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. pestade de neve, acompanhada je nesta capital tripula-
iO II-'gantestro I-ell"no que

I de vento e chuva, que está d
-

I ...

'

d B ,.

" _

_

'"
_ �. _

.

I açoitando Nova York, desde sá- O pe O te••ente a aJc

, 4' "
-

f"lh
.

bado passado, causou cinco da Aviação Naval, .sr, E
!escapata cOto OIS I ates I mortos e muitos feridos, princi- -:ua1'do de Oliveira, o a-

. -; + /. -

I palrnente
devido a acidentes de parelho de fabricação- na ..

do JardiQ1�*,.oolo.ico automovel. Os estragos c.ausa= cion�l, "Muniz" 7, ad-
.

. .
"_, .:

.

8 dos nos parques e n�s �Iredo qulrulo por 120 eentes

d· . O .Á-�f. res de Nova York, sao Impor- ,

- ,-

O &1li-�, tântissirnos. Foram danificadas pelo Aero-Clube Catar.-
_

.:

-

.
oI

"!' .. mais de cinco mil arvores. A nense.

· .

-

, � -: neve que cobre as ruas causou
-------

FOI AB�TIDO 1\ TIII��_�'{;.�:fiPOIS DE MA- i grandes embaraços a circulação. Instituto Rbttorieo e

,TAO UM eARNIUnO,�. CACHORRO ElO metro <aéreo- funcionou toda Geogrâfieo de .Santa
! iEVORAR TREZ.- GALINHAS a noite, para impedir a forma- CatariQ8
i _'

.

ção de camadas de gelo sôbre

I A Comlssão : do Monumento
RIO, 14-0s .moradores de do-Jardim Zoclogico, acornpa-

os trilhos.
aos Heróis da Laguna e Doura-

i Vila Isabel foram surpreelldid�s, nhada �d� dois filh?tes. .

PI ·t· t de' dos,
afim de melhor perpetuar

· n.a manhã de ôntem pela noti- i . �scapara em vlrtud� de ter ano pacl IS a a inauguração do aludido mo-
·
era de que uma ."rande onça. a � cedide o baldrame da. Jaula 'em I numento, mandou cunhar me-

; maior do parque, havia fugido qu� permanecia. ".Ya:a» e «Ta-I Chamberlain dalhas �que serão distribuídas

A SANT·A SE"- PROM-OVE-R·A;·!f����:.ec:npsas::i!.���:�,fll����sir��=I·
-

�Oé����i!��Ç���g:rP�:���dO;��
I i de tão sugestiva lembrança.

.

' Felíno pengoso, de tamanho.

I E, por proposta do presidente
.' _ I enorme, pêlo malhado e luzidio,

!
PARIS, 14 - O piano .

da mencionada Comissão, ficou

a pacificação do mundo '�;�i�t{��o:ld������r�g�C��I· ! �i��:�ê:��r:;�:����o�: ,f:f;:!�f�g:.�;:�e�����:m'i;:
� fxi�tem no mesmo parque 1 preende os . cinco pontos dos seis episódios que o mo-

, em que estava «Diana», em ou-I seguintes:·
4-

numento relembra, a saber-

assuntos ln ,tra_div2sãO, diversos. carnelros.Tl l° - Terminar a guerra «Retirada da Laguna» - «Re-
. ---j todos eles de propriedade do J' espanhóla . o mais cedo sistencia de Douradoss c-o-Com-

A-I h'
-

Isr.
nelson Pires. Atirando-se

'i�
possivel. bate de .Alegre- - «Retomada

.

: eman a contra um dêsses animais a'
on-I i

2' - - Resolver as diver- de Corumbãs=-vljefesa do For-
.

ça matou-o sem dificuldades ar- I gencias franco-italianas. te de Coimbra» e «Retirada de
.

-

r istando-o numa distancia de I i 3° - Concluir um pacto Oliveira Mélo». - A falta' de
CIDADE DO VATICANO, 14 capazes, os mais, experimenta- porais da Igreja no ,m,?men�o I cincoen1a metro-s e comendo par- aereo ocidental declarando I veterano, caberá a respetiva me-

_ Os circulos eclesiasticos con- dos diplomatas do colegio dos em que o mundo "��e"l
-

um te do- -acimal. -

-II
i1egai-s- 03 ataques ás titia- dalha á sua viuva ou a um

sideram a coroação de Pio XII cardeais, está preparada para en- dos periodos mass '.�s de I Era preciso capturar a onça' I des abertas e limitando as

i'd�scelldente direto e mais pró-como um ato inaugural de um frentar todos os problemas tem- sua historia. -

I foraglfla. Movimentaram-se para I forças da aviação. xtrno. \ r

regimen .t;>apal, de .grande "força; .

�
r-

_ 1 êsse tim, empre&ados do Jardim I 4·-Co.nvocaç�o de uma i Em oficio dirigido ao exmo,

na historia do Vaticano, aum de' �

I'
".. d

tê I t:fa"� . A rse t�mp:ô lI'l'á 1-, conferencia geral p�ra r:J. sr. lnter\!cntor .J:ieder.ai un anta
enfrentar os. pro61émá's tempo-

'"

r<' - 'vens eJra» e ,tfwuia ..

,

filhós �de '«Dl�: 111. sotuçã 'das- reclaro-'��ãe.. CM;lt'frfa, a oenssao do Mo-
rais da Igreja. I.f na» CO+11O- o tígré "Vitor», ,la. da ltalta,.da MemantJa e I numento sugeriu a s. excla fos-
Ante as nuvens de guerra que 1

v _ �_stava Pff'SQS:. a tarefa, l da Poloma, e.tc�,

-II
s. elegada a Instituto Histó-

cobrem a Europa, a luta agu- aliás, foi levada a termo sem

fll'
5°_ Convocação de lima rico e "Geograticc de Santa Ca-

çada em todo mundo entre as

Araujo maiores. dificuldades. .
.

:-
conferencia internacional de

I'
tarina a incumbencia de conse-

tendencias de direita e de es- Infrutíferas as «batidas» efe- desarmamento. guir, por meio de um inquérito,
querda e a iminente reclamação tuadas, co�· o proposlto �e '. os nomes dos que neste Estado
italiana contra a França condu- capturar a gigantesca onça, cuja fizeram jus ao recebimento da
zem o novo Papa, segundo os

. '.
'

. feroci�ade a tod�s .espantou, foi Agredido na referida medalha.
..

circulos eclesiasticos, para uma Dentre os abnegados auxilia-' rança Publica. res?lvlda su� eltmmação.. Esse .' No desempenho dessa honro-
decidida e definida campanha res do Oovêrno,- destaca-se pela I Com um passado fulgurante, II alVitre parhu do pr?p.n� sr.

pra.-a do sa incumbencia, cometida· ao

de pacificaçã.o... projeção da sua grande capaci- que' se paten téo-J especialmente', Carl.o� Drumond, propnet�no do Instituto pelo exmo. sr.· Inter'"
Neste senttdo tncluslve. se su-

. dade juridica a personalidade na tribuna parlamentar, como/I tradicIOnal parque de Vila Isa- ventor Federal, convidamos os

gere que uma grande parte des- ilustre do sr.' dr. Ivens de Arau- Iider da maioria na extinta AS-I'
bel.

" > . Oleio interessados . a dirigirem-se a

sa taref� será entregue ao novo
jo, digno Secretario da Segu- semblea Legislativa, vem. Sua O sr. Gerson �Ires, c0rrl!ecI- esta secretaria, até o dia 30 de

secre!ano de Estado, . ,card�a! . Excia., presentemente, á testa I do como bom. atirador, fOI. o abril próximo, munidos de do-

Magltone, a q.uem compe!lra: _ da pasta que tão acertadamente' ho��m escolhido para matar a Informada a nossa reportagem cumentação que prove .a vera-

tambem o manejo de ou�ros Im- I lhe foi confiada, p0!1do. em re-l f�glttva. peAsse e�cargo se de- da ocorrencia a que Ôntem nos cidade das informações que nos

ortantes problemas, tais como:. lêvo a sua extraordtnarla cQm-i stncumblu ele, nao sem grande referimos, com este mesmo titu- prestarem o possamos organizar
-O futuro da Igreja na Es- - O termlnus do pra- pleição de chefe, com a criação! trabalho. . .. . lo, teve a mesma ciencia de não a relação que será remetida, por

panha de Franco, quando ter-I de u.ma série de 'serviços inter-! Os d�ls pnmelros disparos. ter o sr. Herminio de Oliveir_a intermédio aa Interventoria Fe-
minar a guerra. O reg�lstro nos, que ha muito se impunham, i co� e.splngarda de 'caça, G0t;O agredido o sr. Henrique Gama dera:!, á Comissão do Monu-
2'- Fortalecimento dos vin- � lO para mas que só um espirito_ organi-: proJetts d� c�umbo, embor� tI- da Silva, con_forme foi noticiado. mento, no Rio de Janeiro, com

culos da Igreja de Roma com

II d _ zador por excelencia; poderia pôr v:ssem attn�ldo o b�lo antmal,
1

Tudo· não passou de, uma o nome do veterano, ou da viu-
os catolicos do Norte e. do Sul e armas em execução. ,na? c0nsegulra� mais do que troca de palavras entre este se- va ou parente mais próximo,
da America, cujos ,países pro- E a obra desse grande juristâ I fen-Io de. maneira a aumentar a I nhor e o chaufeur do sr. Her- unidade em que serviu o vete-
gridem rapidamente, tornando-seII' . . e desse grande talento, dotado I

sua ferocidade. Hu�rando de mo- i minio de Oliveira, em virtude rano, indicação do episódio em-,

assim menos dependentes" da Termtnando a 10 de abnl Vtn- de um dinamismo invulgar, aí> do espanl?so, «�Iana» mostra- do referido motorísta ter sido que tomou . parte, e nome. da

Europa. I douro! o prazo para que que os
está produzindo os mais vito- va-se mais pengosa do que provocado, no momento em que, pessôa autorizada a· receber a

3'- Até onde deve continuar' possu�dores �e armas façam o
ri-osos efeitos, . com o recolhi- nunc�. -

. pOI ter findo o serviço, recolhia medalha. (a) Carlos da Costa
obra missionaria de Pio XII I respe�lvo reg�stro, chamamos a

mento dos mais benéficos fru-' FOI qado ao sr. Gelson Ptr:5,. o· seu onibus á garage. Pereira, l' secretário;

Orie�te, seguindo . a� conquis-I at�nçao dos 1l1te�essados de que tos, que vão desde o que con- a essa al�ura,. um mosquetao� --------

tas )apOne7es na Chtna. a�em da. a._preen�ao da arm� que cerne á SegurançaNacional, com lJ_m fer�elro disparo se !ez .ou � TO) ft!�". 7m. ��". 7:.\Af T!!�'lTlPf1'I""
4'- O problema do racismo nao est�ve� re_,gl_stra��, estao os

a criação da Delegacia de Or- vIr �nta0, e com este fOI ahnal VWI �.LI;;i.u.�r���J.L.u'V'.u..Ltiii� .u. V!WJ
na Italia, que atualmente se de-I s�us poss.U1dores sUjeitos a va-

dem Politica e Social, com os abahda a féra. Tr\\ � � Tf:!I�TfhÇ "" � m TO}
senvolve como uma possi�el Vi-I nas penal.t?ade.s. . r d serviços que lhe estão afétos, Fez .8 opera�ã9 e

I
JJ.P�� . .&r�� J&=�� �.IN._

CI

olação do tratado de Latrao. Como Ja d1ssemos, .a 1m. e
como sejam o de Armas e Mu-

S'-Relações da Santa Sé com aten�er a todos os functOnano� nições e P-iscalização Maritima, não ora apendicite
i 7:\.Af � "'" 1J« (!!:! �� fO)Tr!i"�M·

o �exico. . I publt.cos e empregados no co
,aos de identificaçã?, com a �e- S. PAULO, 14 _ Perante o JL'V'�Ji=i.JUI�IW) JJ.P� �.LWiIJL��

6 - Relações da Santa Se merc!o, a _?ecç�o de
dArm�s e

mOde.lação do Instituto MédiCO juiz de direito da 6& Vara foi Icom a Russia. MU�1Ções antecipou. d�rar e

d
o

Legal, a par de outros d não apresentada queixa contra o r BERLIM, 14-0 sr. Ad()1f Hi- pede estar privada de tudo pe-
Os pontos-de-vista do car- mês corre�te, o

d exp� len1j á� menor envergadura como sejam médico sr. Miguel Lunzzi por tler os chefes militares e os la guerra, a resposta deve sernão.
deal Maglione coincidem com tarde, funC1<:nanho:s . o do Registro de Estranjai o.s e impericia ,nos serviços de sua! leaders nazistas ouviram hoje Porém uma Alemanha debil
os. d.e 'Sua Santida�e, devendo 17 horas, n�o aven o, POI� o relatlvo ao T�ânsito Publtco,

I rolisSão. Consta do processo ao meio-dia o discurso do AI- punca lograria uma paz neces-.
por ISSO o secretarIO de Esta.do nenhuma raza? I par: qfe algue todos eles funcI?nand� dentro· �ue o medico tendo sido cha o mirante Erich e Rader o qual Saria .

