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! Uniforme padrão 1'0 sino de São Dantasío
I D�:::::�::�:� �arom�I������������������������������������������������������-����
• são designada pelo ministro Capanema para opinar acer- • Soara'" ás 8 horas convldando os cardeals a' descer: ca?a padron,ização dos u.niformes das estudantes secun- i·• danos do pais, deu por ftnda a sua missão, sugerindo ",

C: um tipo que satisfaz a todos os requisitos de simplicida- a ap'ela Pauli-na
'I de e economia, ficando a diferenciação dos estabelecimen- i -

'1 tos cingida apenas ao uso de distintivos especiais. • .
.

• A medida, por menor importancia que pareça' ter : VATICANO, 27 � Foi parci-] Em seguida, - ss. ee. almoça-I lados poderão, em seguida, pas-/ tivas celas.

: reveste-se de um alto sentido incontestavelmente educati� • almente estabelecido o seguinte! rão e acompanhados por mes- sar pela «Loggia- de Rafael, re- A tarde pouco antes de anoí

a VOj correspondendo de pleno, ainda mais, aos imperativos : progra�a durante a realização
I tres de cerimonia seguirão ás

I
ceber visitas e visitarem-se mu- tecer <) «marechal» do conclave

I de homogenlzação do todo nacional revigorados pelo a- I amlnha, do co�cla.ve: '. _

10 horas p�r� a Capela S�xtina, tuamen!e, em �;us apartarnen- 'que no primeiro dia da clausu

: tual re�lme. .'
•

i S 8 horas, o sino I�stalado onde terá Inicio a
. v?taçao. tes p�lvados'.la nas salas de ra fechara as portas pelo lado

• Ninguem desconhece o papel do uniforme escolar na .: n? pate� de São Damasio, soa-, .

Durante o escrutl.nIo os as- recepçao especialmente prepara- externo, ao passo que o camer

: formação da t?0cidade, eliminando barreiras e desniveis •
ra
.. Ime�lat��ente os mestres da i sls�ente� dos cardeais per.mane- d�s para ês�e fim e onde troca- !engo fará o mesm� pe'�o lado

: aparentes, estimulando o desenvolvimento são do espirito • cern�onta rrao de �ela em cel� I cerao em uma sala contigua a i rao impressoes. interno e perguntara atraves de

: democratico, nutrindo a consciencia da disciplina como ·1 convidar os .cardeals a descer a; capela. Logo. que fôr eleito o As 16 horas e 30 minutos I um postigo quais as necessidades

� • necessidade social primaria, sugerindo o sentido da coo- Capela Paultna, onde todas as, Papa os assistentes do cardeal voltarão ss. ee. a reunir-se na! eventuais de ss, ee. '

,

I peração e do mutualismo essenciais á estruturação da 80- : manhãs será celebrada missa e, eleito o auxiliarão imedia- Capela Sixtina para a votação I Receberá, em - seguida a cor-

I lidariedade humana. .; 19ue assistirão os membros do tamente a vestir a sotaina bran- da tarde. Se não fôr obtido ne- respondencia e dará as suas or

I.
.

A padronização do uniforme secundário dá uma am- I' ISacrq Colegio, antes. que cada ca pontifical, Se o escrutínio nhum resultado positivo, resa- i dens ao «capitão» encarregado

: plitude nacional a esse valor educativo. É, portanto, uma : cardeal cel.e?�e textualmente. o fôr
_ ne&ativo, os cardeai� regres- ,rão ao rosario. duran�e mei� ho-; do pO,stigo: O silen�io �bsoluto

r,"p. medida util, que deve ser atacada não somente com bôa : santo sacnftcI� dos altares, pre- sar�o as suas cela�, .ate � ho�a, ra: Lo�o depois sera servida. a devera reInar. no interior dos

,� vontade, mas com verdadeiro entusiasmo, e, deliberada- I parado no salao dos Paramen- do jantar que. sera servido as cela, fl11d� a qual os conclavis- � salõe� a parhr da 21 horas e

: mente apoiada �or quantos te�ham a seu cargo estabele- :
tos. J Iit>

13 horas preg.lsamente. Os pre- tas se retirarão para as re.spe- 30 mfnutos.

I cimentos de ensino de humanidades. • .
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UOl nordestino cheio de
fé e cuanpridor da sua

palavra'
ANO

Ao que somos infeorma ..

dos solicitou sua exone

ração do cárgo de Auxili
ar Técnico do Departa
mento de Educaçã1J do
nosso Estado, o professor

" paulista sr. Ar,emlro Pa

checo.

RIO, 27 - Um homem

curio-, abrigo do Redentor.
so foi hoje encontrado pela re-

Pdol'Cratangcel'am. na Delegacia de Men-,PROTEGENDO OS QUE Coniel'enciaram de-'R at
ti>

t d
J?

bd
II

IDornduUleJlte com o' ep '-'lalllen O
.

e 5U , ...
Trata-se do caboclo nordesti- . � • d G

I '

��t:r�l ���eern��d;�coMeene;��: AM AMO' E S TÜDO: :::::!t�: E� M�e��aE� tos italianos
. espalh.ados

em estado de verdadeira exhaus- �-_-_-'-- '. íiiiiiiiiiii
"

i xer.c�to e o claele de IelO todas as partes do
tão, fôra encontrado subindo de

.

. < polICia do Distrito
I

'

'

joelhos até o 200'. degrau da Pelo sr. Interventor Nerêu \ D.B�RETA: Federal descadar.ia da igreja ?a Penha. Ramos foi assinado, ontem, o . I Dlun O
, Explicou o sertanejo nordes- seguinte decreto-lei que bem .. ..

. I ' . ..

tino a' nossa reportagem que di d
.

h dl d
Art. 1 - Ficam instituídas em RIO, 27 . Entre outros, ROMA, 27 - Esta sendo como significando que todos os

, IZ o carin o ispensa o por f d t d t Ev Id
� I d te i t T d id dã it r d

quando da revolução d� 1932, Sua Excia. áqueles que amam i Livohr. JOs, esHu anldes C laI dO I O ministr.o d" Guerra r�- i granh emden e mt �nsI leta ad a ca,mb= CI a aos, I at �anol50' evem dre=
era soldado. e, por motivo de o trabalho, pelo estu.do: I

UC.I e ose . aro o a a o \ eebeu hOJe em seu g3b�-1 p�n. a. e. repa namen o e S�t gressar a pa na 0",0 _que pu e

enfermidade formulou a prornes- «C id d E t d
duas bolsas escolares de .... 1

� I G
-

M _

ditos italianos que se enconti am rem, ?epols de �tquldar seus

e ir até oazeiro afim de
onsi �r�� o que o s a o 4:000$000 cada uma, pagas em i "r:te, O genera oes on

I espalhados em todas as partes, negocies no extenor.
sa d J

. '. . dev.e possibilitar o estudo su-I dez prestações' mensais iguais, teírc, chde do Esj:adc-

I
do mundo. I Assignala-se o fato de que

ver o �adre elcero, VIVO ainda p.enor aos que, revelando espe-I para que possam, na Capital-da Maior do Exercito, tendo A frase «Regresse o mais bre.- os italianos residentes na Tu-
nessa epoca. clal aproveitamento no curso R '1:'1' f ri� ,

•

I'
. .

t t d
.....

I'd d
E meio do caminho porém d'á . -

d' h d ePl!u .lçaJ llz.e�? cu_rs_o uÇ ��- -COfn O m,asma con,f,er��. v,e p_osslve» e aquI merpr: � a �!sla §ao_ exc UI os. essa· cam-

.

m
.' .",

,secun �IO, nao Ispon am e genlr�pa'l..Q ....pr�l}1elro,e\--de...qu�IllJ"':".·-JlI.-,.;' ."","..v ,/� -�,:., '_'_': ,-c. ,�" ',Ipanha. ,. ,

fOI acomehdo de nova doença, recursos -.�:t 't
.

I' ,.' d
-

1
t13,[lU demOl'ad'ifmen"1w. ;-;.;---- .. -"' ... --.------ ... - •• --�

Id
'

ss dn 'sU-b"lr,' C
... '" C t·

ca tnuUS na o s",�g-un o. '

r,. b' t'
.

e, .al, a sua _prome
.

a c.. .'

• �nslderand0 que a � ons 1-" Arl\2'"_ Será, imedlafamenfe , a� e!" es eve em .con- "

.

'

ROMA 27 _. Em editorial
de joelhos a escadana. do morro tUlçao de 10 de novembro de- scispensà a bolsá do que tiver' ferencla com o ministro.· • II M' .

f
,da �enha, se consegUIsse sarar, termina tambem o amparo ás de repetir "qualquer ano de cur- da Guerra _ o 'capitiQ fe- Guarda, mensahsla �a d e:sager?;, m,��I?ta qu.et cl�r=
e aVistar-se com o famoso pa- familias numerosas' _

•'. I'
e r�g �11 su I os

.

I a Ia

dre' 'S0.. : "nto Muller, chefe de po- , I nos, ha mUitos anos residentes

'. . UMA ASSINATURA MENSAL Art. 3 - O orçamento con- I-
•

-

. na França regressam hoje á

.

ConseguIU o .seu �ntento�, DE "A GAZETA" CU<.!TA signará anualmente verba para
leIa. Pela reso.tucao n° 603, de .27 Italt'a de c'o'nforln'ldad-e com a

VIndo para o RIO qUIZ Cl1mpnr >J.. corrente fOI tornada sem efeito '

,
APENACi1 5$000 as respehvas despesas as quais

'
- . . poll'tl'ca de repatrl'alnento ao

a promessa o que não póde,;:) ..' -

' a nomeaçao de Vitor Polah pa-'
,

,
.

.

. , no presente exerCIClO correrao ' I passo que 500 outros radl'ca-
levar a cabo, pOIS, como ]a ,

' ta, exercer o �argo de guarda, .

'

dissemos sentiu-se exhauf.to no .
.

pela de numero 258.
. O 14: B. C. acilmna"l mensalista do Posto Fiscal de 1 dos na Corsega, fizeram saber

..., o
'

s.;g
i

d h I �rt. 4 - Este decreto-lei en-
•

J.
B d S- B

. I que dentro em pouoo voltarão
..00. degra�.. era assina o 0"1 trará em vigor na data de .sua I·a em- SRllto Antonio I ar�a o. a� ent-o, subordl_na- i

para a sua patria. �.
Pedro vai ser Internado no publicação, revogadas as dispo- , .' d� a Coletoria de f'lerval, VI�tO I- I=- tatuto do sições em contrário». Na proxtma semana os valo- f.lao ter prestado o compromls-

�i§!l!!il!",!l!I'_iIIii1I!!íISIl�!!mi!mlI!BlI!l)w_

Je O LS rosos soldados do 14 Batalhão so no prazo legal, e nomeadoI.
' bit

O
·

h pode ser .,111. ,IIIbl·
de Caçadores que obdece o novamente para exercer, interi- ...

vln O funclonano Pu ICO co�ando do brioso e ilustrado l1amente, o mes�o cargo� per- O.s naclf)oallstas co.!'--
•

' militar sr. ceI. Candido Caldas, cebendo os venCImentos ftxados oltam a popula4:ao
vendido .

em copos A regulamentacão acampará no distrito de Santo na �abela ..vIII, anexa a? decre- civil a se rev'oltar

RIO, 27 - A Comissão � Antonio. to-lei n° 148, de 26 de julho de

Revisora dos projetos de �I·O mag,·sterio par-- Acompanharão os ,lOoldi\dos' 1930. FRONTEIRA FRANCO - ES-

decretol 191s e regulamen- U do 14 B. C., os 120 jovens mi- PANHOLA, 27-Fontes naciona-

id·d I
• Is t· I

litares da Companhia de Qua- listas informam que' foram ati-
tos, pres I a pe o mnl -

leu ar dro, que Jia". completaram o tem- d
.

d J t" j' t i
va os hOje os preparativos pa-

tro a UI Iça, a. erm -

po exigido.
.

C b b ra a ofensiva contra Madrid e

nou O estudo do' ante- RIO 27 _ No Ministerio do reme para .
ar a que o unico meio de ser poupa-

projé�o ,d� Est!'t'!to do T�abaiho, es�eve .reuni�a a cO-ITornadasetn,
.

.

.

da a_ capital é a capitulação,
funClonarlo Publico, O missão especIal tnstrulda pelo .

