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o SR. GETULIO' VAR·
GAS IRA�,��AO ,RIO
GRANDE'l EM FINS,
DESTE MES OU EM
PRINCIPIOS DE

ABRIL
--

Modificações �a te"
tra 'e musica do hi

nacionalno

Contra _,,_ revoluçáo .�,

espa�
nhola.,_I o ,coronel Casado restabeleceu a

ordem esmagando o' movimento
comunista

PARI�, 8 - A Agencia ES-I OORG�S, 8 - Noticia-se que cução proferida pelo radio, "0 i -

panha_ Inf?rma que ontem d�1 os c�mun�tas apoderaram-se da coronel Casado, diss e.+: «Reina MADRID, 8 - O grupo de�anha vanos corpos do Exer-!» RadIO Union», de Madrid, ten- absoluta tranquilidade em toda
I
comunistas que se havia entrinCito se le,:antaram contra o Con-! �b a referida estação anunciado, a Espanha, excepto ern Madrid, .cheirado 110S edifícios onde seselho Nacional de De!esa, acres-I as 12,30, que ficaria fechada I onde uma celula comunista des- acha instalado o novo Ministecentando que o movimanto

. co-I u,ma. hora, por motivo de ordem' envolveu desesperados esforçó,� rio, acaba de se render ás tro-
meçou n.as �ortas de .Madnd e I técnica. no sentido de sublevar as troto pas comandadas pelo coronel
que do .Intenor da caplt�l ouve- pas, tendo alguns batalhões ten-

.

Casado.
se, perfeitamente o crepitar das

.
MADRID, - Foi lida ao ra- tado levar a efeito; ínfrutiíera- imetralhadoras.. dio u.ma comunicação dos srs.

I mente, um audacioso golpe con- : MADRID 3 - O coronel Se-O Conselho Nacional de De- Besteiro e coronel Casado, a-, tra o Conselho de' Defesa Na- gismundo Casado, chefe do mo-fesa informa q�e teve conheci- firmando que reina completa : cional,» .

i,vi�ento, revolucionaria de l��a-. menta do mov�ment�, �as que, ordem na zona republtcana, a-I' , ; drid, declarou ontem que, afim
no mom�nto nao tem Informa- crescentando: LISBOA, 8 - A -Union Râ- de debelar as tentativas de su-
ções mais detalhadas. «A perversidade daqueles que' dio Madrid» acaba de anunciar blevação contra o Conselho de

tentaram estabelecer o comunis- i que a aviação republicana' so- Defesa Nacional, aplicar.i ener- Prese Getulio Vargas.

MADRID, 8 - Ás primeiras I mo na Espanha, quando já a' brevôou Madrid, ás 15,05 ho- gicas medidas aos elementos
horas da. manhã d� ontem, na

I
consideravamos libertada, creou

'

�a�, arremessando diversos pro- . responsáveis. RIO 8-I�fermam dep�rte norte desta c�dade, foram um estado
_ d� confusão ontem' [etis cont_r!l os �ontos �m que'l

-

.

Pt'AI r é vozf�ltos nume�osos disparos, pr?-l. pela manhã, vinte e quatro no-los comunistas ainda resístem. '.' MADRID, 8 - Ás 9. hor.as or.,. O t eg e q.ue °t 'Ivindo os tiros de autornoveis : ras depois que ela expertmen-! -

.
da manhã cessou o hrotelO'II'COr. en e �aque a capa a RIO, 8-Corre a noticia de

que circulavam a grande veloci- i tou uma das suas maiores ale- MADRID, 8 - As tropas de tendo sido restabelecida a' 01'- que e presidente da Repu- que o general Manoel Rabelo,dade, tendo as forças da guar-] grias.» I choque, auxiliadas por destaca:" dem na cidade. O coronel Se- bllea viajará para () sul: que aqui se encontra a chamado
nição respondido ao tiroteio. I Ao que parece, essa declara- mentos de carabineiros, ocupa- gismundo Casado adotou seve- em f. ins de marçe ou', do ministro da Guerra, receberáSoube-se, mais tarde que algu- I ção é uma referencia á organi- rarn a séde do Partido Cornu- fra-s medidas no sentido de evi- •

C" i s de abril a comissão de Inspetor de En-
mas tropas tentaram opôr-se ás zação do Conselho de Defesa. I nista e organizações filiadas.

Itar que se verifiquem novos a- prln .p C) •

genharía, não voltando por êsse
determinações do novo Conse- -

" Foram efetuadas diversas pri- tentados contra o Conselho de I motivo]para o comando da 5'.
lho de Defesa. MADRID, 8 - Em uma alo- sões. _.' Dzíesa. .. R. M.
"8B��..� .m""� .u"""",,"""""�""WEmE�·����"Ba"""""". • ..e *ceo �.���..

çom«! elemen.to de i�'<!lti-j A
"

G' Afleação, os titules e1elto-. .

.

.

.

rals continuam tendô o

mesmo' valor

RIO, 8-Por portaria inter-

I
ministerial, os ministros da Edu
cação, da Guerra e da Marinha,

, resolveram constituir uma co-

missão de 7 membros, sendo 2
representantes do Ministerio da
Marinha, 2 representantes do
Ministerio da Guerra e 3 repre-

! sentantes do Ministerio da Edu
I cação, para o fim de 'estudar o

I poeta e a musica do .hlno na-

I
cional, e apresentar parecer sô
bre as modificações que por
ventura lhes devam ier feitas.

lo general Manoel
Rabelo deixará o

comando da
5a. R. M.

Diretor-Proprietario
RIO, 8�Respondendo a vembro, quanto. sua va- .� . __ .

uma consulta do presl- lidade como elemento de ANO V I F:lorianopon� Quinta-Feira, 9 de Março de 1939
dente do Instituto dos identificação. --------

Comeréiâlrios, o diretor_do' .. gener�i GóesMouServifo d� �omunlcaçoes telro viaja parado Mn1isterlo do Trabalho «:::anella
declareu que, eonseante

, pareceres
. e�itidos pelo PORTO

�

ALEGRE, 8� O � ...

consultor Jurldico daquele neral Góes Monteiro segue ama-
Ministério, os tltulo$ elei- nhã para Ca-nella. . ,

torais continuam a' ter

OI '

mesmo valor que AJossu- "A:, GAZETA'" acha-soe a
.

iam antes de 10 de LO- -venda no Salão Progresso,
._----- _....._- ...._-_._--

-

dAIDO CALI..ADO-

INUMERO 13118

falharam .as

tativas para
o "Prudente

ultimas teu

desencalhar
de Morais"

o sr. Julio - Pres-jA visita ,: ao Ex-Contestado do
�:aSU���!;���:lJilite";en lor�CãIar ine DSe

C:4rurglca 1<1 ' " -��

�

'�''l[tecebo a vossa o·bra
�

COIllO verda...

deiro presente, do céu, não para lDilD,
pará IDeUI filhos e pará os

nossos filhos
DIas

,.._._� .._---

CANOINHAS, 8 - O Inter-, terventor Nereu Ramos foi rece-' referindo-se á grandiosa obra
_ ventór dr. Nerêu Ramos, acom- bido nesta vila por avultado,nu-l educacional do governo de Santa

PUNTA ARENAS: 8-Apro-1 As autoridades navais n�o panhado de todos os membros 'mero de pessoas, entre ac1ama-, Catarina. Por ultimo, o dr. Ivo
veitando a maré mais alta do' poupam esforços para que, se].a da sua corn.tíva inaugurcu, com

I

ções delirantes.

',de Aquino, Secretario 'do Inte-
-mês, que se verificou ás 5 h.o-' dispe�sado to�o conforto a trí-I

a assistencia de centenas de pes-
I D�pois de percorrer as depe�- rior e _Justiça, com_ o brilh? e a

Tas da manhã de ontem, foi feita p�laçao do "Prudente de Mo-
soas, o Hospital Santa Cruz, dencias da poderosa Companhia

I
fluencia que lhe sao pecultares,

a ultima tentativa para safar o
I
rais-. desta cidade. Lurnber, foi-lhe 'por esta em,- agradeceu, em nome doGoverno

paquete brasileiro «Prudente de
I SANTIAGO DO CHILE 8- Na cerimonia, que foi .impo-, presa oferecido um lauto ban- do Estado.

Morais», encalhado no banco de

'I Comunicam de Magalhães' que nente, usou da palavra o Ilustre

I' quete,
em seu hotel.

Punta Carrera.
f acassaram os trabalhos para

facultativo dr. Osvaldo de Oli- Ao champanhe falou' o· dr. Em Porto Uniãe
, Todo.s. os barcos de �<alvamen,,- i f�zer flutuar o paquete brasilei- veira, direto,!', do Hospital, que I Osvaldo de Oliveira, em nome .,

I
• �.'"to, auxllt�dos pelo.

Do

Puyehe 'i ro «prudente de Morais», que pronunciou ama peça oratoria I da Companhi'a Lumber" r�s?l- PORTO UNIÃO, 8, O Inter-chegado ontem á nOlt.. ?e Puer-, continua encalhado num recife. vibranlt; e entusiadstica, . Pton�o I ttant�o ad notavel obr� admuRs- ventar Nereu Ramos e sua co-to, Montt, fizeram repettdos eS-1 Toda a carga está sendo des- �mc.r� e;o a o_?ra rJ <:ssRae���a I ���va o governo ereu a-
mitiva que havia saido de Tresforças para de�encalhar o «Pru-

carregada. Os jornalista'S brasi- o

��ós � �������o â�e�r. Os� I D� seu magistral discurso ha B�rro�dásd 16:3022horas" chegou adente de MoraIS» mas todas as
!"letros que viajam no referido

valdo de Oliveira, que foi co- ã déstacar a seguinte passagem
esta Cl a e as

:; _tent�tiva,s re�ultarat? .

em vão,
I paquete seguiram para o norte, roado por uma calorosa salva: que' em todos causou admirave) . hA praça'l.frdontelra a estaçao,deVIdo a pOSição dlftcll' em. q.ue bordo do "Puyehe, que con- r de palmas, .o Interventor Nerêu I

impressão: ,ac ava-se ln a�ente, orname;n-se encontra o paque�e brasllelEo, �uz parte do carregamento. Ramos cortou a fita, simbolica I '_ cA vossa obra, sr. dr. N2- I
tada com bandeIras e festões,�o:ap���Tvef��i�:b���:r���a t���

d. colocada na porta principal, a- I reu Ramos, a recebo como ver- i aglomerando-se en�rme m�ssaGhan I VeD-, brindo-a.
'

dadeiro presente do céu, não I popular que aplaudiU frenehca-a carga existente nos porões,

I n1"l1te o chefe do gove n Catbem como mil toneladas de car- '.. Saguidamente discursou o dr. para mim, mas para os meus
. ",.

'

r o a-
.

eu anais Barca Pellon" em nome --do Go-.< filhos e para os vossos filhos».

I
rrnense.. . .Vã�arinheiros ,dos balcos de C vêrrio do Estado, sendo ao fi- E noutra passagem: A .conhnencla fOI, prestada pe-

salvamento informam ter sabido naliUl-t fartàmente aplaudido. _;_ «Santa Catarina em todo o
I

to Tlr? de Guerra �06 e pelo.s
dos tripulantes do «Prudente de I Danavez Após minunciosa visita a to- seu periodo constitucional, não li

Escotenos Evangeltcos Iguassu.
M egava • I p' t tas ás dependencias do novo teve úm governo tão verdadei- '

co�a�s»vef��id�d�e��ol�a�ilfías Dr. uul ores es estabelecimllnto hospitalar, cons- ramente democrativo, como o de Chegou a S. Paulo o em-
por hora quando se produziu o RAJ�OT,. 8 - Mahatma

S PAULO 8 _ Ao sr' truido a expensas do povo de V.-Excia. sr. dr. Nereu Ramos». I baixador da Inglaterra
a'd t' Ghandl termmou sua greve de. , •

Canoinhas a ql<al deixou em Em memoravel e empolgante _
'CI en e.

fome, �m :virtude das autorida- Julio Prestes, ex-presiden- todos adm'iravel impressão, se-l peça oratoria, respondeu, agra-I_ S. PAULO, 8 _ Viajando de
VALPARAIZO 8 - O mau I

des bnt�l1lca� terem cedido ás te do Estado, que se sub- guiu o Interventor Nerêu Ramos I decende, () sr . .dr. Nereu Ramos. antomovel chegou hoje a esta
tempo não permitiu que ficasse suas eXlgenclas. meteu a uma interven� e comitiva par� Marcilio Dia�, ��ós o b�nquete, teve lugar, capital, ás 19,30 horas,sir Hugh
com leta a descar a do vapor ., ão cirurglca, O sr. Ma- local onqe esta sendo c;onstrUl- a mauguraçao do .Grupo Es�o- I Gurne, embaixador da Inglater-braslleíro «Pruden�e de Moràis». LONDRES, 8 - Ghandl 111- ç. W ndell Secretario do o Instituto Agronomico, se�- lar «Ge�eral QSO�IO»,. precedIda 'I' ra junto ao govêrno brasileiro.

