silveira d' Avils.
VlZln a e . anana, a qU3. .

notando manchas de sangue VENDE-SE uma maquina Casa
na roupa de «Galista», se de escrever «Woodsto-

,... 1, . ,_.
t h

.

t
.

ck por 600$u()O 'ua Um (,�'Ill. -r m fdu�. ore. IH!
assus OU e c. amou ou 1'0 VI- ... •

< <::
.

zinho, de nome João Pedro Saldanno Marinho n. 10. I
Q, tI.: y ,,' u

Ferreira. Este compreendeu _.

.,
d·) (.ih('" ",', "'lo' .�: it'la

imediatamente u que se I ao local, tomando conhec.l- conslruçãó r�c: I,te., Paga it. atr'.

passava, comunicando o fato menta do fato e �.ro;lldencl-'1 um ��() II[k6n'a��0 e fHma-sl:!

á policia que compareceu
ando para a captu. a d.) bar I C()f�ht!to

���� baro assass no I. rl�ía
. ." .. ;; -dé;:,L�';". , .•Fl5Jt&i?rsWii 4"'ri..!iiCtQitiJ'l'l���'_lf,\·���.�", "�f'\'t'Li�,I'�II':

N :f"� '''''': ; !!i.... ,t<.�.! �.',; ('.'.; '.:-. :);�
..... ,::j, �� ,� ',� ,� /:J

----------------------.-------�------------------------

CARLOS F. NORONHA, residente em

I
CORT, ERNA e HUGO TRUPEL.

Itajaí, contempl.�o com o premio resident� em FloriaD'J�oli5, ,
contemplado

maIOr CGro o premio 1l!810r

Sempre
SEMPRE

GUARACY DE MELO NUNES. ren

dente em ltaiopolis contemplada com

o premIo maior

JOSE' GALLOTTI PEIXOTO, resr

.lente em uijucas contemplado com

o prermo maIOr

Com a presença de represe!1tantes da imprensa local, foi efetuado
o pa,amento do premio maior no valor de cinco contos e quinhentos mil
réil (5:500$001), aos prestamistas contemplados no sorteio realizado no dia
.. do corrente os menores ENIO e LIONY residentei em Itac�robi.

DI� 18! DIA 18 !
Mais um formidavel sorteio
Premio maior: 5:550.$000 por 1.$000

, ,( >., ' ..
,.,

"J •• ', •

'�j
•

, > � _, '. .'," I
,. I ' • �,' r;" "'.' \"

f. t:: ..

•
'
\.

I&

HABILITAI VOS!

ner'1se

Relaçâ(:,; a ..>'5 prirnei�-os luge'"
req obt.kjo�� f""() segul'"'\do b;�

rn e '} t r'e ·d c.) c':) t' e f') t·<?,}
91""')1::'> letl'vO

Companhl,t�
çã.J

Maritímo""P�If' t�IMovimento
Para o Norte

de
•

cargueiro:Fretes
o Paquete JTAQUERA "flPl .. iÍ 10 dfl

cortnti para:
o Paquete ITASSUCE sairá á 8 d0

corrente para
paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e' CabeJeio

Cargas e passageirGs para os demai$�pllr
têS sujeitei a baldeação n8 Rie de Janeirê.

A• Receae-Sf! cargas e tncamend�s até a �esflera du,saídas do� paquettS
VISO e emite-se passagens, nos dIas da5 saldas dos mesmos, í vista d� a·

testado de vacina. A bagagem dt para.0 deverá mer entrt"gue, nos Armazenl d iIl

Companhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser cf)nduzida, gratuita
menté para bordo em embarcíl-çOes especiais.
ESCRITORla-PRAçA 15 DE NOVEMiRO, 22 S6)B. (fONE 1250)
ARMAZENS-CAlS BADARÓ N.'3--(FONE·li66) -·END. TELEG. C,1STEIRA

".r_ mais informacOes com o Agente
..J SANTO'� t;A·�n,n�·o

Imbltuba
Ria Crande

Pelotas t
Porte Aler;re

Me

BEM SEUS FILHOS
Lindas e g.-aciosas

na
confecções para menina. e gar6tos só

A CAPITAL.
Rua Conselheiro Mafra

rr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



floria nopolis, 9-·-- 8--193íi

,,�

-�\'ff-�""ine�"eie, cCJnsc;guiu urna béla 'vi-t6ri�3 sobre.,
0,peão do se(.::rundo tur"�' 0, ·titulo êss'õ q\.Je c.)

. .�

c::lo turno ("'''t, cetl-cll 1�'Y"\áxij"Y")c) da cidaci,e.

'o .l.\v ,r;;;. ti S .:3. -

h �j) bi1j, é:i�� ;;�,/"< .
.

....r '� -St=, ('je
":.: r c .,::;.t r,,,\

REDATOR: Osmar

esteve

SALTO EM ALTURA AR REMESSa DE DARDO I Disputando na p�rtidcl final do
" c ' - I • co 1 PIS h

. , . I S segundo tm no,o titulo de c.i YJ) '\
1 '-h,ulo oc hetdemantet=- 0. '- ao o , c ,e!àemé1nte -_.-,-.

d _ f- o_'."", m r» Y" '"
.....

F" I 55 2 O C F' I' 52 ,.,'Õ 2- J
-

essa ase, os lrrc ; O'vS venc , J
1...... liJO IS.- - m. ;

.
_. srnar j v., pc. IS- m. J.); ._- oao

b "J
• _.