O sr. Aldo Unhares, ativo re- visto que ela constitue o prin-

qual SE'fj remetido ao che"l
ministro Valdemar F�lcãO para eteíto presentante comercial teve a cipal pon!o .e,strategico.. .

f d g v�rno hoje afim elaborar um ante-projéto do re-' gentileza de ofertar-nos um tubo As aULona�des nact9nalIs.ta.s
e o o �, ,

hã guiamento dos representantes do esplendido crême de sabão ::-:onsell-)am a populaçao cIvil

de ser assn,ado, aman. •

i do Ministerio . do Trabalho e Pela resolução n. 604, de 27 para barba «Hebe», produto da: de Ma?r!d a se .' revoltar c.ontra
Segundo um v,sp�rtlno Educaçã?, assentou. ,

as
.

bases, do corrente, foi tornada sem acreditada Perfumaria Marçolla.! ° dOmInIO. ?OS srs. Negnn e

O trabalho elaborado pelo do refendo a?te-pro]eto, toman-! efeito a nomeação de José Lo- ae Belo Horizonte. ! g,�neral Mlaja, e p.r�metem que,

DASP, sofreu grande$ mo- ?O em .consIderasão sugestões i
pes da Silva' para ,exercer o Somos gratos pela Aofertl A�: e� tal caso, os CIVIS nada �e-

".f" ões
. lá recebIdas dos mteressados. I cargo de encarregado do Posto recomendamos o uso desse

cre-I
rao que recear; mas se a resls-

loS; Icaç • E' proposito
.

da comissão· Fiscal de Balsa do Rio Uruguai, t me para barba, pela sua com- tencia. continuar, a. capital s�rá
__

de apresentar maIS breve possi- subordinado á Coletoria de Itá I provada excelência. destrulda pela arhlhana naCIO-
.-------

vel o ante..projéto ao Ministro. visto não ter prestado o com�
.

nalist�. . .. .

promisso no prazo legal. .

NOÍlclas de. fonte republtcana

A lei- do'S funcl·o·na
. dIzem que rema calma em to-

•

f
·

t d Concurso na Secretaria dos os setores.

·

Públicos orne.clmen O . e de Segurança Comandante (ar- ------>--
riOS. . cambiO pelo Ban- Por portaria de_ ôntem o se- neiro da Rocha Nomeado nova"

RIO 27 - O Globo, com

d B ·1
nhorInterventor Fed�ral designou tgrand� destaque em negrito, es- CO O rasl· a seguinte bnaca examinadora men e

. d do coni"O'rsopara escrt·turario das O ilustre e brioso oficial da
creve: «A comi5são reVIsora o ......

d ti'
r· diversas Secções da Secretaria nossa Mal,'inha �e Guerra sr.

projéto de ecre os- eIS �e regu-
RIO, 27 _ O Banco do da Segurança Pública: professo- comandante.<;arnelro da. �ocha, Pela resolução nr. 5.396, foi

laméntos, terminou o estudo .do res Barreiros Filho Odilon Fer- acatado e dilIgente capItao do considerada sem efeito a de nr.

ante-projéto da lei dos FunclO� Brasil forneceu a seguinte
nandes Wilmar Dias e

.

Mario 'Porto, com seu espirito empre- 4.479, datada de 3 de dezembro

narios Públicos, o. qual sera nota á impr�nsa: Bott, So'lon Vieira e Adalgiza �ndedor. e progressista, e�tá ;a. de 1938, .que nomeou Salu�
remetido ao chete do govêrno "O Banco do Brasil fe- Bonassis, respectivamente das 111troduzrr metodos

..
e

. t;I0rm�s: J�rg� .
Nac.tf J;la.Fa a

'Z serv�n�a
na próxima segunda-feira, afim chará cambio durante, a seguintes materias: Português, que remodelam os serVIços afe- vltaltcta do .0fl�1O d� escnvao

de ser assinado. te semana para co- Historl'a do Brasil, Corografia tos aquele departamento.
.

de Paz d. o. d.tstnto «RIo .de Una.»,
Se'gundo podemos saber, o presen C d d I

ASP b Id d pO do Brasil e Espedalmente de O bravo c�n;tandante arnelfo; o. mU11lCIPlO e _:narul, comar-
trabalr.o elaborado pelo D . ranças venc as e e -

SantaCatarina,Aritmetica,Noções da Rocha, oftclal competente:e cadeLag�na,pornaoterprestado
sofreu grandes modificações, sitadas até o dia 31 de Ja- da Organização Policial do Es- trabalhador, vem fazendo senhr compromIsso no prazo legal, e

sendo expurgado de muitas in- neiro ultimo e tambem tado e Datilografia. o s:u dinamism? � .a .sua dedi- ,nom�ad� n?vamente pa:a a se�
cõngruéncias e ilegalidades que

para remessas em leral A banca será presidida pelo ctaçao,' cOIl}t.as .lnlcIahvas pos- I v,�ntta vItaltcla do refendo oft-
o tornavalp inadaptavel ás fina-

até a mesma data". Prof. Barreiros Filho. as. em pra lca. I CiO.

!idades visadas pelo. iovêrno.

VI' florianopoli', Terç3-Feira, 28 de Fevereiro de 1939 I NUMERO 1�j)O

ZETA
Diretor-Proprietario JAIRO �ALLADO

S. PAULO, 57 - O diretor
I da Recebedoria Federal revogou
a ordem de proibição da. venda
de vinho em copos, a pedido
do Departamento paulista do
Instituto Riograndense de Vi

nho, permitindo a venda em

copos, desde que a capacidade
do recipiente não seja superior
a um Jitro.

fmprestimos sôbre
penhores

RIO, 27 ...._ O Diario O�icial,
que circulou ôntem, publtca o

decreto do chefe do govêrno,
restabelecendo a taxa de um

por cento ao mês para os em-

l..prestimos sôbre penhores de
·

joias e mercadorias.
Nessas condições o referido

decreto poder-se-á considerar
em vigor a partir desta data.

--_.-

SOLI�ITOtJ EXONE
aAçAO O PROFES
SOR ARGEMIBO PA-

{;HECO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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aar e Oafé
Tijuquense

GAZETA

Longo pas
seio, e Uf'"Y"\ re�

fresco nUnle.

confeitaria

Para a

do---------------------�--------------------

Tribunal. de
Apelação

_Julgarr'\entns
da ultima
sessão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'.Diretor • ProPl•.ietal.i�
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Florianopoib, 23 de fevereiro de 193!) .

,.,
Exp�!!111 Para �. MUI';;]',.' GERENTE: , I rc Ut· de'«.{OQSU", Or.o.

FLAVIO F-ERRARI 11_'_MIJe••,Z)
__

I
'Redaeão e OficioaQ -- ---

, R. Conselheiro Mafra, 51
: Flor,anqpolis -S.Catarina Respire o lU· I��lro

E' comum ouvir-se que dormir
de janelas- abertas é um III;;U há
lito qüe provoca resfriados e não
.seí que mais,

E as. nossas iôvens, em geral,
dormem respirando o ar viciado
das casas fechadas.

• conceito expresso em artigo Está errado, Devemos combater
de colaboração, mesmo solicitada. a velha crença de que o ar no,

uãQ implica em responsabilidade turno é insalubre. Muitas e muitas
8ll endôsso por parte da Hrda- vezes, já á ;clência tem provado
ção. que, ao contrário do que se pensa,

êle é Q mais limpo e puro que SI'

pôde respirar nas vinte e quatro
horas do dia Contém menos pó,
fumo, humidade gazes organicos
e inorganicos e 30% mais de po
der radio-ativo que o diurno.
Durma, porisso, com sua janela

aberta, ou, si isso não fôr possi
vel, guarneça a de veneziana f'

respire o ar puro, durante o sôno,
Goze saúde para ser bela e alegre

Agentes-correspondentes em to
_ das as localidades do Estado.

Cn l a b er açãe

\ i'8sloatoras
Alió' 50$000
Se�estre . Su$anO
Trimestre 15$'aOO

Só para a capit3�:
�ês S$OOO

A correspondência', bem corno

os vB:lores relativos aos anú.ncios. Faleceu a lDuJhel.
e assmaturas devem. ser enviados 'mais velha d Irl d
ao Gerente FLAVLO FERI1ARI. .. ii ao II

. Reminiscências

Exame pre-nupelal

A H,ora do Correio
--------�.�----------

Crônica do Dia
,

LJI
•

Ivrarl8 : SC,huJdt
de H. o. LIGOCKI

: t

LiVfpría, Papelaria, TipognlHa, Encadernação e Fà-'
bric1 de cariTboS de borracha

.

Artigos p,ara escritórh)__"Livrús em bran€os-Arti

gos esco)ares-..Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam -se encomendas de «clichés», chancelas,

. sinetes e -c.arimbos de datar, de metal. para'inu·
,

tilizar esté\mpilhas·
Hua. Felipe' Schmidt,

fil�rianopo.lis .....
, Sta.

27
Catarina

41 P.

�N,ossa 'Vi
ner, honrado e diligente diretor
gerente da importante industria

JOAQUIM DA COSTA ARAN·· 'Eletro Açó-Altona. em Blumenau,
TES

.... �';!t"

a exma, sra. d. Alzira de An-
drade Coelho, esposa do sr. Ma- Procedente' da eapital Federal,
ncel F� Coelho, comerciante; chegou ôntem" a esta cidade em

a exma. sra. d. Hilda Silva visita a sua Iamilia, o. nosso
Spoganicz, esposa do nosso sau- ilustre conterráneo, sr. Tulio Fer
dOBO conterraneo, sr. Bruno Spo- rari, competente maquinista do

)
ganicz; Lloyd Brasileiro, e fi.lho do sr,

o jovem Osnildo, filho do sr. Rodolfo Ferrari, gerente do Con.
Joaquim Lucio de Sousa. Ieitaria Chiquinho.

Está em festas o lar do sr.

João Severo dos Santos e Ele sua
.

esposa d. Malvina Morais San- i

tos, com o nascimento de um in-It teressànte menino que na pia ba
tismal tomará o nome de Paulo.
�Corn o nascimento de um

interessante menino Antonio Ce
sar, está em festas o lar do nos·

so prezado amigo st. Antonio
Cesar Cristo \'&! e de sua esposa
d. Aurea de Souia Cristoval.
-Na Maternidade, nasceu o

menino J\dilton, filho do abalisa- Acompanhado de sua 'exma

do farmaceutico sr. Nilo Laus e esposa, segue hoje para 8ão Pau
de sua esposa d. d. Celia Espezim lo, oride demorar' se-á alguns dias'

Laus. I .. ' o sr. professor, 'Sebastião Rocha-
,

.

..
. competente Superintendente Ge,-

N,) Cartori0f do \Registro Civil 'ral do Ensino..
.

foram registr.adbs '. 9sv-Õ.seguinte�· «A._ GAZETA». deseia feliz
. .

t
- te 1 _' o,:. '"'

....
\ \

naSClficn os:
." ",. J I

.

'! .ylaJe�.
Erany Carlos, fillic \oe· Pedro \ "

Texeira Borges; /
-

:'- '. Parte hoje para a <i!apital da
Auta filha de Eduardo Arêas Re lubrica o inteligente jovem

Horn;
, _. : I José Haroldo Callado" q.ue vai

Afonso, filho dó dr. Afonso cursar a Escola ue QUlmlCa ln

Veiga,,;
-

dustrial.
Adyr-Madene, filha do sr.

Hugo Alves Garcia.

t
Cicero Pereira, e fami

.

-

lia, eonsternados pela per
da �ensivel de smi rnãi,

. JULIETA PIRES GO-
.

MES' PEREIRA, vem

tornar público o quanto agradece.n
do ,Íntimo d'alma a t,odas as peso'
sóas que, dur�nte a enfermidade:
se dignaram prestar seas serviços"
c'omo tambem ao� que velaram o'

cadaver. Sendo sua gratídão fX�

tensiva ao soro dr. Paulo Fontes�
Encontra-se nesta capit.al (')

bem como aos que enviara�'pê�
nosso distinto conterraneo S1'.

zalÍles e acompanharam O fe�étr()l
Nelson Stoterau, dedicado e coro.

até a necropole. Convidam aoSl

petente diretor-sE'cretário da Coo- parentes e pessóas, amigas; pal'if.
perativa Ferroviaria _ CataIJinense assistirem a missa de sétimo dia'

e alto funciona rio da Rêde Via- que se realisará na igreia do Se-'

ção Paraná-Sànta Catarina. nhor dos Passos, q.uinta feira. Z;
de Março vigente,.ás 7 horas.

