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• I Qeclarações? 4e vario! senador�s' alDericanos a pro-I De volta do Estado da Paraíba, onde esteve por de- • •

d .;,1. d b d
.

ld
I

I. terminação do ministro, Fernando, Costa, afim de realizar ·1 pOSlto a ,:V.�!,,,�.�...Sltà
.

o E
..

111 aixa or Osva o Aranha
.. estudos relativos á pesca da albacora e sobre as possibi-

, �-I,' _

e, Iidades da industrialização desse peixe no mesmo Estado,: foi ontem recebido pelo titular da Agricultura, em 'audien- i WASHINGTON, 11 - O sc--' sado que o almoço é estrith-' dade de resultar numa aliança; Iidariedade serão reforçadas
: cia especial, o st. Elzamann Magalhães, tecnico do Servi- nado.r Thedore F. Green, da j m�nte social; espera-se que definitiva, servirá para reforçar I ainda mais. O destino dos Es-

a· ço de Caça e Pesca, que apresentou um detalhado relato- I Comissão de Relações Exterio-' sejam abordados. varios e tornar maís duradora essa, tados Unidos e do Brasil e de

: rio sobre o assunto. ' I res do Senado, informa que se- problemas, cour-o fim de infor- amizade». l todas as republicas do hemisfe-

: Esse tecnico faz observações sobre a pesca na Parai- rá realizado um almoço no Ca.- mar aos senadores os objetivos Outro membro da Comissão I rio ocidental estão estreitamente

I, ba, as qualidades dos .albacoras, seu aproveitamento in- I pitolio, na próxima quarta-feira" da visita. '

senador Claud Pepper, disse; I ligados que devemos fazer)udo
: dustrial e as condições que os cardumes desse peixe po-

em homenagem ao sr: Osvakío I O' senador Tom Connally,ou- «E' muito grato aos Estados! a? ,nosso alcance para nos au-

Idem oferecer, futuramenle, com o desenvolvimento mate- Aranha, sendo de caráter pura- I tro membro da Comissão de Re- Unidos ter honra de receber a! xilíarrnos mutuamente. Estou

• rial e tecnico das pescarias. I �ente social e com o compare:- Ilações, declarou: «Estou muito, visita do ministro do Exterior I c.erto de 'que se o Brasil fõr vi-

" O relatorio, que está ilustrado com fotografias, cau- cl�ento sómente de senadores; ;·impressioFlildo com ó ministro' do Brasil. tirna de um ataque, os Estados
-.' sou otima impressão ao ministro Fernando Costa e deixa I DIZ o sr. Green que essa. h�1. tôo Exterior' do BrasiL parece-' Sabemos que o Brasil é não Unid.os sem duvid�,' darão. ao

,I evidenciado o promissor futuro que está reservado á in- I
menagem tem o fim de rettlbtót, me que assume urna.. atitude só um bom vizinho como um Brasil todo o auxilio possível,

·1 dustrialização do albacora, que será, por certo, uma fonte «a grande gentíleza com que mej,flmp.la de estadista sobre a co-, amigo chegado e por isso es-I tanto direta como indiretamente

: de renda para a economia nacional. .• acolheu o ministro Aranha munidade de interesses e de, tamos contentissimos .ern ver' -deveriamos auxiliar os brasi-
.,' O sr. Fernando Costa resolveu designar o sr. Elza- :' quando visitei o. Brasil no ano s'o�idariedade- ,no hemisferio oci·1 por, aqui um' representante .desse Ileiros com dinheiros, suprimen

,�1 m.ann Magalhães para vir a Santa Catarina fazer estudos e I passado, em .fertas, .e de �s!:P-: I'dental. O Brasil e os Estados grande Estado.. ,Tenho confiqh!1ça! tos e, sendo necessario, com

l observações sobre a pescá da baleia, .que aqui está sendo _ dar. as condições da ,Ameq�� j'Unidos ha. mt1�to que_são ami-: que serão colhiti?s. �fim08 re- 'I �omens, canhões, e vapores, �11_l
-: iniciada por um particular. , : I

Latina», -: ",,-' r..gos e tenho a irnpressao de qu�, sultados dessa visita. e que a : ftm toda a especte de auxilio

: O diretor geral da Produção Animal, sr. Mario de: Embora o sr. Oreen tenha frl- a' visita, embora sem probabilí- nossa tradicionàl a,inizade e �so-! militar.»
• Oliveira, propoz ao ministro Fernando Costa a volta do I.I referido tecnico á Paraíba, na época da safra do albaco-

A.: ra; para fazer estudos sobre a conserva do aludido peixe. G
=,

: em azeite e tomate. Acompanhará o sr. Elzamann Maga- �
.

til: lhães, nessa viajem, um tecnico �m industrialização de

I ..

conservas.
· ...."

: �o � � .....

. UM ESTRONDO SUB-
TERRANEO

'ca'nhões
- , e

ZE

põe em panico a. popu..A lDor:te de Pio XliExecut��oIacãe de CUpl1ll .' . :ii, -';' - .', BERLIM. ll-VcnÍlcou-se oa-

'S "

-

_ tem, a exesução de Theophil Dzier-
, ..', zawa, por crime de alta traição

RIO, II-Um telegrama para: Telegramas de Belo J.1orlZMIte,

O C' d
-

"I-�--:�" P 1'1-
•

h f·
cometido enquanto servia, .no 'E-

a Agencia Brasileira relata que' comunicam que o govêrno mj- ' ar ea' f,.,' ·a·ce-,' I na _ ,c e la i XseerryLl}:tçoo' dtreabaelsh,..�nodlloa/emQr codn'eta .,i�mOem Jequitinhonha, em Minas, no
I
neiro providenciou a ida ime-.,_ .,.k �

povoado de Cupim, foi sentido' diata de técnicos que vão estu- 'o!
•

� • país estranieiro.
fortissimo abalo cismico, de cur-I das as causas exátas do feno-

1U1t"
-

-

"e-'m'a da IgrlJs
---------__,_�-

tissima duração, mas que alar-I meno, existindo quem atribua o

,,- ',l�" ,_

,.

,

-

, Chegou' ,a Rue''nosmou profundamente a popula- I fáto a uma explosão próximo a
_
;_

ção, I Cupim, si bem quê desta loca-
"

A· I.

Foi ouvido concomitamente '!idade desfaçam esta, versão com
" Ires o consu geI "

VA ,!,ICAN�, .11-� cardeáí JluJ11er� de purpurados Italianos, I «aordina.ria�ente Iria, aguarda., '

-
-

,
um grande estrondo, verificando i �r���_,��!�� ���:��_o�diveis. Pacelh assnrmu Jn1e,f,m��I1��p. mUljê\j�p���teme�te.de con- 1 com .p,aÇli!nClq.'e;qm, a esperança '

. ..".. -I ''''d'
-

B ·1
.

,

se q1;l.e o s610 apresentava gran .. t'A� -� ',' t'·
.

:......... - '. ....;;.. "'li:efia suprema da Jgreja €a�fa� de ordem 1nternacio.- I' de seG. ad'mi;tiQ�capel� e pres.- j ra � rasl
des fendas ,de rep'utar -prbfunéH-' n_9n,� 8:". UV': _�$, ,... ,.. �

ti

dade.
'"

, 0'1:3" Cl'Eça e Gustavo fica. .. nalj pertm'"te excluir «a priori» ! tar a derradei�a tJtuenagem ao
'

' �- .
. -' . '

I
- ,

�� e qualgller. possibilidade' papa defunto.
,

,

'

Neves, colaboradores efe� VATICANO 11-0 -serviço Ô� eleição de um papa estrap-" BUENOS AIRES, �l-A bor-

RIO, II-Novas in.forma�ões tlvos �e "A Ga�eta". funebre do P;pa começará no: jeíro. PARIS, II-Embora seja ain- �o. do cG�nerfl .gsorlO» ch�gou
procedentes de Cupim dizem No desejO de organtzar CUl- dia 12, de manhã, e durará no- � V C O E

,da muito cêdo para falar do 01el °d�r'B a�t e�ro, conÂ�l
que '0 tremor de terra ali sen- dadosamente o seu. corpo de ve dias seguidos. O corpo ficará

I'
-

••

ATI AN , 11- n�re doze
proximo conclave, os meios bem gera o ras,. �I? <.Jenos

.

l

Udo teve a duração de quinze colaboradores, tem «A Gazeta", t ês dias em exposição e findo -Cf:-IOS rep�,)Usam os restos� �or-'I informados são unanimes em: res. quI" substltUlra _0 sr. NarCIao

d d' teressante re d d' d"
r

,
' tais de PIO XI na capela slxttna, ' . i PelJwto de Magalhaes, que em·

segun os, sen o ln -

procura o cerca-se as ln IVI- este prazo, sera sepultado, pro- I b t
'

"t
-

d h b't : declarar qus este conclave tera I
b h

.

R' d Jgistrar que, em Jequitinhonha, dualidades mais destacad,as da visoriamente, na nave esquerda at erda a V1S1 açao os a I an- i úma importancia igual a do que a�.:ou bOledPadra o

AI
10

t
e a-

d� on�e C�pim é, quasi subur- intelet�alidade barriga-verde. da Brasilica do Vaticano, ao fa-,' �s a Cida?e.' _

ao pa�so qu�, elegeu em plena guerra Benedito nmo a or o 0« C9n ara ».

� QIO, nao!01 senhdo abalo aI,.. ; Assim é que, nos apraz re- do da Capela do Côro e fio parte da multldao estaclo?a de I XV. Acham que a eleição do
---

gum, OUVindo-se, no enta.�to, o g�strar hoj�, a ho'l1r� de haver sarcofago de Pio X. I' a?!e
da porta de' bronze da

ba-,' novo Papa terá provavelmente,Uh' naenór�e estrondo a que Ja �os Sld? a�endlda, pela Ilustre edu- slltca d: S. Pedro.
A

_

a significação da afirmação da i ma sen ora
refenmos e� telegrama a�ter�or'lcaclOntsta e ex-deputada esta-, VATICANO II-Todos os Em. torno do catafalco veem

iindependencia da igreja para d.
,.."

Por ocaslao do abalo ClsmlCO, dual professora Antonieta de: d' .

d 't r
se dOIs ,guardas nobres, de es-

I com toda a autoridade laica Irel'ao do J·ornalas familias, aterrorizadas, saira', Barros e pelos talentosos forna- membdros .

o eplscopab.od I a lano pada desembainhada. e dos ca-I São invocados em primeiro lu� ,�
t d I· O'E G que evenam ser rece I os ama- marel'ros secretos vestl'dos de '

"V 'O "para a rua, en o mesmo a gu- Itstas dr.· ton d ça e ustavo -
,. p' XI ',i gar os nomes dos cardeais Pa- destemas se dirigido 8.0S campos, Neves. a solicitação que lhe di- rha, em aU.�le�c�a, P��mp��ecer preto, com grandes colannhos j cel!i Tedeschini e Maalioni mas Ol

'verificando-se depois que o pa- rigimos no sentido de nos hon-, oramh�o�vCa�eYa
a

Si �tina afim engomados e pesadas corr�ntes
I muitos prevêm que � escolha

nico fôra orig�nado pelo fato 'd.e rare.m com a sua colaboração I ����cita:em a prece dos �ortos d,e ouro, ao pescoço.
.. do conclave poderá recair num Tendo passado por uma ra

terem as paredes das casas ft- efehva.
'

.

t d j d Sobera-
I .0 COI po do Su�o Ponhflce cardeal não romano e pronun- dical transformação interna o

tcado fendidas. Assim. com mais essas ,três

I' �uon �o��i�iceespo os o

I f?1
recoberto P?� �Ima das ves- i cia-se com certa insistencia o bi-semanario «Voz d'Oeste», que

.

, autenticas expressões culturais Os bispos' irão em seguida á
hmentas pon,hflclals pela «moz-j nome do arcebispo de Lisbôaj se edita na cidade de 'Cruzeiro,

O Problema do ma- da nossa terra, «A Gazeta" vem
Sala do Consi�torío. restar ho-I zetta», especle de murça verme-

cardeal Cerejeira cuja ação têm vem de assumir a direção e
de conquistar mals ,um triunfo, I

"

d'
P

'd I,lha. O rosto, que contr�sta com

'I' sido muito apreciada pela igreja gerencia daquele I conceituado1 I't f menagem aos car lals reunt 010
a côr vermelha do soltdeu de- '

te vai· entrar numa i com o qua mUi o se u ana e
em congregação geral. I b d d

. h. e, além disso, pertence a um orgão defensor dos interesses
Il.l orgulha. 1 rua o e �rmtnll..o,. conserva,

Estado neutro. d'
.,

d C N
.......................... !

