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I CASAS:EE PENHORESII� situação' eur op é a

I penh!e�mr��i!?���t1";�5a�;�;;;����;;r:t;�:I�aâ� II Afirma,-se.·' ·que,a,. Polonia c\�dera·Daotzig,'" por intermedio do Minis!erio da Ju�t.iça, é nova demais '

AI h
'\.

:: para que possa�os, a nao s�r ernpírícamente, avaliaras' a ama0 a
/�,

o suas inestImavels consequenclas.. I
.

_

,
"-

I Antes de mais nada, porém, essa limitação se dirige
'/ .

: para dois pontos: á economia e ao sentimento popular.. BERLIM,. 18 - Predomina,' ciarern 'breve. Esta crença é' lonês, porquanto isto teria pro- I BERLIM, 18 A agencia
• Realmente, ha sempre qualquer co.isa ��." Infinitamente e- I nesta capítat. a impressão de i:r?bu'stecída pelas noticias rece- vavelmente a chispa 'que íncen- oficial "DNB» publicou o se-

I motivo no simples gesto. de um cldadaq, que, por apertu-_: que esta em vias de se resolver I bld�í, �; V--arso�ia.' .
segundo as diaria a mécha .de uma confla- guínte. comunicado:

'

: ras financeiras inter.mitente�, se �ê na. contigencia de, to- I
a questão d: �antzig, um dos

i q.ua�a la feram tnlclâda� nego- gração geral, o" que, segundo i «O presidente dos Estados
e mando parte em -bichas- interminavels, espera a sua vez

pontos nevralglcos .da Europa, Cla�l:Jfs secretas na capital . po- parece, a Alemanha deseja evi-, Unidos sr. Roosevelt pediu ao

i de desfaser-se de uma joia querida ou. de um objeto de I q�e ameaça provocar um

con.-I· LÇ,\,�,
.

"'

taro . II Fuehrer em um telegrama que

.& significado particular, na sua vida emotiva, em nome da .. fltto arma�o entre a Alemanha �
�

tome uma resolução acêrca de

: carencia de alguns nickeis mi�eraveis.
-

i e a Poio�la, caso a prtmel:� I As �ropostas alemãs
. .

No dia.20 . I certa� ques!ões. o Fuechrer
• De tal modo a exploração era rendosa que as Casas t:ote se. apoderar pela. força aa,' Ao la exposto podem-se acres- considera o fato tão importante,
: de Penhores se multiplicaram, em cerca de 10 anos, de : I CIdade livre de D�ntzlg e. do .Segur..do parece, a Alemanha centar certos rumores que cir- : que resolveu fazer conhecer pe-

': cem por cento e.m numero e em �apital. Não se poderia : co�re�or P?laco, afim de unir a r�l�t rara as suas propostas an-I cuia.m e� �erlim,. segundo, o� rante o Reíchstag a sua respos
! dizer que o empenho fosse negocio. Era uma mutilação: o Prtl.s�l� ortent�l ao resto d_o terrores, a saber: quais Dantzig sera anexada a ta ao presidente dos Estados

i de brio e de. bens. Um avanço na sensibilidade alheia :
I ter�ltono �lemao.. 1 � ···-:-If€volução de Dantzig ao

I
Alemanha no dia do aniversa- I Unidos em nome do povo ale-

.. que, por ser sensibilidade, é elastica. Guardar uma cojs�: m. círculos habltup.lm:nt.e I Rel�h; ,

. .

rio de Hitler, ou, o mais tardar, mão.

: no «prego" uma vez era pol-a sempre. E si os mutuarios : I b.em tnfor,ma?o� des.ta caplt�l, i 2.- Será .ríada
.

autcrização I quando o Reich se reunir, no I Com êssé proposíto, convo

: �ossem calcular, serenamente, os j�r?s 9ue deveriam pa- :! c�cula mm InSIS�encla a vers�b �a:� que possa. ser �fetuada a
I
dia 28 do _corre.nte, cqníosme a cou o Rei�hstag par� 28 do

G
gar ou que estavam pagando, veríficariam, horrorisados, o,

d , _�ue a Alemanha e a Pu�onta .l�n�ao da P:ussla onental ao
I
a convocaçao feita e dada a- co- corrente, afim de ouvrr a sua

I que, no fim de determinado tempo, além de perder o ob- : esta" para ch.egar. a um acôrdo, i Rel�h, através do corredor po- nhecer hoje. declaração".
ti', jeto «pendurado», ainda teriam que pagar mais alguma a p:lO qual ser�a feita � devolu- lon�s: .'. _

.
_ I. .