.

tratar de todos os problemas 111- possa alegar. a ta e empoo das I:}ormas ,maiS CUidadosas, mado para atender á menor passou em revista o renascimen- Ao mesmo tempo muitas na-

nacionais, exepto o da Ale- no sentido de garantir a sua Lucia filha da sra. Dolores A- to das forças Armadas da Ale- çôes estão se armando; nada

nha. que ficar.á directamente Uma das maiores max!ma eficiencia.. versa: achou extremamente grave manha e prestou homenagens te�..a__�()bjetar si elas tomam
_ S�bo,rdtnado a PIO XII. . Nao é, pois, de maiS, gue no

seu estado, fazendo-a internar não so aos heroes da Alemanha, medidas ligadas a proteger ;seus
.

Ao mest;00 tem�o se diz nos

It d t·ltulos
-

'tI.ia do t�a�scurso do a�lversa- rio Sanatorio Santa Catatina,por como tambem (,aos cavalhei- interesses. Nos fazemos o mesmo,
- clrculos dlplomattcos que o car- a as os no nataltclo de Sua Excla., que estar atacada de apendicite agu- rescos tnlmlgos».

' I objetamos unicamente que se
. -deal Maglione manterá o Papa

I
. hoje deflúe, nós os de cA .O�- da. Feita imediatamente a ope- O citado discurso fazia parte, acusa a Alemanha como respon-

:ao.Corrente de !odos os acon- brasi elros zeta,. salientemos a obra p�tnoh- ração, constatou-se que- não se da comemoração dos mortos el savel por todo o rearmame_nto».
teClmentos politlcos, de qu�lquer caqueestásendodes��volvldapor tratava de _apendicite. Dias de- do quarto aniversario do reirii':'Y-, Sob a direção de Hitler as

mUdança brusca no hOrizonte
LONDRES, 14

.

....:.. Um retrôs- esse desvelado auxlhar do Oo� pois, sempre assistida pelo mes- cio dó recrutamento militar. i nossas forças armadas foram
internacional, afim de que, Sua vêrno, ao. mesmo tempo que lhe mo médico a _,menor foi inter- Reader manifestou que a «Ale-I'ampliadas e melhoradas. Onde
Santidade não seja apanhada de peto sobre as operações no

dirigimos nossas felicitaçõ�s' nada no is�lamento, atacada de manha deseja e necessita de tenhamos vantagens as mante-
,

surprez�.· .

cStock Exchange» du�ante a se- muito sinceras e muito cor,dlals. tifo, mal que a vítimou _ logo paz». . remos; onde havia vazios os
A opinião corrente no. Vah- �ana pas�ad�a, re�e a que os

_ depois.
. «A reconstrução da Alemanha erlcheremos e onde forem ne-

cano
.

é de que a I�rej� com tltulos brasileiros �lver:Fta �:S� A Gazeta, acha-se- á A éútei'xa foi recebidil,inician- requer muitos anoS' de paz; si cessarias umas melhoras, melho ...

Pac�lh e
.

Mag�ione a frente, �s _

das sema�as de maIOr
venda no 5allo Pro,resso go se a. insstrução do processo. alguem, pergunta '-si uma nação raremos.

, (Juals são considerados os malS I tes os ulhmos anos,

Emprego e A GAZETA
A concorrencia económica assume, no seculo XX

formas curiosas. Uma delas a concorrencla feminina d�
emprego. Nas, repartições publicas, nos bancos, nos escri
torios, no comercio em grosso ou a retalho, nas fabricas,
nos restaurantes, nos cates, em toda a parte, emfim, a

percentagem das mulheres empregadas é cada vez maior.
Dír-se-ia um novo matriarcado, sem as 'condições

sociais de ordem, caraterizando-se pela educação das qua
lidades pessoais da mulher, na lúta pela vida. Lúta que
lhe dá independencia economica diante do outro sexo. In
dependencia economica que vae formando outra personalí..

�ade. '

. Ha profissões das quais a mulher expulsou o ho-

I
mem. A de datilografa e de stenografx, por exemplo, já
foram totalmente ocupadas pelas mulheres.

Não sei se êsse fáto está concorrendo aqui e alhures
pata. 0- celibato ou para as restrições da natalidade. Não

I sei tambem se êle é uma das causas ;sociais do desem
i prego, que tanto aflige o outro sexo.
'. Observa-se, entretanto, em outros países, certa rea-

ção da parte do Estado e não dos homens, que deviam
acompanhar as especializações que a técnica vem creando
todos os dias, e não temer a concorrencia feminina.

Acabo de lêr;"na integra, o decreto lei do govêrno
da Italia de regulamentação á admissão do pessõal Iemí
nino nas repartições públicas e emprezas particulares.

O acesso das mulheres ao emprego é limitado á pro
porção máxima de dez por cento sôbl'e o numero' dos
cargos.

No Brasil, como. a fortuna do pobre é filho, o em

prego do pessõal feminino é uma fórma de melhorar as

condições economicas da familia.

A
Diretor-Proprietario dAIRO �ALLADO

"."-<�""-" eservados
ternacionais

ao Papa os
relativos á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis�l939
Para a juventude,....

do Brasil
O
Aposeotadoria

_

e exooeraeao
RIO, 44-Nn pasta da Fazen-

da, foram aseinados decretos, apo
sentando a escrivão da la. co-

FOI' deferido I tit , d
letoría em

.

Campos Novos, Se-
rt o pe o I U ar a b tiã d Sil P

pasta do Trabalho, o pedido de
as 18_O a 1 v� assos. e conce-

reeonhecimento feito pelo Sindi- den�o exoneraç�o_ a
. Altino Dut�a

cato dos Despachantes Adusneí-
Jumor, de escrIvao, da coletoria

ros de São Francise d SI' • feder�l em Imaruí, em Santa
.

o ou, nes Catarina
te Estado. _. .-

Foi reconhecido'
sindicato

f

.) PAE�8'
� S o ""oeve..." l

.': .� �.
R A D I O

,,[}......:r r"";..... .'

.� \' Programa dl:'rn..
\� \.. D. ...... 17.30 hora.

�� As 12,30· HORA BOLAS· prc·grama rico dó?
, '. humor, a cargo de Silvioo Neto e sua

troupe,"

Treze lDiI eootos pa
ra as obras portoa

rias

VIDA MILITAR
xv· -_

MISSA

t
Virgilio Moura e Iami

lia ainda profundamente
abalados pela morte de.

O tribunal de contas resolveu Virgilio Moura Junior.
ordenar o registro da despesa de vem de público agrade-
13.095:000$000, como credito dís- cer as pessôas que os conforta
tribuido a diversas Delegacias ram em tão doloroso transe; e

Fiscais para atender. no corrente aproveitam a oportunidade para
ano, á execução de obras a car- convidar aos parentes, amigai e

go do Departamento Nacional de pessôas de relações para assisti
Portos e Navegação, de acõrdo rem a missa de 7". dia que man

com a informação, excluídos os dam celebrar em sufragio do seu

Estados que não forem contem- inditoso filho e irmão, na 5a.
plados na relação aprovada pelo feira, ás 7 horas, na Igreja de S.'
sr. Presidente da Hepublica, Ant'Jnio.

SANATORIO "SANTA CATARINA"
----,-----------_.�--------

Dr. André Kiralyhegy
DIRETOR PROPI1IETABIO

Estação PERDIZES - Vila· Vitoria
de Santa Catarina

E;stado

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
psra o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotorma, toracotomia). Este Sa
natorío encontra se localisado na Estação Perdizes. - Vila
Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros .sobre nivel, possuindo luz elétrica, agua encanada e

estradas de automóvel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

.

demos de Haio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
'para exames de escarro, fezes, sangue, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (mala ria), esgota.
mento, etc. .

.

Y·
·t

re

o emoorio de .fad'as de Santa C�at·arinaIII

maior

Por motivo de balanço e por estar a chegar, diretamente das fábricas mercadorias contendo

as u'ltimas novidades, esta casa resolveu liquidar seu atual stock, por preços I;>a'xos

SEDAS
Llugerie e Jacarde
Eseocesa :;':;0. e

Laqoé com 20 côres
Listada, para homens

20' e 25' por lã" e

4$800
48500 'e 4$000

6$, 8$, 10$ e 12$

12'

r=;::*::����l

I �Ióqoé 20$000 por 12$000 I A .

Borracha I I' Jersey, com 1,40, 15 côres 9$:t93

Georgete- 10$ - Frisotine-6$ � Dlretam�nte de 11 Mosselioe, estampada, de22$por16$
Crepe Romain-16$ por 11$-12$ por 8$500 II Berlim ,.� Patú-18 côres, de 20$000 por 13$000

�----------_.--�--�--�------- �.�!:::���� �----------_.----------��_.--���

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

Mostleline, 7$000, 9$000 e 11$000

Linhos e Casianiras

Grande baixa,....20 a 30·1.·
\ .

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

�. 87

,

'';'".!

Rua Felippe Schmidt n.,�2
TEL..EFONE, 1.401.-" &,�r; 15-7

...:-� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
Dlrflltor - Proprietario JAIOU �ALLADO

Flcrianopolis, 15 de Março de" 193�
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;.;..;__&;;_;;-� Notas Ca·· :
I

I_
li

to rcas I i
- ---I
Catedral Provisória I

GERENTE:

FLAVIO FERRARI

Redaeão e OfieinoQ
R••Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis -5.Catarina Hoje ás 7 horas haverá Missa

em honra de São José.
,

A's 7,30 horas, Missa por alma IAgentes c�rrespondentes em to- de João Barbosa, manda+a cele-
das as localidades do Estado. I brar pela Redação de < AG, zeta »,

,

no altar de Nossa Senh -ru,

C O I a b' o' r a (' a- o I A's 19. horas
� haver� d(�voç�:)

� em honra de Suo Jose e Benção
do Santíssimo Sacramento.

filie pensava Pio
XI•••

., conceito expresso em artigo
de c�labl�ração, mesmo solbi?li.tdadda, ODão unp roa em responsa I 1 [1 e

óu endôsso por parte da Reda-
ção.

'

Asslnatur.lls

Ano
Semestre
Trimestre

50$000
30$000
15$000

, Só para a capital:
�ês 5$000

Dol$ telegramas

Industria da borracha

_ O Brasil precisa tleienvolver in
dl5stria da borracha, umà industria
automobilista e correlatamente
cuidar da ligaçio do seu hi�ter�
land com ó litoral por meio de
estradas de ferro.