I
�nln(\D�f'mente, a rortc l'qtH "_";; -lo

Cunha-Atle,ti�o-l 01.55; 3'--- Paulo Guimarães --. ,�t1e.li.co�. /J 'I 1 ') i
Vachco-Atlellco--lm.50; 4'-- 46m.19; 3'--Carlos Mmell,-S. -'\vril, peta contagcn (C L_'l;.. •

Todo o transcorrer dr� f"beta.Jnonimo C. Borges-Figueireme C. Fpolis-37m.62; 4'--Horst foi brilhante e animadíssimo tr.:.do
-11D.45. Scheefer-S,C. Fpo!is.- 34m12.

os cootendores, uma torC:j(� �

P E T I ç o

(� r�\sos ,'<:3 -8 U � t <2 dos o' b t i d G -::; . (,:) s 52 íY") e �

!' oe do d,9("d('__) foi �� rnE1is in�pJessí<..-"r}ante
pe r fC)� a r-, \.:) �':"..

SALTO EM DISTANCIA.
geral:

1 .

gtanae e eutusrasta,

Os tent,.s <:0 Alielico hc.niJ'--Paulo Lange - Avaí -
)'Iugar: Atlêtico, com 6: pontos feitos por Secura ql:,�,I1;''5e .no o,

C f
.

1 "d I I .J d
' .

2' 26" 4 5 2 D· 5m.60; 2'-Osmar Monguiihotonsoante OI amplameote n -, e salto em altur a o roe os ol�fgufll('m.- :;'- .) 2'lugar:Figueirense,com33 pontos contiuúa na leade:ai:t;i:l .. in t<�\tl'l
ciado, realizou-se ante-ôntem no! finali,tlls subiram c' d srerarn 91 n,wgtlS Ton é da SIlva-Atlético: S·AvfJ.IF?m.?3; 3"5JeÓ�ni�o 3 lugar:S.C.Fpolis,com 29 pontos elus artilheiros com nadb m no , e

elis-imo E�tadio ,"Renato :ra�a-I' es(:�la métnca se rn um resulta o 3·--I::'&IlO. Vleira·--Fjgueir��sf'; or�'ês:- �Ig�elre(\§e- m, r; , .•

'

4'Jugar: Aval, com 10 pontos 9 tento!'.
es' da Força Publtca a pnmeira decisivo Quando, então. fOI con 14' -l.aoclIrlo Darei" - Atlético- -Osvaldo Campos---S.C.FpO,L. O gôb do ,L\v81 fOl conqt is ,_

om'petl'ç"'o oficial d tI I' I' J d 'd I h Ij' --4l1'.86.

'I
ALUGA-SE uma esplendida sala

, .,

o e a e Ismo SlOFr8 () v�nce or a oue lO a 58 -

I
.

. . .,., t

, . I ..' CORRIDA f'E 1.500mts.
'. __ para escrítorio. com 2 Janelas, "o no pmnetro rernpo.

,lizadl\ pela Liga A tlética Ca-! tado a distancia antenor elo menor S.b., LTO COM VA ''{A nos altos da Livraria Moderna, O sub-oficial, sr. luis Co';,: .

l :;;,�:i:d:, �,:��i��; :�::! ��:�": od,,:��:��v:�(�'ê:)�"dM 1
__�,lé,�<;,oli�; ��_E:�i:��� �!���: l: -Paulo Scheidemantel-S.

I de fr���� �a�e:s:a ri�raria. ';;a,� (��bt��'!eu�a C(!·:�":�t'�f::. cL I,

nenses e de nOVIS51mos do tão: Cun.pre-uos, ar..da. s"hcnla� a -FlguellenSt·; 3' -Osvaldo Carn- C, Fpolis. - 3m.; 2' -- HOfst
(.�HAR L 8�.U '"f H.. i'.!i�o são illSL� a, r.-dc ..

enéíico desporto .. base. I f'ficwncia do atleta que ja citamos, pos-S. C. Fpolis.; 4'- Luís Schedcr-S. C. Fpohs.-2m.85;..... ri $�
" gue cuntra êle se tez.

T d f I P S h "d I
"

S I A I'
. 3 '--Armando Beck- .. S.C.Fpolis.o as as provas oram rea Iza., aulo ('':1 mante, que,lOscre-1 cnossen- t ehco.

as sob riaorow controle da

Fn'l
vendo-se em 3 pruvl'lS, venc,·u-as -2m.70;4·--Osmar Monguílhot

" CORRIDA DE 3.000mls. A' 2 70idade Oficial e nem um d. slt.e todas. - Val- m. .

iquer foi verificado est3.nd",flois"., veueedor coletivo I'.--Agnl"b de Freitas Valão!
1das as perfomónces eu' condlçõ s' -Atielicc-IO'47"; 2'-LotL'I

I ARREMESSO DE DISCO

e serem hOlTIokgadao. II V"1i6c.a ja a contagem bnal de Dobraw<1-S. C. FlJolis.; 3'-- l'-João Paulo Guimarães-
Entre todas as provós uma pontos, c0ostatuu-,t a eXr.essiva EugenIO Porfiro -Atletico; 4'- Atletico�28m.05.

hamou a atenção do público pelo vitória do Atlético 4U-� venceu o CId Arêas-Atletico.
WI magnifico resl..!hado: o l'1oç'" (OaiN númNO de pfl'VflS conquis- CORRIDA DE REVEZA-

ARRElV1ESSO DE PESO
rnento do dardo, vencdo pelo (",nnn. a�Slm, taça df'f(>cida pelo :ViENTO 4x I 00 mts. l' -João Paulo Guimarães-
"tlétl\ Paulo SCh('ldmant, I. do S. H. l\t1 n e! t..kn�, d. Prrsid'>r.le

.