Os circulos bem informados

: coisa ao agiota. : çao de Dantzig ao Reich. I 3 .-.Reg�lanzaçao da questao Acel!o, em prmclplo ° dos propositos do govêrno ale-

: O decreto a que aludimos acabou de uma vez. por'" Ap:_sar de, n� semana passa-I das mmonas; . .. I acordo Apglo-Franco- mão opinam que, possivelmente,
I todas, com os Grandets da economia popular., Os juros, : i

da, n�o ter havido nep�um CO-tl-, Quanto a possibilidade de
I Sovietico o sr. Hitler aceitará parte das

daqui por deante, são fixos e não excedem de doze por .. :
tato �Ireto ent�e o ministro das Alem�'Oha tentar apoderar-se de

i ..! propostas do sr. Roosevelt co-

; cento ao-ano. Houve, conforme era de esperar-se, um e- : i Relaçoes Extenor�s da Alema-, Da,r,lÍZlg p�I�� armas, tant-o nas. LONDRES, 18 - Informa-se mo base de um estudo mais

I norme panlco, entre os primeiros interessados. Mas o po- '1 nha,
.

sr. von. R�bbentJ.:op, e ? e�feras a,ftcl�ls como nas ofi-' em. circulas autorizados que' já detido das mesmas; porém re

ce vo lucrou.' E si ainda não prestou a devida atenção ao !! embaixador P?lones s:r. Llpsk,l, 'ctosas "de. Berlim insiste-se em foi aceito, em principio, o pac-' cusará que o presidente dos Es

a alcance' social da med�da governamental, não tardará a : i os ml'e�mos circulas I�formah= q���. o 'Reich _

não .�mpreenderá to .de auxilio "das força_:: aéreas, tado� �nidos atue como inter-

I p.erceber a sU,a extensao, dentro em breve, pelos benefi- : i vos �.rem que cst�s duas per_ n�.�/��� .�cçao
.

mllttar contra da URSS, França e Gra Breta-, medl�no e,ntre a Alemanha e os

• CIOS que trara a todo mundo. Decreto popular, para servir

I
sonal!dades voUarao a conferen a .... -' .cL Ityre e o corredor po- nha. . d�mals palses.

I ao povo, todas as classes se reunem á sua sombra pro,:"
---- -_ ---------

: tetora. Porque a necessidade não bate, apenas, em deter-

A A Z- E T ��: mi�adas portas. Ela não conhece nomes, nem pessoas.'E _=._ . .

. �
• si, .

muitas vezes, para comprar o' remedio do filhinho, e

�

ç

I muitas costureiras empenhavam a propria maquina de que 1'1
"

se serviam para ganhar o pão de cada dia, muitos outros,
possuidores de 'coisas acessorias ao sentido da vida, tais •

-como 'uma barrete de custo superior a uma 'positiva for
tuna, se viram, não raro, na mesma contigencia, por cem

ou duzentos mil réis. Beneficio de todos no mal de mui-
tos.

'

Povo que dispõe de tal govêrno, vigilante na defesa
de, seus interesses, não pode, com certeza, ser um povo
infeliz. O brasileiro si não está radiante, com a limitação :dos jurús nas operações de penhor, dev' compreender,

����r,m:in�ioq��n�:�;:�oC����ide:s�,p�:s!f�iOex��e�s!o ��= II PRESIDENTE D'8. GETV.iComprouada efl·cl·eo·I ;:�[;.���·ia��:���r��;�p�ç��V�a\��,��S t:,e�f�;i�;ere::�� r .

'"LIO
.V�A�' J. . v.': -

'. .-
..........'"' ., 0 ,Tram-corr-e, hOJe, a data aniversaria do eml- CI·'a das f'o'ssas Oms
P

nente Chefe da Nação, o sr.· dr. Getulio Vargas.

RO E Z A S O país inteiro irá render o cuUo da sua ad
.

..

)
'miração e do seu respeito a essa. figura inconfun-
divel de estadista, a quem o Brasif deve o soergul-

Instaladas em grande número de casas as fóssas OMS

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiíiiiiiBiiiiiiiiB
tem domonstrado a sua perfeição e eficiencia motivo porque suas ins-

.

mento economico, moral e inte:letuaJ, ,que 'estão ralações tem aumentado consideravelmente, nos últimos tempos.
dUDl .,atuno "escovado" t?rrnando a nossa terra comO um exemplo ma,ni- A conceituada firma desta praça Hildebran(l & Varela,

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�tt;;;.-lIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiii__iiiiiiiiiii_'iiiiiiiiiiiiii1ii�"-i...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fiCO de cultura e de civis n o. representante dessas fóssas céticas, está incumbída de as insta-

I Sua obra imensa, é co- � larar, em diversos estabelecimentos do nosso Estado inclusive
hospitais. .

.
..,.- , ,

Ao xadrez da Policia Central, I
_ Por infelicidade sua, José. mo o retrato do palrio- Para termos convicção plena da excele,ncia das fóssas

foi recolhido. o�tem José Gon: i Clara aparec�u numa barbearia,: tEsmo acendrado que o OMS procuramos ouvir a respeito a palavra� autorizaea e abali-
çalves de Ouvetra, vulgo ,«Jose I oferecendo, a venda a caneta- domina na ansia insaU�. sada do emerito sanitarista brasileiro sr. dr. Amilcar Barca Pei- I

Clara», natu�a.l �e )oinvile, e!e-I' tinteiro, pracisamente ao sr. No- feit� €J� atender. aos r�e- lon, ilustre e acatado Superintendenté do Departamen'l'o de Sau'-
mento pernlcloslsSlmo, mUIto

I
ronha, que estava, no momento,

conhecido da policia. fazendo a barba, e que, reco- clamos de um povo, que de, que com alta clarividencia vem dotando Sacta Catarina de

Dt'sde criança, que' José Clara nhecendo o objeto, lhe tomou, tem na sua frente um
uma modelar e surpreendendente organização de Saúde Pública.

vem dando grande trabalho á li fazendo apresentar o larapio na. vasto caminho a trilhar
Assim é, que recebidos fidalgamente pelo ilustre superin-

policia, sendo, por vezes, a su.a Policia Central. li s"'g'.ro e f".rm"" da sua' tend�nte do Depar,tamento de Saúde e fazendo-lhe 'ciente do que
'''' ...... deselavamos saber, respondeu-nos s. s.:

captura reclamada pela propna I Interrogado, declarou ter com- .

f"'í'l'a que "Id
.