Sem isso é impossh'el pensar
no desenvolvimento do pais e

,muito m�nos na integração, den-

A Hera doCorreio Junta O' arre�ndamento
Comercial do, Teatro Alvaro

de CarvalhoSob a presidencia do sr. ma

jor Edu�rdo Horn. presentes os

No dia 8; a "Gazeta" publicou o bole�tiJ1l mensal-cem '

d C A'

o movimento do Hos)Htal de Caridade. Nao sabemos si. a srs, João Otavio à osta ;-\VI-

atenção do publico recái sobre essa pUblicação. Não 8 faze- Ia, José F. Glavan, Domingos Pelo prefeito, municipal. sr.
mos é certo, para encher espaço. Ela merece especial carinho. Jo ' d' ·SI·lva Alvaro Soares de ,Mauro Ramos, 'foram designa-

O movimento do ultimo mês, fevereiro findo, reg,is; s� .

a ,
. dos os srs. Manoel Ferreira de

trava uma exísteneta de 435 enfermos. Parece pouco,. mas e OhvelTa." s.ecreta!l3.da pele:: sr. Mero, diretor do Expediente e
bastante, princIpalmente em se- trat;md,o de um r;tabe_Ie.cl. J 1 I J I

, mente não oficial, e que írrtsoríes recursos recebe. AdmItB�- oão ó entmo umor, rea Il�u·1 Pessoal da Prefeitura; Osvaldo
do se que cada enfermo des_penda, um pelo outro, um,!' me- se a 154 sessão da Junta Co· de Passos Machado, Diretor da
dia de l$()flO por dia, são, põrtanto, 435$OJO. o que da, por mercial do Estado. Fazenda e o engenheiro Anto-
mês, 13:050$000." -

.

•
.

A st V'" a D' eto i
Mas, não fica nisso o beneficio daquela casa de carída- Lida a ata na sessão anterior, nt� ugu o lan',.;lf. r n�

de, algumas vezes atingida pela injustiça e pelo odio de cer-
,

.
_

termo de Obras MUntClpals, pa-
tos espírítos, .

• posta em dlscussao. e � vot�s ra constituirem a comissão que
Vamos adiante. A linguagem dos numeros, nesse caso, é aprovada. Expedtcnte.- OfI- deverá dar parecer sobre as

é mais exeresstva. O eltado mês acusa: fórmulas avtadas r-

7 d "M 1 PI'3.183; consultas médicas ._ 137; curativos ... 5,027. Tudo isso cio o' o sr. anoe ela ati, propostas de arrendamento do
gratuitamente. _

"

l ' suplente do Juiz Substituto Teatro Alvaro de Carvalho.
o valor do nosso registro estâ no seguinte: admítín- d' Q

do-se, também, que custasse cada lórmula, no mínímo, em exercicio; carta o sr. I ran-

2$000; consulta, 2$000; curativo, 1$000, teriamos, num mes, cisco Duarte JU'lior, Ee,crivão, lsencãe de I-mposlorespetív amente, 6:366$000,::378$000 e 5:027$000, o que �aria ambos da comarca de Otleãns: �
um total de 11:771$ 00. Num, ano, os numeros acusariam,
dessa rõrma, 145:252$000,' Acrescentando-se a essa tmportan- Antonio Gaio, da Prefeitura de
cía a díspendlo com os enfermos, na média acima calculada,

Campos Novos e Ernesto J. '.P_elo. sr. Interventor, Federalteríamos, então, a esttmavel.soma de 391:852$000 par ano.

D" h I _ 'd S- B I fOI assinado um decreto, na pas- .o Ho;pital despedería, por t�itto, mensalmente, �5:154$330.

I
iener, ta. e iao �" ao ento,

I ta Fazenda e Agricultura, isen- .

ou, diariamente, 838$500. -'- #' A d d dAssim, os nossos leitores vêm que nio e sem interesse to os envian: o va�los, o:umeu-' tando do imposto de transmis-
que fazemos a aludida publIcação. Tem o seu granrte valor.

I
tos pala os respetrvos registros (" são de propriedade um terreno

Visa 'beneficiar, despertando a atenção do publico, para o

J -" .

d 8 300 t
drande estabelecimento hospitalar que honra o nosso Estado, arquivamento nesta unta; .. rquI- com a area e .

..

me ros

e cuja fama de benemerencla vai além dos nossos limites. ve-se. Dos srs, Luiz Lhica & qua?rados, � sef. adqulfld? p�la
Serã que os auxilios que, porventura, recebe o nosso

B·
, . SOCiedade Literaria e CaritativaCom a elevação de Sua Santí Hospital de Caridade dão para fazer face ã sua despesa1 Não 1 Filhos,

da arra, do Pinheiro, «Divina Providencia- de Joãodade Pio XII, cardeal Eugêni. é possível, Para que o'publico pudesse avaliar o� serviços (E.F.S.P.- R.G. linha sul), co' Machado Pacheco, na' cidade de
I Pacelli, o Papa <que trazia paz tnumeraveís que presta ã Santa Catarina o nosso Hospital, ,

d
'

d I T b
no nome», como aventuraram vá bastaria que 88 suas portas se cerrassem por um mês. Então, ,'mu:nc:m 0_ a retlra.a oe um

I
u arão! destinado,á co�strução

sim: todas as bocas teriam uma uníea exclamação, díante �o SOCIG continuando a firma sob a 'do hospital da mesma Cidade.rios jornais, e que escolheu o
espetaculo de miseria e de dor que se deaenrolaría a nossos I' , I

lema «Opus, justitia et pax>, tor- olhos, vendo desfilar, pelas. ruas da cidade, centenares-de en- mesma razão SOCIal Idem. Re-l
na-se oportuno lembrar f) que ,

termos, sem leíto para repoisar, sem pão, sem uma (Jota de [quertmentos: -Oscar Bragina,:T �
pensava da paz o saudoso Papa remêdíot- "Que horror"l . ,I da cidade de! R'o do Sul', A-I e,�eG'lMa"" �.S!
I XI P , Para desprestigio· de nossos tõros de cidad e civilizada" DaL A••_::I
>ia , de quem o atual .ntl-

bastam os pobres que rondam as nossas portas. i fonso E. kelsen, de! Barra das -

d
' -

fice é o pel'feito 'sucessor e COI1- Olhemos, portanto, com. olhos do coraçã_o, para o cimo I retl OStinuador daquela tarefa ingente, do outeiro do Menino Deus,�-lá �nde está o teto que abriga, I Bomba.; Emesto Bussi, d,! Ma-
.

expressa nas derradeiras palavras: ha quasi seculo e meio, os infelizes, (!�samparados da ,sorte,
I tador; José Luiz da SIlva, de

A corresJlllndência, bem como «Ainda temos tanto que íairr... 1> condenados a arrastarem p�la vida 8 tristeza resignada dos I Hlbeilão da Herva, todos do Na estação po's tal· telegrafica
os v,alo"es telativos aos anúncios E f' d t d 1934

seus sofrimentos. ,"'-�'

I R de ta c 't I t- t'd t I.. m lOS e agos o e ., mUi1icipio de '

10 do Sul; Ero- s, apI a es ao .re I O!! � e'-

e assinahuas devem ser enviados reuniram-se em congres�o, em
'J é d Di

- I

'd F
- -

d 'd d d gramas para: AntOnIO Gomes, Ro·
ao �rente FLAVIO FERRARI. Roma, aa 'enfermeI'ras calóll'cas os e, nlz i ti es ermJllW, a Ci ar e e! dclfo Kinel Antoni,) R(\)nes Au-"

-r b -
. V' J - R d

' I '. '

de diversos paieea. Recebidas em �.���:!!iiii�;_r�l CARTAZ'ES �
u ara0, Itor. _J�O o rJg�es, I g�sto Drege. OtavIO Bacha, Jan·

audiência, o SS. Padre, Pio XI, -I '

,,_ �, .

,.' i Pa�sagem, 'OlUOlClptO de Taba-I dlra, J?ão Maciel, Pedro Ivo
assim lhes falou: � R epartlçoes, � ,

,:rãc-; rapanema & lrm�o, dei
GallotlI.

<Minhas queridas filhas, nós
� P

,

b ;0,c'as " ,DO DIA I' Laguna; Antunes & Cla.; de
_,queremos pedir-vos mais uma vez ,3 U � O I M I & C
------------'

que rezeis l3articularmente por ii '� I
i eal'15; I e chion halas"

êste objetivo: pedi qúe a guerra � .,,...,.�
: PROGRAMAS DE HOJE:

de Ca.lOillhas; Severo D�AI,me�. Diga ao seu amigo ...
seja evitada, que a guerra seja ��..#...� �

I da, de «Pa,w da Cruz». d,stn- Ou a sua esposa ...
afastada ... «E mais adiante:

Od I-d' d
to de Pétpanduva (Canoinhas),' Tingimentos pôr processos urtra

«Esse é (I nosso grande de�ejo: Se�u ..anea'Puhlica eon, O I er os t.:>dos para; o registro de suas mod�rno, em ternos de. homens,
Dois tele,ramas procedentes que ,a guerra seja afastadal E o cinemas 1 f' ..

O fa
.

d
-

5
vestIdos de sras. e rouplOhas de

dos Estados l1nidos estão a pe- o?ieto de NOf'lsas oraçõe? quoti.., Emp!êsa Sell-À' F8rça Pú- I' I.rmas conlerClalS, e "fI�. O· crianças.
dir UIS pouco de m,editaçãQ., (hanas e pe nossas contInuas ex- hl"

.

f
'

A's 7 e 8,30 horas:
cledade de Banha Catallll'�nse Seleta-! é sua

Segundo .0' primeiro desses te- �«?rtai.;ões; a':70eu's, êase D�bs dj
ICI\ para I�_ or,nar.�, Stend���-' ." ,: .

\.

i Ltda., .de Vltori,!)' (':Ilçador�: Tinturaria ...
legramas, procedente de Was- paz q'1}�.no .1explend.?r; de S?8S .

Ralph Wolfgan� i'��' Em ultimas eXlbÍçõfs.:, ! 'IJ.:KumlOck. &. C!Q;, �e.'CanOl- TINTURARIA e CHAPELARIA
hington: con�ep�o�s ll�r.e?� l�a? ter tIdo _?Im. '" ' -.

, i.,?
.

; ,
'

; nhas; «3ocledade arasl]eua Car- ' SeIeta
cO senador Key Pittmano, no COllllçaa ,e Jlo-lablO, outra cousa R�dolf{),' ,B:rand-:-Ide�. ,t;�, �erna�d Gravet e Cawle L0m- bonifera Mina c'ófonial de

.

J�sé J R na Tiradentes n, 7
chefe da Comissão Diplomatica, que. _8: p:;tz: «Pax ,-vobis...Pax Curo BraSileira Carbomfera'JP�' bafa I C ' ' d & C, Ltd d F-one 1213
falou pilo raôio, fazendQ um a-' VObI!!... ! " , ., F'� P 'b''i!-;' .ao,agran e ,-i'l.:, a.. e

Arnran�ua-A orça u II�,'
- em

Clesciuma; Capanema & Irmão,pelo no sentido de ser dado a-
.

"

'

M H I Rother Sim 1 .-- ..---------- .... - ....----.... - ..

p.i., á politica externa do presi- Boa dige-sta-o' e boa alia. ,t' ena -:-",' Escandalos de amor 'de Laguna, para reljZ;stro 'e ar·

dente R06sevelt. I '.
Marganda Mt e1er Henng- I quivamentos de seus contratos

Disse acreditar :que a Alema-, d·
· - SlCn. Preço: 1 $000.

. sociedade; Idem, Batbino &
nha, a Italia e o Jap�o estão 18

_.' JspOSJçaO '

Hermano Mue'lt�r Heririg":_ 'Po��an, de Nova Milano, distli.preparando para donunar a AlOe-1 Id m �INES (;OROADOS i

Crica Latina, a&sim como a Euro- i 'M'· I_) I 1\' I S· i
to Ita ( oncordia); HampL Sa-

ps 8 a Asia'».' Não é exagero afirmar que o 'ana, "le.enl -.xthem- 1m,
; cbet & Cia. Ltda., de Vitoria,

Ainia da.' -m8sma� procedencia, homem revela, por sua!! atiturles, Hudo � �tohr"'-Idem, Rex, às 7,30 horas: ; tCarador),' «Sociedade de Na-
I i 1 f a maneira' pela qual se processa I J L d I d \ :r

em re aç G a um 8 moço Cl ere-
d' _

Q
,

a tn Ig- em. Banana da Terra com Carmen' veoação Laguoense Ltda. «, de
eido ao ministro Osvaldo Aranha. a sua llrestao. uando digere ó

<Discursando o' titular bra.i- bem, apresenta ,se, via de regra, I
Miranda, Almirante,' Bando, Laguna, pafa registro e arquive-

h d
.