F" 'I Atletico-9m.42; 2' - Teófilo ebe extinguirà as s:J:,das, panos D" ---�---
C Fll'nopollsqu� atr)l) 052.-la l \C Tu'(""'� v�ncedor'" 19uel,tf'SP ,.,

AI" o 183 'h
'. ���€=n�t{ff";�·�'f),. or a ,'n... ,. ..

; :; -,'
. "'. '-1 Silva _ �

t etlco::-�)�. ; '-
...!a�OS e espm as, �e.ll a 'TI I "Hn a "�. � i:dlI€"��� ��t� f.t;$�

m Iros. Parabeos 51 �; J.

I Osvaldo SJlva-Htletlco-7m91.1 uBtação del.ll:3ndo-Ih � a cut,s. I d. .
.

.. !�.'
l<I

O t d fi '1 .

., ; �r' �'Cq," I�� ·r,'tt rI)!1 r ," .p' ".(',,\'Thura provl'. I CI fJalrt �e

,

limpa, macia e fresca. �:�.;'��!1a?JiI��.IiL1 {L�3,../liiJr
chegar a um resultado firu! fOI a E�t, �i" L \'\" \: ,,,,il �l!If��_5P ,._J, .. ICalarioeose, ,j i a(Cibeos em V.;;t". �..J!T��='Z<'J:!>f"�,i;<l=m'i!lj;lt�::�,>··:.. fi:m"Út.ç'>iJ:�l!!>!l.ml!lIlII' w S. PAULO, 6--·-C,- '.lU', ( m

d f 1 d b 'u
�. de 8.4B �'ri\.i�) que, ��ôql1('�{:: c.;ú�··

I e�s S:I:�;\:�;. r:::l't;et�:8oo o�ci�i " ,��( .•t1k�I�: de, cam o :wão J f.Ú, pile ."r�(l
fi. #Jt-'../� ".'i�.,-,.".,,, .�. pelo :Hiador WALTER. (] pi! ,lopara nOVIssm:m. ,AlW �

-

/) l /JJy; f�í'-;i�� :

Q
. . '11'-N 1. /,//" (ll

,,/.1 ,?�'!/[V ....-----j.�',.;t)f \� além de dgum<is escoriilç(}cs f ,"
ue assim pros,lgam os seus

(J<
!!;//,:'�;�,.�/. /" /�'..i!':.//Ây. .

-:::�� .

• v >."'cv" ("' • ...,..y, ,. /<"� �..c . turOl1 o NARIZ. O PreÇeito. DeEnentores. ���/" !\\" -.::.'''".tl:��.o ,;J:// '):_�.��}«. ,_ �
Queremos, entretanto, salienlar AP )I!"'t�,,/,//,,:., (

,
..

'.
,

...

,/".:1 �>'.�4,..,)".

. ..•..
:��'"-

.•..
<c"'.. LEONIDAS DA SILVA conm 1'-

a figura do sr. Lo!hario P. Ro- ..,
;;''';)

cou-se imeàíat1Hneiflte, com Sào
ODEON., O lider dos Ihfuch<, elemento dm mais eficien. ...' llaulo, para (j'JC mandassem um

i
<J

.f tf.�I(" 5 ....�)" 'd' (d'"e Demos L A C ' 1(I4t,>.,.kN
.

6,.,/' me ICO, que fosse e a'lliio e ! .'io

I
tes que a 'JO '. ,possue.

,

(J�/'I1#}i
, ficasse CANSADO. Por ter o EiVião,

,tlOGRAMAS DE HOJE: O. resultados -vv de Vv'alter. saído d(, r�io. du

Is.
.

campo dos AFONS1NH(IS,c <'!air1o
A'S 7 30 HORAS: ãO, os segu!ntes os pnmeuos

em BATATAIS, num DOlVilNGC,, recordIstas catarmenses,.vencedorf.Si; "'.

d d d
.

.

.,"
na hora da [xáslIa, BGbrr> a Cê.";:I

, . . . . .
as provas e ommgo.

Em u!Elma ,eXJblção, a deliCIOsa do Ce!. ZEZÉ) a n:mltidã;) "nkl-
revista marcial da Warner com CORRIDA DE75mts"1 recida, tendo na frente m" cpbôrlo
Dick PowelI,Dcris Weston,Hugb l'-Julio Borba-Atlético- e_Ao se t,)·�·,',a.1:t;:::Tl. h'_"li1:;,' "

'

.. c\i.�es as CCt'.HI-:;as de pé Ch:ito, sob alcunha Lle PÉ ..