Ach fó O'MS d d
mãe, a quem, por vezes, chegou'1 prado

os objetos a um. indivi-I v y, "!e engrlna a
-« o que as ssas evem ser emprega as no

a ameaçar, de faca em punho, duo residente na Palhoça, que; nas tradlçoes faustosas exgotamento domiciliar,por serem econômic"s e comprovadamen,.

especialmente depois da morte i fôra .quem os havia furtado, do do seu passado de glo-
te eficientes,t!ndo ainda em seu favúr já serem reconhecidas por

b I I
.

' " diversos Departamentos de Saúde do país.»
do pai, de cujo o so do pa eto, qual ignorava o nome, mas fa- r�as imorredo :as. ,•••••••••••••••••••• IJ "'•••••
no proprio dia do seu .fale�i- c�lmente o reC911heceria, caso o! A Nação deve ao sr. dr. No ."... tere""sse

,

da agr.",.u'I--...menta, furtou todo o dinheIro visse.. I Gel r v
-'

.

. •• .... """

.
que o mesmo havia reservado Determinou, então, o comis-

I
u" 10 argas O seu re-

par., saldar os compr@�issos sario que José �lara fo�se á I
nasdlmento. O pOVO re�-

_ _

.. tura catarinense
resultante. s da sua enfermIdade. Palhoça, no sentIdo de aI! obter

I·
de-lhe o culto do seu apreço intimamente orgu-

Dias depois, José Clara, ab�i- inf�rmações do �aradei:o do la: Ihoso por têl-o como condut�r.
rava-se das pessoas de maIor raplO. Para aI! partlll, Jose E' f It d

.

I
" - . 'I t t.responsabilidade, soUcitando do- Clara, e vender em um caixote que, por e e o a �ua a ta !lSaO, por uma mpor an e

nativos para um seu tio, que o nome de Ernesto Pedro Ro- determinante da sua energia, o pau marcha glo
declarava havia falecido, o que j sar, sem procurar investigar rfesamente para os elevados ·destinos que .Ihe estão
era falso, não tendo a familia' quem era essa pessoa, tomou o reservados.
di�heiro pa�a o enterro, cons;- nome em �rp" papel, regressou "A Gazeta", qUI desde a primeira hora vem

O Inte_rventor Nerêu Ramos,' ra,:'n�ll.

gUindo, aSSIm, avultado pecu- a esta capltaf> correndo a entre- acompanhand b d" d b
"

no justif�caAdo. emp.e�ho de dar ALds, ê;:;,sc não é o primeiro
lio gal-o ao comissario. Este, de. O a o r� gr�n losa .0 no �e anlve� uma asslstencl� efICIente aos la- grande serviço prestado pelo In-
Nio obstante os repetidos cas- posse do esclarecimento, telefo- sarlante, presta 'Ihe no dia de hOJe o preito rendi vradores catannenses vem - de terventor Nerêu Ramos á sua

tigos que a autóridade lhe im- nau para a Palhoça, requisitan- do da sua admiração., en.tr�r �l? entendime_ntos C�n'l () terra. Sita administração fecunda
punha, detendo-o, José Clara do a captura de Rosar e a apre- Mmlsteno da Agncultura ,i, no, e proveitosa tem sido um ates-

jamais teve modos de emendar-, sentação na Policia - Central. 0, Brasil da' ."nte'.•
"

ro apo."o se�tido de ser estabelecids.J um I tado eloquente de q.ue Santa
.:;e: acabando finalmente por ,de- Cumprindo a ordem, o dele- ac,o.�do entre os, Governos da

i
Catarina muito pode contribuir

sap;uecer de'Joinvile, o que foi gado efetuou a prisãO, apresen- a' lDensage'..... do pres.-.·
Untao e do Estado, para .cum- para.a grandeza do Brasil des-

um alivio não só para a policja, tando-se, ontem, de manhã, com ••• primento do decreto:'lei 5gt,' que· de que o Estado Novo lhe a-

como tambem mas muito espe- o detido, que ao ser notificado regula a matéria. i briu perspetivas mais alviçarei-
'cÍéllmente,

.

p;ra a pobre mãe da aC.ts�ção que lhe era impu- dente Roosevelt· Assim é que o acordo tirma-
t ras para a sua marcha ascenCl-

viuva.
.

tada, caIU das nuvens. E' que do permite dar um cunho coo-
I onal.