FLORIANO'POLIS, 28 de Fe�
vereiro de 1939.

. Àcha-s8 em Florianopolis o

·acatado iIidpst,rial; sr. Paul Wer- N-. 86

\.NIYERSARIOS

Transcorre boje a data natali
-cia do nosso ilustre centerraneo,
-sr, .Joaquim da Costa Arantes,
Iuncionario público estadual apo
sentado.

Fazem anos hoje:

HABILITAÇÕES

\To Cartorio de Registro Civil
.estão se habilitando para casar

Nilton Conti e Iraci de Souza
Neves.

ENLACES

Na sala das _ audiencias do
Juizo de Casamento, realizou-se
o consorcio do sr; Valdemar Çor
rêa, com d. Ana Candida Rodri
gues, sendo o ato testemunhado
pelo Ar. Antonio Manoel e d.
Elvira Souza. r

:S-ASCIMENTOS

Eduardo Dias é um .netne que poderia figurar nos sa

lões, assínaudo télas de valer, Nasceu pintor, como nascem

os poetas .. Até hoje, o humilde artista -centerraneo tem vivi·
do da sua arte. Nenhum a.paro expontaneo,:nenb:um desto
altruístíco bateram, até adora, ii porta do seu pobre lar. E" .

no, entanto, é explorado miseravelmente. O seu trabafh« nun-

"ca."tem preço:--vale O que lhe pagam.
'

Eduardo Dias nunca cursou uma escola. Desde maço,
a sua :vida tem sido uma constante luta para.,_a. conquista
do pão de cada-dia. Carater á prova des meteres sacrificIos,
a sua 'mão-enão calosa e abençoada do trabalhador honeste-«
nunca se estendeu para a esmola. A sua pobresa é a, sua

honra. Não pede srrviço, para que não confundam o seu gesto
com menotcancía,

Felizmente, não lhe tem tattado servíeo. E vêmo lo, ha
je; no topo' de uma escada, abrtnde.Ietras numa fachada I.l.e
.casa comercial como amanhã, vamos encentrâ-Io, no seu ma
desto "atelieiO', depalhêta em punho, dando os ultímos ret...

'ques num fim de tarde, num crepuscule sânguin;:!o� eu viole
ta, ou doirado, de nessa terra.

Eduardo Dias nasceu .pintoi'; J.i(as os' revezes da vida
transformaram no em simples curioso. Dahl, o seu .grande
valor.

Para Maio, mês das preces, das flores e" dos amores,
Dias vai dar ao nosso publico um punhado de quadros. Será,
uma exposição simples. mas verdadeiramente árttstíca,

Que seja, então,melhor compreendido pelo seus con

terraneos, são os votos que faço•

"uH;
As nessas rendeiras são arJi�tás·aralJha, quãsí Ignora,

das. O seu trabalho, que se poderfâ ensmar, acertadamente,
obra de Celini, pela lua delícadesa e relêvo, é feito, não ra

'ras vezes, em míseravets casebres, em ranehos-tnseguros, onde
·.entram, pelas frinchas, desceremoníosamente, o sol e a chuva,
ou, os ventos frios, navalhantes,'do inverno.

Vêm elas á cidade, em- dias de vapores, comerciar a
sua preciosa mercadoria, trazida em caixas de papelão ou '

de mvdeíra, arrumaâínha, bem acondicionada.
Cada pe�a de rlnda é um padrão diferente, sobressaindo

na alvura da linha, a impecabilidade do desenho arttsttce,
fruto sublime de Imaginações esplendentes,

Jornadeando, sob sóis escaldantes, ou sob chuvaradas,
a rendeiras trazem, sob a doce-esperança de um feliz nello.
cio, o produto dos serões, as arabescasnotas, em pautas de
linho, da musica dos bilros.

-. oatens, duas' delas, moradoras não sei onde, porque
não vínhu ao caso, mas, talvez, nC) Pantanal, em Santo An
tonio, na Lagoa, na Costeira, na Trindade, ou em Trás-os
Morros, entraram, J)ortl!_s a de�t!o, na redação. Desejavam
falar. Queriam exptícações sobre uma notícía-smã netícía-«
que espalharam, á boca pequena, lã pelas suas bandas, E no
seu Iínguajar de açorianas,' cantando; perguntaram si era
verdade que iam pagar imposto. ..

KILANEI, Irtarda. 27 - Novamente, como ha tempos, propalaram pela ilha
Faleceu .ontem, aos. II J a

a mentira. Uma menstrucsída.re, e que nem síquer, atíorãra
á mente do sr. Prefeito.

:108 de idade. a sra. Hono E' incrlvel qne a perverSidade humana se e'stenda até o'
da O'Cunori,

-

considerada ., rancho do pobre, para aumentar a tÔÍ!luta dos seus dias e
travar de mail' amargor o pão suado dàs labutas.'

'

mulher mai� velha da lrlan. <

da.
!

_
". José d·e,Dlol. '

O falecimento da macro ..,. ..

bia verificou se na faunda ., -, I F�I..toll. iI'�f' _aQto�o-
-

é t ,I
. -. Not�s 'Ca' v_ para arrear DO

Do códi"o de «Posturas» de que at
.

no em pela 111anha . D _

•
, ' '. I

Dest.rrtl, d� 1833: .
ela administrava' com singu- I . ,.' I

� caroava .

: «Artigo l7' - Aquelle que ti- }Iar atividade e que se aGha l'
.

. tollcas . f RIO 27 A r' táver al,gum terreno pantan.sC) II, situada nas vertentes da mon'í . '..'. "J' '.
'

-- po leu. es.

olleie se concerveill agua. el�ag-I tanhá Carran't,'1
; _.__J_'__ � 'I -_'_-,_.'.-�' 'empenhada em apurar uma

nadas serâ obrigado a aterrai o,;., t; L .

U, -' ,: . '/. ral'anh;J, de Armando Oli.vei-,
,

, MI ex Inra CU'.i 1 rohustez -., ,
" ,\"1 "

.

,Qu,dar es�otaDlent,o 815 aguas"
, , : .

�I H?le, as 16,horas,.�la Casa �a- ra Pinto, que se classifica
s�ndo p.!!slvel, dentro �o prasolera' n,)ta\el, hel'-' tlloU se a roqUlal, havera reomao· das Ze- in�dita O réfprido ra
que o�denar o, Fiscal, em conce- pitar num cachÍii"ib) de bar- �adoras do Apostolad?_d� Oração. i '-tá

• �

d
'

. p.az
. q?enCla ,do �x8m" que o mesmo ro, quando já conta (l mais A'.s 17 horas, reumao ,das (i,!,a- .ur ra um carro e pwpne-
F)�cal. devel'a fazer com dous pe- de 70 anos e. li; t .

_ a teqUlsta!'l� dade do sr. fosé
_
LUIZ Eiar ..

ritos, tendo-�e deste .exame }a- .' '. a'jn en av� s ..

(;atequetie bosa e colocou no empla-
yra,�o a'!lto; cI!cunsta�lado; fl�- quasl que exclus.vamente. de «A Congregação da doutrina menta· uma chapa do Mi
do • pr�so, nao efltando concl�l- batatas, .�e b�con � cOUV�. Cristã:. desvela-se em proporcio- nisterio da Educação e as
�o.0f 8:tterro oUd esgt>tdament04,�soeoroá 1

A an�Ja. deIxa quatro fl- �a� aos cat�licos a, educação r�' sim andou durante o carna.P.,uu� ar �on. emna o em '" hos, cUJa Idade total ascer.- hglOsa dos ,fl�hos, �ante�do cur- ..' •
• �$OOO reis. e se lhe. J?rorog.srâ de a 528 ano� ,sos catequetICos nos -dlfere.ntes' vaI em verdad�lras ba�cha- OPERAÇÃO
Olallll Q tempo �ue 'o Flscalwl ,..,. bairros da Capital. ... naes. O fato fOI comUnicado RUBENS RAMOS
�.r pa�a conclUIr hua. ou �utra. --_. Gra:Íssimo dever têm. os p�is á policia, pelo pa'e da moça .

o�ra,. i,mdo o qual ,!e Ju�gara ter PRQDIGIO, significa MILAGRE em CUIdar de que, seu� �dhos fre- dê quem Armando Pinto se' Está quási restabelecido da en-
relnpldldo· Da ccmtnvençao, paga- MILAGRE- significa quentem «cem a máXima ragu- h

•

.

d I
- fermidade que o levou ao leito orí,d'e ,multa 29$COO reis e então '�QARLAUTD laridade:. um curso de-Doutrina ,aVIa ena,�ora o, o qua nao

d.istinto jovem academico Rubens

m�ndadrá f8Czer a ob�a .

o Proodu- ,usando o crem� Cristã; igual obrigação subsiste, :,e mt?tstdrat a dde. acordo com 'Pederneiras Ramos, filho do ilus-
r.uor. a amara a Gusta . o (;DARLAUTR tambem. em envia-Jos á assis�êa- as a I u es o mesmo, f:te Interventor dr. Nerêu Ramos.
pOilsuuler do terrello". dirá logo' sorrindo: que produto eia da Santa Missa, aos domin- ,í,.. _., __ ._ •• O lovem Rubens foi submetido

. maravilhoso' gos. -Na Ca.tedr91, a Mis�a d9,B 8 ' ii urna intervenção cirurgica no
horas de;tlna-se especlalmente Negoc,·o de Ocas,·a""'o Hospital de Caridtlde cuja ope·
para as CrIanças da cateEluese, com '. '.

"

.

.

. raroão ioi procedida 'pelo seu ta
. .' tais expressões e xóticas, essa im-· , . .

d
"

,A obrlgatoqedatte de. �xa�e I pie.osa memor, ,.da especie. Fa-
cantlcos }�� pratica apropna a.

"
lentoso cunhado sr. dr, Augusto

pr�-nupcj.al 'é,. 110 m_oroento, .oblé- çamos poi'l.,a \ do o, tran�e, com
O horano dos cursos catequê· Vende-se UI_a bôa casa recen- de Paula.

to de estudo_do G()verno da Re· a maior cora"" e a máxima fé
ticos é o seguinte: . ieúl�íite'constrüida .. teilllo' bôa a- "-�-'

·

úbl'ca'
. Na esfera e t a e a

" " «Na Catedral Provisória»-:-tQ- O'l1a-, priva:d'a, "'U�a outra cua 'ITlAJAN1;ES \

p; �,.
.

.' x,� :gov rn -

a propaganda ·tematica, inteli- '

6 h
.,. ,

t I d d d h ,c das as s.extas feiras.. as 1 orl'ls.: .

nova para despeJ'os, e com t.e.rrc-men.a a ,Qle I a e 19lene �re- gente, do 'exalli " pre"nupcial, eo- f h
ventlva _

estâ f,!lzendo verdadeirOS' tre nóp.
Nas segundas elr?S _' a cate- DP próprio ,para outra constr1,l-

APóstolos. Copta.le, me,smo, da quese no Saco dos Llmoes e Mor- ção.
,(:)rganjzação 'duma propaganda ro do Céu.

.

' Vêr e tratar Gom o Sn1'. José
-:-- intensiva e sistemática eÍn todo 'Nelsol1 e eu �as quartas feiras, na l\;1atrlz C:;ardol6'J eDil Joio . Psssóa, perto

l!�i's, "p��via.niente . � adoç�o do :.. ;.

' de Na. Sra. do Parto; AsIlo de d.o Balneario.
,�xaiDe. Entr. Oi mals entusiastas No BntIsh Museum em Lon- Mendicidade. Capela de Nossa _,_:----,--------.......,--........

•. "
. A "'enhora do Mont"'p.rrat e Ponte des, Esco]a' ,de S.a.nta. C,áiar.i,'Qa,p,tCÍlPQ.gD�dores �o exame pre-Dup· dres os ingle�eEI' conServam ,reli-", .

�i..t está G dr. Alfred� Pinheiro, giQl'!ameQt� um
.

pedaç-o da céle� Hercílio Lu-i. (lapela de, São Seba�tião e Mor-

gqe_ 8�,Dda recent�mente j)r�ferilil bre' fragata �Vitoria,�, em cuja ,Quintas feiras, em José Men- rQ do MOGotó.
iidl'a palestra na

.