J....ferbert e etc, 8"9[10; 2'-Argos Portugal de que têm mz,,:s rJl."oh,(;i" ,: .• ,: (�C vi na luta HACrO, ,e de um outro, um vei-

O CANCIONEIRO NAVAL Freita�-Figueirense; 3'-Sebas" pe:a vi �h? l'·I:::ü:r.iu:.:t"C,_:: 2<; !.:pc:, :dbn de
.

dadeíro massa bruta, um HFf<CU·

lião Angelo Sombrio-Atlético; ���:_�:l�il(; ;���r�.,.:i��(��t-i�;�;�"15::.,.�.��j�ssc;:����:;.�:��' cresçam robUSD
LES na eSrí:;!mB c Zé MA��TIt!i.,

I L A, ,�- [fntou atari'lr (> aviRdr'f, a �f,.·4'-Pau o 8.nge- vai.. ,. (> ""rlI'"", :.. ··I·':'C�"':"·.·;r' .·l·,"':'·,.'>�-r<A·1J"--lhp" de quando �c" -- .'''�

�c,' ,> '. ". ,. ",.'
" .' ,'-'

�-"

� �L�� • _ CHADO. O Secretario ck P,l;;,.; "

CORRIDA DE 200 mts. ;';1:1 ('{\�aGGG, o V.l " .'.) ;";, ,�) do ma.é5 SClent111Co dos Tenente BRArJDÃ0 gllt� s"n,edotor:.icos, o TOl"Ti,:�:�) :'; .'i. J.:,�, que enriquece o sangue,
no BAR"THESC(:�, lIa, o w'na:,cevl[;oriza os r.fJu5c ..._l.J��) {of·;�alece o cel"cbro e os nervos.
ROMEU e Julidél, uI) a tenc1e.' o

TIM-TIM do teJefon\� tnanddU
rechassá-los a malJílU i":I�'.

Quando, porém:-' chegou o m.!:'
dico, o Dr. ROBERTO LÚPES e

fez o exame no aviador, viu que
este com�;ç\ra a pular como um

caBRITO, ao receber nos clho"
um punhado de PIMENTA que
saitàra de uma caixu que êlc le
van para seu filho LUllINHO

e o creífle que Ievolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amel ica do Sul.
o esquàdrão do ,ó.1.te, r.o,,�", I,

peão <:lo rdurno, esta'.'::; aS'·!II

constitui do:
CHARLAUTH

CHARLAUTH

I ..

.

.

P,danhE,
Nlato3 Júi,

B0rba Ll:ll� u ,)

J R I '11", .� ,_,'i. ""'.'." {Co., l' '\_
,Je.e e?:..-.._;·�curd, .......,�"... \ _ l}',

Bo!biCtbt c Jr)ü.

não é um creme comum

_Si/WJ l I "1

CARTAZES
DO DIA

Preços-2$500 e 2$000.

�INES GOROADOS

l'-Durval S. Ataújo-Fí-

ín.�ctü.'i tI!: fig(;(!cl) l)b.·.ç�·,ha!'\I.
cah.:jl) e o;.t!'J):;! Ci_mi.d!US ·:'e

QU2 é O '(cnh:o ��D·f�:r. () 'T c' ler)

Hf��,'O' í'oili�nl (L';t\.r'li:�{,.';, c� ..

I", 1" . n r.,' h' h Iu� ·omco rJayer ao seu ri ln o

. I l'-Osmar Cunha - Atlético
REX, às 7,30 hOTas:

1_260; 2' -Jerônimo C. Borges
JOAO NINGUEM com Mes- ··-Figueirense; 3'-Oemetrio La-

quitinha e Barbosa' Junior. zaris-Atlético; 4' --Manuel A.

Preço -2$500. Gomes Corrêa-FigueiTeo5e.
CORRIDA DE 4�0 rnts.

TEATRO A. DE CAR- I'-Durval S. Araújo-Figuei.VÁLl-lO-Royal, Cine·Teatro reme-59" 315; 2'-Edino de
-ás 8.15 horas: Souza FeIDar,des-Atlético; 3'-

Estrea da COMPANHIA Osvaldo Silva-Atlético; 4'
r�ACIONA!.. DE COMEDIAS Agnelo de Freitas Varão-Atlé
de RibeiTo Cancela com a peça tico.
de Paulo de Magalhães A DI
TADORA.

'Preço: -3$000.

CORRIDA DE 800 mts.

Pare €t�;) serJU � YC:t:CD S:.1·:-UT
C011tr.:l dcb�U..(Lr�l!.:', (�s.ço!n
mc;!(:G', "!'::-I·!..:::_.'�·:G :it�1T(�j(!) fui-
t<.� de (,i;;.fJClill�1 ;U_'jir';L :,!1:'U_'d,
à;;stJel;si:.i�". '1H��mia, (�nff(!"d.:-ICHnCH{t) • .é (aml.'em ,·;kfiJ (la ..

ra alJressar (t CC;i!'a[c:;cCt:ça
dC{JOi.'i das c:l!ermid'HIcs d:.'; ..
bilitantcs. _I

. .cf "�--_.... ",,,J

tr
L

(Do ccnespondeEte e"pecli:'. I
AíWEMIRO C/\STELO BRANCO)

MllUii�@

g'ln.n�k 'Vi.: lu f )-L·!'n!l.",ti(ui,�t;;.
SH.:l: f{,rnuda 1T.Q!: ,>:1,' d�� l{'i'!."
;..�o:; CnHO� d(! ('�,:::':; IH..'� f�(�
mosos L�!!}Or�:ttH"it..'j 13�1)'Ú�'

TOl.lOS

___ .w__� �__

A competição a t I é t c

logrou
rnadores.
"�rneeting"

resultados cornpensadores
Foi magnifico, diremos
oficial .da L, A. C.

e

o
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O. aprl'ci<1d(Jres da aclmiravel RIO, 8 Denegandn mat.-

I arte de João Caetano estão de dado de segurança Inpi:'
puabens com a estréa hnje, da irado por aiunos lI"eprov,,

.