Ha dias, apareceu êle nesta Ernesto Pedro Rosar,. é um ve- perativista á organização ag'rária I --------------

capital, tendo imediatamente da- lho e. honrado comercIante esta- W�SHIN(jTON" .18 E' .0 seguinte o. texto da mensagem cátarinense1 permitindo, da par-IMorreu
do sinal de si. Assim é que, se belecldo, ha .longos anos, com que o presIdente do Brasil, sr. Getulio Vargas, enviou ao presi- te do Governo do Estado, as- .

apoder?u de um relogio,. u�a um� das maIores. casas de ne- dente Roos�velt:. ..
sist�nci�, organização e fiscali- S. PAU _

Igarrelra e uma caneta ttntetro goclOs daquela vIla. «FOI com a maIs elevada estIma que It o telegrama de zaçao dIretas. .

M I
LO, .18 .

O �avrad�r
e vaçios outros objetos perten- Posto em presença ,de João v. ex. definindo, com franqueza' serena, a responsabilidade da Graças, pois, á larga visão do doa��e . ��ntelr.o PIres fOI mor�l-
�mtcs ao s•. Noronha, para no Cl�ra, este meteu <:s pes pelas �uerra e mostra�do o. camin�o da p.az. A alta naturezà do obje- sr. Interventor Nerêu Ramos e hidrof

P OH _dias por u� c�o
d,la seguinte, no Hospital 'de Ca- maOs, declarando nao ser. �quela tIvo_ e a ge�erosldade do_.apelo, apoIado pelo prestigio da grande á patriótica aquiescencia do! meoteobo e oaol dem�rou, mfehz

ndade, furtar um paletó de li- a pessoa de quem adqumra os naçao amencana, que V. ex. representa e encarna, vos colocam Ministro Fernando Costa iius! I
,a

A
r�ve a[. 8lDt�ma.� d�

nho, que e�a' a secar no pa- objetos, desfaz�ndo-se, assim, o· na P?siÇão de «leader" do nosso continente.' que, afastado dos tre titular daqu-el� im'ortant�' o:?�ra. sSlm. UI, coo llZI o a

ceo daqu�abe�nto per- lamentavel eqUIvoco, provocado conflItos que ameaçam a Europa, póde expnmir�se imparcialmen- i pasta o problema ,rágrá�iO e "� hCa e rleÕlhldo a carceragem

tencente ao sr.
_ Euclides Gen- pela leviandade 00 perigoso la- te. As palavras de V. ex. terão uma reper�L1ssão profunda no! Santa' Catatina enqrladrado � j

(a e�tra .. nJem teve seu elsta�o
til. I rapio. Brasil e merecem os cumprimentos: �o seu �overno".'

I decreto-lei 581' -t rá uma SOluÇnãO I dagrava ?'. VlO o ,aI mo�r{;f.,� epOI�
,

...... '.
e suce�slvas e VIO entaa Grl!�e$ •

1--
A.NO

Diretor-Proprietario dAIRO �ALL"DO

VI

providêílcia do'
Nerêu Ramos

Interventor

. ,.�
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nossa Vidal
ÃNIVERSARIO� Gomes da �()b;egl, Alvaro Vale!

e sra.." Thales Kerr Pinheiro,
FeUippe Flores, Germano Rubi,
Paulo e Alberto Sehlichting, dr.
Walter Vptp,rli p sra., Martha 1
Albrecht, Plinio Kreff e sra., e

I

Norman Bromberg,

Dr. Aurelio
Rotolo

W,ED:CO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS X
JOÃ0 SOUZA

Decorre hnjp o aniversario do
nosso estimado cont ert aneo sr.

João Souza, de Iicado e opereso
«Hente da ccnecit nada Livraria
Central.

Clinico õe Tuber-eulnae
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas «

Raios Ultra Vill(eta e Infra.
Vermelho

I I If:' I" on- Terapia - Cistos
copia _ fJ retro+Scopia
Consult orio+Tlua Deodo-

ro - "�quina Rua Felipe
�·chrtJidt. Das 9 ás 12 e das
14á·, 17 h·i. Telefone-1475.·

JOÃO GOMES NOBREGA

SRA. VILM.\R DIAS

Ex-assistente do prof. Dr.
Erasmo Lima

Curso de especialisação com

o Dr. Abdon Lins
Pratica no laboratorio cen

tral da Marinha

Passa boje o aniversario nata'

licio da exrna. sra. d. Alcinoê til'

Oliveira Dias, esposa do sr. dr.
Vilmar Diall. provecto advog .do
e proíes sor cJ'J Instituto de Edn

u:ç'io desta ca rital. Hesidenci« - Rua Nerêu
Hamos 26 - Telefone 1450.

I�
: I

_____ 1

-I
SRA. ALVARO -CAMPOS

i

1-
,\ efeméride de hoje regista o

aniversario natalício da exma.

sr >. d. Rut.h Pereira Campos
Lobo, esposa do DORSO di-t intn

patri, i ) sr. Alvaro Campos Lvbo.

-

LJi bnrato.·io de
Análises Clí-

nicas
o sr. E11I':m!
da Marinha

'Faz anos hoje
Schaeider, oficial
Mercante.

FC0. MUton da Costa
Carvalho

fazem anos hoje:

o sr, Erice Amorim; i

o jovem Francisco Blomenberb, WillBill�2
� Iaplicado aluno do Ginásio Cat.a., Esteve em Florianopolis o nosso

rmense;
• .' l diatinto' eonterruneo sr. J(,ão Go.1

a senhorinha Dulce Yllela. Ii- mes Nonrega, digno tabelião em!
l�a d� sr. Dagoberto VIlela.

fun-I Blumenau. I
êíonarío Iederal,

.