«El I i 1 stampa um terrompeu a greve da fome. Es- rlano e ,
.

' do em todo o percurso entusr- da benzao pelo vlgano local. O ilustre diplomata partiu ôn-
edito' Fparc aai l:�enta pro- ta manhã tomou um pouco de. d:!Agricultura, envIou vo- asticamente vitoriado. '

Cortada a fita simbolica pel� tem de Petropolis, em compa-fund:�en�� �uacidente e diz:, leite de c�bra e suco de I�ran- tos de pronto restabele.. ,Interventor Ne�e:u. Ramos, �Ol: nhia �e. sua .espôsa e do. seuAs Ir Qticias recebidas ja. Ghandl tomou essa ahtude cimento. Em Tres Barras hasteada no edlflCIO a BandeIra � secretano parhcular, pernoltan-
a �i sô�r�m�s �"uete «Prudente depois de inteirar-se. de q�e ha-

,... ...
TRES BARRAS, 8 - O In- Nacional, dando-se em seguida: do no Clube dos 200, prosse-d� Morais» fa�e� crêr que des- via cessado a polemlca sob�.a O exerclo da proflssao dos 'Brasilê'ira» visltoü o presidente execução ao programa da, festa: guindo viagem hoje pela manhã,

graçadamente, encontra-se total- constituição do Estado de a]- médicos brasileiros em da Ordem dos Médicos, entre- esc�lar, iniciado com uma sau-
i tend? al�oçado em Guaratin-

mente erdido Este fato é pro- kot. Em Londres nã? se te� Portugal ando-lhe uma representação I
daçao ao chefe do governo C�- I gueta. SIr Hugh Grune hospe-fundam�n.e l�mentavel princi- noticia a êsse respeito, e�trt;- '�cêrca do exercicio da profissão tarinense pela professora �aun- I dou-se no Esplanada Hotel, on-

palmente Lpor ter ocorrido justa-I tanto, acredita-se. que o gov rr:o .

LISBOA 8 O «Olaria da dos médicos brasileiros em Por- ci Costa Pontes. I de tem sido muito' visitado.
mente no momento em que, �o- inglês teria. exer��oR�����ãOafi� Manhã» a�unci;em sua edição tugal, pedindo reciprocidade e!?

'

C?m a palavra o dr. Carlos, Se_xt,a-feira .s_ir Hugh <!urnemo exemplo vivo da solidane-', bre os part�dos Gh] d' 't .

d
... te'm' que a diretoria do relação aos médicos portugue- Guherrez, advogado da LUl11ber, i segutra em aVia0 da Panalr em

d d conseguir que an I erml- e on
. .

f A' I
.

't 'F dI'ade brasileira, vinha gene�o.sa ,

.

e
reve da fome. clube brasileiro «Beneflcencia ses no Brastl. pronuncIou ormoso ",lseurso, vlsl.a a oz o guassu.

,�,;;e, nQbremente em nosso auxIlto.! nasse com a g
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A' Gazeta florianopoüs, 9,...,3,.,.1939
Tr,i b,Unai de

I
Relator o sr, des. Alfredo Trom- � Tribunal deu, em parte, fAO se r prê 9"-0--,-J unta tabelecidos para !l exploração dO

,

I
- powsky e revisores os srs. des. provimento á apelação para CIM- f'O i espa ncê:I- comercio de fazendas, louças etc.,

Ape açao Henrique Font!.!s e Guilherme denar o apelante no gráu médio d O e a.o am a- Comer.cial com o capital de 10:000$000
Abry. da art. 157 da Consolidação h d vidido em partes iguais, -

por
J uiga.,..., en te")SI. Decidiu o Tribunal negar pro- das Leis Penais e a 500$000 n ece r es ta -

Na Junta Comercial foram re- 5 anos, sob a razão social de

da ui ti rna I vimento ao recurso, para coníir- de taxa penitenciaria.
I

V a ""'Y"'t o r tI"') no gistradce os seguintes contratos: Pessau & Massolini. na praça
sessão I mar a sentença que julgou im- I' X a d rê?; -- De Adaliba Kaiser e WI!- de Anita' Garibaldi.

procedente a denuncia por ter PIO" 8 --Nú xadrês d I De- ly Harres, brasileiros estabelecidos - De Paulo Schwarz o Oto
,

apoio na prova dos autos. 'legacia d-e Bangú. amanheceu no
.

Rio do Peixe, município de Schwlz: brasileiro�, estabelecidos
Habeas-corpus de Biguassú, Recurso crime n, 3.308 de morto Francisco Cruz prêso ôn- Campos Novos, contraIam uma em Joi-wile; contratam uma 'so-

'

impetrante o dr. Renato Ba.rbosa
i Florianopolis, recemente"Fernando t-m, li rÍ< ilr., pelo guarda muni- sociedade 'para exploração de ciedade para exploração do co-

e paciente ,João André da Silva. Borges e recorrida a Justiça. Re- cpa] n, 186. quando o -nesmo cepas para tamancos, com o ca- mercio de ferragem, secos e mo"
Relator o ér, eles. presidente. Ilator o sr. des. Alfredo Trom- 5<> a hava em atiru.ie suspeita rital de 20:000$000, dividido Íhados, com o capital de ••.•
Foi negada a ordem impetra-] powsky e revisores os srs. des. -m r rente á Agencia da Caixa em partes iguais, por tempo in- 8:000$000 dividido ern partes

da.
, I Henrique Fontes e Guilherme .

Ecoílümica.
.

determinado, sob a razão' social iguais por um ano, sob a razão
,

Habeas-corpus de Porto União I Abry. L. '�Cumpre notar que, tendo re- de Kaiser �& Harres, na pr-ça social de Paulo S:hwarz & fJ-
il'llpetrante Hortencio Batitóta dos; Foi negado provimento ao re- j'Sistido á prisão 'Francisco Cruz de Rio do Peixe. lho, na praça de Joinvile.
Santos e pacientes Nicolau Pe- i curso, para confirmar a sentença (oi espancado � joga lo ao .xa-

- De Mario Brasiliense e O' , "',

dro Strize e outros. Relator o recorrida, pelos seus fundamentos dIês.·' 'Newton Fataco, bresileiroe esta
S rn'acaco S

sr. des, presidente. I que são jurídicos e estão de acor-j A" Com?inação Feliz" n�s:,. Contudo, só agora foi possi- belecidos em Laguna contratam I COmete rn
o Tribunal converteu o jul-:do com a prova coibida nos au- perfuman3s.é.arte q�e rao vel S�bf� que o morto havia si- uma sociedade comercial' para tropelias nas

gamentc em diligencie, afim de; tos. ,enco.ntrará simile. As fOI'I110-1�J(:. mordido por um .cão hidro- a exploração do comercio de' re e i de noias·
�olicitai-5e informações ao sr. dr. ! Recurso crime n. 3.303 de la� dos

..

Tres Element�s ; fpb:) e, desde então,' p isséra a armarinho etc
•. �o� OI capital de d a o a pita I do

Jui7. de Direito, qual o artigo, Uruesenga, recorrente o dr. Juiz' primordiaís da Beleza sa,u praticar desatinos. �:O?O$�OO� dlVldl.do em .pa ksT Pa ráda Coóso!id&.ção das Leis Pe-! de' Direito e recorridos José Mo- frutos da iiAdoraeão" O ioquerita pr ssegue. Igum, por tempo indeterminado,
nais, foram orocessados. ror-a e outro. Relator o sr. des. sob a rezão social de M�fio BFLEM, 8,-Ha varios. di�a.

Hsbeas-corpus de lndal'! un- ! 'u!lh -rrne Abry e revisores os i I'
,- Brazíliense &, na p:aça d� La- que os moradores d:1 praça Vis-

petrsnte o dr. t\nt, mo ',doS srv, rJes. Tavares Sobrinho e! t
SANATORIO "SAN'T. ,A C·ATARINA" guna, conde do Rio Branco e das ruas

d. Araujc -a . ... t ,; ·_,\).· ..,1 \tI- de;r -;8 fl!ho. . I _ li _9. �De Eugenio Weber e f
_

ir- Gaspar Viana e Sd!1tO Ant�nio·
Lourenço. R! 101 " ,,< C0ofirmado o despacho de! --.---' mi�io W�ber, brasileiros, esta?e-I recebem a visita dt: 'cndiallflvJn,
presidente. impronuncia com (dação a Julio! !t'cld,., em ,�nta (Jarda,

s�c,I(:-I'
macacos «pre�os» de, re&;ular, Ia-Conveltido o julgamento em Vicente e reformado quanto a Dr André Kiralyhegy :lade comercIal para a exp,ü'a- manho, que IOvadcm re�ldcncjas

dilige.hcia, afim de solicitar-se José Morano;- para que.os autos -
.

- ção do comercio de produtos part;culares e escritoríos, Jt!.1 ar-
informações �o sr. dr. Juiz de baix'.!m a com'arca de origem pa- . ,�. col�niais, ferragens ele., c��. ,ol,umando tudu quanto encon�f<Àm.
Direito si o'paciente já tOI pro-Ira o prosseguimento do processo. DIRETOR PBQPHI�TABI9 capital de.2:�00$O()O. dIvldJ<Jo',nunciado. Recurso crime n. 3.317 de em partes IgUIllS, por 5 anos. sob I

--�'

-----------:
Recurso crime n. 3.301 de Cruzeiro, recorrente o dr. Juil Estação PERDIZES - Vila Vitoria Estado a rasão social'de \Veber &FIUU,:C Onfere h-Rio do Sul,

.

recorrente o dr. Substituto e recorrido Antão do de Santa Catarina na praça de Anta Gorda. .

'.
.

Juiz de Direito e recorrido Dio- Carmo Flores Relator o �r. des.; - De Vitorio Gracioli e
C 10 U co f"!' O

nisio ,Vendumio. Relator o sr. Guilherme Abry e revi�ores os
O melhor et!ltabelecimentQ, perfeitàrnente aparelhado Aurillo Dela Roca, bras !eiros I i 1""\ te rv�"n.t I."J r"

,

para o tratamento conservativü
'

e 'cirurgico de doençai pul- b I d • I h"des. Alfr"do Trompow�ki e, re- 5rS. des. Tavares Sobrinho e . esta e eci os em PI!Tdiz'Õs 'contra -'1 geu C O': ,0 ge-monares (pneumotorax, frenicóí!Jrrüa, toracotomia). Este So- ,
.

.

visores os m. des. H. nrique Medeiros Filho. natorio encoBtra se localisado' na Estação Perdizl'S - Vila' tam uma -sociedade; comertÍo:.l i ne re I A11me f' io
fontes e GUilherme Abry. Fpj confirmada a sentença Vitoria, na E"trada de Ferro S. Paulo - Rio Cranrle, 800 �ara II explOiação do come;clo I de Mou ra
Decidiu o Tribunal negar pro- que improfluncioll o recorrido por' metros sobre nivel, possuindo luz eletrica; agua encanada e ele uma Sapataria, com o capi-I

vimento ao, rtcurso, para confir. estar cerla. i
estradas de autemovel, com clima salúberrímo.' tal de 20:000$000. dividido i P0RTO ALEGRE, 8-

, O Sanatorio encontra-se iwtalado com- aparelhos mo- i C d d 1mar a sent"'or.a que J'ulgou im- Apelaeão crime n. ,6.092 de O C L h
. em partes iguais, por tempo in" om boleni a e, insta aram-se os, 3' � demos de Ra;o X Heliodor, titias urtas e a oratorICI

procedtnte a denuncia por ter Iodaia1. apelante João Pfuzenrei- para exames de escarro, fezes. sangue,. etc. determinado. �llb a r ..zão· social' lra�alhos do sorteio militar, re-

ar-oio na prova dos 8ulos. ler e apdada a Justiça. Relator. . Seção separaqa pata .convalescentes de .doenças graves, de Gracioli & Dela Roca, na: lativo ao corrente ano ..,

Recurso crime n. ,3.308 de o sr. des. Guilherme Abry e re-: estado postaperativo, impaludism'ô c(1onico (mala ria), esgota-� praça de Pe�dizes. ..1 O �ene�al Almer!o de·.Mo?ra
Flllllsnopolis, recorrente F 'wao- visores os srs. des. Tavares So-: mento., etc. -

- De .FIOI8Vanh! Massoltm i esteve em .conferencla com. o lO-

co Borges e reccnida a Justiça. b!mha e Mf'df':iro� Filhc. �
I!!I r;:

�-;, '� . .;.....r.-Il' e Antonio PaiHan. bfás.le;n)\�-· ter ventar Cordeiro de Far·ia:

Tr"ei,�,'
�,..

