
p±

PARIS, 4 - O sr. Mar
tinez Barrio ainda não as

sumiu a presidencia da

Espanha, porque não con

seguiu firmar uma resolu
ção a respeito. Hoje, Bar-:
rio, reuniu, secretamente a

deputação das Cortes es-
I panhólas, aqui, afim de
estudar a situação do pon
to de vista constitucional
e decidir definitivamente
sôbre se aceita o cargo de

presidente da Republica.

O desenvolvimento que dia a'
dia se nota na estrada de ferro
Santa Catarina, consequencia do
tino administrativo de quem a

dirije, merece especial registro.
Para o êxito dêsse progresso

vêm pôndo 0 melhor da sua

Goerblg viajou para capacidade técnica e da sua in-

a Italb,l teligencia, o ilustre engenheiro
dr. Humberto Pederneiras, auxi

. Iiado pelo seu não menos dis-
BERLIM, 4 - O marechal tintos colega dr. Antonio Vito

Ooering deixou, ôntem a capi- rino Avila Filho, empenhados
tal alemã, em companhia de sua com o dinamismo invulgar que
espôsa, com destino á Italia, os

.

carateriza na ampliação e
onde perrnancerá varias

-

sema- melhoria de todos os serviços,
nas em viagem de recreio.

quer os que se referem á parte
Nos circulos politicos declx- propriamente férrea, numa ex

ra-se que Ooering passará qua- tensão de 104,300 quilometros,
tro ou cinco semanas em San de Blurnenau á Barra do Trom
Remo. Depois !rá a Roma, en-' budo; quer na que �diz respeito
trevistando-se com o Duce e á fluvial, com cêrca de 74 qui-
altas personalidades italianas. lornetros, de Itajaí a Blurnenau.
° marachal

.

Balbo n� ano Para o êxito da patriotica
passado convidou Goering a obra, foi creado o serviço rodo
visitar a Lia, mas. não se s�be i viario de cargas e de passagei
se o marechal aceitou o convite, ; ros entre Harnonia e Nova Bres-

-- - - _-

d
i lau, hoje Getu.io Vargas, e de

A entrada � ';, Ba.rra do Trombudo_ Central,
cujos resultados estao dando

estraní,@� fi" ,fi. �_ �l1argem a que novas linhas �e
" ,1iio<'Jil!. .. V i:iJ

.. jarn estudadas, com a amplia-
,

" ção das existentes:
,..

. -Ó,

no pais

I

I
-- ----_._-------�---

RIO, 4 - Foi assin�do de-
I

ereto modificando a lei de 20 '

de agosto de 1938, que dispõe
sôbre a entrada dos estranjeiros
em território nacional.
° novo decreto introduz va

rlas modificações.

o Presidente Cerda
vem, ao Brasil

Entra �._
&bic+ f---

Pio XII exalta o Brasil
e envia "'Benção especial

lDuito grande"

'1
_.

I ., -4� :
.. _

,
�' .

- .. -

�.� '---- ..��.:...=_.;:: _�--":"':2::... pt

'E�taeão da Estràd.o d�:'Êe;..r&: <, Santa (;at1irina em Blumeüan
<.:1 "l',Z \.:h-_=

RIO, 4 - Monsenhor I "Apenas eleito, na ado-Diretor-Proprietario JAIRO (;ALLADO Costa Rego, vigario geralj ração dos cardeais, S. San-'
-------------------------- do Arcebispo, recebeu do lidade o Papa Pio XII,ANO V I Florianopolis, Domingo; 5 de Março dá 1939 INU:)IEIlO 1385 cardeal D. Sebastião Leme

I'
disse-me textualmente:------�-----------------

---------------�.-L�- ��-IO"gUinh hleg�ma: "ParnoBrasil, do qual

;;�:E��::�?���;ESTRADADE" E(
_

RR�'O· r��E{:���ui�:;::����.;
-dieiio dos republi- " Ao prestar-me a seus

canos -eo,
' pês, na certmanla da a-

"Santa<-
�

Catar.-na" doração, depois de escu-
, . -

. lar-me' acres centou :
.

,
.

-

"Desde o momento que,

tive a fortuna de conhe ..

cer o Brasil' e a sua in-Os serviços do porto de Ita<'aí só poderão ser eco- compara!e.1 beleza natu�
'*

.., '" •.
.

I ral e esplrttual, ficou de"!'nOl1l1CaIDente aproveitados, �'·St a ferrOVia Santa.fin�tivamente n� m!u co-
,

I r�çao a sua patraa, a qualCatarina che9àr até, ali . envio uma grande bençlo" apestetlca",

... ca .. _..,tra_IIO'I� __ ..., ..... � o

hicompe��.nte e� Ta S.
�o Püil'&1 julgar (li fian
du ,h� Sih-hllo dJ!l�:ues

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"

GAA Plorianopolis--l939
Oe-partamento
de Educação

.crpio de Hamonia, D I
-

.

.

�ela resolução n' 5.371, de ec a ração27, de fevereiro. foi nomeado o

comple�tatist� �estor Souza, á,' Praça Pelo Interventor dr. Nerêu Ra-
Pela resolução n' 5.364, de para exerev. mterinamente, no mos foram publicados trez im-

27 'de fevereiro á 'vista da pro- corrente ano'!etivc), as funções CYRIACO CHRISTOVAL, flbaixo essinado, declara portantes decretos, o .pr\meiro. Foi o seguinte o movimento

'posta feita pela Supenntend-ncia de professora d1( escola mixta a quem interessar pO��B que retirou se .da firma CHRISTOVAL reorganizando os Institutos deld '" d f
.

d
E d dR' & ULlSSE'A d Educação do Estado: o segundo, urante o rnes e evereiro o

Geral do nsino, foi ren ovi a e ibei.ac Canéla, DO munici-
..

' a qual fazia parte o
.
socio IR � ULlSSE'A, pago expedindo Regulamento para os! corrente ano:

por conveniencia do ensmo, a pib de Hllmonia.
.

e satufelto de seu capital e lucros ('o!'lfôrme distrato arquivado na cursos complementares; e o ter-I C n ulta.: Clinica Médica 456,
Alice Machado de Faria rlll es- Pela resolução n' 5_372,' de M. Junta. Comercial sob n. 2336, assumindo o atiro e passivo da ceiro, expedindo Regulamento Pedi:ltriR 215, Especi.alidades
,cola noturna da cidade d.� São 27 de fevereiro, foi nomeado o

6rma extinta e continuendo cem o mesmo ramo de negocio sob sua para os Grupos Escolares.
" 14, Operários da Prefeitu'a e

Francisco, pera o Grupo �sco- José Manoel Balbinode Anarade, 6rma individual à lua Conselheiro MaL-a n. -33. teldone 1115,

IS'
famihas 82. Tetal: 845.

lar "Felipe Schmidi", da l'deri- para reger, interinamente, no cor onde espera merecer de sua distinta Ireguezia a mesma consideração Moveis paulistas DoenteS lnlernados: Hospital
d: cidade.. rente ano letivo, a escola mixta dispensaaa a extinta firma. .

.

'. de Cal idade 6, �Aate!Didade 2.
Pela resolução n' 5.365, de de Gustavo Richard, no tl)UD1- FLGRlANOPOLIS, I' de Março de 1939.

Vende-se na Ponta do Total: 8.
.

de 27 fever-eiro, tendo em vista cipio de Hamonia.
,.

�yriaeo �hristovaI Leal, residencia de Agapito Vi�i�as: Séde �'. Distritos 3,
a proposta da Superintendf'ncia Piea resolução n' 5373, d� De acôrdo

Roslind.o, que fica e.ntre a i C?r-eraIl03. dei Prdelt�ra J, Hos-
Geral do Ensino, foi removido, 27 de fevereiro, foi, norneade Irê S. Ulisséa

rua Piaza e Balneario, no pitalares I 03. Total. J 12.
.

por cpnveAniedncíba I dOO endsinoda José �10n.orio Trentino, pará"l�: .', Firmas reconhecidas lado da praia, um quarto
A �equenas Int�rvenc;�e5: ASSIS-

professor
..

s tu a ue e� ae ger, m�erlDamente, n� .correiRe ..; <, N. 94
.

". 5v-2 de casal, com nove peças ter.c�� 3, Hespltal 3. Total: 6.
Souza PlOto, do G!UPO Escolar an� letivo, a e:)�(_:la. mixta de,�•••••••••••••••"••Me•••••••""'."••••"'eMQ de madeira fina e mais um Injeçõesr Íntra-rrrusculsres J 85,
«,Profc,ssor� Mart� ravares> , �a Seh� I, no I1IUalClplO de Ha- . f"A.G ., pecliché, uma cama de 501- Endo ve�osas !.. �(jtal: 192.

v�la de RIO Negrinho. no muni- moma.. �L ... ..', �_.
asera toiro, um guarda casaca com ,�urallvos:. SImples 99, Espe-

CIP10 de São Ben�l\, para of Pela re50lu�ãO n
.

5.374 de R.V� «! Gazeta» encontra-se espelho, um guarda vestidolclaJlsadcs 9. TOla!: !?8. .

Gru�o Esc,olar «R�uhno Horn»,' 27 de fever.eIro, fOI no�eado ... á venda no «Salão Pro.. I e objetos miudos. I
Exames de Lab ratónos: Uw

dI! cIdade de Ind81�1. : comalemcntaristaDulce E�pmdoJa gresso».. IN' 9j 8 V __

2'
nas 13.

� ..'
Pela resolução n 5.3ó6. de para reger, interinamente, no j .� '---'--_ .

_,_ I Ate.tados: Óbitos 2, Diver-
27 de fevereiro. foi nomeada a c.rrente ano letivo, a escola !J I" .. .sos 6. Tctal: 8. .

(ompl, rnentarista Amelia RHlp� mixta de t�io Dollmann, no

I San a to r i o
'"

San t a C a t a r i n a ,_, Inspeções: 5.
. .

.

para reger, interinem ..O!t, �,., municipio deHamania.. Viagens aos DI&tIlto�: 3.
COJlente ano letivo, a esc':lr ItllX· Pela resolução n' 5.375, de "

--

Receitas aviadas: Assistência
Ia de Boa Vf5�:") no wu!.Hci�.io 27 da fevereiro. foi nomeada a ft Ad"

1.130, Para o hospital '-} I,
de Arerang!lÃ. 'c0mplementarista Evalda Pinoui, Ur I( n re Kiralyhegy P�ra os Dl�!ritos 116. TuL.ll:
Pela resolução n' 5367, de:pa!a exercer, interinamente, no Ali Combinação Feliz" nas 1.2íi7.

27 de fevereiro, foi dispensado,
i

Co; e ite am letivo, as (unções perfumarias é arte que rão DIRETOR I'ROPRIETARIO I Dceni, s Mp.lficulados: 349.
Manoel PalSlino de Oliveira, das' de professora da escola mixta de encontrará simile. As fOl'.no Comprimidos d<! quinina en-

funções de professor da e�cola. Rio da Prata, no rrumcl(Jlo de las dos Tres Elementos' Estação PERDIZFS � Vila Vitoria __ o Estado
I :regu�3 ao� !ntcndentes: 7DO.

miXi8 de Boa Vista, no muni-, Hamonia. dirmordiais da 3eleza sãu de !:.anta Catarina

cipio de Arar.élIlguá. I frutos da "Adoraeão" IBo� nenocio
6

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado V
Pela resolução u' 5.3 8. de (

-"'_

para o tratamento couservativo e cirUl'gico de doenças pul- I Vende-se. Nlagnifica chá'
. 1J de fevereiro. foi dispenda, a i

"., monares (pneUDJotOl'ax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana- • cara ao lado
�dido Jo!\quina Xavier de Cor" Negocio de· Ocasiao I

'torio encontra-Ae locali"ado na Estação Perdizes - Vila Vi- da Estação Agronomica, (om

dava, do garco de ,ervu, e do A uga-se toria, na Estrada de Ferro S.' Paulo - Rio Grande, 800 ot;ma, confOltdvel e grande CEls.a

G E I R b r' ; metros sobre nivel, possuinJo uz eletrica, agua Elncalilada e d d 1-rupo. seo ar.« o erto • rO"m- ',,;- Vende-seu'ma boAa casa re'cen- d dI)' I b
. i, e [fsi edcÍ-a, be o pomar, J'ar-est.ra as e antornove, com cima sa u errImo.