. _"- _ I
FALECIMENTOS
SRA. CANDID \ B. SOUZA

Exames - de mina, sangue;",
fezes, liquor: bactericscopiac.,

. vacines autogenaa; diagIlos,;"�:
tieo precoce da gravidez étc.·

'

Rua Felipe Schmidt, 8
Fone: 1259.

J:NLACU

Faleceu no Hospital de Cari
dade o alemão A!bin Boddchlif.;:'
-Ocorreu, ôntem, no HOIJpit91

de Caridade o faleCimento de
Joaquim João da Silva.

Realisou-se ôntem, no Palacio
da Justiça, o enlace matrimonial
da senhorinha .Doralioe Pereira
com o sr. Protasio Martins,
chauffeur.

VIAJANTES

Dr. Arminio Tavares _ouv;::;:.::.iZ,
CIRURGIÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob·Tel, 1456

quadro
h�rrivel

Especialista em daelle�s de S�lll'·;;'U·"I�
e ereaneas)

CONSULTOBIO

Pelas ruas desta capital peram-
iulava, ontem, uma pobre cêga,

J
le nome Bertolina Alhana de
Souza, com 24 anos de idade,.

'-'scida no distrito da Trindade

r rfã de pai, e cuja mãe se ach�
tacada de alienação mental.

l
Sem sb igo e sem recursos, 8'

,:
obre cêga, chorando copiosamen
<\, _descrevia a um grupo de pes-

:.._:...-__-_-_-_-__-_-_..__.._ _-_-_.. ���.._.._-_.�"!.-""_ -
. ..!'!'-"""_ _ _ __""_""_ ".""_ _ _ __m.--- '8" •. sua dolorosa o lisaêa,

spin possibilidade de angariar
, meios d .. Aubs·;stencia, sem po-
I' ateuc'e á velha mãe, que
f\d"Jicampnte é· acometida de
-é-sos de' fúria, morta de fome,
ItaIllJente ao desamparo, veio a
.ta capital com o proposito de
er internada em um asilo, ou
10 Hospital de Caridade.
Em nenhum destes estabeleci

net.tos, a puderam receber. E"
[ue, DO a-ílo, só são intern-dos

'

elhos desvalidos, enquanto no'
-Io-pital de Caridade só se rece

,( �"'rn doentes que não sejam in-

I' l validos. ' li;
�_.

, Oeste modo, a desgraçada, foi

I r orocurar refugio na Policia Ce,}·
I trai, ende se encontra, sem que,

-ro entarrto, exista um meio de
resolver tão aflitiva situação.
Quadro triste, que compunge

e faz sangrar o coração.

Uan

Especialista do Centro de Saude •• Ansisfente do,prof. Sa080n
Consultas diarias das 4 ás 61l2-R.Vítor MrÍreles,24-Tel. 1447

Dra, JOSEPHINA . SCiiWEIDSON

Rua Felipe Sehmidt, 39

Secção .de armarinho
para homens.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 1.696

para

P. I A maior Serraria de lenha
Fone 1.100

.--�------------_--------_----

Abril

Faleceu, sabado último, na ci
dade de. Sãc José, com a avan

çada idade -de 80 anus, a exma.

sra. d. .Candida Catarina B.)fD· �...._----�----�- Asde Souza; avó do nosso distinto
confrade �r. dr. O"lyn Costa.

O sej;mltamenlo de lSeu cada
HOSPSDEE . ver realizou'!'le, ante·ônttm, com

. Estão hospedados no Gloria grande acompaflhamento no ce

Hotel ai leguintes pessôas: João miterio das Tr@s P(1ÓttS.

-

N.117

Na segunda Quinzena de

,...,

CHEGARAO

maravithosas novidades

NA "A

o DE POUCO-

Cas Jorge
, ;

,

a '"
.

, ;

�" A.

I' li.alUlTl
terá à venda o melhor�<mais variado e mais bélo

�}

Sortimento para inverno

Casa J'Drge Saiu
" \

5.1.
�

• 1

Rua�;'Conselheiro"Mafra'N. 44
'.

T.EL.EFON·.E

"1', :

�:. ;�!..
.

<
-

N. 1.394

•
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G�A.ZETA

A
ADOLAR' SCHWARZ

Endereço Tetegraüco: Ar)OL.AR.

Ca.xa Postal, 32
.

S. FRANCISCO DO SUL-S.CATARINA
AGENTE DAS SEGUIN TES C'IAS:

Companhra Salinas, Perinas-Rio.
Fnog TOlf'�S & Cia. Ltda.- RIO.
t'-'avr-gação Brssileira Ltda.-R;o.
Navegação Cabohiense Lida, -Cabo' frio.
Vandenbrand & Cia.-SanI9s.

'

VIAGENS DIRE1 AS PARA O PORTO DO RIO DE

IJI'NEIRO Navegação entre BUCAREIN (Joinvile). e:

SANTu5, ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO,
diretamente, . sem transbordo.

