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���l:��é�fl�f:;�f:i�;:�� Mais um n,l�vel eml!reendimenlo do go�
�;rt��e�và�� ���a��sm�ss�c:;:! . ·'vernoMereu Ramosdos» procurou ouvi-lo. O arce- t
bispo do Rio de Janeiro coníír- ,

mou a notícia e explicou ser irn- Terá lugar, hoje em Tubarão i':la ao tráfe Q de velcu'os, de das fundações, seria muito dís-: as festividades com missa solepossivel continuar a viajem pe- a inauguração da grande pOi1L', duis bordas" de proteção de i péndioso. I ne, a's 8 horas,na matriz, sendo10 -Neptunia- além de Gibral- que representa mais um assina- 0,in40, cada uma e' de dois I Os cálculos estatisticos obe-! a's t 2 horas oferecido ao povo,tar, pois chegada tarde para lado serviço do Interventor dr. guarda-corpos de 'O,mIO, cada deceram rigorosamente á teoria i no Campo de Aviação, _um suparticipar do conclave, para elei-
Nerêu Ramos, prestado _ á zona, um. ' de elasticidade e têm por base

I
culento churrasco e 'realtsan'doção do novo Pontifice. sulina do nosso Estado. 'I A maior altura livre sôbre a o novo «Codígó de Obras» do : se a's 15 horas partidasVATICANO, 13 - A comis- Acrescentou que embarcará no Essa magnifica ponte deve ser parte superior do contraventa-! Distrito Federal. I de f�teból en.r � os club_es »Sulsão que procederá o conclave, proximo dia 16.

considerada, apezar de se achar menta no centro da ponte foi

I
As sobrecargas previstas são i Catar1nens�», de Tubarao, ver-nomeada na reunião desta ma- -

dentro do perímetro urbano da fixada em 12,m40. as p r e s c r i t a s pela D. E. R.,: sus «Henrique Lage», de Lauronhã, pela Congregação dos Car- " A Gazeta" cidade, como parte complemen-' A parte superior da lage é [sendo a carga movei, um com-' Mueler, «Hercilio. �uz», de �'J.-deais, é const.ituida pelo? se-
tar da grande' rodovia de pri- revestida com uma chapa de .pressor de 16, toneladas e ca-! barão, versus «Cipl»" de ILq :li,g�inte� cardeais: D?mmoh, �ac.- meira .classe projetada fio planocconcreto para o desgaste, com a rninhões 'de 9 toneladas e a

I
partidas estas levadas a e; �"tocie, Nicol�, Dom�n1�o M'!�ia.m. - «! Gazeta» encontra-se rodoviário organizado p e I a espessura de, 10 centimetros no carga uniformemente _ distribuida em homena�em aos srs. L:.�r

.

A �efertda cornissao e�la m-; á venda no «Salão Pro- D. E. R. na direção da região c ntr J � 6 centime iOS nos la- de 450 kg m2. ! vento r .

Nereu Ramo�, Pr: � �lt.Oc�mblda de ordenar a pri_para-; grasso» do sul do Estado, ligando a ca-! dos, possuindo Juntas transver- Construiu o Estado na mar: i
Marcohno Cabra!, JUIZ de Dlre!-çao das. cela� e o�tros detalhes

, "'''' .. ; .. ''''''' '''' ..,'''''' pital á cidade de Araranguá e
I
sais de expansão, de asfalto, gern esquerda, para acesso a to Edg�rd �edrelra e d; .. Almí-necessanos a realização do con-

Assassinade ,O ar-
esta á fronteira -do Estado do, espaçadas de 6 metros. ponte, uma avenida com 15 ,ro .Guirnarães, Secreta no daclave.

A
> u' Rio Grande do Sul, na povoa-I As saias dos aterros são, em metros de largura, inclusive ser- Fazenda.

,
_ .D� acordo. com d�clarações ção catarinense de Praia Gran- i parte, sustentadas sôbre c?rti- viço� de drenagem, numa ex-I A's

.

20 horãs, serao que.ll:n�-colhidas em círculos dignos de cebispo de Bar de. I nas pendentes dos taboleíros, tensao total de 1.850 metros, dos hndos fogos de artifícioc�edito, a data pa�a 8
. rea�iza- _' <. Essa estrada de rodagem que i no tôpo das vigas tra�sversais, inclusive o aterro de 2.000 me-; c?nfe�io�lados pelo�_mais habeis

Çflo do conclave nao fOi ainda

celena será, pelo seu valor economicú,' indo os taludes respetivos
. te:- tros cubicos nas cabeceiras da pirotécnicos da r�glao: _fixada. 't,. e pelas suas condições técnicas, minar nos barrancos marginais ponte, dispendendo com estes! �odas as cenrnornas serao

uma das mais importantes
-

do I
que, futuramente, serão revesti- serviços complernentores, a im- abnlhantad�s pelas bandas .daVATICANO, 13 Mais de trin- Estado, não está, ainda, concluí- dos de pedra. portancia de Rs. 20:000$000. Força Publtca do Estado, Luata membros do Sacro Colegio

II da em toda a sua extensão,' Econornísou-se, assim, a' cons- A ponte foi locada - sobre o; Tu�aronense e pe.lo harmoniosoac�ba:m de reunir-se pe!_a prl- BARCELONA, 13-Fa- pois 'falta construir as variantes trução de encontros de alvenaria cruzamento das ruas ceI. Co laço
, <:_�!'Jl�!!tO ,

«Guaram».
_meira vez, em congregaçao ge-l; lando á United Press, o do Cubatão e Cubículo (já es- de pedra, para arrimo dos ater- e, Lauro Mueler, para servir, di-,'

.........- ,s IJ.
_c_..

ral. I' arquivista do arcebispado tudadas e orçadas), achando-se, ros e apoio das vigas laterais, retamente, á zona central da ci- A MarinhaEntre os prelados presentes" � desta cidade declarou que entretanto, em construção, o tre- sistema que, dadas as condições dade e aproveitar os terrenos, ,víam-se-.o cardeal Verdier, arce-} : cêrca de 22 por cento do t cho compreendido' entre a cida- seios, em balanço, de 0,m50, da margem oposta do rio, paraI· -

da'bíspo - de Paris, e monsenhor : clero ficou oculto aqui, du- de de Araranguá e a povoação
r

dando, assim, á ponte uma lar- onde, futuramente, se extenderá na Inau�ura�aDVilleneuve, arcebispo de Quebec, rante toda a guerra e que de Praia Grande., I gura livre de 5,m80. , a. superficie urbana da cidade. ponte "Nerêu
�_ alguns padres escaparam a

Ex�cutado. oht�açad?'proj�tq"'d9_r'" A la�ura' t�!al da 'ponte _é de A. cerin.lO.nl(\ da :inaugl,wação RlIiID-'-S"" - �'
�

RIO, 13 O -Diarío da Noite- ,:,,,,pé .até Os Pi!tne1,l�. ",,' nessa rndQVlaf à qmta,t dtstatü, 6 4fetros, � �()ftlf.l'osfa ,de uma sera presídídal pdo 51": df\ Nepublica_,. hoje detal�g.' -do pro-,.:- Decláf.'ou' �i'nda, "'��o,"ha- 356"-kri1. da povoação 'de Praia i faixa' central de 5,mOa, d�stina- rêu Ramos, qúe_ pàra. ali segui-'_cess'o nue 'ser,<:I o'bservado du-
.

ver a meno.r - duvida de G d t d d 23 k '

h' d h- h P!_lrte hoje, ptlra Tubarão, uma'"r U

d B r�n e, encur an o e
'

m'l �---,
, ra, 0Je, e m�m �, �.comparIl a�

,esquadriHlfI de aviões, que' repre-rante a eleição do futuro Papa, que ,o arcebisP� eM arcei o percurso atual passandq pe- i Nt\m'eal'õPs e exo do de distinta c.omttiva. �.
sentaÍ-á 'a Base de Aviaç�o Naval:no Vaticano. Adianta o mesmo lona, m�nsen or. anue los' municipios de Orleans e"; IJI � v

•
O chefe do ,Executivo ,catari- nei':" áto inaulZural da maJ'estQsavespertino que os preceitos ca- Irurua, fOi a5sassl�ado em

Urussanga. I -

d J. nense será recepcionado, por ponte "Nerê� Ramos", ViaJara'nonicos impõem excomunhão a dezembro de 1936,
I A construção da ponte 'sôbre' nerôf'oes e URzes ocasião da sua' chegada a Tu-

num dos aparelho3 o comandantetodos aqueles que ·tentq_rem in- --------�--- o rio Tubarão foi iniciada, após 'I
� ,

. barão, que deverá verificar-se

d P S S Epaminondas Santos, pilotando osfluir na escolha do Pap� e pro- a concurrencia administr�tivat a
e az I

ás �6 h�r�s:. eg�idamente ua.
outr JS dois aviões os tenente�curarem falar aos cardeais reu-

P d 1= t que se apresentaram a Cia. Ge-, � - Excla. d1flglr-se-a para a mar-
nidos. Ninguem póde dirigir-se- O sr. e ro Lrnes o ral de Obras e Construções S.A. � Foram nomeados: Felipe Os-: g�m esqucrd.a do rio, afim de' Pena e �duardo.
lhes e muito menos sobre êsse «Geobra», Cristiniani & Nielsen

