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Mais uma vez a nossa população teve oportunidade de

reafirmar seus altos sentimentos de fé e de profunda religio-
sidade. .

.

Acompanhado, com notável piedade, todos os atos

da Semana Santa, hoje a findar, o povo f1orianop_?litano de.mons
trou de maneira eloquente, sua esmerada educaçao e a firmeza

dos' seus principios religiosos.
. . .

Desde domingo passado, dia 2, começaram as cenrnornas

a atrair de modo especial, a atenção dos fieis. A Missa Solene,
com a belissima cerimonia da benção dos Ramos em que foi

oficialmente o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, deu
inicio ás solenidades, ouvindo-se, então, o comovente Canto da

Paixão. .

Terça-feira, os nossos templos começaram a ser procu-
rados por grande numero de pessoas, para o cumprimento do

dever de Confissão.
.,

Quarta-feira, �urante todo o .dla e ate altas h?ra�. da
nc lte verdadeira multidão se aproximou dos Confessionárlos,
s�nd� de notar que todos foram atendidos com paternal solici

tude pelos distintos sacerdotes desta Capital.
A's dezoito horas do mesmo dia, foi realizaddo

-

o pri
meiro Oficio de Trevas, estando presente o Exmo. e Revmo. Sr.

Arcebispo, , . .

Quinta-feira Santa, as CinCO" horas, teve começo a Santa
�munhão Pascal que se prolongou, até oito horas, e que foi

presidida pelo ve�e�a�do Matropol.ita. A's .8 h�ras, foi realizado
solene Pontifical, iniciado com a Itnda cenmorna da Sagração dos
Santos Óleos em que oficiou o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo.
"Durante todo o dia houve solene adoração ao SS. Sacramento
no Santo Sepulcro. A' noite, após o Oficio de Trevas, teve logar
a cerimonia do Lava-pés, sendo oficiante o venerando antistite, e

representando os A�ostolos, doze meninos .com vestes adequadas.
Em seguida, S. ExcI�. ,Revma. o sr. !'-rceblspo, do alto de seu

trono, proferiu ao microfone, o Sermao do Mandato, que empol
gou a enorme multidão que se c�mprimia_ 'no inte�ior e �xterior
da Igreja Veneravel Ordem Terceira de Sao Francisco. FOI uma

tese brilhante, explanada com os mais sól.d JS argumentos e va-

s d i numa linguagem de verdadeiro cultor do vernáculo.
.

Sexta-feira Maior, ás nove horas, foi realizada a Missa
dos Presantificados, com a presença do Exmo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano, que, na ocasião, reafirmando seus adrniraveis dotes de
consumado orador, proferiu ao microfone o Sermão da Paixão, arre
batando a massa dos fieis que enchia literalmente o vasto tem

plo e .que se aglomerava nas ruas adjacentes. Foi uma notável
peça oratoria, tal a justeza dos conceitos e tanta a beleza do
estilo.

A's quatorze horas, houve o exercicio da Via Sacra e n Iem seguida a comovedora cena da descida Cruz. Com a sua pa
lavra ungida de fé e quente de amor, o esforçado e culto Cura
da Catedral, Revmo. Conego Harry Bauer, arrancou lagrimas aos

presentes. Enorme foi a afluencia de fieis a essa tocante ceri
monia, que se realiza pela terceira vez em nossa Capital. A
noite, após o Oficio de Trevas, saiu a Procissão do Enterro,
que percorreu o itinerário previamente estabelecido. Altas autori- Filhos, genros, noras, nr tos >'e bisneta de Laura Derna-
dades civis e militares seguraram as varas do Pálio sob o qual ria Callado cumprem, de público.xo pio dever. de expressar

I'�
ia S� Excia. Revma. o Sr. Arceblspo Metrop.olitano. O Esquife e@uaprofundagratidãoatodos ilue' o� consolaram e assisti-

.

o Pálio que o cobria, foram conduzidos tambem por autoridades

t
ram- duran}e o .a_mtU,::i�8,imt:,tr.,@.:it"é; . .J�Q�,dr..., - Q15y-a!do"

e pelos irmãos da Irmandade do SS. Sacramento. Irmãos da l ,I Cabral, 'que á indormidâ �s8istêncía de mêdico, sem,

mesma Irmandade conduziram, também, ó andor de N. S. das ,- pre aliou o mais carinhoso e' desvelado aíêto de
Dôres. Formaram diversas associações religiosas, que

empresta-,
grande amigo, a Iamilia não encontra palavras para

ram, com as suas artísticas lanternas e seus piedosos cantos,
I .

D

•

notavel realce ao préstito. Merece especial registro a ordem e fazer .s.entlf o �eu re?W1heClmento.
o respeito que se observou durante todo o trajeto. A entrada da

I
A íamilia �o�Vlda, ainda, aos parentes e. lles;oas .de I

procissão, o Revmo. Pe. Luiz Cordioli, professor do Seminário sua'! rel�ções a assístírem á missa que e� s?fragw a alma

IIde Azambuja, pronunciou o Sermão da Soledade, que causou da querida morta manda MI.elJ�ar no 7 dia de s�u p.assa-
magnifica impressão. Representou a Veronica a senhorita Nazira

�mento,
quarta feira. U de abril, ás 8 .horas, na Igreja do Amanhã, ás 19. horas, reu-

o

titue-se dos seguintes acade-
Mansur, que se houve de maneira admirável. Rosario. nem-se ea Faculdade de Direi- micos:-

Todas as cerlmonlas foram acompanhadas de vários pon-Il Má ... 'I
to, os socios do "Centro Aca- Nunes Varella, do 5. ano; Abe-

tos da cidade, graças ao poderoso alto-falante instalado pelos I demico XI de Fevereiro» afim i lar?o Gomes, de 4. ano� Afo�s.o
representantes da Phillíps S. A. -----

MO s'f dWi5%õ
�

UiiiR_,--- iiiiiiiiiiiiiii : de, serem aprovados, em Assem-I Veiga, do 3. ano; Rogeno Viei-
------, -

O I t t N I blea Geral, os novos estatutos
I ra,

do 2. ano e José de Sá Frei-

A �lIalia afronta a integridade rêu
n ::�e:3 O;ste�; ��l�e u���:��:::e:tat::o :r}�iÚ?s;::i:::::s d:OS d:.ri::::: _

� � � � �__ Baier Filh� dirclor da Faculda-IRlho a Assembléa aclamou o

d Alb
· PI· R· N de, que presidiu a sessão da I nome dos, b�charelandos Nunes

a BOla no a aClo 10 e- Assembléa Geral, entre outras j Varella, e Timoteo Braz Morei-·.

providencias aprovadas p e I os

I ra, respectivamente Presidente e

gro presentes, desi�nou 5 repre�e�- Secreta:io, interinos. até, .as no-
tantes das séríes do curso jun- vas eleições que vão se ferir na

PETROPOLIS,8 -O In- dico, para constituirem a CO-I Faculdade de Direito.
terventor de Santa Cata- missão encarregada

.

da apresen- Por nosso intermedio os di-
rlna dr. Nerêu Ramos, tação de emendas ao projeto rigentes do «Centro Acadernicos:
foi recebido em audlen- dos novos estatutos. convocam o corpo discente: pira' �

Essa comissão que se reuniu a grande e Importante reuníãe->;cia previamente marcada, e ultimou seus trabalhos cons- de amanhã. , <'J
. . pelo Presidente Getulio

guído com rumo á Grécia, Vargai no Palacio Rio
-- ,

LONDRES 9 - O Ministerio Negro.
acha-se reunido em sessão per- O sr.. Nerêu Ram.os
manente, por motivo dos acon- manteve com o Chefe da
teci!Dentos da Albania, e ainda, Nação detnorada confe
devido aos rumores que mses- rencia em a q".al feztentemente correm, da marcha • '. .• _
na direção do Mediterraneo mmuclos� e��c�lç�o 50-

Oriental de grandes contingen- bre as varlaS-lnlclatlvêls do
tes de tropa, alemãs. seu governo.

Apó§, o Chefe do Exe
cutivo Catarinense, tra
tou com o sr. Getuliu
Vargas de obras federais
de que o se.. Estado ne
cessita urgentemente, co
mo por exemplo a cons

trução do' porto de São
Francisco.

A policia platina descobriu a existencia
de grupos. armados

- de estranjeiros
na' Argentina

BUENOS AIRES, 8 - As 'in-' para proc .ssal-o por «tentativa' realizadas pela policia nos prin- publicam fotografias desses gru
vestigações para esclarecer em � contra a segurança nacional».

I

cipais centros da coletividade pos, dizendo que os mesmos são
todos os seus detalhes as ativi- I Alfred Mueller é acusado de I alemã, residente neste país. nazistas.
dades nazistas na Argentina,

I violar o art. 21 do C?dlgo Pe- Consta que documentos alta- As fotografia� apresent�I? os

entraram numa fase mais con-/ nal, que trata dos crimes con-
I
mente comprometedores foram grupos em atitudes militares,

ereta, quando o secretario do, tra a segurança do Estado.

I
encontrados num" caixa forte inclusive alguns com armas a-

juiz federal confirmou á impren-I do Banco de Boston. pontadas. Estas revelações cau-
sa que o sr. Alíred Mueller - Os motivos que levaram a I Os vespertinos de ontem es-: saram grande alarme na opiniã-o
chefe do partido nazista na Ar- j .rstiça federal a chegar a esta! tamparam novas e sensacionais: publica, pois a existencia dos
gentina - continuará defi�1iti- conclusão �ão foram revelados, o

noticias revelando a exi�tenci.a li
grupos ar"?ad?s estranj�iros em

vamente sob ordem de
.

prisão Imas, acredita-se que as provas I de grupos armados e uniformi- pleno territorio argentino era

judicial, enquanto a procura�o-I r:�cessarias fQ,�,m �oJhidas no I zados �n:r Cordo?a. .. . inte.iramente desconhe�ida nesta
ria reune os dados necessanos uecurso das diligenctas e buscas «Noticias Graflcas- e <Critica» capital.
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Domingo, 9 de Abril cfe 1939

Registrou-se, ante-Ontem, no ambulancia da Segurança Pú
visinho município da Palhoça, blica, que para ali seguiu, re
um grave acidente, do que re- movendo o ferido para o Hospi
sultou a hospitalização, em es- tal de Caridade, onde fói inter
tado gravissimo, de um pobre nado em perigo de vida.
homem, vitima da chifrada de -----

um boi.
Foi o caso, de que tendo ido

campear um bovino, destinado
á matança, o 'lavrador Jose Can
dido da Silva, casado, com 49
anos. de . idade, natural deste
Estado, acompanhado de mais
doís peões, depois de haver la
çado o animal e quando cami
nhava pela. estrada, este :-deu
um arranco,-' do' que desultou

.

partir-se o laço.
O animal ent�o' investiu ccn-

Esteve na Policia CflotraJ, o BURGOS, 5-lnformações de tra o pobre homem, alcançan-
sr. Marciano Antonio Lobo, re- Majrid anunciam que foi fuzilado do-o com uma _c�ifrada na gar
sidente á rua Ari.tides Lobo,' o chefe comunista Mauro Baja- ganta, que chegou

.

a atingir o

quéix8Ddo lIe djO) haver .iflo agre- tierra qúe entrincheirado na sua maxilar, quebrando-o, indQ até
dide 8. pontapés ti SÔCOI pOl' seu residenci� fez fogo contra as á face.
eBteado de nome Maria Pinheiro, tropas nacionais. Dada a gravidade do ferimen
pelo aimples fatQ de havel-Q ai- O processo peranfê.�- o conse- to, foi requisitàda pelo Deléga
moestado. lhO J� �.

.J�íra fJí su,nlfi ssimo. dO de Policia da Palhoç�1 a

VI Floria�opolis,

����������������.�==�mm�N�2'�������

tâüra D-emaria--I
C a II a o -I

I

I
I

J
o sangue corre nas ruas, COIUO

tosselD rios
se

Após haver o sr. Mussolini 1

consequencias gravissirnas, ca

intimado os dirigentes de Tira-I pazes de alterar, de um momen
fi'! a aceitar o protetorado da. to para o outro, a paz na Eu
Italta na .I\lbania, com o fim, ropa.
especial de controlar, parcial- ;
mente, as ÍLlrças armadas da-I ROMA, 9 - O govêrno !ta
quele país, 0'1 que, no fundo dá Iiano anunciou oficialmente, te
a entender ql..\e o blóco totali- I rem as tropas italianas ocupa
tario está prel '1arando uma pron- do a cidade de Tirana, capital
ta e vigorosa r'eação contra o da Albania, ás 2 horas da ma
exito diplomati.co franco-brita- drugada de hoje.
nico, com a corr�títuição de um

bloco de auto-deJesa das poten
cias orientais para: conter a Ale
manha, telegramas procedentes
da Europa informa:m do subito
aparecimento de poderosa es

quadra italiana, a \qual, depois
de haver bombard�éldo os' por-
tos, conseguiu, não 'sem heroica Furto apreendido
l'esistencia, fazer o desembarque
de numerosas tropas nas cida-
des de Tirana, - Durazo e varias Pela policia, foi apreendido em
outras. poder do I� r lpio Antonio Jolé
Acrescentam ê3ses despachos, dos Santos, o rele .io de algibei

que o sangue corre, i como se ra, marca cOmega », pf'rtenceot.e
fôra um rin) n�s cidndes ataca- a Alberto de Oliveira Mesquita,
das atestando o hercoismo dos maquinirata da Compallhia LySOD
albanezes na defeza da· integri- Caster.
dade do \leu país.