Tem sempre vapores em porto, carregando.
Encarrega-se de classiíicação, medição e EMBARQUE de'·
todas as especíes de' madeiras serradas, beueíiciadas e em tóros,
elc.; cereais e mercadonas em geral. para qualquer porto do

11
norte ou do sul do País, bem como para o Ext�rior.

Recebe cargas de irnportaçãc.do Pais ou doExterior,
para desembaraço e redespacho para as praças
-

do interior.
ESVIO DA E. DE FEf{RO-ARMALE� PROPRIO
Serviço Garantido e Rapi1o-Preços Módicos.

'I
I
I Formario pela Faculdade de Medicina da Univer
I sidade de do Rio de Janeiro '"

Tratamento clinicole cirurgico de todas as mOleS-�
•

tias dos olhos '�
-

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, com Q.. dr. p�u· '.
koFilho, no Serviço do Prof. Davíd Sallson, no Hosp\tal

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

Eletrecidade Médica, Clinica Geral
Consultas oiaríamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Hua João PlOto 7 sob, ftlefone 1456.
RESI DENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

Dr. Joaquim Madeira Neves
::��:�:'�'.�- --���;

'\ll EDICO--OCU LiSTA

____�_. __ ._..l-.__

O-r. Augusto
de Paula

;__'QiõJ.'�' i'iiiQ_�o;iJjf1+. M EDIC
DOENÇAS DE. SENHO-

RAS-P.o.RTOS
c Operações ..

Consultoria: Rua Vico(
M�ire'es 26

/1 '5 10,30 e das 2 as 4 h�.

Cla.·DO G. Galletti

Advogado
RUA FELIPE SCHMIDT, 9

(Sobrado)
Tel.-14GB.

Advogado

RUd Trajano, n: 1 sobrado I

I· Telephone n' 1548 I.
� ..

Re&idencia: RIJaVisronde
de Ouro Preto, 42-

Fone:-Consultorio. 1405
Fone: Residencra, 1155

Banco' do Brasil
10G.OOO:OOO$OOO
259.746:100$000

Capital
Fu�do de resarva

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES {3,ANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO o PAIZ

AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No ·13

Abona,
\:
em conta corrente. os segúintes juros:

De.p. com Jur'ls, (COldERCIAL SEM LIMITE)' .

2� ala

ne.p. límitados (limite de 50:000$) 3� ala.

Dep. populares (idem de 10:000$). .

4% ala
, Dep. de aviso prévio (de ,quaisquer, quantias. com �ettradas tam-

"bem ele quaisquer fmportanctas),
com

.

aviso prévio de 30 dias 3.!� ala
idenl de 60 dias l'-' ala
idem de' 90 dias 4.5% ala

DEPOSITOS APRAZO-FIXO:
1)0 6 mêses

. por 12 mêses
Com tenda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses
por 12. mêses •

Sujeito ao sêlo p-oporcíenal.

Expediente: das 10 ás ,12 e das 14 ás 15 horas
Aos sàbados: das 10 as 11,30 horas
• Endereço ' telegrafico: SATELLITE

Co., . ..",,;!)
.

TELEFONE

4% a. a.

5% c

lU

��;1?0.'=-"""�"""""""""

Floriaoopolis-1939 ==

tório de advogacia á rua
.

,

------------------�--�----------�-�

. .

Avi�o Rece.bé se carga>; e' encomEnd�s até a' :efper� das saídas do� paquetes
. """'" e emite-se passagens, nos· dias das saldas dos mesmos, á vista do a·
testado de vacina. selado, com Rs. I $200 Federais. A bagagem de porão devera ser

entregue, L05 .Armazens da Companhia, . na vespera das saídas ate as J 6' horas,
para ser conduzida, gratuitamente para. bordo em embarcações' especiaís.

G
.

,a.
' ESCRITORlO-PRf\I'A 1 r; DE NOVEMBRO,'

.

22 SOB. (FUNE 1250')aseta �.
...

.IiII. Ao ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·I 666) -END. TELEG. CjSTEIRA
Para maís informacões cem o Agente

, -

.J. SAf'.JTOS CARDOSO'

I Caíxa Postal, 110. Fre·tes de

.Q A Z E ,T,A INDIOA
.

'"
......

'IAre�cr-acac:o M��I, Companhia Nacional de Navega ..
.

I terr'tdseu escrlp-' .

çãa' Costeira
'Vis�onde de Ouro Preto, Movimento Ma'ritimo.'P��tD Flari.nepolis
n, 70. - Phones 1271,-' Serviços de Passage'iros e q�, Cargas_;_,

"A

cargueiro:
�������������-

Para o Norte

Alegre

Para o Su.1

O Paquete Ir \�IBA .s�irá a 20 do
.
O Paquete ITAQl:1ATIA' sairá ii 21

corrente para:
.

.

corrente para:
Paranaguà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo
C ar gas e passageiros para os demais por
los sujeitos a baldeação no Rio de. Janeiro. .

tmbltuba
Rio Grande

relatas e

Porto

«! Gazeta» encontra-se .,.

M venda no. «Salão Pro..
Jresso»

\.

'... -
-----

AEI.trical

Dr. 'Ca'mará
Martins

Cliníca em

geral
Medico especialista em

Molestias do Estornago,
Intestino, Fígado e

Recto
CURA RADICAL DAS'
HEMORRHOIDAS E 'VA
RIZES SEM OPERAÇÃO

·E SEM DOR
CONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariamente das 17 ás 19 hs.