PI)WSkl», da cidade de Cruzm8, temente construida, tendo bôa a- Aluga-se a parte térrea do so- I O Sanalorio encon�ra-se instalado com aparelhos mo- I
dins e inuIDPras benfei!Jrias. Ois'

Pela r,es\.llul,ão n' 5370, d,! gua, privada, uma outra caila, brado, á Rua Conselheiro Mafra,

I
denloS' de Haia X Heliodor.OmJas Curta� e Laboratorio i pÕe: de grande extensão d.! terras

27 de fevereiõo, foi nomea3a, a nova para despejos, e com terre- n. 84, própria para casa comer- ·para exarnrs de escuno, 'SJZJJ 'iHl<lUGfetc. :

para fins agricolas ou divisão em

compl- rnentdfista Carme.lita Í\1tclt.. D_) pl'Oprio para outra constru- ciaI.
. Seção B�Jparada para coo valei!�enteB de doença.8 graves, I .:,' lotes.Trata-se com a dr. Aderbal I

••

d'
. -

( I )
Para reger interinamente. o') cor-

çao.
S I est,:lC>O pos�op�rallvo. 1m la u Ismo cromco ,ma afia, esgota-

. I I '

Tratar na
Vêr e tratar com o Snr. José Ramos da ilva. menlo, etc.

Idp.Dtoe ano letRívo'h a descola míxta Cardoso, em João Pessôa, perto I. i N � ROUA T!<AJANO N' 15
e 1l<léH'o íç ar ,'\0 mun'· dr) Balneario..

.

IN. 19 15v-3! -�-

.....

----

4 M,

•

.....,;0;;;.;.;;;:.
•

J P.,
,

T
.

-, . c; ,'" :�J!+�::��: � t, -.' ,�.� !'W'S�

G�=,� re �.�.... ..

.
G

I

-Reorganizando o
,

ensino
.Assistência
MU,nicipal

emoorio de fedas de .Santa Catarinao maior

I Por motivo de balanço e por estar a chegar,. dí retamente das,' félbr icas merc idorias contendo
,

as ultimas novidades, esta casa resolveu iiquidar seu atual sL.ck, por preços ba:xos

SEDA.S
20$ e 25' por IS$
4$800
4$500 e 4$000

6$, 8$,' 10$ e 12$

Llngerie e Jaearde
Eseoeesa 5$500

.

e

Laqué com 20 côres
Listada, para homens

12'

�

Jersey, com 1,40, 15 côres 9$500 'IMusseline9 estampada, de 22$ por 16$ I
Patú -18 c�s, de 20$000 por 13$OOi) I.I �Ioqué - 20$008 por 12$000

Georgete- 10$ - Frisotine-6$

__

Crepe Romain-16$"por 11$-12$ por 8$500

I

Linhos e casimi�as
.

�
Grande baixa-"lO a 30'1. 1

M E I A S
Filidor, fabricadas com fio de ouro

Musoeline, 7$000, 9$000 e I�$OOO

Sóanente neste anês ,... Perfumarias para liquidar ,... Baixa geral de 30 a 40·'.

Rua Felippe $chmidt n� 2,2
'TELEFONE, 1.401 15-3�. 87
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A GAZETA Delegaçao gaú-Nessa: ,V ida
Dlrptor • Proprietario JAIR 1t CALLADO oha do ca ri) r:>e - ,lNIVERSA�IOS

. p.,r.; 'I'iiucas: Ot.cili••o Silo

____F_I_o_ri;;;;pojis, 5 de Março:.'de,l93) Onato - ,de rcmO') DR. WANDERLEY JUNIOR Y��:�a Itnjaí: Elvira Souza, Leo·
,

A f ' id d h'
'.

t
-', nor Terxeira e Maria Teixeira

e emen e e 01e, regia a a Para BI ' W ld
•

PORTO ALEGRE,4-Sp" rosa, e Valter Holzberger, f'arci passagem- do aniversario natàlí- li ume�au. a emar Le-
. '

d '1 t idi d
IS, Arcea Pereira da Silva Nel-

." '17 h I V' I' id d I b fi CIO o I us re caUSI ICO sr.

r'l M'
'

.

'

gUJU, ontem, as oras, pe o igno I, presi ente os c u es �

W d I J
.

son artins, Ivo Martms João'

It ímsé
' I' I' d d' d d

an er ey umor. Gama e J
_

MI' .

'

vapor a IIJ, pari a capital 'CIa ia �s e gran e numero e e5- Espirita brilhante, inteligencia
oao a aZI.

Republica, a delegação da Liga portistas, Ao levantar ferro o, previligiada, a que se alia uma

Náutica Rio Q'andense, que vai Itaímbé, foram vivadas a Liga fibra de lutador das mais vigo-
FALEC�ENT,OS

representar o Rio
-,

Grande nos Náutica e a Confederação Brasi- rosas, ° sr. dr, Wanderley Junior A' AI
.

L
b 'I' dI' d D por todas essas excepcionais fa-,

rua mírsnte . amego,
campeonatos rasl eiros o remo, eira te espertos. Id d di'

_

Iid I
138, faleceu o jovem Mario dos

I' 19 d N d It' bé f'
cu a es a sua comp eiçao I a -

A
. A

'

a reaizarem-se em o corrente, o mastro o atm OI
ga e cavalheiresca goza em nos-

n1<'8,
.
que �nte'ontem ás 17 ho-

mimoso-,Tricol: na Lagôe Rodrigo de Freitas. içado o pav.lhão da Liga Néu- so meio dás mais 'justas, e mere-I rdas'Tf�1 sepultado no cemiterio

P I
.' , b

' id
'

'

.

I
a rindade

e a primeira vez, os gauc os nca. CI as simpatias. -A' 10'b dA.
Tomar un: rumero d1visi- concorrerão a03 campeonatos de Os remadores Henrique Kra- Pelo transcurso de tão signi- .

s oras: � ontem fOI

Agentes-correspondentes em to- vel por 4 d'
ficativo acontecimento, será no

inhumado no cemitério da Trin-

das as localidades do Estado.
' . to os os tipos de embarcações, A nen Filho e Helmut Glim, que di d h' di

.

,. dade (i) cadaver do sr Manoel
1 a carr

-

2 ]1..' b
la e ale o tstínto amversa- '. '.

-
,

. eira: ma 1:3S jun em ainda riograndense seguiu fazem parte da tripulação do out- riante alvo, certamente, das mais �en�roso, fale�ldo ante-?n:em no

C I b
N tas pelo direito; 1 laçada; assim constituida: rigger a 8 remos, seguiram, hoje, expressivas demonstrações de apre-

dIStrIto do Saco dos Limões.

O a o r a ç a O 4 malhas pe-lo direito: I Ia.. Chef.. : Generoso Alves Fer, de automovel para o Rio, afim de ço, a que não faltarão as nossas, V�dçada; 2 veu s; Z malhas jun- reira, tesoureiro da Liga Náutica; se Incorporarem à uossa delega-. com um abraço muito afetuoso I a l1lilíta'r
Ú conceito expresso em artigo I d' it 1 I d ito umí d

tas pc o Irei; aça a; e técnico: "João Valeu Fiiho,�ex- ção,
e mm o amigo, a par os votos

de colaboração, mesmo solicitada, torna ao sinal (o) ice-oresid d L' N que fazemos porque a auspiciosa
não implica em responsabilidade ,.:. vrce-presi en, te alga áU_,tir.a I I

'

"Id'
RIO, 4 - O capitão. Felínto

2 T d lata se repita por longos anos.

ou endôsso por parte da Reda. ,a. can errar o a pe o .. atual presidente ,do G.P.A. I Not'as Ca-- Mueler, chefe de policia do Dis-

eão. ' Iavesso." Remadores: Sk)1F _ Norberto
I

,MAJOR JOSE' AUGUSTO DE trito Fedel'al, baixou a seguinte
3a. carreira: 2 malhas EUR"nio Dieh, do Barroso; dou- tol-

"I FARIAS portaria:
Assinaturas pc-lo direto "(o); i laçada; ,le-sk IF--Alfredo V)alentino "Pe- I leas I

«Atendendo-a conuideração que

Ano 50$000 -

A data de hoje assinala o trans- devem merecer os oficiais do

Semestre 30$000
2 vezes; 2 malhas. juntas !7h"LI € Lauro jacoos.do 'União; I

----' curso. do aniversario natalicio do Exercito, determino ás autorida-

Pelo direito,' I, taçada; 4 ma- óut-rigger a 2 remos sem patrão conceituado farm ti dea nol
. .

-

Trimestre 15$000 ' , J., aceu ICO, por- es po rcrais que prescindam da
lhas pelo direito c torna ao -;-Lu,lz �aiva Antunes e Jacó I Hoie,2·"domi.ngo da QIl�res. poeta:1O da Farmaci� �SantQlexigencia da representação de rio'

s na I ('I), ';ch"llItt fjO Vasco da Gama'out-' ma, haverá reuniões das seguínten A.gostInho »', n03SO �artlclllar ami·
1
cllmentos de identidade, �pmpre

'::5' pa�a a caPi5t$aJ�o 4ô, c:'rreira: Pelo avesso tigge,' � 2 remos com pa'trão:!A�socia9ões: �s 15,30_horas, da go �r. malor Jr:se Aagusto de1que os mesmos, transitem fuJa-

.� a' som por d ante. I fI.' 'V A K k'
DuetorIa da Congregaçao de Nos· �anas. ,

., ! dos nas estaç_ões das ferrov'iat-,de·
A eorrespondência, bem como

�ntonJo ercato, rtur ester P. S8 Senhora das Dores' ás 16 bo' üotado de excepCIOnaiS d(ltes de' vendo aquela exiO'en�ia de ser

os valores relativos aos anúncios e VIii Schwaltz, patrão, dó Bar-I ras, da Congregação' de NOBRa c�raler e de trabalho, o aniversa-! mantid'a apenas e� ép:Jca arlOr.
e assinaturas devem ser enviados ...Ad

'.
d

'

roso; out-rigger a 4 remo, sem Senhora das Dores; ás 17 horas nante goza .em nosso meio de: mal, medi&nte entendimento pre-

G t FLAVIO FERRARI �e e amIgos e vossas roupas, ; . C
'

m a t I ri I
-

I' d
ao eren e dando preferência á I

alli\o: Q.valdo Slhelfa, Manuel das ?�gregadas da Imaculada ti v s o cucu o e re açoes, vw E;lsta chefia com o ministro

I T· t
'

·

S I"t Sílveira, Joaquim Silveira e Lou, Concetçao. ,endo grandelI'ente estimado por
� da Guerra.

I n U r a r I a e e a I S I d
t,l)dos quantos com êle privam. I -Foi assinado decreto nomean·

Z' I=T I L H A S i rív: j.
I '/ei�a: : Doca degli A- Explieaeão do EVaDa

Por tal motivo o maior José i do o bacharel José Ma'rques da

L 1 de JOÃO JOSE' COSTA. ,br z_z: out Jlgg_f a 4 remos com delho
A.ugusto ,de Faria�. verá �e[)ova-I Rocha, J1Ar� s�IplenLe de auditor'

" I patrao. ç,dmundo qcnnet. Lauro ti) io, �o ?Ia de hOJe, o apre\!o em na, �a. AudItorIa' da 3a. Hegião
_ __'__ -Rua TiradeIlte, 7-Telefene; Heberll'. Arnaldo Ileber!e,Carlos O E h dA

'

d'
que e. t.ldo,_pelo gra�d? numerolMlhtar: reformando o general do

'

1213
'

eh' t V I' S h
'.

d vangE'1 o elite omlOgo �le feh�lt�çoes que Il'a receber, divisão da reserva de primeira
Reminiscências

.