I
vald.o Mut.zembergen� Oto Fren-' ser feita a entrega da ponte ao

passunto. ' sera' J·ulgado no e Cia. Construtora Nacional S.A.' tini, Juizes d�, Paz cio distrito trafego público, com o rompi- ara OS ser""No proximo conclave para a . (Wayss & Freitag-), tendo sído l-de Mauá (Concordi'!); Rodolfo mento da fita simbolíca, falandoescolha do novo Pontifict! figu- dl·a 24 aceita a proposta da Cia. Geral B::ltrance, idem, �e Grão Pará, no momento, o sr. dr., Celso' viços derarão 34 cardeais italianose, de Obras e Construções S.A.'� (Orleans); Angelo Magnabosco. e i Fausto de Souza, ilustre Secre-I
'

27 de outros países. «Geobrà», com sede no Rio �e: e Albino Locatel!i, idem, de RIO I t�rio da Viação e Obras Pú-I obras emJaneiro, por ser a que melhor I Branco (C,oncOr?ia); �n�elo G_?-, blicas.
. Iconvinha aos interesses do Es�

I'
mes, Eltore Jose Cenoh e Joao Encammhando-se, seguldamen-

tado, Curara, idem, de Cruzeiro. tê, para a margem direita, se-' portosPelo decreto n. 34, de 31 de Foram-exonerados: José Braz rao os nobres visitantes sauda-
dezembro de 1937, foram apro- da Silva, de Juiz de Paz,- do. dos pelo dr. Edgard de Uma
vadas as bases do contrato, o

I
distrito da, Trindade (Floriano-! pedreira, em nO,me do povo, IUO, 13 � O ministro da Via�

qual foi celebrado em data de: polis); J?sé Freiden
'

e, Vilibaldo I de:;filando .

as ,escolas, so.cieda-· ção. enviou �o ?a .�azeoda aviso
28 de deiembro do mesmo ano, Weber" idem, de Maua (Concor- des esporhvas ,e operanos e' pedmdo a dIstnbUlçao da verba
entre o Govêrno do E�tado e a � dia); Caetano Chicomente e Pe- realisando-se, a recepção oficial' de l3.095 contos de reis, para
citada Comp�nhia para a cons-l dro Locatelli, i?em, de Rio na Prefeitura Municipal.- :. . atender á. exec?ção de obras em

trução, em Cimento armado, da
i Branco (Concordia); Clemente, A''§ 20 horas,' tera' lugar um' p'Jrto5u1CiOn aiS.

ponte, pelo valor total de Rs, I Taraseoni Sobrinho, Jorgelino grande banquete no edificio
' .

.

685:300$00�. .

' I R.ib.ej;�o dos Santos -.e João Fo- qom .
Joaquim '. serido o seu, ��ASTO'U 6A obra fiCO'U concluida em 28 m11l, Ide,m,. de Cruzeiro. ofereCimento feito pelo sr. dr,! ,�

�:d!a���o t f��nC��iZ�çio� e�fr��� T···r-a�-g�-e�d--I;-a--s-a-
..

n--g··-r-e-n--tã ��nê��b�ar�3sade A;�n.��, h����: Icontos parado competente eng .Anes Gual-' ofereCido pela Prefeitura um

berto, Inspetor da Residência
em', Aquida'bdn qaile. de gala �. Sua. Exci�: e nag,ar 1 :400$da D. E. R., com séde em I sua ilustre comihva. t'

Tubarão. No lugar denominadoSão Jor- Amanhã, dia 15, prosseguirão, , _' •A estrutura da ponte tem 140 A F h' I d' t't d Aqu'
' ,I SELE M, 13 Um matutlllo,

. .

'd' ge \lO ac ma, iS n o e l-I Co'm'a'ndo da 3a· Reliloa�o
-

f d t
•

d dmetros de compnmento, diVl l-I daban no municipio de Blume- ,

°
' co�tnta o ato

.

e
, e,r vm o. ,edos em cinco vãos cent�ais de

nau, 'registrou-se no preterito Militar aVI�O, uma funclOnarIa do MIniS'
22 metros, cada um, dOiS vãos dia 8 uma cêna de sangue que teno do Trabalho. apenas para
laterais de 13 e 11 metros, e causdu viva impressão. RIO 13 _ Informa-se que o

efetuar o pagamento. d� 1:400_tdois vãos 'extremos, em balanço, Foi o caso que passando nas I prova�el substituto do general aos, meT?�ros da ComlssaoA de So
de 3 m�tros. imediações da residencia de Mi- Andrade Neves, no comando da hmo Mllllmo, pagJ:e���u�:� qd:As Vigas retas que formam a

guel Lourenço o lavrador Jorge 3� Região Militar é o general ,se refere ao mes

t t
.,

I d t têm ' . ,
. no passadoes ru ura pnncipa a pon e Braatz um cachorro de proprie- Toleto Bordini que ontem dei- li

,

•

f'd t t'o desnivel de 3,8 010 para ma.!_l- dade do primeiro avançou con- xou a direção 'do Material 'Be- E acentua o re erfl. o ma UfJD�ter a elevação no centro do vao . qut', com o mesmo lID, essa un

2 67 t d d -Ih a
tra o segundo, pegando-o pelas hco.

cionária prosseouiu viajem dede, me ros, an o e calças '

._ ,,'" d _forma de arco abatido ficando 'B t t d ã Posto em liberdade o dr. aVIa0 ate Manaus, gastan o, 80 ,�-

assim com rampas de acess� Jorgh: t raad z, edn o na
h' . mt o Pllonl·o Salgado mt'nte de passagem nada meno�,

, um c .1CO e, eu uas c iCG a- ,

. de '000$000de cada lado. das no cão, resultando daí vio- S. PAULO. 13 - O dr
.. �h-. .,....;-�_81i:. 3 um II j_�causa do sr. A menor altura das vigas lenta discussão,' que terminou nio Salgado foi sôlto, em Sigilo, Deixou o' comando

advogado Bu- longitudinais é de l,m60, aumen- p6r haver Miguel descarregado I na. noite de
. qui�ta-feira, e, se- .

,tando no engaste dos cavaletes contra Jor�e o revólver q.ue le-I' gUlU
para o mtenor do Estado. PORTO ALE�RE, I3-·Deixoupara 2,m50, vava consigo, matando-o tncon- N--' bO t 'd nta'rloo o comando do 9 R. I. o ce).

As vigas principais são con- tinenti. OVO ga. me e e Galdino E.,teve!l.reconhecerá traventadas com transversinasde Jorge Braatz contava 24 anos, Segue hOJe. par�_ São P.aulo o
a.

° m80 de ãltura, espaçadas de tendo casado ha 4 mêses. cortpetente ctru�giao-denhs.ta sr. Nova crise cardl8ca
4:m40, tendo O,m20 de espes-

r

O criminoso, que foi I>�êso Edua!�o Moenntch, que aI! vae

sura. pelo sub-delegado de Aquida- adqumr aparelhos .moderno� p�- MONTEVIDE'O, 13.!_ T�ve
A b I t d t- apoia ban acha-�e recolhido á cadeia, ra tnstalar um. ,óttmo gabinele, nova cdso cardiaca o ex-prcílidentQs a aust ra .�s des3do s

-

a'fi� de· ver-se processar dentario nesta capital. Gabriel Terra.das nas ex remiua es o pas- .'

����f�,:-·-·----A
..

-

.........--
LOis -

\

Quebrado· o rr

anel·do
pescador··

-A
\ Di�.etor-Proprietàrio JAIRO CALLADO

ANO
VATICANO, 13 - «Anel do' tropolis, pelo mesmo motivo

Pescador» usado por Pio XI foi deixou de presidir a inaugura
quebrado na manhã de on- ção da Exposição de Flôres e

tem durante a reunião do Cole- Frutas, não comparecendo tarn

gío dos Cardeais. bem á 1". exibição de um filme
O anel simbolizava a autori- natural naquela cidade.

dade do pontífice extinto e será
restaurado após 'a eleição -do
nova Papa.
R Dirigindo a palavra aos seus

c-bmpanheiros, por essa ocasião,
o decano do Sacro Colegio, car
deal Granito Di Belmonte, exor
tou-os a intensificar as preces
ao Todo Poderoso para que.

Ele "dê á sua igreja um homem

�videncial capaz de pilotar
corn pulso firme a barca de São
Pedro, especialmente nesta qua
dra díficil».

V, - ,florianopolis, Terça-feira, 14 de Fevereiro de 1939
----�-----------------�

,----------------------------------_---------
INUMERO 1369·

PontesobreO rioTubarão

, RIO, 13 - Continuam as de
monstrações de pesar ne�ta ca

ital pelo falecimento do Sumo
ontifice.

IA embaixada norte-americana
informa que ficou suspenso o Ibaile á fantasia, marcado para
hoje, e que se efetuaria r"a re

sidencia do sr. Robert M. Scot- ,

ten, encarregado de Negocios do
país amigo.

Esse baile provalvemente não
mais se efetuará.