"
'. Como noticiámos, o referido

A repercussão de semelhante relogio foi furtado do bolso do
atitude por parte do govêrno palet6 do seu proprietario.
italiano, e!ftá agitando' vivamen- Antonio JOBé dos Santol, ca
te a opinião puôlica (la França I

tuno muito conhecido da policia,
e da Inglaterra, fazenc;lo prever fli recolhido ao xadrez.

pelo
eateado

Elltrou na e.s.

aIh.là
ROMA, 9 - Em face da to

mada de Tirana pelas tropas
italianas, o rei Zogu I, abando
nou o país, parecendo ter se- QueixandO-Ia contra G indivi

due conhecirlo por Jorge Cal'!sica,
por haver este entrado na iua

residencia, ameaçando agredil-a,
...im como a uma Bua ccmpa
aheira, fllilteve na Policia Central,
Maria de Lourdell, reaidente. á
Nova Trent•• Fazllado em

'.

Burilos o
"leader" comunista Mauro

Balatierra
Agredido

INUMERO 1415

Angelo La Porta
Felipe La Porta, (ausente), Josefina O. La Porta (ausente),

Felipe O. La Porta e farnllia, Miguel O. La Porta e senhora, Dr
Artur O La Porta e senhora, M:uia Luiza (ausente), Luís Vitelo
e familia (ausentes), Luís Orofino e familia, convidam os amigos
,para assistir a' missa do mês, que será rezada, no Altar Mor da
I Igreja S. Francisco, no próximo dia 10, segunda-feira, as 8 ho

I ras, por alma de seu pranteado e bonissimo filho, esposo, pai,
! avô, sogro, cunhado t: tio. "

Is;iõ
..

··ãp;.-;v'··�·alNeHldl9l··IHOMlIIHltS_:_·;iiiã:
!nlli, OS·· novos

<

estatutos
.

do "Centro Acadel11ico XI
de Fevereiro"

AtiDgido .por uma chitra
tia

-

está ás, portas'
da Inorte

Pio XII rece

beu' um' pre
sente de Le ...

brun
VATiCANO, 5-0 papa Pio

XII recebeu em audiencia pré
liamente marcada, o embaixa
lor de França sr. Charle� Roux,
lue entregou a Sua Santidade
1m cofre oferecido pelo presi
lente Lebrun. Esse mimo que
leveria ser entregue pelos mem

)ros da missão extraordinaria
'-Iue assistiu as festas do croa

ção, só a�ora chegou a RomACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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dolfo Konder", o grande festival esportivo pro
'movido pelo Estudante F.C.
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I t t t
I!'l fentidade internacional. Or�, o IAiuda O jogo em be-

n eressan e en rev IS -,'
caso dos jogadores arg,fo:iIlOS ,nelieio dos f�age)a-

.

que abandonam o seu pais para dos (lo Clule '

·

d t d I procurar outros centros que lhes
-

\
.

ta d t� Pres I e 11 e a acenam com propostas mais t.en" SJ esforçado. d�sportl$t�,il:�, .

tadoras, é um assunto assás dt_IJo�o Marçal, d�dlc_ado sec�e
li ,. Iicado, que deverá ser r- solvido ta no d i :Ass�claçao Â tletica

Fifa a Impre !� 5a pela Confederação Sul-America- �')S Funcionarlos do. 1esourol.

�
na, pelos motivos já expedes

I (1 ()
• Est�dG», pediu-nos a

II Devo. porém, adeantar que en- publicaçãc da segu nte carta

Santl ctta tre as entidades continentais é que lhe env o.i o dr., Lou- A's 13 horas - Medalhas' olerecidas pelo sr. Reinaldo
. � 'liiil

necessario haver respeito mutuo ri V al Fontes, d retor do De- Brito:
.

.

pelas suas respetivas leis internas. partal.nento de Propaganda:
..

BocalUva F. C. Vf'ISUS 12 de Agosto F. -C. JUIZ: Saul

�O' C " II L" Se não houver esse respeito, con-] «RI�, 28 de março de 1939. ,Ohven8.
, .

'

.

-

_
.

� O' ongres�o.
•

e u Idiçã? precipua para a boa har- ,.T�nn_o O prazer de ,3cu:sarl ,

As 14. horas ..,_ I,b�a �?tomo Ap�stolo: União S,. C.

xemburgo podera reaol· morna, a desordem encontrará O recebimento de
_

um valei�ersus Ag�onomlca F. C. JUIZ. Neilor .Melo., '

.

• campo ferril para a sua germma- p:�:at\ no valc.r de.:> 248$000. '1_ .

'\ s 14,50 h�r�3-' Nel,80n Nunes, Ext:rnato f. C. \Itr-

ver sobre .. local do cam .ção, estabelecendo-se então a1gddd.la provenient .. d� renda,�us Inshtul� F. �. JUIZ, Antomo Salum., '
�

t da lallA ' , .!desmorAlizaçãO, que é a ultirnal�l Fl'd,� de �lIna partida dei'., ,�A s 15,40 horas,-�Taç� Cap, l,k. Franklin Rocha. �a·-
p-:ona." 111011 la

...
ques I escala da derrocada, E .eufaço ll;t�bol reall�ada �es�a Ca-jmlha A. C. vereur Estetietice r. C.JUlZ: Tenente Leo xgldo

tau da transferencia de I votos para que a cordialidade � ta,': e�t!;e \.JS q�Qd�os do� Amaral.
,

"

III esportiva entre os países do no-
fu tcior.àt ,os do ! escuro do As t 6.30 ho.ras-Medalhas oferecidas pelo sr, dr. Cid

JOi;j II IIDreS vo continente não seja estreme" Est:J?o e Bancári s:. em' be- Rocha Amar�1. lmperio S. c, versus Contmental F. C. Juiz:
cida com uma pendencia que po-

ncficlo dos flagelados do Alberto Montz.

N S ! d d
.

d d d v I '.J '

! Chile. Nenhum jogador poderá tomar parte em ro�i� de uma
a sua passagem por autos exo o, e Ioga ores para o. eS-1 e e e e ser reso vma arms 0-

Ú r' ,', '.
.

o dr. Jules Rimet, presidente da nangerro. Paredros argentmos I
samente''. ut OSlnfl, id c�munt�o v�s

I
partida.

F
' .�,

'd T E d S CI b
'

Fifa, concedeu interessante e me abordaram sobre o' caso e' • q�e
.

a re en ta Imp?r. �nc�a .01 msutur a a «

aça. -tu antas port u e�, para

oportuno entrevista aos nossos mantivemos conversações, exami- COisas do tu- fm:,ert cg�e .ao MIllIslê.no ser conferida ao Clube que �alor numero de en.tradas vender.
'

colegas d' «A Tribuna». da qual nando todos os angulos da ques- I
da Educação, ao dr, Peregrino As entradas cstar ão a venda na b!lh�tena do campo da

extrsimos os seguintes topicosr : tão». teból ilhéo IIJ�n;or,
Secretario d,,- Co�is F, C. D. desde 1230 horRS.

�Divulgou-se-que a Alema-
'. san encarregada de recebe�r

I ...... d e 'e, e nde f")c ia x B res i I
nha havia perdido o dirt:ito 50· &S leis da F I f a de- Mg ��qS���t-;:A�;��!�Ia' \:1,5, d. natios». •

, bre a realização do cntame. "em ser respeitadas deste eôo outro mundo; fst1,I Bo�'n negoci�' Rt'aliza-�e hoje, no campo do nCanhsla F. C.", o en-

Mas, não é assim. O Reich foi
_' novamente, coL cando as -: 1\, )' 'f' h contro amistoso que vem seo3o esperado entre as equipes princi'

'preterido duas vezes e a Fifa «Dos entendim,entos, que ti.ve- .

h d fó U�ude �·e·
IVlagr:1 Ica r a

d' d Dl " 'd
. R' d º "

F C·· 1.
-

.

osso d'l'zer 'quo a�
«mangum as e, ra». y;�n; -"'.j • '�;ta

'"

'ao
-

)�Jô- PI a4,s-
e

1�6ecuhn
ànas o

,

iíO!fpen enclad, e o d'" orasl
�

,

',_ .», aS
Dão teve inlerferencia alguma mes, apenas p �'De quando em vez o seu , E:' _ A'

'
, e oras, respectivamente, em Isputa e uma linda taça

I· d F'f d v' m s r r"'spel'ta ca tt3çao oronomlca, com
f "d I f d d' B' F Cnesse caso. eis a I a e e e ,

,

-

nome surge no ( cartaz}) ."
-

I
f ,°I : d '

o erecl a pe o orte esqlJa rão o ',« I a�t1 ,,-_ .

Além di�so, a Alemllnha já das. Ha dispositivo& que regu... o'lma, eDil ortave e grao e casa �������.������������������_
d ,esportivo da metropole bar, d�' r�8idt'ncia. belo.',�..pornu. }'81-"apresentou a sua' candi atura pe- Iam o assunto e, por lSfO mes-· d

lá terceira vez. Entretanto. so- mo, eles devem ser cumpridos riga-ver e. éLns F. i,;umer8S benfeitoriílS, Di�-
b b f Q�asi tod�s OS «casos"

p je de g- ande t'xtc�são de ter-Ire isso, não posso ter inttrfe- �igorosamente. �a emos peheita- surgidas, ultimamente, no '., :: fi.��·
_. I" d" '_ irencia algu�a. Como já frisei. mente que os Jogadore� 'para t f t ból' t' d FI'

la, >! na,. a L ogneo as ou IVI i
. "se or u e IS ICO e ona

sã ;� Irl �
, I'quando por aqui passei, a «Ta- consegUIr por qualquer preço nopolis foram provocadcs (l. I ,L.
-

I D Andre�d M d d á Ih 'd
.

- '. Tratar na I r.rça o un 0"& tanto po er fet �e (tfla e sua Situação m�te, pelo conhecIdo paredro do �
. �

, 'I • � 1disputada em Berlim, como em nal, falem declarações mUitas :1 d é li'
HUi. TRAJANO N. IS!

E'·
aman ar . 'N 50 PBueilos Airetl--ou no Rio de Ja- vezes t�viBlias. precIso•. po· O AMIGUISSIMO gosta

.
,

_

"

neiro. Além dis�o, é bem pro'" r�ro, �ntes de tudo, bav�r Inte� imensame�te de vêr o seu ali-I C: tiAR LAU.TH 1vavel que outras calldídatura� hgencla entre as _partes. mtere.s gusto» nc.me estampado em'
�,.". ,

"pareçam. E o Congresso que se sadas" para que na<? sUf)am m_allletras de fêrma nos,' jorn?.Ís I
,

realizará no proximo ano em enten,dldos que ne� se�pre liao da metropole barriga-Verd�1 é o, creme que, revolu�lU�ou o

Luxemburg, com a participação solUCIOnados satisfatoriamente» ,I Quando sua «inegavel» pcr� _�uJ d? velho, e, ora revo.uclOna I)

de todas as nações. é que po-
, I, s.onal.idade �ai. no olvidio, I' o elH.:a do Sul.

derá decidir sobre o assunto. fi I t
Mesmo que houvesse, simpatia

neeessar O

i
am-

I Imediatamente tnve�ta pre-I C H A ri LAU T Hbem o respe. te I texto para que a -Imprensa
. '. I

pessoal nesse caso, caíria por llIutu- 'I dele se ocupe•.•d
... nã� é um creme comumte:ra em face as circunstancias Não satisfeito em provocar

espeCiaiS em que a ql.Jestão seua Interrogado sobre a possibili- atritos com--o técnico Valde,',

resolvida li> dade de sua intervenção no pro-: mar, o Apostolú, depois de
blema que as'oberba neste mo" aplicar uma «cantada em ré I� e -exlinguirà as sardas, pano,Tran,fereneia de i--- mento o futebol sul americ�no, 0.1 menor», conseguiu o concurso c avos c espinhas, s�m a mínimagadores presidente da Fifa acentuou: : dos jogadores Damata e, d' d Ih

'

d d'
,il rltal,�,o el.xan p- e 8, cuh·

«A minha autor i a e não
I Braulio, que ha muito tempo limpa !l.laci'i e fresca.

avança a tal ponto, pois é sa- : vinham integrando a turma __ .. N .. .. .. •

bido que cada entidade tem as' principal do Iris.
suas leis. que as orientam. Com.' Os nossos gremios que se

quanto subordinadas aos precei-. acautelem, porque o' AMI- Ford« EIFEL». percorreu s6,
tas q'Je regem a Fifa. tem. as: LUISSIMO está disposto a mente 10,000 km. perfeitissimo
normas que dirigem o futeb�l na; conservar o seu nome por estado, com mais HtOOO km. de

d
' . garantia /

do Ford. P�eço e condi-
�ua região, perfeitamente a a· i longo espaço de temp() no

ções a combinar. !
tadas ao meio ambiente, sem es· : cartaz do sensacionalissimo A tratar rua Felipe Schmidt 87.
t�be'ecer confhto CQm as leis da' esportivo. N. 126 \ 3.".-3

A
•

M Ih ela que tiuba' DOS lablos os béiJo,s mais doces, encerravâ DO
• ' nJo • • • u' er.�.. fundo do eo�aeão os caprichos mais crueis•••

" ", '. .