?âri
.�"

��.

/

'�
.

.,

k
a

o maior emoorio . de fedas de Santa Catarina •

" .

Por motivo de balanço e por estar a ch.egar, <qretamenté �das fábri:cas mercldol'ias contendo
as ultimas novidades, esta casa resolveu liquidar seu atual st:.. ck, por preços baixos

SEDAS
Llngerie e Jacar.de 20$ e 25$ por
Escocesa 5'500 e 4$800
:Laqué com 20 côres _:.., 4.ãOO e,

:Listada; para homens 6$, 8$,· 10$

lã' e 12'

4$000
e' 12$'

J
r......._:*#s:�r...TTraT"'ã'�� �.:!'._�\!!���..:!!. �

'I
'ii (;apas ,de . �

I�������������=r.�I ' Borraf�ha � Jersey, �com 1,40, 15 côres
'

9$500 IIJ Diretam!nte de O MusseIiD�! estam"pada, de 22$ por 16$11" Berlam ��' Patú -18 cores, de 20$000. por 13$003

H De 150$000 por 80$000 � �__iiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiIiM__iiiiiiiiiliii�
�""ir:i\F����{c�OO

� (;Ioqué - 20$008 por 12$000
Georgete- 10$. - Frisotine- 8$
Crepe Romain-16$ por 11$-12$ por 8$500

�. 87

M E I A S
Filldor, fabricadas com fi" de ouro

MusfJelioe, 7$000, 9$000 e 11$000

.' I

/ Linhos ·e Casianiras
Gra.nde baixa""'20 a 30·1.

.'

Sótnente neste· anês ",.,. PerfumaFias para ·Iiquidar ,..., Baixa geral de 30 a 40·1.
.

.

-

-

Rua Felippe Schmidt n. 22
TELEFO"N,E, 1.4.,01,

.
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Passei ontem um dia de modorra, de azedume, Tantos
foram os dias de enfermidade, prêso ã casa, sem sair á rua,
que o ultimo dia de repouso, ie eonvatescenca, deixou me

apático, sem animo, preguiçosamente estirado na otomana.

Esperava, ansioso, um domingo de sol, muito azul, de
céu la/ado, pau passear, e assistir sensibilizado, enternecído,
a apoteõse da terra, dep(,)Ís de um dia de chuva, ardendo

INFELIZM.ENTE, ponco N'
em uma orgia de luzes, de cores, de desíumbramentos, tes-

A d tejando, em cintilações de cristal, a minha aleluia.
gentes-correspon entes em to- conhece no Brasil sobre Cf! valo- Mas despert.u u'a manhã fresca, triste, chavosa, .evo-

das as localidades do Estado, res, dosagem e qualidades dos a- cadorarnente místtca, despnta de encanto,vazia de seduçã�.
limentos, Está provado q:1C a a o; dias sombríos, cnuvoses, comovem-me, e infiltram

na mmha alma uma melancolia tnexpltcavel,: romannca,Iimentação comum' dr.s brasileiros alg·d:.
é deficiente. O classieo -Ieijã. . E a saudade desdobra sobre o meu coração o vêu roxo

eom arroz, carne, batata, pão t' Jc perlcível trtsteaa.amertalhandc-e em crepu-ular nostalgia.
farinha' não fornece ao organis- A minha vida, nestes ulttmos tempos, tem sido uma'

I'fol!;lrosa afirmação de tortura, de penetrante marttrío, tres-
mo as propriedades de que ne- passada de sctrímente, que os ómbros, quasi deacarnados,
cessita.

, exibem â flor das chagas.
Os estudos mais recentes sobre Quanto mais penso Il.!!_ vida de angustía que me abate,

alimentação demonstram que o procurando um. balsamo vlviltoador que amenize o ínscruta-
./ velo padecimento, maís a dor aumenta, cresce, se evotuma, se

processo mars seguro para con- distende, se desdobra .eonjtnua, navalhante, sufoc�dora.servação da saúde' é a diéLa e o Porísso mesmo, minha querídaçsuplíco 1i0S ceai a luz
exercicio. da sol: chama de resurreíção, fogo de virtude.

� lembre se a leitora de que
<,

o beijo rubro do sol reacende na' alma a' maravilha
das cores. Sob a sua luz intensa, fulgura, alucinante, seno

não ha beleza sera saúde. Dieta
ttmos, extastaãos, o grito volutuoso, exuberante, dominador.

é higiene alimentar, isto é, 11 -do- da ·primavera que rebenta em nor e fruto sacudindo, ato-
.sagem criteriosa dcs alimentos gueadámente, a moetdàde desacordada. '

de acordo com as néces!iírades Desadormecldos"õS senttdos, reavIvado o sangue, a ale'

do oraanismo. O exercido lonifi gela d isponta em clartnadas estrídentes a'bslando o espaço.
.. E eu espero um sol'assil1ll... Põde ser que venha ... um

ca o organismo, estimulando a. dia, para que possamos; 'de coracõee irmanados, confundidos

nutrição e 'portanto favorecendo nu mesmo amor, envoltos" -em luz fulSida, sair a procura
A •

bem I' a melhor assimilação dos alimen da arvore dos pomos.Ele'otiro 'dá telícídade,
A correspondência, cm como

tAl' di
..

t' Minha cabocla bonita, emquantc o sol tardêa, deixo,
.

'. , . • os. em ISSO o exerclClO az ."

dos valores relatIvoS aos anunclUS
r

. 'd I' resignado, que a saudad�' "'se retempere, a yonta e, no

e assinaturas devem ser enviados e lmI�ar .

o e�cesso ( m� ena� coração.
-, ,

ao Gerente FLAVIO FERR ARI. orgamcaB� eVitando a oheRIdade,
de til

Mas, não acredito que,� saudade melhore: ela vem

--

. o reumatIsmo; etc.
D NASCll\.LBN'ros

:�
.

I' As propriedades mais ímpar- . Quem sabe, meu .grande amor, si o sol que tombou, LON RES,8 -Anu,nda:·se
naqúela tarde triste, voltará!

\
,

GA. Z I=T ,I 'L H Arl
. ta'?-te,s dos alimentos são as se- 'Oteu amor: tem o --poder das resurreições. Eu con.- que .importantes docurnen- Na mesma repartição pública

L ' :s I
gUlntes: ,

fio nele. tos miiitarés foram roubados. foi registradI) o nascimento de
AUmentos «construtores»:' de do interior de um autoíllQ- Carlos Berto, filho de Carlos

. acordo com o nome, são os que Teu, só teu. 1 t
�

d ro· Henrique Buechler e d. Altenhurg
.
-- ..,..--- concorrem para 'o desenvolvimen- ve, na es açao e «\.,aven·

to' nos tecidos. ossos e dentes. Anto RÍlitgep'. dish Square', em Londres, Burchler.

FerroVias catarinenses Alimentos inrluidos nesta classi- durante a curta ausencia dlJ' PELOS CLUBES
. • '. ficaçãó:�cereae� ero grão, feijãó, Maria da Paixão e Anto'Rangel: duas vIdas numa vida. proprietario, cujo nome não
'SIUl�a. CatarIna, ,pgundo ,um visceras, pei�e,� gelatióa; legumes,. doi� corações num eoração •• um romance de amor. é revelado. Clube 6 de Jáneit·o

. comu?lc�do do D�p�l'tamentf), de �eite qm:ijô,· .óvos, frutas. ,I ,.
, \ '_ ,.�. c' '.," ,� ,'" �,:_ . ,Estatlstlcl!, e PnbhClifade, _possll.e " Alimeiltps «pÍ'ótetc(�s-":' são '()� 'I;'

'.

I i'i-�'1��' d'esé 'd-f} ,.iuiz
Os docul11�ntl)s em ques Sabemcs de fonte segura que,

3,56%. do tQt�1 da .,e�tellsa<? qUI-, ;q.u�:;çóntem os!(saes mtnerae� (c�l, ; �.�..,.e�••"'"" " 81 tão e,stavanJ enctr,rados em a Diretoria do Bimpatico «Clube
lome�1'ltla da rede em; tr�fpgo no, GIO L. (erro', --r fosf.oro.- Iodo)" .• i·.' .. , d' "<,,,0 "f, ' <,uma 'valise C{)ln, as inic'a!s 6 de Janeiro», do visinho distrito
Bra�lt.

.
Apenas 7 Estados se Ih�s Em - 'geral. 'no�sa alimentação é gl�t�rl,:n, o... " ",,' ,

" ,

�. .
., . .

'd,O se:�, proprietirJo. ,-" deÍ' Joã9 P�SSÔ3" vem' de entr_aravantajam, �m.n���r,os"absol�� defi�,i���,� em _cald'); �por'-issô o.' "'. ",.' :,.. �:. '"�,"':�,:!;'",, (: /
.

' ,

A va\is'.: eotáva cô,locada em.en;'�dl��n�osdcom.'P tOifle-!:' .:���:, d;;t�':�i���' d�a,trl��J'i���!�:;1�;�����6º\ale����:Bet�r:o 'Rra�Jl nio.�lôF:dese()bê-rto, por acaso. /Obl·.��� ass�nto tra'ze\m 'do ::�o su� �êâ�:oa�?med:q��: � J��:
para c�da. qUIlometro quadrado. I

se pi'wclpalmenteno ilute, gema .., 'c �c
<0;-

.. i'"
.'. . cano lUlltamenk com outros- ser ampliado, dando' dessa forma

de temtorI6.
••

.' de ovo, queiio, v'erdúbil, légu�, ,-

IfAo, brilh.:.'.an'te literato José.de· i.) volumes. "mais conforto aos dignos, conso-
Achando-se dIstanCiadas, sem roes fr'utas secas 6{J fte'scas. Ali- '(

""

D nlz
O fato de só ter desapa- cios,.e fazendo assim, com que,

. a.rticulacão e a ,braços de contÍ - me�tos qü� cotitem ferro' cereaes -

• ,,' ',,'

'd' I' .' os habitantes daqllele distrito te'
d f"A

•

d t' I . _ .
..'

E'
-"

I I"
U

I I lÃ •

b
-

I I' eCI O essa va .se e a I apto.nuo, CO� e lCle?CIa e ma ena, em gl'ao, flgado, camp, legumes" �,mp e3meo_te am�nta�e, a se e a se�umte o seyvaçao: « -

,
•

' uham um clube com UiOa séde
RS fe�ro�l&s refendas po.uco teem

gema de ovo. Os ql:weontém fos- aSS�filva do gr,anJe hlsto)r�ador' lba autenltca que fICa a 1.500 d�z com que ag.ram os Cri- clt" que são dignos.
�ontrlbUldo para Q rápldo esc0�. furos: éereaes em grão. gema de ,Rocha Pómbo, afirmando, ,_cate-- milhaEl:do poente:.. mlnosos demon::t:a

. que o Louvamos sobremaneira, a ati·
meutQ de n�ssos produtos••Dal, I �vo,' leite, queiio. 'Os que te� goricamp,nte de.que este gr,ndio- Lemb�q ainda o tr�cho da car- roubo foi pratlcad:) por ai vidade e- o 'interesse da dinamica
o desen��lvlmento plOgre�slVo e I lOdo: agrião,

_ asparg?,s, frutas�, e �o BrasJl, efOl. descoberto; _por ta de Johannes, medICO da ar-. guem que ha muito tempo diretoria do �Clube 6 dê Janeiro».
,o ap�(DVelta�eDco constante da ostras, éamarao e'j peIxe. acaso », . J�, .. mada:

., {>'. " , drodovIaç!io.. .