•

O Rotary Clube por SUl; vez,
tambem prestou, em sua sessão
de hoje, uma homenagem a

Pio XI.
O presidente Getulio Vargàs,

que como se sabe, está em Pe-

Sr. Pedro Ernesto

J' r

RIO 13-Ficou marcado paraacares e onças a· o dia '24 do corrente, ás 13 ho
·

d ras perante o juizo da 7&. Vara

,maZonlcas evora-I Cri�inal, em audien�ia presidida••

,., .' , 'pelo juiz dr. Magannos �orres,
ram dOIS homens o julgamento do ex-prefei.to sr.

"
Pedro Ernesto, acusado, ]unta-
mente com os sr!, Dabney Frei

RIOJ -13-lnformam de re, Maírink Veiga e Aristo�eles
Sio Pedre de Ollvenças, Viegas, .de hav�r extraviado

, mercadonas na epoca de sua
no Amazonas, que quan,-, administração.do O pescador Manoel Patrocinará a

Sa�el recolhia sua ca- Pedro Ernesto o

n6a vlu.-,e cercado por IhÓes Pedreira.
Um grupo de jacarés que
avançaram ferocissimos,'Não sabe' se
comendo-o vivo. Daquele
E stado Informam ainda
que varias onças atacaram
,e carrecaram um serin
IU�lro devorando-o.

LONDRES, I3-Chamberlain
disse não estar certo si o gabine
te ,aprovará o reconhecimento,
pelo govêrno inglês, do govêrno
nacionalista.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



cooperativismo A PO�"TICA
. NO ECRAN.,o

RIO, 11 - O ministro da Vi-
.

em Pernambuco .

ação solicitou ao seu colega da �:- .
"

. �AR(S, I � -,Soube-se que o

Faze!1da as ne�essarias pr()vJ-'I� '/RECIFE 10 -O De' artarnen-
sr. Bonnet, mratstro das Reb

dencías no sentido de ser auto- :'.to· de AssI!ste c' á cP ti ções Exteri'lres, informou 110 e'-
.

d r n Ia s oopera 1- ••
" "

rd1Zga � adMes1t� die RenEdat,sdAIfadn-, vas divulga o seguinte: 'Em 31 entorto da empreza «March of
e afta e aja no s a o e d d b

-

.. T' F dI'"'
'

Santa Catarina, � permitir o des-I'
e ezem r? de 1937 existiam rme> en r�nça, e qus o

�--
-- ,-

'

,

embaraço de 3.500 quilos de
20 cooperativas c�m �.937 as- seu Iilm «Refugiados de hoje e

. • � ,�,)
�_', ....,"'.1'

dinamite e de 2.000 espóletas.l'������â$O�Ou� capital, de r" de ama ohã», que trata do pro-
eletricas, embarcad�s no yacht I'de 3.927:247$000 m�vlm;�3� era blema dos refugiados da Alerna- uma:��
«Ramos" que partiu do porto, '

.

. m, l., o
h E h eh' T h

de Santo� no dia.14 de janeiroiJ1umero de cooperatIvas. subiu n a, sp�n a, ma e c -:- i A" Combinação Feliz" nas

I proximo findo, destinados' ás ;�::a 52. com 9.0�Q as.s?clados e c�slovp.qUla, �ão, p,ode !er ex,- i perfumarias é arte que não
l obras que o Departamento Na-! O

- capítaí de rs. 1.641.94'8$000. bido em terntono rrances. I e t � á "1 A f"
. _ movimento foi - de .... r.;' b f' ,ncon rc1r Slml e. S OI mu-

cl0�al de P?rtos e Navegaçao�'9.764:854$OOO.
.

'.
L m setec: .ro. OI tambem P�()I- las dos Tres Elementos

esta co�strutndC) no porto da- . .

, bida a exhibição de um hlm I. di õ. d �)
-

quela Cidade. I" denti A d T h I I'
ptrrnor tais a De eza sao

.

I ent!co, _acerca a c ecos o- frutos da "Adora áo"
____________

'
_

_ ,�aqUJa. filrn êsse que presente-
e

t· J!., MISSAO AERONAUTI- ')'lente. e�tá s -ndo exibido em I
i 3.300 quiloM de diD'a� 1;�AiBRASILEI8A :NAALE- centenas de cinemas ame icanos e Imite para as obras ;' ':- .�'

. MANHA nglêses. Prisão de celebre
do porto. de "lta'·:I! f;....

I

h
.

t di t
_,

.

sêde ��igos d� vossas rO�p!l9, I e BD ae s a
: BERLIM. 11-,\ missão aero- d d f A • ,

RIO, 11 _ O ministro 'da' 'nautica brasileira vLitou! a Iabri-
an o pre erencia a j,

Viação encaminhou- ao seu co"' na de aeroplanos do professor I (;OYANIA� 13 - Por or-

lega das Relações Exteriores .iHii;kel.
,. TI- n tu' r a- r I- a S I't

. dem do dr. Ualeno Paranhos,
I copia da nota da Legação da O chefe da missão, tenente-cu e e a chefe dI! Policia deste Estado,
\ Dinamarca, referente a uma pro- ronel Ararigboia, fez entrega ao .íe JOÃO JOSE' COSTA. ! foi preso o celebre chantagist«

I
posta dos estaleiros dinarnar- professor da medalha da aviação -Rua Tiradente 7-Telefone Osvaldo Amaral, que .aceba G'e
quezes -Burmeíster e Wint», de do exercito �rasileiro, pedindo ao 1.213,

"

'Lheg,u I) esta cidade. esv<l'o
Copenhague, para construção de prure�slor Heikel que a usasse co- A <Tinturaria Selêta> não é a Amaral Iaza se passar ((\':l0

quatro navios para o Lloyd Bra- mo PI o�o honorário .do Exercito· .

di
•

I
'

sileiro, comunicando, outrosirr , dli Bras-I.
mai,n, mas In íscutíve mente é a rr-preeenteate do «O Poplli<!f}),
melhor. Para isso, tem operários desta ca 'tal d' .'

que o assunto ainda não está UM-\. ASSINATURA MENSAL competentes e á altura de sua I' R'
pi . , ,e,t, e vanos F���iS

definitivamente resolvido, con- DE "A GAZETA" CUSTA fama. - Atende com a maior <10 10, de 1\I.I011S e de oao

vindo aguardar a resolução fi- APENAS 5$000 rapidezv+Entrega a domicilio. Pwlo, tendo essinaturas e anuo-

nal do govêrno para então ser, N. 29 p, cios para varies orgãos da im-
dada a devida resposta áquela
Legação.

prensa, fi? interior destf' -E,tado.

Falece.. o 8o'ldado Roosevelt
inlllê8 q"" dispa�.B_II, enfeemo I'u primeiro tiro' II"

.

G••unde Gu'erra' , I

;.,WASHINGTON, H-O presi-I
BRIC' HTON 1 F dente Roosevelt teve ordem de I.

"

,3 - all'ceu, seu medicc ,assistente, vice,almi-
com 54 anos, o sr. Ernesl ranlf' Màc Intire, Le re�olbcr-se IITomas, o soldado britanico que oç Icito,�em virtude de um ligei
di&parou o primeiro tiro quando ro acesso de gripe. E' poss�vel

I ali tropas
-

inglesas entratam p�ra que o presidente perml:tQeça em

Cu
'

M d' I Pt'
- -Sllus apwlentos até (I fim da se·

a er.ra un, Ia • tor enCi3 ao matlJl,' A entrevista habitual com II'! �eg!mento,' �o. «-Royal �.:":JJ.��.i�,�"e�ent�n�Jt�.� jplpr..e.M{l.Jpi=:-:�=-.,--..._,....-",�..__-.,.--�_=-..��=�..,.=.����..:... uragoll". . iiifiaoa-. '
,

A Gazeta·

Da" eapltai. de efJta-rCHACA'D'Ado. braliileiroll, é �

Bel•.Horizonte oude
se paICam menos im

po.tos
,
VENDE-se uma, dispondo de

ampla e confortavel residência
'.

'

ótima praia dê banhos, grandes
terrenos planos, ajardinados e

RIO, 13-Um telegrama de arborizados, etc. Para melhores

Belo Horizonte assinala que,
. das ,inf?rmações trat�r com o proprie

capitais do Brasil é a capital tano, á rua RUI Barbosa, n. 49
,

. bra ]
Telefone n. 1.035.

rotneIC& a que menos co ra un- N. 42 12-8.
postos.

o reeonhecilHento pe'
Ia Frane.. e Grã

Bretanha

LONDRES, 13 - O reco

I hecimento de govêmo de Bur
goS por Paris e Londres é con-l;ldeJado como certo depois da

_ ')!LuniãO dos gabinetes inglês e

francês na proxirca semana. ,\
Os circules diplomaticoe �- \

Cíeditam que esse reeonhecimento
.

\

. vrà incondicional.

Sanatorio "Santa Catarina"

AndréDrlr Kiralyhegy
DIRETOR PROPRIETABIO

Estação PERDIZFS - Vila Vitoria
de �anta Catarina

Estado

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o t.ratamento cOllservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotOl'ax; irenicotomia, toracotomia). Este' Sana
torio encontra-se localiliado na Estação Perdizes - Vila, Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande,,� :,8QO
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encagada- e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
.