C O 11-T d os traços da mator seremdade ape-I os mumcl�los e ampos 0-

f,.l d'· Contra Tosse Gripe • VATI AN "
o o� nas acentuada pela palidez da '

_
vos, Xapeco,. Concordia, Caça-

ase oe gran es : B It t
' I membros do Sacro ColeglO fo-

f ce
'. "rlor e Cruzeiro a 'senhora d.

I ronqu es, e c.

I' ram convocados a Roma pelo
a

O� en'tenciarios ue velam Destrol'os do lar-' I �raclides P. Guerios.

atividades I ·

I
telegrafo, afim de tomarem p,arte pelo c�rp� rezam e� silencio, � ...

,.

.

.

Aq}!ela �os�a ilustre coleg�,
: no conclave que pro�ed�rá ae_s- ao_ pé do catafalco, No altar- r-Inaga" q�� e a pnmelra' mulher catan-

- I.! colha. do sucess?r .de PlO,.

XI.-:-l mór ardem dois cir'ios de cêra '

,

n �nse � .arcar com as ,altas res..

. �IO, 11-05 vespertinos no-
R II OS cardeais lÍalt�nps lá S,� amarela sinal' de luto. :1\s cele- ",�� '"'

\ �� ponsablhdades de onentar um
hClam que o problema do, m�te I '

'

I a�ham e� �oma, ViStO, que ?e-, bres ab�dadas em que Miguel NOVA YOR-if 10 A estação orgão. de publicidade em Santa
en!ra em uma fase de glan eSI • i& ,.A f g IVlam asslshr amanhã a reumão

Ang"ro pintou o Julgam""to Fi d t I f �'1'o desta #ci Catanna,vem de requerer a sua

atividad:_s no pais, N:italndOMas I VIVEU 131 alios deixa um1 coletiva do episcopado italiano, I nal �uasi que se confund�� co� -d!dee ����� �� r�dio do pà= inscrição na Associação Catari-
declara�oes do s�. lCO au �- ,fUho de 85 32 netos e o Sacro Colegio compreende. ã denumbra

'

,

"

I queté «Aurania» informando que
nense de Imprensa.

der Juntor, ,segundo as quals_ ,

atualmente 62 purpurados, dos ..' .;.
em quasi todos os pontos erva- 1t2 bisnetos uais 35 italianos e 27 eslran-

.

Os heiS, em 'pran.tos, desftlam i
descobrtu os destr�ços do va-

listas do' pais serão, instalados II' 9. lent�mente, s.llenclOsamente, e, por de carga «Larnnaga». O ra-

�ntrepostos de mate, afim de li QUATA' S. Paulo, - 11 ,Jel�Sdata de convocação docon-
tal e a afluencla_ qu� de�tro de dio n.ão al�de, porém� á 'sorte

serem defendidos os interesse,s Faleceu na Fazenda S. Pe- clave foi fixada para dentro de p.uuco tempo nao e mais pos-I da tnpulaçao.
,do� , produtores, pondo-o� em dro, neste municipio, Be- dezoito, dias, para permitir o,

slvel pene�rar na vasta capela.. Tud? leva a crer que o va-

'c�n�acto dii:éto com os tn�us-' larmino José Lopes, com comparecimento dos c�rd_E!ais N� 'eraça ?e S. Pedro gran�� por fOI ao fundo com corpos e

,
tnals e exportadores, de acordo 131 anos qu.e, n.asceu em residentes em países afastados tnulttdao, ma? grado a. aproxl bens.

__

,com os planos traçados pelo Pernambuco, fOI escravo numa reunião dé relevancia ca- n;açã� da mOlte e o rtgor, d� NO\:,A YORK, �O O tran,;
Instituto Nacional do Mate.

.

do coronel Lopes, traba- pital para a igreja.. ,_

- Lmpdatura qu..e se torna ex satl.anhco h?landes_ «Vee?am
Acrescenta-se .que o Instttuto lhou na construção da Es- Os circulos eclesiasticcs pre-

I
radl?grafou a E.staçao RadiO �a

está duplicando as suas ativid�- trada de Ferro. Central �o vêm a presença da qu�sr totaJ.i- GRAll fiC'A..SI= Martn�a co�umfagdo q�e ha���
�es, para, de acôrdo com as dl-

• Brasil até a 1I1auguraçao dade do Sa!cro Cole�io, com ex,,: ' J L - c.hega o �o oca e on � .

p
_

· retrizes governamentais, serem � da terceira estàção e lutou c1usão natural daqueles cardeais ti}! 0Ced�do de s�corro 0t �a
amparados todos os inÍlresses i na guerra do Paraguai. que por motivo de saude ou de �IO

«

�nnaga» rn. o dencongr e�-
da erva mate na�ional, procu- Casou-se.em �aubaté e� idade por demais avança�a, não

a quem achou uma
. r� i�e�êS�m' ves Iglo o car u -

rando-se- harmonizar todos os 1845 e deiXOU VIUva Joaqul, 'possam suportar as fadigas de pasta,contendo papeiS
O '�omandante do «Veedam»

po.ntos d� yistas de produtores na de A?reu, com 101 a- longa viajem.
.

. da Casa Plaff, en-
declarou ue rose uiria pes-

e IndusttlalS, no senhdo de um nos, 9, filhos, sendo que o E' de notar, altás, que os tregá-Ia na Agencia uisando
q
rias Piméd1ações Os

" movimento de cooperação que I mais velho conta 8� anos, cardeais são atualment� em P'a", á Praça -15 de '�avios «Canmail» ,«Auran'ia» e

traga os beneficios que se espe-, 32 netos e 12 bisnetos. maioria relativamente Jovens, ,NovQmb-ro, 2�. 1
«Clintonia» apró�imam-se do

�a atdvi�ãO para o, pais Nat�avé� Belarmino bebla e fumava. Mas, de qualquer moddo, e��� I local.
- a uaçao do Instituto aClOna I assegurada a presesça e mal '

dóMate. '
,

'

Dlretor ..Proprietario dAIRO f:;ALLADO
------------_._,.--,

ANO VI 'FlorianopoUs, Domingo 12 de Fevereiro de 1939 INUMERO la68,

'-.

Intendente de Fa
chinal dos Padilhas

Pelo honrado prefeito de
Campo�. Novos sr. ceI: Gaspa
rino Zorzi foi nomeado inten
dente do 3°. distrito daquele
municipio, o conceituado co

mercíante sr, Manoel Figuerôl,
figura prestigiosa naquela �ona.

Igreja Presbiterlãna
... ..:-;�
. �'ÍÍ

Deu-nos o prazer de sua' vi
sita, em companhia do sr. Ro
gerio Vieira, o reverendo Joa
quim Alcantara Santos, que as

sumiu, nesta capital, o pastoral
da Igreja Cristã Presbiteriana.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Madeira NevesDr. Joaquim
P'i
� -:

MEDICO--OCULISTA

II'
F�rma�o pela Faculdade de Medicina da untver-

,
'sidade de do Rio de Janeiro -

,
Tratamento clinico t cirurgico de todas as moles

tias dos olhos
Curso de aperfeiçoamento "na especialidade, com o dr. Pau·

IleoFilho, no SefVlço do PilA. David Saqson, no Hospital

I da Fundação GôHrée-GulOle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas dli:>; lamente uas 1'5 ás 18

CONSULTOFlü �{\!. j. dü P'nto 7 s"b. Telefone 1456
RESIDENClA.; Hua ..mente Silveira 57 Telef. 1621

'

, .; .

. Dr. "�ugusto
'de Paula

��,.,
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO�
RAS-P.I\RTOS
Operações

Consultorio: Rua Vilar
'Meireles 26 .

/l's 10,30 e das 2 as 4 h;"

Resídencía: Rua Vis-onde
de Ouro Prelo', 42--

ene; Consultoria, 1405
onei Reeidencre, 1 �55

-

I
- "

- 1 \, ,

-..,.- .. -

"

Parteira eEnfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

-

\ ,

,

I Dr. I',",ro de Moura ::1

Banco do Brasil
. .;

Capital '••000:000$000
FUlldo da reserva "258.746:1008000

EXECUTA TODAS AS 'O'PHRAçfiES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPON°DENIDES EM TODO O. PAIZ

Á_QENCIA LOC.c\L RUA TRAJANO, No 13

. Abona. em' conta 'Córrente, os segúintes j�ros:lep. �om Jur�s �C01YlE'RCI� SEM IlMI!E) 2� ala
lep. limitados (límtte de '5':0;000$) ,

3� ala.
QeP. populares (idem de '10:000$) . 4% ala
l)ep. de' aviso prévio (de' qÚaisquer quantias,. com retiradas taia-

,bem de quaisquer brlportancias).-
3501

.

com aviso prévio de 3C; dias '469 ala
iêlem de 60 dias .. 10 ala
idem de 90 dias

.

4,5% ala

�OSITOS' APR.,A.ZO-FIXO:
po , mêses
por 12 mêses ;
Com renda meni sal

LETiAS A PRE�UOS
por 6 mêses i

por 12 mêses
Sujcit o ao sêlc proporcional.

I
.

Expediente: cf as 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
_Aos sab�do&:-. das 10 ,ás 11;30 horas

-Enderelç o telegrafico: SATELLITE

TEJ :"EFONE I
114 ,

,o

4% a. a.

5% c

- _c=-
.. ·· --,

�.Aorianopoli&-1938 --:-

',,�
,- .�'''-::'','t

hof.r., ...tintAs e Belezai
'tio.

...

li:oonornia
Bó nos Trabalhos do.. ' ',,'

,I. !.j, ""'fi

Consultoria Técnico de

,ivo A. CAUPURO ""PICCOLI
Engct��helro Civil -',

____ ...... _ ,,,-_... vr __
- .... " ...,,,- •

.._._. -- _�""Ioot;':,1 <::�......- r'il[_ E/WW " ...

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO. CONSERTOS E :8.UMEN·

_
,TOS ' PR(jctJ�EiVl

'. "

A ELi:::TRICA
.

�

TEM SEMPRÉ. EVi STOCK E A· Vl:.NDA' POX
.

PREÇgs SEM -C01'\ílPÊ11DORES N ,\ PRAÇA.-'·
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES � MODERNOS

NOVID�DES! VISITeM· A Ele'tr.-caRua Joao Pinto n. 14 ....

ACABA DE REC�BER -UM FIN[SSIMO SORTI·
MENTO DE CHUVEIROs ELE'TRICuS, NOVI� ,

DADE NO RAMO...:;;,..ÁR rIGO �ARANTJDO
Venda e instalação de contador de luz e força. por
preços modicos só na Casa A ELE'TRICA ,

Advogado .: .'" k L "fa "x:!t pq iHEt!'; i!!iIiihi ",,:....'o� ..

'

�..

Rua Trajano, rr 1 sobraão I I br.' R ica rd� 1:-·' 'O � Aderbal R., I
, 1548 I Gottsrn a,.n n, da S'llvaJ

-

_.

Telephone n·

Ex-chefe da clinica do HfUpi � Advogado
tal de Nürnberg. (Pk\)reesof.' P. 1 S de Novembro, 3 sob.
Indórg Burkhardt e Profess()r

Fonea 163 1 p. J 290Erwin Kreuter] -

Elplelalllla Im cirurgia
geralr

alta cirurgia, ginaecelogia, (do-
oaças das senhoras) e partos, '

cirurgia do sistema nervoso �

operaç6es de plasticll
,

I;, Cf.)NSVLTORIU--�uaJ!a:
ano N. 18 das lO as 12 e .

du 15 ás 16 -I r2 horas,

TELEF. 1.285'
,

,RESIDENCIA- Rua Este-,

I.
-

ves lU,
nior N. 26 ',I

_ T;��F. 1.1;ij
__ �

_8' .... IiO-r. Miguel o

BGsbaial
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias

1ratamenta mederno tias .

molestias do Pulmãa
Consult-R, joio Pinto, '13
.i 1 eleíone, 1595
!Rea. HeeelGlería-Feee 1333

'é: Coma/tas daa 13 ás 16 bra.
__�11!!1{�-,,"""---

','

Curso' de

PREPARAM·S;� ALUNOS PARA ��S A lS&. :M.l\�
QUINISTAS, PRATICAijTES DE l\1AQUJNAS. MOTÓ·

RISTASl E A TUDO. �AIS QnE SE,REFERE A':' '-

...