Radio Educa. ponte de comando o ,rande ,Nel· .

q.ra do' Rio e da qual destaca- !!Ion tombolil, depois de ter deci
liíes O �eguínt8 tfech�:

.

elido a sorte d'is armas: em Tra
, l«Evitar ou adiar ,o' casamento falgar. Tão precio!l-O troféu, está
de um, ou ambos O! noivos tú- naturalmellle isolado dQ público
berculosos, , valioso serviço pres- por meio de correntes.
tado á Patria. ;' Porque. I) povo Em visita aO Museu, lá este-
não tem, -nem poderá têr, a ex- ve um gr\lpo ,de turiHtas" a quem'
perieoeia suficien,te para prever a aquilo tudo· nada interessava,
a hedionda herança deilleli enfer- mail, como bons turi�ta'Ulue e

miços. O filho do tuberculol'!o, ra- ram, iam tudo vendo e comen

rissimo é 9 que nle compartilha tando. Um deles, mais afoito, i
da predisposição fimat6sica. E ludindo a vígilancia do guarda,
o que é mais trillte é que a con- pula a corrente, ganha ô espaço
sequencia é visceral, central, ge· vedado áo público e examina de
ralo Ataca os tecidos, o :

sangue, -perto a legenda: «Aqui tombou I
o cêrel:ro, 08 ossos.' A criança o almirante Nelson:.. LeIJ, adroi- '

poderá vir aQ
-

mundo: com a ca- rou e vai-se retira�do de costas,
beça disf()rme, com a pele' total· dist,raida, sem, Stl 16mbrar das
qlente .enrugada, OI ,és tórtos, OI corretes. Resultado: uma cam

nl$i�í:e8 preeminentes, olbas es- balhota e um
.

irambolhãe. Le.
ttlbico_, dentes' fossudos, a espi- VaJi]ta-lIe, ,sacede o pó 8, desa-'
nha dm;'s�l' arquead� p_ara a fren- pontado, expliéa ao ,uarda que
te, para traz, ou para os lados. ': ·se aproxhna: «Sim, ,aqui?
Pncis&\mos a todo transe evitar Nelson ..

'

:tombei eu�� ,:_ __,."'"""""':-:-__=-.:-:_:::-:-:_:-:.-;_::-•. -:-:�-:-----:-:---r-:-----:--:---,--

NELSON· STOl'_:.ERAU

PAUL WERNEl\

JAIME CARREII\ÃO

Segue hoje para Guarda, em
Tubarão, o nosso estimado con

terraneo sr. Jaime Carreirão fun
cionario da Diretoria Regional
dos Correios e Telegraíos.

TULIO FERRARI

PROF, SEBASTIÃO .

ROCHA

Passageiros que chegaram pgla
Empreza Viação Atherino em 25
de fevereiro de 1939.
De Blurnenau: Adelia Silva,

Sr. Wollff, José F. Vidal, Manoel
F. Nascimento e Henrique N uues.

De Itajaí: Ovidio . Coelho e

Sra. C. Claudio.

Pasl3ageiros que seguiram pelJi
Empreza Viação Atherino em U
de fevereiro de 1939.

.

Para Cambcriú: Josli Venancí �
Finger, Lionel Finger, Walttr,
Finger e Carlos Finger.
Para Itajaí: João Lima.
Para Blumenaú: José Frauci;'

co Vidal, Cicilia Vieira, Ludo
Silva e Aida Lobe.

MISSA
.lJULIETA PfIlES-GO..

�fES PEREIRil

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



IA _',;Q_�,�.ET.Ar
-- ---------------------------------------

A Q�AZET A I'
Dr. Alfredo P. de Araujo I IAccacio Mo.I·IJ:�=�c'�I!2�1dl9J!g�I�·· AI� a cu o e qua quer Ptanta.execução, tis- �', MEDICO, �'

-

d·
-

relra estrutura em con- cauzação e ' ireçao
.,Especialista em molestias de creanças, nervos tem seu escríp- � 'cretp armado de ob. as �impaludismo e molestias da pele � f A' I I' t �

tório de advogacía á rua' � e erro' parei tamen o com

�Tratame1nto do emosPaaslUpdle'slma0.JleutodhaesmmotahleerSa��,:as da pe-
V

{

I
� põleto dPara COtnstru- �,

e e nerv r is�on�e de Ouro Preto � ç es e pon as em �
denci 15 d N j3 ,...

concreto armado �Consultorio e resi encza-Praça e ovembro, I
n, 70. � Phone: 1277.- M

Telefone, 1.584
, �

�saltas:-:-Das 8às II e da(IHls 16 horas Icaixl Postal, 110. �I r.'
�

"'

$<"

"M.h D I c O ,{O P E R A D O R ;, ;,' ...,...,
l ,n�f

Enger.heiro Civil
� 'fERiDA! �� �

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1 OPfNHAI' ..' f:f;l
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB. ÚbÇ,�� Pala .... idM da"

....

Cai,xa Ecol1amica' �
_'Ui;;; iDAS 9 AS 12 E 2 AS 5 " ,EMAS .. 'Y ty t.�

NeHAS nA. m.&I �nESIDENCIA� A tRUA - José "y!ia.�,,"}!�__ ;;PAlti:li� l�

11 FONE 1199 �����;�,1�� 1- Andar • Apartamento :
II

Atende chamados aqualq\ler hora dia e noite

I �:�.'� . Caixa, Postal, 784 �
Madeira Neves ·�:lYA;;:�·� ,> �� ,�IDr. Joaquim __............ ,. .!I ;�MEDICO"�SULlSTA '"";;::��;;� Curitíba Paraná �

II' Forma-ío pela Faculdade de Medicina da Univer. � ,6� " �sidade de do Rio de Janeiro ZPara seu concerte, procu- � �
Tratamento clinicoie cirurgico de todas as moles- rai a Casa Musical, que cen- � l$i

tias dos olhos ta com a eflcína melhor .�, �
Curso de aperfeiç"am ,n� na ,,�peClalidad�, com Q dr. Pau- montada n� ca�itaJ.�:: .

"'", ;��VAV���??)!7A��Ó�'Il��J��
P f D íd S H' 1 Rua [oãe Plnto,p;,.2,� r

,

-- �;� $, ;�--'-"-' - - •koFilho, no Serviço do ro. aVI allson. no ospita l' g; ,.. c ti; ,li .. � ' , ..' '

Cm;I!t�n:�!;el���!:,G;:� !os�: e�p!�i�;idade
\'

A E"'.' I e t �I 'I· C a Curso' de Maquinas e Pilotagem
� Elelrecidade Médica, Clinica Geral

Consultas l1!"rtamellte das 15 ás 18
7 L T I f 1456 PREPARAMcf3�� ALUNOS PARA EXaMES A se. MA·

ONSULTORIO H.u - '-"MO '0-,. e e one PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN· QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-
ESIDENCIf'.! _i1_U_a '-r_�_tl,:)T� Silveira 57 Telef. ,162�

_,

TENAS DE RADIO. CDNSERTOS E AUMEN. RISTAR E A TUDO MAIS, QUE SE REFERE A' _"�

������-�',............_
' TQS PRQi:[UREM

.

" MECÂNICA MARITIMA.
.

,

"t : t;.;· '-À ·t:L�EFrPitICA ,'.' üS'!!,lERE-;;SADOS J.;>.EVERÃO I>rfU,GIR-SE AO SR.
TEM SEMPRE, E\1 STOCK E A' VENDA P(.)l�

I"
�U'LAMPIO DOS REIS VALE

PREÇOS SEM COMPE'flOORES, N 1\ PRAÇA.· LARGO 13 DE MAI@, 41

MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ,ABAT· FLORIANOPOLIS

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDt!DES I, VISITeM' A Ele'tr.·lPaRua Joao Pinto n. 14 '
..,

�iiiiiiiíIiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii_" ACABA DE RECI::.BER .UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIRQS ELE'TRICvS, NOVl�
DADE NO .RAMO�J\R nco GARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz e torça.por
preços modicos só na Casa A ELE'TRICA'

j�' li; ,,<ta' tnuR "r._ '=-ri

I Dr. A,Ug�S,tof· de Paula
MEDICO

DOENÇAS DE SENHO�
RAS-P.<\RTOS- ,

Operações
Consultorio: Rua Vitor

Meireles 26

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

Residencia: Rua Vis-onde
de Ouro Pleto, 42-"

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1155

Parteira e Enfermeira

O. flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

�.dro d. Moura ::1
Advogado

Rua Trajano, -n' 1 SObra.10,'I Telephone n' 1548

Banco do -Brasil
Capital

Fu�do de reserva

10G.OOO:OOO$OOO
· 269.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO o PAIZ
AGENC'IA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente, �s segúintes j�ros:
Dep. com Juros «(Q!dE'RCIAL: SEM LIMITE) 2:- ala
Dep. limitados (limite de 5n!:000$).' 3� ala.

Dep. p�pulares (idem de I O�O:O$) .

r

4% ala
Dep. de aviso prévio (de qualsquer quantias, com retiradas

ta�-Ibem de quaisquer imporiancias)�
com aviso prévio de 30 dias s- 3,5� ala
idem de 60 dias

'

,

-4� ala
idem ele 90 dias 4,5� ala

DEPOSITO� APRAZO-FIXO:
401 JJ

po 6 meses fi aI ,�r
por 12 mêses 5� c �.;

\_Com renda mensal 4,5% alat�
LETRAS A PREMlOS

por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito a() sêlo proporcional.
Expediente: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

_Aos sabados: das 10 ás 11,30 (noras
�,

'"

Endereço tàligraflco: SAT ELLITE
���

TELEFONE 114 r

4% a. a.

i5% c

I Dr. Ris.ardo I 'I
" <r,'",_,

G-otts.,.,ann� 0(, .Aderbat R.·:
da Silvai,
AdvogadoEx-cbefe da clinicl do Hospi

,tal de Nürnberg. (f\oreesoi
Indórg Burkhard,t e Professor

:Erwin Kreuter]
,ElplclÂnlla Im cirurgia·

geral

I alta cirurgia, gina�ólogia. (do
enças das senhoras) e, partos,

I cirurgia,do sjstein, nervo.. �

operações de 'plasticA

II

CQNSVLTORIO--Rua 1"ra
ano N. 18 das 10 ia 12 e

dI, 15 á, 16 1 í2 horaa.

TELEF. 1.28S

I RESIDENCIA- Rua Este-

I
ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
_',''o ..............

101"'. Miguel 'IBoabaid
CLINICA QERAL

Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias dQ Pulmlo

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

Res. HotelOloria-Fone 1333
Coma/tas das 13 ás 16 brs.

u'

....,,_� ._'. ___';';'_..,_. '''''"'''�__',tt',""",,'-"'.t ........ ·i �.;-.�,;.'1.;,·�;'!.!; ;,;':':_:':'

Florianôi)olis-1938 =:::
,

"

P. 15 de Novembro. 3 sob.
\ Fones 163 J e J 290

Sandalias de Tira
,

e calçados de -todas as qualidades
-: '�"1

TAMANOOS mexicanos 'para
> Praia de Harl,lIa

'

\,
CINTOS. PULSOS, OLEADOS. CORDiES.

BONETS. LUVAS, etc.
'

-

Artigos para seleiros e sapateiros
"

Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RU.� CONSELHEiRO MAFR.A�3.

A. LHEUREUX·

ii

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

Com. I E:conornia
.

nos Trabalhos do,

_.

1!;•.. "

lelezae

�o""·�-:"""' ..

Consultorio Técnico de
�>''''.ml��
••..ii�""�'

IVO A. CAUDURO PICC,OLI
Enga,��helra Civil' -1, : -.

to do

�' - ."

"

fOrofieua'enaia: habilitados p a':'�-7
'

, os ramos d!3 engenharl�
Administração. construção e referrna de

, pag�mel1to.s, re� prest��es
_

,.-

....

...

:o.o�••��Io: '_.
,

';;_.
. ,

,Pr0jétos em geral

Esc,rit0rio central: ,Rua -; ,de ,S:�terll�ro, 47
P O r"t O U'Ii'j

_

ã 8"'·

.;. .', r,,, t >'_. "�"::'.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



escalando p-r F"rlln:'h;"lha, -Mãi Luzia, Cresciume, Cocal.
Urussanga, O .. -'\[b, ::;, Lud�c!ro, Braç,) do Norte e Capivar : .. :.::"':'::::":" '::', .... : .. xe- ':'.'

DUAS VIAGENS SEM "N I'
-

b' . , .. ::: -, :�:::::::::::::,,�,� -,:.,:: "':.�:",.
.