Já é tempo de uma reação «Quanto senhor, ao sitio desta plalL lava .,e apJssar os FALECIMENTOS
Outro �specto tomaria a econo· contra todas as -asseveraç{íes in- terra, nmade V.. A, trazer um _documentos ..

roia catarineRse si 'l!" int.er-vincu felizes dedicada áj,u1�ntud��
.

mapa-muôdi que tem Pedro Vaz
-._--_.�------

l�ssem .'8S �str�da� &ludldas,. ser- UMA AssiNATURA �\1ENSA I-
A bistor}a trfs'fu..,;.d9 acaa� Oeye da Cunha' (o Bisagudo) e por aí .J u !ga� en to·

vmdo Fhmanopohs de ponto-de- ., 1 "
.

--'
'ser po&ta a mar:gem, dando �Dtes, poderá V. A. \Têr o sitio». I' dos acus e ..

tU.nÇã6 das mesmas. CO\D a Te- DE "A GAZETA" CUSTA lugal' a verdade-histórica.
".

.. Nato cQm realce uma declara�, ...

reza Cristina. posteriormente, a- APENAS 5$000 ,

A' Cabral ct)uh� a gr1inc�e: glo- ção feita por João Ramalho em dO·S na
..

fu .g�a
vançando pelo vale do. Araran- ria de fazer o recüohechnento do a qual diz que se achava' n.o ,- de·· Be II-r'l i ro
guá.; ,a. �anta Ca�arina trazid�_a

-.'1'
Brasil e àêle tom��:-�p'os€e�

.

para 13rã'sil ha ,90: â.lios, isto"'::�Mo�dê�de
'

Va i. e r.cfeltaJaI e em contato CO� a regtao I . Portugal, paiz 8 "'que pertencia 1.490, testemunhado pelo Frei
IV ,

,

zerrena. :.
a Paraná:-'Sant.a.Catar.i-, N:ot·a·a "a. pelo tratado das Tjrdesilhasi Gaspal' da, Madre de Deus ,quê Ina chegada a BI�lIftanau, - tena

I
�

\
�

I Com a fundação do Instituto teve uml:i copia dêsse documento,
. RIO, 8 -Deverá ser ju gada:

o Estado resolVId6, ·patece. de
,

't f'
� . . Histcrico BrasHeiro, D.�" Pedro escrit. no tabelionato de Louren- ,na sessão plena ela proxima se-

.. ,

t' f' t I O . ;a"'as I' d f' I
. RIO, 8-.Em reunião r,ealizada

'. ma.]neIra sa I_'S atorIa, a ranscen-.
"

dl.,

I
II apresentou q sf'guinte tééle: «O ço Vaz

....
, .. na então vila de São güo a - eira, a ap<! ação IOterpos'-

d d bl
• na séde da Associação Brasileiraente equaçao a pro ema cu- 'descobrimt'nto do Brasil fior Pe- Paulo; em 3 de maia de 15aO. til no proc.esso 97, em que s,ãv

I t6
. ' de Educação os membros da re·cu a rIO. ----

·dlO' Alvares Cabral, foi devido a Finalll!eate, para derimir a !lcusidos os respons�veis pel� fu- ferida entidade,resolveram adiar
'. , . um méro acaso ou teve êle al- questão, basta, come' documento B I V 1 d

'
'..

O �Peaéeina'ker.}) éscritor Na Catedral Provis6ria' haverá gqns iodicios para isso �». p�l:litivo de irrecusavel clareza., ga d'o sr. ,�miro ..

a,ver e. para 1940:0 Congresso Nacio·

. '.
O''·sr.-"NAv·I·lle Ch'am'berl,a,!n eiltL. Missa, por alma 'de Acindina Caro

. 'Joaquim Nabuco 'e
.

Góoi'alves de que este O'randiolilo Brasil não O, desemLargad,lf Barros' Bar· nal de Educação," afim de que,
,� II d I

7h' "t.I •
'

d
'.

T b I d o me8mo coincida ·com· a� inaw
r�d�giJ;ldo ,nes,te momeniq um/li- 080, as oras. Dia!'!, a desén\'olveJam -c:ontradi- foi descaberto por méro acaso, �et iI yresidente. ó '(I �na e

guração da nova <?apitál de GOyilZ:,
,vrQ 891u:e. a par:, cuja 'publ!chção C!on�re

..

.

ti
toriamente, defendendo o' primei- cito a' fras. de Damiãó de Goes, .:_,,.-gúfança NaciOo11, deslgúou 9 Como se s&be, já se projetava 81

deverá ocorrer dentro da seis se- � l!!I ·IiSO ... eJl�arlS "!' ro pela casualidade e o outro-,pe· em 1530, na Crônica de D. Ma- juiz dr, Haul 'fv1:1chado para. realização do mesmo congresso'"
:!:J)snrrs. O livr.o, escrito 'em inglês, eo do"Estad.o . ,la ill,lencionalidade. ,-'

I
Duel, referindo-se ao descobrimen- J'ulgar � ,;)"e}acào referida.

já· está sendo procur.ado :por grano ,Gareia Redondo ,diz categori- to: I"'
__

"' p_8_r_a_o_a_n_o_c_o_rr_e_n_t_e_.----'
Icdell editores de ,diversos' pàízes De 28· a 31 de maio próximo camente: «o acaso. tem de ser «Houve outros que fizeram o

que procuram assinar -contratos realizar.;.se-á 'nêsta Capital o 1: �b�nido dos livros que sé, _ocupam! que n6s agora fazemos»;
.,com ,�'prim�rl? ,ministro b!titani- Con�r�ssodEucarístÍQ°ldo'2E5stado,· dOtdesdcobrimdento dOt'Brà'sil»"dcli: ;"IIl,._. lIl�.el·.US

.

L;V �,\ ,�rlít'8 ·S,C h, ,u -·d,,·,:t .

ç_o para pUu lCar
.

conceml ante- em açao e gral,las pe os anos an e
.

os ocumen os surgI o" .l'Y._.... • J;j Q � -

mente traduções em varias lin- de episcopado de Sua Excelência nos livros de Faustino Fonseca.

gU"8S. Ontem fie m.anhã o sr. Ne- Rev�rendíssima, o Sen'hor Dom «A descoberta no ,Brasil, diz
ville Chamberlain assinou um J1laqúiin Domingllies de Oliveira, 'As.sis Cintra; foi feita no ano. de
contráto\ com' a celebre casa edi- DD. A�ce9ispõ'Metrop6Iitano ,J343, á vista da carta datada de

.

tora· Hutchinson. O livro tem Não é descabiVeI' lembrar que ,12 de fevereiro daquele ano, de.
. .

por ba�e OI discursos pronuncia- para 'é'ssa' grandiosa manifestação' d.- Afonso aQ Papa Clemente Vh.1 PORTO ALEGRE, 7 ...,-'VIve,
dos pelo sr. Chamberlain nestes de fé'-e piedade imp'Orta 'haver -- Esse documento .'se acha nolem Port� Ale,re, 'estabeleci?8'
ultimos dois anos e terá por ti- séria .prepar�$ão eSp'iritual; mais �rquivo Secreto do Vatjcano, no' com �ensao D.. Isabel. Martim
'tulo «A Paz», contendo 80.000 ferventes serao 'as prec:es; mllis hvro 138, . folhuH. 1,18 e 149., Frant;?, ,es,posa de GabrIel Frara

,

palavras. frequentes a :assistencia devota á. Encontra-se na Biblioteca Na· co, ,prImo do general Franco. Fa
Santa Missa e' recepção da Sa- 'Cioõal âe Paris, datado' de 1375, laRdo á reportagem, D. Isabel

grada Cdmllnhão.
• •.

.

lum' mapa mU�H�, trazendo justa: contou que r�ilidia, na i AIÍdal�zia
. -Brevemente' sera thvulgado. o I m�ntE! na POSlÇIlO atuaL, do BraSIl em compllnh�a ,de seu marui?
programa oficial

-

do Congresso. e cuja conf!guração é �emelbai1te ,Ha a.n08 vieram para ',o BraSIl.
Pela magnitude de: �mpreendi- a da A:merJc� do Sul, ,uma grano G�bflel fal�ceu. pouco t�,LPO cJe�
mento e acerto 'do plano que �e 'de ilha com g nome de ellha' de pOIS. A sra. Isabel; MartIm Fra[l
está elaborado, o 1',:Congresso ,Bta.sil,».. ' _

co que:vem a ser, pois, prima
Eucarístico do • Bstado marcará. Em 1448,' André, Bianco ',figura' per afinidade do� chefe da revo

início certo de 'vida eucarísticd' terra' fronteira á Afriea e 'um lução vitoriQsa' .na .. Espanhà, eOD

aiq:dil mais a.;endrada e perfei-j pouco: para o sul (S. -W. de 'Ca- ta '63 anos de idade e\_�paJ:enta
ta. (J,)

.

ho Vel'det.l� seu mapa, onda excelente &aude.

A

::N����II�:::8D�fu���r.l :

FLAVIO FERRARI IL _

Mlle. Z)
..__IL

Iledâeão e Ofieinog
R. Cônselheiro,Mafra, 51 IDe eza senl '!"inúde
W':lóriànõpolis - S.Catarina

Colaboração
{J con�eito expressá em artigo

de colaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Heda
(ião.

,AI10
sêmestre
Trimestre

50$000
30$000
15$'1)00

Só para a capital:'
Mês 5$000

;L)ois 'oasos
de . insolação
na capital _

. ,beí�na
CIDADE DOSALVADOR,.

tl-ContiOlia intenso o calor ·nes·
ta capital, tendo hoje se regis�
lado dois casos de insolação.

A Hora do Corre.io
------�-------�--.__----------

CrÔnica do Dia

Maria da Paixão e Anto Rangel, duas vidas e um ro•
mance. Figuras centrais de uma novela de amor, Ela e o

[ambo sasonado, do sertão. E' a cabloca .bonita. E.e é a'

paixão romanuca.satao dGgabinete sombrio,atapetrldo de di·
mascos macios e aveludados para o sol ardente êl vivificador
das fazend:Js, para-o silêncio místico das matas, para a relva
verde dos campoa.

"Meu grande amor.

Mais um primo do
general' Franco

ID,urante
I O verão
I
(�uidados higienieos)

Vida
il,NIYERSARJOS

ARMANDO FERRAZ

A data de hoje assinala o trans
curso do aniversario natalício' do
sr. Armando Ferraz, diretor do
Banco Agrícola.
Dotado de .ínvulgar capacidade

de trabalho e muito relacionado
nesta capital, o aniversariante
receberá hoje inumeras home-

Durante o verão é preciso re

dobrar de cuidados cem a ali

mentação das crianças.
A regra geral para a ulimen

tacão nos latentes é a seguinte:
«o leite materno é insubstituivel
ás crianças atê 6 mêses dé idade>.
Esta regra deve ser difúndida en- nagens.

tre todas as mães, para que a si-! SRA. SANTINHA ROMANOS
gam, rigorosamente, a bem dos ,

filhos. Como se sabe, ainda ba Deflue na data de hoje o ani-
muitas mães que dão aos bebés versario natalício da exma, sra,

bolachas, pedaços de pão ou de d. Santinha Romanos.
banana ou mesmo as tais <bone- Senhora de altas virtudes cris
eas> embebidas em agua com tãs e de boníssimo coração, será
açucar. causadoras de fermenta por certo muito felicitada.
ções e desordens gastro-intestinais.

As crianças até 6 mêses além
do leite materno, só devem rece

ber colherinhas de agua fervida
e de caldo de laranja, duas - vezes
ao dia. Quando a mãe tiver pou
co leite, deverá consultar 11m mê
dicc pediatra sobre a melhor ma'
neira de alimentar o filho. Se
fossem observados estes cuidados,
não morreriam tantas criancinhas!
No caso de se manifestarem de
sordens gastro intestinais, mdi
cam se além do regime alimentar,
08 caseinatoa de cálcio e o' EI mara,

doformio da Casa Bayer, os quais• ,ENLACEScorrigem as deieções liquidas ou

semi- liquidas, combatem as Ier
mentações e defendem as muco'

sas intestinais das irritações.