I fl'd Pr,efeito,ra Muniei.n" d L 1 d
..

leiro fez um apelo para que os
sen or e SI, CÜ mo, re elI o e r: >

' a ue e outros. ' mento e seus contratos socl:m;
Estados Unidos transformem o

bem disposto. Já quando digere
Pre os-2d11500 e 2$0'00. ;, Idem. �osé Salgado d� Ollve�,-panàmerica'oismo em 81,uma coi- mal, não dorme bem de noitf', GenfS:O AI tonio, Amaral-· ç fjjl .

j ja Sobnnhr, Adebal Silva e ;'.
ia mais que um simpl•• IClsto de torna-se (Im'ante o dia indisposto, Sim. '," I A C P_1í II d
bA

.

d f'. b mal humorado, irritavel' e iem H B"'-renhauser-IodD,- IJ1"perl'al' 7 8 30 h . i ' asa IVloe mano, to os des-
ua vonta e, a 1m e arrar o <nrique " I,

J ,as e, (Iras. : 'd- fcaminho das nações totalitarias tenacidade para os trabalhos que ..J • • • I ta praç�� pélra cerh oes re eren-

á America Latina». requerem paciencia e perseverao-'
feri o. \, - Sob O regtm�J] femmmo c0t!;· tt'S a dIversos assuntos, Idem.

Combinam-ie as tieclarações. ça. Manoel da Cruz JunÍ>;)r-ço- Oscar Sima e H. Finken-I Nada mais havendo a tratar,
Partem de p'essoas da mais alta Afim de Gorr:gir ali más di. mo requer. leUer. o sr, presidente declarou encer-

b'l'd d gestões, recomeQda-se comer de- Rosall'na Maria de Olit'eira-responsa 11 a e. .

b 1: rada a sessão, do que para eoos·
A. America Latina está sob 8- vacar, mastIgaI' em os alimen- Como lequer. Preço: 1 $000

mea"B. Deante d·o que aconteceu to!', ter horas cert'.s para ai ro-
H D ! S (tar, mandou 'lavrar a presente

". f
. -

1\1' ooorio uarte coos antos-
ã Abissinia, á Mandchuria e do elçoe9. l' Ultas vezel!. os indivi- di: ata que vai pelo' mesmo e de-
que se está passando na Espa- duos ranzinzas, qu� Bofrem das 'Junte prova o

_

que a egal· _-T, i, puta.do� presen.les ass,inada e �.u-
h L' '1 d· d vias ga&trQ-intestinais, s6 melho- Martinno Timoteo Aves " b J T In a, ,.; lDuh Izer �ue po emes .. " A, Ga'z'eta",' scr.lt,a por mim. oà.) o enhnc

d
. o·· I· ram �om dietas rigorosas e com S,,'m.ormu em socego. Impefla 18-

:,
.,

I JUnIor (Secretario).
mo faz parte do' prograrr.Q dOi foQ us� d�B cGomprimBid-os de Eldo· João B. Berrela-I.ndefen�o, «A, Gazeta» encontra-se i

'

re"imes totalitarios,
.

rmlO a a�a., fly�r, qae pr�- d " d I 629 '

Haja vista os furos com que os Legem a
. m.uco!a mtestulal e en-

e neor o com a el D. , á venda 'no «Salão 'Pro- í ---

jornais do faseio atacam o presi- tam as IrrItaçoes provocadas p� ?'� �O de �ovembro de ! 92? . �; gresso» ' I Lenha Delambert-
dente dos Estados Unidos tão' las fermentações responSllVeI!! a �lsta da mformaçã? d� Dice-I· I Fone 1.100
s6 porque este procura pô� em pela irdtacãli do sistellla nerve,so. torta de Obras MUOIcIpals. I

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

pratica a doutrina de Monroe. -----A
...

--I-------------
..---·

I
E 6 preciso' tambem que Oi ,uga-se '

brasileiros se precatem contra UMA ASSINATURA MENSAL'
certos elogios veladolJ que em Aluga-se a parte térrea do so- DE «A GAZETA» CUSTA I,

jornllis brasileiros, vez por outra, brado, á Rua Conselheiro Mafra, APENAS 5$000 I
aparecem aos regimes totalitarios. n.· 84, própria para casa comer- I
E o trabalho de aapa, necessario cial.

'.' I

á pr�paração do terreno. Há, in- Tráta-se com o dr. Aderbal O Instituto dos Iudos- ;
felizmente, muitos individuas que

Ramos) da Silva. trlários iniciou as i
dão mais apreço ao dinheiro, N. 19 15v-8 cQnstrueões liseia qual fôr a prQcedencia, que
aos sentimental de patrioti6mo. F

•

d' dtro da comunidade brasileira, da, 'OI inicia a a' construção o

imensos territorios que continuam prédio da Del('gacia do I.A.PJ.,!
inteiramente inexploradog, des- que deverá estar concluida denN I
partando apenas a cubiça dos I tró

de 350 dias, e marca o co-'
povos imperiali!ltas. meço do plano, de construções
Há MS Estados Unidos eRor- que o' Instituto dos Industriár�os'

iDes càpitaes paralisados, que po- pretende levar fã/ efeito no ��r. i
dem ter, aqui,- 'uma aplicação rente ano� devendo ser iniciada,:
altameniê proveitosa'; em data proxima, a con!!trução:
E' �s!!a especie de cooperação do Restaurante Popular, na,Pra-;

que e Brasil espera da America C!! !la. ,Bandeira e das grandes i

do Norte e i�so no lnteresse ie- vilas operarias no' Rio, em São.
ciproco. PaUlo e em outro_s Est!!dos. ,i ----------�-�,........==_---_=_---_-

Crônica do Dia

Schuldt·
de H. o. L·IGOCK,I

Livraria, Papelaria, Tipogr�fia, Encadernação e Fà·
brica de cariTbos de borracha

Artigos para escritório- Livros em brancos-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés»,
'sinetes e carimbos de datar, de metal,

ti_Iizar estampilhas
Hua Felipe -Schmidt,

,FlorianopoHs
'

--'
' Sta,

chancelas,
para inu-

27
Catarina

41 P.

Festival em
benefici,Q dos
pobres da Ilha
Realisa(-se-á no pro'ltime, sa

bí'do, 16 do corrente, ás 20
horEls, na Sociedade N\issicnaIlil
da Igreja Cristã Presbiteriana de,·
ta cap;lal, á rua Viscondf! de
Ouro Preto N' ,61, um brilhõu'
te festival em benefícÍG dos p ..

bres' da I1h�. sob a dirfção do
sr. Aroni Na!"ividade da Costa e.

de d. Placidt:s Cardoso,
Subirá á cêna o interessante

�ktches «Coi�as da Roça» ) es

tal_ldo os :;>elsonagem assim dis'
tribuidos: Silvio: Manoel Fel."
Cardo'so; Chico da Lucia: Aro·
ni ���tividade da Costa; Orgui
nha d.o Cané�'.a: Marilia, Cardo-
SO; Fostino: Ollaudino '. !onçalv(:"�:
Mané da Jostina: Tertub-íl� Caí'
do;;o; Migueli: Osni Silva; Fu-

Ilumena: j'lérida Cardoso.
I O festival encerrar·se-á com o

senti:nental drama' evaogel;co, em
4 átos, «Páulinó, o Filho rebel-
d�», baseado na parabCJla, do
«Filho Prodigo», cujos pap�is
foram distfibuido� do modo 5("

guinte:
Femando: Tertuliano Cardó'

so, D. Luci'l (sua esp '5a): X X;
,

Paulino (seu filho): Osni Silva;
Ambrosia (empregada): Fléri )11

Cardoso; JOãO Vlúnte (creark ':
Aroni Natividade Cardoso; D, .

ná (dona do hOki): MarilIa Caí'
doso; Hortencia (empregada):
Laura Cardoso;· Raimundo e,
Car)6s (os deis amigos de Pau
lino): Roi:nero e Joaqliim, N. diA
CClsta; P�imeiro e segl'ód� 501-
dado: Arórij- N. dei Cõstti. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MLDI�O OPERADOR

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS�
CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB.

DAS 9 AS 12 E 2 AS 5

HESIDENCIA A RUA José - Veiga 186

I FONE 1199

11
Atende chamados a qualquer hor� dia e noite

,.s.

,km,
. .

,E LZJ_I,IUJm -

.-

�-�

-i- ;: �.:r
� ..

��.;..:-

Dr� Joaquim Madeira Neves
MEDICO· ..OCULISTA

Forma10 pela Faculdade de Medicina da Univer-
, sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e círurgíco de todas as moles
tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau·
lf:loFilho, no Serviço do Prof. Davíd Sallson, no Hospiral

da Fundação Gaffrée-Cuinle do Rio de Janeiro
Cmpleta aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua
-

João Pinto 7 sob. relelone 1456
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

\ Dr. AUgU5'�O
\1 de Paula
-I 'MÉDi�éo

E>E>ENçAS DE SENl-íO
RAS-P,L\RTOS
Operações

Consultoria: Rua Vitor
Meireles 26

/l's 10,30 e das 2 as 4 h:!.

RtSldencia: RIJa Visronde
de Ouro Pido, 42-

Fone: Consultorio. t 40;
Fone; R�Sldenclá, I1SS

,

Parteira e Enfermeira

D. Itera Muller
Rua Tiradentes, 44

Fone 1181
• I 0-'" e-i'

lor. Pldro di Moura Ferre

I
Advogado

:,-<,- Trajano, rr 1 sobraâo I

�elePhone n· 1548 I

Banco do Brasil
10G.000:oOO$oaa
. 259.748:100$•••Capital

Fu�do di r••erva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM ,TQD(i} e PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANQ, No 13

-

Abona. em conta corrente, os .egúintes jour�s�
ep. com Juns (COldE'RCIAL SEM LIMITE) 3� I
ep. limitados (limite de 50:000$) -

4%
a a

cp populares (idem de 10:000$) . d
o ala

,ep: de aviso prévio (de ,qua.isquer, quantias, com rebra as tam-

- bem de quaisquer imp?rtanclas).
com aviso prévio de 30 dias

iclem de 60 dias
iúm. II, 90 dias

DEl.SITOS APRAZO-FIXO:
'0 6 niêses
por 12 mêses
COI1 renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses" 1Sujeito ao selo proporciona.

\

'E di te' das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas
xpe en . r 11 30 horas

Aos sabados: das 10 as ,

�'-

Endereço telegrafico: SATELLlTE
�.>,;."Ic::;.j

TELEFONE

4% a. a.

5% c

lU

F1oriaDO�oliB- I 938----------------------------------�---------------------------------------�

PARA INSTALAÇOES ,DE LUZ, FôRÇA E AN·
TEN.AS DE RADIO, CONSERTOS E AUA·1EN·

TOS PROCUREM
.

A EL.ETR'ICA
TEM SEMPRE EVi STOCK E A' Vt::.NDA. PO�
PREÇOS SEM COMPETiDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS. LUqTRES E ABAT

JOURS ELEGANTES E MoDERNOS
NOVID�DES! VISITEM A EI-e'tr.·cá. - Rua Joao Pinto n. 14 ..

ACA2A DE RECeBER UM FINrSSIMO SORTI
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICvS, NOVI:
DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO

Venda e instalaçlo de contador .de luz e força. por
pr"çQs motlicol s6 na Casa A ELE'TRICA

.

--..-�_� �_..... ,� h,� ....
-

.. � __ ���_..._

." .....,.,,-...,�
.

I Dr. Pt!iearttdO�'
C3o-ttsmann.
Ex-chefe da c1inicl do H9Spi

-

tal de Nitrn},erg,. (l\ore8$or
Indórg Burkhardt I PIafeBsor

Erwin Kreuter)
E.plolllIll. Im olrurgla

I.ral
aIta cirurgia, _giaaec9logia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirur.ia do .istema nervoso P,

operaçies de plastica

ceNSVLTOftICJ···fltua Tra
aae N. 18 das 1 g ás 12 e

da 1 S ás 16 112 hora••

TELEf. 1.28;

RESIDENCIA- Rua Este-

v;s [uníer
I �� 26

Ij··H;'*3J?�
lIllIIiIIooI...._......

'

••••-.«,1
.,

,ar. M1auel
llcaa•• Icd .

CLINICA GERAL
Via. Urinarias

-

1ratamenio mlld"no das
molestias do Pulmão

.