A :Tinturaria Seléta» não é a
I
B

lilP'? I e ,li c war z, o refere-se á cena sublime da trans- as quais Juntamos .as. nossas COIU classe João Lopes de Oliveira e o

. .

d' t' I t' I
arroso e cu! IIgger a 8 remos: figuração de Noaso Senhor ocor um abraço afetuoslsslmo. general de, Divisão Abrll'no Ponte

maur, roas In,ISCU Ive_men e e a
Alf d V I_)' (G P A) C I -'d'

.. '.

O artigo 21 do codigo de melhor. Para isso, tem operários . re o � a.'U
:.,'

ar os rI a seIS .ou OIto dIas depOIS que Bandeira.

Posturas de Desterro, de 1833, competentE'S e á altura de sua I
Melo (UOlão), Ahredo Slrehlall Jesu� CrIsto pro�et�u a Ped�(1 MA�OEL CRUZ -O �illistro da Guerra aprovou

é
.

d' fama. -, Atende com a maior, (G P.A,). Henrique Kranen Fi o P�Imado PontIfIcaI; com .r�z�(' A data de- hOJ'e regista a 11a�-1
o .ac�escflmo?e um membro na

uma sugesttva amostra a ar.tJga rapidez',-Entrega a domicilio. Ilh ( P A) J .
I V

'

V' conSIdera-se essa cena o eplsodJO < d
' .' .. ," mlssao rancêsa.

legislação em matéria de higiene N. 29 _' P. II o '.. ",o,e elUl\r I�' culminante do Miniosterio público ,agem .') amversano' nattlilClO F"

,preventl'ua'. '

.

I
na (Vasco). L,UlZ ,Buchman:l (u.11 de Jesus: os milagres que o Cris-

;)0 nosso prezado amigo, sr, Ma- � OI �sslOad� decreto tornando

• P ) d \ noel. Cruz, 'conceituado funciona' �bflgatoflo� os mterersticio9 para

«As pessoas acometidas de
,A. ,FIe en.:o faddewal!( {a�-lto obra posteriorwente são are rio do Tesouro do Estado.

as promoçoes a todos 08 postos

eldantiase, ou mal de S. La�aro, Sul a �,n�far,��. ��m� g.uer�a por C )••Hf'�mut Glim (G,P.A,) e n!s seis, até ,a sua do!�ro'3a Pai Dotadô de excepcionais dotes
da Armada.

não poderão vender em casas dr. causa de colonlas na Afnéa -ou lOtavl' Santns Rocha

(o,r.A·)'i:x;ao
e l\Torte',a pregaçao de Je, ie inteligencia e grandes/ facul- O�,----)\-..;....;;__---�-

negocio de qualquer natureza, em, ?utro ��8Iquf'( lugF\í� .10
I
p�r�,!,: '

"

,

" ',:;í�-' :,�ll����Qbe�ll: m��â:ia fr:J�:nt� Iades de trahfllho, rodeia-o um governo do "

que seja, ou mercados pub!ico�\ MI5\fVl;;ta ac��sel,ha ,o I.arr"go 8, - Re5efva�: '�rvlO<f" ��'df���O, ..T�ansfikura_ção e. a Pàix��..,\��\em Larg(; circ'Jlb de reidções, que hoje,
R

: '

sob pena de 2$000 dé murta: comprar a malar
I qU::lr;:ldad� de J,3arroso, Ruben' ��artmf{Pipa� ,pregue �m JOstrUlr 08' d\scítlUlos

Ilerão ens�jo de testemunhai· lhé� -'7" eich disistiu do
tstp.s eilfermos serão apartados terras, procurando, garantir a sua �aio), do Vasco .9a."Gama, t:'Ien..\ com r�petidas alus.ões á pr�xima

()

:i ab�����:> felicita o muito

.

,

de dentro das 'PovoarÕes se posse; ,porque, mais cêdo ou �iéJue a�névenu!l(GriJQ),',do Bar! \.Mortte�.Des_tartel' e.mbora seJa um cordiaIÓl'Olnte. processo contra
, • =!.' I

,',

�d '" '<
- !

,

. 1, J ;�con eClmento g orroso, a' trans,

\uas CIrcunstancias o permitirem». 'lla15 lar ,E. os pal.t'1I etircpeus, ir'-, t d - ' 't' :' ;figuração está satur'ada do p'en T S h h• 1 AI h ;t=..sua II e x ranscorre, h.oje, o aniversarie C use
·

especla mente a e�an a �e 'I'
� '" '�'_" .samento da, Paixão. Quiz Jesus I'

, "Ig g
A

nata ICIO do interessante menino

"puros d08 "trusts'" apoderatão <Ias ÂmeCiC8b Cen-! g r O n,�m Ice " �ostrar sua glória aos tres di� Lucidorio' Fernandes, filhfl do

de maderelros, 'ral e do Sul para o. esta�-,de-l: "

'
� clpulos a que� !rocara o nome, rlOSSO prezado amigo ,sr. Polidoro

,

.,;imento de arianr,s, por se tra· CO'00 pceliminar do jogo jl!Gi
a Ped'r� o FrlDClpe .do� Aposto- Fernandes, zeloso funcionado do

d' d C'
'

,

h"
-, los. a ,::5ant18go, o prImeIro mar b

O Governo da Republica es- tar
... �dPal';(5 atraza 05.

d' �14 -/P
.

t"ncúnt,adr-�e-ão. 0J; (às tir daquele Sacro Colegio e a I
epartamento de Saude.

tá com um caso a resolver so-' c..VI er.temente, ou til o 1>50; noras os qua ros auma re e- João, o apóstolo Virgem. E eles

bre «tIustS» de madereiros do não passa duma �randíssima �bla· ridos. O Estudante, tem em -seu vir'im Nosso Senhor transfigura· :UABILITAÇÕES
Paraná que, á revelia das enl:- guell, ou êsse vagi) e indefinido cêlrt€l inúmtr!�s vitórias, tendo:ba do e depoi� Moisés. e Elias, o

dad�s oficiais da industria de sr. Mis?iv�ta é do lJ'esmo estôfo gueadc urna únir.a vez, frenter ao. grande LegIslador antlgo e o re- Estão-se habilitando para casar,

I
'

, .

f
'

d d - d B '1
..

d presentante dos Profetas com- no Cal'torio do Registro civil, o

madeiras, daquele Estado, e sem que aque cS Impagavns rancese- gran e esqua Ia, (), rasz, �'provando assim q J
'

.

h
,

h
.

d h T'
ue esus Vln a sr. Luís Battidtotti e srite. Zita

conhecimento de quaisquer dos ZIO os que costumam, aIO a 0- Ilticas.. aperfeiçoar li Lei do DecâlQgo.c Schl.e�p�r, fUha, do sr. Pauli)

departamentos, sindicatos e asso- je, endfteçar cartas aos SI'U O AkrollOm.zca - por l$ua '!Iez não, derruba-la, como fora profe, Schlemper; ti ,sr., dr. Henrique

ciações quej em conjunto, ou se- amig,)s neste lado dQ, AtJantico, conta com ba5tan�e. vitór:a,s, erltre tiza��. Por-fim, a Voz ,do PM :João Branne fi 'á"sritá. pr fessora

Paradamente, controlam sobrescritando com a mais cras�a as quais uma em Blumenau.Q,!!4,n :l�te�no�, f�,andf� «de uma. n_!lve� .Isabel Leai: o sr. Hermoóenes
e onen-

,

'E 'I C I 'p
, I -

.',

d d�' "�A umlOosa� con IrmOll a mIS'laO dI- Pedro Rech 't R M I
tam o nosso comercio exterior, Ignora,nela: c, r 51 - () o,me,. or, to a e�ca.c1.çao dI') qua' ro ,!l, P,' ":_ ,vina do Crista: «Este e' m'eu FI"

e a sn a. osa a -

Q J d b ' é
vina de Souza, filha do sr.

estão firmando vultosos contlatos lugualsc» ......1 lu o não e treta, SI Rronomzc:.a na :l sa emos,af '!lO lho muito amado, em quem puz Se�ismundo Souza.

de vendas de madeiras com o é de carne e f' 50, êsse sr. Mls- presente momeoto. as minhas complacências: - ou·

edrangeiro. sivista está atrasado, na concep' O DtécoicoR-Teotooio Nunes 'do vi-o». Obedecendo â ordem de JS'ASCIMENTOS

Nesses casos nio é só o· pen- ção da re;slidade americana em quadro dos nMliionarim;lI," q�e- Jesus, E)� tres esc?lhidos silencia·

d ' d d d P , Iram «at. que o fIlho clo Homem Com.� nascimento de mais

to Je vis.ta da nosSl economIa na a menos e uzentos anos. reu o imitar imrnta, so esca ará resu8citasse dos ,mort.os». Esses uma menina que recebeu o nome

que está em jogo. Ou-quem sa�e? -sofre de tão o q�adro na hora' do jogo, pe- tres escolhid'os presenciaram taro- dp, Vilma, está em festas 'o lar

Nunca foi tão necessario qúe aguda mégalomflnia, que cflla- dinclo aos componentes do EsljJ bem a dolorosa agonia de Jesus do sr, João Lemos.

tais operações e conlratos não, mente acaba�á estrebuchando nu· donte, paHl estarem em frente 'ào no HGrto das Oliveiras, assim

seJ'am concluidos, snm a audien� ma cami'sa-de-fôrça, 'Caté Jav3. às 13 horas. com.o. ti�han1' presenciado !lua VIAJANTES
� glçlflfIC8]ao.

cia dos poderes publicos, como' , A transfiguração prova a i- Acha-se nesta capital, acúmpa·

neste momento de subtilezas in- men.idade d., amor divino que nhado de seu primogenito Gil-

ternacionais... LI·Y arllla Schu'dt levou e Deus de majeltade a 'berto, o sr. W. C, Chaplin, anti-

Eis porque êsse ca:iO do Pa' .
l ,_, . ,

'

I sofrer 08 maiores berrores, pela gn chefe da estação da «Western

I I·, .,

. Salvação de nossas almas. Telegr. Co.:t.

raná contra o qua, a Ias, Ja prQ-
----�.-� ..--------_ ... -------� -Chegou ôntem, do Rio de

léstou o Sindicato Pa!ronal de d H" O L IGOCK I
Uma assinatura mensal Janeiro, o sr. DioclecÍano Coelho

Madereiros de Curitiba, assume e. .' ',.:;�' ,
de A GAZETA, custa

'

de Souza, novo inspetor Regional

aspetos de questão muito deii� �apenas 5$000 do Ministerio la Trabalho, nesté
. _ Livrada, Papelaria, Tipografia, Encadernaçã') e Fà- _- -,� Estado.'

cada. brio de Gari_�·· b'}s de b-Jrracha Procuradoria Geral
do Estado

Exp����ill·Para a M�;I
I. (f;oDl!iJlltorlo de

FLAVIO FERRARI II Mlle Z) IRedaeã� e OfleiDaQ _--_

•

----

---

R. Cor.5elheiro Mafra, 51
FIQrianópolis-S.Catarina Ponto

GERENTE:

�,

BERLIM, 4 - Os circulos
yienenses geralmente bem in
formados anunciam que o go
vêrno do Reich desistiu do pro
cesso contra o ex-chanceler
SChuschnigg,

41 P.

Do sr. dr. José Rocha Ferrei
ra B�stos, rect'bemos' gentil' afi
cio, em que 'nos comunica he
ver reassumido o exercicio do
cargo de Sub-Procurador Geral
do Estado e bem assim o de Di
retor do Departamento de Admi
nistração Municipal, no impedi
mento do Diretor Geral.
Gratos somos pela deferencia

da comunicação.
"

'

Passageiros que chegaram pela Ve'nde uma casa ce

Empr�za Viação Athe'rino em 3
....se tijolos, 'c.Jn-

de março de 1939. tend@ agua, luz e esgoto; e
De Blumenau: Eurico Fontes, construida ha 5 meses,' n:.l

Mario Fontes, Antonio Cabral Ponta do Leal-proximó a, I
Nilo Silva e Maria Silva.