MECANIGA MARITIMA. _

'

.

�
.

S'andalias Tira
e calçados de todas as qualidades
TAMANCO'S" mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS,' CORDOES,

BONETS. LUVAS, etc.
Artigos para seleíros e sapateiros

Fabrica de Calç�dGs _. BARREIROS
DEPOSITO, RU.6. CONSELHEIRO MAFRA,3.

A. LHEUREUX

piC)r.,fisslenais habiloitados par:a
os rS/Tlos de engenharld

Administraçãe�
.

construção e reforma .,da !
.

, pagamentos em prestações "

todos

..

Prejétos #s.m· geral

Escr,iterio central: '

Bua.- 7 de Seterl1bro, 47

Porto Uni ão

.."
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A G TA 'Retàlbos•..
./

Decorre hoie o natalicio da
exma. sra. Maria Silveira �Digia
como, esposa do sr. Rafael Di
giacomo, do comercio local.

, PaE!sa hoie o natalicio da exma.

sra. M:nria F. Linhares, esposa
'"

',' .,.',- do sr. dr. João Linhares.'

A(:ha-S:e aberta;,â matr:iÇula do', Curso de. >mÇl-
dureza, qu� fU<tl:êioii�{_�.é'{U,C J;:,àO RiJ)to, ,n. 32, :das .:A efem�rid� de poje/reg.iata o�

.19 ás 2r horas'.'· ." .(.' . anhiv�rshari°E�al?l�aciovs� � ge'D:��I,se-Os interessados, serâo ,atendidos. na séde" do n orlO a
.

u a la lelra, III eta
. filha do sr. Nicolau José Vieira,referido' curso,· diarlan{e�e,_,cdas 15 ás 21 :lioras. dedicado e competente chefe d_e._'

. �

".:�
.

�
. \ '

,i, .
! maquinas de .:A Gazeta '».

l-iiiiiiiN".'iiiiiS�l;iilIiiiiiiíiiiiiiíiiiiiii��._"_iiil4.iiii,..
,

,iii,.iiiiiiiiiiiMiiiiiíiiiiiiiiiiiii!._._�rSiiji-iljiviiiii.��,i\i).,iii2ii!ii,iiiiiii�-I Transcorre hoje o natalicio do

z
,

Dlr�tor • Pro�rietario JAIRO CALL.'\DOJ
Florianop-olis, 12 de fevereiro de 1933

EXp'edi�llté I :a��,.rt�u-��r�;; r�e \'
G:�!��� FHRRARI

lo -',
i o _�ub a

r ã O I
R d

-

Of1
.. 1 U8AQA J, 11-[�ta Cl

R eCoeaolh �
M ,clnoSs1 dade foi abalada coru a

.

noticia
• onse euo· ara, J

. ' . I

FI
. -

•• S C/ t .

I
(e uma ti agre. ocorrencia, qual

oflanopo IS- • � .arlna [esse a di) ,U'(�;<-liü rll) importar >

Agentes-correspondentes em to- II tcc
capi: lua sr, ,L\"i nio'l de Idas às localidades do Estado. .

astro, que, r.u.n gesto tres oca

. Ido, se atircu 01 pr·nt' � bre 01c I
.

b
- 110, Tuba:ão, qw� 1". j c!l \\3 S r

Q' a o r a ç ii o maugui a oa.
,---- o COlpO (;,i encontrado ,H

Ú conceito expresso em artigo i 3 -hli
. oras d_; onkm.

de colaboração, mesmo so icitada,
não implica em responsabilidade f;-;;':;;-

,

ê s'-'" ri -,--u-(:y: ..

ou endôsso por parte da Hcda-
- dos sete fu'�çao,

Assinatulleas I gil.j'vos· da Cê'
An� 50$000./

.

dz:' i � de Seo
Semestre 30$000
Trimestre l:'$�Oü·.

50-
O d"l, ,;:ado r gional de po'

para õl capi:al: -
-

Mês 5$000
licia"de joinvile, sr , dr, Lucio
.Corrê i, com as djhgtnciél� efe'
tuadiis conseg-u:u prend r J ã.

A correspol1'i ência, bem como

os valores- reblivos aos anúncios :>luart, um dos scl: fug;livos d·,
e assinaturas devem .SCf c[.viados cadeia de São Jos�, e qu� d-w
ao -Gerente FLAVW FERH ARf 'Jou ôntem 11 cSia cnrital. esc.

'
.. :

I !CO�llE H_I �It,por p"ç" d. Fô,ç" Pú I

J_'_�OT�� I C��eO���d�3.
Chegou, ônlem, p�êw e es-

Reminiscênciaii "i ('oltado [--or súlJadO� da Fa·�"
Ai vai o arUgo 2: do código de: Pública, procedente de Joill'lile."Posturas" c'a cidade de Des'terro .

de 183:):
�. .

o. ex s(JlJado daquela miiicia
"Fic!'t prohibido o uso deshu· J::ãÓ Maximiallo do� 530t9s, qtH:

mano de ml>ndar enterrar os escra'

vos envolvidos em esteiras, e sem fugír a f!e'; tá capital, desertan lo
mortalha, sob ipena deJ�2$OOO de da referida cúrp(1rê.�ã? mihtar.
multa•..Nenhuma pessoa por mais
miseravél que seja, será levada á, L.�.d,_ C,n.·1 �., _ d.· �,r .....',(0,:. '�,:isepultura, .sem: ser, env'olviqa em' �..::3 -� '-JI,.>?--<=' -.;;;;:;, '-'"

mortalha de qualquer' estof!')•. A
'

t ,,' .,,,"';;.,- . -"_"
'-"":Á" ,

resp�lto'das pesSoâs\misetávêis�êuja :1 t�'("'hte rei....., .

po'bresa for atestada pelo Juiz.. de , .' -

Paz, os Fiscaes farão conduiir os ,'�-
" \ .�

cadaveres ao Hospital de Caridade, Está auerta alé. dia 20, na

e quando isto não se possa execu secrdalÍa da EscI..h de Comc!'
tar, niandel-os·hão amortalhar a

eii:pensas da Camara, cuja deSpeza
se ··limitãrá unicamente aoque exije
a decencia e humanidade."

. "

CIO" a lIlSCflÇão
admissão <

aó I .

propede.utico.

.

aos {x�mfS O�

aro do CurSE}

A reserva mineral de
Santa Catarina

.J UIZ d� -riju-_
CR.S

Enviou-nos, o Departamento de
Estatistica e Publicidade do Estado
um interessante opusculo com o

titulo "A' reserva inineral do Esta
eto", em' que se enumeram sucin
tamente as nossas Jazida's não só de
carvão e ferro, já 'bas�ante conh'eei'
das. como de muitos putros mine·
rais.

• -

Quanto ao petrõleo. todavia, que ... _ ... ........ .....

no momento retem a atenção na

cional, o opusculo, depois de decIa,
rar que "não se põde, afirmar .' ou
desmentir a existencia do petróleo
no territorio catilrillense", desalen·
ta-nos deveras transc(evendo 'a opi
nião de I. C. White, que conçlue:
ué bastante duvidoso � as possibili- _

dades'·são todas con�r� a descober-
< Sêde amigos de vossas roupas,

ta do petróleo .em' qU,anUd.ade co· dando preferência á '.
mercial, em qualquer parte do sul
do BrasU". Felizmente nós- nia a-

'.'

'Cl'editamos'muitopiamente nos que T.I· n·. t.U r.a' r·l· a. S·ele"taduvidam da el'istencia do petróleo
no" Brasil. Que o �iga o_povo de
Lobato, na Baia•.

,

. de JOÃO JOSE', COSTA.
-Rua -Tiradent�, 7-Telefone

Si toda a' gente· pensasse 1.213�:. . /
"

. assim I A- cTi({iuràtia "'Seléta» não é a
-

.

'I�ai}f, m,as indiscutívelmerite é - a

NO.titia-·se qUE _o ca.PitãO �acIe.an" melhor., Para iss�, tem operá�ios.
,_c�.If:l �5_�nos .

de ,bo�s servIços na' competentE's e a alt,ura de sua
Anaçao Milit!lr .[nglesa, pediu -de-. fama: - A tende com a maior Imissão do Exercito Aéreo em Sinal! .

'

...

de protesto contra a %nmficiencia rapIdez.-Entrega a domiCIlIo. .

do armamento aéreo inglês.' ..

N. 29 . P.

.

Pela re30!uç�0 n. 4,882 foi
nomeado o sr. dI'. Osmundo
Wanderlry da Nobr�ga, pala
f-xercer ,o cargo de Juiz de Di
reito da comarca de Tijucas�

Uma" assinatura mensal
de A GAZETA 'custa

apenas 5$000

Eduardo Paiva, o esteta, nome- de guerra pelo
qual era conhecido na" rodas elegántes . da .. cidade, "de ha
muito que procurava encontrar um palminho de cara,

que íôsse 1I0S tempos modernos-a incarnação perfeita da
beleza pagã das gregas antigas.

Recebêra com grande surpresa e maior eontenta

mento inesperada herança, ra;':lpl,vendo por isso permitir
se o luxo de ter um lar, e doce lar ...

Nortista de nascimento, _ .'�Illista pelo coração, alto,
forte, moreno, espadaúdo émno um gladiador romano,

.

senhor de excelente equilibrio.jmdocrino, Eduardo era

bem o poeta da carne, o ca-ntorque sempre exalçára
em ditirarnbos apaixnados a' harmonia deliciosa e gra
cil da silhueta feminina, .cheíavde encantos e amavios ..

Certa vês, em faustuoso baile de uma embaixada
amiga, que reuníra a nata da scciedade carioca, enquan
to O" violinos gemiam langorosos .as notas de uma val
sa lentn, descobrira êle com grande alegria uma beleza
extraordinaria, de pureza argica, triunfante pelos salões,
em pleno esplendor da éarne e'. da mocidade em. flor,

Era perfeita. Um mimo . delicado ·e raro... Zilda
chamava-se a bela.

, '.

.

Tempos depois, em��i(o:poHs; os elegantes corim
bG8 das ortensias dflbruçadã�:;��s,margens do Piabanha, �

não se cansavam 'de escutar, curiosos, os sussurros de
beijos apaixonados...,

'

Uma noute,: entretanto...� A lua ia luminosa e lin
da pelos ditos escampos .em f6_rã., eterna peregrina, ro

meira eterna do, infinito. E"'m baixo, na terra adormeci-
da, -urna quietude nostalgléâ.

I,

.'

-- Eduardo, meu amor,. perdôa-mel Fui egoísta,
alem. - de pouco sincera. Sabendo-te esteta e sabendo-me,
bonita, quiz prender-te e eu.jque tambem procurava co

mo tu, um especimen puro ..na animalidade pensante,'
traí-te covardemente, traindo teus lueaes de esteta.

Vê, não sou perfeita! r; •
_

• /

E mostrou-lhe em praQto, envergonnada de SI mes,

ma, a mão esquerda, alva e J�dalga,_ .o'nde fàltaya um

dedinho, o menor de tOdos e o mais 'interessante sem

dúvida. _

Zilda e'ra bem pcquéninà àinda qu,ando seu velho
pae, que era mQdlcCil, morava, �m uma fazend.a· no inte'
rior de Minas. Faziam farinha: cer-ta oeasião, e num des
cuido da mucama que examinava -

a atafona, perdêra o

dedo no roiete. .' ".,,- "

Foi imensa a desolação�da familia .. Se Zilda era

um anjo...
.,

.

EduardQ t�ve I).m sõrrisQ enigmaticQ, cheio de. mis
terio e martido 'para a pobre' Zilda que o fitava ma

_ guada, ,desfeita 'em' lagrimiú: ."
.'

Depois, beijando-a docemente nos olhos, disse com

inHnita teroura:
. '--

-: Zildá, meu'am_or, eq tãmbum' Lé traÍ.. Repara a

minha' dextra. O que falta.' éPl' ti a. natureza me deu ...
�Edtiardo Pàiva, i). �stt,ft:'a, tinha seis dedos muito

regulares (m ordem e !:limetria. ,
'. ,

,-c'" \i:;.- - S.dambô
.. ol,''!J <,".\:.;t;..:t..-��"t>�_ .,:' ........'_""-.