. .'-' '\.71 em co-nt Inação c') Di ;t t�i/jf::�:iiféi/, ;" .))
..

linha: de onib.us Ar�ran�uá-Purt� Alegre .I!!!i::!!:;!:;!jill!::;*i�SAI'DAS de Florianopolis as terças-feiras e sabados , $.1MlfWjf:;.
ás 5 horas �l a :n a nh�, . t :kr:i:;�:::::":::::::jf :::�

S ..\I'DAS de Arsrangui as quintas-Ieir as f:! d .<I;!I1g0S�\ Iji
.....

ás 5 horas da manhã f '�::I:.
A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás> :j'fit·
quartas-feiras e sábados e parte para Porto }}f{::

Alegre aos domingos e quartasfetras
AGENTES - \raíallguá: Beroór JIlIO M<lXI(D" - Fvr4u;

. hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho
Cocal: Zeferino Burigo & lrmãos-e-Urussanga: Rosanoo
Ddmil'lni & Cie. -Orl<;ans; Írmãcs Plzlolatti--Braço do Nlltl ad\ianAlexndr� Snin

A.GENTE EM 'FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES Erondino Cardoso
Otavio Cardoso

�

Rua Trajano, 2-Fone, 1655
.

_--:-, o

Bernardino dos Passos
HOTEL. DOS VIAJANTES r+: procurem para'[se hospedar emUArarallgIJál; Numas P. Cardoso

�_. p��,!rietario - ..lOTE' MAXIMO' WaldemiiO Vieira
E·�.'IT�,;_==-ffi'e;':'.......:::.."":... :",:O):jj1;(i:_:,,�:j:-";iiii.•i·iii1tV�E�N�D�E�-��'Er' um _-tiiiileriiiilreiiiiiin-oiiiiiniiilioiiiiiil:iiilu-.iiiiiCiiiiii�iiiiiiiH--AiiiiiiiiR�iiiiiLiiiiiiiiiiiA�U�Ti,jii!-!!iiiiiiiH�, I

-

�:lb:��nio Vieira
C gar Barreires, com duas casas IA F E • J A V A de tijolos novas, um bom pasto, �u�d:r:d�o,���r:e;:�:l���::a �. �§=§Jb;'6� Esa \,\ ;;.�ik§;W;M,i@ *RMm#§l!RI'I&t__

cocheira, e bôa checara e agua ���������I�������!'!Il!'!�!�!I!l!�Americe do Sul. i..:.. .• ,tE, ..

com uma linda praia para ba- ,.

I
nhos, fazendo frente com a i I

I
Estrada Geral, que segue para CHARlAUTH �MPR�ZA
Blguassú; A' tratar com o pro-

._!!!e:llJS!!It�g;.!!!i!m�;":'!I"""�trse�,,,�;_.�,;;��,�;,-1IE!_ml!§t�'2llI15mA1aIM!m._IlU'll___ prietario-Pedro Sipriano cla não é um creme comum CARGAS E PASSAGEIROS
Silva, em Barreiros.

I�������������-��������-..Q�----I 'CHARLAU1H

·1 eh••xriDgui�à a. serdes, pano I
cravos e espinhas, sem a rmmma

. irritação deixando-lhe a cuti-
limpa, macia e fresca.

r�A GAZETA, 1,�9
��������������.;,:;·_.,;.;·?>�����������;;���,i-�-!!,,������.i.. �-������fi1"••••".o""••••••••"••-'.""•••"•••••••••"""

Vi a-O-é-o Ur u ssan ga II Serràriã 'São João,·1
. ,�SEGURANÇA -_ RAPIDEZ, OI' COMODIDt\DEg I ._-

�Dirigid!) lIel .. s...eio JOSE MAXIMO
4 i �istríto do Estreito

..............� ....

I v•.Exeia. preeisa de uma limousiue 2'

t Disque o. n. I ..2010 de seu telefone e

J' terá não só para seus 'passeios, como tambem para
viagens .

Sll@ todos carros modernos e
. conlortaveis dirigidos por

hebeis volantes.

o

502
503
li05
514
510
521
525

Avisa á sua distinta ír-gu .sla que dispõe de otima
sorveter.a. estando h�i>ilit'ido a servir os mais es
plendidos pcolés, s -rvetes, beijos frios etc. VIACÃO ATHERINO

PROPRIETARIO

João Kuhn

Doral·ios de saídas

DIARIAMENTE DE FLORIANOPOLIS A BLlTME
NAU A'S 7 HORAS DA MANHA. MAIS INFORMA
ÇÕES NO ESCRITORIO' DA EMPREZA, A' RUA CON
SELHEIRO MAFRA, 29.

G R A N D E
.�.�

H O T E·L M O D E R N O

ENDEREÇO' TELEGRAFICO:
�randhotel

Em prédio proprio, de quatro andares. e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. familias, com luz; agua corrente'

em todos os quartos : ,; '. "). '_ .

Tratamento de prim.eira ordem
� "f

'

Diarlas: 10'000'-12'000-14'000 e 16'000 -'

SALAS DE AMOSTRAS, ASSEIO E PRONTIDÃO.-

CAIXA PQSTAL, 82 -iMi M r;=;tz Mi "MS,=m=FI Z
> �.

A
L

.,

.... � 1,. "_"',... '<t .:::: v_. :.. .' � -:2. - ..

.

i4'%#ê!L

, I

i •

Muitos outros prernios menores

Laguna Santa Catarina \ Formidavel •••

;;;;''iiiiiiiI_ liiiiiiii..liiiiiiiiifii iiiiiii\
'" o •• , _'" ...,;.

RUA GUSTAVO· RICH'ARD
Defronte aos Correloste Telégrafos

... Tudo por1.$OOO

'1Fantastic�.:.: �

CREDITO MUTUO P EDIAL
-:-1" ,�__'_"_""-"' . ..s:�'� ................. ,.w . .., .... �;:' ..... -.,'-,- .... -� .... H! ........_�,..,.....-_

i' o

:tClube de Sorteios em Mercadorias
4 de Março

.

4 de Ma:ço

Banhos quentes e frios' á qualquer hora 6:600$000

EM STA. OATARINA

CC K E S· A.
FLORIANOP-OLIS

Vela. e Magn

··f ......

... • o .01. ".';.to, .
•••Ih........nll. Filiais eln:

- ..... - •••••á•••••1•••on. __ .....
..... �••••• 00....... lI.t••lo:(I,' ).� ,: .

.

I_III..... ·du ..wlltr,JlI.....

'., -

"

A '

••ndo .... 10.__ .....
• !- ;

••s .

e •••

Hlumenau, Cruzeiro da Sul,
Join'vile, Lages" L.gu,na, Sã.

o

Francisco da Sul )

i�,. �·i

MO$TRUARIO EM:

Tu,barãD'

....
'" �

.....ama Mundial •... . f', "_ -.....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GA'ZETA Florianopolis, 2.8,...2,,....939
------------==�--------�------�-----------------------------�����==�==�--�---------- � .. ' -- ,- . --

--� �-�-

GAZ.ET
. (

.0 E-S P�O_RT-IV
Redator: Hélio Carlos Regis

-

l··········
..·················�···············O�.aeeo

poss�da·nova.�rn unJa pugna Alterações rR:;,7rfi�;7Jiretona doC.N. nca de lances no Departa.. I Públicas IRiachu·elo, emocionantes mente de L�oo� ��J
Educ�ão Interventoria Fede-

-3' ruI�pl!ãa de regatas
Estado

do'? Estudantes, num grend;e
Jogo, em p a to u comoA.rne- Foram nomeados interiname nte
rioa pelo seore c.ie 2x2

os seguintes professores: Georgina Gomes-Indefe-
rido.Maria Natalia da Silva, Ma-
Reinoldo Hoffmann-Sim.O C. N. Riachue.lo, o. vete- terior e Ju�tiça, comandantes do RealizouA-se Àd�mingJo, pnolh·gra-rsQbrdesairam-se'BJo�nson jogouRdes.! ria de Lourdes Remzete, �N�- Astrogilda Ferreira Limae_mlW.c"·ático grêmio alvi-azul 14' B. C. e Fôrça Pública e do mado do tnertca, �le au oça, laca amente, alam) e usso : lice Martins de Souza, . HllarJo!l p.�'. ' I f' dacid d '

I II b' I S h d -Lavre se o ato de aposen-nossa
.

cidade, mcontestave -

pre eito a CI a e. um encontro entre as equipes o·�a I -ruaram em.
Antonio da Silva Nisia t p.i tJ b d O antigo presidente, sr. Valter d E t d ti" i f) América d stacaram-se 'd M d'

' tadoria.
.

ente é um c u e e- magJlo e a . o stü an e, popu ar Ire'
..

, ",,0 . '. é, .

I Antonio Remigió e c: .uros, Araceli Rcdrigues Frie.dri-estigio, e que se impõe sempre Lange, o qual teve uma adminis· mio dos "milionarioa".
, I SilVIO, D..:Ilcf',Zachl,Helto e Plca-, Maria Schappe, Luís Ferreirab 'Ih

"

trarão br.Íhante, em formoso e O primeiro tempo terminou I, páu,
. 'de Melo Irma Gerlach, jorceli- eh =-Sim.lo seu n anusmo. ... :t

I A
.

f' Iracema Farias +Sirn.?oswindo em sua diretoria hc- eloquente improviso.saudou a nova com 8 vitória do Estud-inte por I . equipe da Estudante o,:; na Lui78 de Souza, lima Soa- .

Sd
.

d bit ) t diretoria, .peseendo a presidência I' O I d R I Cilas d C Ih B Olga Pacheco Mafra - imoens esforça os, 10 u I ave men e
a . goa e

O<so.! res . e arva o, enr venuto
Nérica Ferreira de Souza-v

.

m, o veterano clube de r�gdat�s ao sr. Emídio Cardoso que, por �a 2a. fase d? luta, �s locais; ,Décio, Neli. Gonçalvell da SilVA, João PfI.eger Sima RI'ta-1\1aria, sido UID vereá ei- sua vez, em iápidas palavras, reagirem, conseguindo assinalar 2: [rsmar Mat C) Milton Junior Maria de Lourdes BHerl' V"tó' M tti S I db '.' : J i D •

S I F Ir' . . I 110 ore 1- e e t'-est-io do esporte náutico em agradeceu li honrosa incum ência tentos- sendo que o ). goal fOI de'. '�,nsOIl, na!ano, au, ornero: I e
court Iracema Rodrigues l'vJa-' ,

"

.

d f
.

d d'··· d R ISO
.,

• • .

H ,vldamente os documentos55a' letra. e.que OI investi o" prometeu o "penalty", injustamente marca o! u chado, Natalia 8qarskl, roraci- .

t
'

"Emidio Cardoso, o novo pre muito trabalha. pela grand-za e pelo juiz, tendo o center-liall do
na Cabral, Samuel Brasil. (InJ:! qllV� Jtl_!l ?u. G ._ S'L

.

'd d d C N Ríachueio A é
.

d'di. bani co b
.

V� eronIca uesser .._ Irll,dente. V�hp, .8rge, o 'ifltlgi) prospenoa e G .. ... "-'. m rica protesta o contra a c-· Cerolina Cor am, oe astrâo re .

esidêi'it",V!t�r Ferreira .-12 ·--;II"'a. O ilustre capitão dos Porto�, cuão do juiz, e, não seodo aten- "A GAZETA" acha-se ã deires Portelg, Maria Diné Mo
L"'ot11�"a� deades Edgar Moritl, Alb-,to (- sr, Cameiro rla Rocha, tambem, drdo, retirou-se de campo, venda no Salão Progresso. reira, Francisca Pereira da Silva � a...& i:JI

oberto Moritz, Valdir Grisard falend? uso da�alavra,pronunciout Os do_Estudçlllte nâo desóllli.;
'.

Foram exonerados os seguio«
,Ca�,�dftMOrlando Cunha são os cspor- um bnlhante discurso. I mitram e, aos 28m. do 2' tempo,

. ----

tes: �UV&stas que, dioda hQje,.:'-são a sua Por último. agradecendo em I Russo em lindo estilo, empata a I Iracema Farias, Juceliila Ma-.
ão dI! ferro, que não medem nome· da diretoria. o sr. Valmor! partida. . I lia Cardoso, Olivia Schlllidt Reunião pedagégieacrificio5 para a sua grandeza e Wendhausen. na qualidade de I O j" tempo (oi equihbra�o, \ Stahelin, Nilza Barreto da SIlva,
o peridade. :r;'dor o6clal dO,veterano ca'Dpdio

.

tend� � Es,tudante,no 2-'peliodo, I Olg� Lemos.
.