A WABNER apresenta a "enial BETT"E DAV I$ no seu'�a'ior sucesse dep�is de EMII.E ZOLA•.

E Z E. B�.·_: E 'L." '.'_

.

, �:�;

CHAR,LAUTH

Abordando o problema da
transferencia de jogadores de um

país para outro, o sr. Rimet
acentuou:

QUIZ o destino que eu viesse
8 este continente jus�amente nu

ma ocasiãll ocasião em que essa

-1--. questão está sendo tão vivamente., \
Agitada, em con,.�equencia do

I'

i

Sereia ..

J
c�m neary Fonda-George Drent-Dónald Crisp ........MRrgaret Liudsay:_Fay ,paioter ,

.'

O romQnce arrancado do Coraeáe de uma mulher para e.mover o coraeãD'"�o mo�.lo!
N'o p a�complemento Nacional D. F. B.,_ilmportaote: 56 terão ingresso gr.tui- Apesar d05;�levadissimo custo deste maravilhoso

rogram FOI Airplan News D. 21138 to .as pessoas ':Iue apresentare�perma- f�m9 Vigora ..

, 'h'prel'o.s·'�· 2$500 ",... 2$000 '.
• 'nentes expedidas pela Gerencla. 'rao o� ", �. " .,.'. ,

Murilio Nei

do festival ,d·o
Sport Club

Prog'rama
Fstudantes

PatroC"!ina'do pelo Aveí F. c.,
no campo da F. C D.

SANATO·RIO "SANTA CATARINA",

Kiralyhegy'
DIRETOR- PBOPRIET�BIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria ,_ Estado
de Santa Catarina

O' melhor, estabelecimento, perfeitamente aparelhado
p&ra o tratamento conservativo e cirurgico de dElençaEl pulo �.

monares (pneumotorax, frenicotonua, toracotomia). JLete Sa
natorio encontra se localisado na E9tação Perdizes - Vila
Vitoria, na E�trada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada li'
estradas de automove}, com clima galuberrimo.

O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Rajo X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
para exames' de escal'rO, fezes. sangue, etc.

'

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

,'.

Artigos ,par� a Pascoa
Domingos José da Silv8, proprietario da Padada Cariocà

tem o� prazer de comunicar á sua distinta freguezia . que, acaba de
reéeber grande e vadado sortimento de artigos� para· ..a Pascoa, com
preços ao alcance de todos. - '.

'

,

Os pedidos serão prontamente atendidos 90, Bar PicoM. e na

citada Padaria Carioca,
' ..,

N. , '

- �.:V�
3
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PIlatos, o famigerado governador da ludéa, assina a sen

tença condensndo o Divino Mestre, - oL)doce Filho de Maria, ao
ser conduzido pelas ruas da ingrata cidade de J rusaléro, vaiado

RIO, 8 - ,O D
.

d pela turba desVP.iraca com uma corda no pescoço, tendo aos
« larJo a '

.

N _} . 'l hon.bros a pesaria cruz, onde devia ser pregado e morto no monte
oite> noticia que oepois ( e

' -

'. 'I) Complemento Nacional D. A' 4 30 6
Bedaeão e Oficinas uma lúta verificada entre' ho- Calvari«, � a iniqua e revoltante sentença é mandada cumpnr

F.O.
- s , , ,30 e 8,30 horas:

R. Conselheiro Mafra 51 mens no Lugo da L'lrll� um I
pelo. pregoem,l

. . . rI'.J.
Em soirées

Florianó oUs -5. C3ta�ina I deles ameçou _ o seu c .ntendor. A turba maldlt.a, aos gralos de alegria, :ID verda eiro "é- j 2) Uma viagem a Parts -

,P dizendo '1ue revelaria o seu se_llirio, em) r .ende o caminho do Golgota. e cuspiedo Df.� flices de! uma gosadissima comedia da Um yankee em Oxford com

Agente3 correspondentes em to. gredo sobre o misterio qu- en [Cristo, arrancam-lhe o seu manto de purpura, ,qu� haviam posto -Fox com a Familia Jones. �o�ert Taylor e Maureen

das as localidades do Estado. volve o desaparecimento J, Ivo. aos seus sagrados hombros e vestem-lhe a sua tunica, para que f)

C fé M t I d
'�ullivl1n.'

ne Courtou�er, a b�la «' \- rct> ,
reconheçam; colocam o pesado �Aadeiro às costas, e o fazem ca- 3) a

I e:eJao ��F:: a :� PreçoS'-2$500 e 2$000.

C I b
"." U I'

,

I, ,'d minhar, aos empurrões, ao logar do tremendo suplicio! rave co, q

. O a ,O r a, I' a o m po ICla' aprcxr.nou-se o
A d' 'd' I I d C I

.

t reune a exuberante b ... lesa
, � h . I d _] trage Ia que então se esenro a no a to o a varioor-' - .

ornem, que e cxp ora or 00
d I I brel

'

de Loretta Young ao prin-
lenocinio, e deitou-lhe a mão. nó.-&.e °Ooro&Ma

e
,

ugu rer

id di H id d cip-e do romantismo: 1 yrone
E t tã t'

..asras prometi o então, para re irmr a umam a e

P JI
I l conceito expresso em artigo a. en ao, con ou que o

I'
,

I" d d )' ower
- • •

-

f" h
. J da Ma( u a originada pe o pr'm�lro peca o e e todo o cume' ,

de colaboração, mesmo solicitada, amigo que _ug'ra tIO a SHlO tes- ..

• �

.

f ,} M Ido de di ''''

não implica em responsabilidade t h d
. -

d que manchou as conciencras, - pagou com a morte 10 amante o Prece: 141>000. I ar peSO-come Ia com J

, eriunr a 'O Il�SaSSI(\lO a mun-
,

' . 1I:t !jp
Ch I Chou endôsso por parte da Heda- d' O d tã

.

t' sacnlicio de baixar á terra para salvar os seus algozes. O lVlestre
I

a: ey Ase.
- ' ana, es e en o, 10 orma o". .

doutri
.

id b d d I

çao, d"d t' " d inimitave], CUjas outnnas tem resisn o aos em CItes e to as as -A's" 30 630 e 8 30 horas: ,Doi� aguias em voo comA '8i t
- a u I o vel'pe' 100, vem sen o

.
- ,-_. f' _

' , ,
�

s na ur.qs
,. J I I" d'l'

, paixoes, fOI então; erguido ra cruz. que o iseram carregar, e no I Jack Senny e Una Merkel.rea .z acas p= a po reta mgencias .

d d Sesso-es E'egantes
"I f- d t cinio o enevoado do Golgola é o seu precioso sangue errama c, -

• ,

em SlgltO, a im e cap urar o . ' '

'

P 1 $000homem ue conhece o se redo inundando as. encostas aa colma.
. .

reço: •

b ",�. n
g «�'al, nas tuas mãos entrego o meu esplrlto»! A revelaçt:o ddinitiva,absoluta

'

• ,50 le r lç[lOL ,

E'
..

I I dI' , As 4 30 630 830 I
'� __M'''''' -' stava cumpuda a ternve s�ntença avra a pe o Insensato da genialidade arti�tira de Bette ,- J' I e) i iraS:

Decretada a Pilatos.
,

DavÍs! Em solréesSó para a capital:' .. in te r vençã o "

- A nOfsa ,Igreja celebra, hoje, ,todos O� passos da v,d.a I Uma i .. tnpretação ex!raordi-
Mês 5$000 ! _... . "doloro!a de Jesu,; CrISto, desde & sua pnsão no Horto das Oh-I naria! A dupla do barulho conl Dcl.-

!
no n' uniC IP IO veiras, entregu� aOl: algoses, por traição de -Judas, até a ma mor- Uma performance inatingivell

-

nielle Darri.eux e Hemy
A correspr,nd�ncia, bem

,co�o de Cam poS te oa cml. Antes de terminar, reahsa-s� a tocante e expressiva Garat.
os valores >;'( lallvos aos anunclOS ,

'd A _j . ô'
, JEZEBEL

• ass.inaf;l,lra:l devem ser enviados . .
ceremoma a- o(lraçlo .a cruz.

,

ao li�rente FLAVIO FERRARI. I NITEROY, 8 - O mter-
I .Por costume antigo, pregadores no pUlplto, falam ao povo O maior �ucesso cinematogra-

--, ventor federal, atendendo ao pe- scbra a PaixAo e MOlte do Divino MestD e Q exortam á pe- fico depois de Emile Zola.
,. I dido de demissão dI) sr. Luí� nitencia e arrependimento, mostrando-lhe; 8.0 terminar o samão, ü Um ca�t sobe,bo, brilhante em

Costa M a I a
I
Sobral, prefeito de Campos, as-, Veronics, r('p�esentada em um pano de lmho, branco, com a ima-

que brilham 8ette Davis, He'1-
se ('á j U i gado.' sinou decreto, hoje Á. n'lit", de- '

gem de Jesus eSlampada, relembrando assim o alo de Santa V ro- ry Fonda, George Brent, 00- .

ma is uma I cn.t�n�� a ,intervenção naquele. nica que, encontrando Jesu3 gm- caminho do Calvario. vergado ao nald Crisp,Margaret Lindsa y
vez, n G) d ià 10 i IJ,UmClplo, p'!lo Pí&ZO de 60, peso da cruz, que carregava suarento e .c.a1lçado, com -um lenço . I

I
(lias. I enxugou-lhe o rosto. Em recompensa deIXOU Jesus nesse mesmo Abrirão as sessões:

RIO 8-J é C t M' P.{a exercer o carco de pre·' len(�o imprel!d, a sua santa dige. (A pala.vra Veronica, deriva·Jê
, os os a .al', o, f" f

.

d
::r ,
.' ,

,

d' 't d t d
..

d
' elto mt:!rventor, 01 nomea 0, tm das duu exoressõe" «vera e lCO») til verdadeira Imagem. Complemento Nacional DFB10 Igl 1,1 o aL or o assasslOJo o i '. S I B I ,', -:

-
, , 'd TS d S" F,' ('t l'

comlss.o. o sr. �,o rallt.

'"
-Sexta-feIra

!la�,a,tedr,,,1 provlsona Veneravel Or em er-
acs> e aO ranClllCO, a o I

• •

'
,-

,_, _-, '. ,. •

ocorrido ha cê�ca de do�s anos, ,- 1 ce!ra de S, Fr�tlclsc�� fo;sm ;e_fc:luadas o� segum:es �ertmoma;�:
'e cujos julgamentos anteriores fo- •

i � fi 9 horas mls�d dos ,P��,�flc3d()s. l'om �- assIste9cla de �1la ,

ram nnulados, comparecéfà no-·
-

IDr. 'M!gue I i e�il, o sr. Arcepls�o Met(9p(�J!tane D. Joa�Ulm Domingues de O· contendo reportagens de' frisante
vameote perante o Juri a 10 do' Boab a td í bIcai Canto da P�'XâO, S�rlnão �omemorahvo ao, alo, Adoração Rtualidade. '

corrcrte estando a SUa defesa I ,da CrUl. Das 14 a� 15 horas; Via Sacra', segumdo-se a corno'

$5 O 2$000.
;, � h <, �'; ,

a cargo' do jumconsulto f.varisto CLlNICA GERAL- !veote cen.l da,.Descida da.Cru"l. A's 18 horas, Oficio de T�e �._�reço�-2_�,�_e_________ _ -.

de Moraes e do advogado Este-' VIAS URINARl:\S lvas e em. stglllda, a_ ProcISSão, do Enterro, :vendo-se 0_ esquJe
Revoga�ão de Mandatorio Gaivão BueDo. I Esp. em molestiad plumo'pul- I sob o pahum, COlldUSldo pelos Irmãos do S. 'Sacramento e o do sr.

, '!r
monares (Bronluite, A'WB, I

Arct-pispo, condusido pela� mais altas autoridades do E�tado.

Tubercdose,etc.) A Veronica foi representada pd) dist,inta senhorinha Nazjra S, O In8tituto Cientifico São Jorge S. A., com séde nesta
i MansYT; Maria Madalena, Araci Lopes; S. João, ��adir Ca capital á rua Senador Dantas 41, declara a esta e ás demais pra-

Consultas 2 ás 4 !trs.-R i minhll; os profetas, .lacina Brite,. e Selma 'G.'lndoJf; José NicIJ-, ças ?� i�terior., para t�do.s os efeitos leg'is, <Jue P�)I', d�spacho di)

joão Pint�, 13-Fone.' 595 1eme5. Venina Reais' José de Arimatéa, Zllá de Brito; as Men,lSSImo �UJZ de DIfelt� da Var? de Reglstro� Pubhc?B, exart\·
R 'd

.