. /�:'

r
;.,

" ,

de ,H. O�) l:íIGÔCK,1'
�

, ;"',' .

• ·1
_'''; . _�)C�{ � -

Livrarí�, P�:peJaria; _ TlptitráÍ��' Enc�dernação . e .Fà-
.' �bnc'l de ,çan:n�o,�' ,;�e "b()rra_cha' ':

Adigos para escri,tOr.j4'li�rl)s :ém v'Qr�n'eos-;t\rJi�
60S escoJares-'Artigos �p i�Lpresentes' J..Brinquedos '

......
F

•

; ..
- ,", .,,� ,�', ,' ...

,
�'.:'

Acei tam, se. éneó'mendã:S'$de:;?C�ench@s;», cliat1celas;
.' sinetes e carimbos de éial�tF�é��,e' "Iets),' para ,if!U· .

'·tilizat;/::e�tampilh(Js. -

.

'.
. "

"

• HUEl Felipe 'Scl1midt,' 27',
F'�orianopotis"', -r- "

I

Sta,:Catarína

nosso estimado conterraneo . sr ..

M'EDEIROS Nestor Teixeira, funcionarlo fe'"
deral. "

\NIVE].l,SAR108
DR. HERCILIO

41 P.

Fazem anos hoje: '

I 'o menino Danilo. filho da
exma, viuva Agapito Mafra;

a menina Jutí, filha' do sr.
Manoel Porfirio do Nascimento;

o dr. Altamiro de Oliveira, mê
dico na Capital da Republica.
NOIVADOS
Com a gentil senhorinha Íná

Cardoso, destacado' elemento do
<set» Ilorianopolitanc e .dileta fi-

"

lha do comerciante sr, Josê Quin
tino Cardoso, contratou casamen-
to o brioso oficial

.

do Exercito
sr. 'tenente Aldenor da, Silva.
Ma�.

'

�

VISITAS
Deu-nos o o "prazer de sua vi.

sita o viga rio de Imaruí, revm
-adre Bernardo Blase.'

'; .' o•.

VIAJANTES

(ursó Catarinedse-

,
.

. .

de-- :Madurez-a

fI,: ��

,r ;r" ,II. 'i.l- " ,+'-� I Passageiros que seguiram ôn-
A data de aruanlrã assinala '\0 tem pela Empresa Auto Viaçãoaniversario .nataldo do ilustre'� C t

.

a annense. "

__ ,

talentoso conterraneo sr. dr. Her- Para Itojaí: Jucira Brazinha
cilío João da Silva Medeiros, in- Otavio �Ventura, Saul-. Duqu;
tegro Juiz de Menores, nesta cu' Ganzo, Carlos Brito e Proeopio'pital. D. Outiques.
Possuidor de grande inteireza de Para Blumenau: Alice Go,ulart,

cara ter e vastissima cultura o ilus- Donato Bachi,' Lenir Faisca, Ani-
.

trado magistrado, que é um afei- ta Grísard, Celso e Maria Hila-e '

I çoado
(lO trabalho" terá oportuni- Ligia Mendonça.

' .

Idade de sentir o quanto é admi· Para Jaraguá: Nair Habecbecb
rado e o apreço qüe lhe devota Ida Mendonça, Jillia Cantizano'
o largo circulo de suas amizades Osni Furtado, Maria Fragoso;
pelas homenagens que lhe serã.o Antonio Freitas.
tributadas pelo transcurso de tão Para Joinvile: Elpidio FragosQ
anspiciosa data. Filho, Zelia Veiga, Marilia Fia.
«A Gazeta» apresenta seus res, Carlota Outra, Eulália Du

cumprimentos com votos de feli- tru, Valda Sin�as, Albi PereIra.
cidades.

'

Diva Hoerig e
.

Japí Fernande9.
ALCIDES ARAUJO Para Tubarão: José Carvalho

A data de amanhã assinala a e senhQra, Pp.dro LI)p,h, Mario
passagem do aniven18rio natalicio Fernandf's, Hilária Alves, Maria

: do nosso distinto alIligo Alcides I Dutra, Tarcisio e Alcidi41 Althoff.

ii de-Araujo, r'ecenterneilte nomea- ,
.

.

,

do Inspetor Geral do Serviço de DR. IVO CANDURO PICOLLI

I Armas e Munições e que dura�te .

E '

A
•

:

longo tempo exerceu, com mUlta
.

sta n,�,;ta c�pltal, pcoçedente

'I competcncia
e lealdáde, as fun'l

do oeste, catarInen;,e, 0, compe

ções de Oficial de Gabinete .dos. tente ,eonstrutor e abahsado ell'

d,J;'s. Secreta rios do ln terior e J us� 16en?eJr(� B� • dr. Ivo Candur'o p,.

I tlç,o e ?u Segurança Publica, .' ...
colh

"
.

'", IntehgenL{' e esf ,rçado, dotado GTL. LUCAS BOITEUX

\ de exce�cio.nai�Jâç!:lldaae�,�d�,'�ra- _ Está em FlorianQpolis, ,deven�I'bãlho e ,prImoroso"�dotes' -&e tis- do regres!!ar dentro de poucos-}jirí.to,�c�rca,o um }:'ast�C c!�cú\lo dias á Capital da RepubliGa o�e re-laçoes, que amanha; certa-·. ilustre hislr.riador catarinens-e coimente, lhe testemunhará 'o seu mandante Lucas Boiteux, de nos�afé1.o.
sa Marinha de Guerra ii uma das.• A's inumera� ,felicit.a�ões que mais lidi�as glorias de Santlilirá receber, iUl)tamos, as nossas, C

cora um abraço ami3toso e ébm '

átarina contemporanea. :

os votos porq'ne a significa ti "a DR. NEMESIO 1t>UTRA
data se repita por longos anos. Ap6s uma curta visita á terra

natal, onde veiu revêr os seus;
regressou ao Rio, devendo, em

seguida, prosseguir- viajem: para
Roma, o sr. dr. Nemesio Dutra,
que acaba de ser diétinguido pelo
nosso Govêrno com importante
comissão divlomatíca jünto !II'

Vaticano.
'

Marca o dia de amanhã o aai
verHàrio do sr. João· Carvalho,
fiscal do govêrno jurÚo . ao acre

ditado cJubQ de' sorteios'· Credito
Mutuo 'pi'edj�l.

' .

FacZem anos amanhã:
a sra. d. Adorendiná ,Regis de

Mates; esposa do sr. René de
Matos;

'a sra. d. Eponina Boanerges
MachadQ;

a senhorinhaiZilda RiJa, filha
do sr. Manoel Roberto RiJa;

o sr. João Batista Côrte Real.

Seguirá para o' RiQ, Qnde irá
fazer o curso de e9peciali�Bçã{),
o bl'ioso oficial da Força ,Públic,,_
sr. tenente Osmar Romão' da
Silva.

FALECIMENTOS
Faleceu, ôntemt: nesta capital,

á rua Lag9s, o sr. Lino de A 1-
meirla Bastos, ti.o do operari()
deste jornal sr. Lauro - Vieira.
,() sepultamento do seu' éada-.
ver realiza-se hOJe no 'Cemiterio
Público.

, S)�rfiil� �
. (0) .. M'�fj�© ,r�(MrSO
··,__I!iDn
» ÂN.JI-S��4 tfU (C

.. '. L .:-!, "

, . _

.
\ .- r :-: r 1. �. - ...: _./ "_ ':,l.•. 0

-

•• ;_
.,'

o líder: dos (ineanai�HOJE,�A;s: 4-6112 e 8 112 horas,..-H,OJti:
\

_

.
'. _'. �:. .

.
- .i' .

',' : '
. _; , .'

o imortal-r"mal':�" de VI'TP.'_R .H�,�P',

O S M 'I S E Fi' A V E I S
-

-

- I
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-
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•

•
t-
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• )-, '

'
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:
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'
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,

', ........,..--,�'-- � +'______________ I '". __ '.�l�__

ria' interpretaeão de F"'PlEORO, MARO IH no papel de JUAN; VAEJEAN O ....�'R'LES LAUG H�'
TON no papel de JAVERT�PlOCHELLE H,U--DcSON Do"pape"de,:,(;O�ETTE-"'O_HN BEAL
DO papel de MARIO. - Um espetaculo ineomparavel, desse,,_, qu� a, ein��ato.�ana, so�ente nos dá' um em eada $��".�) !

"N P
. Percorrendo,Matto Grosso,-'- D. -F. B. '. ,Importauté: 56: terio ingresso gratui Apesar do elevadissimo custo' desta

, ,O rograma""'Fox Air;plan News u. 21122 -Atualidades �tG as p,essoas que apre$entarem, p.erma""pelicula,. vigorari:ô 'OI'preço$' de' co,!·
"

' "'"
.

i ' ": ne�;tes <exp,did�� .p��a, ',Eq1preza�' ,

,. tu�e:" �lJjUiOO_ -,�fOOO ,

� ;

':;

'iI soberba em09ão que.,não euv�lbeee!
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COMO SE COMPRA
AUTOMOVEL;', ·DE'

.

. "."

BUNDA MAO"?

UM

,

•

A . GAZETA Florfanopolis, 12,,...2,,...,939.
--------�----------��--�----------------------------------------------------------�--------- �

A'GAZETA CESPORTI.VA.
Direção de Hélio Carlos Regis

OEstudante írailHoje, ás 9,30, a FESTIVAL, HOJE, NO ES

a Tljuoas, hoie, grande compe- TA'DIO DA F. C. D.

a's 13 rie., preliar ti'çErio natatória
corn o Brasil do Figueira N.C.

Realizar-se-á, hoje, em b�nefi- tes e o Guarani, que farão uma

cio das vítimas da catástrofe do peleja e 1ui!ibrada, 'segundo se

Chile, promovido pelo centro dos deduz.
Escoleiros de Florianópolis, um O 2' entre o lmperloslfnlão,
grande fe:itival no campo da F. à�' 16 hs,
C. D. Ellé, tambem, será um match
O primeiro jogo será às 14,30. eivf}d� de' bons e emocionantes

enlre teams infanlí�=-o Tiraden lances,

A turma da pl'lbreza, integran- Baile Já divulgámos, antem, o pro-
r

Z na �ul.
te do Estudante F.C., esteve em grama da competição de natação I "' Pedro Ivo Gomes, l.idio� Cala,

,lI.coocenlração" para o jogo de Após o jogo, haverá um baile.
que se realiza hoje; j� dê'mos,: do,. tenente Erluardl), Ernesto

hoje. nos salões do Clube Doze, tambem, todos os parmencres da: Pjgg6P}llCh, Osna; Cunha, Ru
até às 3 hs, da madrugada, iodo, Convidado, grande corrida e, até, detalha.l . b; ns Ssbino, Solen Ma2arf\kis e

apés, todos para as suas residên- gel'1tilmente, irá o nosso cronista. De maneira que.hoje, limite.mó' :vi uro Rlbeiró são' os- grandes
. ciss ficar mais concentrados ainda. .. • 'lOS a. somente, comentar, rapida- l

RaleS" .da natrç ro e n no ssa terra.

Vemós, pois, há um excesso de mente, a grande competição. i Veremos, ' pois, os vencedores;
concentração nessa turma.; tão Uma assinatura mensal Paula Ramos e Figueira N. veremos, ainda, qual o qu� ven-

lIesforçada". de A GAZETA, cnsta C. 5,10 os grandes competidores ;c;:�r�_.
Os mais concentrados--Baiano, aquele defender� o prestígio da i Todos, hoje, às. 9)0, rum�m S� O sr, perguntar a um Ag�n-' 4 côr da fumaça do escapamento:

Jonhsjo, i\1ilton e Décio-esfll(; apénas 5$000 zona noite da cidade; este o da. ao bamo rla Figueira para a55Is.' te de Automovei! de que me- se esta Iôr azul. já Q sr, poderâ
COtO f� na ',itóna. �-����������������������-��i 'Iir. a glande competição natalóna.lllocio ele se serve para avaliar um prepar�r-j", para pagar a in ia-

O quedro �erlÍ;: I '" '" ',� I.
- d' carro usado que lhe vai ser en- [ação de novos áneis de seg-n 'n-

C.ir, i San a t o r io
' San t a C a t a r i n a wa � e IçaG e

I tregue como parte do pagamento to,
_

retificação dos cylindros o es-

Decio Osol I I
. hoje no Ava i, do c�rro novo, ele .começarà por merilhlmentos das válvulas 'ou"

Itamar Sales Milt. '11 II
.

sugenr que desconfie da boa .:lança dCl diaíragma da bomba

B r I S I D A d
�

K· I hegy
"

.. eparencia do carro usado: 'uma de '. acuo ou apertos dos man>
Jonb,;on, .,ian', '- é 10, aú,,; I! I !, r n' re Ira Y f' I h às 9 h na•

'>
vea l�ó-5e, oje,. s, .• pintura nova, feita pouco antes caes frouxos. Qualquer destasCIil'

.(,0'11, séde �e�lal' do �val. F.C. a elei- i da venda, encobre muitos o.aba- causas pçderá responder pelo ex-DIRETOR PROPRIETARIO ç�o d� nova dU,et.ona. cexis> , A prudencia manda, pois, cesso de oleo que, subindo' à
A saída . .