'

'

De Itaiaí: Deoclinto Santos, Balneario. O terreno méd;,!
Agenor F. Ferreira, João Domin- 4J' metros de fundos por 10
gos. Le/mor Teixeira, Franciséo de fr�nte.

'

Medeiros e Maria Nunes� Tratar nesta redação ou

Pass'igeir09 que seguiram pela
com o proprietario na mes

Empréza Viação Atherrno em 4 ma,

de março de'1939. N. 97

BELIM, 4 - Os circulas vi ��
nenses geralmente bem inform ,1-

dos declaram que segunda-felL!
ultima as autoridades do Reic:l
resolveram renunciar a qualqu �r

acusação contra o ex.,.chal1ceL:r
federal austriado Schuschinig (

acysado de responsavel pela;
execuções realizadas na Austria
quando do "putsch" nacional�
socialista qe julho, de 1938,
Ao que informam esses cir

culos o ex-chanceler deixará
dent..ro de algumas semanas o
Hotel Metropole e se retirará
para uma pequena localidade de
Alta Austria, Desde o dia 27 d;;!
fevereiro ultimo a esposa do' sr.
Schuschnigg está autorizada a
visita-lo diariamente durante uma
hora no Hotel Metropole.

Dr•. Pedro de Moura Ferro
AdvogadO

Rua' Trajano 1. (sob.)

Velho PapãO' Artigos para 'escritóriJ- L�vrus em brancos -Arti-

60S escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
-

----

Aceitam·se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de' datar, de· metal,

tilizar estampilhas
Hua Feli.pe Schmidt,

F�orianopolis," Stà"

cha:lcelas,
para 'inu·

o � Novidades» • importante
diario de Managua reproduz o

trecho duma carta que uma per
; onalidade alemã, endereçou a

um amigo comercianle na Nica

(agua, em que diz: «A Ingla
terra e a França preferem que a

Alemanha tome conta de territo-
•.rio. Dás Americas Celltral e Ido

'-.,_

27
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'.

:Plorianopolis
�������������������������������������������� 7'

.\li aç.ã o Urussanga
.

SEGURANÇA-- RAP.IOEZ _. COMODIDADE,
Dirigido .pelo socio JOSE MAXIMO'
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

escalándo por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Coca!,
Urussanga, Orleans, S. Ludgero,Braço do Norte e CapivlUj
DUAS VIAGENS SEMAN.o\IS em combinação com as

linhas de onibus Araran(!,uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e. sabados

ás 5 horas da manhã
SArDAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos,

ás 5 horas da manhã
A linha d� Porto Ale.gre chega em Araranguá ás
quartas-ferras e sábados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-fetraa
AGENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqu;
hinha: Gabriel Harns - Cresciumar Ado Faraco Filho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãôs-Urussarlga: Rosano,
Oamiani & Cia.�Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braro do 'No t d' AI d S':8 r e li IUo � exn re mn

AGENTE EM FLORIANOPOLIS

JOAO NEVES
Rua Trajano'!! 2--Fone, 1855

DOTE� Df!St V_IAJ1l.NTES- procurem para se hospedar em At·arauguá!'
_>'C�_'iii'-,-:!prle orlo

- JOSE' MAXIMOI. . I :
i

�

iiAk.-éi�·-
. .

a VENDE�?E :;- terreno no

IU-I(:HAR LAUTH !
C A F E• J

gar Barrelfos, cem, duas casas .

' 'IA V A de tij�los nov��, um bom pasto, é. o creme que, revoluclO?ou o;
cocheira, e boa chacara e agua I

r,. ufld? velho, e, ora revoluciona a

I'
com uma linda praia para bd_IAmellca do Sul.

I

�����������������������.�.�"::""'�

nhos, fazendo hente com a , .

.

. I I, N

I
Estrada Geral, que segue pa.ral

CHARLAU-TH :

i �MPREZA VIACAO ATNERINO
. Blguassú. A' tratar com o pro- I I ---------2.-----

___• prieteric+-Pedre Sipriano Jal
não é um creme comum

I'
CARGAS .ti PASSAGEIROS

Silva, em Barreiros.

��G�,�R��A��N��D��E���H�·�·�O��T�.�E�-��L��M�·��O��D��E��R�·�;�'�li���;�:INW���;�=IPROPRIETARIO ' : irrita'tlÓ deiKando-lhe a cuti- ÇÕES NO ESCRITOiuo ,DA EMPREZA, A' RUA CON- ,

Joào Ku hn I 'limpa macia e f�esca, -

J
SELHEIRO MAFRA, 29.

.

-

CMXA POSTA� � �DEREÇO �ELEGRATICO: .���·�.��_���.�.?���m�.�?����·i·i'�·�i:i!,i9�����!��.i'�?�;�i? �._
Grandhotel

II Serraria 'São Jo�o' I
no distrito do Estreito :

!

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

metros.l_Bem sêca e de otima qualidade.

DISQUE PARA O N.3 -ESTREiTO

...............................0 ....

.

-:: E:eia. preelsa
e

de

i

:: ':=::I �.:Disque O n. I.aoo de seu telefone e �

terá não só para seus passeios, como também para �
viagens.

:atJHP
_ .

...rAT;.;i:tq;.;'!..�· .;..:�::---!.;;I,t'.;..���
.�- =-��..;,�.�I.:"-t-

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernllrdino' dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldetniro Vieira
Patcocioio Vieira
Rubens

São todos carros modernos e confortaveis dirigidos por
hebeis volantes.

'

o

502
503
305
514
510
521
525

Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otima
sorveteria, estando habilitado a servir os mais es

plendidos picolés, sorvetes, beijos frios etc.

, -+,9

ttt**tvri

-4 de-lVlaíço
}

4 dê Ma�9-e -""_

Banhos quentes e frios a qualquer hora.

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te Telegrafes

CR·'EDll'O MUTUO'Em prédio proprlo. de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas

acomodações para os srs viajantes e exrnas. farnlllas, com luz agua corrente.

em todos os 'quartos ,

Tloatollle..to de
"

primeira, ordem ..

Dlarias: 10'00'0-12'000-14'000 e IO'fOOÕ--'
- ...

SALAS DJ:: AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDAO

_________
�_··_·"""'__·�'- ' __ ''''''_�'''·'·_·_,'''''''':':'''''_l�,._.,�·�t�..·_�......_

'.Çlube de Sorte.os em Mercadorias
w_

.

T, • =-Ó: _ ,_._�

6:600$000
7

MLitos outros prernlos manara;

l

Tudo pori$OOO IFantasticó.lI.-� Santa Catarina Formldavel,••

s ·A.

f. 5

AIEPRESENTA'NTES E

CA'RL-OS

Buzinas
BOSC'H

Matriz

I .'

,

DEF'OSIT_ARIOS EM STA. .. CA.TARINA

H O E.PC K E
- '.

I Velas te Magn

FLORIANOPOLIS.', -' 'X�"

••• , ....,. 1t2l".'., II.�••

•••Ih..... Mun". - Filiais Iln:
- - II '1'••1 ltl......

............ o.ftmonuj h.l.pla (I,. ..".)
1........ du•.,...,.......

A

••••••••0.._ .. __

.............

••••

Blum'eneu, Cí'uzelr. d. Sul,'

Jaln.lle, Lall••, Laguna, Sã•.
_

Franci... d. Sul

\

l��g/
iJ...,

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

'.-
..

De proma Munttlall

.

'. L. _, • '
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GAZETA'

.

.oIi.

-N ",'.'
, ._"LH .,,, . ).

, ,

A Z e:: T": A
'

I N'C-I."/CA
'. 'II I·�������·D'r.. A �!��d_� P. de Araujo _

Accacio Mo- ,�,'CáICUIO de qualquer" .
. Planta.execução, fís- m

, f\;;/l �-=D I CO >�
rei ra ;-.

� estrutura em con-
,

,
canzação e direção �

.Especialista em motcstias de, creanças, nervos l1 tem seu escnp- � creto armado de oba as . �tmpatu-ilsmo f' molestias da pele L:, torto de advogada á rua.·� e ferro ' Aparelhamento com' �
Tratamento do ernpaludismo e das molcstics da, pe- - ,�,:' p�eto. para ccnstru- �

le e nervosas pela .Autohemotherapta . Visconde de" Ouro' Preto ,.�. . çoes de pontes em

�. I ..
'

:"1
concreto armado .

�Constatorio e residencia-Praça 15 de Novembro, i3 n, 70. - PhOftP· 1277 •
.....:

" �Telefone, 1.584 . IConsuttas=-Des 8 às 11 e das 14 às 16 horas
-- I -I�",':' ," .�<:�������_

Calx 1 Postal, ,1-10.,
'

-

!'l]

'ttiX'R OE li06ilflU'
�ln�i-Jb��!{\("-.�G��I_��� .......

:���...�;J�; .::�::���:�
'

___
"!t;,' ;J l('r;

.

"{�::ID,A.I " fXl
;' ,�� n:::>U'4HAI � .�

�:.',�,f:·;1 �S�;�: '1,. Palácio "da Caixa Econom.ica ��t .'
. _,"" ii1 ;lV,1'i"/lAS D4 HUI

".0" "� [lA.fUH!l05

-t ,1>( kl"O?f����CM 1- Andar Ap t t �
Atende chamados aqualquer hora dia e noite

I, f;�I� :�!;:t.. '1 Caixa ;ostal, �'tamen
o

,�
.[Dr.' JOaq�im Madeira Neves

-,I t ;i� :�:�� 'I I
,I MEOICO--OCULiSTA

,
.R.:�.::: II�,�. Curitíbâ Paraná �'

I Forma!lo pela Faculdade de 'Medicina da Unlver- U: �
sidade de do Rio de Janeiro .•Para seu co�cert(:), procu- �� . �§J- rai a Casa MUSicaI, que,. co.n.

-

�Tratamento clinico- c clrurgíco de todas, as moles- t f'
.

1h
- �

tias dos olhos
.

.

a cem a e !cma __>�,.��.,.,., �r �> Jt!1
CUISO de aperjeiçoemento na especialidade, com o dr. Pau.

. mentada na ca�ltal. .: .����Y'�§�1:I' ���,�,',;,p(
'leoFilho, no' Serviço do Prof. Oavíd Sauson, no Hóspital .

RUlI?ãOg�,!?,t�'I'J:. " ",' t. --:-�-�
�A��t'...�_._� ���o!4.'", . f' !a.�:

da Fundação Gaffrée�Gu;nle do �ió d� Janeiro' I'Cmpleta 3",arelhagem para a suá especialidade ,'I "f1-,-, .....
..

.E·,,'

'

.Iet r·l· C a'. (urso de Maquinas -e Pilotagem.. Eletrec.idade Médica, CUnica Geral .

'

,

.

Consultas diariamente das 15 ás 18
'

1CONSULTORIO Rua João Pinto 7 ! oh. releíone 1456 PAmA" 'INST LA CES
'

RESfOENCIA: nua Tenente Silveira 5T Telef. 1621 ."." A ç., : DE LUZ, FôRÇA E' AN·
.

, ..

.

, '-.,." ,TENAS �J?; RAPlO, ,:CONSERTOS E AUMEN·

��������- '". �,
'

I'
., -. -

'

.. " T;gS ��OCUREM����.���.�j " A E�T'�'ICA J'I
'. '_ I

D A to .'
'

. '. I �TEM SEMP.RE EVi STOCK E A' VENDA POR
ÚS �,(�ll�l.h ';)SADOS 1)EVERAO DIRIGIR-SE AO iR·.·:1.. r. ugUS' �artelra e Enfcrm,eira I

iffl!l
PREÇOS SEM COMPE'nDORES NA PRAÇA, â

"

'�t�g't\3bg� t:.ft�,Y�1LE
de Paula' D flora Muller MATERIAIS E�ETRrcos, LU�TRES E ABAT· FLORIANOPOLIS I'. a.�. JOURS ELEGANTES E MODERNOS
'MEDIC.O R�a Ti�adentes, 44'

I NOVIDADES! VISITEM
.. A EI-:ei'trl.�a·· _������������_�

DOENÇASDE SENHO, Fone 1181 RIJa Joio Pinto n. 14 ...,

RAS-P.C\RTOS ACABA DE RECEBER UM FINISSIMO SORTI· Sandallaas de TleraCDperaçôes. MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRIC0S Novt .