Faz anos hoje o jovem Jarbas
Pereira, aplicado aluno do Liceu
Industrial e dílêto filho do er,

Bertoiino Pereira, funcionaria fe
deral.

Fazem anos hoje:

a senhoelta Jandira Soares;
a exma. sra. d. Maria Gama

Camargo;
a exma. sra. d. Maria Sohn;
a exma. sra, d. Julia F. Ca-

Na sala das audiencias do He
gistro Civil realizaram-se os con

sorcíos do sr. Arnaldo Feli.x Pi
res com a senhorita Osmarina
Goulart, e·o do sr. Benevenuto
Boaventura da Silva com a se

phorita Laurici Silva.

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

ROUBt\.DOS iMPOR
TANTES DOCUMEN
TOS MILI'!'ARES

No Hospital de Cari.dade fale'
ceu a sra� Rosa

.

Dalo, fUba do
.

�r. 'Fra00isco de ,BQua Castelã)
e d.' Rosa CasteJão.'

'

Só em 1940
.

se rea"

lizará o t;;ungres8o
Nacional de .E"u-

ca�ão

,de :H. 0. LIGOCKI
Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà

bric1 de cad 'rr-bJS de
_
borracha

Artigos para escritóriJ--Livrús em branCo5'-'-Arti·
60S' escqlares-Artigos para presentes -:;Hrinquedos

. Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu·

tilizar es,tampilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

FJodanopo'lis -... Sta,. 'Catarina

AI P.
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, >'_"�.� 'FABRIC�: Rio Negro - Parànã·-RUA·· P:A.RANA' - C�i�a Postal, 31
. -,,;' . .t :t.
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' _< End. 'I eleg. �LAMlNAX»

�f _w

A GAZE1'A 1939, ,
.

i�niY.--ls o-� Ol�·f;_)·." ':. á: . , I

SAI�DAS de F iUf,anC:tJvh" c.I� h�Lo. ·,kiiâ.S
as 5 horas da manhã

j ·'��r.r""����"i�,'tZ;:t::;.�,;,,,,�;.j;:<Z;:&�z,,:�1.�!:!�W�··

I v. I!�Cia. precisa de uma limousiaf.,? �
. Disque o n. ••2OO ue seu telefone e í�

terá não. só para seus passeios, corno tambcrn para
viagens.

§AI�DAS de Ararangué &5 quintas-feiras e d) ni 19 )S,
c·s 5 horas da manhã

'I linl-a de Porto Akgfe d1E:ga S!TI Araranguá ás
quartas-feuaa e sanados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AGENTES-AldlcL,,,,u.: JêlllcH ilalV '\4 Xlmo- For.,«
hinha: Gabriel. Hams'- Cresciuma: Ado r eraco Ftlho-

..

Cocal: Zeferino Burigo & lrmãos-Urussanga: P�saDo; •.

Damiani ,& Cia.·-Orleans; Irmãos Pizzolatti-Bral'o do N o t d' AI d S'• :% L' a ii n an exn re nm

.

� AGENTE EM FLORIANOPOLlS

JOAO. NEVES Erondino Cardoso 502

"

Roa Trajano! 2 -Fone, 1655
Otavio Cardoso 503

HOT� Df!St V.IAJANTES - procurem para se hospedar em Araranguá ��,::rsdip� �8:��S�assos ��:
··�·&P'4'Í''''G' ,J:,�_"prIe .a.�lo - JOSE' MAX�iiii_:liiiiMiiiiiiiiiO;;;;;;;;�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'__iiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·�! Walderniro Vieira 510

-;---�-�;;:,.
*�

J.��;.�-
-

t��:.��:�:��:rd�:: :::::�iu,:: Aas��;�:, ::;a581 I".__a�llI:t=�:=:=:=i0I:l\==,=jeaira::llll==a!I:�II:l:I:::::IlIZl:l::=:rz;:z:-:m:=:II:D:I=
cocheira, e boa chacara e agua I apenas 5$000 '

_h!i h I 3 .. f . §5 gSiQ T++4 MS &#4M %7 # '2 §ih�
.

��a.li�

�a�ab�il��--------------------------�-�·�nhos, fazendo Irente com a i

I
Estrada Geral, que segue para!
Blguassú. A' lratar com o pro-! S I A M,'�,,��Mr.:!_!lJ!iiiil!i!il!.::!!Ci!!!5&�I!:!:t=�.. ;�%::!··;:iii!:>J:all:'!l3!!!!,.."a!sali!Om·",,1II45!1!iiB-&:!!M.·ulm'&lma....&3&���,..

'---- prietario-Pedra Sipriano tia
.

E'XPORT.A.DO·RA'. ',."Silv'!, em 8arreiros. !
-��������.....,�-, ..... ,....-_' .�... ..;. .....!t.!

•.!....; _

G R A N D E ·Hp�P!T�R� M O·D E R N�I
Kuhn

SãO lodos carros morlernos e conlortsveis dirig�dos por
. hsbeie volantes.

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

plendidos picolés, sorvetes, beijos Iríos etc.

HANE'RY BLUMENSCHEIN

CAIXA POSTAL, 82 Madeirãs ,·em GeralENDEREÇO TELEGRAFICO:
Grandhotel ,

Em prédio proprio, "de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas

acomodações para os srs viajantes e exmas. farnllias, com luz agua corrente,
em todos os quartos

'
.

Tratamento de primeira ordem
Dlarias: 10'000 --12$000--14'000 e 16'000

SALAS Dr: ,-\MOSTRAS ASSEIO E' PRONTIDÃO

"

'ESCRITORIO GERAL:. Curitiba, - Paraná - RUA)5 DE NOVEMBRO, 608
-

-Salas 407 -8. - Caixa Postal, 343 +Telefone, 2556
End. Teleg. «LAMINAX» -, Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Private

EXPOí-{TADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFfCIADA PÁRA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRICA DO. SUL, ETC. •Banhos quentes e frios a qualquer hora

\Nalter� Brandão
RUA GUSTAVO RICHARD

Defronte aos Correios'e Telegrafos Gerenteern Rio Negro:

CatarinaSantaLaguna
, ...,.'. " " ",o - ... rj

.

--eJ!Q !, .:. -,
-

•

,

I

I" ,.2

REPRESENTANTES e:

C.ARL.OS
Buzinas
BaseH

DE'F'OSITAAIOS EM' SiTA. CATARI'N'A
,

H_O,E p' C "K E Si A�,-
FLORIANOPOLISMatriz

.-

':!
•••••••10 lIIapot., .......

• ti. _u..". ,Filiais e'I11:
f

- - "••1 .....

.._I �.. .. UIII. lI.t••I. (1.1 ) _

I_.......� dur....., ...

•

....d•.,." to"__ .....
-

" .

Blumenau, ·Cruzeiro da Sul,

Jaan_il., Lages, Laguna, Sã'g

Francisca da Sul

.,"":'�
..
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" .

;..(
.

• •••

MOSTRUARIO EM:

Tu'b.rão
..

'
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,

.

. DOENÇAS DE SENHORÀS�PARTOS
CCNSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

ltESIDENCIA� A LRUA José Veiga 186

1 FDNE 1199

III
AtenJle ch�mados a qualquer hora dia e noite

(1
,

J
+ _...____ -- - -_._-

I[Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULiSTA

Fermado pela Faculdade de Medicina da Unlver
sidade de do Rio de Janeiro

,

Tratamento clinico e círurgico de, todas as moles
.

tias' dos olhos
Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau
leoFilho, no Serviço ·do Prof. David Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée-Guinle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORIO Rua JoãO' Pinto 7 rob. releione 1456
RESIDENCIA: Rua Tenente SiJv�ira 57 Telef, 1621 .

Dr. Augusto
z de -Paula

�'ª

MEDICO,
DOENÇAS DE SENHO,

RAS-P.'\RTOS
'OperaçÕe$

Consultorlo. Rua, Vi(Qr
Meireles 26

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

; "J

Parteira e Enfermeira

D.:flora Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181

Rcsidencia: Rua Vis-onde
de Ouro Pleto, 42-

f'on�:, Consultoria, 1405
Fcner Resideneia, 1 �55

"

la·nco do· Brasil
'_ Capital 10G.OOO:OOO$OOO

FUlldo de reserva
. , "269.746:100$000 '

'EXECUTA TODAS AS' OPERAÇOES BANCARIAS
-,

"I
•

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

: Ab�na, em conta corrente. eis segúintes furos:
cp .com JUtlS (C01VlE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
cp•• limitados (limite de 50:000$). -, " �% ala
ep. populares (idem de 10:000$) 4% ala
cp. de avisG prévio· (de quaisquer quantias. com retiradas. tam-

bem de quaisquer importancias);
com aviso, prévio de 30 dias

,

idem de 60 dias
idtm de 90 dias

DEPOSITOS APRAZO�FIXO:
po , mêses

.

por 12 mêses
Com renda mensal

LE.'TRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por J2 mêses

i ' Sujeito elO sêlo proporcional.
. ,

,

ExpediEfnte: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás' 11.30 horas

Endereço téfêg'iílfiéõ: SATELLITE
...-�-

�
.

TELEFONE 11<&

4% a. a.
5% c

" -::to _-_: �

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

'Dom E:conornia
, I

S6 nos TrabalhC?s do

Consultorio Técnico de
�"'';7�

IVO A._; CAUQURO ,PI;CCOLT
Enge�,helrD Civil,

�lWi
PrfOf!ssionais habilitados para

, os ramos de engenhariêt
Administração. construção e reforma dei

.

,

pagamentos em prestações'
/

ICrojétos em geral �,

Escriterio central: Rua 7 de Setembro,

lP'o rto Uni, i o
<

G A Z E T A I �_D I C A,�

.... II . \I·��������·Dr. Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � Cálculo de qualquer Planta,execução,fis- I.-w, E:D I CO ' � i" f-d ra . . � estrutura em con- catízação e direção
.Especialista em mojestias de creanças, nervos ..

I
� - ,'('11' seu escnp-

� ereto armado . de ob. as fl!
impottuttsmo e motestias da p.Ie ,', \()Ii(. d.,: ,;,!'vogacia á rua

. �I e ferro Aparelhamento com �.Tratamento do empaludismo e das molesties da pe- � preto para constru-
Rfle e nervosas pela jlulohemolherapia lS,'�!níJl de' Oure Preto � ções de pontes e,n

�.��.C II' 'denci P 15 d N b 3' , � concreto armado
,

.� .onsu ono e resi encui+ raça .ue ovem ro, I -'r P 1277 fi$] .,.

cons��!��onâa! .�8� 11 e das 14 às 16 no: as I
', I l. ..._' hü(.f>· '

,

........

1-1 �
�������_

' Cai", 1 Po::;t,al, tIO. �: � _

.�
II

;: � :; GUi08ilflU ). Omar Carneiro ibeiro �
,."',.'.,""'''''..,,',,<:- .......

"-'I
�

=

,". :.:'.: ,;<,;'�':..;,�""'" E,nger.heíro CIVil I ,l't..
., , )

, �
ir ���=" �.� _,. __-. ..

.�
G: ,L��� fê'UMAS

IiS'
Pai_cio d. Caixa Econami_ca �.

r
.

.;:� ã ,��l4CtfA8 � PIUI ' t)ti

\Ij-?�::'�A�P(��� "

1· Andar' �
i';<'

,

� ',�t:if.,·liM}.f.",>;...�.q·oo
.. Apartamento �

t >;; >C·ir�:'� ,

Caixa
".Postal, 784 �

'�Fl';l:U_", • � � '�:f',:,é"�:,:,. �'Radies
.

� Curitíba Paraná �
.Para seu concerto, procu- � )�rai a Casa Musical: que C0n- � �ta cem a of!cin�"m;!!t��' "'.

,

'

.

/ ��� .

montada na ca�ltal.\,l;'�,.,_� .����?�A'0��'�.���,II'"�,'Z�:rA��,"?,#<.';�7A�'7'��"t.Y:}Rua João Pinto, • 2 ,r&�""-: �� �� ii� (�.,��.. '""'"' ,.�...3' *� ....:;; .....v�"'" <' , ,..,�.." r �
'�".

...... , '

.. '

__
.

_'_'. I. ",.-e

.1 A Elztr-íco
PARA 'INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN.·

TOS PROCUREM
.