O Sanatorio encontra·se instalado com aparelhos' mo-
dernos de Raio X Heliodor.Ondas Curtas e Laboratório
para exames de escarro, 'sazaJ 'an21usi>etc.

Seção separada para convale9centes de doenças graves.
estado postoperativo, imp'8 udismo cronico (malaria), esgota-
mento, etc. �

�

C
_ florianoJ)JJtis, 13,.-2,----1939----.--------------�--�---------------

Novos ,.navios para o Llogd I OBrasileiro
'.

Curso. Catarinense de Madureza
MiATF�ICULL\

Acha-s� aberta a !lí:atrÍíu1a do curso de ;.la

dureza, que funciona á ri.ld jJão Pinto, n. 32, das
19 is 21 horas.

Os interessados serão atendidos na séde' do
referido curso, diariamente, das 15 ás 2 I horas.

Chimica B,:-�-: VER Ltda.
Filial B L U M Et N A _'u,

"

Rua 15 de Novembro n. 1'.122
, ,

Caíxa Postal,.86

Especialidades farma ..

ceuticas

,.Remedios
.

veterinar�os,
.

.

,

Insecticidas e· Fungicida,s

Especialidades farmaceuticas
dà ·"FARMACO Ltda.", Rio de
Janeiro.'

..

Sôros e Vacinas "Behring"

.$aes qui'mico-farmaceuticos
"./

.

artigos
"A
fotografic;o&
G -F< A"

, t, �. :....
� _.... _

- ,

... ! - •

- -'.' -

.. '" -

-' . ...
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A GAZETA
.JAIRÓDir�tor - Proprietario C.l\LLtlDO

Florianopolis, 14 de Fevereiro de 193)

Não sendo boncario,
não pôde exereer --.

presideóeia do Ins
tituto

EXPedien,te

RIO, 13 -- O diretor do
Departamento Nacional do Trll
balho. sr, Mati.ls da Costa, no

Jt �paJlo d<3 um preces, (', decla
rou que oH. Dalllo[j de '-luei
roz; guanla-iivros do Instituto de
Aposente doria e Pemã '5 elos
Bancarios, não póde Exercer ati
vidade de ,pre,jdenle daquele
[nst;ru:o, e'n vi.ta: do mesmo

não ser íuncienario bancario.
Ddeiminou ainda que seja

feita, sem perda de tempo,
s a substituição na Comissão
E X,O( uriva do Instituts.

GERENTE:
FLAVIU FER"ARI
Redaeão e Oficinag
R. Conselheiro Mafra, 51
FlorianõpoHz - S.Catarina

Agentes-correspondent es em to
das as localidades do Estado.

Colaboração
_'-------_.•.._--------

, o conceito expresso em artigo
de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
eu eudôsso por parte da Reda
ção..

Assinaturas
Ano 50$000
Sen1estre 30$J�J
Trimestre 15$000

I"RabeHs..eOI·pu��' eloI invnr dD sr. Le\7en
Vampré, que se aeh,a
IU'êso e incolDlIJli

.�aveISó para a cap] 'ai:
�ês 5$üJl

Uma asslnatura mensal
de A GAZETA custa

apenas 5$OOU

II'�AZ E-�l "��
------- -------

Reminiscências

Teatro nacional

Lendo, ha dias, nos jornais, no
tida sobre o extraordínaríe êxito
que obtiveram os alunos do Colq;io

IPedro II, encenando, no Teatro

Municipal do Rio, a farça "Quem
des-tenha ...", do sr, Delgado de'
Carvalho e "As Deliciosas Ridicu
lasi• de Moliére,lembramo·nos,. com
pesar, de como é Inconstante, ím
persistente em todas as suas ini
ciativas a gente barriga-verde. Com
que saudade, que tneravet recorda

ção nos enche a alma quando me

moramos aquelas retumbantes noi
tadas clê"Càdé o Bastião']","Flor da
Roça", de "Caixa de Brinquedos",
de "Ouro sobre azul" e tantas ou

tras. Porque não perseveramos em

tão estupendas de�onstraçõ�s de
boa arte! Porque nao se revive 8·

quele bom tempo!

Desanimaram...

lDodernisa-seJoínvile
�;f:�{j;.;;.-
f...�� .-.,-:",I;.-J�'

melhoramento -de
particular

Mais um grande
iniciativa

AdoJar Schwarz

41

Nossa Vida
Fuzem anos hoje:
a era. d. Adorendína Hegis de

Matos, es posa do sr. René de
Matos; ,:,;��,� ", :,:,.

a sra. d. Eponina JaóanerG'es
Machado;
�a senhorinha Zilda RiJa, filha
dõ sr, Manoel Roberto Rila;

o jovem estudante João Batis
ta' Côrte Real.

DR. PAULO DALLA AFLAL0
Regressou do Rio (fe' Janeiro,

via terrestre. o sr. dr. Paulo Dal
Ia Aflalo, ilustre Diretor Regio
nal dos Correios e Telegrafes em
n08SO Estado.
cA Gazeta» apresenta-lhe seus

cumprimentos afetuosos de boas
vindas.
(Via' marítíma)
Pelo «�arl He,epcke:t, oroce-

dente do Norte:
'.

Carlos Miguel Koerig, Zulmira
Maria da Silva, Adelia Pacheco
dos Reis, Joaquim Cavalcante A.
Belo, Alberto, Martins Guedes
Pinto, Guilherme Frederico Ki
liam, Bertoldo Urbano

. Coelho,
ENLÃCES . Adolfo Bez, Dimas Alano, Maria
Sabado, consorciaram-se, nesta Oliveira do Rosario, Aciono Pe

capital, o sr. Zenon V. Bonassis, dro do Rosario, Seb,astião' Léal
funcionário estadual, e a prenda- Rosa Souza Gomes, Odorico San.
da srita. Maria de Lourdes Bei- tiago, Maria de Oliveira, Valds
rã». O ato civil foi testemunhado miro Oliveira, Emília Boos, Car
pelo sr. João B. Bonassis e sra. los Barcelos, Incarnação Barcelos,
Adalgisa· Bonassis de Melo, da Vilmar . Posito, José Barcel05d
parte do noivo, e pelo sr. Oscar Nadir Barcelos, Rosalina Dias,
Bonassis e esposa, da' parte da José Silva, Silma Lisboa Cunha,
noiva; e o ato religioso teve co- Helia Cunha, Paulo de Sá Pe...

. mo testemunhas' o sr. Luís Eu- reira, Ondína da Silva Rosa, Zil-
génio Beirãc e esposa, por parte ton ROlia, Ernani Rosa, AlariQ
do noivo, e Artur T. Lobo e sra. Avelino, Mansel Joaquim Carva
Emerencíana Lobo Schmidt, por lho, Germano Francisco da Cruz,
parte da noiva. Fermino Cordeiro Pacheco, Gui-

lherme Stolemberg, Maria 00-
Consorciaram-se. sábado, na resi- mingas Ataide, Maria Ataide,

deneia da noiva, á rua José Vei- -Dalgisa Ataide, José Ataide, Joa
ga, 173, o sr. Aldo Almeida, fun- quim José dos Santos, Paulo Pa
cionario do Banco Nacional do reira, Manoel João Albino, Vi�
Comercio, com a senhorinha Na- cente Cussio, Lourival Beirão e

tercia Silva. Rodemira Sant'Ana.
Foram, testemunhas do noivo, Pelo «Monte Rosa», proceden.

o sr. João Serapião de Almeida te de Hamburgo e escalas;
e d. Jaci de Almeida e da noiva, Astrubal Guedes de Soúza Pio
(l sr. Viriato Leal e d. Abigail to, Alice Nicolelís Ribeiro, Eu
Silva. elides Carneiro, Aníbal Nunes

Pires, Elice Sehueck, Herbert
�ASCIMENTOS

I
Edel, Hensich Stang, Maria Wer·

Está em festas o lar do nosso ner, Ottilie Emrich, Klana Faní
distinto conterraneo sr. dr. Afon- .

Schreier, Berta Luise Ellinger,
so Veiga com o nascimente de Adolf Schultz, Fritz Schraidt,
um interessante menino que na Maria de Lourdes Hames, Maria
pia batismal receberá o nome de Antonieta de Sá Freire, Frederico
Afonso. Diniz Martins, José Maria Mon

teiro, Adir Caldeira, Carl L idalf
Schlcinn.iHermich Conrad e Fl'ac'
cisco Rodrigues.

fl\ABILITAÇõES
Estão se habilitando para ca

sar o sr. Valdemar Corrêa e a

!lenhorinha Ana Candida " Hodri
gues, filha do sr. João Candido
Maria.

VIAJANTES
DR HUMBERTO PEDERNEI-

RAS ..

P.