Cia. Ribeiro Cancéla, no velho dos n'O concurso d� hj_ ..
cMarão da Praça Pereira e Olivei- bmta�ã!), para ingres�o
ra·A, frente do conjunto e�tá das esco;as 5uperior�s ti.•1
a figura do ator qlle empre,;ta Unsversidade do Brasil, f)

lUlU nom. ao elenco. juiz: Ribas Carneiro, em
E' o bastante. Ribeiro Cancé- longa sen1:�nça, du: O :iiL,�

Ia é umil das mais destacadas guinte.
personalidades do palco nacional. "A mocidade brastilelr ,4Sobrio, consciencioso, perfeitamen-
ti conhecedor de Ima arte. o dis- -9 constrangido cumpr,)
tinto atar, que bem merece o a obrigação de o notar
carinho com que Florianopolis, está se esquivando ao de .

tão .ua conhecida sempre o ret- ver social de estudar, en:,<;eebe, visita-noi! mais uma vez
tregando-se á dlsnlicen.trazendo um corpo canico á ai- ".

turs. A peça d@ e�tréa da Cia. ela, abandonando o trai)
Cancéla será a interessantis:iÍllla dos livros, por completo,
comedia «A Ditadora», da auto- surda ao apêlo de R�i
ria de Paulo l\1ag!llhães, o finis' Barbosa, na sua oraçã)�iroo teatrologu patricio. aos bacharelandos do Co .

I
E�tamos eertoi'! de qUE' será

coro.da dll pleno exito a ilua légio Anchieta, de NOV.,1
; tlmperada. Friburgo"•
..........................................aa � a. � ��� �

t- Õ-S-o-n-h-o--d-o--P-a-t-r-i-a-r-c-a_"_� Senhor de toda a cíeacie: DEUS SCIENTIARUM DO-

I :.;;;...,.------ -_ MINUS EST (1 Re., 2, 3), como das batalhns: DO,MINUS
���OO'��y���'![���.x�-

--

EXER('::ITUUM (Id., IS, 2). Dali batalhas, porque, «le qnEII
l'!J I!!í manda :li chuvas: DABIT PLUVIAM TERRAE VESTRA.E

� Alocução prenunciada dominzo ij (Deut., 11, 14),-e foram <alguma! gotas de agua de mais

H último, por s. Excia. Revma.'"o W ou de menos que fizerAIll vergar Napoleão>, em Waterloo

� Sr. D. Joaquim Domingues de �� Por Pise contra-tempo, eltando «enxercada a terra, a batalha

� Oliveira, ArcebispoMetropolitano, � só pôde começar ás onn horas da manhã, o que deu a Blu-

� por ocasião do Iançamento e ben- � eher tempo de chegar». Difíceis, além d'sso, as manobras da

t!i fião da mova Igreja, no Estreito. � artilharia, e as bombas d03 seus canhões, caindo no acampa-

� � meato adverso, e� vez da morto ou da destruição, «produ-
��������::g,::J�:;tel�;�.:.,�� ziam apenas montões de lama». E eis porque, «não tendo

Et lapís iste� quem e.·@xi necessitado a Providencia de mais do que de alguma chuva>,
in titlllum� voeabitnr do- <ume nuvem atravessando o céu em contradição com a p,g,

mns Dei: E esta pedra.. tação foi o .bastante para tl desmoronamento de uni mundo>,
:7 E, não soreente a escada li�vill, senão que tambesi

que erigtem padrão� lie- era �ercorrida. Percorrida por uma grande multidão de espi-
rã ebaulluda a easa tio ritos celestes. Com efeito, "OS anjos de Deu� subiam e des-
Deus Gen.<j 28� 22. ciam por ela»: ANGELOS QUOQUl6: DEI ASCl'�NDENTES

Exmo. Sr. Interventor fedil!ral; ET DESCENDENTES PER EAM (Gen., 23, 12). Measa-

E �eiros de Deus, nesse continuo vai-veD, desempenham-sexmo. Sr. coronel comandante; com ordem, Marm(;mill o regularidade. AjudstieJ por azas in-
Exmiiils. autoridades; visiveis, percedera de muitos SICU)OIl a ação li t1U8 Taine, a-

CariiShnos arquidiocesZlinosu pezar de positivista, se referia, quando escreveu: «Hoje, a-

Nenhum ato mais simbolico, e, dir-se-ia, mais divino, pés dssoito seculos, o cristianismo é ainda � Innà� PAR.
•• ,ue aquele que, nesta explanada, a lembrar as eminencias DE AZAS iudispensaveis para levantar o homem acima da
tio Horeb, do Sinai e do Tabor, donde se proclamou a todos li liBeSJ;IIo.,. Não na seIdí.o ele para n03 deter no dsclivel h
.1 llomul a verdade, perante esta seleta • numerosa assis- tal... I o velho EV8I1,elho, qualquer que laja .es euvolucro
te.cia, lIer' liturgiea e solenemente consagrado. ,roseste, é ainda hois o melhor auxiliar do instinto social>

Mais simbolioo, pela relação que tem com li m-nção,. (ORIGINES DE LA lRANCE CONTEMPORA[N R, L.

