
. --------------------------------

�r -

E "Etn àeearã hoje COI1l des:..
tino a:Blumenauo32 B.C�

._------_.;....--

E:o�, J..!-:.;., 9�
'�Iiliiaa __ 1 1 L-

'IMPRENSA
GOVERNO

•

RIO, 16 - Em Vii"rtude as autoildadcs militares do Exército, mandou or-132· B. C. cuja missão ínl
do grande número de nw· vêm. empregando esforços ganizar, uma nova unida .. ; ela] . de sua iin�lidade
cleos coloniais estrenjetres para re!l.rr.u��a� de vez de militar, denominada I mmi:JT é naclcnallzer as

no sul do país os quais essa ,situação prejudicial 32· Batalhão de Caçadores: regiüas influencidas pelos
muito tem influi:o para aos altos Interesses da que se acha acampadál' estranjeiros no sul, segui-
que os brasileiros natos �atria. em' Valença, 110 inferior

I
rá com destina ao lnte-

I
desconheçam nosso ldlo- I fluminense, com um ete- rlor de Santa Catarrhla,
m�, leis e autoridades do I Assim, o ministro da

I
tivo de soldados proceden"'I' devendo !mbarcar, naque

pais, orientando-se pela I Gi,lerra, aprovando uma I tes do Lordeste... Ia estaçãe fluminense,
, nacionalidadedeseusilaes,:'sugestão do Estado Maiorl Amanhã, sexta-feira, olvi� S. Paulo.
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Sexta-Feira, 17 de Março de 1939VI florianopolis, ,INUMERO 1395
------,--------------

Hitler ·e

Memel

MEMEL, 15 - Nos círculos
bem informados espera-se uma

claração de independencia de

eI, com a parttdtpação dos
.000 alemães que a habitam.

}11 todo a cidade circularam
'e rumores afirmando que o

anschluss- ao Reich estava
iminente.

VIAN{\, 16 - A's primeiras
horas desta tarde, informa-se·
que as tropas alemães entraram
'em Presburgo. Em seguida, I'continuaram elas em s.eu avan

ço através o territorio sloveno.

BUDAPEST, 16 - Um re

presentante do Ministerio do
Exterior declarou que' as tropas
hungaras, que marcham sobre a

Carpatho-Ukrania, tem sido re-

-cebidas com fogo de artilharia i

,-'e metralhadoras. Os soldados Ihungaros avançam com alguma
dificuldade sobre a neve e ho s-
1ilizados pelas .metralhadoras
Postadas na região das monta
nhas.

. Teriam sido mortos alguns
hungaros; mas o seu numero
não. é conhecido.
As tropas passaram além de

S olya, ao nordeste de Munkacs.
_ sta região a resístencía é
tao vigorosa que «poderá ser

necessaria uma capanha.i
BUDAPEST, 16 - A resís

PRAGA, 15 - A c vanguarda tencía pelas organizações semi
'<las tropas alemães' alcançou o militares ukranianas e o mau

,,:aéroporto de Kobylis, nos su- tempo impediram a marcha dos
burbios de', Praga, ás oito horas. tropas hungaras sobre' o terri
Três aútomoveis,. conduzindo torio carpatho-ukraniano. Estão
'Ofjciais que fá haviam penetra-, ainda em andamento as nego-
(lo na capital checa, entraram cíações com o' comandante das
'em contato com as autoridades checas na Carpatho-Ukrania. '

locais. As tropas checas .,' receberam

Alto-falantes; colocados em ordem, de Praga para não se

varias ruas da capital, aconse- oporem aos húngaros, mas o

lham a população' a se manter problema da evacuação dos che-

Os " acidentes
em calma durante a entrada dasco s ainda não,. foi resolvido.

forças do, Reich. E' explicado, Um comunicado oficial afirma dolorososa todo momento, que as tropas que as pontes e linhas ferreas

chegam em virtude de um acôr
do entre o sr. Hitler,'o presi
dente Hacha e Chvalkovsky.

CHAN€ELLR HITLER

-
Curso de sar-

gentos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

'A GAZETA FI�ri,anopolis, 17,....,3,...,939
-----------------------------------------------------

I,nte 1re tor•Iviagemdo
-----------------------------------------------------

ao norte o Estado
As itnponentes recepções em Rio N�..

grinho,São.Bento. e Call1po Alegre
..

• •."} 1 ,.

O sr. dr. Nerêu Ramos ao "Exmo, sr. dr. Nerêu Ramos,! f...steve a seguir na fabrica deTLima; Germano Zíernanr:; Harry Senhoras e senho- [aci Duarte; Otília Nenes dos
d

. .

P dlgníssímo Interventor Federal do I
..

d f' b
.

d
.

S I' I' I' d -t
.

R -', C' d S'Iretornar e sua viajem 8 orto
Estado. ;

a umIDIO on e OI o �eqU1a � re .

�. 'ma tz; a em e outros CUJos rI as el'\; ereza ancio a I va

União foi recebido em Rio Nc- Fui escolhida para saudar v. ,los srs, ��x Pann�ll_z e
, d.el'l nomes nos escaparam. '. Lopes; Odete Cubas; Eloá Duar-

gtÍnho,' distrito de São Bento, excia. em nome da criança san- mano. VIsitou � cadela publica; IVlarliniana Amorim Luiz; te; Lucia Bertoloto: Beba Ber-
com inequivocus demonstrações bentense, e é com o maior júbilo em construção, partindo depois! .-- --- ..----- --; Francieca Cubas Duarte; Adall tolo'o: Elvira I Oliveira, além de

de apreço, sendo íesnvamente que cumpro tão honroso e delíca- para C�\TIPO Alegre apõs ter
I

,*"rz''\1t'���P"ã;'''�r:',*''''":,,,� Duarte '3chmidl; Cfcilia Soare�; oulras.

recepcionando na lntendencia do mandato.
'

; sido servida ligeira :efeição. i �."'�R"'''''''''''''' ""t:���:�"" '"�R I ---o .

--

2!i'ijE7Tee-ryz.:---w=õ.
Distrital.

Pudesse eu, exmo. sr. Inter- .

- J� e Pa r I o.oes � •
"

ventor, traduzir, em palavras, os r.�
y

��
R n E A

No dia seguinte partiu para sentimentos ,!ue se atropelam em:
Em Campo Alegre

: � PÚ b I iCas � � R
•

g

�:dasB::��e:��: ���!�:l��ns�res. �d�:��:_i:�r:�:e:�:eêlt�:t�mEan���f�! AI Chegado a Icidade de CN.m�o L.,-"" __j :.;::.•�.i,:::.::h,:!:.::.�.:,;: r�()AOI(IDLOClICOLO�Grande massa pepu ar, auto- e ernoçao e simpa la. mo.çao, egie O sr, oterventor e.,reu .

"" ""'- ....""""""'" "" ......"..,."""""..- )

:;�·te;ve:�!:gi·Ne:�:�beRa,:o: �;;:��:i=��::?;,::;:�a:':::,�::k:t��e:lvde .;,ç::P;:��:::' luterv�:!:íla Fe- �... 'r1��n 'CfOnaI:
com vibrantes aclamações. No- cos escolares. Simpatia, por não operoso pn h ito sr, fo,gemo

I "���;:i;::1 �.
tala-se a presenç.a dos srs.

pre-I ign?rarmos
o grande.e especial

\
Duarte oferecido um lu�ch. . . VJ'I'y Carlo Frederico lung-! � I \ ,.��Sek� hcJI�:feito Wencel'lJau K:thlhofer; dr. carinho com que v. excia . vem o-! Entre o grande numero -de lodderid0 per faltar aos Dele-I \ l\ \ I'

-_

.... ,

Osmundo Nobrega, Juiz de Di· lhando a Instrução Pública do pessôas a recepção do ir.' dr. \ 't.

'I
.

r I I nosso Estado. N "R' E g"dos de'. Policia, a competência i �.' Programa diUftlOreito; GentL �OID, coletor ee- Ê v. excia. o nosso estimado er.eu amos vlmo� os H5.'.�U- que <u!(,rl'l(Ull de�pNa., � \ Itadual; dr. Cleto Mourão, pro- Benfeitor'. Nós somos uma peque- gemo Duarte, prefeito muni-ipel; lv1awil:o Gcnçalvas da Luz- \\ ' De 6.15 á! 17.30 horas
motor púbhco} Luís Mauro Vas- na parte das crianças favorecidas Luiz Pacheco .dos Rt is, c' l-ter ln c« va-se, r, '\ '\

j coletor federai,' ma]'or pela atuação brilhante de v. excia federal,' Olavo J0�é Luiz, coletcr
'

"'��
As 12,3() - HORA BOLAS· Prc,grama rico de

conceios, ... ::;, I viço HcI�elilh S. A. -......:--' humor, a cargo de Silvino Nete e sua

Amemo Gomes, Paulo L. que, co�o' seu ilustre pai, o C9.
; estadual; Celso Orlandino Lo- S' .j',�,\

,; troupe,

d
.

f ronel Vidal Ramos, soube confun- .' dI' (1
)[}1.

[Zschot;rfer.es�n'lão a colen.na e-
dir o ideal da Pàtria, com o da ,pes, e�crIVãO a co etona eue -

i Cri�tina Linhares da tuz Programa noturno

de�al; Carlos Zlpperer, Augusto Escola. ,r�_I; F�let? �u�no . Franc�, tabe- '1 d Ierido,
Khmek, Alv8to.�rueger,' Er�' A escol_a constitue o pedestal de

: h,ao drstflt�I" Jonnha ?e A�o- Qui, ira Manoela da _ Costa-,-'
De 17.30 ãs 23.00 horas

co Bollmann.do olicial (eglst�o çi- uma Naçao. Ê nela que se confra.� ,rIm, secretaria da preleitura rru SIm. ,t;- RoslZ [.ee
.

'Q t J '.>\ ld S L I I S I I Irmãos Tapajós
"ii. Max Pannei'z Heimann termza um povo .... uan o maIS, nicípa' �SVIl o trule oa. i-, ,. R

.

S' Ernilinha,
• ,'.