' S'ra sem dúvida um aconte- ..

do l camara id b d' ,

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria Estado'·.
� ,

...

'
. que se mspecione o carro U&8 o camara e com ustão o motor;

f.I í_,<l�8 i ' de �anta Catarina �Glmlen!o �e alto re evo( na vl�a do
por baixo da cm toseria, a queima-se e cama o fumo azul

,
onoso , ,que: sem, avor, e um I

começar pelo motor. Poraha o e os depositas de carvão. Esca�
° melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado i

dos Chlbf� rr-ats brilhantes e tra- I
motor a. [uncicnar, levante o ca- pamento de fumaça preta é cau-

A delegaeA. para o t.ratamento conservativo e cirurgico de doenças pul- i djc�onais da nossa terra. pucho f) escute. s� d� .r�tearJ)., fad� peja mistura d�rnasiadamen-f
monares (pneumotórax, frenicotemia, toracotomia). EsteSana-!. bater. espirrar e fizer muito I UI' te rica; branco, esta tudo ce!_t,o.Como chefe da embaixaJa irá d E

- P d' V'I V' '.

torio encontra-se locali8a o na staçao er lzes - 1 a 1-. ' do, o. sr. poderá estar ce:lo de A seguir inspecio:le ateota-
o estudante Valdir Santo�; <'0"'0 I toria, na Estrada de' Ferro S. Paulo -:- Rio Grande, 800

'CHACARA . que terá que pagar '.' 8S, despf!zii' menle 1!� l'Jotas e a bomba d'
�e.'retário Co "5tu1&11'''' r,,·1r t, 7 metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaRada e

1e Silv�; l'Qf!"(J léd':U', 11,:,,; .. ; estradas de automovel, com· clima 'saluberrimo.
.

.

'

'

de,uma "'r<'visão geral com (') inc' agllb par� verificar
de

vazam

d'tente" e "eFforçado" T (.,tc.mo
" O Sanatorio encontra-se instalado com aparLelhbos m?<-

.

",
�

.
' . i v'Ít��el cortejo de

.. peças novas,. t'\m
.

�m, as j�,�té:lS o ca�ter, ,a
,dernos de Raio X Heliodor,Ondas,,_Curtas : e a oratono' VEl\.TDEse u.ma, dIspondo_ .. -d_e'Í,e.hhear"odo!ocylm.dros,etc U,na!cab,"ça dos (Ilndros e a correIaNunes. i,. d íl' ,l} :r- '

para ex��es. e_Jscarro, 'sazaJ 'ao IlBSe��. ,'t<.� al!:H;�ta"';;'� ',�,,�n'fortavel residêAci�, �batida- �eca e"-�lrás'tad4 "dW-e-".:" -do·"yentiladq-f. ,Ex�ine a3 velas.
. I Seçaoseparadaparaconvalescentesdedoenças·gráVes.; 1totimaprala,dé banhos�-r.ránd(!s'hl�"·-d "'Ih'-" .� .... , ..

-

� d' -d','b'd' 'I -;'!c) ,,, .

.......__ ._._.. .. "'ft_�, ---'.1 estado postoperatl'vo, l'mp"'udismo crónico (malaria)' esg'ota-
-

r . l' . d"· ·d',· ,0 \;I I� lear ê�a provavcls' c's- 0;-'"15 (I UI "Or, o SIS ema e JgOl-
D P d d M F i "'" , .' ·terrenos panos aJar ma o"e e "', .i.

b
-

.

I d -br. e ro e oura' erro' mento, etc.
.0 .,

b
.

d te' Para melh-ore� pezas com novos anels oe em 0- çao e o ISO amento os ca os

d d , ar OrIza os, e . ".

d
,-

b d' E
.

A voga o I . infor��ções tra'tar �<?m o proprie, _lo QU m,esmo .

o prr'pno em ."In. a 'gO!ç�o: se_ pala termlillar,

•�R�u�a�T�r:a�ja�n�n�l��(�S�o�b�J��������������������������i.��ri� ,�u, fuJi Ba�o�, n.49 A. �gwr, �o�.-� m�m 811da o�r. R�hçar q� 0. m�m � .

Ass·ls't'en c·,·a aos La"zaros e' -Tdefone n. 1.035.
_ I em funcionamento, preste atef'ção a�uec€' �xcessi:al'Jlente .após'- uná'

Sociedade de
....
N
...;;.;;.;;;42;;;;;o;;;;;;;;;......_...:>:>Z!i-_}ffé"" .

8it
vmt{' muutos 'de' funCIOnamento'

,.Con,bate· .a' Lepra em Santa Catarina
-

,
o sr. poderà razoavelmente des-

.
, P R E ..8 confiar Je 'lue ú:rà que custear.

I
tarnbtm uma limpeza geral no

98<;) KllOCYC lOj) �ist(ma de refrIgeração, nas vai·
I vulas e cabeças dos ·cilindros ou
simples. tegulagem da ignição.

Dê por fim, uma volta nó
carro e s� -ele acelerar' com ra�

pide7. e subir com facilidade uoia
ladeira fórle, o sr. 'não terá

muitas. razões para· duvid�t do
seu bom estádo geral. Ha um

ponto, todavia, sobre o qual lo
des os Agentes de Automoveis .

estão .:!e acordo: as boas con

dições de UM motor, dependt:m
direl::.mente dos cuidados de iu-

De 12,00 ás Z3,OO horas br�ficação que recebeu. Um au·

laa melo (Iflmoicl lubrificado, por -canse-
l'elestE AIOa I .l;encid, com ;;« Texaco Motor
Ernanlae Bar,ros . ,.

REgional Oe Cante 5anlorQ
.

Oi! e Marfl:k, receberá bempre _

Romeu 5hlpsman com fi Orquesh'a ar'
tl Ta avaliação mais alta nas tro-

l'oncert09
.

j

')' l..ôS, que outro em que só se
,

A's horas certas, 'ornals falaOos cCllm n ,
.. I b' -f •

.

r
.

tidas em primeira mêiQ, forneclàas usa. am u II Ican.es 10 erlores,

p21a R HOITE, sob o potroclnlo Em artigos subsequentes apOD'
ao CRSRK' d' 'dtaremos os emals pontos o au�

A's '18.00-Tarde danallnte do "S,�BO- tomovel cujas çondições influem
NETE TABARRA . d'

.
-

I'eCISlvamente na �u_a ava laçA0.

"SE,. .

será, às J 3 hs., ód"0nl"i�
Capital.

10$000

Depositado no Banco
pular e Agricola
Depositado no Banco
l\Iacional do Comercio

1 I -- Pagamento ao sr. dr.
Paulo Mota para CODS

truçlo, conforme chequo
n' 009561 do Banco
Popular p. Agr\cola

» .,..... Depositáelo no Banco
cional· do Comercio

12 _: 'Idem. idem
19 Idem: idém

Pagamente d.. 10 010 sobre
I :0 16$00 d. mensalidades,
, cobradora sra. d. t.de
laide Tomu
Jurol creditados pelo Ban
co NacioDAI de Cqmertio
TaXI de Previdenci� sobre
os juro. acima citados
Juros creditadol pel. Ban
co Popular " Agricola
Taxa de Providencia ",obre
os juros acima citados
CU!to de I livro de che
ques do Banco Popular e

Agricola pumerós 00951
009570

I �

Po I:

50:000$000:1
l

� ,.

..::�..:

1 �2:2768300}
.

- I
1

/15 :000$000 I
Na- " I

.

96$0001
216íl00

'

97'4$400 I'

101$�OOI�j
3:961 $600.';

80$000'1
,

5 :920$00_0 i
80$000

Programa noturno

8alailleete do mês de janeiro de 1939

1- Conlribuição anual_d<'\ tripulat,lo
do vapor «Ma�»

» - Auxilio mens; I da Prefeitura
de Florianopolis-mês de

Janeiro'

96$000

166$100

9 - Oferta do sr. dr, Edmundo
Moreira

» __ Venda efetuada pela sla.

Nesila Linhares· de I livro
.FarrapC)s de ideias»

50$000

11 Contribuic;io anual do Gi
nali.. Catarinense
Mensalidade dos ;OciOI de

FloriaTlopolis. correspendentos
ao mês de dezembro de
1938 � 1:016$000

,)

Rs. 256:708$000 Rs,

A's' 20.30 - A PRE-8 EM BUSCA DE
. TALENTOS - Um progra,
ma. para ca�ouros.

Speaker - Celso Guimarães.

50$000

• Produto do cheque n' 0095ó 1
do Banco Popular e Agri- -

.

cola 15:000$000
Juros do deposito do .

Banco Nacional do Comer-
cio, creditado em 31.12.38 4:042$400
Juros do deposito do
Banco Popular e Agricola,
creditados elD 9.1.39 4:000$000

Balanço 23�:277,500 1$200 Amltnbã:

-------

Nabor Dias, Emilinha Borba, Oriando
Silva

MOVEIS

S9 "a 'CASA' ,SI LAS

Uepoaitad,) no Banco

Deposit&d..1 no Baoco
Popul.t 6 Agricola cJdisp.
Nacional do Comercio clfixa

------

RI, 226:443$20G

38:918$800
187 :524$400

•

i " -

I

Serviço 6ttrto e preços
A'fiI 11;;) ZO· VIDA PITORESCA :E M-o:.sIC!\�. •

d .

:D-OS COMPOSITORES l'om Lcio:tfll'tiné amma ores.
'.'

_

Babo,. pasfanao em -revista' mal� Tanto se fabrica como se
um compositor Oe rItmos popularelZ, importa Vinde e verificae o
em caaela com a RaOlo Banaelrante ' .

.

OE Silo Paulo, sob o pptrol:lno ao nosso stock, sem compro·
5abonEte EUCALOL. m.isso.

R's 2.Z,30· CASINO NO AR·� mela hora
. Pontualidade, perfeição e

�IZ graça, musico IRue II! -bom humor,..... Ia cargo Oe: ., mesqultlr.tha, IlImenla rapiuez é O nosso ema.
Oos Santos, ViollZta Perraz, 5t1vino
t::Ieta e manorll Per!], oferRl:lOa pela Rua Conselheiro Mafra' ,72c.lmpanhla Hans�atlea.

'

TELEFONE 780

DeDl.Dtiitraeão do .era'

•
/ f·

. !
M�I4. Lulza �olDlania I.'

J a. Teloureara

, . "CdÍilêre ..

.(:......... L. C;olool.
Presidente ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA Florianopolis,...1�39
�C�o�··�le�'g�l·o�'�"�C�o�ra�.�ç�ã�o�!�d�e�J�e�s�u���,'J7:'�--�''''�''-�'A''_�-�U�L�A�S��I71\F;l\K,�DRik�Glm2Á�8��nE;mifi����!fITf���'aA�GmREffiE?;x�tr�a�Or�d�n�1�a�r�íO feito Sóbe a 14ÕI·· de um jovem brasi-

PEA�:r�;X��in��e�.7li�a lelância -16 de lev.,eire DE CONTABILIDADE I (;�.:::"::� .1'�O."li;�l��v�""",,;;;;, mil o número
Curso Normal, �u). Vocacional e de Admiss30-1' de março MERCANTIL E BAN- I FOR 1 ALELA. 10-0 es- de refugala'CUfSO Ginasial

.

-1-6 de março
. CARIA', �BARLAUTD tudante Inacio de Assis rea-' •

EXAMES DE I\DMISSÃO -24 de feverein, Português - (;or- 'dirá-IogQ sorrindo: que produto Iizou em. Cajazeiras a mais dosrespoodêoeia eo·'- 'I maravilhoso' .