'

'

,

-

I
.

'I DADE- NO RAMO-ARrIGO GARANTIDO"
.. Dr. Pedro ·-d.

'

Mou�a-'f�rrb_ V�hda e ihstaláçlo de contador de luz e força. por
pre,çQ� rnodlcos só na Casa A· ELE'T'RICA

••

Advogado

I
� '1M; r '

Ru& Traj�noJ rr ; �obraJo<1 ., Dr. ,R'ioardo
'

, ----I
i \ �ott-rnann - Bt, Aderbar· R.

Tetephone n: 1548- ''-"'', � -.

da -$ i Ival
, Ex-chefe da clinica do Hespi-
tál de Nürnberg, (P�""eesor I\dv()g�do
lndórg Burkhardt e Professor P. 15 de Novembro, 3 SQb.

Erwin Kreuter)
j Fones 1631 e, 1290

Espeelell.la em cirurgia
g8ral

'

M .h O I c o :0 p ti ., A D O B

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

IDAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA: A "RUA José Veiga 186
;:...:..� • <.<:. �.?",

FONE 1199

Consultorio: Rua Vitor
1\1eireles 26

"'s 1 0;30 e das 2 as 4 hs,

Rcsideincia: Rua 'Vis'o�'de
de Ouro Preto, 42-

Fone: . Consultorio, 1405
fone: Residencia, 1155

.. _,_ �""' --., ". -.r_ .('

--.,' ��

'Ianco do Brasil
•

alta cirurgia, ginaecologil, (.lo
.

'enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nerveto e

operações de plastic8

Capital 10G�Obo:000$OOO .

,'FUlldo de re.erva
.

258:746:100$000
EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANC.\RIAS
- '

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM ,TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL· '

RUA. TRAJANO, ,No' 13
Abona� em. conta corrrmte, os segúintes juros:

cp com JUr)5 (C01d E�ClAL' SEM LIMITE) 2% ala
cp•• limttaios (limite de 50:000$)

.
3% ala

cp. �)))Jl1r!s (idem de'. 10:000$) .
. 4% ala

ep, d! avin prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-
bem de quaisquer importanctas).

com aviso prévio de' 30 dias
idem cle 60 dias

.

idem de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensa.l

C0NSULTGRIO-Rua Tra
ano N. 18 das 10 ás! 12 e

du 15 ás 16 112 hora••

TELEF. 1.28;

RESIDENCIA- «UI Este-

. I
..

ves, Jlmior N. 26

. I.

__,TE�Ef:.J113J:� �

'1",.. M1;;.1 'iiBoabaid
(LINICA GERAL·

Vias Urinarias ; �

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto; 13
1 elefone, 15<}5

' ,

-I Res. HotelGloria-Fone 1333

�_IIJIII_"",III!I!I!lI�_IJ!IiIiI;lI!!!IIlIIIJII&"''' -I Consulfas'da� 13 á� (6 MS.'

LETRAS A PREMIOS
pôr 6 mêses
por 12 mês�

Sujeito ao sêlo proporclQnal.

Expediente: das 10 ás 12 e das'14 ás 15 horas
. Aos sabados: das 10 ás 11,30 horas

.

Endereço' téfegrafiêõ:�'SATELLITE
_._-�.,

TELEFONE
og;� .

fu
'

4% a.',a.

5% c

ErigeF,;heíro Civil

PREPARAM"�)� ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA
QUINISTAS, PRATICANTES QE MAQUINAS, MQTO

RISTAS E A TUDO MAIS QUE ilE REFERE A'
MECANIGA MARITIMA.

.

e calçados de todas as qualidades
-& :� ��,,��:i�';�,.:<"·�1'.in

TAMANCOSi mexicanos para
Praia de Banho

CINTOS, 'PULSOS, OLEADoS, CORI:DOES,
.

BONETS. LUVAS, etc.
Artigos para seletros e sapateiros .

Fatnica de Calçados ._- BAR-AEIROS
DEPOSITO, RU •.I\ CONSELHEIRO MAFRA, 3.

A. LHEUREUX

.. !4 I ..

........_ -4.
�

<.. ....a.::_ �- • .."-...��",,.� ...."' ... _

1::- ;,- �a.ry-� .:-
-

�_..:: � ��_.:._� " ,e@, ,,' ' I.· 4 " ! (

Olollrto,. listinçãO e Beleza
---.I�--�- . ICem E.conornia

nos Trabalhos do

fDref!ssienais habilitá'dos· pa'ra
cDs ramos de engenhar:i�

AGiministração. c9nstrução e re�orma de i
'

pagamentos em, prestações

Projétos e"rn ger'al
Escriterio central: Rua 7 de Setembro,

:Porto',Uni, lo
f.. ..-
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. EL.t-IO MIGO
Ilma das novidades literarias mais interessantes a marcar, com

I
dirêto desse grande e empolgante espirito, que entrou pelo' secule sentido superior da vida, no curso normal de seu ritmo!

traçOI! v}gorosos d� pessoal�mo, o ano �!e 1938, é, i?d.iscuti�elm6nte, literário, int�grado'na bandeira. memorável ;��J*r�lisberto C.al.deita», O escritor faz critica literaria com feição propria, defrontando
historia do lurninoao periodo do movimento hrasíleiro, ---essa obra a mais perfeita e honesta crônica dcs 1I09S0" tempos colouiais. a alma humana pelas janelas abertas da simpatia, debruçadas para

srmoniosa e rara, que a. .emotívidade sutíl do Senhor Rodrigo I '

. Artista, e sentimental, o vig(Ír()�o' ciuzeladór de perfis espiri- o parque de delicado lirismo. umbroso, cantante de agua corrente

Otavio .Fil�o intitul?u, sug:estivamente, de ,«Velhos amigos».'
.

tuais trab�lha na sua obra, ocredital;.J,Y_ com Err.erson, no
A
surpre- e nlUsic9do pelo passarêdo, com qualquer cousa daquele <processus-,

LI, 80 agora, hvro tao encantador, como quem se soberaniaa

I
endente milagre da bondade lnuunua e se delem, na' alameda no- recomendado por Rodó, na identificação de quem critica, ou anali

ri» beleza, passeiando pelas alêias iluminadas dos iardíns de Pla- turna da sua saudade, para () desfile. glorificador dos vultos de uma za; todo e qualquer trabalho humano.

tão com a fundada Impressão de que, no vórtice desvairador do geração, quasi heróica na humildade, e, em parte, já desaparecida: Que suave emoção vibra, na reconstituição das figuras centrais

IltiTitarismo brutal que nos circunda, o seu autor, transpõe os um- aqui, Ronald, o cantor admiravel (�as claridades embriagadoras da da geração dos mentores, cerno os qualifica o autor: - Mario Pe

breis de duas gerações do simbolismo brasileiro, com os pés lanha- America; mais além, Felij e de Oliveira, o' De Gê- aldy da 'pcesia na- derneiras, Lima Campos e Gonzaga Duque!
dos. e sangrando, pela aspereza agreste das devêzaa e das caminha- cional, o cantor dos remausos e das 'alíôrnbrás, em cuias estrôíes Mario foi o poeta das almas boas, o cantor das humildades,
das, mas com as aníôras das mãos transbordantes de rosas e de se sente o Cinza neutral dos musgos,' ondeue alvoradas destilaram, o f�a�ciscano descalço, que. na meiguice sem par de sua poesia,
loiros, e com o coração sonorizado de hinus:- Frei Gil, na inteire-I' na alucinadora -apoteose dos verões, 'a compensação gotejante dos atravessou todo o território do nosso período simbolista, pedindo á

za clássica das paginas eternas de Frei Luís de SOUz.!l, na Historia orvalhos. ','
. vida a migalha de beleza par 1 o quinhão de partilha, na divi-ão

e São Domingos, não deveria ter penetrado também em outro es- E, no meio daquelas amlzades dcsapar,ecicfas, Alvaro Moreyra do coração humano, e trazendo, 'Para a luz dos seus versos, a sen-

ado de espirito os portais da casa grande de" Santarém, florida de é a interjeição tropical da vida: reçu nante, mtensa e cheia de rea- sibilidade da alma integral e simples do garôto, <ê-se pedaço ,i ivo

ente santa. .. lizações, na marcha bati.da vara adiante. , "de alegria, encarcerado num pequenino envolucro de gente»...

O sr. Rodrigo Otavio Filho, como escritor, é bem o herdeiro 'Que belo livro, esse!-, Gn<;le 'd:e permeio com a saudade, ha o Mario foi o nosso maior. poeta das sensações eitadinus e CJ:n-

nhas mãos.
preendeu a amargura da paisagem urbana, onde as arvores lhe pa-

-A sua vida que, e principio, dtr-se ta 'uma página ílu- reciam, na arborisação de ruas c de avenidas, esse longo exôdo de

minada de amor, e sobre ela vicejar uma primavera maraví- imigrantes verdes», que a Civilização arrancára das matas e dOí
'lhos. que encantava, 'enfeitando os. sens. dias de flore�, �e sertões.
tornou um c9lvario eterno. onde o drama <la sua paixao No genero a que se dedicou, o cantor de cAo ,léo do sonho
não cessa nunca.tnterndnasel, doloroso, crucíanret

E OI meus olhos e os de Vivaldo da Veiga se olharam, e á mercê da vida. .• » e de c Cantigas do meu casal) não teve quem

através as lagrimas. o igualasse, na literatura brasileira e, criando escola, eu não sei 11

Repetimos o chá. Um pretexto, talves, para afastar a quem caberia a vitória final: I!i a ele, ou si á geração parnasiana,
m6gu8,: .

'

'si a morte não o arrebatasse, tão prematuramente.
vivaldo da Veiga retirou de dentro da pasta da mêsa

C
uma carta, e deu-ma a lêr.

- antam uns a gloria, outros a' miseria; Mario, porém, quis
.Recebl, ontem, â tardínha, ficar com a bondade, é não viveu, nem sentiu longe desse 'senti-
Era de Panlo Nobre, e dizia, num lamenter mento. \

"Hei sofrido tanto, meu amiSJ, quenem sei mesmo si Em Rodrigo Otavio Filhp- se percebe também a mesma preo-
ha dor qne se Iguale ã minl;u}.. - - ::< � .....

Acabo de chegar da rua, ·Tenho as mãos gélidas e o capação, no meio desfibrador e agressivo das' competições em 'con-

coração, esre.ínteus e merrrrísaã» cor=çã», escaldando. ílito, e, com Mario, a identificação 'nasce, não só da finalidade ar-

Encontrei me - aiada 'o "meu' ''del'tilto' t· sob aquelas I tistica, sin�o tamber�l' _<lo �e6mo sangue q�e lhes Ilúe nas veias:
arvores que, em outubro, ;pelo 'Rosario; se-cobrem', de flores =-ambos, tIO e sobrinlio, sao bem Pederneiras.
lílâs, com Regina Angusla." ".,

. >

•

'L' C G' 1) d I Ih
.

Falei-lhe, um instante. Êstava linda! Um esplendor., Ima ampos e,., onzaga 'l)·que,. nomes aque ii ve. a mOCI-

men amigo!
"

",. dade morta. revivem, atr�vé8 doe trab.:!lho notavel,á que me refiro,
Como eu a amo, loucamente, embora i�compreendid�. sem preocupações de critica lilerarfa, em um ambiente, criado pela

(

E pergnntei:lhe, co-m voz -trêmula,,: :b�Udi�cndotaquela
"�,,:, __p��!'l:rn3ravilh��\,,�<� .....lir;p...;����J!--�I;�xt�p'),fi:t9..�, ,_ _

.