,l "
. 'escolas tanto mais atriotismo

'

d C·
ao ma I V.éV, S e,s - Im.

IPl'lulo Manerle, Hennque N\.o.d- . é' t
,. bePd'to daes', va, encarregado os );r'�wsf..('1 Zu1rn' VIf'j'B e l\ntr,ni",Sch- releste f-liaa

, �,
'

, pms no san uano n 1 -

T' I f' P L' G "1 '
• . � Huno .Rplanel .�

ler, dr. fedw Cornme�e Altfe- cola que, dia a dia, se aprende a
e egri\ OS,. ,�.

. UI? � .;l9uZ';�::trníd'tVI i:a - SiriJ. 'rfJ\auro ttli_(,Jivl?lra .

C!O Oiener, ,-\ntomo lÇ.a��s�mu- cenhecer e a amar o nosso que- r..1oc�a, ,'vIgano ?él I
p1!r�.q :�/, )'\

'

g��,����ci 2à� gfln;��r5
dei, Uoulmgos SI11/I\, l-Umutt rido Brasil! ... Ê nela, pela pala- Odonco Cubas, It,S(:al rru��h I 'lntel-.ibr e Ju§ti�a Ri1g!onal Ô! D'1nte 5aolol'0

Walter, Alon o Kae�e,nodd, vra convincente dos mestres, que p�l;
.

Prof. T.�odos,o Maullcll1 I' �óu:l['ào Patanê rz sua T\pito Corrlentes
se forma a nossa educação civica W ri I d d C;

- nom�u 6hipsrnan com à Orquestr'Q de

capitão A. de Frertas, tenente anuer ey, Iretor 0_. ifUpO t:n:, Dt'm Hin Ca \a!azi Concertos
base da unidade, da fôrça, da de- E I L b R Plv\anoel Medeiros, Onoa 'Corres, fesa, da paz e da glória do Bra-

'sco ar «e on
.

I'gLS»; 10- A;I'q!, 11 in' C, iça0 fei>d cond:ci,)-
escrivão; Afonso Jung, Carlos sil! . • .

fessores do Gt\Jpo Escolar {< Le -

n d attf:k. (J(.i' 1;!l'-' h'�ver o re-

Zlppp.rer Sobrinho. Alfredo Kh- Em nome dos meus colegas ofe- bon .Re-gi&»; Alun�s dês!!" t-!it� ''I' e'íl·nte, ;;0 !' IIZO h'lC'do. f�ilo Iwt::ck, Ernesto Dtener. Francisco reço a v. excia. êste ramalhete I heleclmento de eoslDo; Antofl:O
a I);"V:J de t· r cumprido 8�1 ob,i�

K�lllln�ky, ü' to' Zscl.'.oO'rfc"f, de flôres, pedindo que o receba I Soare� Delegado Jr. Pc>licía' �. .

" ..� 1 -

,_ .

"
.

•

' ,g'IÇOts cCIln a St'€U aoça flSCI,)-

Alonso Ulener. GUIFlerwe SchcJ7. como UI!1 testemunho da grande Bento de AmOrim; Paulo Sehrae' I
I

;

amizade que lhe votamos. Quisera- J Ad
.

AI dE! ni! ,
.

e mUitai outras pes�óa$ de des- mos que estas pétalas se transmu- .:ler; e:D1�o exan. re roes-I culal a Outra Be<1venuti - A·

taque. ,
dassem em bençãos, �ue pontilhas- to de .O!lvelr8� �Dtomo Er?es�(l 1 nula a inscrição ::( ndicinnal, �or,

Saudando 6. eX. falou eIQ-: sem de .luz o sereno, 'J�st? e fecnn- de OJ.velra; S!lvIO Bcrtolo�o, �I� :
não ter a requerente, no praz,o

fluentemente (l sr. dr. Arlur' do governo de v. eXCIa. . ceto�. do MOI�.ho de Jomvlle, i flxac!o, cump!etl1dJ os do"umen-
C()sta Filho que produziu pri- A'

L,
• Emlho Eu�taqul6 Cubas; loa- I tos exigidos por aqu :Ie regula-

moroso dis;urso. A seguir falou
f

S. rexclda. c I�xdma. aS?I°bsa I quim Romão de Lima Cubas; mento
. oram o erla os 10 os rama e· F

.

A
.

D . A'd I·
.

a senhorinha Noemla Santos, da d flô '
ranclsc..o ntomo uartf', 0.

E . I Paroquial que pronunciou; tesoe reds. N " R
fo Ziebarth; Roque Blascow,kl; Fazn.u.da' e Adrieul- ALMIRANTE, NABOR DIAS, MURILO

SCO a sr r ereu amos em d BI k' Ed d
'10 I!I CALDAS, LOLITA FRANCA, SOB LAZY

'. ,... .
, Leonar o ascows I; uar b' tura � _ .

a segulDto Qraçao. bélo e eMpolgante discurso aara- J' l' .

'e Duvóisin; oaqUlm, de .Ima - Cresciuma--Como requ,�r.
'

"Exmo. sr. dr. Nerêu Ramos D. �e.::eu 8S �oJlenagens que lhe Cubas; Valdomiro Machado C011lpanhia Docas de Imbitu- Otávio Neyes da

Silva_ce-IID. Interventor Federal.
eram presta as. Schroeder' Eugenio Duvoisin; b 1\1\. h d h mo requer Laboratorio de
D· IN' a - H anteo () o p.spac o re-

.
epOlS o �r. nterventor e-

Joã Ferreira' Manoel Candido d Banco Indústria e Ccmercio Análises �Ii-
Coube-me o honroso encargo rêu Ramos visitou a importante Mu:hoz' Jo�é Dol8r Cubas'

ro:ri o.

Santa Catarina -- Indeferido
•

nicas
de vos' saudar e trazer-vos estas fabrica d.e pentes e escova.s. sen- A'anagl'l'do Schm'ldl,' Bruno Mo: t l

.

G V I t I-

I P d b d I d
I Segurall�a Publica UIZ onzaga a en e

-- n-
, fco. Milton da Costaflôres em nome da Esco a aro- O rece I o pe O seu mgenle ziol' Otavio Biazeira' Dorval de deferido.
.

Car"'al-hoquial de São Bento.
. r. AU!il�st.o Klimmek. "

I
.

J d
-

I d "

V. Excia. seja muito benvmdo I s�������������������������� Rut..! Hoepcke de! Silva - zalS osé e SOUS& - fi, e·

amqousi qnUOenVoossSoSmI·nUt'anI·iscíbP!� eadq:�e�� I SANAIORIO "SANTA CATARINA"
,Sim. ferido.

Il, Nazaré Silld Marinho-Sim.
.

Gercino C. Jeremias-ln -!eft-
nosso meio. Alvaro Sardá - Ao Tesou- rido. .

,

II Curso de esp�cialisação com

Essas flôres representam a gran-
co.

1 Hospital de Cdridade- I-,últa o Dr. Abdon Lins
de simpatia que as crianças da .

T
-

Pratica no la1::ioratorio cen-

�ês�o�aO:��o::!��. de.. São Bento I
D André Kira Iyhegy AoTd�9Ín!:rS:ent:raEe��:í�

__

o

���!�lê:CI:s:uOoto�SR��u��,:a c�� I traI da �arinha
Que Deus vos dê sempre as fôr- ,r•

Emples� SeU -- -Pague-Je li dr. I?tervenlo� Fedéral.
_ II, Exames de urina, sangue,

ças necessárias para difundir o

-lVITOR PBOPB'IETABIO quantia de 420$000, srndo Arsteu AVlh - Re9uma ao, fezes, liqu:Jr; bacteriosc9pia;
bem 'por todo o nosso,querido Es- DI.a.JIlI .nl,

$ d I t t F d I t d .

t d'120 000 oda velha 657 e t. o erven or e eu. )ua a.n o I vacm8S au ogenas; lagnos-
tado são os ardentes e sinceros • .

d d
.

d ('Ih f t'
.

d 'd t, 300$DOO, p�la d ta 638. atesta o e n.asclmento os I os liGO precoce . a gravI ez e C.

'Votos que fazemos e do intimo .d_o Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado �

I
coração desejamos que vossa VIS1- de Santa Catarina Emprêsa Auto-Viação Cata- e pf\Vl �e vida dos mesmos r., Rua Felipe Schmidt, 8

ta seja para São Bento motivo de
.

rinense�A Fôrça Publica, para
de que vivem ás suas �xpen5as, \ Fone: 1259.

júbilo. O melhGr estabelecimento, perfeitamente apàrelhado . empenhar a quantia d� 44$000. d�cumentos êsses co� fumas de ;,·;;j-Iliiiiiõiõ1iii__iiiií! .-.:
Aceite, exmo. sr. Interventor, a

• .. d d I Joce' C.·los Veloso _ A Fo"r- vldamen.te_ reconhecld.as. .

N. 105 P.
b' p&ra o tratamento conservativo e CIrUrglCo e oença� pu -

<

nossa saudação, pujante de raSl-

mODares (pneumotorax, frenicotomla, toracotomia). Ellte !á- ça Pública, para esd,ufcer. H�rclllo C. Ferreua - In-

\}idade e de amor patriótico pela
natorio encontra se localisado na Estação Perdizei - Vila dele-ndC'.· .' _

terra, que nos serviu de berço, em
Vl't"'rl'a, na Estrada àe Férro S. Paulo - Rio Crande, 800' M' B J d' R' 'reque\'

nome de todas as irmãs, professo- v

Tn.souro do IllIstado
arclano. ar Im- eGu�l],· -,

metros sobre niveI, possuindo luz eletrica, agua e.canada e '110 n .. , J. 'd'
,. '> Mano,,1 Augusto �Aachad(-..

ras e alunos da Escola Paroquial. I I' I b
.' ra IOscnção co;no':1'?,_IVI a p:astvf. l.�'

•

estradas de aut0move , com cima sa u errlmo. " S,
Seja benvindo". Ih do Estado. .>;_ � .