Cc;msult.-R. joio Pinto, 13
1 elefone. 1 S9S

Re•• Hotel útoria·FODe 1333
Comuflal daa 13 ás 16 hn.

/

-

Curso de - Maquinas é Pilotagem.

l,

°1

.:.��:-;:��� �
.

- PREPARAM�S.� ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA·
QuünSTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-,

RISTA� E A TUDO MAIS QUE- SE REFERE A'

, _

.,

- M:�A_�I�A ����TI�A:_ . _

(t, �f,:l L,.• L 'S�PQS DEVERÃ'ü �IRIGIR-SE AO - SR.
�ULAMPIO DOS REIS TALE
LARBO 13 DE MAI�, 41

FLO�IANOPOLIS

,
<

Sandaliát de Tlr.as
CALÇADOS FECHADOS aos menores preçCl8

.e catçsdos de todas as qualidades
Novo sortimento, :; vezes por semana

TAMANCOS mexicanos para

Praia de Banha
CINTOS, PULSOS, OLEADOS. CORDI.'íIES,

BONETS. LUVAS, etc.

Importadores de Artigos para seleiros Co! sapateiros
Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO, RUA CONSELtIEIRO MAFf\A, ••

A. 'LHE�F(EUX

U�',Mffi,!ra ,+- Ê :-#)-$ "

2t;::._..;�_....;;._.::��'''.. �

e-. Aderba,· R. 1
da Silvai

-

J\dvogado
P. 15 de Novembro, J sob.

Fone, 1631 e J 290

0,0 :'f1>J. .._dII

C.nllrto, listin,io e leleza
----c-om-----I!:õono rn ia

nas Trabalhos doS�·tE>
/

Consultoria Técnico de.

IVO A. CAUD"URO PICCOLI
-

Enge�,helro Oivil I

•

"-

Prof�ssionais habilitados p9ra
os rat'Y10S de engenhari�

Administração. conStrução -8 reforma de j ,

,

-

pagamentos em prestações
c:

ProJéttt.)s em -ge-r-a--�-�,

Escriterio centra' : Rua 7 de Seterllbro, 4-7-

fP O r t o Uni ã' o
�. . - ,

todo

li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II Serraria 'São João'
.'

Viação Uru:slslàng!a
.

SEGURANÇA -_ RAPIDEZ COMODIDADE
Dírigida pelo socio JOSE MAXIMO
TRANS)'OI-: i E ,>L PASSAGEIROS_ E CARGAS

ENT1(E (d,{ \i�,\'JGUA' ,E FLORIANOPOUS
. escelsnd., por Forqudhinha, Mãi Luúa: Cresciuma, Cocal.
Urussanga, OI :'-<1'h, .::l. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN�B em combinação com 8S

linhas de onibus Araran�uá-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabadosí

ás 5 horas da manhã
SAI'D.t\S de Araranguá ás quintas-feiras e d ) »ingos,

ás 5 hora; da manhã
A l'nha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quattas-feiras e sábados e parte para Perto

Alegre aos domingos e quartas-ferras
AGENTES-Araraubui: Beroardtnp' Miixlmo- F,:r lU;
hinha: Gabriel Heuns - Cresciuma: Ado Faraco Fllho

. 1 Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: Rosano;
Damiani & Cia. -Orleans; Irmãos Pizzolatti--Braço do N,"p "J i ii 1 Ala xndre Suio

.s .... .:'

t\GENTE EM FLORI A NOPOJ.:JS �

JOAO NEVES·
Rua Trajoui), 2-Fone, 1855 .

HOTEL DOS VIAJ1I.N I'tiS - procurem para se hospedar em 1 Araraogo"l'. . - P,rOlu-ietario - .JOSE' MAXIMO' ..
�

.'.'&.
,---_,'.��... k,,,,,,_,_,· -.. . ..

_ .. -. ... 2! --ms!� .. P. :c:::;

UE�.'I.
.- -

_ ..��. __ ·5",·;x.·· .

,_·--:tl.�m;;;;;t4iQôj:·*,i;".%UCf!§7. ; -VENDE \'E
-

J '

I
'

-

..)' um terreno no .},\}. r .

gar Barreiros, 'cum duas casas Uma assinatura mensal
-O C A F E'

.
J A V A de tijolo; novas, um bom pasto.] de A GAZETA, custa .

_1iB�iiiGlZPB;;;aIfEPG=·4!i.';;!l:d#&:::raRll�'...m�*�M&1l2l&13Il'=*Rrz;�=#sa&i!:l4='=:_:.���oche�a, e b8a cb�Ma e a�al 1��.a�p.e.n.a.s.S.$.O.O.O��������������������������com uma linda praia para .b:·.
� nhos, fazendo [rente -çom !l

!

I
Estrada Geral, -.jue segue para'
Brguassú. A' tralar com o pro'

'i;;jg S4::!-&kll!*§!I1l:ll5-$:;:-::::;';:';D-i-AIllMI5'�'t�::,::::-n��lZJlE!ft\!!Ia#m.E·.%8'm8.=.. **Bli1imfi?ll:;_... r:III. I prietario-Pedro Sipriano da
, Silva, em l3arrt·iros.

������������������- ._ _:ifii'::." ,

GRANDE HOTEL �ODERNQ_IPROPRIETARIO

João Kuhn

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

plendidos pcolés, s -rvetcs, beijos frios etc.

Em prédio proprio, de quatro andares, e intelrarnente
acomodaçõ.es para os srs viaja�te;c; e exrnas. famllias,

em tódos os quartos
Tratamento 'de pIslmelro.. ordem

Diarlas: 10'000 -12.000 -148000 e 18-$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO' E PRONTIDÁO

CAIXA POSTAL,. 82

.,
,

IENDEREÇO TELEGRAFICO: }

Graodhotel

novo, dispõe de boa's,-): .

com luz agua cOlif'e-nte':':,::_t
f

" I
i 1

Banhos ql;len.t�§.:;� e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telégrafos

Laguna Santa Catarina

AEPAESENTANTES E

'CAR·L.OS.
,auzirias

BOSCH
Matriz

.

-:
... , •••I� t I_
•••Ih••·

a . Filiais em:
........ - • •••1 ...

I
.

.

....1 .... d...n.... lI.t...�. (1,1 ••11_)
IIIIIIII.R•• d........,......

a

•••d __ .....
••••• da p•••

,. ...

I
.............................................'...I8et..

Blumen.u, CI�uz.irD· 'da Sul,
Jo.invile, L.gea, Laguna, São

�
Francisca da Sul

MOSTAUARIO EM:

Tubarã.
"_0.\

no,distrito do Estreito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

rnetros.j;Bem sêca e de otima qualídade •

DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

V. Exeia. preeisa de uma limousine 7

Disque o n. 1.2OO de seu telefone e

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

São todos carros motlernos e' confortaveis dirigidos por
babeis volantes.

Erondino Cardoso,
Otavio Cardoso
Ber�;udino dos Pas�os
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
503
505
514
510
521
525

.EXPORTADORA.

HANE'RY BLUMENSCHEIN

Madeiras em

ESCRITORIO GERAL: Curitiba .. Paranâ - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
-Salas 407 - 8.' - Caixa Postal, 343-Telefone, 2556

End. Teleg. «LAMINAX»' - Cod. A. B. C. 6.a Ediç, e Private

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA A
A�EMANHA, INOL�TERRA, NORUEGA, AFRl'CA DO SUL, ETC.

-

Gerente em Rio Negro: \Nalter Brat'1dão

. "

FABRICA: Rio Negro - Paraná -RUA PARANA' - Caixa Postal, 31
"

.

. -End. -1 eleg, ��.LANiINAX:»

DEPC>S'ITAFlIOS EM STA .. 'OATA�RINA

H O IE: p. C K E '

FLORIANOflOLIS

Geral

A.
Velas e Mago

" �

- � .. .J����{l,�;�. �..

" ,
......

-;.
...

__..... ,�?.
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GAZETA
\

,

FlorianopoJis, ,lJ5�3,.1939

oompetiçãoNão ha favoritos para
do próximo domingo.

_-----------------.:...__-__;_-- _'-�-

IA GAZETA

a

'náut,ica

O> ES_PO.RTIVA
.Redator: MtJrilio Nei

"c a rnpeonato
Brasileiro de

Rern'o

lOs
I maior jogador

,austriaco

funerais

de",
li PRODUÇAO DO

ASS1]t:;ÀRcertamen do ,pró",
domingo não ha
favoritos

Rezam os jornais europeus que fm f: �Afetuosamente, Sia Iclar".
08 funerais do célebre ncra k" I ResUllarlo:durante uma semana 'Im t t dec'reto-

.

S' d "
. .

I ""b h II d' d J' por an e
I austnaco, 10 e ar, estiveram rm- -!l.HJI'� c a iante a Ola, e. I

.

! ponentes,� êles comparecendo mais I, � amigo de $indelar evitou ter I!
el

I
de 30 mil pessôas, ue fechar a pcrta.,; Pelo jaresid d R bl'

S·di' I ' presi ente a epu rca

RIO 14 O DC
.'

d did ,,' .

d d In e ar morreu em sua resr- J aI ta
..

"

i f'
.

d d J
•

,
- orreie a 10, quanuo cai uma raja & e

d
. ,. d a acid 'I�O ,elarlO ,01 assma o ecreto-Iei, aprovan-

Manhã", publica o seguinte co- vento mais forte, deslocando as i e:c!a, dlll!l�a e um aCI e:,te,porI' : do as quétas de 'proJução d, Pelo Interventor dr. Ner�u'
mentario sobre as regatas do pró, algas de um lado para outro e i as xia e.�as'l

!
assucar de usinas, engenhos, ban- Ramos foi publicado um decre-

. d
.

f) bi fi
'

!
A noticia da merte do [amoso l Continús a d,f ..nder-se o prin- i

ê
•

Ih f' d' to, incluindo na Tabela I. anexa:
lUDO ommgo: azcnao -as SU Ir. a super cie,

" f
" .

_

-,. gu s e meio 'apare os, ixa a, r

,

uPOUCOS oll',,,s f<>,.itaro D hoi L' P 'bl' centro-avan e austnaco ez apare- c: li) de strr pl;ficar ao maximo as I I t't t d A d ao decret@·lein.180,de5de
� '" ,. para a r ara ele, a unpeza u ica I .,

1
.'

, ,pe o IlS I U o o ssucar e o

reaiização do maior certamen orometeu enviar um batelão ou I cer, nos J?rnaIS, a guns pormenores I�' gras �'le constuuern o códlg.o do Álcool, nos termos do art. 28 setembro de 1938, as taxações

na'utico promovido D,',ela Confede-' '" d' ! da sua Vida e que demomtram '

J gQ� de [uteból, A ComIssão I
d d t 22 789 d para:

B 'I
.

urna )!H)�a a malor'd comL�ulhm�ibem 8 'enorme popularidade que:(pnlrál de Aib.n o- da Federaf'ão: 10d eJcreho ndumerol'933" ':
e Mercador exportador de creme

ração 18H eira. e o

e,
ntusrasmo turma mais numerosa e traua a- ti d f ,V' I r" • I' b d I

� i e un O e ", quota, ou nata de leite, em qualquer lu-

d' .1 d
es rutava em lena. r r.mcesa esta e a oran ) a "urnas I' - bl' d d d E d 't 000$01\0

'

.. ;>' os particrpantes, torna-se cana res, O I' 1 d c. d
o

fi'" i
estas que serao pu rca as entro gar o sta o: .. :

- Ii>, taxa-

. . I seu, nome estava Iga'lO a! mo .hcaçõ '. e forma a xar : d di 'D' ()f proporçional 40010; Mercador de
vez maior, uma Vtlh qure

no proxt Ma al.1l!!li!. várias marcas €Omerc18IS. Havia', com ' �'Idft z�' algu rs p'rincipio5 re _\ ,e l�ovAellla .I.as, no« iano
l

j-

lenha: ns Capital, São Fransis- ;..

mo certamen não a avontos.,· Cij uma b b RS' d ln" b ! ' .

era . $, usmas e os engeunos, .