,_!t!)!"a, ���:tlfi��on�fa-i�.lfI1:ii�ft!·Jl1;��h'J·_,�:-<'i_:':· �'\ ,�� .
,

: «Velhos aWlgqS''>j fÔlc _UtIl·ITy,ni. que ,m� causou tamanho bem, ei '"

E a mltiha ,alma' se' ilumjll"olJ,t'oda,' "pelo '''sim'' cons�- sobre .o U)esmo, eu só podetj(i fazer'o que faço: crônica de emo-

lador que tinia seear.,.mells �lhos, '�stas iagrimas que nao çõcs.-eW 'ut:na obia em que, para mÍm, :tlldo é nobre, é perfeito"é
me abandonam; , .'. .

"

,', leal e ê, sobretudó, eminenV:meote humano. '

'

"

dade!
-Não! • exc��m�u, ela,. Nem scI mais_ o que é ter san· Ao terminar ,(3s!1a. leitUra. tãc grata, e que me representou a

Voltei para a tasa velha, solitalÍia, encontrando no sombra· amiga de" Uin oásis, no de3erto imenso da vida, l'epeti, sem

caminho apenas a desilüsão,' o -desalento e uma tristeza que setitit;' pelá' bobâ dê Zarathustríl, aquele conceito imortal de Nietzs-
nnnca mais me ,deixará. \: ' �

-

,- che: «Eu amo aquele que lançl1 pillavl"as de Quro adiante das' sua� ,

Tentei concelltrar-me, 'por um momento. e eis que do
b

fundo do passado se levanto," ·unü saudade indizivel. o ras e que faz semp�e mais rio que prnmete ». ..

-E esta saudade é dela, dt'la, .uni't�mente dela! Eis; a meu' ver, a conciudão a que. se chega, com a leitura do
Quando terminei a leitura, ·des'P'edi-me de Vivaldo da livro mais i'nteressan�e, que a inteligel1,�ia de um desse9 grandp,s es-

VeIga, apenas com um aperto de' mão, um Sl�encioso e co crit.ures moços, incluiu ao patrimonio da alta literatura brasileira.
'

movido "boa-noite"!, porque no sos olhos,'mais uma·vez, se

olharam através das láiltimas".
.

"

"Estive, ontem, á noite, em casa de Vivaldo da Veiga.
Encontr<!i 0, s6, na sua fica blbllotéca, lendo, ou, melhor,
relendo, porque a brochura estava anotada, o romance "A

Vida", de Tomás Lopes, saudoso e torturado artista. Senta·

do numa contortavel otomana, sob a luz coada de um "abat

jour" verde, franjado de preto, lia e fnmava. Elegante, no
seu lindo e vistoso pijama russo "todo branco, bordaaa a

ouro e vermelho -., deliciava-se, êle, com as páginas realistas

da ,obra prima.
'

�

Vivaldo da VeiSa, <) cronista 'las mulheres, lê, a nOit.!,
para distrair o espirito, romanceli e �n�velas, livros qne sao

a sua predileção desde os bancos ginasiais. '

Logo á minha chi,sada, foi servida, pe,lo velho criado

AmanCiO, uma taça de (·há. ,

Conversamos,até tarde, noite a1t&. Lá iõrs, n'á' rna de-
- ,"

, serta e tríste, fazia irk. Do jardim da' c:asa vinha, até J;l6s
o perfume das rosas.

.

Sobre a niêsa dr trabalho, numa moldura escnra, lã
estava o retrato (j,e Pau,o Nobre, o novelista das páginas de

ter'nura, das páginas dr melsncolia e de'saudade. ' ,

E, não sei porque, olhando-o, tive o, naquele instante,
. entre nós, na noss� companhia, semblante triste, olhos em

pranto, e o sorriso eng"nador, á flor dos labios, ,!istarçando,
com do"ura 'veladameute, as amal[�uras do coraçao.

. E'" ven'do-o triste, meus olhos' FC nublaram, por êle, pe-
la sua vida. .

Vivaldo da Veigacomprcenden,a dll11!ndO, e se entris-

tecen comigo.
"

-E' o seu melhor retrato. Tenho a impressão de que

08 seus olhos estlo sempre hnmidos ,de lagrimal. A sua vida

é um romance de tortnra. Ra, sempre, dobres a finados IJO

seu coraçãe. José d� Dluiz
-Pobre amigo! _ exclamei, tomando.,,!_�e�!o_!!' ml:,....,.- _:;__ ' ,

.

:' ' : • >

Assim não terá sido cerl:::tmeríLe demais se tive!lse que-
,

A inda corre, feito um insignificant.e c6r�ego, �or baixo de rido homen�gear o Sen�dõr. Pre�idêD!� da Companh�a impon-
j fiJoinvile mal conhecido talyez mesmo IDsu8peltado na sua do-lhe o nome a um acidente da reglao, o que maIS estava

!1lslência p�r muita gente, �a9 iembrado por. muita outra, ali perto, pagão ainda.
. )' . . ,

de outros tempos, um riacho a que se deu antIgamente o no- Teria sido esta li ongem do nome do 1.10 ,Matias e e

me de Matias. muito provavel até a germanica s�ti�aç�o de S
..
Excia. �chroe-

Nesta semana, em que comemora a bela cidade do no�te d'er em tomar conhecimento da eXlstenCla do RIO MatIas.
Q @cu 88' aniversário não serão' demais alguns comentárIOS Pode parecei" a muitos que _,teria sid\) insigllifica�te a,

.•obre eete afluente do Cachoeira, e algumas conjeturas 80bre homenagem, em tão pequeno arrolO para' uma personalIdade
a denominação que lhe (oí dada. tão destacada,

. _.. 1 .
•

x Engano. O Rio .MatIas e�a. cntao V151V�1 e c�nhe,Ido.
Em 1843 casou-se a Princeza Dona Francisca, fil�� do

O primeiro jornal surgido em J.OlnvIle, m�:?uscnto amda,. se-
'osso primeiro 'I�perador, com D.Francisco Fernando Phlhppe ,undo nos iDf0rma o Dr. HenrIque �on�e�, e do qual eXI�t�
Luiz Maria de Orleans, Principe de Joinvile, recebendo p�r um exemplar apenas no. Museu. de AlX-I�:(:,h,apele (Aacheo), fOI
dote uma área de quasi eincoenta mil hectares de terras Sl-

o «Observador d� RIO M :itlas�. Na? e menos verdade
tuadas em nosso Estado. '

oue o espirito oe critica do redator impôs ao dito o n()me de

.

Três anos mais tard,e, iniciou .-uroa çomis.são de eng�. ;Matias Strom », ridicularizando-o na sua
.

pequenez, com

tlhelros ,militares, chefia6a pelo emmente catan�ense Tenen�e
--- --, --=-t

�:l:���t:�:�:l':�j:!i!;��:'·�����d.:�:':!� CroADi,.,E.. : ,a.' d.,��_,_"o,�:,I,Jl,lin,i,'G,';ai II" ..r)o, ponto inicial da vida do importante mUDIClPI0. -, ,,- - 'c../ _', - - � "- -�
_

-

Ha 88 .anos, na. data de 9 de março; cbegar?� .ao local

destinado á nova colonia os primeiros em.igrantes, IDIclando-s8

povoamento da regIão. .

. , ,

•
'.

Natnralmente, foi preciso dar_ nome aos &Cld.entes locaIS,
á Colonia á Séde _ ás estradas aos morros, aos rIOS.

•

D
" , '

, ". lonla e
.

OIia Francisca emprestoú o seu a propna co

amdá hoje a estrada que. a corta, rumo do plan�lto, o con·

serva •. A' séde chamou�se Joinvile, hoje a bela CIdade, que .to
......._,l.I!.III,' conher.emos em honra do Principe consorte. Aube�, Vlce

on's'íll francês �epresentante do Principe, tem ainda hOle o seu
•

d"
, d d Cacho�a o á estrada que margeia a barranca esquer, a •

o

I
-

eira. O morro mais alto até onde subiam os pnmelros co o-

11.0
"

t recebeu o de
B

8, s�udosos dalgum� ascensão doutros empos, .

,Ôa-Vulta. E, !lssim, outros.
'

,
.. á casaOra, naquele tempo, cortando a sede, f�ontelflço , •

da Adminitltração, passava um riac�o, tortuoso, sem dUVIda,

reuco Càli�atosõ.... mas capaz 'de alagar, na!!! grandes ch�vas, os
rreno� baixeis da visinhança. tre o

p. .Por outro lado, quando se lavrou o contrato
•

en
.

SflUClpe e a Companhia Hamburgu,sa, por, esta aSSIDOU-O o

dtlna�or Cristian Miatias Scbroeqer, Preside�te .da m�sma,te:-
CO sido. Eduardo Schro-:der seu filho, o prlmeuo duetor a

, olonia.
' ., .

A Hora do Correio

Crônica do Dia'

Mais uma página, da minha novela "Maria da Paixão",
transcrevo hoje.

I

1

)

Renato Barbosa

*........�......".....HaH........Me...�..."�a...CI
"i .'

o. c.

este «Strom», que só se emprega para des�gnar rios um pou-

co maiores" mais ou menos do port� do NIlo, do Amazonas

ou do Missisipi.... '.
Não resta duvida, entretanto, que o RIO Matias era mui

t0 visível••• e não sem importancia local.
,

, •

O t�mpo, entretanto, fez �sC{uece� a ho�enagem., MaIs,
do quê isto: - a�ab�ú CO� o' RIO 'Matias, hOJe um corrego

insignificante a dIVIdir qumtaes.

Medicina ..nt._a .
.

Embora' ainda hoie seja comum o uso de ensmar reme-

dios, mesinhas e 1!l!D���or�s, �ntiga��nte, �ua��o a Medici-'

na não havia chElgado as Importànt�3 �,eahzaçoes dos nosso!

tempos, este US(1). e�(l' �f�qu�n�is�imo e represe�tava melill!l? u�
'(levá húmanitarlô,' reveland? da parte de quem o pratIcava

verdadeira. elevação de sentImentos.

Basta Iembrar as itmmeras' ��enças para �s quaes pro-

curava ainda a ciencia um remed!õ�,'(e 'para mUltos deles, a·

pesar de tudo, ainda não achou ...) e ante as quais o pavor
humano só era conlido pela cOll.Hao:ça na infinita misericordia '

da Providencia.
Aqúi mesmo em Santa Catarina tivemos epidemiàs, e�

t\'aordinariamento devastadúra". ante a imp<?h n�ia da ciencia
medica Jde então, apesar da dedicação extremada daqueles sa

cerdótes da medicina que foram 011 facultativos aqui estabe!e
cidos.·

O cholera, a febre cerebral, a .maliDa. a bexiga, a febre
amarela devastaram a nossa Capital.

Não era, pois, demais que se em,inasse 'a une. o que a

ou tros havia curado.
U,rua 'receita do Argos de 2} de março de 1856:

_ (I�.ecéita contra o chJler8 m lrbus: - Para uma pP'ilsôa
rohustà::""l calix de cunhac m .JlLú bom (calix pequinino) -
1 Dito de tintura de ruibarbo c mposto-20 gotas de lauda
no liqüido de Sydmhã-30 g/_,tas de essencias, de ortel5 pi
ment.a. Mistura-se -e dá-se de U:l,a vez ao doente. Esfrega- -

Be as (jostas e o espinhaço G,_'m 'uma E'scova embebida em

aguardente alcaoforada, abafa se muito bem e deita·se o doen
te; nl): caso de melhorar, no segumte dia dá-se em uma xi
cara' <i'agua, uma colher de chá de sal amargo. No 30. dia,
duas' colheres. Sinapisffios continuados nas pernas, pés, etc ..•

Pessôa fidedigna nos a�liegurou que com este medica
mento tratou-sé' a mais de 90' 'chelericos com feliz resultado
e que a bordo do vapôr_ Gu�nabara o sr. Salom� o-tem

aI licado a muitos enfermos do St'll navio, e tudos se restabe
leceram».