.m.

derno���a�::iX e�e�f:�:��e �!��:dCur��� eaPr:bo��t:?� . M'lviael Alexfludre de Sousa Evelina Bor�es ''j3eter�Ind('- Aido Prazer�s -,- idem.'

para exames de escarro, fezes. sangue, etc. ;
. \ -- ComQ requer: ferido. -�?<;' �;." ,Tom T. W rld! - Junte a

Seção separada para convalescentes de doenças gravei,

.\
Fermer Irmãos Indeferido. - '�.ç:", .' planta da rood ficação feita no

estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), e8gota� Montenegro Bley - lodefe- Prefeitura

MUDICiPal\prOjdO a�rovado e \lolte qu, rÇu-
mento, etc.

'I rido..
. do.

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!��iiiiijiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Maria José Paladioi t' Fi1hos Manoel Felix CTlrdOIO--CQmo
.

Tom T. Wlldi - Idem.
.,.

;0---- ...

flbertura com VOZES NOVAS, elementos
estreiantes no radio.

A's horas cedoei, 'ornais falaôo!!; com no

lidos 12m jiriml!íra mão, forneciõas
pela A NOrrE, ,sob o patrocinio
ÕO CA5A K

A's 21,:30 CANÇÃO 00 DIA • .; Escrita
e inhrpretaüa par [.amortinl2 Babo.
uma ofert� ela casa êe louças "O
DRAGÃO.

A's 22,00-0 TEATRO EM CASA·

5peuker oe studia : felso 6uimarõee.

Amanbã:

Falou, tambem, saudando (l

st. dr. Nereu Ramos a jovem
Eni Cordeiro, do grupo escolar
«Ore,�el Guimarães», que lêu o

leguinte, discuiso:
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



dA-IRO CALL1\DO
-c-

Bandeira ê um ane�r.{)nismo. Exprime um feito e. um
.

instante étnico e sodal em que os povos mais egoisticamen
te se isolam e combatem. Ela estimula, reergue energias,
num momento: nio galvaniza fdeais. Expressão d'egoismo,
não faz obra que se recomende para as gerações saltas.

Os museus deviam já conter quantas bandeíras-Ia ban
deira ê 8 propria patria) - nouvessem simbolizado a ambi

ção e a ferocidade dos homens. In1ellzmente, a hora em que
aos encontramos mostra quão longe' está o dia em que Isso
s.e dará.

'

-

,.

O sonho de paz autenímlce do amor ás patrías, - pois
só admite á granrte e uníca patria•• ainda ê para a terra
uma visão apocalíptica, confusa e tnattngível,

Assim falam, e escrevem muitos pensadores.
Nardsu acredita que as pinturas guerreiras virão a

ser arrancadas de todas as paredes, -como imorais. A ban
deira é o clarão,mais vivo, é a alma das télas flamantes de

batalhas e combates. Desaparecidas estas, a bandeira deixará
de ter um motivo; desaparecendo com ela as fronteiras oca

sionais da terra, as patrias e o seu amor.

A<;sim mesmo - êco de emoções barbaras e egoisticas'.
como nos conforta, em 'm:eio mesmo da barbarie e-do egois
JPO que representa, aC bandeira da nossa patria! Egolsmos
que se justapõem:

.

patrle e bandeira. ultimo e glorioso·
anseio das armas grandes, derradeira emoção dos que deíxa
rsm de sonhar a paz, sentindo a angustia da sós macesstbí
lidade.

Exp_e�! I Pa;;-a MulherlllI (�oDsultorio de' III
,-__Mne. Z) III

.

-

I
CHALES :

,

AB echarpes de lã e ec�arpe.!! I
Agentes correspondentes em to- de sêda fazem hoje � pend 111» aos 'Idas as localidades do Estado. acessorios de uma ctoikle». As

echarpes de lã devem ser finas I.
e 'de uma combinação de côres I

magnifica. Para o caasco verde
garrafa. uma echarpe de lã, nOR

W conceito expresso em artigo tons áe amarelo, ouro velho.
d� c?lab�r�ção, mesmo solicítada., marrou, e

. abóbora, fazem um! • • •

nao implica em responsabilidade' conjunto inteiramente novo e de! JOlile,..de DIDIZ
ou endôsso por parte da Reda.!aPllracJo gosto. I H :-•••••••••�•••_

..

Cão. I
-

.: .

- I Hospital de
Assiuatur.qs !Pro Preveo- :.

T·.,
torio I IJucas

I Real zase no proximo do-
A Sociedddp. d·e ASS: tencia 'mingo na cidade Tijucas,·. pela

aos Leza ·os .v.ae ,
iniciar a �u.! manl-,ã, após missa campal. a ce·

ternporada de [estas, af.im de an rim nia da bençsm da urna �

gallar donativos para consegu: dos primeiro, tijolos que-=:;ã'&ãD
o r stante qu,:! falta para o IPe colocados, sobre Oi Alicerces i�

,

A CoI'resp'1Dd�ncia, bem"coI?o mino da c! nstruçao do ahrigo prontos, da novo hospitai daque-
os valores relativos 80S anuncios

I f Ih d L I
.

d d
e assinaturaa devem ser enviados

I
para os

.

1 ?S os szaros.
_

a ct � e..
"

ao Gerente FLAVIO FERRARI. A pllmeua. das (estai �para ,
Apos. as cenrno�las acima,

,-- l'
este ano se mh!uLlIfá «iHde' prosseguirão os festejos, no pa

: I Tropical»! a realizar-se no Bar I teo do Col�gio Espirito Santo.

I G
A Z E T, I L H A S

I
e R,es!aUra�le «Perula» , qu� ! coro jog05 pG�ulare�, .leilãO: quer·

I e&tara reqUintadamente aparelha (messes, das, ba�raqumhas e e&-

____ ____

do para essas reuniões encanta' mendo s!'rviço de bar.
doras!

.

No pateo li noite Uf'l ato va-

Serào servido:! éhà e sorvetes, riado. representado por e1emen

por peEsoal especiali:ado c es- tos d03 mais destacados do _DOS·

Em sua primeira carta pastoral colhido pelo seu proprietario qu' so melO.

depois da eleição de Pio XII, o 'b·d . A' N h d
C"rd' I I'd G T I tem sempre se sa I o Impor em ão $erá co ta O ingresso.
u 18 SI oro oma y onas, d

... Ab
nrcebispo de Toledo e primaz da to as as suas JOICI�llvas.

- rilbantará os festej: s, uma
Espal'lhl!, denuncia 08 perigos <lo A "Tarde TrOiJlCrll· deverá. b�n�a de musica m jitar. �I

cnacionalismo excessivo» e previ- lev.r «tout le ffi{nde» ao ll'Db;- A' noite sobre o rio :{\ju:as;
ne ?B eato!icoB espanh�i8 da -ne� eá� confortavel'e eimerac.'amente em, (..ente à praça �o �gi9;'

.

cessldade de estarem alerta con·
' ,J. d ,. d B h ' r I d' f·" J ,J

ó'$ ; Dig8 aq seu amigo.�.
t

.

f'lt -

t·
. organua o' o ar e nestaurante sera eva a, a i; cItO a uCIDánte Ou' a Bua es'pos· ...ra c as 10 I raçoes es ranJelra� p' I

,_

b'" f
. . .

"" <li

qlle fazem perigar a fé católica ».
« ero!l.", am J�o�;e' de luxo, _

esta vencw:ln", C-1m qúe;mdJ de Tingimentos pôr processos. ultrá

A cartll pastoral, enviada de Ro- que poderá ser co'nparlldo aos magnific.os fOJos de arhficio.j _
moderno, em ternos de homens,

ma, por motivo da Quaresma, melhores da «Cidade Mllravi A comissão cenlral está cons- v�stidos de Bras. e roupinhas de

causou sensação em virtnde de Ihosa». i�luid::. das seguintes pessoas. Cfl�nças.
Bua aparente critica aos princi- A S V I

.

G d R b' t
Seleta! é sua

.
.

l't' O' d
•. • a eno omes, r. o er o T··

pIOS tota I arIOs. (1)cumento V\ .. ,

'
� mturarIa ...

ataca energicamente a tése dos
. ed�uos, JOãO B8y�r F.thoi, Ja' TINTURARIA e CHAPELARIA

governos que querem subiugar e U
';I'\b raVMes, Pedro And�i8ni, I Seteta

absprver 8 personalidade huma·
MA ASSINATURA MENSAL Auousto Cherem, João Ch.aves, R TI'radentes n. 7;DE «A GAZETA� CUSTA I> ua

na. Qu�lific� o estado panteista APENAS 5$000 Luís Gomes e Manoel Cruz. Fone 1213
e o naCIonalIsmo exagerado coma

três ,ravt>s perigos que a Igreja . .. _<W_._"' .!"__ .. �

sempre condenou. j - A maior Serraria delLenha
"

Fone 1.100

�laffty Male,s ··da
época

A civilização trouxe, a par
de grande heneficio. tamhem
grande prejuizo p"ra a hu'"Caoj
dade. Nesta época da velocida
de, nem todos os pohres mortai!

conlieguem addp:ar"se às !lovas

contíngt"ncias tUlI ultuosus e fxau�

tivas. Em cunsequencia, reina
um sem numero de "ítimas, dilo
do impre&1ão de epidemias dt::
nervosismo sohretudo Das grano
des capitais.

Muitas vezes êS5e nervosismu
ocorre em pess8as apllrentement�
sadias, mas com desordens' 'do
metabolismo celular. Para estes

casos 'basta, muit�s ve'z�s,' o r[';
ptJuso de algumas semanas, u�
regime adequado, ou mudanç�
de clima, para corcig;r o estado
psíquico, Casos ha, entretanto,
em que 6 suficiente estimular o

metabolismo celular por um me

dicamento fosforico para que tu- 'LONpRES, 15-Chamberlain,
d .

N
.' falando na Câmara dos Comuns

o entre n.05 eIxos: .. este senh-l justificou a atitllde do govêrn�
do, o melhor medlcament-o é o britânico, dizendo que a Ingla
Tollofosfan d� Casa Bayer. Ele terra se comproriletêra a garan
levanta as energias, per,didas. com ti� as fronteiras cAheques,. mas

o u'so de poucas injeçõfs, fazeoa nao St! comprometera a eVI.tar.o
d d

.