R J P' J r
' o'"

P
.

O'
. f do em requerImento seu, fOI revogaaa :1 procllraçao por- SI passadaeSI enClé'.� • oão mil"

I'
tn s -Martas Z.lda, Ezelta ereUA e Onella hvelra.

I
1 em 1937 aos senhores José Migliano e Humberto Scarpa, por ha-

-Sobr.-Fone 121 4

,_ -,' verem cessado as funções aos mesmus nesta data atribuid-as.
------- -------- Rio de Janeiro, 15 de Março de 1939.

O generAl '_ AI�aroi
,Sul Ameri�a CapitC'ilízação O Diretor..Administrativo

H.rl.ate vbllitou o:

·Intervêntor fede�al Inão sa"

S. PAULO, 8 - Em vi�ita I
d" , I
e cumpnment 5 ao mte: r ventor i

Adernar de B, rro� eslt ve hoje i

no Pahç_io do,
,_Gampcs ,E'iseo&_;

I
I

JOUj

fPara o distinto beletrista M. Callado Junior)

daGAZETA Sexta-Feira
"(;ulDpra-s@ a 88ntenea"

Dirflltor - Proprietario dAI8-I) (:ALLADO
----

, Florial1opolisj 9 de Abril de 193!) L;. de Nazareth

Expedi���el?PI�r'�c:t� �oT.
ta ao cartaz

GERENTE:

FLAVIO FERRARI

Ano
Sem�stre
TrimJstre

50$GOO
30$000
15$000

Alô! Alô!

Todos os titulos em vigor. portadores de uma

das combinações supra, serão imediatamenfe amor

tizados pelo capital garantido a que, tem direito na

Séde Social: Rio de, Janeiro ou

. com o Sub Agente Adolfo
Boettcher, Florianopolis, Rua
'Felipe,' Schmidt 11

O proxlmo sorteio de amortização será reali
zado no dia 29 de Abril de 1939.

Trrrimmm•..
-Alô I
-Quem fala?
-E' da A MODELAR •••

-O Sr. Jacqu'is estV
-Não, o sr, Jacques está via-
jaDllo •••
-,vialando? para 'onde?
- Para São Paulo e Rio,
bia?
-Não, mas qUlândo é que ele
voltá?'
�lunda Cei, a, �em falta ele já
.atuá aqui, pois_ vem no avião
de domingo da Panair e segunda
feira ele iá estará aqui na loja ...
-Está bem, muito obrigado, sim?
-Por nada, sempre as ordens.
E' ,o que acontéce' o dia todo

na A Modelar, aguardem poia,
leitore, a chegada do Sr. Jacques,
que trará consigo um variado sor

timento de artigos para inverno.-

A mais importáilte (:olDpanhia de Ca
pitaUzaeão da Amerlca do Sul

Amortizações de 31 de Março de 1939

No sorteio de amortizações realizado em 3 I
de Março de 1939, foram sorteadas as sej!uintes
combinações:

NQL QDA Afl fAV . 'RIN
I,

o, general Alvaro Mori"nte. m,,-!' I
Dlstro do Supremo Tnbunal MI-'

- I'
lita�, que pa!so� hoje po� eila;1
capItal, com destmo ao RIO de;
Ja�ei[a. . II A, maior Serrâria deLenha

.

'

Fone _1.100 � �

,
-

-

CARTAZES
-DO DI_A

, CINES COROADOS

Rex, às 2 horas:

I Matinée das moç�s-

(

PR.QGIt,AM�S"DE �OJE:, fi' Donzela de Salern com Clau-
-

dette Colbért e Fred Mac
Odeon, O lider dos I Murray.

' "

cinemas .

'

Um rapto complicado com

Chester Monis e SaIJy Ei·A's 2 horas:

Vespe�al Lider
lers,

Preço: I$COO

Imperial, às 2 horas:

Matinée Infantil

Preço:-1$500.

� ".
.

v
..

-

',,'-'"

FOX AIRPLAN
NE\VSN. 21138,

Salvador Aldif_cio H.'tagUa

I
LivJ'aria Schuldt
de H. o. ,LIGOCKI I

Livrada, Papelaria, Tipografia, Encadernação. e Fà- I
bric:l de cad �bos de borracha ,i

Artigos para escritóriJ- Livros em brancOs-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brif1quedos
AçeÜam-se encomendas de «cUchés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu-

, tilizar estampilhas
I

Hua Felipe Schmidt, 27
Florianopolis Sta /Catarin�_' :

i
I41 P.

Casa-- "A CAPIT L' f""
de I inverno" para homens,

-

riado rsortimento,
Artigos seflhoras

na Casa
Mafra n. 8

• •

e crianças, maior e

"A CAPITAL",
Filiall Rua Traj�g,� I,n. I

���-'����������--��'�rL��--
_.triz, . Rua Cons-elheB,ro

. �, J" " ,i, , .. !

•

mais va'"
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Q.AZE:TA
�--------��------------------------------------------------------------------------------------------------�--------

FloriaDOpolia-1939 ==

AGAZETA
L

ADOLAR SCHWARZ· I Accaclo Mo-I
C

. .' .'
,-

,'.

Endereço Tetegrafico: A['.)OLAR relra empanhla NaCional de Navega ..

Caixa Postal, 32 temseu escrip-
_

•

S. FRANCISCO DO SIJL-S.GATARINA tório de advogada á rua ça-"'� CosteiraAGENTE OAS SEGUINTES elAS: U.
Companhia Salinas Perinas-Rio.

Visconde de Oure Preto M" t M iti Pt" FI'" ...Pring Torres & Cia. Lt,da.-Rio. oVlmen O arl Imo.. ar a or'8napo IS
Navegação Brasile�ra Ltda.-R;o.. n. 70. _ Ph01W' 1277.-- Serviços de Passageiros e cte CargasNavegação Cabofnense Ltda.-Cabo· frlo. '- __,...'......._--

VIAGE�sntl�rÊldA� ��RABSUôcntAPsOR·ERITNO(DJ<?�IIO). DE Ilcaiupostal.ll0 I Fretes d.e cargueiro:JANEIRO Navegação entre OIDVl e e:

SANTu5, ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,

T-
--
-

diretamente, sem transbordo. ftJXIR Df NOfHlEH1A Para o Norte
T t d �P"'!�"-d� 'eCllU'�;; 0&,�em sempre vapores em por o, carregan o.

, $I.'J;n"j,.'iI!1oÉ ""'m� i&t �
Encarrega-se de classificação, medição e E�BARQUE, de f, ...��� ;"'�I$�i - �.

'

todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em toros, .:;; n�IDM
, elc.; cereais e mercadorias em geral, para qualquer po�to do ,fAPINHAS

norte ou do sul do País, bem como para o Ext�[Jor:
'

<U.LÇ!�II Recebe cargas de importaçãc,do País ou do Exterior, .' "'� 'EU!
para desembaraço e redespacho para as praças os
-

do interior. ':4�C'.A8
ESVIO DA E. DE FERRO-ARMALEM PROPRIO :�� ;Jr�,.T�-;\�(i
Serviço Garantido e Rapi1o-Preços �v1odicos. 'ICft��� �

'��i!5�i2!S&Si®&${!i!iiff'!i4tlii"iiJa=m li,�� ''',,�
.
-' lP i., @ii i . .

.

,. �,io:{" _
.... ni� �.""'s.

8·AYA".,.A$�
6Rlii�';.e-.\;

.Dr. Joaquim Madeira Neves
�-"�íi,;'!Ç'r4
�S1!o-,:.e.._._'�

1\/1 EDICO--OCULISTAI
I Forma-:lo pela Faculdade �e Medici�a da Unlver-
II sidade de do A.IO de Janeiro '

Clarno G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, D

(Sobrado)
Tel.-14GB.

1 Dr. Padro de Moura ;':1
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone rr 1548

i' Banco do Brasil
Capital 10G.OOO:OIO$fJOI

FUlldo "8 r••erva v- 258.748:100$000

,EXECUTA TODAS AS OPERAÇIES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM Te.o • PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANG, No 13

��. ;,-';:�Xf-.O"':-�
.

ADlna" em'conta. corrente, os segúintes jures:
Dep. tóm JUf!JS (C01Vl_E�CIAL SEM UMIT-E) 2%· ala
a.t,. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

)e,. populares (idem de 10:000$) 4% ala
!)ep'- de aviso ,révia (de quaisquer quantias� com .retiradas tam-

bem. de quaisquer importancias).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de '0 dias

DEr.SITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
per 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 e das 14- ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11�30 horas
, Ei"dereçô- telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114 ,

4% a. a.

:5% c

•

-,�, .

"A ·Gazeta'·
«A Gazeta» encontra-se

á venda no «Salão� Pre
gresso»

__pc :..!Ç_

INO'ICA

-

Para f'_'Sul

o Faqrete lTASSUCE' sairá a13 ·do O Paquete �ITAGIBA sairã a 9
corrente para: corrente para:

Paranaguà, Antonina
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e CabeJelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de [aneiro.

Alegre

tmbltusa
Rio Grande

Pelotas e

Porte

AV·ISO Recebe-se cargas e encomendas até a yespera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias' das saídas dos mesmos, á vista do 'a·

testado de vaçna. selado com Rs. I $200 federais. A bagagem de porão deverá SEr
entregue, nos Armazéns da Companhia. na vespera das saldas ate as 16 horas,
para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especíaís. .

...

ESCAITORIO-PRAÇA 1:) 'DE, NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
,

ARMAZENS-.CAIS BADARÓ N.'3 --(FONE'1666) -END. TELEG. C')STEIRA
Para mais informacões cem o Agent�'

J. SANTOS CARDOSO

"

Tratamento clinico e cirurgico de todas as males-
- tias dos olhos

Curso de aperfeiçoamento na esp�cjalidad�, com o dr. p�u·
koFilho, no Serviço do Prof. _David S�nson. �o !10sp�tal

... 1 da Fundação Gaffrée-Gmole 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

I RESIDENCiA: nua Tenente Silveira 57 Talef. 16�1,...,....
&:ifiilíiil"'z

.. ._

_I"
Dr. Augusto
.de Paula

�..u��.��,::<

;MEDTCO
DOENÇAS DE SENl10-

RAS-P.�RTOS ,

Operações
Consulto rio: Rua Vitor'

Meireles 26

.A's 10,30 e das 2 as 4 hs.

Residencla: Rua Vis" onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Ceesultorio, 1405
fone: Residencia, 1155

I
'.

, I
I •

i
, I '

! A Eletrica
PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN
TENAS DE RADIQ. _ CO�SERTOS E AUMEN· .

lOS PROCUREM
.-

A &:LETRiC ró..
TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VeNDA POl'{

- PREÇOS SEM COMPETIDORES N i\ PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT.

JOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES! VISITEM A Elétr.-caRua Jeio Pinte na 14 ....

ACABA DE REC�BER UM FINISSIMO SORTI-
MENTO DE CHUVEIROS ELE.'TRICUS, NOVI
DADE 'NO RAMO-AR rICO GARANTIDO

Venda e instalação de contador de luz e força.por
preçes modicos s6 na Casa A ELE'TRICA.

: 'il q
.. ta

Dr. Carnará
Martlns

Cliníca em

gerei
Medico especialista em

Molestíaa do Estomago,
Intestíno, Figado e

Recto
CT!JRA IU.DIGAL Dii
HEMOl\RftOIDAi EVA
lUZBi SBM opaRACÃO .

'

, :I IEM DOR
COlfSVLT AS:

A' Rua Trajano ri. 1
Diariameste das 1T is 19 hs.

I ,

1---
; Dra Pedro de Moura Ferre

Advogado-
Rua Trajano lo (sob.)

PRODIGIO, significa MILAGRE
M{LAGRE llignüica

'�IIAIlLAlJTB

usando o creme

�BARI.AUTD

dirá logo sorrindo: que produto'
maravilhoso'

·1 D' Aderbal �,
da Siiva
Advogado

p, 15 de Novembro, 3 sob.
'. FoJ'.\�;; - 1631 fl t 295

C_U_fs_o_d_._e_M_aq_uinas 'e Pilotil@
PRf;PARAM-&»E ALUNOS PARA �AM�i A 3v. MA�'
QlnNísTAií. .PRATI�ANTES �E MAiVlriASt.. M@TO�

.

�_, BISTAS E: A .TlJDO MAli �U1t iE REFEJ;(i A' "

Mi:��NIGA MARITlMA.

. út: .cJ'lh1i.E�'SA.9i lill::VliRÃ<J IHRP-SE
AO sn.

. -'

O:VJr.AMPIO', � jJiÜ . ,li:
l.An.9 13 •••AlIt,
FLORIANOPOLIS

r) '5 n
"" --.,....�-,�

�-

�- .. -::s�

San'd-alias de Tirai
CALÇADOS FECHADOS aos menores pr.ç..

e calçados de tocas as qualidade$
Novo sortimento, 3 vezes por semana

TAMANOO. mexlcaaes para
,Praia de' 'Banha .',

� 0,.