A receita era para um doente robusto. Pata O!l fracos,
não havia outro alem da misel'Íc(lrdia de Deus ..•

SobrelDêsa
André Brum, humorista. é um fiios<?fo digno de cabecei

ras de" camas ilustres.
Com todo o seu humor filosofa sempre. �inl0, vêde

o retrato dos maus filhos, nesll historieta do lehcano:
Não tendo mais com que alimentar a ninhada, Pelicano

pai esgravata oi;tpeito'e {-ir'a daii entrànhas o sustento da

próle• , ,

! "

Dois, três! quatro �ias' repete o ato heroico. Mas, ao

fundo do ninho se-, aquece tarilbem o filhote ingrato. .

E, ao quinto dia, éspichf� o pescoço e reclama do paI:
-«Que diabo! Outra vez boje carne de peit.O íl Isso

,tambem é demais:..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CINES COROADOS ODEON, Olid,erdo_siYrib'unal de o TriLu:lal converteu o jul� Recurso crime ,D' 3.252 de
I gamento em diligência, afim dei, FloJianopolis, recorrente ,. dr., C nelDR

1-,

Ape açaa ser dada vista ao apelante. " Juiz de Direito e recorrido De.
D MAIOR FSPETACULO Apelação cível n' 1.945 de meval Arantes. Relator o sr, des,
DE TODOS OS TEMPOS Tubarão, apelantes Gentil ("0- Urbande Salles e revisores OI

REUNINDO O MAIS QUE- Julgam�ntos mes Duarte e sim. e apelados srs. deli. Alfredo Trompow.kyc
RIDO DOS ELeNCOS HOJE,

�

da ultlm� [juvenal Macário Rebelo e *�. Henrique Fontes.
'

l�O «LlDERlt
,

"

sessãO i Relator o sr. des. Medeiros Fj- Negado provimento ao recurso,

'� ,

! lho é revisores os srs, des. Sil- para confirmar a sentença recor-

Roubada a tempo com Buste- Tirone Power,-Alice Faye "
Habeas- corpus de Biguassú, veira .Nunes e Ur�ano Salles r�da,. p�l?s seus fundamentc.s que

Crabbe e Rcherl Cum-I e Don Ameche em impetrante o dr; R"!nat'l Bauho· FOI dado, provimento á ape- sao jurídices,
. .

mmgs. . ,

.

. sa e pacimente João André da [ação, pa: a relormar a sentença Recurso cnme n' 3.310 de

N V Ih 'Ch· ,Silva. Relator o sr, deePresi= apelada, ��e julgou improceden- T\Jba�ã�, recorrente. o dr
.. Juí,

O e o ICagOj dente. . _

!
" ."

.

.

te o deposito ,de. fls. �e DIreito e recorrido . Zelmdr.o
'; Convertido o Julgamento em Embargos civeis n' t921 dQ Benedet, Relator o sr. des. GUI-

O honem h�' de :
- alimentar ,dilig�ncia, afim de ser avocado Floria"opo!is, embargantes J08- Iherme Abry e revisores os srs.

sempre as eu ss surerstições. o processo original. Vencidos os quim da Costa Arantes e em- des. Tavares Sobrinho e Medei-
Podem variar:

'

srs, des. Medeiros Filho:! AI- bargado Miguel da Silva Leal. res Filho.

Variam quasi sempre mas nem fredo Trompowsky. .

Relator o sr, des. Medeiros Fi· Con(irmada a sentença que

por isso deixam de ser supera- Apelação crime n' 6.060 de lho.
_

julgou improcedente a denúncia,
tições, evocações e presença de Laguna, apelante Bento joaqüim Foram rejeitados os embargos, por estar certa com a prova do,
deuses' em. castigos coletivos.

'

Rogério e apelada ajustiça. Re· para conli.mar o acordão em- autos.
.

'Aseim em Chicago. lator o sr. des, Urbano Sale e bargadc, que condenou o em- Apelação crime n' 6.0,72 de
A «20 Th-Century-Fcx», reu- revisores os srs. de�.'Alfredo b argante a pagar a quantia de hajaí,' apelante Frederico Sil.

niu o lendario qué circulava a Trompów-ky e Henrique Fon- 475$00, 1, juros da móra e cus- vério Sabino � apelada a Jus-
propcs.te daquele, incendio qUE: tes, I tas d,) processo. tiça, Rtlator o sr, des. Tavares
leI do se iniciado no bairro pobre,

-
-' Sobrinho e revisores os srs, des.

de Pasth, devastou toda a ci- Medeiros Fdho e Silveira Nunes.
dade, com a Iuria inclemente de : T�����������
uma sentença' de deuses ignora-:' I I Dr.Ca r"," � i á
dos. I I MQuaudo a presença alarmentc i

.

I a r t; in s

Preç9': I $00,0,. das llamas destruidoras : se fe·z· ! CLINICA EM GERAL
. ! sentir e notar em toda a cidade, i I

Tyrone Powe/v-A'lce Fzye -A's 4,30,. 6,30, e 8,30, hiras.] tudo foi dado COIDO perdido. I' COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE, i
-Don Arncche em

Em .' Más aqueles vozes que antes, MAIORES QUANTIAS PAGA «I
serrees I d di

,

1'10 velho Chleago oeeespera as, pi! Iam socorros,

O esquad -ão branco com Fos agora recompõem cenas, revivem
Um espdaculo in(omp"rav�l, co Gi3chetti e Fulvia Lan Sttuaçõ s e. para a explicação

grandioso, inconcebivel,- maravl�," ZI. :�' r do- inctn1io, inventam estranhas
!bosol!!

f> I, iutt:rhrt'ncias de eleme�tos parti-"
rcço: 1$50,0.'

___________ 'dos dll'i oligens divinas.

II E o lendario. ficou cons! luido.
Ao «20, Th. Century.Foxlt'

i recompoz, com Tyrone Power;'
D A h AI F Ar

- Do 7.' ao 12:

.. on mec e, e!. aye, Ice I N L Ej O N H X-O-14-X O 13 í R T 12Brady, Brian D01levy, Tom - I I-

Br(;Wi�, Fhyllis Büokt, 'Sídney' TxF I P K Gj VY,iô z X 25! R � 26
8Ia.::kmer, June Storey, Bertcn' -

" Chur.chill, Andy
D_vine e outros Inlormaçõas O Pro$p�ChS

as impress:onantes cenas do - in- ". MACHADa & Cia. ,

'centlio em Chicago, 'num «filindfr'
.

R,J.E\ João Pinto n'
_

5- �Floria'nopi):is
1 r:llCVl.(ren�. dis';JR:O, cap�z ?e ktrd:••iiiiiiiiiiliiii
var Iliquletação a) m� s friO d�s I

._

,«bns».
,

',,' :�,.I·

-,

�
Combinoeões Sorteada§'

Em 28 da 'Fevereiro

•

A GAZETA

CARTAZES
DO DIA'

Preço: 1 $ 00

Rex, às 2 horas:

Matinée das moças
PROGRAMAS DE HOJE:

Cupido é moleque teimoso
coro. Irene DUlln� e Ca!'Y
Grant

-Odeoo, o lidel" dos
cinemas

A's 2 horas:

Vesperal L1der

1) Mi�u Filme n. t I +: naco

DrB
'

" -.A's 4,30,6.30 e 8, 30 horas:
2) loura do outro mundo _.

uma divertida comedia corn I
- Em soirées

Glenda Farrell e Barton Manequim I ,.

Mac Lane d
- (Ji,ganlb Iii ii prq·

ução d8 r,lelro. com Joao
Crawlórd e Sp ncer Tracy
Pfeços�2$5o'O, e 2$000

3) Os perigos de Paullna=
inicio desse extraordinario
seriado com Evaly'l KCl:lpp
e Pat O'Malléy. Imperial, às 2 horas:
Preço:-UOOO. I Matinée Infantil

-A's 4. 6.30 e '13.30 horas.: Herói do rancho com William
Boyd - historia de Zao"
Grey. ,

Roubada a tempo com Lauy
Clébhe e mais 2 des'nllO:·.

Sessões Elegantes

A mais gl-riose pág.na da
Historia da Cin,-matogl�fi:l, escrita
com letras de ouro pela 20 rh.:
Century-FOX.

Abrirão as sessões:

Miau Filme n. 14-DFB

FOX AIBPLAN
NE\VS N. 21128"

S R I

Plano "A'" ,

'.Florianopolis,

•

Plano "B"
Da 1.' ao 6.'

U O G U·V Ij Q Y 9 Q C 17 U B 35
---111---

Póra amanhã o nlidelll t:�m em

B K Dj L U 20 B X 2 S L lS

contendo reportagens de frisante
atualidade.

Preços-2$500 e', 2$000. '

cartaz

Beróis do ar

o maior 61me de aviação reunin-
do James Cagoey-Pat O'Brien Cd ld . , ,

e June Travis. de Imperatr� 881'

Ondulações perínar
Preço: 1 $0,00

_ .. I Todos os domingos haverá oni- nentesPRODIGIO, slgnüICa MILAGRE bus 1')ara Caldas de Imoeratriz
MILAGRE signüica partindn do 'Largo da Aifandeg�-
�DARLAUTD ás 8,80 horai, regressando ás 15 Fazc:m-se á Av.

usando o cre'me horas. ,lio Luz N. 174.
CDARLAUTU Ida e volla - 5$000

SELL & PRQBTS N. 72 .dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso'

Companhia Nacional de Navega�
çã_' Costeira

Movimento Marltimo ..Parta Flori.nopoli$
Serviços de F=»assageiros e de Cargas

Fretes de·
•

cargllelrO:
Para o Norte Para o Sul

.

o . Paquete ITAPURA sairà a 5
correcte para:

o Paquete lTAGIBA sairá a IOde
março para:
"

paranagllà, Antonina.
Santos., Rio de Janeiro,
Vitória, ,Baia, Maceió, t·

Recife e Cabedelo
. ';,

Cargas e passageiros' para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Imbituba
Rio Grande

Pele>tas e

Porto Alegre·

AVI·50 Rece.b,e-5t:cargas e e�comend�s até a' �espera das saídas do�
.

paquetes
e emlte-S,e passageilS, nos' dIas das saldas do� mesm<:Js, á vIsta do a· ;

testado de vacina. selado com Rs. 1$200, Federais. A bagagem de porão déver4 ser

entregue, nos Armazens
•

da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas,
pflr3 ser conduzida. gratuitamente para bordo em embarcações especiais.

' .

ESCRITORIO-PRAÇA l:i DE, NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3""'-(FONE'1666) "':"END. TELEG.. COSTEIRA

.

Para mais �nforrriações com () Agente
J. ·sANTOS CA,R-DOSO

� . .

FLODUARDO PEREiRA
DE OLIVEIRA, Major da R '

serVd, pre&idente da Junta de R�·
.

Visão e sorteio do Estado de Sé:n-,
ta Catarina e Chefe da I Oa. C. �

R.
Faz saber 1ue se procedt I �

no Domingo cinco de Macço de
mil novêcentos e t�inta e nove, aI)
sorteio dos alistados da clafse d}
mil ndvecentos e vinté e divers (i ;
constantes dos alistamentos pro
cedidos em todos os municipiol
desté Estado r;tO ano de mil nove
centos e trinta e oito. Convida a

lao melo Junta, por seu presidente, a tod·"s
Emillnha .

releste Aiôa os .1Oteressados a comparecerem
Ernani àe 60rr05 no referido dia. às 10 h!)ras Da
Regional de Chmte Santora éd d C [). R L IRomeu Bhipsman com a Orquest ae

s e esta .l"., à ua Marecna '

5c.lão
1'0

Guilherme nÚIlH�ro nove, para as-

sistirem aos
.
trabalhos prepara to-

'

A's horas clZrh:ls. 'ornais falaàos com no" d· .

tieias em primeira mão, forneciàas
fiOS I) sOltelO � ao sorteio .

pela A HOITE, sob o patrocinlo E, para q'Je chegue ao cooh�-
00 CA5AK' cimento de todos, lavrou-se o pre-

s.ente edital que será afixado ln

A's 18.00-Tarde dansllnte do "SABO· porta principal do edificio em qu;,:
NETE TABARRA". f

-

J bl dunClOna a
.

unta e pu Ica o na

imprer;tsa. E, eu GETULIOA's �0.30 � A PRE-8 EM BUSCA DE LEUS PON rES, segundo te'TALENTOS _; Vm progra.
ma para calouros. Dente da resena, secretÁrio, o fii

e subscrevo.
.