'f - desmembramento do terntono
o esaparecer as. mam estaçoes daquele país; pela proclamação

erroneamente caelt�ladas por da independencia de uma de

___-:'!"' ---, ....,-_ • I «nervosismo oó neúr�stenia". suas prqvlncias.

A
.Iretor - Proprietorio

Flúrianopolis, 16 de -Março de 193)

GERENTE:

IFL1\V.O F�BRARI
Redaeão e OfieinaQ
R. Conselheiro Mafra, 51
Florianópolis -5.Catarina

C O I a. b O r a ç ã O

Ano
Semestre
Trimestre

'50$000
30$000
15$000

Só pafll a capital:
�ês 5$000

Trê8 perJ�os

Conf�ren'cias
evangelicas

A pobreza

A I')obreza ê uma f6rma de hu·
mildade e a humildade é um

estado dalma necessario a· se ga·
nhar o reino do céu, Não quer
dizer que OI rico'!! serão precipi.
tados nas i,nias

-

profundezas do
genio do Mal- porque ha ricos
que s8bem atenuar essas condi·
ções com apropria. -humildade':
porém, não é andar sujo e roto,
humilde � ser lácessivel a todos:
lem e�amiriar as hieraquia. e

praticar a caridade como um de·
v"r do espirito de fraternidade.

Chegado, dG Rio e S. Paulo
ettão nesta capital os ,�vcre'ldo,
Jo�é de M·irand 1 Pinto e Egy
dio Gioia para dilig!rem UOl�

série de confq !1ch; evangelicas
no tempi<) di (r"'ja Batista local,
á rua Alvaro de Carvalho n

4. As conferencias �elão 'realiza
das todas as noites, ás 19.30
horas, de 19 a 26 do corr::�nte.

Haverá cailticos' de hirtos em

lJue todos poderão tomllr oarte.
para gue são cordialmente

'

con·

vidados.

<\ ti Combinação Feliz" nas

perfumarias é arté que não
encontrará·simile. As formo·
;as dos Tres Elementos
primordia's da 3eleta sãu
frutos da "Adoraeão"

Teatro da
União Ope..,
rária
Hoje, ál 20 horas, serao le

vadas à, cena" duas Íntaessantes
l.omediás: «Ra:z Maravilhosa» e

«Quincas Teixêra» , finalizando
o programa com um ato de va

liedadE;s, pelos amadores do g:u
po, com o concurso do conjun
to :r.usical «Ajuda a Fa:l.er '0
Coro».' .

- Amanhã havf:rá reprlse,
f.m beneficio de uma senhora
réga.

Acha-se em ensaios «> fiuo
drama «HELENA», de autoria
do consagrado e saudolo come·

diografo catarin�nse Horacio Nu·
nes Pire!!, peça ein 3 atos, de
fioa literalura.

L'iv. ar.ia Schuldt
, de H. o. LIGOCKI

Livraria" Pap�Iaria, Tipografiil, Ericadernaçãl) e Fà
bric� de cãri''r'bos de bxracha

Artigos para escritório�Liv'r9s em branCOS-Arti
gos escolares-Artigos para presentes :::-Brinquedos

.

Aceitam-se encomendas de «clichés», chance-las,
sinetes e carimbos de datar,' de metal',- para inu-

tilizar estampilhas
'

Hua Felipe '-Sçhmidt,
Florianopolis --.- Sta,

,27
Catarina

41 P.

Crônica do Dia

VIDA MILITAR
(i,

Pelo presidente da Republica
foi assinado um decreto aprovan
do a nova redação do artigo 80
do regulamento para· promoção
no Exercito, a que se refere o
decreto n. 2.390; de' 12 de dezem
bro dI>' 1938.

O artigo 80 do regulamento
acima referido passou; assim, a

ter a seguinte redação:
<O . numero dei oficiais a se

rem incluídos no quadro de aces-

80, pelo principio ele antiguida·
de deve ser igual á média &Rual
das vagas ocorridas no último
trienio.

O numero de oficiais a serem

incluid09 no quadro de acesso pe·
lo principio de merecimento deve
ler igual ao dobro da média
anual das vagas ocorridas no úl
timo trienio para as promoções
de maior a coronel, pelo ?rinci
pio considerado:t.

'I

Gremlo-,Olavo Bilac �Nossa
�����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii;;

A.NIVERSAIUOS

D. CARMELIA RAMOS RIBAS
A data de hoje assinala o trans_

curso do aniversario natalicio da
exma: sra. d. Carmelia Ramo!
Hibas, dignissima esposa do St
capitão Antonio de Lara Ribas'
ilustre Delegado da Ordem Poli�
tica e Social.
A distinta aniversariante, que

goza em nosso meio social de
grande estima e admiração por
suas excelsas qualidades cristãs e

d� coração, será, por certo, no
dia de hoje fartamente felicítada.!
A Gazeta, associa-se prazei.

rosamente ás justas manifesta_
ções de aprêço a serem -lhe tri
butadas.

JOÃO MEIRELES JLTNIOR
A efeméride de hoje regista �

aniversario natalício do' nossa,: J
distinto conterraneo sr. João Lea
�eireles Jor., gerente da agen
CIa do Banco do Brasil nesta ca
pital, cargo em que tem demons-

Hamônia é uma cidade que se trado capacidade de trabalho
desenvolve dia a dia, consequen- honradês e eperosidade.

'

cia do esforço de seus filhos que Como membro do Conselho
só fazem por engrandecer a terra Técnico de Economia e Finanç&8
brasileira.-Com seu comércio em do Estado tem feito sentir o seu

franco progresso, suas industrias talento e conhecimento do as.

se multiplicando, suas escolas re- sunto.

plêtas de crianças, é natural que A's expressivas de�onsl rqções'
surgisse uma Sociedade cultural, de aprêço que lhe serao lClbuta.
onde se praticasse civismo, esporo das hoje, nos associamos com

te e arte, para reunir as famílias prazer.

do local, para que sua visem a

labuta em que estão empenhadas,
reunindo-se em determinados dias,
demonstrando o culto, a alegria
espiritual e os- prazeres esporti-

SRA. FERNANDO,M�CHAD

Sr. Rodelfo Koffke, epe
roso prefeito .municipal

de Hai11Ô�ia

,

Decorre hoje o natalicío da
exma. sra. d. Santinha Machado
Vieira, esposa do nosso distinto

vos. ' t f F
O G

.

0'1 Bil
. , con erraneo sr. pro essor emano

«remlO avo I ao reunira do Mach d V·· "

toda3 as familias da cidade cons.
a o teua, funcIOnarlO

, .

d d f '1· H' estadual apGsentado
tltUln o a gran e aml la amo-

.

niense que será uma parcela da SRA. WILLY GRUNER
grande familia brasileira.
Para reger. os destinos do Grê.. Passa hoja a data anivflfsaria

mio Olavo Bilac, foi eleita a se- da exma. sra. d. Fernandina Ma.
gainte Diretoria: chado Gruner, esposa do sr.

Presidente - Capitão Emanuel WilIy Gruner, proprletario do
Morais; 1· vice-Rodolfl) Koffke; acreditado «Café Bubi».
2· vice-Luiz Abry Junior; l' se-
cretário-Ibá Goitacazes dos Reis; OSVALDO MACHADO
2· secretário-Celso Caldtira; 1· .

tesóureiro�Célio Holim' 2· tesou- RegIsta·se hoje o aniversario

reiro-José Avdino d'e Sousa; ! do nosso distin t conterraneo sr.

orador-Anisio ;Percir.íJ. de Car-" Osvaldo Machado, acatado re·

valho. Conselbo FiscaI:. ·Man�uet(l ! presen tante comeJ:cial e diretor

Isolani Adolfo Friedrich Carlos! da- Fazend'l i\'1unici-pul, cargo em

Z:erhold, Mario Pedrelli � Ernesto' que .se :em havido com. c0!Dpe·
Baumann. I tencla.

zelo.
. .

Comissão de Sindicancia: Celso .

MUlto relaCIOnado o Gmversa'

Moura Bruno Meckien e Ivo nanLe será, por certo, homens"

Muelle�. geado pelo seu grande núme,K;

Diretores Técnicos: diretor S00
de amIgos.

.

cial-Aspirante Antonio Cados A Gazeta felicita-o afetuosa"

Nascimento· diretor cívico - !·II mente. .

.

t�neot!l !ó;io. B. �6 Souza Lima;, SRA. APOSTOLO PASCOAL
dIretor hterarIO-1 tenente Do· r

mingos da Costa Lino Sobrinho;
diretor esp0rtivo-Aspirante Ra

dagazio Romulo da Silveira; di
retoramusical-Redwig Baumann,
diretora esportiva-Carmen Sil·
via Nunes de Abrêu; diretora de
teatro-Clarice Silva.
Comissão encarregada da ela

boração dos estátutos: - Capitão
Emanuel Morais; Ibá Goitacazes
dos Rei!!, A�pirante Antonio Car- VIAJANTES
los Nascimento e Mario Pedrelli.
Foram aclamados socios hone-!' JORN. A. NUNES VAREL,.\

rarios os exmC9. srs. dr. Ner-êu
de Oliv�ira Ramos, Interventor Chego� a esta cidade o brÍ
Federal n,) Estado, general Ma, lhante jornalista patricio sr. A.

noel Rab€lo, comandante da 5a. Nunes Varela.
Região Militar, e, genera(, Rài-

'

mundo Sampaio, cómanda'nte da
I. D. 5,.

Transcorre hoje o natalicio da
exma. sra. d. Agastada Spiry�
Pascôal, dignissirna esposa
conceituado comerdante sr. Apo
tol(\ PaEcôal.
Faz anos hoje o travêsso 1)\

nino Fernando, filhinho do ""d�J''IliiI_.....
tinto ':'oficial do Exercito sr.

Newton Machado Vieira.