Conforme: - determinação-onfout1e lJO,ICiiH1HiS ; m�;)a- ,.!� rega.tas do Ettado. em termos. dommado completamente,80 pr,nto I f oram removldas:\ da Superinte.Rdencia Ger�1tn;", realizou'se. d011l14gi", às 9 ;';lIgurantes, agradec<"u pela nova. de' Cila s6 pegar 2 boJa�. I T'
'

Aslru�ilda Cordeiro, para o do Ensino. realisou-se, no
s em sua sede wcial, a p[):·�e da ljretoria �firman�a �u.e êle e seus; Na equipe eSlud(\�tina.a dehza I �rupo E3('()lar

.

«Gent:'ral OS(- dia 13 d8 corrente mês,o';a dmtoria, que' foi ;e';,;;stlda eompanbeuos mUito Ulam labutar., esteve num grande dia. tendo CI!a ;

,io» de CanolOhas; ElpJw numa das salas do Colégioe todo e máximo ba-ilha;jtismo t:>l7endo com que. o C. N. Ria-! prat!cad� helas dtfesas, �écio e; Can�ido de SOUZjl. para a. e,sco "No�sa �enhora Apareéid3lt, ossivel. ,chuelo Plossegmsse na su" rota; Nen estiveram firmes. h"war e !a rmxta de Encantado, (Pàlho- de�ta cidade a reu.nião', 'doEstiveram

tl'.' "ent.es
à

�oIer.ida-lbríihant'
de tnunfos.

. ,i fJ\ilton atuara� destacadamente,
-

ça); Cel�a M8Y.O.v.o.rn�..
,

..

'

. P3.1a,..
a

p.r.0
..

f

..C.'.S.
sura

..

d� esta.d.ual. m.u�i..e o H. Cernell () ;((lch�, ;lustre A( abados estes dIscursos, fOI sendo que' Maslco em plano U'Tl
• scela mlxla de Caplvan (Pa- clpal e particular dos dls-

apiláo dos POit()� ,S H'p�er-ntan' of >recl'"lo a05 pTesentes u�a lauta
i pouco inferi"r.

.

.
. ihi�a)� A I�i�e ,__,,'Ú��,�> _f_e�.....��;� '<.YlJQ.S -.,,_��<1�g.ua!.� Y�r.de-;:."s dos SIS, dr. �eCrell.\r:() do In-Imesa, dt> finos �(l.�:.s.�bebldas. _

í �o ata1��!. Saul e Forn€l�Jlll,.:. "'-�"'pâraa esco1a .n.11xta
8� .,.r:Jrf6� R�o das -/tntas: P:lOcezaIsa-, ----------- A. :10\'3 duelom do C N:,

.' Colonial Garcia (São José), 8.-:a- bel. e do l' dlstnto. .�oticias de! Ria�huelo, «A Gazeta Des- '

, triz Dias' da Silva para 'a f_�cola 'Assumiu a presidencia da-.�
,

.

. portival' apresenta seu cordial --:---'f Sul .. America' _ Capitalização mlxta de Conqui'da (Nova Tr,n- mesma o professnr H�rl1linroSão José p8rabeo�. . to) e Guilhermina R3ganú Se�- Heuse da S�:va.,!nsp .. to� �s..

Q �' -

d Clpa. para- a escola de Trc-zc ce colar da 1::>:-1. ClrCUl1scnçao,
,

:oe -ra A mais imp,.rtante CO�l!nuhia e a-
Maio (Blumenau). que cientiflcou aos professo-Faleceu a 25 .do <:orr�:.,te. ag ve r-d ad6 ? pitallza4:i8.,�a· A�erlea do .Sul

Foram lic�nciadas:. , I res da .nóva orientação dada6 ho!a�, a meOlna Mano. Bt'1l I .

Amortização. de -28; de fevsrei-ro de 1939 Por 30 dIas Araeell Rod!l- ao ensinO em nosso Estado.iz, filha. do sr. Francisc;_ Vil!- Soubemos qu� o s�. dr. Ader·
gues Friedrich;'90 dias. Nerica

. PeI" mesmo sr. Inspetc.rerde jumor e de d. V;cencHI i bar ,Ramos da Silva, Ilustre e es·

Realiza-se hoje,; ás 14 horas, no Rio de Ja� Ferreira de SCUZ8; 90 .dias, Ma- foram expl!cados o melodoaeta�a Valve�de. O, ellle;�� fo' I Eorç.\.do presidente da F. C. D'f
ndro, O sorteio de amor.tização de titulos, relat!\ o ria Cegarina Silva, 90 dias, \Jl a ser adotado no ensino defetuado no �Ia, segUlnt�, as 9. irá n \�ndar executar u�a ampla
ao mês de' Fevereiro.. '. ga Pacheco Mafra. aritmética e linguagem, a or-?ras, no cemlteno publICO de5t;,. reform 'a DO campo da Liga, como

Participarão desse s6rt�1O todos os titulos Foi apOStnta1a j\strogilda ganização de grMicos sobreIda�e. . sejam r landar reform'lf,totalmente.
em vigor da Séde Social. Os t,tuloJ em atrazo pu- Ferreira LilT!8 e disp�nsado� Se a matricula e frequencia, �sL\ 26 do corrente, real.zo�-se o grama'do e e(�uer um novo e

derão ser rehabilitados até ás 13 horas. bas!iãê Medeiros POItela e l.:.aL-1 orarics, a divisão das disCl-�raça de e5portes dest� c�da- vistoso p ',,,iJhão, CCDcertar, radl-
ro Se'ieriano de Carvalho Ra plinas em seções e outrasI tiro m�tch entre os pmnelfo'j calmente, (/' .muro etc.... SE'OE

-

SOCIAL; Rua da Alfandega, es-
mos. rr.edidas tendentes a mt1ho-$eg\lndos quadros do Ur!í�o' F. Oxalá q\'le a n:ltícia se confir- '

quina de Quitanda, RIO de janeiro, ou com I
rar o erlsino.--, de Biguassú e do Iplfa�ga I CNe, pois, desl'ff modo. teremos um o. Sub�Agen1e Ado I�o I!0et.tehe.·, I A maior Serraria de Lenha. C.: local. No segu�do qur,.-j campo à altura' .das nossas nect's- FlJrianvpolis, Rua Feltppe vclzmzdf n. 11

l Fone 1�100ro saIU vencedor o Umão, pela sidades e virá cOllsagrar o nome
...ontagem de 1 xO. No primei- do presidente da: ::-F. C. D., 9ue L

0, o vencedor foi () lpiranga, sempre se mostr ou. um

e3P�rtlsta'l
'

ue conseguiu a elevada contagem; de declarada bô Il Vt. 'ntade.
e 6x2.'

r b Tam��n- 1CORRESPO�THENTE
.

• d saré,
,

.'

"-

ssoc�ação
,--

I conforme ,declar::çõ�3 do sr. A�: I-

C U f tu ra'l L� ís
; tonio �p��t0IQ,pl'e!ldente' do alv,!

..
;I rubro. Irá Jogar este ano n O cam t

Oe If i no peonato da cidade com um·' forte .1·esquadrAo. compqsfo de �ons i.

R .
t 30 players tais como: Vadico, f 'fed, il�l�zou�se, sabadol' ads 19, •

'Carlos., Ch.ocolate, Galego, SE. \PO_'. "'I�e�D1ão semll�a a 8S�0- e alem de' outros de bom quilal 'c.laçio aCima. Falaram os segUin- V fS sQcios, Helio Carlos Reis,
I

eremos...

'FABRICA: Rio Negro. Páraná -RUA PARANA' -- Caixa Postal, 31
'ton de Oliveira Condessa, .

\ I End Teleg. (,LAMINAX» '.

&Ido Hàe�er, Altamiro Dias, I Sêde amig�s �e ,vossas roupas, i
.

mito Saldeira de. And ade e I,.. dando preferencla a, t, ESCRITORIO GERAL: ,Curi'ilba _. Paraná
_ RUA 15 DE NOVEMBRO, 608

OAr:n�r � Luz e Silva.. • .• - S I�t
I

-

-Salas 407-8. - CaIxa Postal, 343-Telefon�, 2556
.•FOI .ndmeada �ma comlsslo II T I n tu ra r I a e e a:

End. Teleg. «l..AMINAX» - Cod. A. B. C. 6.a Edlç. e Pnvate
ncarregada de revisar os Esta-
tos os quais serão, irr.pretc.rivel- '.

de JOÃO JOSE' C0STA.·
NEFICJADA PARA A

,- .

DE MADEIRA -BRUTÂ E BE., F�nte, lidos e aprovados no &a-' -Rua Tiradente, 7-Telefone :EXAPLOERMTAANOHOAR,ESINGLATE.RRA, NORUECA'. AFRICA DO SUL, ETC..do prQximo. . 1.213.
I'

_, ,

A comissão é a-seguinte: pre- A cTinturari� Se.eta» oao � a

id V mabr mas indlscutJvelmente e aente - almor '11en& ausen; i Ih' Para isso tem operários�latot-Hélio Carlos Reis: �eTíJ.11 :�p��n:t9s e á' altura de B.uaÍfos- OsAaldo Hacser, M,lton fama. ___; Atende com � .D;lalOre Oliveira Condessa e Aires1' rapidez.-Entroga a dQmlClhp' . i-"-'''-c''eronsalvea. N. 29 ." ,

Missa por alma de
Sua Santidade Papa

Pio XI
A

,HANE'RY _o:BLUMENSCHEIN

Teve lugar 110 dia 16 do
,;' �0rrelÍte o oJ!cio Furrebre
< I cekbrado na N\atriz desta

I Cidade 'em sufragio da- al�a
r., 1 �;o grande chefe da· Igreja

I·'"
1

Católica, O áto oficioso foi
celebrado pelo sr. Bispo D.
Danlél Hostill, com

. grande
afluencia de povo.

(Correspondente)

S I A M EXPORTADOR'A.

GeralMadéiras em

r�

f.Gerente em 'Rio Negro:
.

....]

\Nalta:- Brsf""\,dão

1'. • í' .r."UI'If.a. CMJr..f'.;,t€...'!..Ça.{)_/'-;;;"""'i.._"

N:nguem ha qu;'posaa quehrar fi
;_ "Conbinação Feliz".· Sempre Ilni�
'. dos caminham os imprescindiveis
"

companheiros da Mulher Bmsilej_
rl):-PO' DE ARROZ. BATON

E ROUGE "Adoração" .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



EXAMES DE 2.,

A GAZÉTA - Floriano�'is,�1939
���������,�����������������������
éolégio "Coração ue Jesus"

-
-

Chamberlain e 01 Cercado pela' tome o

FEA��r�T�,�:.d�Ee'�o�l��:�a lníâacia -16 de [evereirc � seu velho, guarda-'Ibando de SiIVino,. J,�que
Curso NOlmal, Sup. \'ocacioael e de Admissão-I' de març. chuvaCUI'SO Gi!1(ls:al -16 de marçc CAMPO GRANDE, 25 - bando'elros na região de Pa-

EXAMES DE "\iJ V"::iSÃO -2-4 de fevereiro . O bando de Silvino Jacques trimonio de Bonito, o coman,
BALCKBURN, 25 - No

diS-lpassou
a noite de 19 do dante do regimento de ,ca·

cu�so que pr�nunciou ôn!em� á corrente na fazenda «[abo- vaIaria aquartelado em Bel
n�lt�, nesta Cidade, ,o pnmelr� ti». de propriedade de Ne- Vista mandou reforçar O
ministro C?�mberlam, com�n nê de Góes tendo ali extal- destacamento estacionado

uma:�� tando as critícas que têm SIdo
I .', ' , b

• -

,
feitas ao seu já famoso guarda- do mantimentos e cavalus naquela povoaçao, c�m, ele..

A II Combinação Feliz" nas chuva di�se o segui�te: -<,
I para prosseguir a sua mar- m�ntos que seg�em vra Por-

erfumarias é arte que não -Constitue para mim um gran-! cha. teíro, tentando inter ceptar él'p
tá' 'I' A f' .

de encorajamento pensar que II Sílvino Jaques muito bem passagem uo bando em di-encon rar srrm e. S OI mu
I tenho sob o meu velho guarda- '

R' di dlas dos Tres Elementos chuva tantos compatriotas que: arma�o, sofre da If .lta de reção ao 10 Per I o.

pirmordia s da Beleza são IICr�ditam comigo que, a paz .é 1 mantimentos, esta.nJo a rua

frutos da "Adoraeão" a maior benção que um pais
I
cavalhada estropiada e os CAM! 'o GRANDE, 25

1_
, -I

pode obter».