CINTO�, PULSOS. OLEADOS. COR.8M,
BONETS. LUVAS, etc.

Importadores di Artigos para seleirss e ía,ât6ir_ ,

Fabrica de Calçados -- BARR,.'AO.
DEPOSITO; RU.� CONSELHEIRO MAFR,A, ••

A. LHE:U�I!:UX
iA·

Só
'Consulterio Técnico de

í

,
.

IVO A. CAUDURO PICCOLI
.

�ng.�,helra Oivil
,

Prcf!ssl4)nais halDilitaao.s para.

G$ �.mGa Cite 'engenha-ria
Admlnlstraçãe.: construçãe ._ reforma de '

pagamentos em prestações

"'roJétus em geral
,

E'sc'rit.rio central: Rua·7 de Seterrlbro, 47
rpo r-to Un-j ã.,

_,o

lt;. } I

Clnfort.,
ComI

JAe

liatin,ãl te leleza
----------------------------

ECOhOrtlia
nos Trabalhos' do

todo'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA, 1939
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t I Serraria 'S�o JO�Q'

11. f •

Vi aç'ã o Urus:sang:a
, SEGURANÇA - .. RAPloEZ - COMODIDÁDE

Dirigido pejo socio JOSE MAXIMO
TRANSPORTE I E PASSAGEIROS E CARGAS

..."
ffff·f[fff[f[·f.fffl .. f[f'·· •. fffff.'f···,f····'..,,·[·[·"'C:'['['['[···[···Cf·f·f··["'··f·

ENTRE ARA!7ANGUA' E FLORIANOPOLlS
'

•. ala nd . por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma,. Cocal.
Urussanga, Oi:eillls, oS. Ludgeró.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN�IS em combinação com as

linhas de opious Araranguá-c-Porto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás terças-feiras e sabados J

. ás 5 horas da manhã
SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e d .miugos.:

, ás 5 horas da manhã /

A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas-feiras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
"'G.ENTES-Araranku�: Bernardino Maxtmo- Ferqu;
hinha: Gabriel Hllrns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho
Cocal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga: P 08anO;
Darniani & Cia. -Orlcans; Irmãos PizzolaUi-Braço do NorteAd�i80o Alexndre Snin

A.GENTE EM FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES
Ilua TraJano" 2 -FoDe� 1&:55

HOTEL DOS VIAJANTES -- procurem para se hospedar em A,raran"uáf
. �oRr.��!��� .

- JOSE' MA,XIHO I
. �

Diga ao seu amigo...
Ou a sua esposa.i. . Uma assinatura mensal

J 'A V A Tingimentos pôr processoa ultra de A GAZETA custa
moderna, em ternos de homens,

$
,

v�tid����. erou�nb� de ��.a.p.e.n.a.s.5�O.OO���.�•.•�•..��·.i.#.��.�e�..��*.*.-.-.Y�M�-M�.2M.s�a�·��e�·��.··�a�����·�.-�·�.'erianças,
Seleta! é sua

I'
Tinturaria...

.

I

I TINT'H\ARIA e CHAPELAIUA

I Seleta
&4\.M.

I Rua Tiradentes n. 7......Fo08 1213
i

�'G�R�A�N�D�E�H�O�T�E-L M �'DE; ;01'PROPRIETARIO
'_

Kuhn

no distrito do Estreito

metros.
Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

Bem sêca e de otirna qualídade.

o CAI! E'

I DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO

Avisa á sua distinta tr-guesia que dispõe de otirna
sorveteria. estando habilitado a servir (JS mais es

plendidos p'colés, sorvetes, beijos frios etc.

4 �9- h 4 $; iI- -:r:®j ", Mi i' ,. MnE

••••••••oeeec•••••••••••� .....

" Perola - Restaurante "

Montado a capricho, com um corpo de empregados
habilitados a atender todas as exigencias de sua

seleta freguezia, Perola-Restaurante mantém
um serviço de chá, dôces.: bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

O restaurante manterá uma carta variada para
todos paladares.

Limpeza, prontidão e gentileza, em atender sua

distinta freguezia.

Praça 15 de Novembro n. 19

João
CAIXA POSTAL, 82 ENDEREÇO TELEGRAFICO:

Grandhotel

FJ6rianopolls - Santa �atal'ina

.
.

Em prédio proprlo, de quatro andares, e inteiramente novo, dlspõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. farnilias, com luz agua correJ1fé

em todos os quartos '�, ,"

.

. .Trãtomento de plolmelra ordem
Diarios, 10'000 -12.004l-14,OilO e 16$000 " "

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO

Banhos quentes e frios a qualquer hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios te Telégrafos ..

Laguna .

. Santa Catarina

5 I A M
HANE'RY BLUMENSCHEIN

Madeiras em Geral
FABRICA: Rio Negro. Paraná-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31

End. '1 eleg. (,LAMINAX»
:.....-:

- -\.'.-

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

End .. Teleg. «LAMINAX» - Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Privatc

EXPORTADORES DE MADEIRA BRUrA E BENEFIC!ADA PARA A
ALEMANHA; INGLATERRAI NORUEGA, AFRICA DO SUL, ETC.

1 Gerente em Rio Negro: \Nalter- Brar-idao

CEPIDSITA .. IOS EM aTA .. OATARINA·'

HOIEIDCKE
•

FLOPlIANOPOLIS

..

IItE ..PlIE.ENTAN·TE. E

"OARL.OS
,

aUZlnaR..

,- .; '.�- �

BOSCH
Matriz

.......a'•••,..t., ".N••
••o'hoi: II. "unll. Filiais eln:

- - ao•• "••a••••� ....
__ tI.o n..... 1I.1 a. (�•• , )

1 du"�"r.tll""
•

"0..41..... "011__ ..._

••••• ti" ••••

" ...

s A .

Velas e Hagn

BlumenMU, Cruzelra eI. Sul,
Joln"ile, L�II.SJ L_lIuna, Sã•

.

,

Francisco rio Sul

MOSTAUARIO EM:
'"

Tubarão
-�--�-� .� 0-.f:�t���:���__

"

De ....�. fetufttlllall

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA Florianopolis,
Vl t lrrv e de
desastre o rei

do Irak

P
·

t d cionat, que se destina ao
ara a Juven u e estudo e solução dos proble-

do Brasl·1
. mas económicos do pais,

-

. Como ess�s problemas são
- de ordem técnica devem ser

Não ha, ningu-m discute, desde os minerais, a flora, a XXVIII resolvidos f6ra das assem,

te Brasil. mestre meior que o Iauna, b vida do campo com a bléas politicas. n i CdSO a

feesor Sud Menuci, o inicia- sua sociologia até a historia». O novo regime brasileiro futura Carnara dos Deputa.,r da reforma da escola brasi- NA ALEMANHA-A pri- é uma reforma do nosso dos, e p ir elementos de BAGDAD, 8 - Foi morto los sentidos e faleceu ás 24 h(.
a. meira escola-trebal'io foi inaugu= sistema politico. Não é. po- compe.t ncia especializada ,o�m acidente de, automevel o ras e 40 minutos com fr.stura do
Ele mostrou qual a vereda rada em Berlim; em 1891. sen- rérn, um repúdio aos ideais e� tais ,�SSU·ltu3. Esse or- r�l do Irak, Ghlaz" I, que CO'l- craneo e esmagamento do tf..
(" devemos seguir. No. entre- do a campanha em prol do ru- democraticos. Não é O aban- gao participará da elabora- tava 27 anos de idade, que- ha- rebro,.'
oto, si temõs o maior mestre ralismo iniciada em 1867, dono da democracia. A dt- ção das -leis que interessem via subido ao trono no dia 8 de O atestado de oLito {oi as.

nda nos talta, por parte do NA INGLATERRA - Os mocracia continúa. O que se á economia i1�cional ,e terá setembro de J 938. sinad I por cinco médico!'. A
ovêrno a concretização do centros de educação e a adata fez foi corrigir o que nela caráter consuttlv? op�Il�l1d_o data dos funerais será fixada
ano Sud Melluci. Enquanto São agricola de «8randoo Cley- estava errado. Foi emendar .sernpre que seja solicitado BAGDAD, 8 - O desastre amanhã.
o como agem? Os outros pai- don> e outros tem proporcionado os seus vícios. pelo I-'rfsidente da Republí« em que o lei Ghazi I perdeu a O herdeiro do trono do lrak,
3?

•

um estagio de catechese de agri- O Presidente da Repúbli· ca . ôbre os assunt s que vida, ocorreu nas seguintes cir- o emir Fayçal, foi proclamado
NO PARAGUAI- De uma cultura a muitos milhares de obrei- ca adquiriu. no novo regime. este submeter á su� conside- cunstancias. rer. ,

nlerencia feita pelo Diretor das ros, industriais ti: principalmente a faculdade de legislar. ex .. ração. O novo regime c!eou,_ ,O soberano conduzia êle pro- Devido, porém, a pouca id�-
scola. Paragulia�, D. Ramon mineiros. O mesmo fez a alerna- pedindo decreto ..lei sõbre a também. � Consetn i Fede- pno o automovel em que regres- de do (ilhe d� Ghs:t;, pois tem
Cardoso, que comentou a ques- 'lha em FEegerhor� e a França organização administrativa nl� �odlflcou o I ste.na de sava ao Patacio quando, o veí- apenas 4 anos, a r- gencia foi
o, com pleno conhe�imento de em, Vilemur.

,e E isso decorre da sua pró ��:(.·Içao. do Fres.dente da culo em plena velocidade, foi confiada ao emir Abdul, cu.

US8, t)orque é autoridade no Para levar a efeito essa parte prla responsabilidade pela 11\cpublle�, que será de êg�- d� ,encontro a u.n poste de ele- nhado e primo do soberano de-
sunto, gostosamente, destaco do vasto programa de educação ação administrativa do go ':a ,em dlant\!, por sutragto tricidade, [uríto,
te topico: «La reforma esco= P lpuhr, o governo estabeleceu vemo. Da eficiencia dessa Ilndl�éto. Al)t'gamen�e, o .su.. O rei perdeu imediatame!lte O novo regente, que ?,osa de
'r fue imciada, em 1936. de I e$co��-j)adrão �;n. cada uma das ação nlnguein póde ser me_/ fr!glo era d réto

..
isto e, � I iO'ua1' grande' popularidade, é filho do

uerdo C1n la ley dei Congreao [ocalidsdes rurais Importantes, qu- lhor [uis do que ele Atri .. el:.. tor votava dirétarnente o ,

de cí rei Fayçal.
el proyeto presentado por el são centros de localidades m-no- buir ao Presidente d� Re-: num cand dito á Presidencía

t -I .utm grupo de cI�coen· .--- ..------- ..------ ....-----
.

E I d Ih '

Id� República O '" > gera
a e el ores, sen o vmte e -onferenclanle.

, ,

res. ssas e.�co as, e a�are, a·, publica a responsabilidade � �t UI. 'iU,-_
r'

•

cinco designados nela Ca- A Gazeta, acha-se á
Coo "" ley s,e l�trod�Jeron menta esp�clalizado. são

r
mteua- pelo

.

rendimento �e uma I
v

," s'_m'pr�, p?r ')�as:ai) "'�� mara dos Deputados. e venda no Salão Progresso
s segUlentes modif caciones; dS m-nte custeadas pelos corres pu- máquIna q�e ele nao possa I

c . 11 an la::, e.eltorals, gravls 't ,,' I C Ih-stableció Ia edad escolar, S!' blicos. Para q!le as comunida- remod�Iar de acôrdo C0Tr. as �i in 'IS agH IÇÕ �s. dese-ncade- �IJ� e :1 �nc� pe?d d�sC dO Pe�so Il\a I i ..
lasif�caron las escuJas en infe-I des rurais distantes e de escas" exigencias da ação seria um I a Ido crises nefastas á ªd- e t�� , en �e ,_CI a

_

os e

d:d . h' .

iores, medIa y si agr�gó la sa impottancia não hquem fóta cuntrasenso um absurdo I m:nistraçã I e á vida ec�nô.d
nJ Jrta �e�éu allao, ,nao po-, a as C:?'s--, b ' '

"d . l .- d
'

I I, - I mic d "Agor fiCOU en o, por m, recaIr a es· .

h I
-

nstrucl(l� o, fI.gatona lexlgI ,a dPor dO j) ano, ,a a

adçao f leh·
ucaClOna Mas, o novo r<:>gllne nao " � I, Pj.�hé't .a � á' c'jlh:l em membros desses pan D .-S.'ii ConstttuclO� para os elU a- 03.0, se re�mta � a as �ess,e exclúe O Poder Legis!ati\:o, se� 10 Irl( Ir

.

o o SU.f glO, d'Jis corpos. ou das Ass�'m'
.

,

aDes paraguaios. sentIdo, foram cnado$ os CUCUl" Apenas dá a esse poder for· S ,.<.1) u PreSidente da Re-
blé L 'I t' d E l P Ive5••, I J d I I' 'bl' I 'I I' as eg!s a Ivas ,)� s a-Luego a�rrego, ,en e p.�n e tos esco ares, ,�m que são rec a ma nova, para que êlr pJS P�I Ica, (' el o P?r um ciu t'-; d: s _.