HABILITAÇÕES .e

No Cartorio do Registro Civil
estão se habilitando para' casar
sr. Artur U:lbricht, ,engenheiro'

. geo6'rafo, e a senhorinha Nair
Alaga-se a parte térrea do so° Maria de Medeiros filha do 9t.

brado, á Rua Conselheiro Mafra, José Francisco de Medeiros.
n. 84, própria para casa comer-

. ,

cial. DR. HENRIQUE AB,REU
�

Trata�se com () Gir. Aderbal FIALHO
Ramos da Silva.
N.19

A,luga-se

15v-8 Regrellsou a Lages o noE,SO dl�·
tinto conterraneo sr. dr. Henri'
que Abreu Fialho, engenh.I(j·I!l:f..1....:l
Residente da D.E.R., em La

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

A. PASSIV.IDA,DE DE
�B1\MBERLAIN

N�gocio de Ocasiã OI
Vende·se- uma bôa casa r�ce 0-'

temente co.nstruida, temlo bôa .
a'·

gua, privada, uma outra . c� �1Il

nova para despejos, e com tel'r e"

no proprio para outra constru"
ção.'

.'

.

, Vêr e tratar com o, Snr. José'
Car�oso, em João P essôa; pertO'
do B!llneario.

'"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETA FlorianopoJls,
r-------------------------------------__�_� . �__----------------___

O Brasil s6 or:ganizará o
rnundial -si -a �Iem'anha . d�e-sistirl

'Marca'da a '-data
partida finalíssima do

A GA'Z'ET

A

campeonato

de 2 de �bril para a

Camr_:)8onato :'Estadual.
"

--,',--- ..
'
.. � .. ,- --'- --�._-------- ------- - -- -------

Redator:
./

MurHio Nei

A ihda a_partida e:ntre a� Os onibus. A·��b�!onães-l
seleçoes· paulista . e doESilredo �çe�%rdCeo�ê:t! Notas Ca- I

C� r "oca
Recebt'mos a seguinte carta: ,.. iOa d r":) Sul 1'1 ,tolicas

__-Ic:::;,;i ES�feito, I 5 de Nlarçn, de 1939.
I

_Íllmo, se. Jairo Callado.-D.D. RIO. 16 - Os dirigentes da

I'
-----

d t
Diretor e Prcprieta-io d' «A F d - B '1' d B k tA zaga b- e-r t f Ihou lame a G' ZE1�A S J E e1lers"çao bralshl

eira c. as e -

Na Catedral Provisória haverá'

..n ' I 8ft e a ' "n." t\ »- au fações. s- ba ver:' tra a ando ativamente
i Missa ás 7 horas, sétimo dia, porVelmellt••• Del,e•• fraca ...Os cari'ocas t?ndit sempre as colunas de seu no sentido- de que o Campeonato alma de Ernesto de' A, Machado.

conceituado dia rio prontas na' de Sul-Amencano desse esporte.mar-. Na Capela de Nossa Senhora da
e . au,a- firme vootade de 'v,encer' (56 das ceu.as justas, espero cada para 14 de abril nesta 'Conceição. também ás 7 horas,

q .e estas Ímhas encontrem o mais capital, sob os seus auspicies tenha haver� Missa elI�.; honra de S:HltO
banco agasalho" pelo que ante- 'd' b '1" Expedito, em açao de graças,

S. PAULO, 16 - A ,"finalis' ',uma faceta do "Diaml1ote Negro'. Mendes. De fato, o pont-iro r dt-: um tr�oscurso. <JS mau fi hantes, ! Na Igreja da Veneravel Ordem
sima' do campeonato brasileiro, Carvalho Leite - oportunista, con- reito sempre que recebeu u balão cipo m U5 sinceros agradecimen- Intervirão no Importante certamen Terceira haverá Missa ás 7 ao

era anciosamente aguardada nos quistou dois tentos dado o seu procurou colocá-lo bem e pode-se tO!.Q J ('
'

I>.

cinco países, todos possuidores de � rA'a,s, rohÍ' alma hde A�gcIMOLaporta.I E
'

d···· \Jôln�o .01 entregue ao tlan- valorosas representações, iaclusivé : � fi oras ,avera issa em
nossos meios futebó isticos,

'

essa senso de colocaçãc.Csrreirc atuou izer que conseguIu i) seu Intento,
'bl' 'I P' é' d d I açao de graças.enciedade era plenamente justifi- bem tendo partido dos seus pés na maioria d�s vezes. O

centra-I �Iltho t-d'u, �o a

Ll?,oll,te. que- 19� a o
. t:ru� 1�L1e .

o letentor o

I A's 16 horas haverá catequese
). d

' .1 a e .:Janta alarma ao con- maior trtu o contrn ntacada dado os carateristicos dos dois dos tentos dos cariocas., avante pau 1Stano porém, atuan o
.

b'
. .,

.

'

..�.

para as crianças" 'na Catedral
encontros anteriores em que se I No qua-dro paulista Jurandir de uma maneira medíocre mais t!?enl�, o ra glga�tesca 4.ue o Os argentinos, co.n as nova!

I
Provisória. '

h
.

I' f I
. .

id
. ,. ,dinamismo de Hercilio Luz Idea- medidas sdetadas pelo sr , De A's 19 horas, na Igreja' Sãoempen aram os conjunto, pau 1St!) '1IllhoU n::; ance que consntuiu o pareceu o um pnncrpiante não .

f f.

d d
.

A b
.

id d lizou e constru.u, sahs eitos 1- illunno, delegado da F.LB.A. ua Franciseo, reúnem-se oa ccngre-
e canoca, s-gun o tento os canocas. sou e aproveitar oportum a es JIU� I I A é' d S d

.

I
gados de Nosso Senhora do Des-

C catam todos 8:.Ut es que moram "' rica o '1 v m pa tre-parVeiu o J'ogo, porém. e C:'fTl êlt: I zaga falhou lamentavelmente.. ar- surgiram para a conquista de ' ... ur, e e, r,
têrro, sob a direção do Revmo.neste pedaço da terra catarinense, d C t b

uma de,ilu'ião para cs 'lncjo!iados nera e Junqueira tiveram uma, tentos. Paulo .Ioi depois de Men' o ampe -,nli o, em como os Pe, Emílio Dufner, S, J. A's

paulistas, Com uma ddt'�1\ das a.luação �b8ixo �a c�itica. Nal des o �elhor. elemento d� linha: liorCjlJe as-im, viarnos a LlCihJa- uruguaros e os cbtlen')s, qu� vêm 19,15, no Ginásio Catarinense,
mais frncas principalmente 110 que IlOba média Gradlm' fOI um ponto Os dOIS melas ArmaoJUlh!) e

de corn qu'! podíamos nos tíans- treinando co:n o m::lior ali lr:O e reúne-13e a Congregação de Nossa
I d B .l d d d A k I

"

I P lhr plH/l FI ),ial'!Opoli�, entu·;iasnw. Senhora do Bçm Conselho, sobdiz respt'ito à zaga viu-se d�sde nu,o teo {l tanDão e se es 0-, ra en atuaram ma, pllnclpa
'

d'
- d R P CII':a Juela épcca, que. vai um D.ste modo, a partir de

141a
Ireçao o evmo. e, emen-

o inicio que não se podia esperai brar, Del Nero, discreto. No mente o último, que poucas v.::Zd
1 f

. .

d d b
.,

.

.

b'l
. te- Rehm.

grandes coisas. Além disw, a ataque sóm�nte um bómem merec� apareceu. pcuC'J unge. (tI ent�o orgamsd a e a ru. argentmos, raSI elrOf, '

linha de staque/com Tebc.), o. eklgios pelo seu �tullr comtllnte:
uma' rmpr 11 de Buros- nibu' chilenos. p�lUan()S p. urugua�os es- -Dls,téria_da� eoogro.,d I /'

",

I para o trampOl te <:le passageiros tarão rWnldo� na quadra IlIlprO- 'dafto8S ,.f'ixo, um joga ar COfn[J ehmente _ _ C I
8 v

f Ih d d
.

I O Vasco InSiste pelo pal,.!parn a �plta e v��_e-�erlla. a�a· visada do Fluminense, tm �real._<_" ' ..
, .' _

_ '

! a o nó a e p��heo l'a 1Z0U

! ".... '_ ,'_..�,_" �nd,)...".,a.>.Sh"ll'_cl,�"-,�� .�eom.---"as- deS'COOêlttFe'-ntHll' tabfãrlb'!-d� rn1f- ,�- pfln;telra---_Coogregaçao- -Ma·
Pode ·se ,�,'smo cfjze,p..e.m;;:�agero I'

--
-,

.

- �'r�- r--".
'. '

I I I l' 1 f .
" _. fIana f01- funêlada pelo Padre

..i
•

, '

se de Fegl.-o· Ia e Servetolí'lI'« a)u ')�&s" am 1'" las qu'! a" d.ella. com as d,l,mendso.:s Interna-, LeunJ's, J'esuI·ta belga, em 1563.ue errar que os paU!ut81' �{}i1'en!I'!
'

If!ll I . •

b f b'l' 15 \ 'iHm �Ste SeIVlç(). CI.onals. pr0porclo.n,ar. o aO,$ apre-IUm_ano depois eram l'á setentajooaram um oro utt o Cios I' d .t> Us OUlbi!S então emprega os, cladores do movImentado esporce: os Congregados e davam-se as
cWS 30 prim�·iros minutos de jD�(j, RIO. 16 _ O Vasco tem, em sidente em exercicio do Vasco,! eram algo cor.fortaveis, i,to é, yankee uma !élie de partidas dBs

I

�!'imei�as, r�gras á. Congregaçã0. Osen�o du�ante êsse (;SP�ço. de
I suas fileiras, dois j')gadores de se comunicará pelo teldone inter I

para aqueL 5 tempos em _que o mais renhidas' e de dibcil prog-, Íl,� pnn;t8rIO era ImIllantar uma

tempo as-smalado o seu pmnello e
I J'd d

.,

S" t!1 . I I V h dI' solida pIedade e exortar ao cum-
.

O d" 1 qua!
s es excepClonall, CIO t: es. oaciona com o geoera accuo, progresso não S;,: lin II escnvo - nó�tico. I •

t d d d t dúmco tento. resto o pnmeuo F I' I éd' d' 't S tt'
"

I d
'

d f b' I'd
. i pfJmen (} 09 everes e cs a 0,

f
.,

I
-

d I eg lO 8, m 10 irei 0, e erve I, o prmclpa mgent� o' ui .. o V'I o fonverlltnt(menle em terras 180b a proteção e á i'llitação _
datempo

..