Florianopolis, l' de M�rço; de
1939. ','. :

GETULIO I .Et.I�'PON'TES�
- �,
,. ii�;i:

'

.� "'
�ectdanO;';;A;T .,

A's 22,30· CASINO NO AR- meia hora FLODUÀR"DO dir,.oUVEIl
��r;Ji�ineh�,us�f:N�t�oeE'�rcg:,g°cJ�: RA-'Maj'oÍ' "presiJ*rite.

'

noel Pera, Paulo Perraz. E'ernanô2s
'JunIor. -,

.. N. 93 3v-�

Programa diur'lD

DIZ 9.00·ás 1,800 horas ... Progr, Variaào

Programa noturno

De 15,00 ás 23,00 horas

Speaker - Celso Guimarães.

Amllnhã:
NABOR DIAS, MAURO DE OLIVEIRA,

NENA ROBLEDO

Y .

Medico especíaltsta em

Molesttas do Estomago,
Intestino, Fígado e'

Recto
CUBA RADICAL DAS
HEMOHRHOlD,AS E VA.-
RIZES SEM OPERAÇÃO

IE SEM DOR
CONSULT AS:

Ã' Rua Trajano n. 1

,-l?i�_�nte das 17,�s_JJ1�_.

Ministerio
Guerra

dá

5e. R.M. e 5e.
DI�-...!" II I.

IOa:�irrunsel�ieão de
Reel·utamento ES'!llufo
de Santa·Catarina

.Junta de Re
visão e Sor

teio

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



no cUlDprilDen�oAde dever
. GAZET

Quando procedia a

criminoso,- foi por este - assassinado 'Feri-do c-oan' O pr'em·lo "Hum-I,um valoroso soldado da nossa

estadual um copo b��� �eo $!����::
CRUZEIRO, 4 - (Especialj-e- Morais. Esteve na Policia Central berto de Campos», instituido I

A's 23 horas de ôntem, quando Edmund-o Felipe -da Silva, de pela Livraria josé Olimpio cou-

procurava efetuar a prisão do ° criminoso foi preso tendo côr prêta, casado, com 32_anos be ao Ií�ro «Mari� Perigosa..
desordeiro Sebastião Soares, foi o fato consternado profunda- de idade, natural deste Estado, de autoria ,do eS�ritor pernam
assassinado com uma facada no. mente o povo desta cida Ie, pois residente rio Morro dó Mocotó, ,bucano LUiS jardim.
coração, o soldado do destaca-lo assassinado gozava aqu-i de o qual apresentava um profun-

-------

mento local, josé Pereira de geral estima. .

.

d f' t
._

f t I_ _ __ 1)....
o errmen o na regiao - ron a ,

r""Ã��;tiçÔe ;�111�:!Z�ie;•. presraçao ,;,. s ó "," ���i�o��t:oa����l���o %��
P
,

b I· �
Dea C�nhd - SlIn. A policia procedeu á deten-

'ii' U Icas rw Karl 8tnd(r--IJcm. ção do agressor, fazendo apre-
O � lolita Luz-Idem. 'sentar a vítima no Hospital de
n . � 'C IM' R Caridade, onde foi devidamente
t_�� �OO��l e esle ana arnagem -

dIdem. pensa a.

Ioterveotorla Fede- Maria José de Siqueira-Id�o.
---

I Mobiliar nossa casa �
ra f.rnesto Alberto Riggemba<k � r.

Dr. Renato de Medeiros Bac- - ldern, Sim, é indispensável. Mas.antes ��
.

r..çdofl{i;;t__ 1
bosa-Prorrõgo o prazo por 30 �ll\'ii) ferraro -Id, m. le Iazermos nossas encomendas, N:nguem ha que possa quebrar a'
di ( d 27 § I 1\1 C _. l d Id devemo- procurar uma marceua "Combinação Feliz". Sempre uni- I,

. 18S, na rorrna o art.
.

1-\ mi; Jefl ruaes �i ia'- em," - .

ria (!ue trnhalhe com perfeição, e dos caminham os imprescindiveis ido Eslatuto dos Fuucicuarios Alfr. do Augusto Sterna Il
-m nossa Capital, só na CASA companheiros da Mulher BrRsilei-1Publicos. Lavre-se o ato da pror -" I .. l ..m. SILAS da maí ra: PO' DE ARROZ BATON.

, e na a maIS... .- ,

rogação. I ,1Iv1aiia LOpéS Pt rnaedes Faz troca. Preços sem concur- E ROUGE "Adoração"
Miguel Gorga Parrella-lllde- Idem. rencia, inacreditáveis.

Ieridc, Antonio Farill�-Id m. Só mesmo fazendo uma visita Dr Miguel Boa-
Carlos Hoepcke S.A. - :OS- io maior empório de moveis, •

Casa Silas-Rua Conselheiro Ma· baid avisa aos seus I
IfI:!, 72. --c lien te s que

reiniciou sua cUnicR. I

I

. ,..,

pnsao de um FLORIANOPOLIS, Domiago 5 ele Mar.:o de 1939

.,. .

rnlilGa

eleva-se.

Cecilio Bernardino }';.-to e

João Maria do Nascimellto-Sim.
Otavio 5. Tobalipa- Cumpre

ao réquerente. para re I'a
de seu direito, fazer a provCl tio
cumprimento do contrate uma

vez decorrido o seu p azo.

Companha Brasileira Carboni
Ep.ra -de Alaranguá- los reva=re Ia importancia de 279$800, pa
ra oportuno pagamento, Quanto J

ao saldo requeira; ao Sélvi, o de I
Prõdução Vegetal. I
fatarina Hoffmann- Não há

.

o que deferir I à vista das iníor
mações.

A maior Serraria de Lenha
Fone 1.100 30v-3'L 92

...................

NOVA·MARCA
-'.

I

PONTA
DE

CORTiÇA

Iaterior e Justi('a
J. Braunsperger- Pogu�'se a

quantia de Rs. 2:595$800;
Heitor Monteiró Esp.ndola

Fllho.- Pague-se a qcaniia de
300$00.

Fazenda e Agrieul- I
tora -IEdg�rd -

}\utrall Dourado L i

Satisfaça o requerente a revali-Idade a que está sujeito o selu
do requerimento.

Cosa Moellmann S. A.- -Pa'
gue-se a quantia de 298$000.

José da Costa Vai - Como
requer. -

'\

8eguranca Públie a
José Martins Pinto-Sim.
Wllkelm H;lfelt-lderr.. I

, Empresa Sell-A' Força Pu- I

hli�a para informar. I
Empresa Auto-Viação Catari· I

neose_:'A, Força Publica e, de· I
pois, á I.V.T.P., para informar.
Dr. Moisés Cutin:_lndr:ferido,

á vista da informação. O Dele'
gado de Policia não tem atribui-I
ção para determinar tratamento

médico de indigente. nem e�ta
,

SecretatÍa dispõe de! verba para
esse fim. Deve, pois, o requé
reille cobrar-se do quem lhe 8U-

CIA.-SOUZA CRUZ.
N.92 12-:1,

Credito Mutuo Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914

o Maior e mais aereditado t�Iobe d�
Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS

.
RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13

Resultado do 343· sorteio realizado
no dia 4 de l\lareo de 1939

CADERNÉTA No.10.558

Premios em mereaderlas no valor de S :000$000
Foi contempada com mercadorias. moveis e tecidos no

valor de seis contos de réis' (6:000$000), a caderneta n. 10.558,
pertencente a prestamista Orisvaldino r. Osmartno Silva, resíden.
te em Lagoa.

Premios em mercadorias_ no valor de Rs. 30$000
12880-Valerio Winiwiski, Ita iopolis
11254-Gercina Gomes Laus, Porto do Moura
0918-FrJncbco Malte, Armação da Piedade
2556-Leonel Cesta, Joínvile

-10'173-God.:>fredo Rosa, João Pessôa
4625-Afonso Mart:ns, Lagôa
17727-Filomeno Samín, São Francisco
14142-Danip.1 Marcelino, José Mendes
16845-Mercedes Cbalo, Teixeira Soares
11237-Egino P. Neves e Candida Souza, Flor ianopolis
Premios em mercad iJria-s no valor de rs, 20$000
4650-Eulina Coli<i Ribeiro, Florianopolis
13185-Irmã J:< urtado Oliveira, Florianopolis
19113-Maria. J. Vieira, Mafra
17466-Seba9tião Paranha, Trindade
l1043-José Buchler, Triucas
3028-Maria Ivone de Oliveira, Canto dos
15531-José Leocloro Fischer, Itajaí
6234-Maria Ildete Cordeiro, 'I'ijucas
7389-Abelardo Cacio, Laguna
6163-Eliza Conceição Tumato, Imbituba

Premies em mereadortas no valor de rs, 10$ODO
19055-Paulo Barbosa, Hio Negro
l810S-Max Winter, Jr-iuvile
2824-:-Fabio Bunifacio Mendes. Cabeçuda
9834-1\'lr.rgit Bauerne, Brusque
2633-Alice Simas Gracioso, Tijuquinhas
1293--Frederico Coelho Pinto, Fiorianopo lis
3136-Henrique Miers, Joinvile

'

10327-Mi!ton Tolentino, Florianopolis
18607-Leopoldo Monich, Joinvile
2388-Waldemar Bernardes, Brusque
Isenções de pagamente por cinco sorteios

12472-Eugenio Heg.s, Santa Luzia
9828-Julio Wageikiemeiez, Florianopolis
0552-Erwin Heidmar;m, Benedito Novo
2255-Artides Silva, ;Florian:)polis
1214-Maria Zalti.na Meyer Coutinho, Florianopolis
2021-Placido Belmil"O. Regis, Jacú
8866-Domingos Bernardinho Rei�, Moura
11439-Emilio Atmann, JoiO\,ile
9104-Maria T.erezinha de S'juza, Florianopolis
7042-Ladislau Kisser, Curitiba

Florianopolis, 4 de MarçQ de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA lX CIA.

Agorla Rs. 6:000$000.
B.·eve Rs. 10:000$000.
Contribuit:ão 1$000 rs.

Dra: JOSEPHINA SCHWflDSON
!Especialista em doen�as de Senboras

e creáneas)
CONSULTORIO

Rua Felipe �ehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 ho

OCEON, O líder. dos cinelDas�HOJ�""A's 4-6112 e 8 112 boras---HOJf
ilRONE POWER ALIO,E 'FAVE DON _AMECHE == na apresentaQ-

maravilhosa de UOl episodio histo.·ieo queo os anos não pod�rão 'azel· esquecer_: O iocendio de elticago

•

N P· Mia Film-D. F. B.
O rograma�Fox Airplan News n. 21128 -Atualidades �Importante: Só terão ingresso gratui ,....,.,Apesar do elevadissimo custo _d,st.

, ' te' as pessoas que apresentarem perma peiicula, vigorarão os preç'os de .

nentes expedida� pela Empreza. tume: 2$500 -2$000

NO V E L H:O CHI-CAG
Uma odisséa d� 'Bge � paixões
20TH CENTURY FOX .

A epopea gloriosa de ú... ·

povo na erea.:ão de uma cidade!
.

. E' a obra-prima de DARBYL F. ZANITf3'_ apresentada pela

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