-

stlldios se tntroduJeron asslnatu' m'ldos o auxlho e 1\ colaboração sa corre�ponder aos seus I g'o
eleitoral assim

organiza-I Só h á I'
-

d' ét MADRID 8 E t
-

'I I f' d d d
' '"

d' , avel e elçao Ir a ,- n ce ali
s �ur.vas y ,Utl eS como, a eco· e etl�a os mora ores e$tas co- fins. A Camara dos Depu-,

J' -

quando o Presidente da Re- varias personalidades r-epublicll-o la �omestlca, la pu�ncultura, �uDldades. tados vai ser cons�tuida- â�
_ um grl.<pa -de elcl!ores pública i!1dicar can jidato em .n3S ultimamente aprisionadas" en-I cotloclmen� ,dei COdl,O rUL' ApreendIa radlos outro modo. Cada Estado de! de ,igq:.\Jos p"'as C:l.113raS

I
oposição ao colégi\. eleit Jral, contra se o sr. H nche. prefeitode los tra ajOS manua <.:�. •

a

por 'alta tle registro pequena população taá o Mun'ic;pais ,elegendo cada
I
devendo, nesse caso, efe- .:!e M"drid, os deputanos cornu-

nsenanza d� Ia. lDdustnz�clOn RIO 8 - Tendo havido 'mínimo de tres representan I J,:' sta !o um I1Ú,I1('ro prop�,r- tuar-s� um plebiscito isto é. !listas Zabalza e Florencio SflU
e la�, matínasj pnmds lnac!ona. õlgumas' apreensões oe aparelhos teso Cada Estado de gra�de, (!vnal á sua p�.lI)Ulação não uma ccnsulta ao JlO�o, que �a, Pedro ValapaJos e um dos
es, ?(r'd e

d
cu uvo e a tterr�, �e radio por pá,te de Sl1pOStoS população terà o máxl!,"o I p Jd�nJ0 porém� o m�ximo dt!cidirá entre os dois no:nes 1i55a5sino� de Calvo S\l!t!Uo, ViI C_UI a o e ave! y O!r�5 am-

funcion<l.rio5 dos Correios e Tele- de �e;;: deputaaos. Reduzido desse �úmero exceder de apontados. ..:ente Ssntamarina, que fez parteales, que constttuyen ,e. com: graíos. �ob' 'alegação de «falta (l numero de rep�e,sen�ántes, vinte e cinco por Estado; O sistema de eleição do do pelotão _ que executou José!emento de la tconfom:a rUiI8J, I de registro», o diietor da repar- aumentará a eficiênCia - ?a -' u 11 grupo de; cincoen· Presidente da República jà Antonio de Rivera e o. coro--I!on 1011 carateres un'Jamenta ('5.
f h' d' 'b- . 'assembléa ou corpo legls- . 'd' I d .. '

A '. -f A
'

Bde Ia escuela ara uaia. No ha tição ez oJe 15tH. ulr uma no-
,-.... '� . _

_ _ta_el�,.Lt.oI�_d�slgn�__,�-s"p�- O :�o�r.espo_n �, po�� ....

SI �,o, ,a .1elS rtla a, ,scamo e .

u�n�.
-

I � g "y Ia dizendo que o povo deve fa- l�tIVO, que será a .nova ,Ca . C'Joselho da EconomIa N3- uma garantia da .

paz 'mter-
-. T010s' fora;m- presas 'E:m Ali-

hnll
50

�
e.cui' a

I
paraguaia 810

zer i-modtr imediatamente lais -maTa· dos Deputados. E I�SO I c:onat dentre empregadores na -e da tranquilidade do l:lnte no mo (lento em que pre.erla. c acra y ta cf».
individuos. que se ,ap

..

resentarem s� .fará sem queb-ra· do �f1r.� li e e:noregadns em Tiu TIf'rO 8rasH. tendiam fugir para o edrangeiro.
NA ARGEN] INA-Quan- com essa f{llsa qualidade. ClplO. da repres�ntação pro

I
_

"F b( M1.

do A. Ferres, ex-diretor da Ins- Comtudo, encarece a conve- P?rclonal ao numero de .ha-j
trução Publica de Bu�nos Aires, niencia de SNem os aparelhos hltantes de cada .Ef',t�do, IS�O I AUX IL I ADORA PREDIA·L 5- Aentão president/� da «Associação registados mesmo na forma da é. de cada provtncla. A r�-

r
,

'" .. . •

Argentina de Mat'strmlt, com lei. para se evitarem as apre- presentação na Célmara dos! - u:2s
_ _������milhares de socios, mllntendo o en�ões qde terão de ser feitai Deputados não é �ma re- I

.Baoco Escolar;. acreditado es- oportunam"nte. presentdção dos Estad�s.1
tabelecim�nto financeiro, visitou '. mas a representação do pô;s i

a As�ocjação Brasileira de -Edu- '" --S:�'Z""*.'*""'::&,P� �rs"'"&"'"Z' uma vez que essa assembléa;
carão, em'-6 de Novembro de fi

..""'.... ""'.......

,_"",.d"""'c"'�"""'��l represente indivisamente. -a

II:r
" ,� Artur Pe ro arrelrao iii N'

- -'

t é o Brasil in-1927, pronunCIOU, bnlhante dls" 1ft e � �çao, ISo,
.

.. _.: .

curso, de ql�al destacamos os se- 'ie .

-

h I telfO. Fóra do estreIto h'jr:- t
guintes tcp:cús: «::re:o desde � sen ora -

I� z?nte ,das preocup3ções re-I' 'I. d � Ir glonallstas, a nova CamaramUito. que, SI re-a men.e 8 e U· � partic pam aos parentes e � . .;
.ação deve assentar-se na ob�er- d pessoas amigas que !lua fi- � d,)s DeputarIos, poderá se I
v!;ção e na -:xperÍencia, os mes- i! lha Lacir contratou casa· � tornar um ó t Im.:> ele-

I
ti es os profes30res e os lilunos ij mento com o sr. Darcy � menta de colabJraçao, com!
dev�rão estudar, diretamente e � Strauch Marinho. � O inter�sse excl�sivo da

i
fie preferencia a economia rural Iil FPOLIS 4-3-39 � prospendade nacIOnal. I, .. e '

I'l., O
.

.

rm suas diferentes IJ o hhdades, �Joo�����r-���5!1 novo reglm:r,creou o
í

':r A.R FRANCE li

necessarias
,

!,
Retoranas

(t:::hlqllioha Bodrigue.)

Ol9tribuição de 31 de Março de 1�3�
Aprovada pelo Snr. Fiscal Federal em Porto Alegre

, -

PLANO"A"
-

'C�nt, 33-E<ich K',rmaon Blumenau (saldu) 3:000$ Antiguidade
» 35 --Erich K lima0!) Blumenau (parte) 6:000$ t;

J) 295 -, Valerio Gomes TiJucaa 10:000$ Sem Juros
» 193 - Contr. de emrr�stjmo BlulTlf'oau 10:000$ » »

» 29B--I\llax Mavr S'o. Rio do Sul 10,000$ » »

» 661- José Cand,du BOlba Santo Amaro 15:000$ I> »

:II 927 --Leo;:,olin Gerrner Brusque 5:000$ lo »

» 74 J<"hn L. Ffe--hel Blumenau (parte) 13:000$ 'O »

» 552 -üistian I W�}elfer Rio do Sul Caldo) 6:500$ (')m Juros
� I 17i - CIC-/\ntecipações B'umenau 10:on0$

-

» lt

» 344-Vit'ira & ClIrvalho . FlorlanopoUs 10:00. $» li>

li> 724.....:..Nicoll\u E&lefano Silvas Florianopolil 12:50i.)$·» li>

» 1 05-Er. esto Lerche Joinv.le 20:000$»»
» 90ó -Rudolf Schmidt Blumenau 15:000$»»
» 65 -A. Hering Blumr.nau (parte) 7:500$» »

Resci�ões e transferencias: Contr, nos. l' 5914086 --802-85814057
10 1914061-1 098(4070-62(4079-1 000141 �9

11.030
10.799
10,723 .

10.719
·10.618
10,558 ,

prefr.reocib .

9,620
9556
9487
9.361
9.296
9.293Correio aereo
1'0: 100$

FECHAMENTOS DAS MALAS:

P N t• EUROPA, AFRlt:::t\,ASIA,O�EA�IA,ara o or e. cada SAB",OO, ás 11' horas nos Correios.
.

PLANO "Ia"
Cont.4048-Cr.ntr, de emprestimo Joinvile (�aldo) 8:000$ Antiguidade
» 41 OO�:-,Walter Uoger 'iansa-HumboI·jEparte) 1:000$ . lt

» 5057-Walter Voss Blunenau -

.. (parte) 28:50'1$ Sorteio
» 4517 -Sir� Domingues Schuldt Florlanopolll(saldo) 1 :000$ Serie I
» 4228-Contr. de emprestim'l B1umeoau _ 20:000$ J I
» 4187-Helmuth Fallgatter - Joinv.ile (parte) 14:500$» I
»5036-Herbert & Heioricb Blauig Rio do Sul (parte) 10:500$ '/) 11
» ,)692-Jacob Maffezzolli Blumenau 15 000$ » III

.

,. 5504 -Alfre10 Ehreobcrg Jaraguá (parte) 1:000$ »

Rescisões: Contr. nos. 4078 (saldo)�5041-4478-4Q52
4331-4176-4343-;50e (palte) 11:061$400

TOTAL DISTRIBUIDO NESTE E5 rADO ATE' HOJE 6.200:000$000 à
PRESTÁMISTAS

,
-'

lJBUGUÂI� ARGENTINA, CHILE, BOLI
VIA, PEBU�, cada TERÇA-FEIRA, ás 11
horas nos Correios.

Para o Sul:
prF.ferencia
5.239
5.187

Brasil"iEurapa em 2 dias

AGENTES:

Riggenbach & Cia.
Conselheiro Mafra,

preferencia
2.995
2.692

Ltda.
35

Ernesto
Rua

1eTefone: 1626
393

Florianopo I is i Sociedade Comercial Livonius Ltda.
-,

--

� ::-'<Corre� poodentes
---------..------_..-------�."·-N--!12.1 -.

• • ... • � "� .. f 26v-5,
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GAZETA Florianop olis�1939

QUER UM PERFUME? UM OBJETO PARA PRESE/NTE?
Pelo menor preço encontra V. s. a maior variedade na sua

oasr.::l �i r" ef,,-"} ride.

CA·-.-'S--A MACEOONIA
A CASA QUE

6
MAIS BARATO

T R A J A N O .� 6
VENDE

...

D�·_··
__

-tllili_�_J.&I!&_.
_III"11\:11ó;-'�,

$'·t-_-d�l!IIIm.--I!lIJ."'il'I'i!"""IIII_.m.jllllllgn·m·m·al·i51·a·Fa"r·)roll!lft:·.s�m..�Ílllra�LlIiilIé"'lia"'H!I!Ie·.$·1f!III5-a--R-·e"·�g-illil·"ã"'·J�o"'!r:IIM""'�i-l�í-t-a-r��V�i"r·u�l�e·n�t·o--a·t�a-.e pa r i:'t;m e.n o
·

..

e sa .::!a Veigat da escola mista e

d Q
.

. de Barrõ< as, no mumcrpio de
'. que e ue I po

Educaça'-O
lVhfra. visto ter registrado o seu 58. O i V i são de' I n f a n t a r I a de Llano a'diploma no Departamento de
Educação. 10a. Cireunserieão de Recrutamento Franca, I ngla ..

1,"Odeon, u lider ·dos TIRO DE GUERRA 'N. 40 terra e Esta-cinemas I FLORIIl.NOPOLIS·" dos Unidos
Pela resolução n, 5921, dei Pela resolução n. 5929. d- JEZEBEL3 • f

.

d M 3 d d' -'
. Avisamos a quem interessar possa que. a Escola de Solda-

uo corrente. OI nomea a su- o corrente ten o em vista (' d d t T G f
. , d t t t d b t. . ' ° es e . ., unClOnara uran e o corren e ano, es an o a er a

lilia Silveira pala exercr, jnt�- artigo 6. do decreto- lei n 295, I B tt D
•

H a matricula até o dia 25 deste mês de Abril
ricamente, no corrente ano le- de 4 de f, vereiro de 1939, foi I cfomd e Ge aVBls- te�rYl' ,"'.

d f .1' d f I' F I on a - eorge ren e o
O to exlzld C idã d

.

uvo, o cargo e pro essora au- oestgna cI a pro essora tIS a-
't. t d":. ocumen O exig: o: ertí ao e ·nasClmento.

j• d
'.

I
. .

V'I d I d G . E I Abd VI orloso car az, enOJe, ,
. .

xi lar li esco a mista de I a e, o IUPO sco ar «, Oll
d L"d !

Nova, no municipio de L'\gtlna, Balista», da cidade de j.Hllgu4
O I er I Idade: De 16 anos completos a 20 anos incompletos.

,

-. .regida pela professora E'lelvina � ara regf'r a 3a. secção-I. tI' c

• •

.• , • •• N • _. •

de Souza P,ereira, 2 " ti C ' C I t .