1
.'

EXAMES DE 2a. E'POCA: mereial franeêsa",
sensacíona expenencra cem

E 1 N I 24 d f
. um aparelho de capta çãoesco a erma - e evererro .. iugl.ô.sa-aritlB". 1·····...

·· ..···· .. · ..··"'· ..... · .. ee e PERPIGNAN 9 F'
O d

'V 'V.., transmissão de- energia ato ,
- 01 anuncia,

inásio -10 e rrarço tieu e pratica ju- I E D I T A L f do, ôntem, oficialmente que o

MATRICULA-na quinzena preced<õote à abertura dos respecti- ridieo-coluereial. 'I'
mos érica.. . . ., total dos refugiados esparibois

.J ·9' 12' rl 15' 18 h A exnericncra fOI assístí atualmente no territorio francês
• v�s�ur:!=s a\u.w: .!iS�l...oras. Aulas para coo- I ' ' ,da por fmais de 3000 peso ascendeu a cento e quarenta mil:eFl!Irsos. I" Si ndica to d os soas tendo

.

despertado ex- estando sendo esperados nas pr6.
Roa-Gereral Btttencoc.t, 122

I E d traordinario interesse tal pro- xima� 48 horas mais cen�o e trin,

P
, m prega OS ta mil, de vez que o exodo dasreços razoavels
.'

'

t .

• va.. . massas continúa (: que levas da. Ií"

____

o

._. "_. ,\ nO Com e rc Io Inacio de Assis colocou queles infelizes se estendem pelas
um apareiho de radio na estradas.

11,\ �.:-:':ISÇ"",9,,',
oe pFo'OII.rsi�no- ��:J�ud�u�n6 t��e���aJ�;r� C-o-m�p-Ie-t-a-d-a--

MI ·U'h.cr�:l·. � � II" . ,;
.

.

corresse as ruas da cidade.···
.

. . , Em sua residi ncia, o jovem a ocupação,( IllSS:ITli S

'\',
.

: ...' II. �ongres§o N.�.CIO"
;a.�..

õcs JI I� 'U) Q
inventor pôs efP mo."vjménto

, " � ,�. , -,' ur r !{ Ct ber bôa sur- Dal dos Empregad,,� um aparelho 'q,�,·•.e fif.,.' 'fhrlc\,ld,;- de FI-gueras19;ún cl)dl'll c

presa que ih", fará fdiz e DO Comercio Sindi- "

.

rnaxime s: gu- Ih; será de grande utilida- ealizados
nar O radio que o carrega-

.• rança e I ontu« de e ; 't va a S. !\Ilarcos,
dor levava a cabeça, tendo PERPINGNAN, 9-As tropaa.;

.

� 1 dr de: Caixe Postal, 1476 Havendo este Sindicatú tece-
esteouvido todo O progra- nacionalistas completaram a' ocu

C O
ma do Radio Clube Pernam- pação de FI."gueras. hoje, ás 17,30!

I:RAS1J', I
Rio de [aneiro,

I
bido da omissão rgaoisadorll 5u _

�
oucano. durante 1 minutos. horas. depois de terem os repu·

rnUGLi\l 1.1 S�!C) para resposta . 'do I. Congresse Nacional de r� prova foi feita sem o blicanos abandonado precipitai

AIC\,Ulr�rLN1:.'INA � Empregados no Comercio Sindi-
au cilio de qualquer receptor, mente a cidade, incendiando

.1.

I �--'-""'--��liiii5;;;;;;"V�,8 calizad..s, honroso cO�,vit6 para destruindo o que foi possível.

Bp),l)E'�I�TU�7,I / 'repre�entar o nosso Estado na-
Antes da ocupação da cidade

, \
.

l:qutle conclave a realizar=se nr A fas stencia frs«, a Oi! aviões nacionalistas submet�
___________ rara-na a intenso bombardeio, duo

i Ri9 de Janeiro, .no, dia ,20 de dos homens de � ar rante um quarto de hora, afu·

II"
.

�I� âbri! do corrente ano, resolveu gentando 08 remanescentes do
D B.. P E O R O '! . :C?sla Diretoria proceder entre os mo, 1 () ,- Em curiosa re- exército republicano .

I C A T A L A O IÍssociados deste Sindicato, um portagem, com dados torne-
Reassumiu a' SUd clínica concurso de seÍecção. ahm de .ídos pela Dire.oria da Sau-
medico .cirurg:ca das moles- :.,desigrtar o mais capaz para nos Ie Publica do Distrito Fe
tias di! Csbeça .e Pescoço, rei resentar no aludido Congresso, deral, um vespertino. revela

Espf:iahta em. I C? concurso .const"rá de teses WC os homens da raça preta
Olhos, Nariz, Gargan- I escntas as quais serão aprcsen- são os menos' propensos a

ta e Ouvidos • tadas á Diretoria, impreterível- doenças, mostr <' ndo os gra.
Comultorio: Rua Trajano 18 : mente até o dia quinze (15 de ficos que os negrüs apresen·

DIAf<IAMENTE
!

fevereiro p'tc.lximo, em envelope tam coeficientes de doenças

Agentes: Carios
r
Hoepcke S I.A I

d" 1 o �'8 1�o,:. das 16 ás t:;:::o e ..rsarão sobre �, se- �o�i.to menores que os bran. L;����.9para r;.e:,�::,::�::.!
1 I' a) estabilidade no emprego Um exemplo: em cem sando·se a dizer si continuará lu·

RUA CONSELHEIRO M I\FRA 34 'FI' l'
._ . ,

, .':'\, <

- onanopo IS
_

) Í\f. ��: .' .J,. ,�): htar�o de. trabalh? e sua brancos existepl. para esta- tando.

_LU; E ....,. ,

.

' ' ,. �.. fiscalização '

'"

J
I

lelecer proporç�j) mais ,aces-
_. - ,---------- ".. , ':.' ".

. :') ..kL de ferias e sua àplicação "ível à percêpção do grande

Compan'hl��, N' �-c'+-i"ft-iYi'a��'I-�, d··e'
.

N·'a. 'V' e' g'·":8"7. JD. lei d.e
..

acid:ntes no _trabalho oublico, �2 doentes,enquan-
a a V-I ii " �) a.eo��nt�dona e pensoes :0, em relação aos hcm�ns

o
�

.

" '1) chltteira. profissional Je côr, a ?roporção é de-

ça'" ..l

'

C'oste Ia ra" g) justíça do trahalho
.

13.
U, ..•.. .

�; h) nacionalização do trabalho

M
' . i) siildicali7.açlio VENDE .. - SE

ovimento Maritimo ..Porto Florienàpalis j) trabalho das mulheres no co- uma casa no La'�go 13 d� Maio

Serviços de Passageiros e (je Oargas merclo n. 9 perto da Avenida

Herclliolk) trabalho dos menores rW' co. L'JZ para tratar na mesma.
.

F t d
·

, merClO N 47 5 V5 MADRID, 9�Não foi possi
\ re es e cargue I ro·.

'

'?' l� s�lârio mi�imo.
-

Il1aber onde le encontra o !Ir. Ju
� O

' O gazogen iO na Eu.1 �egriD., . nem t.ampouco foi,ao
_ 1.'- s ,concorrentes' deVerão ne

, , ; clada a sua cbegada. Os CIrCU

_l_-----
(4_· li "',pres€fitar no dia (18) de fe- ropa e um fato I usualmente bem informadol

'.

,

Para o SuJ
'

"'Frêiro' 'proximo, ás viote horas, i elararam acreditar que o chefe
.

em nossa -séde SOCial á rua Con- RIO, 10 -Chegou a esta; ,a�ir.lete chAgou a_ ValenClÍa, mI"

������������������������������������ �h�� Maha, n. 35 robredo, capital, o �cllico do Mini�l�e o momoo� nao �hft

d ' I' d t
.

dA.' It
.

O· firmação.
11 dO O Paqüete ITAQUERA' sairà a 13 do para proce erem a 'ellura os eno a. gncu ,ura, sr. USo

correcte para:
�rabalhos. tavo da Silva Filho. que Ifa-
� A, Diretoria convidará uma lou aos jornais sobre o em

, qomi&sã� composta de tre'is mem- prego do gazogenio na Eu
bros alheios ao Sindicato para rup�. O que se vem fazendo.
julgamento das téses e procla- com' extraordinario exito,
mações do candidato 'que a me· tanto que, com ele, ficou re
Ihor tese apresentar. o qual será solvido, no velho mundo, o

, , 0\ representante dos Empregados problema dos transportes.

A...i••S
.. ·

O
Recebe-&c carga" e 'encomendas até a vespera das saJdas dos paquetes n? :Colné.rcio, .de Sta. Catarina.

.

Acrescente>u O sr. Silva

�-�Y e emite-se passageas, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.. ,'A Dlletona fornecerá outras Filho que pelo que obser- o
"b.",,�,...c:,

testado de vacina. selado' com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser !nformações que porventura dese· vou na .E:'uropa. maIs se con-, .

entr�gue, nos Armazens da Companhia. na v,espera das saídas ,ate as 16, horas 'lafem os. interessado&. venceu da eficacia da·' utNi-' UI1f.(L�.feIi.I.J
para ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações esgeciais. ,'; "

"
l Florianopolis, < 28 de jàneiro zeção do gazogenio, ut'ginMo A co' Combinação FeJii" n

ESCRITORrO-PRaÇA Li DE
-

NOVEMBRO, 22 S�B. (FONE 1250),' � ',0< de 1939. que no B,r�sil. �e�lizemos O" perfumarias é arte qué
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N:3--(FONE'1666) -END. TELEG. C)STEIRA. -,' programa Já InICIado, com· encontrará simile. As for

Para mais informações com o Agente'''-' :'1.';';. ,

'. CARLOS GASS�NFERTH ple.tand� o j.>rograma estabe- ias dos Tres Eleme

J . SAN.TOS CARDOSO
NETO-Presidente leclúo [pelo sr. Fernando pirmor�ials da 3elezt

I� ��',..
·

..�..·�· ·.-.·..ag.· '-.· ·•·· '.N•.•2.3..� IO�V�1�0�C�0�st�a ��f�ru�t�o�S\�d�a�';'�A�d�o:r�a:ea�·__I'
"',

... ,

'SEIVleo AEAEO CONDO'R.
\\� �,,;

,-'

F4ô!'�
1

Bras i!
..

...

Recusa-se a
dizer se vai
continuar aí'

luta

,

••j',: Europa
CORF:f.IO

2. di�sPASSAGEIROS

Sindicato Cond·ar Lida

Madrid ign I

ra onde. est)
90 c,hefe do
governo

Para o Norte

e Paquete ITAQUATIA' sa'irá a

corr�nte para:
Paranagllà, Antonina
Santos. Rio de Janeiro,
Vitória, Daía, Maceió,

, Recife e CabeJelo
Cargasi'P. pas�ageiros {Jar,a os demais por
Jos ·suJêttos a baldeação no Rio de Janeiro.

!mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto. Alegre

V'I S I-T E M
a A'OAPITA'

.O"'In'.io·r"stock"de :r'o'upas·.:para meninas e garitDS'

Rua COllselheiro "'alra
-.::::.

esquina' da Trajano
,

.
,

, ,

,A CA'P,I. T A L-
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A Gazeta
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,"

�hramurú vai
chegar!!!!

x x x x x x x x

I!LTIMA DORA

Praia da Saudade.
.

em' Coquei-,tos receber
,

'

um em cem anos !

rAbrirãe as sessõo.:

p Oercorrendo Mato \., r08SO- ,

nac. da DF'B
I

Imperial. às 2 horas: 'IMalinée Infantil .

,

meu pai morreu COO) Eddie I
Cantor' e mais 1 jNnal e I4 desenhos.

Preço-I $000 .

CARTAZES
DO DIA'

PROGRAMAS DE HOJE:
Odéóli, o' lid.u· dos

,

eioeDias
A's 2 horas:

Vesperal Lider

(;aramurú

I4'OX .. AIRPLAN
',NE\VSN. 21116,

que será saudado pela valorosa
"bugrada" riachuehna,

Vae ser uma' coisa louca!

. Carnavál! (ar- l
I',

I

L...---

n.ava • J

Hoje. chegará a estas terras

i rinenses, cercado de uma

't'poçãb estrondosa o nOHO

nca encarquilh,ado "Hon em do

Ogiln, ,nFilho do Trovã.,n, o

maçado

Domingueira earoa
valesca em João

Pessõa!

ara�urô UI!