SENH01UNN! ALICE NUrtg
Ecoou dolorosamente nesta cá'

pital a notícia do falecimen ta ,JIII
cidade de . Lages da graoiJ'S'
gentil senhorinha Alice NuoelJ,li
lha do sr. Hildebrando N!loes'1
alto funeionario das obras d�
porto de Itajaí,
A' familia enlutada

mos pezames.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A G A Z E T·,>A INEJI�A
Dr .. AI.fre-MdOEDPI·,-,.�..doe. ·,AraUJ·o 1 1 �cca_cl·o M'-'o_I,�fj�,�"��V4.V�g..ô'l"'�ff�'qI·_ �

� ê.�lculo de qualquer PJanta,execução, fls-
� estrutura em con- cal tzação e direção

Especialista em molestias de creanças, nervos rei ra temseu escrir- � ereto. armado de ob- as � .>

impaludismo e molestias da pele
tório de advegaela á rua � e ferró Aparelharnento com �Tratamento do empaludismo e das molestías dape-.� pleto para constru- �le e nervosas pela ./lutohemotherapia Visconde de Ouro Preto � ções de pontes em

���
I

concreto armado �Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13
Telefone, 1.584

'

.

_j
n, 70. - Phonei 1277.,.... .'

�

�":�,:-DaS.!..:.S!�I�N�14às.:.�oas, Ica�:!,�.m. �I�' .Omar Caril'eirei Rihêiro e -,

I
��.-. .-, fUXfR OE t:OaüflRA �' I
M I> D I C O O �-E R A. � O R- :"';;:�":-'= I Engenheiro �Civil I

c����f��IgER�!N,p��i�oP1����. ��' i � '," -. '�'"--' ·<w,�_. '�
_, I1IlSIDJ��:ASl1t�E���elga,��_ '�r!lm&l I p1.alAanCdiaOr da=z:»: I'FONE 1199 ILQJtf.$�1\�NCAI

I?I,
•

t"
_

ru-tlU�!.�T�:.\.fO ri, ,_ ,

Atende chamados a qualquer hora dia e noite .lCROfH.\J: ,t....'\
�

.' I

li, SY'11 ;'('� '. C'aí Postal '7'8'41 Ixa.:, , :,.
. .,hlard. ,", �. � _

III� ai;lfll di lJ,�� ,_ ..�.. �

\�Ii:iAVAIII.\a� &'íJ
- lfilh.. di __ iii r: �,

, "", '. _'o '"
r �.",,'iii�C; nFf!Uunn.'� � , _

.
. �

,� Curitíba Parahá I'

� �... '

Para seu concerte. rrecu- � " J �rai a Casa Musical. que cen- � �ta com a oficina n elher �: '�"montada 113 ca�itaJ•• 2' .�����V��1b'��_e7r.��", " •�ua João Pinto,. _'_� $� ",1.'.
.

�..."

(urso.,lde Maquinas, e'�;'Pilotagem
._-------

, "

PARA INSTALAÇOES DE LUZ. FôRÇA E AN·
TENAS oz. RAplO, 'C��E�TQS E f\U�EN.

TOS PROCt)REM., .'

A ELETRtCA
TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' Vf..NDA. POl<

PREÇOS SEM COMPETiDORES N!\ PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU"TRES E ABAT�

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

���I���F�i��IS�:�� ,A Elétrica
ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS 'ELE'TRICuS, NOV[�

.

DADE NO RAMO-AR rICO GARANTIDO

Vencia e instalação de contador de luz e força. por
preços modicos só na Cas,a A ELE'TRICA

Advogado
.' .' '. ':f '

'

··��!2i,I,...=,="=>�z,,�,�,,;�,,�,_:!'�
Ru J 'Trajano, rr I sobra "o'

- .,O r. A iEU. r:cIe
'

. .. I,• Q �

" ,D(
. Aderbal R.

I Gottsman�.·
i Telephone rr 1548 I da Silva]

Ex-chefe da clinica do HOlpi, J\dvogado
tal de NUrnberg. (Pã"reesM P. 15 de Novembro, 3 soo.
Ind6rg Burkhllrdt • Professor

. . Fone. 1631 e 1290
.Erwin Kreuter) I

c

E.peaJall.la Im ilruriJla
leral

alta cirurgia, linaecologia, (do
enças às lenhoru) e putes,
cirurgia do

.

listema nervoso "

.peraçOes de plastica

'Dr� Joaquim Madeira, Neves
FL""'�"'"'

'

..

, �;t�.,

MEDICO--OCU LiSTA
Forma�o pela Faculdade de Medicina da untver

.

sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles
tias dos olhos

CUHiO de aperfeiçoam' nto 08 especialidade, com o dr. Pau
lctOFllho, no �ervlço do P'vL Lavid Sanson, no Hospial

da Fundação CaHrée-Guloie do RIO de Janeiro
. Cmpleta aparelhàgem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas urariameute das 15 ás 18

CONSULTORlO . Ru .. joão r'lOto 7, sob. Telefone 1456
RESIDENCIA: -Rl,Ia ,'en:en,te Silveira 57 Telef...1621
,1::

Cr. Augusto
de Paula

�;c

MEDICO
DOENÇAS DE SENHOr

RAS -P."-\RTOS
Operações

Ceusultorlo, Rua Vitor
,

Meireles 26

,. 's 10,30 e das 2 as, 4 h..,.

Resídencla: RIJa Vls"onde
de Ouro Prelo, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1 �55

Parteira e Enfermeira

D. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

I
.

,

I Dr. Pedro de Mour. =1

Ba'nco 'd-o Brasil,
Capital

FH�do d, raserva
10G.OOO:OOO$OOO
·269.746:100$080

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

'AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO-O PAIZ

AGENCIA LOCAL'
'

RUA TRAJANO, No �3

Abona. ein� c�nta ,corrente, os segúintes j�ros:
. •c,. comJ(Jt?s (C01YlERCL\L 'Sar LIMITE) . �� a�.cp. I1mítados, (limite de 50:;000$) PJ a

)c,. pOj)ulares �.(idem de 10:�00$) .
4% Ala

.c,. de aviso 'prévio (de! quaiSquer q�ntias, com retuadas tam-

"cm ie quaisquer importancias).
'cem a.viso prévio de 30 dia.s .

tUm cfe 60 dias
idem de 90 dias

.EPOSITOS APRAZO-FIXO:
pe , mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% ala
5% c

4,5% ala

!'LETRAS A PREMIOS. ,

pór 6 mêses
- 4% a. a.'

, 5% c .1(or 12 mêses
,

Sujeito ao sêlo proporclona.1.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 áS' 15 horas

, A1)8 sabados: das 10 ás 11,38 horas

Endereço-' telegrafico: SAl'ELL.ITE
TELEFONE 114

Radies

I A E" I "t'
..

'

'I:
'

e··�rlca

f
_*

':",
,

�·r'·"""''''''!I!oIii

-,

PJtU'!lAfiAM.g,� ALU:l.'WS··PABA FlÃ.aMHS A 3&. :MA.
QtJINI�TAS, PBATICANTES DE MAQUINAS, MOTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE BEFERE f\.'
'.. - l\H!iC*'NIOA '-MARITIM� ..

'·
,. -

",.'.
� �".

\..::. :r-ú,.L.. h.�SADOS DEVIU\ÃO�DIRlGIR-SE AO SR.
" �MPIO Dos REIS VALE

,

LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS

'

de TiraSa.ndaljas.
,

e calçados de todas as qualidades
TAMANCOS mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS; PULSOS.- OLEADOS, CORDÕES,.

>

BONETS, LUVAS, etc.
.

Artigos para seleiros e sapatelres
Fab.ica de Calçados -- BARAEIR'OS
DEPOSITO, RU.t\. CONSELHEIRO MAFRA, :s.

,A.. LHEUREL)X.'

ii 'i..�:.o""'.h�If!: __

_."" r + .... ,. � '" ;Oi.!.
.a:�,<!,<�

lefêII
8am> ·ELc·o,n·ornia
56 nas Trabalhos do

'Co�su1torio Tééníco
.

de

·IVO IA. CA'UDURO PICCOLI'
Enge<�,h••·ro Civil

CONSULTORIU--Rua Tra
, ano N. 18 das' I O .. 12 e

du 15. ás 16 112 h�raa .

TELEF. l.i8S

RESIDENCIA�Mua Este-

, 1_
ves Jun.ior N. 26

II TELEF. 1.131
-,

-,·

IDr. M·;;�e;--I
!aoabalc

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento msderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joio Pinto. 13
Telefone. 1595 .

Re•• HotelGloria·Fone 1333
COl18ultal. das 13 ás 1 § hrs. '

"

fDref!sS1,Q",.ie habilitados p'ar:à .. � todo�
:eié' ratl,as de' e,ngenharld '."

Administraçlo� construção e .reforma
..

d� n
'

,;
�

,
"

. pagamentos em pres1açoes

Projétos em ';geraI·
;

Escrit9rio ,central : Ru�. 7 de /Seterobró" 47: .,�
P O r t O U.n i/ ã o �'.

.

, ",
-

"

.'

J
,f

?_...
. .;.,:
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A GAZETA., i939 FI�r��n'o,polis '. (
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'1Iise;rraria 'São JôÂà'
·

I--�

I
no di,stríto do Estreito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada, em

! metros. Bem sêca e de otlrna qua ldade.

:
-.

:
............." " " ....