I De J:Z( bel, se dizia que s us
I Período de mscnçao: As instruções teóricas e pratícas. ano o.

f �rd�o tO'bnPle�en a.

Illabios beijavam c- m mais doçu-' terão inicio a 2 de Mai@pr,v.eterminarãoa28deFeveleirode
. Pela, resolução n. 5.922 de anexo ao re eu ') es a e ecrmen= I h 1939

- ..

t d
' 2 4 6 f' I 19' 21'3 do corrente,' tenh km vista n to.. ra, que os ue nen uma outra

h
e seraodml�ls ra as) as a�.:.. as .• e as. eiras, (as as

_

.' mulher. Que seus olhos revela- oras e aos ommgos pe a manna.

6lligo ,9 do _decrdo-Iei I) 295, Pela resolução n. 5.930. de .

b
. ! ,

de '4 de fevereiro de 1939, fOI :? do corrente, tendo em viste �am PQfomesS3s bSIS em nag�- i Informações sobre a matricul,» Serão fornecidas na

designado o professor Artur Ba- o artigo 6'. do decretc=l-i 11.
raso ue seus

.

raças era� ?lalS séde deste T.G., sita nesta Capital, á rua José Veiga n. 58 (stand
richelo, dirdo,: do t.i.upo Esco- 295 de -I- de fev reiro d

temos e adoráveis. Mas diziam, da Força Publica), todas as 2as., 4a9., e 6as., feiras das 19 ás 20
.

lar «Profeisor Peulc Schtcfltr», 193�i. foi designada a p-eles- lambem, que seu coração encero horas.
,,!'l'

. �'�ii!ii?'iI_iiiiiiiiiõiiiiiiiiii__iiiiiõi: iíiiõiiãõiii1
da cidade de Caçador.' para sora Leonor de Souza Neves rava mais amargura. A I se

-

II . E. is porque o drama de sua
Uga .

exercer as fuações de auxi iar de diretora do Grupo E'colar «Ab- Aluga-se a parte térrea do soo UMA ASSINATURA
d C I B vida foi tão pungente. b' R Ih' Minspeção no município e aça- uon ;:;tista», da cidade de l.- rado, a ua Conse . erro afra,

Jezebel amou cegamente. Mas 84 ,. DE A "GAZET.l" CUI..!TAdor. reguà, pará reger a 2a. seção _.

dessas nue
. I

n. ,propna para casa comer- .'\. o

Pela tese lução n, 5923, de 1'. e 2'. anos-do Curso Com. era esses que, quanto mais ar o· ciaI.

f d ram um homem, mais se mos- Trata-se com o dr, Aderbal
3 do corrente, oi exonera a a plementar anexo ao referido edu- Ramos da Silva.
normalista Venda Maria Kowdls- candário. tram caprichosas e crueis. 'eze· �������������������������bel distnbu'u faltamente' cruêl,

-

I'ki, das fur.lçõe, de pro(easora do Pela resoiuçAo n. 5.93 J, dt! dades. Por Wl beleza i mui.tos
'

•

I
.

.

Grupo Esccll\r «p'rofessor José 3 do corrente. foi nOlD�acia ii C a s a 'S i a sBrasilicio», da cidade de Bi. complementari5ta D.nà Costa, �omens lutflra n e 'mqi'rer�m, (.. '

J
muitas mulheres choraram. Po'

guassú, '(ist3 ter si�o nomeada para l'éger. interin"lmente. no �or-

I rem, mais. muito mais' 5o,freu
Para outro .carao· rer,te ano ctivo a escola mista. e' Jezebel. quando compreendeI)Pela resolução n. 5924, de le Colunia Bley POmbll$. no

3 do corrente, foi tornada sem município de haioJ:)c1,�. que tudo p.nd:ra e que era tar-,
Jefeito a rew1ução n. 5652, de Pela resclução n. 5.93.2. de

de para voltar atraz!
.

i;
BcUe Davis com a genialida· ..

'

<l20 d. fevereiro, que exon.erou 3 do corrente, tendo em vista '

a pedido- José Honorio Trenlino, o arLigo 70 do decreto-lei n.
de d� seu talento romantifu vae"

do cargo de professor da escola 306. de 2 de março dê 1939.
fartar seus fans com�; be·'

ml'sla de S'ell'n" I, no f
.

d
. -

d f F lezas, ind�sc:itive;s de seUi ,ges-
'

mUDlclplO li eS1goa o o pro essor ran:"
de HamoRia. cisco Scottini filho, lente da 1 a. tos, a jus'eza de suas expressões.

Pela reso'lurão n. 5925, de Bela, envoltd em crinolinez. Te·
� seção _ Psicologia educacional,

3 do corrente, tendo em vista o Pedagogia _. do J'. grupo do mivel. qtllndo �entiu ferido sell

artigo 6. do decreto':lei n. 295, Curso Normal do Instituto de
amor proprio. Em�o'�dnte quan·. de

de 4 de fevereiro de 1939,- foi Educação de Lages, para. no
do procura lutar para salvar II da

de�ignada a professora Maria I'. ano do Curso Fundamenta! qualquer coisa daquele grande:
Luiza Mueller Gama. do Grupo do ref�rid.) Insliluto, leci')uar

am 'r. qUe:: <'gora se perdera para:
Escolar c Lauro Muellerlt desta POltugups (I a. seção do I'. sempre! I

Capital, para reger a I a. secção grupo).
Com Jezebel, Bene Davis se!

-1. e 2. anos-do CUrA0 Com- Pela resoluçã') n. 5:)33, de firma. definitiva I ente" sem
. co�·1plementar ane.Jo ao referido es. 3 dú corrente, tci llC meada a

currentes. como a maior, atr'z CI-

tabelecimeoto. complementarish Catarina Sard4 ner�Jltografica.
.

I Uma,�ft.liz,
Pela reso',urão n. 5926. de Com ela em "1ezebel�, que a

"% Pereira para r .. �er. int€linamente, \11 B Ali Combl'llaça-o Fell·z" n,"'s
d I

. :varner rO:l., vae apresentar, I
<l

3 do conente, ten o em vista o no corrente anJ thvo, a escola h
.

I'd - G perfumarias é arte que não
artigo 6. do decreto-lei n. 295, mista de ItOU,l,1V8 Rega Cen'trai, BOle tOOU «,

erF» .eJstao1\'1 eorg� I11 IV
- encontrará simile. As fOl'mo ..

de 4 de fevereiro de ] 939, foi no múnicipio ci� BJumetlSU. f. �en , enry on: a, argarel'
I d. d F B D Id I as os Tres Elementos

designada a professora Altair P('la r�solução D. 5.934, de C"':'lhn sayR, .

h IIYd calOter, II Huna ,

.

8 b M I d G E 3 d d· ISp, IC ar romwe. en- primordiais da i3eleza sã}
ar osa "r.ça, o rupo 5-. o corrente, te;) o em vl�'a O'N'I S' B N. 127 P; frutos da "Ad'oraeão�'C�M «Lauro Mud�•• �� � pro�� da Su�rin�n�ncia 1YL L�I, �Jng .ryn��, ����������������������������������������i

C
.

I 2 G I dE' f' 'd
onn Iter, etc., cem a magu-apita, pera ,reger a a. secção era o nsmo, OI 'removI o o I d de Wlllíanl-I. e 2. anos -do Curso Com- inspetor escolar H'Jmberto Hel-
Ira. :fcção Wyler. Segu rançaplementar anexo ao referido es' mes Hoffmann, Js 113. circuns- __'

�

tabelecimento. crição pala 'ra 41. com séde na C rú (O iase I)Pela reso!uçãÔ n. 5927, de cidade de Tubarão. F�����i�X���� __________.
3 do correute, tendo em vista o I Pela res·)lução�. 5.935 de � Manoel Firmino Dias I R APlD O porque o �eu calor é mais int�nso. do que de· qualquer outro tipo de
artigo 6. do decreto-lei n. 295, ..

3 do cerrente, tendo em vista 8 i e senhora Helena da Ia fogareirú, permitindo cosinhar mais rapidamente.
de.4 de fevereiro de 1939. f�i/proposta d� Superintendencia Ce II Silva Dias " E(;ONOMICO porque não h, no mundo inteiro combl.lstivel mais barato e com mais

deSignado o professor Vitor Ll- ral do EnSinO, 1105 termos do art. � participam a seus parentes e �� calorias do que o Oleo ":rú.
ma. diretor do' Grupo Escolar 1Ou do decreto n. 7 J 4, de 4 �I pessôas de suas relações, �� (; O M O D O porque funciona sem bomba, e a chama seM ruido, limpa e azul,
L M II - d C' I d

.

d 1939 l' d' .3 o contrato de casamento de ftJ d d
'

«auro ue er·, esta apita. e março e
'.

rOI ��g.�, sua filha tJIVALDA DIAS �
gra ua-se como a o gaz.

para reger a 3a. secção-I. e nada a. c<.:mplementansta EClte �� com o Sr. LAURO DU- �� PiB ATI (; O púrque ilão necessita prtaquecirnento, nem tem possibilidade de enlu.
2 d C (" IM' d" ... � pimento. anos-- o urso �emp emen- en�zes -'"'qUIDO, para reger. .�

TRA. .

I"
.

tai anexo aó referido estabeleci-,. inlerjnameltt�, no corrente ano �
.

.

'

..' , D IGI ENte O porqu<: não produz et'3:lnaçÕes que possam afttar o paladar ela comida.
t I t·' / d .. Trll1dade, 3-4-1939. It S fi G IJ R O f' - b

.

I I I
.

men o. e IV�, o segun o curso noturno � '#�:.í!tiJ�����
.

.,
� -.,

,
porque unclOna �ell rre�S1io. com um com ushve não exp osive •

Pela resolução n. 5928: de I da cldade de Laguna. � � Uiv&lda H � I A SSE 1AD O porque não produz fulíge:n, n�m suja as panelas.
3 do corrente. teôdo em vista o \ Pela resoluçãO n. 5.936, de �, II I B A R A T O porque o seu preço está ao alcance de todos.
artigo 6. do decreto-lei n. 295,13 do corrent.e, foi �onsiderada L��! e ,�J O Oleo �rú pllra o �gilrt'iro "REI�� custa 800 rs. o lítro e produz uma ch::.made 4 de fevereiro de 1939, foi I normalista a

< professora Erotidef I � Lauro � de gaz azul e de calor elevadíBsimo. durante 10 horas.
designada a profess.ora Anesia I Vasconcelos da Silva, da escola Li I O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 réis por hora.Walter Crespo._. dOi Grupo Es- � mista d" cidade de Nova T renlo ,. noivos

�olar «Abdon""BJitistà», da d- 'visto ter regist;ado o seu diplo� N 128
riii?l�.x:coo� Diversos tipos e tamanhc,s-Com _forno adaptavel--E já com uma grande -ven-

elade de Jaraguá, .p�rll rf'ger a
I
ma no Departamento de .Edu- '.

3v-1. da n� praça.-·Peçam demul1straçoes e catalagos, ao unico vendedur na praça:
�,Ia. secçllo-J.e2.IJ.'1os-.do,;CIlÇãO. UMAASSINATURA:MENSAL Casa EL.ETRICA Rua ,João
.;:; .cur�o Complem�ntar ane-:p aQ;.�,-;,;::�p'�da res.olu�ão .n. 5.9��, de DE ,«A GAZETA» CUSTA J

'

.,

.

.

. Pillte, 14
�w���*�me�o. !3�oorr��, � ��d�� A�mS5$OOO �������������������������������������

Atos oficiais

APENAS 5$000

HEND-\YA, 8 - o �ge
neral Queipo"de L1ano encerrou

a série de suas habituais pales
tras radiolonicas, com um VIIU.

lento ataque á França. Inglater
ra e aos Estados U l1ido�, di
zendo:

«Para o gallo luetico, o leão
anémico e o leitão americano, o

destino fatal é o matadouro».
O sr, Juan Negrin foi igual

mente alvo de cerrado ataque
do general Queipo de Llano,
que declarou:

.

«Neg!in arabará num mani
comio a não ser que algum dos

MENSAL, meus redio-ouvintes vermelhos se

encarregue de metal-o o que
seria um verdadeiro serviço â
humanidade»

,

Recebido pe
lo Papa urn
rnetiico bra

sileiro

VATICANO, 8 - OPa
pa'rec{ beu ontem ema udien
cía particular o medico bra·
sileiro. sr. Edgarct Olaya,
que se fazi", acompanhar de
sua esposa.

J. NUNES
Rua Conselhelro Mafra, '12

Curitíba, devendo, a primeira renessa, chegar no fim
semana vinJoura.
Não deveis comprar '(Jssos mov::s sem ver nossa ex-

posição que vai se; fanta!\tica.
São as razões porque deveis uzar os n05SOS moveis.
J' .--Não são moveis de carreg:ição.
2a.-Em eSllJo não os ha mais lindos.
3a.-São extremamente confortareis.
4à.-Os preços são animadores e sem conc.urrencia.
5a'.-São ga(antidos por 10 anos.

6a.-Não passais pelo dissabôr de �êr vosso dinheiro
perdido.