A' ELETRICA
TEM SEMPRE EVi SToCK'* E A" V'ENDA POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA'PRAÇA,
MATERIAIS ELETRIC0S, LU�TRES E ABAT-

JOURS ELEGANTES· E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A Ele'tr.·caRua Joio Pinto n. 14 •

ACABA DE RECE!.BER UM" FINISSIMO SORTI�
MENTO DE CHUVElROS 'ELE'TRICuS, NOVI�
DADE NO RAMO-AR FIGO GARANTIDO

Venda e ins.t�laçã� de contador de luz e, força.por
preços mcdlcos 80 na Casa

.

A ELE'TRICA
"....... ......� _""'''''_ - ...............��-

••
-li , ....�_

I Dr, �icardél'I":,
"'.'..

,' -IGottsrnann;�·· 1)(. A�er�al· R.
ela Silvai
Advogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 163 1 e J 290

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P�uressor'.
Indórg Burkhardt e, Professor,:

ErwiQ Kreuter)
Espeelalllla em cirurgia

-.
aaral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partQs,
cirurgia do sistema nervoso P,

apeá'ações de plastica

CQNSULTQRIO---Rua Tra
ano N. 1 B das 10 ás 12 e >

das I 5 ás 16 1 12 horal�
TELEF. 1.285

RESIDENCIA-' Rua Este-

1_i.;�����J��I.
IG>,.. ·�i�::el qBOa.Daid

(L!NICA gERAL
Viu Urinarias

1ratamente moderno das
molestias do Pulmão

Consu,t.-R. joão Pinto, : 13
1 elefone. 1595

Rei. Hotel Olaria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Aorial!dpolis-;-1938 _:_:_

/ .

Curso de Maquinas e Pilotagem'
PRE!lARAM"S,� ALUNOS PARA EXAMES A 3(,. MA
QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTÕ

RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

.

08 ir,.'I'EliE.;-;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR,
,;

•

t ·WLAMPIO nos REIS VALE

H LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS

de Tira'
e calçados de todas as' qualidades

, ;���
TAMANCOS mexicanos para

'Praia de Banho'
CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORD\!JES,

BONETS, LUVAS, ( etc.
Artigos para seleiros e sapateiros

Fabr lca de Calçados _. BAR R E IROS
.

DEPOSITO, RUA CONSELHEIRO MAFftA, 39
:A. LHEURI;:UX

tod o

47
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.

futeból e... rE�:por"e e� Tijucas ICarnpo de fute-
bruxaria Tijucas 4 x Lau- bêl ou ring de

ro :MüH�r 3 catch?por ser digno da curiosidade Assim, e obedecendo às indi-
oS 005S0& leitores, transcrevemos, cações do nbruxoft ,O� tais diretores

a seguir " se�uint� �ot��ab "publi. srganizeram, entre os associados, Teve logar em Tijucas, do- r o fe to do:; tijuquenses, cresce F/o i O que v i in«15 na ptT .,'cada em um Joma. oe Isd08p'em duas turmas e colocaram-nas a mingo 5 do c. mês. um encontro I de imp..nâ cia, sabendo-se ser o

J-" A a í x ln �P
,'\ '�I.l,u�a sua correspondencia o oro meio do campo,cada jogador tendo amistoso entre os esquadrões do' Lauro, 10; seus ú'timos 4 j'll.l0S lia"'· U ". \�

_ to: na. mão direita um� vela ,acêsa, S.C. Tiiucas, 10ceJ, filiado à L.! ern que �_,mou parte. no mês de )J
I�Quem nos relatou o caso ga, e J,ogaram durante CIOCO ml�utos, _F. F. de Flcrianopolis e do-Lauro

,
ff 'I -reiro p.p., vencedor CO(ISeCU- Dom:ngo último tivemos

opor-lque daquelas centenas de pessôa;'latiu 'nos a �ua veracidade,e nós apos o ��e o ,campo, ficou liberto MUIlt't' F.C., de Itajd: filiado' à. tivo dp Cip' de bj:d (rampeão tunidade de assistir no ex-esta- que constituiam a assistencia.raro
creditamos piamente, dada a ca- de permciosa iníloencia do Iantas- A.S.V.I.. de Ítajaí, cabendo 11' dR ASVI), (duas vezes), Brus- dio nAdolfo Kondern, um espetá- voltarão a <assistir prélios futebo�goria do inlormador e a amizade ma!. .

vitória ao Tíjucas pela contag '". c;ucnsç.'" e Paisandú, de Brus.� (ul.o deprimente, digne de ser ,llisti(O;' nesta ��pital.
que DOS liga. o

,

E. novamente, ac�so, ou cOI�a de 4x3. '

� que. , representado, com sucesso, num Azevedo briga com Solo; Hu-Por muito' disparatado que l,hes q�e o valha, no primeiro rrého . ''Cm *' p!i!.fI&'jj I
. O embate T jucas x Lauro circo de cavalinhos. ' maitá "entra0 propositadamente no

p�reça, o q�e vam�5 contar.creiarn' disputado no camp.o" �epols de

_p
•

t d Iral'sco·reu. �ril?antemellte.quer na Essas cênas anti-esportivas �e labdomen. de Nizela; Pmcopio .

que fOI mesmo aSSim., '

tão estravagante ce�l�oma,o clube ara a Juven �ue, c(lndUI� dlsclpl'?ar, quer ,no �e- pa��a!am �<) Iran�c�rrt:f da peleja I d�sfere Violento ponta-p� na ,be-A parte leste da ;;c�dade te� ganhou do adversário .. ,_ por 13
d B -I i�envolvlmento técuico do lQ;o.oo3IAva1 x Cip, em disputa do han-Ixrga de Ccuceira; D,am&ntHl.o,numerosos clubes es,. trvos e fOI a OI O rasl . f. ntendor • e n luta. roso titulo de campeão barriga-! Arnaldo. Lico e Alber-to organi-

um dêles--cujo nome não vale a E� claro que o Hbruxoll adqui- .

O Tijucas de inicio desenvol- verdel
'

- I zam um grande esperáculo de. h "d f'
' _] d '" I I

hPena menr.lonar-'o eror r o ato. rIU granoe nornes a ... » XI 'J( u um jogo espetacular, com um ivcssa pe tja a sistimos tujo: i "catr -ae-catch-can'' de alta das-
Ib 'h td - iA

I' d
,.

b
. '.'E!se c u e nn .a,. c�mo _

o _,0S
.

g- uo ormmo se re os vrsitantes, socos, ponla-r-es, agarramenlos.j se. , ,
."

.
\

os outros, U""O guarda oe campo. CARTAZES O brasileiro não precisa ce xando-cs surjresos. Resultou caneladas. entradas de 1\01a, etc., i 1 orna=se neces-ar:o, impresr en-
coo, o qU!l1 não Fsti\Va f"�' !:\,�,

DO DIA
ter inveja de nenhum país. cflta, deea.mor-is �e conjunto n0SI!Yl:ncs aquilo qUI:! se chama fUle,:�iv,d mesmo, q.ue a r.c.D 1 �re-

f

contas, por qur >.' h'.:"U!Hi:Wll " I�li, Nenhuma nação póde nos "ieurlsla}l e os nlIJuqm:mes" pre- boI.· .sldl,da pelo Otstacàao esportlsfa
clede,r dr Ufh ;11,:1> ,;'0$ pn.;'ifH;- causillr inveja. O Brasil é o v8�ec\:nd.O-se cesfa situação,agiam T Contando com a compiac�ncia Jr;JA Jerbal Ramos da Sdv1'I.ton'.le
eoH d 'in,·, (D'Ó.'CS í,:: �['.' . "dfl

PROGRAMAS DE HOJE: país onde não se morre de com ca1rr:a e segurança, ,conhc- i d� IÍlbitro, os jogadores lançar,am i enérgi'c,as ",prov!:{en�ias, afim de
corre�po"dente . à� h'ttço,'· q,;e f(l:me. Nem todos os países laodo melhor a bula, mov!menta-

i
mao Je todos os recursos dlc:tos; que. ,11m cenas pmals se reprodw

dp.semp�nhava, ,Odeou!I O lider' dos pódem dizer isso. varri t) cartaz a seu fa�or e con-I e condenavei�, para inutillzarem-; Íam, para, honra e 'gloria, do es-

A1UI ha um ano - maIs ou

I. O Brasll é O país onde o Stequpptemcnte, eiam m'alS senhores i S{, mutuamente. ! porte flonanvpohtano, '

f
' . ClueOlas

d
.

d I "1- 'd h :enofi-êsse UOClonano morreu, individu0, tendo o dinheiro o eram� "', I' ao se po I! c amar ,j que se i
· Ficou a Q,ulher, qu: aproveita- i A's 5 e 7,30 horas: ganho honestamente, pod� Nos<}timos miouiõ� da relej", I P�SS,(U, de indis: iplioa. porque) in'l Um esportista da
va ° tempo a vender buta d�ntro. comprar para seu uso aqUi" cüm Iru1anças de l"gadc.res, e I dnclplma é UI:; teIma suave para I vei�� .U8....«Ia/' .'.

· do campo, em dias de jogos, Em últimas exibições: lo qu� qu!ser Si O menin,) T dest.camentos
,

de posiçó;:s ele ou-I CSTatelizór 3qudas cênas de 5"} ! .

#'Sucedeu, pOlém, que em deter -. T ' P ." -AII'ce Fa e tem dmllelro e quer ga::-,tar trM, /

(.oilsegUlrãm os do Lauro I vàgeflll,aqude atenlado velgonhow I êl'elIllêl��1lI!lí!ii!iíiil'_IIIIII.'iSi_.,")11.111,/-.11,li.•_,, 'I
"
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.mmada assemo él81 �e;8
.

élfiCO e� I
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_ Don Ameche em e�se �lm elro,
')
emprega: o

rll'c
lhd I'.Jmk

.

e ttl&S m

'das
� em

i
ao pu I!�o·qdle encoB,i.! tt�ra mf nle

Deixou., eomant�·o datj"idade, fi ::.lU reso VlüO noli. car. a i dmhelro naqu\ u que qUIser. "Hê f..!e�ião procuraral!) ,::sman 10 gramado a rUil ocal!.lva para '9 It M d .'. d ' I" Pro
'I j f d "I .! " '·d f' b 'I -! a. • .!I o eeuJ.'rau;ulhe\"Zl:�b.a que, aI em diante! Mas ha palses em q�e c ur a 111 fre�ça o carta,: a e c� i ver um Jogo e UM n e nao I

. José Pessêa"
. não �aderia :na!S e�'�l'cer ,o .seu No velho Chicago não s� póde comprar rna�s dê,s,fa�oravt'1. Mas a iapaMada do . lan('e� de d�sQrdem,,_ 'jWgOCIO e tena de Ir lnsttlla.-se

P 2$500 2$000 de tantas gr2lmas de mantel- ll]u,_as estava alert� e com I U'lla cOIsa eslamos celtas,' é RIO "8 ...:.. ..0- r'J' -p _

em outr� locai. ,i A�:Ç�s bs,: cria0 a: 1 $'500: �� e de cam,e. PQ� . .s_:ma:1a. &qu.�!��l�(di,a _co�J) _q�e_ wube�" -" _. _ _

<

'. .� r"� � BÔ� já '4�i�-2�. 9",,>���;;:'��;S�� ;;,..

A intimada barafustou" como I .._"'
- ç , -

�l alguem c�mpra �a\s car� lli�-....t�-ear, o� locaIs,' me�Ml se. NMitié" 'r-
,. - R.,'l\{, t�nêtd.O {ias.sado a'ó c'(ifó·

facilmente se corr�p;cende� �o�tra! CINES (;OROADOS I ne ou ��ntel�a �o que ,esta �I f� nd�ran\,
..p:ra que nao lhes I .'

.., Ia 10, nel Alceb!_ades. BrasIl.
!111 decisão que vtr:na pr�)ud!ca-la 'I

.

estabeleCido e preso e pro- fUJ!ss� a vltona alcançada_ em '

.

e antes de 'se ír embOla procurou, .

5 7 830 h • cessá.â.o.
'

lallces belisrif'ios, No 2' tempo, 8 Estava resólvido a idá do A
. ,A.lu,'ga-s,e. I Rex às e oras.,

"'h" d b 'Ih d é' d
.