,raudl hellcio patriarcal que recebeu Jacob, e pela qual, 1'8- XI, 23a ed, p. 147). Par de IZU qus leva para o alto, ,n.
n.tido deli. tríplice dignidade-a de ser estirpe ascendente ra ciraa, para o ideal; 'Iue, ainda na declaração expressa do
do Salvador prometido; sacerdote do verdadeiro Deus o que meslIIQo in8usp�ito historiador, (�ntrab:llllnça e egoismo na-

18 nrüicou até a promul,ação da lei mosaica; depo�íLario til tural», «domina e inapullQ das paixões brutais», forp a von-

pr6,oeiro da nrdade religiosa, ou um daqueles li. ql<lem S. -tade á abn.,acio e llll d�Vgta.eDto, I, arranca.do Q hOlJlelJl
PI.ro chama OI arllutGS da justiça; JUSTITIAE PRAECO- a !!li moamo o submflte totalmente !la urvi,,, da nrdads 00-

NllS (2a. P8tr., 2, �), «tendo cbegado a um c�nlo lugar:. RIO ao ilerviçt!l do pr�ximo:> (Id., ih., t. 2, p. 10).
(G@n., 2&, 11)" que aqui .e não espe.ifica, já di8taneiado de Deixem aiS maniõ" celestes, coa0 e�SiU matronas e

Benabéa', dondet partira, e :mt8s de chegar a Haran, para o donzelas, almas religiesars, almas puras, doiX!llm, aÍlldig!ulal,
oriente, lIentindo-se clJnçado, e tendo já anoitecido, sem mail os leus l&re8, 11 espaços, dills e lllt'lSIII • fio, Irg busca do
travesseiro do que uma pedra, adormecendo, «viu> clara' ob.do, do alll:ili0 morsl e material para o templo 'lu. ora

milite cem lonho5 uma Ilseada posta sôbre a terr�, cujo ci- se inicia, uesta nova :letel, a futura cidade de Deu •. S••eJII
IDO tocava o céu: e os anioi! de Deus subiado e deacendo e descem, entram e saelll, COIlllO hão di .ubir e deicer esta

por ela, e o Senhor apoiado na escada» (Id., 28, 12), anun- colina, sair e &ntrar a elltll igreia, gr.ad. Dumero, c maior
ciando-lhe rrandes coilil2s, em bens de fortuna e dignidade, numero, a quase totalidadt'! dos morador.. aOit8 dislrito.
o IUlse:urando-lhe que o não abandonaria «slbm cumprir tudo Priucipalmente. aOI dlimiJ!goll • dias flstiToS de ,uarda, por
� que di... >. ocasião dos oficios divilíloJ, OlLt['U taB�" "casiõu tradiGio-

E tanto viu e compreendeu, embora em lIonhm., que, nais li obriga terias de aOmeIH\:ear e prlltar culto publico
.penllli dlsperto, CUMQUE EVIGILASSEf, tomado dQ ao Criad61r. O domingo! dia do Senhor, DIES DOMINI-
pavor: PAVENSQUE, êle que !e acostumara a caminhar na CA. Dia correspondente ae em qlle DM' descaaçou, e qU\l
,reiença do Sonhar, e manifestando-o por palavras inequi- santifici:Ou: ET REQUIEVIT DEUS DIE SEPTIMO, ET
T8CllB, apellal! amanhece: MANE, tendo-Ie levantado, toma SANCTIFICAVIT ILLUM (Gon., 2, 2, 5), e 'lliI, pelo !leu

.a pedra, sôbre /li qual repousara a cabeça e lhe conciliara exeMplo � expr�lSSa ltl,illlsção. assim d� AIILigo, como do
Q sono, borrifa-a Ctlrn o oleo que levava como provisão dt! Novo Testamento, mandou que gUllrdtUlsltntol o ilantificlls"e-
vi',lm. FUNDENS OLEUM DESUPER; ergueu-a como mos. Que o santificall.mos, lobratudo peh allistol!ciit, "ii

am padrão e perene monumento do grande prodí�'o ali veri- igreja, ao oficio r&ligiol5o da wan1tã. Allim que iamais te explicaria
ficado, e cam quo ate!tar aos posteros que Deus não só e!- o e�petaculo da,!ueles fIIU' fossem armados d. todos OI !leus

eolltera, mas continuava naquele lugar, verdadeiramente, illBtrumento! de trabalho como outras tactas e'padaa dirigi-
particularmente: VERE DOMINUS EST IN LOCO ISTu. das contra o céu�. Ou, quand() u circullstao.ciu excollp6ÍO-
E, como se tudo isso não bastára, á mesma cidade se lhe nalmentfl compel;ssam, - antlll'l àe preenchidoS! os devere!!
muda o Rome. Ela têm S8 chamar Betel: APPELAVITQUE que nos in�un:lbem cQlmo critão!i.
NOMN URR:BIS BETHEL, que quer dizer precisamente- Emfim, Betel, onde o Senhor apareeou, e flUO ficb ,i-
tala de Deu •. Depai!;, confia tudo ao S�nhor, a Bua pell�ôa, tuada a dista.cia, iunt" ás montanhas pardllIJental de Eh'a·
eomo OI seus interelises, o pão para comer, como o vestido i•. Porque atluele que •• não dignou d. chil.<tr-se vide.
para •• cobrir, o regres:iIO, sem novidade, ao lar paterno. lend4i !Seu Pai o agricultor: EGO SUM VITIS VERA, ET
Ma. tllmbill!l, com êsses benefieios, desempenhar-se-á. com PATER MEUS AGRICOLA EST (Jo., 15, I), não ex- húu
fid.litlade de leUI deveres, e do que possuir, ou, para