Vi ação Urussa�ga
(��;'�1 ii SEGURANÇA -. RAPIDEZ _- COMODID�DE�

Dirigido pelo soei..�JOSE ,!MAXIMO _

'.-

TRANSPÕRtE=DEPA:SS ,L\r�EIRÕSE'-"CA1fGAs
ENTRE ARARANGUA' E FLOR!ANO�}OLlS

escalando por Forquilhinh3, Mai Luzia. Cresciuna, Co,:a!
Urussanga, Orleans," S. Lud z-ro. Braç» dJ NJíte e C(lriv:�r
DUAS VIAGENS SErvi <\r\J \[j em combinação comasí

linhas rl�. o!l,bUfS Ar :uarJí-;u'; -=- r>dto Al-gre
S.i\I"DAS de Flonanop( 1:5 �S t-rças-]- HtH e s&b�"'!,

?, s 5 hOi iI'. I. ;i' rm nhã
S..::'I�D.\� J\� i\rilrungi.l'Í as uuin ,,-í,:ila5': d 'i:.irgo::.

,�s 5 h'WH di: mar.hã
A linha de Porto Aleg e chega em AraranglJ). ás
quartas fdiras e sanad s e parte para P') to

Alegre aos domingos e quart ss fe.ras
AGENTES - \rdla'I\{U�: Bero lfJlIIO 1"1 x n j - Fdí IU:
hinha: Cs i briel Héilns- Cresciurna: Ado Faraco Fi!h",
Cocal: Z�fer ino BUfigo & Irmãos- Urussaoge: {')._H}él )
D,Jmi�ni & Cia, -Or! -ans; Irmãos Pizzolatti--Bcaço do N )rtf; adliA'exandre Saiu

.t\GENTE E\1 FLORfANOPOLIS

JOAO �EVES- _'

f .

. Rua Trajano., ,2-Fone, 1655
"

_,,_

HOTtiL DOS V1AJaNTtiS -- rrocurem paralse ho.�pedar emj!Ararailguá
pP!:�rietario - dOTE � MAXIMO

.

"I

DISQUE PARA O N.3- ESTREITO·

São todos carros modernos e conforta veis dirigidos por
hebeis volantes .

V. 'Exeia. precisa de ullla limousine?
,

..�;:�
,

Disque o n ....2OO de, seu telefone e
� terá não só para seus passeios, corno também para

viagens.
'

.
;

ma-�.í'i"'SW'ft» 1"'" IvENDE-.�E�
7

terrena no lu- 'e ti 'A"RLAUTH "

1'1-gar Barreiros, com duas casas,
-

I'

'

.!� _ 'IC A F
.

E ' J A V A . de tijolos novas, um bom pasto, '...� o creme que,' revoluCl9?OU o
I

cocheira. e bôa checara e agua mund? velho. e, ora revoluciona a I _!&II_!IIIlIiigj�:J:Ii'aIiIZlllI!.\ll:l:::m:sIEBIi_lIIiIIIaz;;::a:a:.;; :ai

Avisa á sua distinta fr gUeSia;:'e-';:;�� de ótima com uma linda praia para bll.-_Amenca d� Sul. 1�1���������!!!!!������!l!!!I� ma ag

sorveteria, estando habiütado a servir cs mais es-
nhos, fazendo frente com a�"::-

CHARLAUTH I I I=MPRI=ZA V,A"A""O ATHJ:RINOplendidos p' colés, s .rvetes, beijos frios etc. I
Estrada G�ral, que segue para . I I L

-

L � L
Biguassú. A' tratar com °

pro-J
_ i --------- ----

iS!Si !;ç_ '-?',;;{ @ MAS p�ietario-Pedr? Sipriano da -, não é um creme comum t;ARGAS E PASSAGEIROS

SI'�8, em Barreiros;

-�It
CHAR LAUTH

-C- R A 'N'D E" H or E L M O D E'R N O
-

jche extingui�à as sardas, pano,
1 cravos e espinhas, sem a mrmma

PROPRIETARIO ,I irrit.afião deixando-lhe a cuti-

JOãO Kuh n ':',:,- ,limpa. macia e fresca. J
ENDEREÇO ITELEGRAFICO: ,- 1_"lIli�� l;'-i'iii••iilleij·iiii;;iiiiiiii;;"lrilÍi'i'.g;';g;';·I'.��

Grandhotel ! _li

'Em prédio proprío, de I quatro .andares, e inteiramente. novo, 'dispõe" tde boas-,' �: >, '�CRED11'O MUT'UO PRED IAL
acomodações para os srs viajantes e exmas. famílias, com luz agua corrente' ,:' )"

- ,;.....;:_7;._---=.L""----"� _..

Trata;"��:: tO��s�·-·:rt:��;a ordem
.' (�1' 'Clube' de Sorteios em �ercadorias

Diarias: 10'�00712'OOO-14'OOO e 16,'OO�
SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Erondino Cardoso
Otavio Cardo&o
Bernardino dos Pass�s
NUlpàs P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Petrccinio Vieira
Rubens

502
503
505
514
510
521
525

o

- Dorarios de saídas
.\

DIARIAMENTE DE, FLORIANOPOLIS A BLl'M'I
NAU A'S 7 HORAS DA' MANHA. MAIS INFORMA"

ÇÕES NO ESCRITORIO DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 2_9.

CAIXA PQSTAL; 82

. ,

6:600$000

4 de Fevereiro, 4 de Feva;-eiro

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te Telegrafos

:.�'l
�

Laguna Santa Catarina

Muitos outros -premios menores

Formldavel, ••
_'Tudo por1.$OOO

Fantastico .•.
�11:_5

Matriz

.
.-

,

DEPOSITARiaS EM STA. CAT4.RINA

HOEP_C.KE
FLORIANOPOLIS

s A.
AEPRESENTANT'ES E

CARLOS,
auzina.I .' ...

BoseH

Velas e Magn

_ 1 J .
• ••Ih �. _UII�.

;t"l' f

Filia'is erm
"

.�.
"

- -

� ...
........... OOn.... ".t•••• (.� )

1......... du r.t�....
•

III •••

l 1 '

Blum.�·n.u, C�u�zelrD da Sul,
"

JDin-ile, Lages, Laguna, São
,

FranciscD da Sul ,.._:<", .. �

',_

'.= ,,-:,

, .

. ,

MOSTRUA·RIO. EM:
Tubarão

. .

��'<;' � : � j
�

",.J ' ;

�·:'f·:�illr.�;��c, .

r

',,' .

• � • J<' "

'L \-,

,:.�;.._.':.��� ..

"!'t,..

De· ,.am. MUftdl.11
. " "., .. �-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETA P-Iorianopolis, 14,...2,�939
====��--------�--��------------�

-,,-
E),ES P_O_RTIVA.,
Direção de Hélio Carlos Regis

,
:

ntõnio Salurn eESAiS ,.

, um 6tirr'lo elemento para
a direção técnica da -Liga

Notas , policiais I (arnavál! (ar- I
1 naval!_�__ J

RQSIZ Lu, Irmãos Tapales. Ernanl ÔIZ

Barros, mario nora, BonOo õo Lua

Domingueira do "6
de Janeiro"!

Lord Albano Souza apresen- Lord Eduerdo, continua traba..

tou à sociedade do querido n 15n lhando .para que o seu querido
uma domingueira avassalante. bló :o, apareça, desta vez, desa-

O "blóco" Desacato á Mo calando.
cidade e o "blóco" dos Ameri- Pretendem bmcar os bambas.

canos.deeaceteram soberbamente- ri�o da lua, mas do clube do'
E I1A recepção da nossa mimosa EmiJio. '

Miss "15" {oi 'qualquer coisa de Aguardemos as surprezas, quo
o blóco em que, fat. parte, Lord
Alceu. prctende,n fazer aos fre�'
quentadores do nosso ) 5 de ÓU··

Itubro., �:uidado Bbmbas da Lua!

\ Eles vêm de sêda.

I

Os americanos
param-se

pr.-

Aot&nio Salum é um doa faros

portistas da nossa terra que age,

e trabalha, que intensifica o

�

porte"cpelo esp.orte. .

Elemento antigo e criado nas

es estereis e ásperas do L.lttbol

tiilnopolitano, Salum, mcis do

ninguém, sabe o que tem a

er � conhece com quem lida.
Ex-técnico da Liga. ex-vice-
esidente da mesme.ex-tesoureiro
F.C.D., realmente, o despor

ta 'em aprêço, mais do que

nguem, é o indicado, .natural
ente, para o. cargo de técnico

8 L.f.F., que, atualmente, está

extraordinario!
A domingi ei 1\ do "6 de Ja

neiro", o nClube do Abafan,mar-

Diouer Jaqnets!' ,

Está em oraamsação um ll.Vall

salaote "blóc()" com lindas f' es

tonteantes senhor inhas no nosso

"seL".
,o comando d'J

Dinner Jaquets

está a cargo de Helena e Ione
Simone, sendo' a "imediata" das
70 nseoõeitasn, a insinuante Leu
rita Filomeno. '

, eira.
_

Elemerato s�lbpre impre,-cindivel
Il�. serath•• ; o,' jogadar n. 1 de
-deksa da nossa cidade, Cr'Jz,eomo
t�d_o bom jOI�doI, cóm bons pre
dlCâl;los, {oi, dós backs da nossa

('iQ�de. o mais discutido.
Mas, 'inegavelme(lte, o atlétiéo .

e �obualo zagueire, ainda hoje
rn�ltos lhe dão como jogltd�r de
c:a<Jente_' o 'mais p�r(�lto player
de defesa que possuímos.