It
., R' d S I L

Q.
, , OD oos, lo e ar, cachim os (1!Jldmenlares. e-pecialrn ne os' que banzuê "Ih

co, ajai, 10 ou. ales, '

,uasl sempfre
os ,C8drtoCII;, clon. P ..ocapiana InSindelaIR e calçl\dos"Sindelal". ',;e5pe1!am à, "calo!):)n enob,truçã)I. i, t3,ngues e mteloSd8tpare_,

os :ue Joinvile, Tubarão, Blumenau,'"

segUiram apre erenc:a o pu') ICO,
,,' _ c .,;>. "'j �,' I

a e a presen e a a nao ap,e- Brusq�!e e Lages: 120$.000; ou-

. o que não se v("f1fi, a pre-ente O invicto AVal" perdeul I .

Segue se um apontamento u
I
A I e��raç�o be ga tamb, m .alvl- ,sentaram as decl uações a que tras Cidades: 100$000; Vllas ...

t O Cij) teve UITIIl vitoria mere. noso, que revela outra faceta do i troll v:mas sllg�'IÕ�s e a Comlssã) 'se refere o § 2 do arligo 38180$000;
outros lugares: 70,$000,.meoEe. .

d' I d cl'd simpático jogador. I' d� R�gras d'.! Jogo d 1 Fifa foi" d t t" , d I taxa proporcional: 7<?10; Ambulan-
m vista 1:;50, mas e"'an o 8.

S' d 'I .

h Ih'
Q re!i(u amen o aprova o pe I) B' \ I

._ lU d
'

f d meartm8umveoanJI{loiconvocadap1ra,eofonun-iHso'd 22981 d 25 d
tes: tSCoutos,paraq'lalqueru-

em conta qUi! as guarmçoes esta m os maIOres atores a

di' I" I I
.

' ' ecreto n, .
"

, €!, e
gar do E5tado: 450$000' Bonbons

, 'd dA' f' _] e esco a que pOSSUl8 uma Ivrana, bre o assuntJ. J Ih d 1933 d - f � I .'

duais não estarão perfeitôffir::nte eHota o vaz, OI, uma oaB
. 'd I

,
.

U ) e ,ev�rao aze tO ou caramelos, Idem: 450$000;

ambíeltadas, ,a :di�put� do Cam.1 acostu�ac:l&s façanhas e manhas n�d�d��s bamos excentncos a

í �a; ptox:m�/e�!l ào da ftJ,iltrr. no prazo :desle de::reto, sob pe Ghopps, c.erveias cC
•

outras beb�-:
B '1-- d t ,Pro(.0plar·as CI ,r.atl.,nill B ar,_ , n,arcad,. p'\ a I

n" de sc·em co 'Idorados cl'n" das Idem. 600$000, Oleogravu.
peollalo [aSI c.ro es P. ano apre· .

, .

O
., . .',' "

" :li • 15 - " '
., '

. ; d.' Correm os m;lis d:sencootradcs' negocIo la, porem, multo. dt Junho pw,,"no. se fixa0 de6 destino� e fechados pelo Imhtutc ras, htogr�fl�s, etc., em mol?u'
senta-se como um veh,l ,.Iro ,I I' ! ;i.. d J ,.' ras ou paIDels: 120$000; RadlOs'

emgma. boates .nas r�dall esportlvas,quanto;
ma ...

.. .

o _ e dos:
n . .'1 �am ?te a ce d?��_ ,\.las novas

que apr.e�1"dera os seus aparelb�; 600$000.

Até ° úr,ico barco-o skff- à f:ssa mespltca.el a,htude do ca'l _Num, dia, Slnd�l�r tar u s_ 1�ls de Jogo,:- as d�cl�o.� tom,ld\!I 'e ,naqullllsmcs, com os respetl-
'

A pitão do quadro avaiano. se�s CUIdados, �Ol lDstalar-.e na T, .50 S.,erão v!llIdil� Il p'lft,r de 25 vos pe{tences' e. acessQrios, .dan- -----

que esp�rav�mos ver vencer, tev,e UI, d (, ... ' loja do St"U I'IJ11g0 e desatou a' de )'ulhJ de 1939.' 'd -Ih'
'

d" �'l
'

com a lOsc:nf'ão de W ilsoo Frei' ns 8 t gam oença o que pr.. d Ih' I 'I .'
'

i
o CS ° estmo qu,.. ,_)U gar

.' �. � . � 'h) as�lOª, em to os 05 Ve os VO u· -"\ .._�, . .• • ; ..1" C d Etas pelo Espmto Santo, deshUlôô -mme'se nãt) aver ,outros pressão . , ' _.- '?" ",

I �I':R�'--' "';'-';�'-'_":';'"V'�-'-d'.'_""� , ",�-,,-cony.eQ,len�,." .�s,ew ..{J-u:r.JJ.9�,,� � U1M._dC!.,ft,,_, e� S..;.
"

, • • I .

d SI' d ' I a umF'D1a. a partir a pro- ·1
.

d' - O. a'pu
- �

êsse prognostico, e nos demaiS dO on,enta or a um! e am a ou
3 B _!,' a. ") _

qUd 'Juer 10 t:�IZ!lçao_! . ,�enge-
,

, 't - é d d tros lOtei eSses particulares Estudantes x an; XI(l)8 Lmp()ra1>l, tOd03 os J ga nhos que fabncam excluslvamcn' ta'do M'al·Orpareos a SI uaçao e grão e , '

•
,

3 I d d f t b 'I"I
',' »

dúvida. A verdade é que, Procopio i gu "
.lres e tJ c o rem que su :;Ile- tI! .rapadura são disperisàd.:>s das

.
.

1 ter-"t: a um coa urso d,! atletismo d ,I � • .!>. '"
Pelo 1ue se conhece doe con- não Jogou porque não q�lz ou

. .
:
-r ';" e� a�açõ�s. $U),_�tos, porem,:--o RIO 4 O

..

d

correntes, jamais um celtamen ,linda porque, caso êle logasse i Na grande prehmmar rea· r.
il aJu lar d,} sua preí)ara�ã(), (t'glslrb compulsorlo, para efeito public;r la �gU���IS��aç�an d��

desta. natureza se ,apresentou com domingo, seus companheiros, con' lizada domingo no cam�o da ·Slca.
, .

I do cadastro, por parte do Iílstl' oficiais admitidos na Escola de

um aspeto ião empolgante, pois forme haviam combinado, n!o Federação, mais uma· Vf:Z o Os IninilD·'.)s' eXig!d03 �e;;�a t':lto, uma ve7. provad() que exis- E3tado MaiGr do Exercito, no

várias guarnições têm pes.sihilída entrariam em campo. I: quadro do Est1ldentes man- prova d: eX:lIDc:: .são os segu,ntef: tiam anteriormente ao decreto !lo corre�te:
des eqUilibradas para. úl!zar a A deuota cabe tão unicamente i teve-se de maneira elogiavel.' 100 mel'os. em 14 seg�nJo;, 22.981, de 25 de Julho de Majores: Iv�n_o �omes e Nels?�

.' d
.

'O E t d t ':l' I 000 :l)atiOS em 4 mlOU'OS' '1933 f'
de Melo. Capltaes. Irapuan Eh

méta da vitória. à duetona, qu� a mlte em seu. S u an es
.

no prImdrO,'
, �

8' ,." ,
.

' e. yue unt;lOnaram no
zeu Xavier Leal-Rillloleto Barata

quadro o 'ConheCido manhoso Pro· I tempo conseguIU vasar por
2000 .nelros em mlOuto, salto. qumqu DlO a que se refere o I de Azevedo - João de' Almeida

tlá se encontram no copio que é u�eiro e vizeiro.
,

tres y;.?zes á �éta adversflria, e�. exte�sãO" �...

70m.; salt.J �� I
art. 58 do regulameato apro�a,d')i Freitas- Higino de. Barros Le-

IIi
'

d I d
-

... ca Quando apos do que aconteceu por mtermédlO de, Russo e al.ura, s_m bdh".ço,' 1 ,0S,n., Idll
• pelo mesmo decreto �em preJUllO I mos-Adalberto Perena dos San-

oas eeeaeoe"", - ,
. .

I'
,. "'t J',� (l -

-

t-
'

,t,-O 'dF'M t'-

i
,- h h tem os com o logCl ferrovla- Nery (2). O Bangu consegUIu ç'i�\..n o o fe,o Iluas msos o, das exceoçõ�s a que alude o I 08.

smaflo ,e afia on CIrO

tar nense, ganc a',.a p. ,. A_I, . d It' b d mldas), 15 melros, I f',' d 4 AgUlnaldo Jose de Senna C<tm-

espirito-santense riOS, deverIa, a duetorIa, po. o I um g-Jal e pena I, co ra v
O

'

fi
p. agra o UnICO o art. ., do t pos ;_ N�l!lon Freire Lavanére

"

e ..';iana na rêr�8, 0. que não. fez,; pelo; por I3raulio. Na segunda fa�e ,',
s :ue nã� 5�tB ��,rem e�tes ce :reto n. 24.749, de . 14 doe I Wanderley-:-Nelson I;>emaria B�i

contráno; satIsfez as eXIgeoClas do O Estudantes marcou deiS mlOlmo� não p .de. ã'l 1O,cre�er se. Jd}:> de 1934. Cabe ao Iosll- teux - MariO ,Ferreira Barbosa

RIO, 14 -Já se acham nesta senhor Procropio. tentos anulado� pelo juiz, O tuto fixar, por maioria absoluta Pi.nto-D�ogo de, Figueiredo Mo-

'capital, as representaçõ�s dos Es- R
.

a verdadeira indignação Bangu ct:>nseguiu dois tentos O ex-centro-avante do Pa- da Comissão Executiva as quó-I, reIra JUOlor-·Osmar �oares .

Du-

d d E e S
em

., á"d les'tra, d<:: S. P.:.ulo, Moacir, em-
'

, tra�Oscar Passos-Joao Fehx de
la os e spirito 6anlo, Anta

nas rodas esportivas a êsse fato e.mpatand.O �arh a ��r tas de produçã,o de. assucar, ca-I' Suuza-Javme Ribeiro da Gra"8-o-
C t· R' G d' d S 1 d " t J.,I d T é M I ball;.:>u para o Rio.Provavelmente b d d d

J >f

a arma, ,lO ran e o u e
que vem epor contra o esporte 10 erml;ulO e I ra e Ir. . en o e&sas eClsões recurso, I Alfredo do Souto Malan-Ante-

Baía.
, nesta capital. nho. Do Estudantes o triO �er� rxperimentado no S. Cris- dentro em sessenta dias, para o' nio Henrique de Almeida ,Mora�s

Embora. cansados, apó� uma E' digno dos m.aiores enc&mios final esteve firme. Itamar 10;'00, que acaba de perder Ce Ministro da. Agricultura, é d�ste I-�e�rique Geisel-Ra�a�l Ferrão
t�tafante viagem de 24 horas de

a atitude verdadeuameote espor- destaeou·!)e na defesa. SaI�s umbú.
/) ara o preSidente da Republrca. Tl'1xeJra e Jardel FabnclO.

liem� os capichaha5 f'�tão bast�n-ilista, do veterano Zé !Aacaco, que yinha atuando be� c�n-I .

�

.-:--. • ! �"iI:::�::����:]��"r�i�

t: qlspostos a repetir, os feitos
i que barrado por ProcoPl6, e es- tundtu-�e send? subshtuldo <? J"go k�lstoso realizado �a DE'S'PERTE A B'ILIS H '., i

aic3<,nçadf)s noutras.
ílcaSlões, nesta; tando fora de forma, n�o po�de por Cahco. MI�ton ma�can-I

capital bandel�ante, entre ° Sao

,.�, Elpldio Sousa Junior

I('apllal. ; "êr o seu glorioso AVal, achw- do uma ala perigosa, salu·se
Paulo e [plranga, rendeu 7 DO SEU FIGADO li' e·

A 'U& f'x('f:knk flotilha, indu-! calhado e vergonhosamente dcr- bem. Nery foi o melhor ele· contos.
, Sel'll Calomelanos-E Saltará da Cama I H Nerica Sousa

f.l\�e (1 "qustl:, SeID patrãl}ft e o; rotado. mento do ataque, secundado A maior Serraria de Lenha Disposto Para Tudo ç I i �
'oit:,}, fvtam_ constluid?s nos es,,-! Con�ta que, à visla do oconi- por Baiano. Russo esteve Fone 1.100 Seu figado deve derramar, diariamente. ! � comunicam aos parentes e

�

t I d n...: ld b l I h d f' J h C b Itnha noestomago,umlitrodebilis, Seabilisnão ,�� pes8ôas de suas relações o

a euos o �a an a da 'ama,

I
do será omenagea o Q veterano Irme, O nson e e o 'corre livremente, 08 alimentos não Hão 11t· nal!lcimento de sua filhinha II

�e Vit.oria, � que muito honra a zé Macaco, sendo-lhe ofertada estiveranl fracos • .00 Ban�ú I Laboratorio de �����.e 0:::==: a�.r:.,esd�nc!,!,� I i
I d l I d lt.. d t se Dàrlo Brauho... ....