.

usar dlil !lua presen�a os que eon.agraram a vida á cultura o pro-
de leUI proriol termos, de toda, as cousas que Deus lhe _dutibilidade dOí! campos. DOI Cllmp08, celeirol de amanbi,
dlr: CUNCTORUMQUE QUAE DEDERIS MIRr, não dei- modeloB, tantas veze�, tie familiuiI numeras.. e felize� Por-
xará di latisfazer com o dizimo: DECIMAS OFFERAM que paize:> há, cuja populaCiÁQ !'I,rico)a, om vel de aumentar

TIBl, 80 seu Deus e pwtetor. de acordo COtlll as noc.ssidade:s, vem diminuindo iucluante·
ASlim que, em transito, o que já representa a imagem, weati. A população alrieola, como a popu.llição familiar. E

ou, mail exatamente, a realidade da nossa vida; rlJffiO á sua não por leis ou norwas que Dilui! ten.a pre!tlltabe:lecido. Ora,
lonCI e fatigoiSa peregrinação,-o que me lhe apresenta, o com no primeiro caso, força i recorrer á mão det o�ra eltranjl':Íra,
que se impressiona, o a que submete todo o seu destino, é e dela fazer depender a 4limentaçlo ntlcional, ainda n05 ge-
•••• yillivel e necessario traço de união entre o céu e a terra, neros mai!! iL'ldif!;pens!lvei. á exist.ncia. Mas tambera IS a

elBa ponte, eu ellcada: SCALA, escada imensa, Gomo abran- ColOselhada, verificada, pratieada li de.natilid.de, irave pari'
,Indo e ocupando toda a vastidão do espayo: e que, imovel: Ia ocorre, ainda no P"gto do vista ecoo.mico, financeiro e

STANS; imovel e imperturbavel; apoiada na terra: SUPER até militar.
T:iRRAM,' mas com a extremidade oposta firmada no eéu: D3Í, os elQDllor.. do. bom.na mail relpom.vais pQia
ET CACUMEN ILLIUS TANGENS COELUN, parece unir coisa pública. Em França, onde, atualmt!nte, em 60 depar-
a n0818 pequenina habitação terre�.!tre ao céu, o tempo á tamentoi$, ha mais supulturas do qUi! berços, M. Bl!)verat,
eternidade, o hom�m II Deus, que, de fato, lá eitá e so di- reconhecendo que o problema é, antes de tudo, da orderl�
vi.a: ET DOMINUM INNIXUM SCALAE. l1IIoral, em comunicação '- Academia di Medicina de Paris,

E quo representa, por ventura, eSla estensão sem limi- co mostra ql!1anto é necelJslrio fazer apelo a todas as forças
tel, 'Inão a universidade da crença, mais 6U menos radicada morais da nação para du á juventude um ideal familiar, fi

.. coraçlo de todos 05 homens; de todos 05 luga1'eil, poi!i, que é necessario tomar medidas contra o que se 8epara o

eo.o ile Bllbe, e é ieralmente reconhecido, a necessidade da nivel da exist�ncia dos pais e mãi!! de familia do& Francê-
teliiião é universal, não havendo povo, no passado como no lei sIm filhos) (LE BULLETIN MEDlCAL, n· 21, 21-5

pre..nte, Que não admita um.a divindade, !l, maig do que 1928 p. 370). O mesmo gesto, no. mesmo D$partalllento,
il.O, que lhe não renda culto � Salvo, é claro, essas «errati- em lua sessão de 26 de abril do corrente ano, teve, em no-

eaa» seitas filo'loficars, a que IHil refere, com sabida autoridade, me da Comissão contra a desnatilidade, M. Lerehonllt, que,
Quatrefagel (HIST. GE'NE'R. DES RACES HUMAINES, precisando os meio!'! di erdem moral, material e social áque-
p, 254.), ou a triste 4experiencja� comuni!lta,-a qual, con- le objetivo, entre- outras coi�M, propôz - «QUE UM APE·
\uàQ, «nenhuma ORDEM NOVA produziu, e que o povo LO FOSSE FEITO A TODAS AS FORCAS MORAIS E
rUllle pala com o sofrimento do seu espirito e da sua car- ESPIRITUAIS DA NAÇÃO PARA DAR A' MOCIDADE
De> (OSSERV. ROM., 30-10-37). Religião que por, entre A CONFIANÇA NA VIDA, O SENTIDO DA FAMILIA,
OI explendorell do progrfilsso humano, ou quando tudo se E FARER COMPREENDER AOS JOVENS CA.SAIS QUEdl.allocie, eternamente permanece, inalteravel E' SEU DEYER E ESTA' NO SEU INTERESSE PO-
•.•1 pé; SIANS; que nio dá pessimista sentido b palavras VOAR O SEU LAR> (Id., n· 26, 25-'-33).
do romancista-poeta: dito acabará com aquilo»: CECI E eis porque, como JacClb. ainda neste CItSO, e com
TUERA CELA, não se arreceiando de vêr, no mundo do. ellte meSHlO eentido, cabe 1I0bretudtCI á 'Iração eSQolhidll do�
'lu. prexem, decididame�to, as coisas do E'spirito, .:a inteli- cristãos ,enerollsmente repetir, diri,indo-'I ao altiuimo: «E
,••da minar 8 fé, a opinião destronar a crença, o mundo de todas as coisas quo me dere.. ti oferecerei o dizimo J