Seu cérebro, SUIl técnica, valem
�to mais :do que o ardor de'
IeUl amulol.

Rex, às 5 e 7,30 h6ras:

Idilio na selva ,

19'5 zz,oo •.• Palllna'! Esquecidas .. Pro·

grama ÔIZ. rlZrnlnlscencios;: !iteraria e

mUsh:al'; . (I' cargo LIZ: retso l5uimo.

riilZ5. Rbigail mala, Ernanl Barros'
IZ os' musicas ,00 DossaOo, sob o

p,ptroclnio õo scbcnete e crema

BAUIlI1tO.
� ',; _' .. \':

Lord Tultarão' ",

I

CIJ1iperial. às 7,30 horas:

O meu boi morreu
5plZaklZrs' ÔIZ _stuOlo: Oõuuctõc rozzi

rlZlso 6ul�.ClralZe_ '

Amanbã:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianop�oUs,.....1939

l'Tribunal delreconen�eodr. ,Jui� de Dueito O Inter"an-
.

AULAS I e recorrido ACí\ClCl Furtado. Re- '

A
.

Apelaçãea [ator o sr. des. Alfredo Trom· tór Rereu
DE CONTABILIDADE pow.ky. RamoMERCANTIL E,BAN-

J' I 'mentos I o Tribunal neg0l1, provimento ,CARIA U ga. 'ao recurso, pala confirmar a sen-

Português - �or- da ultima I tença que absolveu o r ecorrido. apresentou cvndo-

�!:�:�êfr:.:::e::� sessão Recurso crime n: 3.2�5 da lênclas ao chefe
,coma:c!l de Flonanopoh.s, em da Igreja Católicae iugIêsa-aritme- Habeas-corpue da comarca de que e recorrente o dr. JUIZ de

em Sta C'tiea e pratlea iu- Cruzeiro, em que é impetrante o Direito; e recorrido Laudelino .

• a·
ridieo-eomercial. dr. Osni Duarte Pereira e pa- Luiz Espindola. Relator o sr. tarina
Aulas para eon-

.
ciente Aristides Pani de Andra- Jes. Alíre do 'Trocopowsky.

ell"I·SOS.
I de. Relator O sr. des. cprêSI- Confirmada II sentença dei Apresentando condolências, a

Rua General Btttencoa.t, 122 I-dente». prescrição da ação. "

s, excia, revma. d. Joaquim Do-

I PICÇUS r azoaveis Foi' concedida a ordem im- Recurso cnme n' 3.287 da miu�l°es de Ohveira, ilustre ar-

i I " I pe!fl:d.l, por não estar prova 10 o comarca de São JOtié., em que é cebispo metropolitano, pela mórte
:
-----.---------------...

--: crirr.e imputado ao paciente. recorrent: o dr, Juiz. de D:rcíto de Sua Santidade p�p& PIO XI;
. _'_ ���__ ,..::'''7

'=,
Habeas-corpus da comarca e recorrido José Custodio. Rela- i esteve no Pelacio Arquidi cesane,

'li ,

'

" de Laguna, em que é impetran tcr..,) sr. des. Guilherme -Abri. o sr. Ínterveutor dr, Nereu Ra ..

II G ATIS! !' te e �acier.te �uc1ides Adolfo Anulado ô processo por ser mós, acompan�ad,) �e seu aju ..
. CO[[ ...ia, Relator o sr, des. ,«pre' inepta a denuncia. dsnte de-ordees, captã(� fhtc,rol_

Mode.nis-Imos sidenle». '

'

Apelação crin.e n' 6:107- dil d'é Arantes.
av.õr s JU 5 � Qu i lfll�)t:r bôa sue- Convertidc o julgamento em comarca de Itâjaí. e n que é ã1)e'
ligam corn a rrp' a \llf' Ih� fará Ieliz e '. diligencie afim de solicitar-se ln" lante f-\ntcnio juLo da Cunha e

-------------

� 'mtlximl: S(',gu- Ih·, ,,"'rá di g'Rllde utilida- Férias·
-' formações ao sr. dr. Ju:;,! de Di- apeh:ch a justiça. Relato! o sr,

'-, l,ança e i ontua

i I
de e ,!' \'8 11 S, !'V1arcos, •

d J T S L ' L

\ I
reito a comarca, ocs. avates obnnho. E I 30

L\ idade. .. C. i'{� F'mlil), 1476 o R '. 3265 da O T 'b I
o ntreu no gôso ce dias

i ecurso cnme r.
" fi una negou provimento d f" juiz de Dinito de

• BHASJL l<iu (It' I,nfilo,

jcomacca de lndaial, em que
é

t
á apelaçã», para confirmar a 'lHe e:l�s'o d

(OI"{;('lUAI II!
Si:, . pera resposta 'I f'l 1 O d O f

' o amonta sr. r. Addbertc Oe-
J

I -�: reco re nt.e vau "H1mn o utra seuenca que OI imposta ao ape- lizerio Ramos.Ali GENTINA '"
__._

1 <e recorrida a Justiça. Relator o [ante de 3 mêses e 15 dias de
CHILE

I
� � _] M d

'

Flh IBUÚv.'U ! N'. 1.6 15 V.a- sr. nl!s.,« e erros I. o». prisio celu ar, g'a'l miaimo das

PERU' ,,1_ ' li }bu�ad? o �roc:el>so desde a penas do art. 303 da Consoli- ExpreSSIvo

I' I'
-

.'
.
deruncia inclusive, por não ter dação das Leis Pt'n'li�. ma do gaj. M e i ra da
lsido recebida na parte que te Apelação -cr n;e ,n° 6.�52 da V,;:j.sconcelos ao ln.i I i '

.' II n,fere .a Manoel de Oliveira a- comarca de. FIOfl.lnOpohf, em
t tor

.

N ,A

! �I O R. p ti D R O erven or ar eu

,_ p"ntadü como .al:llor de utp fer:- que é. apelaile Flimçisco José ,

I � A ,T A L A � menta. l:lreiner e apelada a Justiça. Re- Ramos

II' ReafSumlU a SUd chmca I Recurso crime n' 3.327 de fator o sr, de�. U,bano Slles.
E u ro na, I n.ed:ro cilUrg:cl'l elas mole�-

: Araranguá- 'em que é recorrente Negado provimento a ap.;IIl.-' O sr. dr. Nerêu Ramo$, lil-
I- II lias tJa Cllbeça e PescoÇ"õ'" I

o dr. Ju;z. de Direito e recorrido ção, para confirme.r a sentt."nça terv, nivf Fed'':íbl no Estado, rt-

E rI' 2. di 3S
Esv::jal;�ht. ern ,i Oscar, Mota. Relalor o sr. def. que foi impJsla ao op=lante de ce6eu o seguinte telegrama:

Olhos, Nariz, Gargan- «Medeíros F,lho». 4 dn03 de prisão c"lular e a «Rio, 8 - Sinceramente grato
__=,","'''Wc , .. _-_o

ta e Ouvidos Foi confirmada a sentença de multa de 20 'I. sobre 15�OOO$OOO pelas palilvlas am;glls do tel.

,Sind-�I�C·e""""a'H't[D"1l<"'Colrlll..JIlll'tar Lida' -Conmltoric: Rua Trajano 18 impronun�ia pelos seus funda- e 50$)00 d,:! sêl,) pmitenciario. grama que me enviou v. excia .

•aUl� D�ARIAMENTE mentos que são jurídicos. Recu:Go crime n',3.273 da e dignos auxiliares signatario5 do

A t C I H S' I
das 10 ás 12 e das 16 á�

, Rec.urso crime u' 3'276 da cc,marca de São Bento, em que mesmo, que com entuliaSlllO pa�
gen as: ar os oepcke I.A I 18 horas 'corr.arca de Araranguá, em que são recorrenles o dr. Juiz de tciético vêm pre�ervando o noss�

RUA CONSELHEIRO MAFRA 34 FJ' r
I. iiiiiIi' é recorrente () dr. Juiz d� Direi- Direito e a JUltiç� e recorrido Rrasil da ação maléfica dos adre.

.

'. .'
- onanopo IS

) N.
33 ,P. to e recorrido Protasio Valin. l1,e- ;Wãldomiw Munhoz e' outro. nas internacionais, formúlo os

b�-- _!!:.. .
la'cr lo sr. des. ,«Urbano Sales»,. Relator o sr. des. Medeiros melhores votos que continuem

COm p.a'.n h- 1:111 a' N'_� *'.,;'0,
-

na I de'o N
'.

. ....:
O ,;Tribl,ln.al ilf!�OU ;�r,ó.vimento r ilha.

',.

traba:hand·o á test�, dos ,t·r.�!