CIlARLAUTU

usando o creme

t::DARLAUTD

dirá logo sorrindo: que produto'
maravilhoso'

, ..

. (urso dê
_. Maquinas e Piíotagem '

.--------------�

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ. f:ôRÇA E AN·
TEN,AS OE RADIO, ,CON:::'<ê.Rros E AUMEN·

. 10S PROG.t:}{EM ,

. '" A EL�-rRif�A
TEM SEMPRE EVI STOCK .

E A" VENDA, PC'R
PREÇOS SEM COMPETIDORRS NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS. LU�Tf<ES E ABAT-

I JOURS ELEGANTES E !\;10DERNÔS'
NOVID�DES.! VISITEM A ,.ElétricaI Rua Joao Pinto n. 14, ,

L�__iiiiilõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':';' . ACABA DE RECI:.BER CM FINISSIMO SORTI·
� . _'I'

MENTO DE CHUVEIROS i�LE'TRICL)S, NO':;l .. ,

IDADE NO RAMO-'-AR fIGO GARANTIDO'

Dr. Pedro de Moura ferro I Venda e instalação de ccntador de -luz e força, por I
preços modlcos s_ó na Casa .�A ELE'TRICA, . l_

? il pi'm;;;;
.! . Ir me j" r

,M. .-. - .

,

ae·' AO'M'.hl'EP -Ui' i. 'fi .sr..

Sandalias ·d·e Tiras'.
.. .

CALÇADOS' FECHADOS aos menores preços
e calçados de tonas as: qualidades-

Novo sortimento; :; vezes por semana:
.

.

TAMANCOS mexicanos' para
Praia- de Banha

CINTOS, PULSOS, OLEADOS, CORDuES,
BONETS. LUVAS, etc..·· ,.

Importadores. de Artigos para seleirus.e sapatelres
Fabrica de Calçados -- BARREIROS
DEPOSITO,' RU.� CONSELHEIRO MAFKA,3.

A.' LHEUREUX

o r, Aderbal
da Siiva

�

.• 1

.1
� Advogado

P. 15 de Novembro, 3 1S0b.
Fones 1631 e I 290

5, i Q4!4iL

lisUnção' e Beteza·
E:.conorni·a·

Só. nos Tr�balh:.s, do,
Con·sultorio Técnico de

Conforto,
! t ,� Com

IVO A. CAUDURO 'PICCOLI
Enge��h�írD . '(;ãvil

1
'

..

"

,

I c
•

fDre-nssiQnais haonitado9 p.ar-a to cío
0$ rarnos �e engenharid

Administração•. construção' e ref�r.rha de,
.

.

. pagamentos e>�. prestações
. ",� "::"

fDrojét\.)s ·em/geral '

Escriterio central: ·Rua 7 de Setembro, 47

�p O r t o Uni ã ,0
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. .,.

!'"'II ............

•
. _. ", '1)".,

.' 'Preso nesta cap·'·1i
.

. .� lfiei8 d.as parôquias bferé�e��o 8�i�
-

N t íif'. I.. I!
cf, !�": Rarn ,lhrlf' E�pi/tual de

.
'

f
O as -,,'>:/)::t.. !

'1,. ", C fi) '!ll 51'", rpr�,"" f'tc.

tal pengoso al- I �
,.

II E p ira que se p,(jSi'l�'11 �'nfeixar

I tol',j'1��r;·S II
tod(l� f'� a� ('(lntnbuwõ"" «soiri-

Catriieir'�ó�,
� .

' ...'il.';lii?�,,-�,
I tuni s cm \1'" Albu�l Egpt:cial,

____ ..
__ __ I p�Jimos o o_bséquio de nos en�

I v�ar ': relaça� das mesmas até o

Esteve na Policia Central AOI Revmos. Vigários a CO-' dia 1 de maio;
,

f) sr. Lotarlo Feldmann, em-' missão Central Organizadora do 4-0 nome dos Hevmcs. Srs .

'pregado do sr: Paulo S -h Congresso Eucarístico enviou a
Padres com as Contribuições,

. seguinte circular: Ilua!'!. e de suas paróquias, serão

lemper, queixando se de ha- 'enfeixadas todas em um Album
l-ver-lhe desaparecido do es Primeiru COn�re8S0 de Ouro que ilf'rá ofertado a S.