lacl.1dir Roma', Porque {tIa não é, apenas, a escada que ori- (Gen., 28, 22). PorllJue, dellas familiae, santificandas peloInte e leve para o céu:--é, tAmbem, o facho luminoso quo iacramento, como aquela pedra pela benção patriacal; poracompanha a iateligencia em busca do belo e do verdadeiro. êsse novo titulo, e com Is!'!a bale para a conltru,ão do adi-
Religião impre�cilldivel, como imprescindivel aquelo que, dei ficio aocial é que se hio de eonltituir e perpotuar outras
topo do infinito: INNIXUM SCALAE, diz á humanidade, tanta!! casas de Deua: ET LAPIS QUEM EREXI IN TI-
indi.tintllmente, aOI grandeli, como ao! pequenos:-Eu 80U o TULUM VOCABITUR DOMUS DEI.
S.nhor DeulI: EGO SUM DOMINUS DEUS (G�n., 28, 11)
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J AIME CARf)O:�O

Pa�lla b:,jP I) ,wC.,) ,

licio do sr, Jaime C:lrd,l'io.
II luforça,J., ngpq; l.J 'L

taira, nesta C:, "

de fino t!'r1!.Il. r r .

timad j) p/""�!' � , �, t •

Cdf lLr�;'1 l;\f{l ,01 l\�.�,�I-,n·J P'.1\ !', ,I}

I olY!rt.UrlidL'.\de (L� ('(ln�:t�H;1f { r,d�)

grau de estirua. ,'in quo (, lido
na Iamilia e iSocil'd,nde cut Irj!]"lh'.;o,

c A Gaz.eta � PP\'!.' li ),'1 'II

envia felicitações.

Vê psssar hoje a OU:I ,' sH ,'1'1

I, talicia OS!'. Pantalvão \ l<,1I ,,,i .. ,

I do comercio desta praç«.

Fazem II nos rwjt':

o jovem j., Ido. Iilh . di) ,'" 1 i"
80 estadista d-. Hereili,l) P·-de,
da Luz:

a senhormh- Córi, fu(l'l d)
'lO�S() prautea.l» C()nlJ�1T,)tlf"i) ;;1'.

João Grumiché;
a senaorinha Carmen, filha do

,r. Ep,lminondas Salltus;
o jovt'lm FranClalén 81-;mll' ln

"'ira Gl)rne�, gina�iund.

Para;ti Capital Fe\loral em

lfiagllrn ue recreio,), sl'1gliio hojl"
)elo "Monto Sarmiento � aCLllllpa
'lhaclo de sua t1xma. e:õposa, o

...b;iilislldo clinico dr. Dialma
\-foellmulln.

-------------------�

�8VOS membr3§ do
COBselbo Superior

i 1 de Gnel�r,.

RIO, 8-0 prc8idenlc d;) Re·
publica assinou decretos, nu pnsta
da Guerra, nomeando Ol! g�tlerais

. de divi3ão Francisco José Pinto
e JOlé Meira de Vasconcelos para
membros do Conselho Superior de
Guerra.

ela. Ribeiro
Cancéla

i' \:H UNS

TUFFI AMIN

Folgamos em registar o I'e grego
10 do sr. Tuffi Amin, chefe (;a

,acreditiada firma dil'cgente di

! «Casa Três IrmãG », o conhec: ii I

ma:r;ine da rua Felippe Sch/pid t..

Completamentl3 restahele;:ido d I

longa rnfermidade que (> alnento t

de nossa terra, o conctJitu.ldo c " I

merciante foi recebido no SI�U r·,··

gres50 por crescido nu n1"\f'() li
..

�'l 'g
amigos, e JOllmeras tem Sl'.� U .h.l

pe'3SÔJs que 0 tem visitado 4'iI]

aua residencia,

Ribeiro Cancéla

Lavando--se COlD O Sabão

"Virgetn EspeCialidade"

FALECI1ln�NTOS

CEL. FRANCIseo B \H n EI·
ROS

Faleceu ôntem na ro"irlf'llcj[l de
seu filho, profesgor br. Barreil'ti!i
PIlho, o coronel Franci,.cll Gon·
çalves da Silva Barreiros. Figa,
ra destacada nos meio� pl)litiGo�
cat<Hincnse, o Iluf..tre mort() exct

ee\l, de�di' (IH tprnr1o!< do antig(,
"i'gil1le os m:1Ís rlr;� '.1 hs cn:'go,s
"htivCl, em ns :lqnues a SIJa !,ri
veligiada illle:igi'nci1 (� üspicitu
('omb'liivo imprimir;!:!, gl'.w.Je ('I',

levo. O de,ap:H'('ci'll '1110 do vn·

ll�rand0 c�'1. O,urei ''':l, ca llsn 1

profllnda cO;lSlel'll,{ç \0, !,'wlo·)
s�u enferram8nto tid,) !llgar Ô,i'
tem, ií,\ 16 h"r;18, ;'lO C>[;)iteri'J
de Itac{Jrobí, com grafl ir, acom'

panhalllento.
A' farnilia enlutada �lp['esenta'

mo,,: peznrnes.
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economisa--se tempo e dinheiro.
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Oen�gado o man ..
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dado de segurançJ
dos estudantes
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