R' P bao mt'oos, que lhe pagas5�m. os I
• ,

J, E� -�tratado com�r um cr!- é, �va. IlrL u m�lto o ri o a m r�ca, o lO, a
.•

ernam u�o,
. vencimentos em dIvida ao la1ecldo 'I' Caras n?vas --:- maravilhosa co� m!nçso. No BraSil só é Crl- Jls?�ta, não, tlfando conl�du o t rmmado o c?mpromlsso da Baia. Aluga,se a parte térrea do so-
maricla: ma�, sem resultado. I m,.,dla mUSicaI com Joe Pen- mmoso quem furta, quem ardor comb�l1'1o de amb! s o�

II Acontece. porem, que o c&mpeo� brado, á Rua Conselheiro Mafra,
Desesperada, rogou" 'uma �)fa�a II ner e 100 astros novos. mata e quem pratica de�or- (l'�:id!o,:'.� _. . '.

mto carioca começará ,8 �6 do n: 84, própria para casa COIJler-
110 clube, segundo a qual êl: nao den�. Quem come mantt;_,lga, .'B03 iinpes�a>_' cau'ou, a dlscl com'n�e, �o� a reahzaçao �o Cla!.

_

voltarl's a ganhar mAis um l'ogo I Prt-!io: 1 $500. póde ser guloso, mas nao é plwa J()S componentes dti esqua' JI TorneIO Imclo, o 1ue Ip.vou a dl- Trata·se C?lll o elr. Ad.rbal
.

I
"

L b
'

dA'
.

I f I
Ramos da SIlva,

no ieu lerren').
.

_. O horas: criminoso. Ora, o r_nentno, drão �o, auro 'I!:ID. �omo o -retoll�. G merzca
.

a· te egra;:;r N. 19
.

15v-5
Acaso ou quê. assim, sucedeu Illlpertal, às 7,3

. bem' sabe que o BraSIl, sen- (.a·v�lheltls�o de s� us dlfl�etl�es" ao dlT:gente da embaixada rubra, .

,durante meses. Vencedor em casa Coração de jogador com Preso, do bom como é, nã() �6de r?spomavels pela eTLbal�ada Ila- determloando que' no dia 25 o ,_____----------

do Advers&lio, o grupo perdia na ton Foster e Virginia Wei� ter inveja de paises �s5ím. jait>me, que vlsit U TI)ucas., A quadro d�ver.á estólr
.

no Rio,o que •

própria casa. dler. . Nem póde querer' coplá-Io�; etcg�,l,cla do ges�o de verdadeIros t�lvez prfJud!�ue a Ida dos ame-· "NegOCIO de Ocasião
Desesperados perante tã? arre-

. -�l$Ooo. O BrasiJ é bOI.n" O BraSil e31J0rtlftas. re�onhecend�, a melhor [Icnnos a Rede. ' I

· jiante infortunio, alguns duetorc:s Preço. basta aos braSllel�l)s. Os rrodllçã-') de )°50 dos tt)u�uens�s, Vende,se uma bôa casa recen-
tiveram a luminosa idéia de con' brasileiros não precisam ter, fez com que levas�em �S' Simpatias O Vasco v�i c:iispeoder J 00 temente construida. tenelo bôa a-

llUltar UlP fti)ru:xon afamado, que inveja. Os br::\sileirús devem, em cODtinuaçàn a� amls!osas rela' ccntós com os contratos de Gan- gua, privada, uma" outra casa

vive nas redondezas.' Uma vez PRODIGIO, significa MILAGRE se orgu!lfàr do Br,asi!. Por-' �ões qt:e estes�ols' cr útl os esporo culla (40 contos), Emeal e Da-I nova para despejos, e com terre-

inteirado do caso, o 8brux[} de-' MILAGRE significa que os' outros palses é que tlVOS de ha mu,to vem cultuando. cuto, 30 contm cada um. Os no proprio. p�ra outra constru-
I . .

d,r que' orclenados - d
'

I
.

d ção.darou imediatamente qUe a a ma
I teem Inveja e nus. e. sao e um eco o e

Vêr e tratar com o 8nr. José
do Falecido guatda andlva lIem- �DARI...AUTD

I recorrem á generosIdade do P/i rne n t a n o- I réiS. Cardoso, em João Pessôa, perto. 'f usanda o creme
,,). b '1' ara coI car . B 1

•pecendoll o campoo, para satl� azer
....0 AlRL.&UTR S0 O .ra�l elro p v

x. O I hO dos OU do a neano,

d I Ih ......t::1L.t::1L
mo Imigrantes os seus e

1
Foram realiladas domingo úl-., .

il oraga roga a pé a mu et, o .,

I
co .

.

t
-

.
•

d d I
- r-os r""\ao I' P t AI ' i"-�··����������qllt'l havia nece�siddde de quebrar dirá logo Borrin�o: que

..
pro uto cessos. � popa açao. •

.. '-d\
.

. Im�, em or o l?re, as pu i

I'De'
� ..

'

f.(. I maravIlhoso I
O ImIgrante é um mal . a í e... ITIWBS piO\'aS natatonas para li I Ir"· a�e f"a

o �IIÇO.
••••••••••••••••••••••••�••••ct B 'l? N- o imi I

..
, es;:olha do� elementos g<>úchos QCc' I.i f'\li a�t ln siãi=ã·"iii;;ilrar a ordel1l:, ��!�t� qu�a���bal.��·.no cam�

I
. O Fluminense ficou i·nteira· participarão do Campeonato H't, �! CLlNICA .EM GERAL

.

. .. "
" li

_

d d po, que exerce atIVIdade a'l men�e desccolrola�o com a fu�a cional.' Fora,ll levadas 8 deito '24 Medico especialist,l em

publica _elU Madri, e- gricola, é um. colab0ra.d�r I
do pgi\dor &.rg,,�ntmo Sa.ntamdm�� provas, na sua maioria infanlJ;,· Mol.estias do Estomago,,

.' da riqueza nacIOnal. O !ml-, O descontr..ol<!, c?of,.. rme, �o sencto batidos 12 recordes de· lnte�tinl), Fígado' epois da .entrada dos. grante que ensina. seu filho. menta, um cd,e;ga �aotlsta,. fOI. 10- da�se.
. Recto,

. ", _" a falar a nossa ltngua e, ai tegra�,porqlle Jamais esperava que,
CURA RADICAL DAStranqulS,tas ser um bom brasil�iro me-1 depo,ls ,de n��rreg�ill o avante Encontra'se em S. Paulc afim H8MORRHOIDAS E ,VA�: !. , ."

rece O nOSSO respeito e ai rJ�eOUUI, que Ja asslO�ra c.ompro� de treinar na turma de 4x I 00. I RIZES SEM OPERAÇÃO

Inos�a êstima. Só não mere- mIssa com o Santo:.- F. C., SI que vai representar o Brasil no I

.

E SEM DOR
.

r,
.

.
.

p t' tribuida farinha branca para ma· �

I d C IrlURGOS, 8- rosseguern a I"
• 'I po- cem o nosso respeito e a nos- I VjS5e, e ,uma hOia para outra ampeonato Sul Americano. de C ON S�LT AS:

\lamente nas �ldeias proxiC1as a� mPlual�roPã.doelgMadr:d q�:n�umia sa estima os que;se 'COi1·I�,tiQg�do.pela p�Qa .de tali'ào
.... Adetis�p,.no Pelu. o atleta ça- I' ,Ã� Rua Tdral81n7o, ni9�concentrações 'de serviços de po- pu ç-.

A
.

d d rá vertem em elementos de Poz a baca no' mundo, de- rioéa"-. ijecto de Assis. ' _!?lanamente. a�. as' �
I' .

ã ord·m aates da guerra. Cl a e se
I �d' 1 J ã � "" s ........ICIa que, assegurar o a � .

. d d
" PQrtut'bação da VI a naclO- c,alan () que o ca!.O n o pa.sa ':�- -="""..... . -

J.:ublica em Madrid, por ocaSião abastecida e. tUd o

dO que p're�lS� e

n;1 exercendo atividades de uma, agresDão ao :Fluminense•.

t"
.

Os parefttes dê'· '. .. i

da Qcupação da capital por par· que será. ebnv1la.dQ
a pr�vlOcld·a. políticas p.roíbidas pela COtlS- -fria' e premeditadamente levada a A.del.-a .�.ic

.. "lia:.bI Será resta e eCI o o servIço a '. l •.

d·
. S '..J . .L"'l'IIIte dos naciona istas.

.
.

bl' t b I
.

d tituição do I3rastl :elelto por Iflgentes dum gran'le '.
'"

,

.

,

limpe�a �u Ica e

d reSMa et
eCI l�s

.

O Brasil é dos ·brasileiros.1 clube argmtino.
.

id i mumcaçõ"s o e ropo 1-
•

h
.. Convidam ..5s pessoas d'.� suas, re.lações. para - assis-O.'r.. prov euC as as co • �

O Brasil recebe e acolhe p� q _t,flcolor ac ou mUito Justo, �
d I, . d t I I Il" d tirem á missa que em sufragio a sua alma man am ce e-BURGOS. 8-0 mlOlstro o ano.

. S' I d· 'b·.! estrang'eitos mas não q:Jer razoave e ógico, ii" lUga e
.

d f' ) á 7 h1 d do Serviço . OCla Istrl unIS •

'u .
.

.

I ã brar no dia 13 do corrente (segun a- eIra s oras, nointerior, recebeu o a cal e �, 'd' I
.

inimigOos debaixo do seu' te- l"lenuUI, mas JU ga uma agress o
I P

, .

Madrid e o coronel-chefe da gratuitamente comi a da popuda- to aos seus· brios, o dessparecimenlo alfar de Nossa SeAhora, na Catedra rovlsona.
J\/I d 'd ã No mameoto a �ntra a •

S· AntecI'pam seus agradecimentos ás pessoas que colh·coluna de ocupação de ma fi • ç o. ;.'.
r 'M Brasileiros tenhamos or- de antamarial

O alcaide declarou que logo das tropasf nacI�dna
Istas em a-

gulho do Br�qHI O 'Brasil é I Pimenta só arde nos olhos da PNa.relcOerem a ,esse ato de nossa religião.
M d

.

d d·d á omeCI a ao povo um .')
!aR?!, o seu re8�e&so a a r�, � r.I ser

de ref�i Oe..
.

, "'

bom.
" .

i" sente ...

\ 1i1C!rão reabertos os cafés edis mllhlo ç

,.

�
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A GAZETA Florianopo Jis,...,1939

iB
. ,101 r������t;!!;:;lct#'::�.]::1 Portaria, pala que seja. sa- Ch�tía da·. em negocIo H R artlções I,!� tisleita a exigencia do Tesouro, -1ft'

Vende-se. Magnifica ch�· I ep,.1 'Humberto Mazwli- Idem. 10a C R. • cara, ao lado � Pu b IIcas � • •.•

da Eslação f gronoanca, com j � Segurau..:a Púltlica
otima, conlortavel e grande casa 1..............._ �"Z'"j� Reftuerimeotos des-
de resideocia, belo pomar, jar- ��...-."""" ...,..,_,.",.""""'.......

Eroplesa SeH-A' Força Pu
...

pacbados
dins e inum-ras henleitorias, Ois' Interior e Justi..:a· blica, para informar. ,

põe de grande extensão de tenas AJ S d' A' F P Pela chefia da 10' C Rvaro ar a__
o

orça u- . •

.
para fins agricclas ou divisao-em Davi Cruz -Volte à Portaria, blica, para informar. foram despachados os se·
-lctes, � vista da informação do Te- Enio Oemaria Cavaltzzi-Sim, guintes requerimentos:.

Tratar na
.

louro. Constantino Lacerda - Idem, Adernar Tavares, Dorval
RUA T!?AjANO N' 15 Severiano Gu�rreiro' ·'Idem. Hilton Cunga-IdcM. Campos, Amerlco Franzont;'

N' 50 P. Paulino PlacidQ de Souza - DID3 Steudel Areão - Idem. Francisco Raposo da ron-
Idem. Manoel Lima da Silva-Idem seca, Viriato Alves Garcia,

Antonio de Almeida Ramos Adelia Host-Idem. José Marcelino Schert, joão

V d
- 'uma casa de

- Volte á Portaria, para que Elza ROlhe.mel--ldem. Geraldo Tomaz, Henrique
en e-se tijolos, con- seja satiríeita a exigencia do Amta Pfeíffer-Idem. Alexandre Gottardi, Grego-

tendo agua, luz e esgoto, "e Tesouro., Elisa Pemmer+-Idem. rio. Pedro da Silva, João
construida ha 5 meses, na

Frencisco Indalecio Truá Alice Ana Gãch!e-- Idem. Cal valho, Sinval Rodrigues,
Ponta do Leal-pro_ximo ao

Idem.
.