Ilseus homens cansados e do- As íorças federais esraclona,

I ' ,', '

entes. Ele próprio estava a das em Patrirnonio do Bo..

GRATIS' , tacado de- maleita, oito, antigo quartel-general
•• Bom negocio Depcís.de alimentados, os dos b�ndol=i(Üs" a�rist9Jla.

bandoleiros disseram que ram Miguel Maciel" envi'ãíii
QUl"r receber bôa sur-

, /
.

M ifica h !
rumariam Património do Bo- por Silvino Jaques ao- seu;

rTe�a que lhe fará feliz e Vende-se: ca;:n�� �;� nito, que foi antigo coito, antigo coito. Em poder de
lhe será de grande utilida-

d E t ã A' sendo de prever, entretanto, Maciel foi encontrado um bi·
d S .... a s aç o gronomlca com . , Ih d I f die escreve a . .viarcos, ,

'
,

qne a sua direção verdadeira ete o se.u, c �t' c, trigldo
C

'

P I 1476 onma, conlortavel e grande CI'Isa,
f d Pitaneueíanca ostal, -

d idenci b I
,- seja a azenc a {( I anguei- a um antigo protetor, pedin-

Rl'o de 'anel'ro.1 e resi encia, e o pomar, Jar' !," tI" do cavalos e mantime t

II S,êlo �ara resposta II
dins e inumeras benfeitorias. Dis' ras�t�' �el. mB :::d,e e ,agooasb, ao Forças do Exercito a�aOnS�
põe de grande extensão de terras fiar e l í:!, o' oquena, an-

__iiiijj;iiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiii�
do ext -nuado e rôto está çam na direção da fazenda

,......... '_ para fins agricolas ou divisão em ' ,l •

IN_" 26 1:>V.15 lotes. reduzido a dez homens, -jabotl=, afim de den r a
marcha do bando.'

; 'Tratar na

I .
-

=; RUA TRAJANO N' 15 CAMPO GRAND�, 25

ili,ill
'

.........

,
(N" 50, P.) Em virtude di. incursão de ,

DR. PED R O 11:ã'����r*T*l���·���·*lt"l Natic,ias ,id',
I e A T A L A 0, I C' ,III.

I d,lll t
·

A· It k! B"
,! •

Rea�sumi.u � sua clínica I emeroe, - n us na e grnu tura ii ;guassu
medico clfurglca das moles-. � ,

,� I
tias da Cabeça e Pescoço ���....��� ������oo Está e.n fe�tas o lar do sr.

Especialista em" José Pedroza, ativo representant
Olhos, Npriz, Gargan- O regulamento de im- dcbro, comercial com escritoric em FIo.

ta e Ouvidos - posto de consumo O fato provocou alarma e a rianopolis, e de sua exma. e..
, Consultoria: Rua Trajano 18 ' Em circular dirigida aos che- imprensa deu curso dS declarações pôsa com o nascimento de umá

,

DIARIAMENTE fes das repartições subordinadas, Ir.rmulades pelo ministro do Tra- interessante menina Felicidade.
d 1 O ' I?

-

d' 1'6 á declarou o 'ministro da fazends balho e pelos p'esidentes, r'as
as as __ e as-r li

-

18 h que fica proro lado até 30 de duas grandes associações de elas- R d B R"

Qfas
. ó egressou e um dl(o�

, 'I' ;' Junho do coerente ano ° prazo se, que são a U. E. C,. e a ] t
'

itonne ef eve em VISl a a seulRUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FIOlianopolis ,I

33, _-"'
__

-

c

�_ � que alude o artigo 345 do A. E. C. pais, a gelJ�í! sta. Isaltina L�.I,'-",
'- ,�egulamento pata a arrecadação Agora, assegura·se o ministro tino ornai !lento da nossa �ocie'

, '

"' ,�)isc�li's'ilç;jo do i?"posto �o Waldemar Falc�o. ao receber dade.

Co,mpanh I- a', Nac ,"'-o r1 a I d e" �N·-'a '-v'
,

e'O" "a�. �7'íD9'su, :;idOe' 2a4pro_vdaedo 's'ePteelmobrdoecrçdtoe sugestõt'sJormuladas, por aqueles
.J representantes de classe, não Estev�. nesta Cidade,'

, .193S, quando á adatação- das proferiu ne�hum despacho, defe- ,

sI1a a p'lrentes e amigos, o

ça- _, Co -t'e
a

r
'

'

DOVaS exigencias relativas á ro' .indo ou indeferindo-as. Conquan- A dA't� I a rmau o monm, proprietári,

- t,ulagem dos produt,os sUJ'eitos ,a to fossem conhecidos os seus I :1V
,

em taja}, que veio acompanhauo
• • ' Imposto e bem assim que não se pontos de.vista ,e por s� tratar de sua exma. espôsa e

-

filhinMovimento IVlaritimo ..Parta 'Florianapolis .aplica á aguardente a norma de uma I�l, o tatu!ar do :rab!_l-,a' gentil Zdia Maria.
S

.

d � '. ,

C'· Tconstante do arhgfl 72, paragra- lho prefellu encammbar tais su-I
-

,

erVlçO$ e
_

.-sssagelros e de ergas fo 8, incise 2', dr) cl'tado regu.. t- t tges oes aos organs compe f!n éS Completou seu primeiro aDi.lamento. Declarou ,outrossim que para os estudos indispensaveis. versario o travesso garato Luis
aquela norma quanto ás demais Assim, depois de convenien- Henrique, filho do sr. Domio"bt"bidas e ao vinagre podem ser temente estudadas, as sugestões gos Reitz, industrial e de sua
satisfe_itas, com as indicaçôes pre- &erão enc.amil1hadas áquele titular senhora d. Josefa S. Raitz, diá'cisas do numero e da data do para uma solução definitiva.

na profe�sora do Grupo f.sco1.Je,

relistr� doe laboratorios desde desta Cidade.������������������������������������ a&�6s Mo�� Paul�taI'· ,

mesmos padrões de analisea doe Paquete ITAGIBA sairá a IOde O Paquete ITAGIBA sairà a 28 do d '

d"

,epartamento tecDlco e saude V d Ponta domarço para: corrente para: publica e sejam registados no Mi-III len (eS-se lna If d )paranaguà, Antonina ' .

d Ed ea anga OW A re o

5 R· d J
• nrsteno a , ucação. t d 1antos, 10 e anelro, Imbituba um quar o e casa com

Vitoria, Baia, Maceió, Rio Grande '

.& t Ih •

6 Tlove peças' de madeira fin� miterios do municipio, os qU3
R 'f b J I

..:w.8 COR r ale es para ' .

h' 11
- d

.,

d'

eCJ e e Ca e e o Pelotas e I tU t e mais um pie IC. e, um paSSlrao a ser a mJOls�rl\ os p

Cargas e passageiros {lara os derJbis por- Porto Aleg/re
e .8 D 1° Id08 .0-

guarda casaco com. espelho' zeladores nomeados pelo piefell'..erc ar 08 '

f"
, ,

f'" ãtos sUJ'eitos a baldeação no Rio de Janeiro. O d • 8·9 d 27 d
um guarda vestidos, uma e lcatão sU)e\to5 a lscahza�

c:creLO I, e e '1
. . d 'd d

.. .

R b d' "

, oullJbro do ano passado veiu
cama para S? teIro e.' mal_s as autora a es samtanas.

Aviso ece e-5C cargas e encomen as até � vesJ�er� das �al�as dos. paquete�. 't ã dT '1' alguns objetos mlUdos.
e emite-se passagea,S, nos dias das saídas dos mesmé1S, á vista do a-

craar u�� SI �aç o I

ICd para o N. 65 15v.ll Contratou casamento com J

testado de vacina. selado com Rs� I $200 Federais. A bagagem de porão deverá ser �omerclarfo estmpre�a o, pOT gentil sta. Maria José Leal. pIO'
entrt..gue, nos Armazens da Companhia. ná vespera _das saídas ate as 16 horas, ISStObqle, no seu artlgo.�· de • .., "'_. fessera Ile;;te m unicipiQ, o 1(.

para ser conduzida, gratu1tamente para bordQ em embarca'ções especiais. ,es a e Ice que ao aSSOCia o
_

o
.,' José Mendes, dedicado fun�· ','

ESeRITORIO-PRAÇA 1 j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250) ,

,"
.

I. �'. P. C., pa�a, não perd�r PreCIsam-se. de dUBe ,�mprega' nàrio da Cia. Tração Luz e

ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.·3--(FONE·,1666) -END. TELEG. C )STEIRA
. o direito ..os beneficIos da I�r. ��:e�:f�.servIço de co�mha em

Força d� Flurianopolis, Parabe
Para mais informações com o Agente ��f�nd�t.��es: de•m,parposentaddofla: Tratar no Mercado Munici-

'O.. eg., evera daiJ, SANTOS CA,RDOSO pagar as suas c{lOtribuições em N,16

L' . .l"_:CA:
Escola Normal-24 deflfe\ ereirr
Ginásio -IOde março

MATRICULA-na quinzena precedente à abertura dos respeC�l'
vos cursos das 9 às 12 e das 1 5 às 18 horas.

Modernissimos
aviões' JU 52

: ligam com a'

maxlmn segu
rança e pontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI
[ARGENTINA
CHILE
�BlII,n IA
PERU'

Brasil

Europa
PASSAGEIROS em 2 dL�s

,

SindicatD Condor Lida
,

Agentes: Carlos Hoepcke Sj.A

Fretes :de cargueiro:
Para o Norte Para o Sul

O sr. Alfredo Sil ia, Preffl
Muni-:ipal, acaba de baixar ir-!
portante Decreto-Lei, o> qua
deI �rmina medidas sobre os ,til'

3-2

V"I'SITEM
a

c

A CAPlcTA�men'inas e garitos "

'

Rua Conselheiro Mafra esquina da Tralano
A C A P I T Af�'a..

"

o malar stack de roupas para

•• _

"'I. f

I>'

: i.t
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GUERRA
-

FLORIANOPOLIS, Terea-Feira 28 de Fevereiro de 1939
..... .

'-

BERLIM, 27-A imprensa pu-1 cito alemão alcançam a alturs
blica pela primeira Vf'Z os deta- de muitos quilometros. Pratica-
lhes referentes a lima n..vn �Hma mente, atingir tais alturas é des NAO MAIS SERIA Importante empreendi-
defensiva alen ã, Ci nstituida por necesserio, visto como durante Delegado de Hi- EN�ARADA A POS.. mento do prefeito
globos cativos UI' gff'fld,· rfi,��cia. dez mêses no 000 a altura média ...

.

SIBILID ... ·DE DE JosefenseEm principius de dezembro do das nuvens atinge, na Alema-· de' O 'I
.til

ano passado, foi rl:blirnnn 11� nha, a menos de 3.000 metros, glene
'

r eans MADRID RESISTIR
notícia relatando que durante a ultrapassando-a s6ruente duran- O sr. João Machado Pacheco

crise de setembro tinha sido o te dois mêses no ano. d PARIS, 27 _ Informações de Jor., que com tanta clarividen-
Pela resolução nr. 5.394, a- d«cinturão de balões cativos> pa- Os ataques com aviões de bom

tada de 27.'do corrente, foi exo- Madrid deixam prevêr que não cia e operosidade dirige os es-

ra a defesa das fabricas de Leu- badeio s6m�nte poderão ser .le- nerado, a pedido," o dr, José é mais encarada nos circulos tinos do municipio de São José,
na. va�os a ef�lto rm alturas mUJ�!1

I Rodrigues do cargo de Delega- republicanos dirigentes a possi- vae realizar um importante me-

O <Beeliner Nauchtausgsbe> baixas, afim de que " pontani d H"' d
. - -

d Or bílidade de resistencia da capi- lhoramento. -

Publica uma extensa reportagem "Seja precisa, c alélll disso tais! 1.9 19lened o mUnldClplO d
e

An-' I Assim é, que serão iniciados,
_

I· d
' .! eans, sen o nomea o o r. - tal governamenta .