'As imediaçõe .. da n?rcia da
audadell,em Coqueiros, desde a

adrugada de hoje. estão todos'
mados por uma imensà e den-
muhidão. que se comprime,
ira dagua, pala vêr, ouvir,
ieirar e apalpar' o _sólene e pc-

aralDurú UI!

A domingueira carnavalesca
do «Clube do Abala» vae de
sabafar toda tristeza que anda
w lo F streito a dentro!

Será finaimente hoje a noite
que o nosso valoroso «6 de Ja
neiro», com Lord Albano e sua

côrte á frente, recepcionarão a

nessa lindá «Miss 15 e seu eles
temeroso «� lóco>

o "Pagé" Henriquinho e sua

ite já deram tcdos os pass�s
ompassos para o maior bri

anlismG da chegada de tão 8U-

sta personagem, que erguendo
do funde de, nossa hist- -rie,
ui chegl>rá.: hoje, de,�rr):HCfln'

Dr ... ; ...l c "�-' .� d Pt ",a . ,a ,}';','U__' W', ( 'iflto pioul
� r_nllj;-�!O' t: t_", a ,L, sa1a�li� Beile começou!

i1 nca.nente 'e 'Il,;da", cravi- Gente dançou!
as, sempre-vivas e, cravos d- Até que o sol nasceu

eiunto! . j " . E I
"

A "bugràdá' riacfiliêji:l'l' pr-e�,
' -"'Eh;",;;.i�a;;�,��!_- , "-.

ode com 11 recepção-banho' à-
ntasia-de hoje desacatar sober- lima "8Urpreza para
amente! 08 nossos foliõesU "" 1

A 'bugraõa" riachuelina, ten

Q o Rpagén.. Henriquinho a

ente, cenjuntamente com a' de
ciosa e muito amada

Segunda e terça-feira de Car
naval se exibirá nesta Capital, e

formídaveL «rancho» da . cidade
de Itajaí, os

componentes d9 quadro secial I

do Clube Recreativo Dansante'
•Vera Cruz» daquela cidadel
O destemeroso "Rancho» dos

araguasliú Aplna..gés
('

será saudado com uma es

dosa batucada.
A Praia da Saudade, em Aptoao•••
oqueiros 'hoje. às lO' herae da -

anhã. vae
_

estar luminesa-, virá sob o comando do Lord
ente batida de 801. ,:0'00 lIôrt'! 'Caetano Rodrigues dos Passos.
10 proíurão e um mundo de' A «turma» é ceraposta de'

equenas claras e morenas, gOl- 40 personagens; inclusive varios
ai e magras, lindas e feias pa- foliões de pouca idade.
a maior brilhantismo da chega- Vae ser um desacato tremen-

a de
.

do!
Como originalidade é franca

mente estupenda esta VISita de
um «ranch,q"" c�una��le5co de

t"Caramurú ú u ú Ú urr-a cidad«t p-ara curral
.

�.$So Filho do Trovão!
-

A durma- da terra de Mar
Ao invlz de jniã� cílio Dias vem .com vontade de

Vae chegar de caravela! abafar e cair "certo no fandango!
Que se precavenham os nos-

E' na Praia da Saudade! sos destemerosos "blócos" porque
Vae haver, anims§ão; �

. "Seul! Henrique." "seu"
(Valdir

' Apb.ilo•••
Mais o Filho doTrovlo! podem «enlulirlt muita

';bôa!
E' a festa' mais 'benita·:- Eta carnaval gostoso!
Mais agrada, mais solene! Caramurú ú ú

Muito mocinha catita
Vae amar Call1lDurú!

os

lente

I..erd Tuharão

Paragualsú! -Paraguassú! Galbas para Galdas

Teu amado ai vem! de IlDperatriz
C ' 'C '6! Todos "8 domingos haverá ani-
aramuru! aramur

T bus 'lara Caldas de Imperatriz,
.

ua amada aI tens! partind(l do Largo da ':Alfandega

ÓV ás 8,80 hotas,· regressando ás IS
•• • Povas de horas. ..

Florlabopollii!!' Ida e volta - 5$000
de hoje. ás 10 horas,' SELL' & PR9BTS

i\�s�mbléa geral
ó."din81·ia

O Conselho de Administra- _
:

ção do Banco de Credito' POM
pular e- ,�gricola de Santa- Ca
tarina, de acc rdo com ji: art.
23 de seus Estatutos, cónvid"8 os

srs, acionistas' deste Banco' para,
s Sessão de, Assembiéa Ce'ral
Ordinarie '

a realizar-se em sua

séde á Rua r rajano
.

n�mero 16,
ás 14 horas do dia 15 de Fe-
VI ..eiro do corrente ano, afim
le tratar-se do seguinte:
a) aprovação do Relatorio e

Parecer do Conselho -

Fjscal; ,

eleição do Conselho fi!
cal e seüs Suplentes:

florianopolis, 30 de' Jllíeir�
de 1939.

N',33 .5V.-4

Em torno de hm afle
. dreJameoto ,

-;', -

.

'

Fomos procurados p.elã esposa
do ro�ogfafo Julio, .que nos de
clarou ser .inlundada a "queixa
apreeentada c ntra ela � -seus 'fi
lhos pela funcionaria-:� pb�lica
Maria Tri1ha.' '�1;-

.

,
Adiantou-nos a: iet�riJa se-

!lhora que� fôra ante!l ela que foi
iU�Qlrada 'pe1a

'

:r:-lelida· funciona-
l ia, sendo que, seus filhos, por
vezes, têm sido vitimas _-de' agres'

'

.., sões pela meSma levadas a

efeitos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\'

. &i:.-

Florianopolis
{
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,

��A GAZETA, 1�39
-

, I rS;;;;;;;";Sa;�J;;;;";
I '-

I nOE:,�:.:::td�mi:i: le��:::�.t:
metros. Bem sêca e de utima qualidade..I

.. DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO
I .

...............................................'ttel.....

·Vi ação Ur'uss:anga
SEGURÀNCA -. R'AP,oEZ - COMODIDADEj,

Dirigido pelo socio JOSE -MAXIMO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORLt\NooOLlS

escalando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciurna, Cot:al,
Urussanga, Orh!ans, S. Ludzerc.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN \15 em con.binação com así

linhas de onibus Arara!l«,uá-Porto Alegre
SAI�OAS de Florianopolis ás terças-lei: as e sabados

ás 5 horas Ja manhã
SAI'DAS de Araraoguá ás quintas-feiras e d .u.ingos.

4s 5 hor as da manhã
A linha de Porto Alegre chega em Ararangu1 ás
quartas-feíree e sabadcs e parte para Po to

Alegre aos domingos e quar tas-felras
AGENTES - Ararangu.i: Bem ir drno M \Xlffij- Forqu
hinba: Gélbriel H illns- Cresciuma: Ado Faraco Filhõ-
Cocal: Zeferi'l'J BJrig) & (rmáos- Urussanga: Rosauo

.

Odmiani & . Cia. -Orl':ansj Irmãos Pizl;QlaUi--Braço .do Norte; adnAlexsodre Sni� _

'�'., L" ,,;'_',"
/ �AGENJE-EM FUORIANOP0)LIS 'j�:

t., '. JOAO NEVES
._

! ··Rua TraJauo� 2-Fone, 1655 ,�". ".�"�7'�
BOT�L DOS VIAJAN'rES -- procurem para se h rspedar em ]iArarauguá

.• ' ,,�..... -"-� ::!�::�:;�Io
-

�,�[�iE��i��:n� n�' 1"'1CHARLAUTH I;
" I gar Baneiros, com duas casas I é I'

, 'IC A F E J A V A
.

d
..

I b o creme que revo ucionou o' '

. I e, Ilj01CS novas, um om pasto, I d Ih ' I· I ""IIZ;;;!Gl'ilI�==:::lIZ:::::mIDZlZ__�IIlII3l__;m:lll'lI!ll__..h
.

bA h mun o ve o, e, ora revo uciona a * i +* '7' i .' '%•. Pé k$ S
� :�"

.- '.! 'fJ;>;' -
coe eira, e

.

oa c
r ac�ra., e 'Ilgua

.

America do Sul. I ���������!��������� I!�!'J!!!I�
Avisa á sua distinta frguesla que .dispõe de otirna com ,uma linda praia para,. ba-

.

, I
sorveteria, estando habilitado a servir cs mais 'es- r.hos, fazendo frente com? a

CHARLAUTH I I EMPRI=ZAplendidos pcolés, s .rvetes, beijos frios etc." I-Estrada, Ger,al. que segue, para. I L
Brguassú, A tratar com o. pro" i !

$1 tg, .� Wfu#'".4W4#4&40W& 'Iprietario-Pedro . Sipr_iano
. ,<la' não ê um creme comum I CARGAS E PASSAGEIROS

Silva, em Barreiros.
��������������-���������.. ,!!!!.!��� CHARLAUTH Dorarios de saídas

G R A N D E H O T E L M,O D E R N O· Ilche extinguirá as sardas, pano, .•
cravos e espinhas, sem a minima

.

PROPRIETARIO
I
irritação deixando-lhe a cuti-

. J OãO Ku h n limpa, macia e fresca •.
ICAIXA' PQSTAL, 82 ENDEREÇO ,TELEGRAFICO: ' ......... ... iiii

Graudhotel

,e - 9SSéS& i 9 c##§é4S tft' 5 _Iii., MM

V. Ilxcia. pt·eeisa de uma limousine?

Disque o n. 1.20O de seu telefone "e
terá não só para seus passeios! como tambem para
viagens.

São. tód6.s carros modernos e conforta veis dirigidos por
habeis volantes.:

.'

"

T .

•
':! "r

. �.-\ ��.
-_" j..

Eroódino Card�so' .',� J

Otavio Cardoso '. '

Bernardino dos; Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira

. Pat!ocinio Vieira
Rubens

502
503
50.
514
510
521
625

I �

li

o'

VIAÇÃO �ATHERINO

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLVME·,
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA- -

'IÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA' CON·
SELHEIRO MAFRA, 29. .C.·. .

'.
. .�. ,_

Muitos outros prernlos menores

Formldavel.;
Tudo por1$OOO

Fantastico•.•

·CRED,ITO MUTUO PREDIAL
; ? -��. ' .

Em prédio proprlo. de quatro andares, e inteiramente novo, dispõ e ',ge boas .�,'

acomodações para os srs viajantes e éxrnas. famílias, com luz agua' corrente:"
'e�,iodos os quart�s h "j

.,.r
: '_.

-�;;':.._�: :{
Tra'.a....eutó· de. prime...a, ord_. '

.

-:, � .�_,: o

Olarias:' 10,000-12fOOO-l4,OOO· e 10'000 <I :'
, "

'

,:

. \ '"
"

.

:' .. 1. �(.

SALA$ DE AMOSTRAS,' ASSEIO E PRONtIDÃO� I
J

.':\Clubet' d� : S'odeit)s ��eDli\4ercador'ia-vs
.. 1,. '- v.

• , :.

",4 de F'ev'ereiío 4 de Fev.a�ei('ô·;

6:60,0$000Banhos quentés
:

e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defroi.te aos Correios 'e Telegrafos

,Laguna Santa Catarina

e,

DEPOE,iI""CAAIOS EM SaiA .. CATARINA

'HOEP'CKE S A.
� .

.

. Matriz· rliORIANOPOllS

REPRESENTANTES E

CAR L.O_S
· .• uzinas

··BOSCH

Velas e Mago

) - ••••1. "a..a••, 15.P6� •
• ••I......� ...n". fili.ai·s 81n: i�

- - 1•• 8
.

�_. .•..•.n..... ...t I. (I�I .111".)
,

_ _...., .
B:luri1enau" pruzeira da Sul,

t· .' ., " "
,

JD·lnvil�,.' Lail.e�, La'guna, Sâa
·Fl"an'cisc=D 'do· Sul

'A

......
'

.... 1 __ .._
•••••

<

�II!••
, . II •••

'MOSTRUARI0,··E:M:

Tubarão

.. ".ma Mundial'

. .J .

. ,,;
..

-

. !f"·'i.· IH:-

t
',�.: '_

�

\
I' • -

�

•

• •

-

_

• - � _

�,
•

•

-'
'. .