Você sent&oo abatido e como que envenena- �

�n usna naclOna. uma rica me a0-1. CS acaram· ,

'I
�Dálises..., j... do, Tudo6amargoeavida6ummartyrio.' IEDA

C
.

d P' M" h Lebêta e Pernam i
Uma simples evacuação .não tocará a ��

",onsta aIO a que rocoplO, lnn O,
. . :

-

n _as : causa,
.

Nada hil como as fa,mosas Pillulas : � �

O ... P II t .... ., 08 dE' b f t boI b O JUIZ esteve aba'xo j CARTERS para õ Figado, para uma acção I
tO 3 °39 r;

.. BD S Bao ' eixatá, e
..
ara �D_l' 9 tie. ueo.

. .

I
• F Mi d C f certa, Fazem '""rrer livremente,,,,,,,, ,litro H f;>0lis., - -

� S
flDlDiuéuses Salum )fá demItw se. da CrItica, anulando dOIS

I'
co. Iton a osta '

��'í�i�:�:a:"J�::!';":!i:���: �a::::.I� � í!fI
�������'������ tentos _

dos Estud�ntes,' de- j Carvalho são maraviÍh08as para fazer a biJis corrar ������!�3v"'�2":�
C'
�... livremente, Peça as Pillulas CARTERS -

RIO, 14-56 mesmo h,)je ou; O r.' a n')e ra monstrando desconhecer as II Ex.a:ssistente do prof. Dr.
; ��.,:., 03$����do. Não acceite imitaçõ.... N 103

8'llanhil, são es.',ieradas- as guarni- i M a rt inS régras de foot-balt. Como' Erasmo LI'ma
;

! ..,.. ' , 0••••

�os �:"�ê:.a�!: :t:rooE:��;e:o CLlNICA EM GERAL 1���Z��.ViU O sr. Lcodegário Curs� �r.es1���!sal�s com I� CU'rSO Antonieta;d� Barr-os
I· Medico especialista em '

nato.
I

ESTUDAN 1 ES Pratica no laboratorio cen·
i EXTERNATO FU�DADO EM 1922

Molestiôs do Estomago,
I Silas-Décio- Sidney-Ita- traI da Marinha

A limpeza das raias

'I
Intestino, Fígado e

mar-Sales-Milton-' RussoRecto .

J h
.

C r Exames de urina, sangue,

RIO,14-Apezar do� esforços CURA RADICA.L DAS -Batano- O nson - a ICO fezes, Iiqu<Jr; bacteriosci)pia;
desenvolvidos pela C. B. D., os I HEMORRHOIDAS E VA- -N@ry. vacinas autogenas; diagnos·

:s\!fviços de limpeza' das faias por: RIZES SEM OPERAÇÃO

I
BANGU' tico precoce da gravidez etc.

'onde correrão os barcos, c'Jntinúa \ E SEM DOR Dário- Antoilio - Faria -:.
Rua Felipe Schmidt, 8

motoso, feito por três trabalhada-I!
CONS'OLT AS:

_

Aldo- Mirinho -Jalmo -

Fone: 1259.
A' Rua Trajano n. 1 Braulio- Lebêta-,- Pernam-

tes, apenas. Diariamente das 11 ás 19 hs. ,buco-Tião te Tiéra. �N�.-liiiliijOijS_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijp�E êsse trabalho 6c� todo per- I , •
,!

Taxação
novas mer

cadorias

ALFABETIZA �"prepara para os exames de admissão aos

4!lursos secundários�

Professoràs: ANTONIETA. e LEONOR DE BARROS

MATHICULA: Aberta, todos os dias uteis, das 8 ás lQ

horas.
REABERTÚRA: DAS AULAS: 16 de fevereiro, ás 8 horas.

Fernando Machado, 3� Fone 1516
N.45' 15v15

..
�----����--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gazeta'
:�

florianopolis, 15--3 ....f939 ; z,

Bom negocio Mod.ifícad� � Um posto

V d • l\tJagnifíca cha- Ie I de I rn I ag r ico Ia no

en e-se. cara ao lado' greção Paraná
da Estação Agronómica, com ��'f� ,,:���]

.

ótima, coofortavel e grande casa O presidente �a Re�ublica RIO, 14:"'::��-;;d��'do="solici- RiO, 14� O sr: presidente'
de residencia, belo pomar, jar- assinou decreto-lei, modilicando tação do Interventor no Paraná, da Republica assinou decreto-:
dins e inumeras benleitotias. Dis- o decreto n. 3·910, de: 20 deTs�, Manoel Ribas. o .Ministro lei, autorizando a «peuttche Luf-:
põe de grande extensão de ter- ago�to de 1938. que regulamen-, Femando Costa determinou 'ao tbansa-A. G.», a manter, 11 lua

ras para fins agrícolas ou divi- ta a lei n. �06, de 4 de maio sr. �agalhães Torres, �ir�tor do linha aé,e� internacional Alemll�'
são em lotes. de 1938, dispondo sobre a

en-j Serviço
de Defesa SaDltan8 Ve� nha-America do Sul, podendo

Tratar na t�'ada de. estr angeiros em territc» €letal, provi?encias.no �entido de fazer escalas em Natal, Reci{e;'
'RUA TRAJANO N. 15 nos, N�clOna!. . .

_ I ser construido, Imed,ata�ente, �aí8., Rio
__

de Janeiro, Santoe,' e�
N. 50, P. .: Varias .

sao as modificações � um posto de defesa agrícola, ,flor!allopohs e Porto Alegre. ;,
.

, �,oe o decreto- lei or� as.ina�o I rJaq?�le Estado, com sede em

Vende-se ��f casa d= lõ�roduz entra as quais a 5u�sh. I �un�lba. Ef&� post� ter� com.ot ]0 os, con
tuição do art. 9 i pelo segumtet ] finalidade prestar assrstencra agu-tendo �gdua, luz e esgoto, . e
-: ..As=eutoridedee imigratorias,! cola aos agricultores paranaenses,construí a ha 5- meses, na '-1'···

, ,"
. I -'

d Ih
.

P t de L 1-
.' 'po icrais, e samtanas reumr-se-ão, I mmrstran 0- es ensmamentos ta-

Bo)n a.., .r0 'Oea t
proximo ao

para a visita em. torno de uma
i cionais sôbre o combate ás doo

I
a nc ... lIO. erreno médO , A b J idenci I .

4�
.

t � d f d l 5
-so mesa,'

ca enao a prest encra enças e pragas comumente assi-
v me lOS e un os por . id d

.. .

A' 1 d I
d f· -' t

.
a autor! a e lmlgratona,« vi- ; na a as nas avoura�, .-

II
e r ... n e. .'

t d
.

----

T t d
- sita, en en e-se, aos navios que'A A."

.

ratar nes. a r.e açao ou chegam ao porto do' Rio de Ja- i, I r Françe
; com o proprietário na mes-

neire, I fa ,..'á 2· v i a ..

1��'97 3 V-3 Negocio de Ocasião! gen�ar:me.
,

'. Vende-se uma .bôa casa rec�n.·! _

Dr. Pedro de Moura Ferro temente construida, tendo bôa a-I �ib, 1,4-0. sr. pre'ldent�
Advogado "gua, privada, �ma outra cal'la: da �epublJca assinou dec�'eto-le"

Rua Trajano 1. (sob.) ��ova. par,a despejos, e com terr,e- ;
autorisando a «S. A. Air Fran-

.

no. propno para outra construo, ce- , a manter a sua linha aérea
ção.

'

'I - .

-I F {.' d
,

"
Vêr e tratar com o Snr. José mternecrona ra�lça�l-\meIlCa, o

Movel·s paull·stas-
.

Cardoso, em João Pessôa, perto; Sol podendo realizar duas via

�
" ãci�Balneario.' gt'ns semanais, em cada lentic!o.

f'ormidavel •••

,SERVICO AEREO-CONDOA
\\\\ �'"

�pr;;:o.......�..,.__

Moderníssimos
, aviões JU 52

ligam com a

máxima segu-
rança e pontua
·Iidade: '

BRASIL'
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE

.,'BuL!VIA '

PERU'

Brasil

Vende-se na Ponta do,:',
; Leal, residenéia de Agapito
i Roslíndo, que fica entre a'
!

rua Piaz a e Balneario, no

.

lado da praia, um quarto'
"

de 'casal, com rove peças
Sineadta Co"dor Ltd'a' ide madeira flnaemals um

. : pecllché, uma cama de sot-!

Agé�tes: Carlos Hoepcke SI.A ,tciro, um gúardacasacacom
,

espelho, um, guarda vestido
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 -. rlorianopolis

..
'

�.o�betos miudos.:
8 V -7

CREDITO
e rn 2. dia s

A Luftharu5S<
�anterá sua

linha

A" Combinação Feliz" nas

perfumarias é arte que não
encontrará simile. AS Io.mo-.
las dos Tres Elementos
primordiais da Beleza sãu
frutos da "Adoraeão" .

UTUO EDIAL
--------- ---.._,..�.���./:_--

Clube de Sorteios em Mercadorias
O valor dê 1$000 rs, empregado com

·inte llgencia !!!

Companhia· acional:cd'e Navega .. :·
.;

çã� Costeira
Me,vimento Maritimo ..Porlo· Flori8napalis i

Serviços de P'Bssageii-os e, de, C,arga� I
Fretes de cargueiro:

..

Para o N9rte Para o Suf

PROCOPlú e CATARINA ANDRA
IDE, residentes em João Pessoa, (Estreito),
contemplai los com o premio maior no valor

de Rs. 6:000$000

o Paquete IIAPURA sairá a 15 do �O Paquete ITABER/\' sairà a 17 de
corrente para: corrente para:

paranaguà, Antonina.
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

.

Recife e Cabedelo
,Cargas e passageiros para os d'emdis por'
tos, sujeitos a baldeação no Ri9 de jàneiro I
Aviso �ece.be-5C carga" e encQmend�s até a �espera das saíd�s dos paq'itetes'

e e�lte-se passagens" nos· dIas· das saldas dos mesm6S, á vista do a.'
testado çie vacma. selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem' de porão deverá ser
entr�gue, nos. A�mazens �a Companhia, n3 vespera das saídas ate as 16 horas, .•
para ser conduzida, gratUitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRJ\ÇA l:j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)

,
"

ARMAZENS-cAlS BAD!\RÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA
Para mais ·informações com (> Agente

r.-
J. ·SANTOS CARDOSO

.

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

, '

l�
. 'I

Rosemlra Manguilhcte Guima.
rães, residente em. Floriallopolis, contem.

I

pIada, com premio maior no valor·... 'de
Rs .. 6:0QO$OOO

18 de Ma�90

Mais ur-n dos forrnidaveis sorteios
da Credito Mutuo Pra-dial.

la de Março

Agora 6:000.$000
Breve 10:000$000 ..