7a. --Serei� um dos maiores rropagandistas.

Vantagens do Fogareiro de
RE,I, a Gaz de Oleo

I
I
!
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Lubrifique periodicamente
pontos marcodós com um

com TEXACO MOTOR OIL e

MARFAK. A duracão e o bom
funccionamento d� um automo
vel�·· dependerão lcírgamente
de sua lubrificação correcta.

os

X
FALECIMENTOS

G
I lA. W(O)Z 11)(0)

Compa�11hia Lyson 'Gasterl Biretor-Proprietario

,

«O Homem que não viveu», foi a péça que a compa-I------------------
nhia Lyson Gastar nos d eu quarta-feira última. Foram três átos A.NO V I Florianopolis, Doming,', 9 de Abril de 1939
de um sentimentalismo empolgante, que o espirito de. VianelIo

.------- '------------------

tecêu, com rara felicidade, esteriotipando o, realismo de um qua
dro primoroso.

- Pasquale (A. Viviani), casado com Apolonia (M a r i a,
Wilms), depois de uma vida de trabalho intenso e honrado, tor
na-se um industrial poderoso. Como seu viajante tem Benito (A,
Mattos), que é um conquistador atrevido, não deixando em pazr
com seus galanteios, as tecelãs da fabrica,' sendo censurado po
Pasquale, flue lhe impõe moralidade e respeito dentro do esta
belecimento.

•

Valentina (Dalva Costa), fi-

t
Maria de Lourdes Bruggmann Caeapcs e Fernando o. NAOIR AMARAL FEI\RARI DR. OTTO FEUERSCHUTTE

lha do operario acidentado Bruggmann Viegas convidam aos I areutes de seus pois e
T' h- d t F h

. d'
Andréa (Domingos Terras), pessoas amigai para essistírem á 'missa que mandam ceie- I

• ransc�rfe, arnanna, a a fi i fiZ anos ore o
.

sr. r. ��to
empregada na fabrica, conse- 'bear em intenção á alma de seu padrinho João ..de Medei·1 a?IVerSafla da tlx�a. _ sr� ..d. Na-I Fe�ersehutte, abal�_arlo �luuco

P I I '
ros Berbosa. ,ela passagem de 30' dia de seu falecimento, I

dir Amaral Ferrari, dignissima es- i res.ldeote. em Tubarão.' O Ilustre

�u:p��fl����a:m �I���:n��, ��= I no dia te, segunda feira, ás 7,50 horas, na Igreja de Nossa Sen- I p�sa. do gerente desta folha e I a�mversafl�n.te que exercé� neste
! hora da Conceição. i a,;ahsacl.o p.rofes�r da Es�018 de I Estado, vanos cargos eletivos, e

[ando-a. Irrompido o escanda-. . -

., o

I Comercio, joruulista Flavio Pl:r'l que pelo seu espíríto .::arit'Jbivo
ío, Apolonia pensa em des- I Irari.. I conquistou um VOlto circulo de
quitar-se, sendo aconselhada

Dr. A�.m·lnl·o lavare' _OUVd�:,!a'nn�,ariz,· I I A' nobre dama, cujos dotes de; admiradores, receberá hoje, por
por seu filho Lazaro (Renato

_

�
e-" � Iií, I i coração a ternaram digna da ul- 'I' certo,' muitas felicitações ás quais

Marques), para qu.�.assi21 não I
CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson I ta consideração e estima em qu� juntamos as nossas.

procêda e pe o me ICO a ca- I Consultas das 10 âs 12 e das 16 ás IS-João Pinto.Zseb-Tel, 1456 ! é tida, arresenta A Gazeta sin'l A •

sa (Renato Machado) que de- I ceras felicitações. y� passar hOl.e � �ua data na-

elara estar Pasquale grave- I ----- s__
I talicia o sr. DiOlllZIO Damiani

mente eníêrmo. Este, longe de

II $ a I ã o .. c o--r--d--e-'?'"
D. JULIA. DUTRA LOPES II�-cat,ado comerciante e indllstrial:

afastar-se de Valentina, cada V. S. lã ,'18Itoo O A Gazeta felicita.
vez mais a ela se sente prêso. . Passa, amanhã, mais um llni-l
Reconhecendo intimamente o versa rio natalício, a exma. sra.l _

Festeja hoie. o seu ini�el'sario
leu êrro, sente que uma força d. J ulia Outra Lopes, consorte 10 galante .menma Zonâ, filha do
misteriosa o domina. I' do nosso prezado amigo sr. Eu- i nosso estimado conterraneo sr.

Magnetlsada por um futuro Secção de armarlnh i, períum árias e artigos ripedes Lopes. �rocopio Ouriques, alto funciona-
faustoso de glorias, resolve �. VIVIANI h I Tendo conquistado, por suas rro �o Banco Industria e Co-
alfim Valentina abandonar Pas- ,para omens.

i alta!'! qualidades, vasto circulo de mercio.

quale, ené?ntrando �ste nos braços da velha esposa, resignada I amizades, receberá a distinta ani Por tão feliz data Zoná, ofere-
e compassiva, o lenitivo para a dôr que lhe causa o abandono PRAÇA 15 DE �OVEMBRO, 21, FO;'·lE: 1.696 j'versariante, por certo, numerosa' cerá as suas amiguinhas uma

da amante. ;,i;;iiiiiiiiiiii!iiijii;iõiiiiiiil!iiiiiiii_iiõiiiilii_iíiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.fiiiiíiii= ;, ""'iiii,,,;.;;"';,;.;__
I felicitações

ás quais [untamos aS lauta mesa de doces.
Este, por alto, o enrêdo da peça. N: 1 1'7 P. nossas, que tornamos extensivas A Gazeta apresenta
Apreciando o desernpenho.. póde dizer-se, que "O Ho-

s cumprimentos.
mem que não viveu", é Viviani. No decorrer

�
da ação não ha ��Se:h:;i��Ne:ij:-��;

..

B:�--n-oi;;,
tempo para atender aos restantes personagens. E' que toda' a I use chapéu
atenção do espetador se firma, desde a primeira á última cêna, RAMENSONI.
no grande .atôr, que, totalmente, nos absorve.

O extraordinarío trabalho do .sr. A. Viviani nessa péça,
/ I -Fãzêm··Ítnos�hõl;;

.....""- ...... .,

veio revelar, o que não é comum: tratar-se de um atôr completo. I
Isto, porque um atõr pode ser um grande atõr, mas não 'ser i o sr. Francisco Procopio Bcr-

" completo. I' ia, negociante;
.

Brazão, Rosas, Ferreira da Silva, foram, incontestavel- 'I
o sr. Acácio Gonçalves da

mente, altas expressões da arte-cénica. Todavia, como atôres ' Silva.
não eram completos. Jamais qualquer dêles que, em sua época:
no dramatico, não encontraram similares. conseguiu avantajar-se
no comico, o mesmo acontecendo com José Ricardo que, como

expoente maximo dos comicos do seu tempo, depois de uma

experiencia na «Morgadinha dOI Canaviais", que foi - um desas
tre, poz urna pedra tumular no dramatico.

Atõr completo é aquele que, como Antonio Pedro tem
o poder de ajustar-se a ambos os géneros. E neste caso �stá o
sr. A. Viviani.

.'

Aliás, em todas as artes, se evidencia tal fato. No to
reio, por i exemplo, tivémos Vicente Pastor, unico no golpe cer
teiro de matar; 'Juan Belmonte, impressionante, com a c montera
nos pés, cingido ás hastes do touro. E tivemos Rafael Gallo, que
foi completo, pois tanto manejava a «espada" como a -rnulêta».

Ap dizermos que o sr. A. Vivian.i é um atõr completo,
não lhe fazemos favor. Quem haja visto nas péças transatas o

leu alto poder comico e o tenha apreciado no seu extraordina
rio trabalho dramatico em -O Homem que não viveu», terá en
contrado nele o mesmo equilibrio, o mesmo acerto, a mesma

harmonia, como se dentro do seu espirito, por uma determinan
te do ,,�ni J, a arte se houvesse abraçado e os dois gener03 se
houvessem confundido.

-

A sua comple�ça:o de artista, toma proporções assombro
sas nas cenas finais: No dialogo com Benito, quando lhe ofere
ce soéiedade na fabrica; quando contracena com o medico' e

por último, numa irradiação fantastica de arte e de génio,' a�
ser abandon�do por Valentina, sua amante, par.:: caír nos braços
de Apolonia, sua esposa.

'

A snra. Mary Wilms, no papel de
_ Apolonia, teve uma

:duaçã? corretissima, principalmente na ·cêna em que implcra de
Valenhna que não abandone Pasqúale, pelas consequencias ím
previsiveis que tamanho golpe poderá ocasionar na saude do
marido. Cêna de grande dramaticidade,' nela se houve a snra.

Mary Wilms com uma naturalidade impecavel e um v'igor inex
cedivel.

Como senio, apontaremos apenas o modo de como o
sr. A. Matos se expressou ao saír com Pasquale para receber o

presente de noivado que este lhe oferece.' Não é possivel que
exista no papel a frase: "Vamos lá receber esses cobres» ... Si
porventura existisse, nunca ela poderia' ser pronunciada com o
entono que lhe foi dado. O ambien� de sentimentalidade que
perfuma toda a péça, e ainda o espif'ito de reconhecimento a.ti
nente ao gesto fidalgo da oferenda, impossibiiitam a existencia
dessa frase, pelo menos, nos termos e no 'tom chocarreiro com que
foi pronunciada. .

Trata:se, certamente, de um desses «encaixes. infelizes
destinados a provocar a hilariedade das galerias, mas que trans�
figuram o ambiente, impressionando pessimamente a quantos
acompanham a desenrolar da ação, com o coraçao e com o tS-1
pirito. . 1-----------------------

.

Os restantes personagens mantiveram, com Li1Uito. brilho Na .eluRda quinzena
a harmonia do conjunto.

'

No quadro de variedades destacaremos "Trinca de Amôr»
«Saxophonemia» e "Pastorinhas», tendo-se salientado, neste ÚI:
timo, Dalva Costa. -.

,

'

. Nos bailados «Orgia de néve» e "Deus e o Diabo" Lou
e Janot, como sempre, estiveram á -altura da fama conqui'stada :Asem razão dos seus triunfos.

. ,

A Companhia dará, hoje, dois. espetaculos, sendo um em

«mátinée», ás 2, 45 horas, com o engraçadíssimo sainete verda
deira fabrica de gargalhadas, "Sintronio Alpiste e Comp�nhia,. e
a revi�ta «Mamãe eu quero·, aos pre,Ços de: camarotes 15$000;
cadeiras e Balcões 3$000 e galeriOas';i ,1$000; e outro, -á noite,
aos preços usuais, com a péça « arota das Ruas» e a revista
«Nossa Barideira». '[

DE A A
(rtIIJlIOSO RIJIZ)

JAIRO �ALLA.DO

INUMERO 1415

Missa sa Vida
João de Medeiros Barbosa a seu digno esposo.

Acba se em festas E') lar do sr,
Manoel Antonio Gomes Corrêa e
de sua esposa d. Florentina Bes
S8 Corrêa, por motivo do DH!3Ci-

I
mento de Walk irio, primcgenito
:10 casal e neto do 00':>0 amigo
-r. Antonio Gomes Corrêa Junior
funcionariu postal a rosentado.

:"lASCnIENTOS

JAQUES SCHWEIDSQN

mar:avilhosas novidades para o

Pelo avião da carreira, (pie ôn-'
tem passou pele aeroporto desta
capital, regressou do Rio de Jti
neiro o conceituado oomerciaI! te:
sr. Jaques Scbweidson, honr!l LI'
proprietario de � A Modelar >.
A sua viajem á Capital da lt,�"

publica, obedeceu á aquisição dr
um numero infindavel de novi.�
dadas para o seu importante c,'

tabelecimento, e que, dent.ro dn
rri'uito breve, surgirão nos. seuS.

elegantes mClstruarios.
A Gazeta aprelJenta lhe sell�

cumprimentos afetuosos de boail�
vindas.

Faleceu em Lages, onde iIIe
achava em tratamento o bemqui!l
to cidadão na região serrana d8
São Joaquim, sr. Abel Josê da
Luz, pai da exma. sra. d. Belisa
ria Dutra, esposa do sr. Gaspa
rino Dutra, colet�)l' estadual d,eeFlorianopolis. ):P.>
A' familia enlutada A Gazeta

envia condolel.icias.
'

" M,OOEL. "

Registrando'fle amanhã o 430 ..

aniversario natalicio da finada!
sra. d. Braulina Delayte, esposa:
do sr. Cap. Romeu Delayte, será:.
por esse motivo celebrada mig
sa na Igreia de São Francisco

, ás/lO horas, a cuio ato_;conCOrrf\:
rão certamente grandá, Jll;lmeN
de pesilôas de sua vasta amizade.

--0----

Lenha Delambe
.Fone -1.100

Senhorita faça com que
namorado use chapéu
RAMENSONI.

de Abril

,.."

CHEGARAO
SRA. BRAULÍNA DELAYT1;;

'.

Inverno
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