A

di lcos ddo seu enviado especial que as- átuques sao reu ':8 os a
..

n � .... : tonio Dib Mussi ara exercer As noticias acrescentam que por esses las, os serviços e

sistiu aos recentes exercicios rea- quando os cabos sao qll'l�l .nvis.r 'I êsse cargo.
p

se têm produzido numerosos córte na parte do môrro do ce-

lizados com essa nova arma; Sa- -v-els. _ sintomas de desagregação, tanto miterio e feito o nivelamento
. líenta êle que o exercito alemão A barragem é f eit.a ('11:11 ;.;loh()".llustitnto de Eduea- nos circulos politicos, como nas nos terrenos fronteiros, de fór-

dispõe de um corpo especializa- c?tivos.e globos C0::JI! las, yg ca
-

e
�

(& rodas militares de Madrid. ma que desaparecerão as duas

do dessa arma. que é um com- tivos ficam presos ao solo or
A h b t té pró Ao que corre, o general Mia- perigosas curvas ali existentes,

I f"
. .•

di d I b d c arn-se a er as, a e o -

d li d 't
p emento e icientissimo da arti: mterrne 10 e ongos ca os e e.

di 2 d
.

s [a abandonou o papel prepon- fican o uma ln a re a.

Iharia anti-aérea. tal f6rma que os aviões não po XI!l1.? la e março, as 1I1do- bi E' inegavelmente um ernpre-
d

_ .

f' cnçoes aos exames vagos derante que lhe ca la, como co-

di t
.,

facilitar@s cinturões de globos do exer- era v?ar em zrg-zagues, a irn
curso normal. mandante em chefe dos Exerci- en imen o que vira

dr desviarem deles. Sobre o mo- I E' condição indispensavel á tos republicanos, e mantém-se grandemente o trânsito, até ago-
do de serem empregados os glr,':. ,-

did t' ro afastado. ra bem perigoso devido aquelas
b d bsol mscnçao ser o can I a o p -

f
I'

os cornetas guar a-se a SOluto
f

'
- , Consta igualmente que o co- duas curvas «fortes» .

.

'1 ' I essor em exercicio.

I @l!���hl1m avião poderá r�sistir ! JG G ����� �u���ta�uj!er����u pe�:��:=' Diretor
: ao leso do cabo de aço, e no; I I lidades republicanas estão dis-

rcaso de bater num deles com a,. Ulceras varicosas - Feridas
s postas a deixar a cidade.

hélice, esta será fatalmente arran- i 8 atoaicas - Fistulaa crônicas G

. ,,','
_

'" eada.. . i I -Inflamações �rônicas em I O RETI!,ATO DO CHEFE DA

J?e FrederiCO �du�rt.n, .e.
n_ e .:Aquele jornal

.

termina

o�l�n-l:
senhoras, eltc .. ,rao curad.a� : I, NAÇAO NA SE'DE DA

GUilherme Fatdenco Eu< h, so I cmndo_ os pro�Hllos exp.rclC.os: com a l�FRAZON T�RA : 10 C R
.

'f [3 eh & c d ' ; que vao ser realizados com esses • PIA, (Haios Ultra VIoleta a. . .

ClOS ca Irma UI ,I?"
. sta

i globos nesta_ cap�tal em cujos I: Irios, de �nda_ ultra-curta, : '.

praça, resolvem, de COIT..U:ll ac, r- . arredores serao feitas outras ex- • e para aplicação local.) : Ao que somos Informados te-

do, alterar 8 rn=sms p"'!a rn .n- I{�
I
periencias deci-ivas.

' I: Procurem o consultorio do e. rá lugar, no próxírno domingo,
... I • I Diretora do grupo

seguinte: a) E' ô'dimil.d,,' ccmo I O <Berliner Lokslanzeiger » I (I) dr. 'ureUo Rotolo I na séde da to-, <;. R., �tua�men- "Padre A..ehieta"
eocio solitario o sr. fre !uico o.cupa-se tarnbem desses globos, : : I te sob � e.sclareCI?a, dlreç�o do

SchmiUausem J j"r . t
fIXllndo, pore'!l' em 10.000 metro,,: Rua Felipe Schmidt, 18. .1 noss? .dlshnt� amigo e bnlhan-

, un,' qu �D ra a altura maxlma que poderá seI • : te ofiCial major _

Flodoaldo de Foi nomeada a professora
com Cl "!'Pllal de 2 I'onl .. , b) alcançada pelos ccometas:.. �••o tIt e Oliveira, a inauguração solene lsauia Veiga de Faria para exer-

° capital H_eial que' <'la d! 24 ��Hec........................... do retrato do eminente Chefe da cer o cargo de diretora do gru-
conlo�, fica elev3do para 261 " Nação. I po escolar «Padre Anchieta»,
conlo!; c) .\5 dt ma;s clall�l!:IasI·

--'-- ---
-

A cerimonia �romete �eves- desta capital.
. '. IDA·

.

T Ouvidos nariz tir-se de grande Imponencla, de-
contInuam t:m pi. no v,gor. I f., rmlnlO aVilres -

ga..g:'ota' vendo ser assistida por todas

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assjgtente do prof. Sansoo
as altas autoridades civis e mi-

Consultas das 10 á& l2e das 16 (ls l8-João Pinto,7sob-Tel, 1456
lttares. O TEMPO

'

Notas

i\lBea�ado de

Esteve na Policia Cei
mulher Maria Virginia,
com 20 anos de idade, b
residente á rua Menino
queixando-se contra M
vira, vulgo <Paulista»,
trabalhando atualmente
bras di! Catedral, por hlve
lhe dirigido varias &weaça
morte. ��
Chamado Hovira decla

tudo «conversa fiada» da
mulher, pois jamais pensit
quer em tocar-lhe com um

Junta ICo-
l11erciai

do grupo de. São
Joaquim

Quando se encontrava sen!
em um onibus da Empresa
lente, aguardando a partUa
mesmc para, o Estreito, (, i
tada em uma pequena clt
contendo varias fotografia
2$500 em dinheiro, a sra,

quina Andrade. casada, co

anos, residente á rua Silva
dim,

O fatn foi levado ao cotlheci
do C( mis3Arb de
licia l fDtral.

O professor Pedro Paques foi
nomeado para exercer o cargo
de diretor do Grupo Escolar
«Manoel Cruz», da cidade de
São Joaquim.

Bebera.o

Por terem bebido de mais
ram tl'anscafiadl)!'I no xadrez
Policia CeQtral, o eletricista B
lino Eulalio, brasileiro, 'bra
res\dente á rua 'Silva Jard'
a fotografo João Henrique
reles, de nacionalidade suisSll.
sidente em Porto Alegre.

-De Cir:aco Cri�tovitl, Ar
mando Viana e !rês S. Uli�séa,
�ocios da firma Crisloval, Viana
& Uhsséa Ltda., desta praça, oe

solveram, de- conJUm acordo al
terar a mesma pela lJ!a!leira se

guinte: a) O so:io Ci,íaco Cris
tovaherá elevada a '1uo1a de capital
de 20 centos para 40 conto�;b)
O cap:tal sodal da firma q<le era

de 60 CCDtos, fica elevado para
80 (Ol["., c) As de.ma!s c1au
lulas continuam em pteno vigor.

'I Inscriçõesnos túmulos
Especialista dó Cpntro de Saude •• A1jsistente do prof. Sanson IConsulta3 àiarias 0:)34 á" 6 112-R,Vítor Meireles,24-Tel. 14,47
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Tii&"Mai

Departamento de Aé
ronantiea t::iviln J

AI

dA· Olhos, Ouvidos,
CJr. oao � raUJO""'Nariz, Garganta Boletim diario da Esta- .E'brios

ção Aéro-climatológica
O operoso prefeito da capital Por estar provocando esca

sr. Mauro Ramos assinou decreto Previsões para o periodo das dalo, em completo estada de e

proibindo expressamente nos Ce- l8 horas de ôntem ás 18 horas briaguez, foi presa ., t

miterios inscrições nos túmulos, ';e hoje: ao xadrez da Policia Cenir

carneiros, mausoléos, lousas, cru- TEMPO - Pert.urbado. com mulher haltina Maria df J

zes, nichos ou quadros,de cidadãos chuvas e trovoadas. Tambem foi" reco!hido,,�r
brasileiros, em línguas vivas es- TEMPERATURA - Em de !lido encontrado caido, e�ri

'

tranjeiras. clinio. do, em plena via pub1ioo,
No ato de requerer a necessá- VENTOS - Predominarão 08 maro da Silva.

ria li�ença o i�teressado ju�tará do quadrante �lUl, fresco!!. í . �mbos sio
, c�n1aeciJos da

á petIçlo a mmuta dos dIzeres As temperatura� extremas d.e hCIa comú ebrlOs contulB

que pretende mandar inserir na o?tem, foram:.maxlma 30.5 e .ml
respectiva sepultura, sem o que I

DIma 2�.3 reglstrada8 respebva
não será o requerimento encami- mente as 10.10 e 5.00 laoras.

nhado a despacho. I
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- -De Mario Ma(haào, Silvio
Machado, Elias Mamur Elias e

Nivaldo Machado, �Gci08 da fir
ma Machado & Cia., desta pra"

ça, resol,em de comum ácordo
alterar a mfsma pela maneira I

st'guinte: a) Os socios Mali.
Machado e Elias MBnsur Eliels
retiram-se da socieddde, Seal na

da perceber e sem direito' a

quaisquer proveitos, visto não �ê\'
verem int�graljzado seu' capilal;
b) E' admetida como socia soli
tatia a sra. Sucaste MachaJo;
c) a sociedade continua com a

mesma denominaçãO de Machado
& Cia.; d) o capital ,ocial fi
ca elevado para 10 contos, as�

sim distribuidos�
A socia Lucas�e Machado con

tribui com o capitar de 2 contos;
o IOcio Nivaldo Machado com

o capital de I conlo.

O pra�o da sociedade S(fá por
5 ano,.

.As demais clausulas do cor.

trato de 29 de janeiro de 1937
continuam em pleno vigor.

De re,'olver
punho

Esteve na Policia Central
Si'. Sebastião Rosa, residente I

Barreiros, queixando-se c

Frederieo Donado, por hav
t6, dado á embriaguez, o h

ameaçadG de morte, de rev

em punho.

Ora. JOSEPHINA' SCHWEIDSON
Especialista em doeD�as de

e ereaueas)
�ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas Removida. a beBI

servieo

AVISO Foram removidas a bem

serviço as professoras M
Marina Pamplona, da es

mista de Santa Maria, na

lhoça, para a de Linha For!
za, em Itapiranga, municipi�Xapecó; Maria de Souza Mu
da escola de Terezopolis i
a da Lihha Hervalsihha, rifu
cipio de Xapecó e Luiza
gundes, da eseola de AnitaP
para a de ]aboticaba, jam
em Xapecó. ,

O abaixo assinado, avisa a todos que se acbam em débito
vencido para com sua firma, a fineza de liquida-lo até 31 de Mar-
ço do ('orrente ano.

'.

1 Findo este prazo, serão as dividas entregues a um advogado
,I para a respe<ltiva cobrança amigavel, ou judiciaria.

Fpolis., 23 Fevereiro, 1939.
Irê S. Ulisséa

ESTE menino bonito �em uma cutis tão avellu�
dada e tão rosada, que dá vontade de mordel\..

�as não é privilegio deJle, nem segredo de
nmguem: todas as mãezinhas cuidadosas podem.
obter este resulta.do, polvilhando o corpinho do'
seu bebê com TALCOFORM.
TALCOFORM combate as assaduras e todas e
qu�esquer erupções das epidermes delicadas.
Alha .as vantage�s de um talco finissimo ás
propriedades anhsepticas do LYSOFORM.

laLoralorios 1.,,50(0..... S. 'A.
Rua Taquary, 190 - São Paulo

N.84 5v.-4

-De Carmen Corrêa Tolen
t;:10, Arlur Capela e Eurico To·
Je liino de Souza, socios de Em-

.

plesa Cir:ematrografica Ode�n
Ltda •• desta praça, resolvem de
comum acordo, alterar a mesma

pela maneira seguinte: a) o socio

Artur C�pela retira-se da socie

dade, rfcebf ndo a importancia
d: 6 contos de seu ca.,ital. b)
o capital da sociedade que era

dê 18 contos, fica reduzido pa
I a 12 contos, contribuindo cada
lo::io com partes íguaif; c) as

'dt.mais clausulas do contrato pri
mitivo continuam em pleno vigor.

MOBI/LIAREMOS SEU LAR
/

COID conforto eleganciae

por

Pouco Dinheiro

"A
Longo Prazoe a

MOOEL.AR"(A venda nas farmacias e casas do ramo)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