Fantastico•••

\ -'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[um-a-sa-U-d_a-
JA Morreu João Barbosa.
"'\ Desapareceu numa dolo-
'rosa e prolongada agonia,
dando a todos, em cada
dia que passasse, a ansia cru
ciante da sombría noticia.
A sua morte nos deu a

impressão exata de sól
que declinou, de dia que
esmoreceu, de vela que se

apagou, de ílôr que estiolou,
de crepúsculo que enegreceu
devagar, de barca que se

afundou aos poucos.
Dou ao rouxinól catari

nense, libertado da gaiola
da matería, o meu ultimo
adeus, no seu largo vôo
pelo roteiro infinito do des
conhecido. Inteligencia fina
e elegante, mentalidade de
eleição, cuidava sempre es

conder estes dons tão raros,
com a aparencía quasi rús
tica 'de uma simplicidade
que, em sendo o .seu fei
tio, é, tambem, apanagio
dos espíritos formosos, dos
cérebros superiores.
Mas, o traço predomi

nante, o que mais o tor
nou parte integrante do
nosso espirita, a.inda parte
de cada um de nós) em
bõra longe de todos, éra o

éltributo da bondade. Bom
êle fôra a vída inteira.
Se os dotes morais ocu

passem, na proporção da
sua intensidade, partes do
coração humano, dentro
do coração de João Bar
bosa não haveria lugar
para mais nada.
_
O seu espirita tinha a

brandura dos fios de água
ciciando no regaço das a

reias. Daí o alatrar-se, co

mo fóco de irradiação, em

toda a parte.
Sorria aos amigos, que

.abraçava. Sorria aos co

nhecidos, que o estima
vam. Sorria aos desconhe
cidos, que o conheciam
mas que êle não conhecia.
Sorria aos velhos que ou

viam falar dele. Sorria a

ricos e pobres, a grandes
e pequenos. Sorria aos que
andavam bem perto de seu
coração e aos que do co

ração dele se afastavam.'
Sorria a reconhecidos e in
gratos. E como não hou
vesse, pelo caminho, nin
guem mais a sorrir, sorria
aos sorrisos dos que lhe
sorriam de longe.
Quando não via ninguem,

a quem sorrir e falar, can
tava, assobiava, resmunga
va. Dentro do seu -eu-,

r não havia, pois, lugar para
. o vasío, para o .nada, para
o silencio. Falando a si
,mesmo, dialogando com o

,

seu -proprio pensamento,
divagando com o coração"
interpelando a sua sombra,
procurava sair do intimo
para o ambiente, do mu
tismo para a garrulice, do
socêgo para o bulicio, do
mundo interior, � tristesa,
apatia - para o mURdo
exterior - turbulencia e

expansão.
Não foi só escritor. Foi

tambem artista. O pensa
mento nele, brb�ava com a
mesma força dos borbotões
deolho de água que nãomor
re nem diminue. Um extraor
dinario artista.
A música de suas crô

nicas não desafinava num
só compasso.
Todas as notas obede

ciam aos mesmos rítmos,
provocando na gente as

impressões do delicíoso
que roça como a brisa e

, ,do festivo que bimbalha
como os carrilhões, do so
lene que tem 'as pompas
de um ..te-deum,. e do sin
gelo que enleva como o

gorgeio de uma ave. '

Morreu João Barbosa.
Deixou de sofrer, rodea

do por amigos diletos.
Vimo-lo em seu leito d,

morte. Tinha a placidez
dos martires cristãos cra
vada em suas feições. ,

Mas a morte não varre
'rá de nossa memoria,' a

lembrança luminosa do a

migo •. �I� ha de viver, no

-

GAZETA
ouro de suas crônicas, no

fulgor do seu talento, no
bronze de sua arte.
Morreu João Barbosa!
«Os deuses fazem mor

rer [õvern, aqueles que são
por -êíes amados».

A. H.

A
FLORlANOPOLIS, Quarta�Feira Iii de Mart:o de , 1939

-I'
��������������������������ín �

i I Ulceras varicosas - Feridas i
atonicas - Fistulas crônicas •

I ·1=-Intlameções crônicas em

senhoras, etc. pão curadas
com a INFRAZON TERA· •

PIA, (Halos Ultra Violeta .ifrios, de onda ultra=curta,
e para aplicação local.)

I
Procurem o consultorio do

A COMPANHTA PAULfSTA DE SEGUnOS. avisa 80S dr. 'ureUo 80tolo
seus amigos e clientes que transferiu o seu escritorio da �Praça, 15

jde Novembro n. 23, para J rua Felipe ,S.cbmidt (Edificio Amelia I Rua Felipe Schmidt, 18.,Neto)-l' andar, sala 3, onde espera -continuar a merecer a prefe- •
'

,

.

Ih f' di e d .rencia qu� s?mpre .

e tI. ispenss a.

"A GAZETA" acha-se áFlorianopolis, 7-�3-939. o,!i:

S 1_ Pvenda no a ao rogresso8v-6

VidaNossaO A·· T ' Ouvidos, nariz,
r. rmlnlO avares - gat·t48nta

CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 âs 12'e das 16 ás 18-JQão Pinto.Zsob-Tel, 1456 !'

BODAS DE PRATA
Os filhos do distinto casal -João

DES. HENRIQUE FONTES Inácio Zoraer e Francisco Zomer,
. ., I comemorando as bodas de prata

Reg.lsta a �a�a de hoje o a.l-. de seus. pais, mandam, celebra_versano natalícia do nosso �on-I uma missa em ação de graças
terra�eo desembargador Henrique

'I'
hoje, ás 7 horas, na igreja da

da Silva Fontes. Ordem Terceira de São Francisco,Educacionista de grande pro- ._

j�ção,. literato �eEt8cado, douto VIAJANTEShistoriador, magistrado, que pela
sua vastissima cultura e integrí- MAJOR ANTONIO MARTINS
dade se impôz entre os seus pa- DOS SANTOS
res, o distinto aniver�ariante é A bordo do <Itaquatiâ s, pro-:t,m�r8cedor da g,ran?e estima e

r�s-I
cedente de Curitiba, regressou' a .

peito em que e tido pela BOCIe- esta capital, acompanhado de suadade catarínense.
.

exma. esposa, o ilustre oficial da
. A '.Gazeta .prazelrpsamente se Força Pública do Estado, nosso
associa-se á� justaa homenagens prezado amigo,. sr, maior Anta.
que lhe serao prestadas pela paa- nio Martins dos Santos.

I'.agem
da aupiciosa, data. PREFEITO VALERI0 GOMESE OS. CARNEIRO RIBEIRO Encontra-se em Floríanopolia

P h·, o nosso distinto conterraneo sr.assa oje I) aniversario do V I
.

G
'

d did b d H 1· C .v a eno omes, operoso e e l'
St.. ese?l �rga or erac ito ar-

I cadc prefeito municipal de Tiju-neiro Rl�elfo. membro �posenta: I

cas, cargo que vem' excrceadodo da Corte de Apelação � d�s i com atividade e proficiencia,
'

tacado advogado nos auditorios ,

da capital federal. " 'Está em Florianopolia o nosso
. .: distinto patricio sr. dr. Herrherto

amvher�arhlo I' Hulse, chefe da exploração da
SE'n ortlllda Companhia Carbonifera de Ara-
geren e a á êd C'rangu , com -se e em resciuma.

,\NIYERSAUIOS

A v' s o

N.I00

O
'

J
fItt/' d' A·' Olhos, -O-uvldos;r. oao e raUJil·"Nariz, Garganta
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Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
�slJeelallsta em doeDea� de Senhoras

e ereant:os)
(;ONSULTORIO

Foi detido

N':nguem ba que possa quebrar "a
"Combinação Feliz". Sempre uni
dos caminham os imprescindiveis
companheiros da Mulher Brasilei
ra:-PO� OE ARROZ, BATON

E'ROUGE "Adoração"

B... Felipe Seholidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 is 5 boras

Transcorre hoje, o

natalício da gentil
Elsi Ligoki, dedicada
Livraria Schutz.

Regressou de sua viajem ao
Rio o sr. dr. Mileto Tavares da
Cunha Barreto, integro juiz da
2a. Vara.

----�--------------------------
Fazem anos hoje: Chegou a esta capital o nosso

distinto conterraneo SI'. Antonio
Luz, diligente fiscal do imposto
de consumo.MOBILIAREMOS SEU ,LAR a exma. ara, d. Picucha AI vim

GafIée, digna esposa do sr. dr.
Candido Gaffrée;

o sr, Tomás Gonzaga;
o sr. Raut Zacaría s Moreira;
o [ovem estudante Máximo,

filho do nosso conterraneo sr. ca

pitão Maximo Martinelli,

COlD con_orto" e elegancia
p,or O sr, Ernesto Riggenback,

comerciante e consul da Hepú
SRA. DUARTE PEDRA PIRES blica Hellvetica, chegou a esta

-

cidade procedente da Capital daDecorreu ôntem o aniversario! República.
'

natalicio da exma. sra. d. Cecilia
Di Bernardi Pires, esposa do sr.

tenente Duarte Pechá Pires, brio
so oficial da 'Eorça Pública do
Estado.

Pouco Dinheiro e a Longo Prazo

MOOELAR�' 'Acha·se nesta cidade a exma.'
sra. víuva Coralia Ferreira da
Luz.

NOVA MARCA

"

Viuva Josefina Oroflno La Porta, Felipe O. La Porta e
familia, Miguel�O. La Porta e senhora, Dr. Artur O. La Porta
e senhora, Maria Luiza O. La Porta, Luiz Rache Vitelo e faml·
Ua (ausentes), Luiz Oronno e familia, esposa, filhos, 'noras,
genro e cunhado do Inesquecivel e saudoso chefe

MAJOH. FERNANDO MA,
SRA. CAMPOLINO ALVES I CHADO
Decorreu ante-ôntem o aniver- Da Capital Federal, chegou

sario natalício da 'exma. sra. d. ôntem u sr, major Fernando
Antonia Alves, esposa do nosso, Machado Vieira: lente da Escola
estimado conterraneo sr. Campo- i de Comercio de Santa Catarina.
Iino Alves, caixa do Banco Po-
pular e Agrieola de Santa. Ca; FALECIMENTOS
tarina, Faleceu ôntem no Hospital do

Caridade o sr. Claudino João da
Rosa.
+-Faleoeu ôntem a menina II·

ma Sergio Pereira, filha do er.

Lindolfo Sergio Pereira.

Angelo Malaguarnero' La Porta
falecido na cidade do Rio de Janeiro a 8 de março c�rrente, vêm, com·
pungidos, agradecer penhoradamente a todas as pesso IS que com pala.
vras de conforto lhes manifestaram o seu pezar, quer pessoalmente, par
cartas, cartões e telegramas. Outrossim, aproveitam o ensejo pua COIi'
vidar a todas as pessoas amigas e de suas relações a at'sistirem 4 missa
que, em intenção ã alma do pranteado extinto, mandam rC}zar sexta,
feira, 17 do corrente, ãs 7 horas na Igreja de São Francisco, confessapd'l-

,le desde jã agradecidos a to61os quantos comparecerem a este ãto de L,
nOlsa santa religião.
..........j '

Ernesto de, Alaneida
Machado

t
Nelson de Almeida Machado e fanii!ia, irmãos cnnoll

dos, e sobrinhos ausentes, do saudoso irmão, cunhado e

tio,-Ernesto de Almeida Machado - faleci<lo no dia
\

11, em S�o Paulo, convidam aos parentes e pessôas de
suas relações para assistirem a missa de 7°. dia, que nytn

dam celebrar na Catedral Provisorill, no dia 17 proximo ás 7 herf,\s. '

A' todos que comparecerem a e8t� ato de fé, confeEjSam,s6
profuôdamente gratos.. ..

ENLACES

BAYER-COUTO
Healiza-se hoje, ás 11> horas o

enlace matrimonial da graciosa e

.gentil senhorinha Irene Margari·
da Bayer, fino ornamento da
nossa sociedade. com o distinto
patricio e brioso oficial da Ma- Pelo guarda-nortuno n' 10,
rinha sr. tenente Angelo Couto. Deodato Ferreira, de serviço á
Nu ato civ\l servirão de padri, rua Almirante Lamego, foi apre

nhos, por parte da noiva, o sr. sentado na Policia Central o
Roberto Bayer e d. Joana Mue- individuo Rubens R05a da Si!
ler e por parte do noivo, o sr. va, por andar perambulando pe-

Il\!ax Rayer e d. Mary Bayer. Ias, ruas altas horas da noite.

!ANGELO MALAGUARN�RA LA PORTA
I

·PONTA
DE

CORTiÇA

AGRADE(;IMENTO E MISSA

t

" ,
, '

(IAoSOUZA CRUZ.
N. 92 12-3
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