01 comp etamente f)Sd
nos-

i centro-avante. Este é, tido, entre italia.no, 'a�m de conso::guir_ UlLa I' ci.!t8rilleme�.
,

I Virgem Maria, Os meios eram '\
sos VISitantes e no segun Qos. I I I d M d d J : f'

-

I
.

tA
.'.

. • • 08 Va�Ci1lnOS, como o prova"e :10 ução amlgave na concessao OS! oea ar que sou' este .ugar, ,.,.. HARLAUTH I
con I.SS�O s�mana. ,a aSSlS Itl�Clapauh�t3� �lVer�!"D apenas h,vançs- comandante da ofensiva puzmal "passes" daqueles dois

"cracksllll hit mais de quinze , O iS, cente:- ""., ,
quolldJana a S. MIssa, a reCIta-

das md'''IJua!s que nada (;<'! pra ,

t' d d 't '

' ção lIa Rosário etc. além de me-
. tma para 8 empora a o corren e uruguaios. após o respectivo can- Das e centenus de veze� tenho é o cre[Jle _que, revoluclo�ou o ditação e exame de consciênciafiCO apreseot�ram. d aOo. Os dois ncracks", como já é celamento das pen�, dis�iplin8re$1 at.ravessado a', Ponte H�rc�lio mundo velho, c, ora revolucIona a sôbre os deveres de cada um. NosSe os. paulIstas fracassanm ,,�. do conhecimento d� nosaos leito- que lhes foram aplicadas. __ Luz 001 demanda da Capital I\metica do Sul. I domingos e kstas havia canto de

lt� manara o ,mesmo não Se! pé) .e res, por questões indisciplinares, r

......

onde trabalho. CHAR LAUTH I Vésperas e visitas ao& hospitai!!
<dlz�r dos, carlocas,.Desde QS prt- foram eliminados pela FederaçAo O Br�9i1 �6 O -

Observo no entanto, comprc-,
!etc. Com o andar do tempo for-

melros m.mutos de Jogo os rapazes II'al,'''nl, tornando--e aSS1·m dl'ficI'1 ga n Iza ra o f -d d' I
não é um creme comum I

mou-�e ao lado da Conlregação
I d

.. '" �
,

,

'

I un a magoa que na a, aDSO u- CH A R LAU TH I uma Academia em que se apre-de camIsa azu emonstraram a

para o clube carioca regularizar C am peona to I tamente D/da evoluimos em m·· lhe' I b Ihfi d d
'

" •.
"

Q

extinguirà as sardds, pano· se?t�vam tl'a � os. escritus, dra--sua une vonta e e vem er e a
as suas situações perante a enti- M und Ia I SI ,8

I
tena de' transporte coletIvo. .

h'
.. matIous e se discutIam teses, 1t.S�

excelente fórma que o&tentavem. d d b' '1' R f I h d
cravos e espm as, !p.m a mmuna! .

t"d't h
. d'

a e laSI eIra. Alemanha e ilO-me 4s atuais ir: ac; e - d' d lh f I
SIS 1 as mm as vezes por omens_

"eomandal'am
.

o
.

Jogo ,n(J8 OIS o glf>'ml'o cruzm'altl'oo vem tra- 'b f "lrnta,,�o eIXan 0- e a cu t· notáveis por seu saber e posição- d 4Ca c:::IR" ·1ati'" ... I
autos-om us que .a.lem o serVIço I ma'�l'a e fresca. I' I A'

.

tA' A'

dlterros do primeIro tempo e no b"lhando atl'vamente no -entl'do ......-� J

d d C Impa, � SOCIa • eXls encla canomoa a
:s

I d
'" ., � e transporte aqUI �'ara a a-

i Congregação foi dada por Gregó-lempo comp em�Dtar ai uas avan
de consegui! os 'passes" de Fe-

RIO t 6 U t I d
I pitei e vice-versa, linhas esta, rio XIII, em 5 de dezembro de

çlida6 que r:altzaram s�mpre de
gliola e Servetti. Ainda ests\ se-

M t !dé
-

mí e;grsma Ire muito inferiores ás da Emprezal-D,.Camará 11584, pela BulIa «Omnipotens»
,modo � mal.s �arm<>,mco se,ndo mana o sr. Cherubim Silva, pre- J tn R� � anudnc i �e � im COlsini. q.ue ha mais de quinze Ma rtins ,em que facultava á Companhia
juda pOIS a vltona que conqulsta-t u es Idme, e1m eC'tarlaçd,es qu�-! anos, trabalhou nellse serviço. 'e Jesus o poder de promulgar
ram. A sua defesa não teve gran·' M a FCada a prensa aque a capl a Isse '.c, I

Ch
. CLINICA EM GERAL decretos relativos á bôa adminil,- ,

b Ih d ,ómenle no caso de de.istencia I ego a perguntar a mIm mes-
,

I tração das Congregações. Enri.·de tra a o em conter as e,sor- data para e d AI h B '11"mo porque motivo não progre- Medico especia ista em
qüecida de indulgências e sabia-.

d�' t'd 5 dos p'auhstas • - por parte a emaD a, o rall d'· '

I d Molestias do Estomago:gaolza ....6 IIlvesta.
pe Ie ia dec ISI d á d 'b' Imo r. neste pllrtlcu ar, quan (ii • , mente dirigida, a Congregação,dando assim margp.m a que pU-l d'J C· pe pt.od edl d·er aumenta.

a a p�ss� l-I em outras partes tal as�unte tem

I
Intestino, Fígado e Prima-primária agregou a sÍ a to-

(desse a,uxiliar -convenientemente o

I
va o am ..

I a, e e conseguir a proxlma merecido e.ipecial atenção dos Recto talidade �a8 congregações exis-
· ... ta"ue. anato Esta- rde.alllzdaçAFo dob,CIampeonato !Au_n.. CURA RADICAL DAS t(c1n9'lte58). SãCO atualmente 47.852
... '1 t poderes competentes, poi$ o trans- :, 1

- '

O quadro cariora mer,ece elo" I' dua I la e ute o, no seu tem ono.
I f HEMORRHOIDAS E VA- as ongregaçoes eXistentes

porte co etivo, az sem contesta- I - no mundo.
�t.o global. E' justo. R_.orém, que I ção alguma, parte inte�rante 'do I RIZES SEM OPERAÇAO

I
No Brasil, em São Paulo, C9-

se delitaÇJue o ótimo trabalho da i A Federação Calarinense de
progrf'Sso. i C����L���: pital (to Estado do mesmo nome,

'lag. constituída de Doming�s e; Desportos 6xou a de 2 de Abril PROD�fEÁ��i:��:::GRE Como adiDa dis5�, a obra
I

A' Rua Trajano n. 1 existiam em 1936 86 Congrega-
FI.rindo, sàlientando:-se mal,s o ',1 para ser dispu,.lad.a nesta

..
capital, ....U "DL'".,ITR· HeI ('1'11'0 Luz: D·· d 17 á 191 ,ções Marianas, reunidas em Fe-

I lã' de"" ��., ,gIgantesca que Ianamente as SUl. deração., 1Imestre' pe a aua ca ma e preclS <?'i a partida &,Itl!bSSlma ,o ampeo" usando o creme idea,lizou e construiu, {; admiradA

I'.las )·ogadas. t\iruoré fOI po,uco '., nato Esta,dual, entre os esquadrões ....U .....L ...UTH I f t' t' ................,.,.. � "!fi' • ..._""Q

d
..., .t1IIt.Ia ..c. pe os oras etros ctue apor am a

• __ .. .. • _,�Né ULw_i"!l'i!!afijll�
-empenhado e a bola que elxoU' dos dubes Cip, de Itajaf.e AtJe- dirá logo sorrindo: que profluto esta terra e que dcejam- conhece- A Gazeta, acD,a-se a

panar não desmerece em nada,; tico de S. Francisco. maravilhoso' la de pp.rto. Para tal fim, ser-l �Ul\ terra, que nlo posso deixar. venda no Salão Progresso
·dada que a falha fói de Florindo.

I
'

A' V I,S O
v"m-se dOI ónibus que teansitam de entrjstecp.r'm� ao ouvir os co-

A linha d� médi05 teve uma a�u- l hllbitualmeótc sobre a mesma, e I mentarios. pouco satisfatorios a V'en'de"'se uma casa á rua

-ação bôa Igualando�se os médIos: qual nilo será a impressl0 '�e tal respeIto. C o n se Ih e i r o
em produçAo. Na IIO:a âVltflça;a: A Radio Importadora de Gerk.eo. A (;1•• 9u� se se��irAo po!\su�dos ao em" ,Oxalá. poss�mQs em. bréve Mafra n, 144 e mais duas ca

todos atu3r�m be� . s_,nd�. d,e Ih� Ltda; uoícos distribuidores dos afamados/ radios P I LO'" bafcar' em CHtos ca�ros que at�al ver tr�nslh)f n este servIço, au- 5as 'no Estreito nOS. 15 e 22,
11�nt9f pOlern o otlmc. "soa. '

II' ntela e ao pu'bli'o em geral que vai transferir bre,: 'mente fázeID o servIço de trans- tos·ombua á altura do nosso pro- nl\ Estrada Geral. (Areias). Ne-
I I d "

n< aVisa a sua c e �

d d b' d
.

O
.

apresentado pc a a li HeI,,,, co
'.

t seU es�ritó'rlo depOSito e laboratorio técnico da Rua pl)rte sobre a ponte? gresso e e acor o com a o ra goclo e ocasIão.' 5 IDteressa-

btuida de Sá e Romeu q�e �Ol vCemeulhe. M- fra n 10 para a Prara 15, Novembro n. 2 t, an- Sem duvida, a impressão des-
I
imortal do grande cataJinense dos devem procurar na Barbea·

d d· Ih"res )0" onse eno a. :s'

ef f
. , ,

II '1· 1
.