-"
J .: ".

-

1
',.

.... _ . _,,-. I
__ .: •

.....

•
•

_.
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O Interventor dr. Nerê
mos, por intermedio d

\ FLORiANOPOLIS, D9minge 12 de Fevereiro de 1939 ajudante de ordens, capít

O sr. Interventor Federal, re-

teroide Arantes, visitou o

cebeu do operoso prefeito de
"

almirante Lucas Boiteux,

Jaraguá, sr. tenente Leonidas DESdfU·. FILINTO JUTINIIt.NO .·I�RREIRA 1 Miuisterin do Traba- O capitão, Astaroide Aran- encontra em-nossa capital.

Herberster, um telegrama em que B.4STOS ,- ., lho, Industria e Co- tas e ,o civil Caniparo ra-
p.

,<F

f oI' F
.

o mesmo lhe comunica haver '

_
. ':, ", mareio caberam O "banho de re el o erfelra da

encerrado o exercicio Iininceiro

t
José Rocha Fllrrei� Bastos (ausente), ;'M-J�i�:Fâ& L�j,ltde�. .

� 'oleo" ,

de 1938, com os seguintes resul- C. Bastos e filhos profund nnente abalados eqra a mortade. 163. Inspetoria 'Regicmal Chegou ontem a esta c

tados: ' seu 'querid.o. pa,i, .sogrç e 'a,vô
,,'

':;' ,.,

R I'
A d h-

o operoso prefeito do munI
Receita prevista 301 contos, "'O ' '. ,- --�,;' " '

ea Izou-s,e{ ontem, e man a, de Blumenau, sr. José F
arrecadada 404 contos e sete- D.esdor. Fi,lh.to Justiniano, Ferreira Bastos, Pelo fiscal' do Ministcrio do' no campo da Base de Aviação da' Silva, a cuja atuação f
centos mil réis. Despesa. . . .

Trabalho" sr, Francisc� < Maéiel Naval, ,fi típica cerimoniá do e dinamica deve aquela c

319:511$840. Saldos á disposi-
convidam a todos os P -rentes e amigos para a missa, que pelo foi lavra. o autos de 'infração "banhe -de oleo", aos aluaos do assinalados serviços.

ção nos bancos, cofre e inten-
eterno d,Ncans'l da nhna do querido extinto, mandam celebrar, na f' H b C' Aero Club� 'Câtarinense; srs. ca-

f
. contra a Irma um erto ónzo,' .

dencía 107:392$870 e em conta quarta, eira; dia 15, ás 7112 horas, na Catedral Provisoria=-O Ro'
d • J pilão A§t�roide Arantes e C,a,ni- Vl�da-"M'l-t.-sario.

'

esta capital, proprietária na t 1
especial 18 contos. Por conta '

, .

E'arJ, por erera 05 mesmos SO-j' "

'

deste saldo foi abei to o crédito Couíessam-se Ilgri'(l(,C1dos por todos qne comparecerem a agf.ncia de loterias, denominada lado", i�to: é, voado pela primeira :

especial de 30 contos para au-'
este ato de caridade c j't'iigião. .:

"

-; __ , .,
.

> ,
:"A, 'I;"avulila�. por inf�ação dos vez a sos,

\'Alt
�

X'I'II'o do m I'cipi ao Est doi NG.62 -

.

' .

,3-1 ',' -d" '-'t"""� c '22'0'23 '246'37 ,i A c.erim?nia reves,tiu-s,é.d,e gran-
_ era,çao de reserv

,

un.. o
_

a,
,

OU03Gi(jJ•••••••G•••••••e�e.oel..;-.tf�.·,
'

..
"

ecre os : ns; ,

,,' ,,_J. e ',' -

t
..

d G E I
... .,.

d 29 d t d 1932' 10 oe ammaçao, tendo os dOIS novos '

para c�ns�uçao °A rupo
t
S-.

T V' 'E' F I' A M'-"I'N '�' e
. 1

e cu UtO e. . e, , pilotos, após a aterri-ssage,' sido I Trauucrição de radio:
,

co ar e ansa. crescen a a I JI:":li" _,' ",d,e JUlho de 1934. resp.,ehva,!l),en-,.c feli.citad-iss.imos, não só pela dire- 11.10a. C. R� - Florianopoj]
comunicação que a Prefeitura I

'

, -

P I E f .._ -

tem mantido rigorosamente em

I
"te,. e o mesmo, .runcronano 01 tona a. hero Clune. come pelas: Porto Alegrc n' 218 -

dia to��s ?S seus �agal:lel1tq§, ..A:.g'-"'adec.;me"to M'" • ��.. --<c/o aàda.- a, firma- infr-titora a prazo in�meráà;;;;pessa���,�1Íf_�",â 'prova II
nico-vos q?e'J. R: S: le

tendo ja Sido recolhida a COI2-.-�
. li' • ,111'51 '

. e Issas de 48 horas para apresentar ma
estiveram presentês. _.�. tem proferiu 'seguinte des

toria a quantia de dois contos.]
'

- deleza.
- c requertmento , sortedo

correspondente á primeira pFes-1 o..
..,... •• ..._ I #W iW I

C. R., classe de 1917-
.

tação do corrente ano para a 1.cJ!....
ZahIa ��l�� Adel:J All2,�n. e f!lhos, pahIl Amin e

se-, Compra-se um motor de 3 a 41 I rianopolis, pedindo isenção
manutenção do Departamento, ,"< uboEa, e Espiridião �mtn, mal, esposa, fIlho�, �cunhau� e cavalos para uma pequena fa- N'etas I·

•• rismo, o qual referistes
... irmaos conv.dam amigos e parentes, para assístír âa.missas b

. I pO ·ClalS 14 C. 17 janeiro I
d?s. Municipios, ac�andoJ.-se a iii

d I b d f'
., rica. . , ' , D

divida passiva quasi extinta.
... �1l0 man SIm �e edrI-lSr._ seFgun �,elra, pI3 ,?O c���ent�,: as 7 Tratar na «Casa Silas- Rua Cumpra, art. 7' Decreto

, -

__ , e'tfltlQ 11&;;)1'1'" n..ras, n!l grela e ao, rancisco da
_
erütencía: e quarta- Conselheiro Mafra, 72.

' de, 27112[l930.
_ Sl)rtea

.

.

fMeirf[l, dia 15, ás ,7 Ihoras, na Igreja Orlodoxa, á rua Conselheiro N. 61 3-1 preço cbama-�e Mauro
Jij ra, n. 43, por a ma do salldo:;o Il ine:quecivel TUFFI A.MIN. t ,de, Vicente Coill, 'Cei.'

Professores '1

Ainda c:lOsternado'l p�l() _ rles�parecin:ento do seu querido (1
Ladrão de táboMS IIes -Chefe 6' C. ll ..

I fIlho, esposo, paI, cunhado e Irmao vem, muIto pennorados" agra- • ' !
' I Em emlsequencia a 2.

nomea- "OS i d.ecer á toda!! as pessôas que Ase associaram á sua imensa dôr, vi- : Ulcera!! varicosas - Feridas o' Pe!o guarda-noturno Manoel faça a devhla alteração.
.' .�. I' s�tand.o, aco�'p8nhando o en�crro, e ainda aos que assiBtir�m- ás ce-I'. ,atoIlicas - Fistulas crônicas I Tomas, que se 'encontrava de I

,

dmoDla� rebglOsl.S em suhag.lO �de sua
A

alma. ConfessaI_?-se, ,tambem, 'I -Inflamações crônicas em serviço na Avenida Trompowski, Promovidos
De acordo com o decreto-lei I a�radeCIdos a todos ,<!.ue envI��am coroas, palmas e flores, e tele-,. eenhoras, etc. pão curadas : foi apresentad� n� Policia C�n� I .

a gener

N' 235, de 26 de Novembro de glamas, cartas e CUI toes d(' IJezames. I: com a INFRAZON TERA- I traI, ao comIssano de filt'rVIÇO I .
brigada

1938, foram nomeados os seguin- ��_.�___ (J.v'f-' ': P�A, (Raios Ultra Violeta (9 Juvenal de Faria, o individuo
I Rio, 11 _. O pres'idt'D

tes professores:, II _' I fnos, de �nrla_ ultra-curta, : Heitor Azevêdo, o qUÇll foi prêso, Republica assinou décJ

Ida Gomes de ]v\endunça" O A·" 'I
'

, Ouvidos nariz
'

.• e para aphcaçao local.) : em flagrante, quand,) furtava tá- pasta da Guerra, promov

N_eli Barreto, Mari� da, Co�ce_i- I
.

r.. rm. InlO avares - da..d:aota. �/ t. Procurem o consultorio do : boas de uma obra que está sendo geueral de briga?a os'

çao Passos, Marta Barreiros,

I
CIRUrlGIÃO-ESPEf:IALlSTA 'A

.

t t� d
�

_ fS'.
.: feita naquela Avenida. Ninaro Soares fhtencurt,

LI'gl'a Brasl'nha AI 1"1'" Ba'tl'st'
I '-' SS13 en ,o o (}to. anso)l • dr. '\urelio 80tolo I' ° meliallte que fôra mandado genhariã, e Manoel Alexa

. '.,' a,c �

. .a Consultas das 10 á� 12e das 16ás 18-J - P' tI 7 b-T I 1456 • F
.

Dias, Herclho de Faven, Mana
oao 10 I, so e., " : recolher ao xadrês, aproveitando errelra da Cunha) da cav

" Rua Felipe Schmidt, 18. h d l' IBarreto Nune�, Cleria Kruger,
_.- ,.. ,

_'_
" .• I a ora a Impeza dos cuhículos

I
-

- .

Clelia -Rodolfo;
.

Luiz Armando, �.o....o••••••.•oe........ 0- iludindO a vigilancia da senti- Notas ,.

Dias, Helena Ana de Sousa, D JOSEpl-iJNA
.

Se"'Wi=IDr.ON
nela, "deu o fóra" não mais vol-! '"

Nilza Barreto da' Silva; 'Alice ra�· U 'L �... tàndo a aparecer. I
Machaâo çle Faria, Carmosina Espeeialist.a e,Bt doeD�as_, de S,'c""horas I t_olícasAmaral, Maria José de Sousa v lIJl (;aehaeeiro caído
Alegre, Olivia Andrade, Nair e creant:as)

-

".p

Melo Martins da Costa, Carmen
" �'''.''''T�UI,TOR'I''..�'

:\,

Caesar, Maria de Lourdes Mir:-'___ ",vn L3 - "

chado Cardoso, Carmen Pereira), lina FeUpe��Sehmid't, 39-- "J<
-

'--
�

Baixo, Liege Natividade da Cos- HÓRÃrUO.: da� 10112 is 12 e das 2 'a�s pi, horas;
ta, Nair Guedes, Nilza Pucini II :J

Speck, Liberatina Pucinf, Leo- I
'

nida Krueger, Vone Maria da r\ J
AI

dA· Olhos
Costa. I c,f. oao e . r�uJo-"NDri,z:
________ 1

A s�tuação promis-··'
sera '-,do municipio

de Jâraguã
A

o" sr ° Interventor Fa
vi�itou _

O' Almirante L
.

'Boiteux'

Ouvidos,
Gargantà

AGRADE,CIM�NTO '

Éspecialista do Centro de 'Saude •• Allslstente do prof, Sal1.son
Consultas diarias das 4 á� 6112-R.Vítor Meireies,24-Tel. 14,47

i
I.. nu
._.
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'RIBEIRÃO, 11 de fevereirà
de 1939,

'N.60 Iv1

ANTONIO ANTUNESDA CRUZ

Abrigos de aço á
êivil

eh'fi ,-

RAY MILLA'NDpopulação
na super producção toda �r

CôRES·NATURAES
LONDRES, 10 ' As

condições em que se en

contram os «nervos do
mundo» acabam de ser de-

,
mOl1stradas pela noticia pu
blioada de que o govêrno
bti-íanico iniCiará, dentro
de duas semanas, a livre

distribuição de abrigo de

'aço contra os raids aéreos,
.. ás donas de casa residen- ,

I
tes «nas áreas

.

perigosas» Ido Reino Unido! que não

estejam em condições de Ipaga-los.
'�__� �-l
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ás It ,112 - :6 112 8 8 112

Mals delielosa, -mais sedutora e , ...oito mais atraente do qoe A
,

.....,:: , .. ;,:'.' PRIN{;ES.A DAS SELVAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