\
Anita Pfeifft'r-Idem. Fernando Ozorio Marques

Balneário. O terreno rnéde GasparliJO Varela Ramos- Ana Büssing-ldem. da Silveira, Rodolfo Dalrl,
.

4J metros de fundos por' 10 Idem. Anastecie José da Silva-Não

IJoaqUim
Nascimento Muller,

de frente. . Eurico Hosterno-Idem. há o que deferir. Gustavo Schuh, Manoel Se.
Tratar nesta redação ou �ucl�des José ,Vargas- Idem, Pedro Pig()to - Faça prova rafim de Oliveira, José Se.

com o proprietario na mes- Euclides Pereira de rv1acedo da data cm que comprou a ar-I' rafim Torres, Robei to Feli-
I
ma. -Idem. ma a que se refere a petição, e cio de Souza, Manoel Anto-
IN· 97 3 V':=:3 Manoel Henrique de Assis- volte,. que endo, nio Soares, Dario Nlarque�·,

lIdem. i Paulo Felipe+-Sim. I Wensel Kahlhofer, Jcrge Za.
.------ Artur Pereira e Oliveira - Rudolfo Stokp.-Idem carias Afonso Barroso. Juâo.

Dr. Pedro de Moura Ferro -Idem. I João Oonzaga- Indeferido. Eduardo Moritz, todos pe-
Advogado

-. rVolte à POltaria, pare, que seja I Wolny Carvalho Ramos - dindo certificado de si tu iI�ã)
Rua Trajano 1. (so��)

r devidamente s�ledo. ! Sim. militar. «�ertifique �c»,
Andreas Hubbe-Idem,' I De Joao Agostinho No-
Carlos Hoepck S. A.-Idem. Departamento de guelra, Laudelino Francisco

Moveis ,paulistas
� Domingos da Nova Filho -I Saúde Martins, Nelsino de Aquino,
Volte á Portaria, para que seja I pedindo certificados de re.

.
satisfeita a exigencia do decreto- i Goulalt & Neves- Conceda- servista de 3a. categoria.-

I Vende�se .na Ponta
__ .-;.do lei n' 290, de 28 � janeiro de I

se a translerencia, pagos 05 erno- '«indeferidos. Nada consta.Eu ropa i LeaJ� resldencia ,de Agapíto ultimo.' ! Jumentos da lei. ' Alistem �e em julho, -que·
I RosJmd,o, que fica �n.tr.e- a I Mario Tavares da Cunha .Melo! juvenal ['.T. Pereira-':onceda- rendo».
!
rua Piaza � ,Balneano, no [uíorme o l: Oficial. : se o habilite-se.
Il�dO da praia, um

_ quarto Jeão Caseaes- V�lte à Por·l D��lj[ido Coeta+- Conceda-ie
i Le :asal,. cú� nove. peças taria, para cumprimento do art.; o habilire-se.
I de l!1adelra fina e ma�s um 4' da lei n' 69, de 1936. I Arisreu Porto Lopes - Celti-
I r�cltché, uma cama ce ,801- Antonio Feijo Caião -Volt�; fique-se, o que constar. Foram concedidas licen-

Agentes: Carlos Hoepcke SI.A I'klro, um guarda casaç�,c?m ao Tes()uro. I Analia Margarida Côrte ReaPças para [oão Fernandes
.... espel,ho, um. guarda �.��hd() Noberto José Florindo da Silva! - .....onceda-se o habilite-se, Pereira, Mario Homem Tei-

RUA CONSELHEIRO l\'1AFRA, ,34 _ Florianopolis II e .obJ�tos miudos. ,�� -.
.

-informe o 2' oficial. ,I J('ãO Ablabã? Oaura- Co.!- xeira, David Ferreira Go-
-�

N 9J
, �8�.., . ..;,,�4 De. Jorge de Barros- [.nca- cedo noventa dias de prazo para, mes, Alfredo Muller, Anto·

« ...
_

.

.LX ,
"

_"-';� J , minhe-se ao Tesouro, I a execução dil, intimação, � nio Jacinto Rosa, Julio f<o-

eOmPanh 18a �..'" IM iR,na I de 'N-a 've·"U:,�1: '3P', . �aria Passerino Wildi -En:..1
.

Lu�ia P: Medeiros- Conce'j díigues Lopes. p�ra. matri-
,

O" U'
. \.." cammhe-se ao Departamento de. da-se o habil-.. -_t. ,cular·se na CapItanIa dos

,

" Saude Publica, para informar. I � � Parios des�e Estado; Mario

ça""" ... , eo� l-e II. r'� Rotilio Mt)dest�no do Livra:", PI·eleitura MuniCiPal,; Rodolfo Rosa e AdoJ.f? Uno
U � P �. mento - EncamInhe-se á Pe�I" de Souza, para vefJftcarem

.' tenciaria. I Edite da Cunha Luz-Como I praça na Força Pública do

Movimento Mariti'mo ..Poria Flarianopolis, Iosé,Estef8n� do� ')anlos- reqllC�.. I
Estado.

Serv'l�os de P
,

. .

....-J C
Volte a Portana para pué seja L.UJza M811B dos Sontos

-I ""H-A-R-L--A-U-T--·H-..,... assagelf'OS e ......a ,ergas devidamente selado. Idem. . �

F t --d- .. Le�poldo Coelho -. Volte � Mariana Domingo? da S_i!va I
é o creme que revolucionou!

re es e cargue I rO:
.

J �ortana! para que. seja reconhe- Faça·se a transferencla requerida. mundo velho, e, óra revoluciona 8

1 clda a fuma do atestado de fls. '

_ Amelica do Sul.
����������������������������������.,�.�� 6. ._--�.�-_.-••_--------••_�
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,'i Banco Nacional do Comercio ib I

I CHAR LAUTH
-Encamin�e-se ao Te30uro. on os para �a das!

��������������������������������� �k� �� F�n� � ,delmpera�k ;

. Silva-De acordo. Devolva-se. i
O Paquete ITAGIBA sairá a i O do O Paquete ITAQUATIA' sairà a 11 do ao requerente.

Todos os' domingos haverâ oni- �

corrente para: t r
bus T)ara Caldas de Imperatriz,!corre_fl e pa a: JOão E(fting- Volta à POl- partindo do Largo da Alfandega r

Paranagllà, Antonina t�ria, à vista da informação do âs 8,80 horas, regressando ás 15 ! che extinguirà as serdiss, parl'')
Santos, Rio de Janeiro, Imbituba Tesouro. horas. ! cravos e espintas, !*!m a roinim'
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Leandro Longo-Idem. Ida e volta - 5$000

f irritar.âo deixando-lhe a CUlt,
R 'f C b -4IPI t SELL & PR0BTS '

. ,eCI e e a eue o e o as e Antonio loaquim Domingl:les limpa macIa e fresca. -

Cargas e passageiros para os demuis por Porto Alegre -Idem. .. " � ....

tos sujeitos a baldeação'no Rio de Janeiro. Antonio Domii1gos da Silva Curso' Antonieta de Barros
AVI·50 Recebe-f,c carga� e encQrpendas até a vespera das saídas dos paquetes· -':"'�dm. d'C h Id

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
.

e emite-se passageas, nos dias das saídas dos mesm6S, á vista. do a-
r

gar un a- em.
r

testado de vaCina., selado com �s. 1$200 Federais.: A bagagem de porão deverá ser ,

arloS' I�oepcke S. A.-,Vol- ALF��ETIZA e prepara para os exames de admissão aOS

entr�gue, nos Armazen5 da Companhia, na vespera das S 'lidas ate as 16 horas, te � Portana para que seja se- cursos secundarIos.,
_

para ser conduzida. gratuitamente para bord,) em embarcações especiais. r, Idadol �e .acordo com o art. 4' Professoras: ANTONIETA e

iSCRITORIO-PRaÇA 1'; DE NOVEMBRO, 22 SOB. {FONE 1250} a el n 69. de 193�.
A.AZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. C)STEIRA pr. rucl.des de Queiroz �e&-. MATHICULA: Aberta, todos os dias uteis das 8 ás 10

t O d E h horas.'
,

,

Para mais 'inform'acões corn o Agente qUi a
-

e acor o, ncamm e- REABERTURA DAS AULAS: 16 de fevereiro, ás 8 bo
se Tesouro. Fernando Machado, 32 Fone 1516.J. SANTOS CA ROOSiO

""
Germano 5chaefer-- Volte á N.45 15v14r.· �_ � J

m

Servieo de recruta
mento

D
..

{PEITOORES DO ,DENTE
OUVIDO

" REUMATISMO. "EUAALG.IA
(ÕRI'E�,CiOLPES,PO"TADAS
�RIDAS RECENTE!»,
PICAPA& DE IN:)ÉTO�

.. ,,'

S-ERVICO AEREO CONDOR
\\\\ ��

Modernissimos
aviões JU 52·
ligam com a

rnaximu
" segu

rança e pontua
lidade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BuLIVIA
PERU'

Brasil

Sindicato Condor Lida

2 di=3Se r"ll

, Para o No ..te Para o Sul
não é um Creme

CHARLAUTH

�,v I S I T E.M
a A CAPITAL-•

o J\\alor stack de roupas para meninas e garõtos

Rua COllselheiro Mafra esquina da. Trajano
A C,.A·P I T A)��L.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



G ET
FLORIANOPOLIS, Quinta-Feira 9 de Mar4:o d� 1939

Faleceu o estudante
Virgilio Mo

Um lamentavel desastre OCOr.
reu, ante-ontem, á Avenida �io
Branco.

_

Quando brincava, trepado e
uma arvore, o menor de 14 a
nos Virgilio Moura Junior, filh
do sr. Virgilio Moura, teve
infelicidade de cair, recebend
em consequencia a fratura
cona esquerda e ferimentos d
natureza grave na cabeça.
Chamada a' ambulancia d

Secretaria da Segurança Publica
foi o referido menor. conduzid�
para o Hospital de Carida e
onde foi medicado. "
A natureza dos ferimentos

porém, eram de. molde a que
vitima não podesse resistir, vin
do, por Isso, a falecer.

O doloroso acontecimento pro
vocou grande mágua, por tratar
se de uma criança dotada de
uma inteligencia preveligiada.
O 'funeral realisou-se, ontem

para o cemitério do ltacorobi:
com grande acompanhamento.

«A Gazeta» apresenta (10 sr.
Virgilio Moura suas sentidas
condolencias pelo infausto a
contecimento.

TEATRO DA'UNIÃ
OPERARIA

Cerca da uma hora da madru
gada compareceu na Policia Cen·
tral Antonieta Bittencourt Dau
sen, natural deste Estado, resi
dente á rua Esteves Junior, 102,
a qual apresentou um ferimento
na região frontal produzido por
um IÔCO dado por seu marido
Jaeí Dausea.

.

A vitima foi transportada para IHospital de . Caridade.

CONCURSO PARA AUXILIAR

Agrediu a esposa
brutalmente

,

-. ';',

Com. contort� e elegancia N� 102

VIS
Pouco Dinheiro

.'.'A,'
e a Longo Prazo A Companbia Paulista de Seguros. comunica aos seus cI

entes e amigos que, nesta data transferiu o seu escritorio sito,'
Praça 15 de Novembro, 26, para o Edifício Amélia Neto, L' andar

)' -sala 3, á rua Felipe. Schmidt, onde espera continuar a merecer ã

consideração até então lhe dispensada. ..

N. 100 ·8v-1

..·,Jc·<.:. ····0 S�bão,
'

:,

-.

..' ���.j�,��,

"VI-r-- gero" E'�s-P'eltl'all-d·a..de"�jIJI*�\�Tl�t� I,'·.. ., , �OINVILL[ r
�--------==---------'--'--' ---- -;- •

.

., ..

. �••

de:WETZEL & Cia. - Jelnvllle MARCA REGISTRADA .J?'&/4�
recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa cemam

--..------------..�
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