(ri" J
4!!tve ftia"'Íí ao recur�(), para contJrmar a Negado provimento ao recurso. qU(! honram para o b�m de Sal-
g,. "I �,�::,' sentença do �r. Juiz, a quó, gul" im· p:lfa confirm,lI a ,sentença recor- ta Catarina e d:l Brasil. Ual..

C.'
'o :���"". pronunciou o recórrido, por não �i �a, qee julgi>u �xtinta a ação Meira, Comandante di 1 a. Re-

çã" oste Ira .. ,:; r'Re��;::d:'i;. �:n3·2�4 d. �:�al in.en.ada coo'" o recoro- gi'o Mili'ar>,
•

Mo' '8me t M ·t�
.

Po t FI" I·i;: ,comarca de LAges, 'e'm que é Recurso. uime Ii' 3.257 cc- Bom negocIoVI n O arl
,

Imo ...
,

r o ar••nDpa I.� recon�nte o dr. Juiz de
.

Direito marca de Canoinh�!, em que é -

V d • Magnifica cha'

Serviços de PaS!'}segeiros e (je Car:gas'i I'! recorridQ Alair SchiHetiog. Re'jrecorrent.e o dr. ,l�iz de, Direito r en e�se. cara, ao. ladJ

..
,-.,

la�or o �r. des cU'�dno ,Sales». e recorrido MaUriCIO .Fann�. Re·l d� Estação Agronomlca, (om

Fretes ,de ca rgue I ro II. ,e . IConfJlmad�. li sentença quel lator o sr. des. Me�eHol Filho. (otlma, confortavel e granJe cltsa

0"1' JU gou prescnta,- a, açi\o pena I Foi confirmada a sentença I de residel1cia, belo pom)f, jar'
��������������������������������������� mo�da pda Ju�� Publica cor queabs�nu Q reconido, ,��I&� e inumer� be���ri�.Di.·

tra o recorrido. militar a se� favo. a legitima )i põe d� gran�e extensão ,d� _terr.�,�
.�

,

Recurdo crime n' 3.205 dI defesa
� Pfl�t1�.'. \

para flO3 agncolas ou dIVIsa0 cill

���������������������������������������,�� 'romM�� �rnrn�uá, e� q�
�pd�ao �,me.n 6.�98 dalk�s,

,

� '; I é recorrente o dr. Juiz de Direito comarca de Flor�anopol�s, em

e Paquete ITAQUATIA' sairá a 11 elO O Paquete lTAQUERA' sairà 'a 13 ,do
e recorrido Emiljo Bilbãu. Re- que é apelante, Hr!l�r Lima e

corrente para:
-

correr.te para:
,�

lator t sr. des. «Urbano Sales». apelada 8.JuStIça ....elator o sr.

Paranaguà, Antonina des Hennqu .. FontesFoi reformada a sentença,'
• •

Santos, Rio de Janeiro, Imbituba
para pronunciar o recorrido no

Fei dado, em parte, provi,
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande

o'� artigo) 34 § ). da Consolida- mento a apelação, para ccndenar
Recife e CabeJelo Pelotas e I t Ld' d

, 'çio das Leia Penais. o ape an e no grau me:: 10 o

S"" CA AS.Cargas e passageiros (Jara os demais por- Porto Alegre'. Recurso crime fi' 3.277 da art: 303 �a Consolidação das lona SA SI L
.

�l�''''sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. comarca de Campos Novos, em
LNS PenaIs. Serviço ótlmo e preçu;,

'A�'�'�v; .·50 Recebe-5C cargas c encomendas até a vespera das saídas dos paquéUs que é recorrente o dr. juiz de Ap�lação crime n' 6. i 06 da ánimadores.
.

,

.
,.

.

,e,emite,se passage71s, nos
_ dias d�s s�idas .dos mesm6s, á vista ,doo a-

Direito e recorrido Oto Fingir. comarca de Tijucas, em que é. Tanto se, fabnca c?�O se

têstado de vacina. selado com Rs. 1 $200 Federais. A bagagem" de porão deverá ser Relator o sr. des. «Alfredo apelante a ju,tiça e' apelado jo�é Importa. Vmde., e, venflcae o

entr�gue� nos Armazefls da Companhia, na vespera das s3ídas ate as 16 horas, Trompowsky». Basilio Neves. Relator o sr. des. nosso stock, sem compr
para ser conduzidaf j4ratuitamente para bordQ, em embarcações especiais. "Negado ,provimento 80 recur- Guilherme Abri. misso.

ESCRITORIO-PRJ\ÇA 1:. DE NOVEMBRO, 22 S9B. (FONE 1250) _
50, para confirmar a sentença ql,le Pontualidade, perfeição e

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.''3--(FONE·1 666) -END. TELEG. C::>STEIRA julgou extinta a ação -penal mo- Reformada a sentença pa�a r�pidez é: p nosso lema.

Para mais informações com o Agente vida contra o recorrido. condenar o apelado no grau mé' I':',
;

,

,

, Recurso. crim� n' ,J.269 da di� do art. 304.§ t· d� COll-1 Rúa Conselheiro Mafra,72
,J, SANTOS CARDOSO 'comarca de Lages, em gue' é ,sohdação das LeiS Penais. TEL�FONE 780

e..- _

Colégio "Coração de Jesus'íu
FEABERTURA DE AULAS: \Curso Preliminar e Jardim da Iníância -16 de fevereiro i

CUI�o Normal, Sup, Vocacional e de Admissão-I' de março I
CUI'SO Gillªsial -16 de março

EXAMES DE t\DMISSÃO -24 de fevereiro

EXAMES DE z, E'POCA:
Escola Normal-24 de fevereiro
G.n )S;O -IOde março

MATRICULA-na qiinzena pr 'cedente à abertura dos
vos cursos das 9 à. 12 e rins 15 à, 18 hora-.
,aI '"'pec,,"I

�VISITEM ,

\"" ...

CORREIO

PASSAGEIROS'

Para o No,.te Para o Suf

Tratar na

RUA TRAJANO N' I �
(N' 50 f);J

'MOVEIS

a, A CAPITAL..
o malar stock de roupas para meninas e garõtas

,

'�

f4,u--a COllselheiro ·,Mafra
! '

esquin"a da· Trajano
, f �" • i ,��.:

_

t=
�

� _:,' '�' .

:".�.

A C A";'·P·. T A·L.
.�""

.

,"
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Vende-se uma bôa casa recen

temente construida, tendo bôa a- i
gua, privada, uma outra casa no- ,

d
. I

va para espejos, e com terreno:
proprio para outra construção. ,:
Vêr e tratar com o Snr. Jose'

Cardoso, em João Pessôa, perto I
do Balneario. I
31 15v13 i

, ; ." i\í#!I$l,�""T:'�o

Ulceras varicosas - Feridas I' atoaicaa-« Fistulas crônicas
• APARELHOS' DE JAN_TARI - Iaílamações crônicas em :

• senhoras, etc. eão curadas • "ROSENTHALER"I
com a INFRAZON TERA- :
PIA, (Raios Ultra Violeta
frias, de onda ultra-curta,

HO convidam a todos os parentes e amigos para 'a missa, que' pelo• e para aplicação local.) LOTES DE LIN eterno descanso da alma do querido extinto, mandam celebrar, naI Procurem o consultorio do
, quarta-feira, dia 15, ás 71(2 horas, na Catedral Provisoria-O Ro'

I dr. '\urelioBotolo I, L.AR
sario.

• -

Re""ebeu A MOCE
' ,

Confessam-se agredecidos por todos que compareceremz Il

i. Rua Felipe Schmidt, 18. I.... -

"

_' '.

. este ato de caridade e religião.'I �.� 3-2i.........................
.. � �

I

,

A G ETA
FLORIANOPOLIS, 'Iel·ea.-Feira 14 de Fevereiro de 1.0:19

Negocio de Ocasião
i laLoralorios lysofo..n:a S. )\�,

Rua Taquary, 190 - Sã� Paulo

A 30 de janeiro, segundo co-

"m�nicação que n0S foi enviada,
empossou-se a' administração da
Irmandade Beneficente N. S. do
Rosario e S. Benedito, eleita para
o periodo de 1939 a

'

1940 � as

sim constituída:
Juiz de N. S. do Rosado: A€{ui-

110 Thomaz de Lima; Juiz de
S. Benedite: Antonio Agenor Pe
reira-reeleito; 1 Secretario João

Vende-se na Pon:a UJ
leal (Bangalow A'treJJ I

um quarto de casal « m

nove peças de madeira fi
e mais um pichiche, l; iI

guar.ia casaco com -sp-ln.
Mm guarda vest dos, U 'Ti;!

cama para solteiro e m.ll�

alguns objetos rniud i-,

t
José Hecha ' Ferreira Bastos (ausente), Maria de Lourde
C. Bastos e filhos profundamente abalados com a morte
seu querido pai, sogro e avô

(A venda nas farmacias e casas do ramo) ,,,.:,�'

Desdor. Filir.to Justiniano Ferreira Bastos,

I.
C)p.Q�� 'flllOt,.,

• e.'

EspECIA�IDADE

o S�bão

"'Virgetn
de,WETZEL & Cia.

, H,I
( rll

.recemenda-se tanto para roupa fina como para roupa' comum.
.... '_-,

., _"
- �.,

'
...

- ....
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