Af' -

á C Ih"e 00 e partuam 85 m� "

,

"

Adeocla P FA F F onde espera merocer a pr e- tes orastelros sera a pelor pos- erCllO ...uz». na onso, rua onse elro

gadas dos canocas.Leomdas Jogo.u tlga. df!!ll
'

sivel e é ju�tamellte Dá qual ida- Sempre ás ordecs. (a) Um Mafra 96.
, d d ortum- renCla e semprtl.

d d
. "d d E t "tpara o COD)UlltO an o. op '. iN. 107 p 'e e catauoense. que preza a aotliQ mora or o I lei Q.

dad� a que le apreclalaemall •

\,
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AS GAZETA FloriaDopolis�1939
B

• T·b ai de Tavares Sobrinho. CARTAZESom:negaclo . ri uo Decioiu o Tribuoal negar

pr�·l
I

Vende-se. l\tJagnifica chá- Apelação vimento ao recurso. p�ra coníir- DO DIA• cara ao lado mar a sentença que impronun- _

da E6tação Agronomica, com
I t ciou ·0 recorrido.

S DE HOotima, confortavel e grande casa .J u gam�n (") 51 Apelação crime n. 6.086 de I
PROGRAMA JE:

de residencia, belo pomar, [ai- da \.,oI Itlma Canoinhas, apelante a Justiça e

(Od lid ddins e inumeras benleitorias. Ois· sessão rapelad? Antenor Domingos ·Mas eon, 10 er 08
d d d . I· R I 'T e nemaspõe e grau e extensão e ter-. cie . e ator o sr. QtS. avare.

ras para fins agrícolas. ou divi- Recurso crime n. 3.311 de
'

Sobrinho e revisores os SIS. des-
A' 7 30 h.são em lotes.

. Brusque, r�cúrren'e �brão de I Medeiros Fiiho e Silveira Nu- s, oras:

Tratar na Souza e Silva e recorrida a Jus- nes. Em última exibição:
. RUA TRÁj t\NO N. :15; fça•.Relator � sr, des. Tavares I, �,efurmada a sentença abso-, John Boles e Madge Evans

IN.�____ P'I S.obr�nho e revisores .'JS srs. de�: i lutória par� ,condenar o 8Relado I
em

uma casa de! Silveira Nunes e Urbano Sales i na gráu IDIOIno dos arts. L.94 § )
.1Vende ...se tijolos, ccm-1 Foi conf!rmada .a . senteüç312� e 303 B,mbos d� Consolida-I Pecadores no Paraíso
tendo agua, luz e esgoto, e! que pronunciou o recorrido que i çao das Leis �enals.
construída" ha 5 meses, na [está bem amparado na pIOva I Apel�ção,�(lm: n. 6.0�.2 �e I! Bruce CC�bot
Ponta do Leal-proximo ao I dos autos.

,
Chapecó, .ap..:�ank � ju,lIça e

Balncario. O terreno médO I
Recurso cnrne n. 3.299

....

dc apda,do Marinho WeLber do
4Q metros de fundos por 15 I Blumenau. re�orrente ,Ku:t !Sto- Nascimento. Rela�OT. o �r. des.
de frente. I pcke e recorido Erwin Meyer. Urbano Sales e revrsores o m.! CINES �OROADOS
Tratar nesta redação ou I (2 v�lumes). Relé ter � H. de�·1 des

.. Alfrc?o Trompowsky e! .

.

com ° proprietario na mes-: Silveira Nunes e revisores OS! Henrique fontes. I Rex, às.7)0 horas:

I ma Im. des. Urban') Sales e Alfre.-j Anulado o julgamento para: N it
.

f
.

I L' 1
N' '97 3 V-31

do Trompowshy,. 'mandar o réu a novo por não II 01 e �Inl emI a cOH� tone Al-
O T ib I d

'

d id d w' e rene "'rv�y
. ,

... n una eu prc. v�mehto estar CVI ame."le prepara o o I
' - � v •

-------------. ao re�ur5o, para pronunciar "processo. Vencido ° sr. des Ur-! Pn�çc:-I $500.
Dr. Pedro de Moura Ferro recorrido. bano Sales. I

Advogado Recurso crime n. 3.316 de
Rua Trajano L (sob.) R�() do �ul! recorrt'nt� o d�.l,,'A Ga.e40a'.,

JUIZ de Dsello e recorrjdo GUI-I �
.

8!idI t..
. Iherme KQ�nig. Relator o sr 'j «A Gazela» encontra-se

Moveis . paulstas .l des. Henrique Fontes e revisores á. venda no «Salão Pro...

os srs, de.s. Guilherme· Abri e grasso»
• ., nrl.af:imen t"f*51i'8S't€h"Mxg

CREDIT

Preço: 1$500.Moderníssimos
aviões JU 52
ligam com a

maxlmu segu-
rança e pontua
lldade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
PERU'

Imperial, às 7.30 horas:

O general morreu ao ama
nhecer com (Jary Cooper
e Akim Tamirofl.Brasil
Preço: 1 $COO

t -. ., *W" *&-8&WA,.

E. ',:" Europa I Vende-se na Ponta do

I Leal, residencia de Agapíto
I Rosltndo, que fica entre a

I rua Piaza e Balneário, 'no ..

I lado da praia, um quarto
,t'e casal, com nove peças
de madeira fina e mais um

pecliché, uma cama de 'sol
. teiro, um guarda casaca com
I espelho, um guarda vestido

I
e objetos miudos.

.

N' 9:>. 8V-7

em 2 dias
C��be de SOJ:teios em Mercadorias
O valor de 1$090 rs, empregado com

lnteligencia n:

.PÁSSAGEIRÓS

Sincadto Candor Lida
Agentes: Carlos Hoepcke SI.A
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis

Companhia ;N.acional de Navegá-'
"

, ,çãv Costeira
,

'

,

\

Movimento Maritimo-Porto Florlsnapousl
Serviços d� Pasaag�iros e '(';te (�ar-gas I

Fretes· de

I
Rosemira Man_guilhote Guima.. !
rães, residente em Florianopolis,. contem-

piada com premio maior no valor de
Rs. 6:000$000

Para o Norte Para o Su!

PROCOPIO e CATARINA ANDRA
DE, residentes em João Pessoa, (Estreito),
contemplados com o premio maior no valor

de R$. 6:000$000
------------------------------------------

la de Mar"ço

o Paquete lTAPURA sairá a 18 do �O Paquete ITABERA' sairá a 17 de
corrente . para: corrente para:

Paranaguà, Antonina. ,

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

Recife, e Cabêdelo
Cargas e passageiros para. os dern cris por
tos sujeitos a baldeação no Rio de J anelro I

tmbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
18 de Ms!""ço

Mais um dos formidaveis sorteios
da Cr'edíto Mutuo Predial.

AV.ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos.

.

á 'vista do a
testado de vacina.' selado com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão deverá 'ser
entregue, nos Armazéns da Companhia.

_

na vespera das saídas ate as 16 horas,
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PRJ\ÇA Li . DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÚ N. '3--(FONE'1666) -END. TELCG. C)STEIRA

Para mais informacões ,com o Agente
J. SANTO� CARDOSO
1: m

Agora 6:000$000
- Breve 1·0:000$000

•
_>'

, �. I �, .��- '�"'...""-.
_ !1,

... _-- ::

Formidavel •• 1I Fantastico •••
..........

'&2

V I. S I TE M •

AO PITAL.___.......z.............,wu"'"''''__\!.. �1"i::n'1,.�--v.-\7t.��T.)----�\-.�'---·· -..,-.,,,........ �'-
- ....

O maiol' �stock de roupas para meninas e g.�âtas

Rua COllselheiro Mafra

A CAPI.TAL..
..........�..� � � � ������.�.BU���· W?
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-

,

Suspensas�slTrês .

mortos1Aaulasdauni-I:no
. ,desastre'!

versidade do avião

RIO, 16 - Em declarações á

policia, Antenor Medeiros, ex
empregado da Baía-Minas, de
clarou não haver praticado des

falque de 700 contos. Confessa
se cumplice de um desvio de,
apenas, 93 contos, praticado
por êle e pelo tesoureiro da

quela terrovia, Artur Martins.
-_._------------

Vem fazer cenfe
na Ame

ricá do Sul

•

renoas

11... Mparelho .:e ra
. dlo na séde do ··Ria

chuolo"

I
I

Capitão Teodom.iro I.Gaspar de Almeida I

I
RIO, 16 - Foi recolhido, ôn-!

tem, prê$o,ao Batalhão de Ouar-I
das, o capitão Teodomiro Gas-I
par de Almeida, condenado á
pena de um ano e nove mêses,

_ pelo Tribunal de Segurança Na
cional.

Dizia-se. pailde 66. f._h-GII
RIO, 16 --As historias dos

partos duplos, tripos, quadru
pIos, quintuplos, etc., que tão:
constantemente tem aparecido'
nos jornais nestes UltirilOS tem-

-

po's, influen-ciaram decerto o es

pirito de jubo Sánto Ogaya,
ajudando-o a que contou aos

-

jornalistas e á historia fantas
ticas autoridades. Tinha êle ido
á policia afim de queixar-se
contra um visinho que lhe mal-

.

tratára um filho. E por falar
em filho, á uma interrogação
qualquer contou que tinha nada
menos do que 66 descendentes.
Começára cedo· a vida' conjugal.
Varias mulheres com as quais
convivera, tinham--no brindado,
com partos duplos sucessivos.
E assim, aos 66 anos, podia
contar o numero de anos de
vida pejo numero de filhos. A
crescentou, ainda que varios
desses filhos prestavam serviço
na Armada. E foi esta informa
ção complementar que lhe es

tragou. com a historia, porquan
to os reporteres verificaram que
na familia não existia nenhum
filho do fantástico pai, juba San
to Ogaya é indio, vivendo deS
de criança na civilização. Não

i é ge estranhar que aprendesse
a mentir ...

mem

,
f� I '-

FLORIANUPOLIS, Sexta-Feil·ü 17 fie Mar4:o de lfiâ9
-------------------------------�-------------------------------------------�-----------

RIO, 16 - A Casa de Saúde
«Sã» [osé- faleceu ÔI tem à
noite o ex-deputado alagoano
Emilio Maia.

VARSOVIA, 16 - Em con- BRUXELAS, 16-0 avião bel-
sequencia dos recentes inciden- ga do serviço postal entre Lon-
tes em Liow, as aulas da Uni- dres e Bruxelas caíu perto doF·

. O TEMPOversidade daquela cidade toram aeródromo de Haren, morrendo! aZiam pro"suspensas até segunda ordem. no desastre três homens da tri-! -

-

.

•�_ .... .. ..__ .,� .. G

pulação.
_ paganda sub ...

..... -- ..------- .. --.....---- .... Faleceu o ex-
E' apenas. deputado

cUlDpllce Emilio Maia

lo "DOME�I ELETRI-,·At· · ·

CO" FOI EXAl'tII.. IngnJ a ma!or
. I NADO I -d d

."",

Depat·tamento de. Ae- RIO, 16-Informo'� de Forta- ve oel a e Ja expe-
ronaotica �ivil leza: «O dr. Waudlck Pontes, •

e�pecialist� em el.etricidade me- nmentada pelo ho-
Boletim diario da Esta- dica, seguiu domingo para Aca- .

,.., 'A' r t I' i rape, acompanhado da reporta"
, ç�o ero-c ama o og ca

gem do <Correio do Ceara' li, afimLISBOA, 16-0 Tribunal Mi-
lítar Especial condenou, por fa- Previsões para o período das de examinar o «homem eletríoo».

zerem
.

propaganda - subversiva, 18 horas de ôntem ás 18 horas O enfêrmo eoi encontrado Ie- NOVA YORK, 16-0 segundo
Armando Corrêa de Magalhães de hoje: bril, esL�ndido �a camdá, onde tenente do Exercito americano,
e Elizabete Mairell, respectíva-]" TEMPO - Em geral instavsl. permanecia qIJaSI sem ormir ha Troy Keith, pertencente ao Cor
mente a 600 dias e três meses . TEMPERATURA - Estável. mais de cineoenta dias, numa po da Reserva Aérea, ganhou
de prisão: VENTOS - VRriav,eis,' predo- debilidade impressionante, tendo uma nova vida, ha poucos dias,

.. --'_"'---' .-----.---� _-"_

minando os de suêste a nordeste, duas Ieridas nas nadegas devido quando experimentava'. um novo

rn,\'en:.·enada ..·., frésços. .

á imobilidade em que se acha. tipo de avião, em Shereveport.
� W � 11\8 temperaturas extremas de Interrogado Acrisio Paulino Tentando subir á grande altura

t\1 •• ontem, foram: maxima 28.2 e mi- descreveu a sua enfermidade, perdeu o próprio controle, devido

.' 'I' pela proprla nima 2l.8 registradas respetíva- reafirmando que dá choques subita paralisação do tanque de
mente ás 14,00 e 6.00 horas. eletricos. oxigenio de que se alimentava. O

��rfi cão- II· m a- -. '. A pós um exame no paciente, aparelho continuou a subir por
�. o dr. Waudiek Pontes declarou instantes, atingi-ndo, segundo seI 0 não existir no doente nenhum verificou pelo registro mecanico,f . PORTO ALEGRE, 16--Fale- II ; fenomeno eletrico, mas apenas 2ftOOO pés, altura até então ainda

: ceu a menor Gilza, que fôra en- i: Ulce�as varic.osas - F:r�das i compressões musculares bruscas, não alcançada por um ser huma
! venenada .ôntem por sua própria �I:: atonícas - Fistulas cronicas

... <;rue iludem. os I.eigo�. Acrisio so-: no, Quando ° avião começou a
! mãi. : -Inflamaçõés '2,rônicas em : Ire de artrite

A

infeciosa. Quanto I descer Keith recobrou os sentidos .

'I I !'enh�ras, etc. pao curada� :' ao.
fato ,d� três homens. não te- i Encontrava-se, nesse tnstante.. a.i Alfaiate com a I�fRAZON T�RA C rem resistido ao suposto choque! 9.000 pés. Os tecnioos afirmam

I • P�A, (Ralos Ultra VIoleta -I dado pe:o doente, � medico

atri-I que o oficial correu por algum
_

uma: c..oQoj,nbt��.t__, .

or" d I frios, de �nrla_ ultra-curta, bue a VIOlenta contração museu- tempo, á uma velocidade de 670
. PARIS 16 _ C da t'

.
_ I· IIHia e con erto.- e p)araapheaçao local.)

. : lar, em virtude de uma dôr milhas (1.105 quilometros) o que:, om _S_1I10 a
N'nO'uem ha q e' b I R f f I I rocurem o consultorio do • muito aguda Ih I tit I dBordéus, onde tornara o paque- ",:' o '. _

U .P,�S:3� que ,rar 1'1, e orma e .sz qua quer con-

: .' e va eu o lU o e <rne teoro

te «Massilia» para o' Rio de Ja- vOLlbll�açao Fehz
.. �empr(-.u()�·,�,erto em roupas lindas. dr. \urelioRotolo o .Atendendo,ao pedido do «C?r. humano». A velocidade média foi

.

d' P' t h- dos caminham os imprescindiveis I' C· I� deri l-:l I E
.

• IrelO do Ceara o dr Wsudick d 575 'Ih .,

hneiro, elx.ou aos, es a man ao; I h
.

d M Ih B '1"
.als· re enco '0 a- sqUl'na •

.

.

,. e mI as a ora.
.

F t t St k' 00mpan eIrOS a o, U er . 1'1'11'1 el- , ! Rúa Felipe Schmidt, 18. • PonL.es r.em.·eterá para Acrisio re-
O sr. or una. rows 1" mUIl-

ra:-PO' DE ARROi, BATON P dcoh,o.... dbros do Inshtuto da França, I E ROU'nE "Ad -lO N' 108 5 V I' o " m� lOS Indicados pal:� a �oen�a, -.

que fará na America do Sul ai-I
..:1 • oraçao II I -

,1�••••••••••••••••••�eiI••• pOIS o eatado do enfermo InspIra I
gumas conferencias sôbre a li- 'cuidados.�

teratura e o teatro" contempora
neo.

Afim de poderem ser

acom-,panhadas pelos aficionados as

fases da competição nautica a

realizar-se domingo próximo no

Rio de janeiro, a diretoria ao
Riachuelo providenciou no sen

tido de ser instalado em suá
séde um possante aparelho da

.

!III iIlI-IlIlII!IIIIII:lil'i'íIIiLi••m&lliIIiIi_IEIi..&Ii11_iIlill-1IliI4I'EIl\i"I&iiI=n__II1I IIGl_BI2PiII4AllilliliBIII,,_-"--.I!8_.'"
afamada marca «Pilot».

. -

versava

MOBIL,IAREMOS SEU LAR

COID conforto e elegancia
por

Pouco Dinheiro e a Longo ��Prazo
_'-""> :

MdoECAA""

NOV

'ii":.

PONTA
DE

CORTiÇA

CIA�SOUZA CRUZ
N.92 12-3

s��U]� ?

\LJ) ���irm© r��rmr�©>.Onduldções perma
nentes

-

»ÂNn-S4RM TEU «(

Her,ci-j -

.

\ Banco de C.·edito Po-
5v. 4; pula.· e Agrieola de

. I Süutm Catai-iDa.
I!I', I ..

'

feridos 'num: Distribuição de dividendos

des' st· d I U I(�anco de C,edíto Populara . re � i � Agr;��!a,,�c:_ 5, �ü'at,inaa visa ,8
�utft,movem 'Is,.u" 3'-I(,n�"a� �u;� est,l �ag'Hldl:,
U V II em �ua �ect, a íU'i ! ,al'lflO u·

16, llS dividi ndos ro ld!ivos a'l) 2·
RIO, 16 --:- Num desastre �e! SFi7)t'�trt cl .... 1938 (2 r dividen.

automo�el hOje, em Ipanema, f1- i Jo.) .
.

.

. cou fendo gravemente o sr.Matos I l_ I' I I 3
.

J 1\1Cardoso diretõr do Banco Na- i l' Of!an(,pt.!;S, 1_ 'e 1\1 arço

cional Ultramarino e mais cinco: de 1939.
,

pessôas.
I O Conselho Diretor

�nnczrr=miiliWi&li!N!i!lilíl&i ,*!iBP"����.� ilI""S?!""W0'

HSão Lou",

fazem-se á Av.
Uo luz N. 174.
N. 72

Aguas . minerais' nalurais
renço"

'0/ Gazificada e medicinais :ALCi\.LINA» e «M,o\GNESIANA».
A venda n03 Cafés, Hoteis, Restaurantes e Farmacias.

I Em caixas:. nas casas atacadistas.

;'
��__,.

Outras informações ..E,��n�e�n�.�1�3�50�.:'!".':":���_:!",_
o, I�

Dr. A�minio Tavares ..O!l��:;:.:=iZ, II"CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I
_���������_s 10 áe 12 e das 16 �B �8-JOãO Pinto,7sob-Tel, 1456 I �

.. IBI;;;:;=Wn:X' I I i'tms;r
.

� i.

VIS o
A COMPANHIA PAULISTA DE SEGUHOS, av1sa fiOs

lo
seus ami.gos e clientf:B que transferiu o seu escritorio da ,.Praç.a 15
,de Novembro n. 23, para a rua Felipe "Schmidt (Edifício ,\melia

i Net�)-l' andar, sala 3, .on�e espera continuar a me�ecer a prefe-'

I
renCla que sempre lhe f'Ol dIspensada. -

Florianopolis, 7--3-939. _

I '7 *'" N:. �9?,"",,_ 'os: ======
8v-7

m

:"
Especialista do Centro de Saude -. Aflsistente do prof. Sal1.son

IConsultas àiarias das 4 á'3 6 1[2-R.Vítor Meireies,24-Tel. 1447

-

Dr. João de Araujo--����:: :.u:.���t�

Ora. JOSfPHINA SCHWfIDSON--
.

Especialista em doeut:Bs de Seuboras
e creant:as)

CONSU:LTORIO

Rua Felipe Sehmldt, 39
HORARaO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