.tabelecimento onde trabalha 'Eue.ríl!ttieo do Es- Exci��. no dia de seu Jubileu. por
t t t d d S oca,slao. da manifeetação que lhe

em que em o seu quar o a o e auta sera feita pelo Clero e fieis

OIO, 17 _ Foi assinsde de-
de dormir, uma capa de bOI Catarina __J Confiando pois, na bondade de

ereto dispondo que «os' oficiais racha, que comprára ha V. Hevma, é para a Maior Glo-

de armas possuidores de curses poucos dias, pela irnportaoca �m ação de graça pelo '25 ria de Jesus Sacramentadc con

tecnicos que estejam exercendo de 250$000. anos de Eplscopadi de Sua fessa-ae desde já agradecida a

De, Helmulh Muhlhaus, Mar- íunções de natureza tecnica nos Ao apresentar a queixa. Excelencla R�! rendissima, Comissão Organizadora do Prí-

tiQs Berkmiles, José Neth e Kurt arsenais, fabricas, servico geogra- f F O Senhor JI.)O n J .aqu.m
,.-;." f;"ngf'0880 Eucarístico Es-

y • in ormou o sr. Lotaria eld '

,

tadual.
Specht, alemães, apresentaram os. fico-militar, na aeronautica e na Domingos de ()!ivcira Di
documentos exigidos pelo decreto- engenharia, ficam dispensados do manll. que a capa em ques Fl.uianr-poli-, 15 de março da

lei n. 341, de 17 (ie março de serviço de arregimentação exig] ti" se encontrava em poo r gn;ssimo Arc.b -po M,·t1t, 1939.

1938. estabelecidos em Cruzeiro, do pelas diferentes leis e regula- de 'Oídãt) �\'h I ev z ,
polit' C:S::1�g'!) e,lail'�Y Sauer

contratam uma sociedade comer- mentes>. que a comprara ao Jilrapi, ' ,

C,ura da Catedral-ePresidente

cial para a exploração do comer- r ' ',.' "� l'; I. Revmo. Snr.

cio d,� madeira com o capital de RIO, IS-De acordo com a

'''. N" LAUDETURJESUS CHIUSTUS

�O:O?J$OOO, divjdiJ.? em partes nova lei do serviço militar. rodo 'I" A Comissão Organizadora do

I�U ns, PQ� ter;n�o, indeterminado, o individuo qu : fabricar doeu- • Primeiro Cr.ncresso Elllal'Ístic(J

sob? razao social de 1\1 u.hlhaus I ru entos falsos ou falsificar, al- i' E�ta<tlllal tem a honra de comu-

& Cia. na praça de Cruzeiro.. t erar ou modificar documentos I
'

nicar a V_ He vma. que o impor- ne,';,( m « IH proxima sexta-

De José CanHO Macdonald .e verdadeiros, para fins de alisfa- tante Certamo de Fé Eccai ística Ieira, ás 19,15 horas, no GináSIO

L�ert Caruso �acd(lnaLl, brasi- m -nto.: convocação, incorpbra-I se realizará nos dias 28 a 31 de Catarinense os membros da Con-

leiros, estabelecidos em. Urussan- ão, .Hcenciamento, isenção � ou
I 1010 o do corrllnle ano. i �rf'gaç?j() d"g Opera rios do Bam

ga, c.ontrat�m um? s 1cledade c,o- agiam�nto de incorporação;.{ ou I Pura es,a ma�na realização r Conselho.
mercla.! de mdustrIa I. 'a a ex- ou que para os mesmO$ ji'ris I

'

, .
com que a ArquidiocPEoe de Fla-

plorfiçãp do comercio de vinho. se serv'ir' de documentos fálS0S" q le ,Ih a furtàra pela Impor rianoj:)()lis pretente agradecer a
- --- .----.---- --.---- " -,.- ... ---

agllardentr, vinagre ete., Cllm o falsificados modificados olk.-al� tancla de 5ü$OOO. NO"8(� Senhor os beneficios dis- ,

c::tpital?e 10.:00?$OOO �ornecido terados, fic� sujeito á pena,�,de Feita a apreensão da ca. pemados durant� o_frutu080 epis· Guilhntina ... _,r;, Cjlúna para

pelo SOCIO capItalista J ::JBe �aruso' ;Jrisão com trabalho, de Cif. 3 • pa, depois de r arias de li. copado' de S. Lxc13. Hevma. o I � i.) � ,,1M {-la,;,!.
... dA

.

b
Macdonald entrando o s lCIO La- anos e multa de 100$ a 1'00'0$ I' ,

. .,. S à b' [\1 t I'
.

Ao eorresprn enCla, em como pC' .
' • ,..',' I a'cnc as CCTisegulu .:} pC>!IC1d (,r.. ' �ce ISP') '. r ropo ltano, a V" 1 '., e -J';1, p: rf'--t' o ��.

"'8 vaIore- .. I t·· ','
,_rl.e, arusu Mac(]r,nald umeamen- Tratando--se de funclOnanos' en- i '':'> , ,

-

vomlssao Orgamzadora conta '

u '" " li IVOS aos anunClos .

"

d
.

A
'

,
.

I anurar que o autor do furt·
" ,I ,. i à "',l '\hi

Q all!inattlra,; devem ser -enviados
te c0'!l a, sua ]O ustna. sua' curegados de �umprir dispo"si- hl., "d . .

(, com o .apoio total e decidido dr

aO G�rente FLAVIO FERRARI.I d�raçao. e por 10 anos, sob a ra- tivos da referída leií a pena ,será, aVia SI o FranCISco Lmck, V. Revma. e da paróquia confia- rante Lamfgo n. 25.

zao SOCIal. de J. Caruso Maedo
3.gravada de t 16! tratando-se de I

natural de Estr la, no Estado da a seus cuidados. Só as�im po N. 139 3v-l
nalJ & FIlho, na praça de Urus- nilitares, a penalidade setáagra- do Rio Grande do Sul o' deremos es;>erar (I pleno exito do �«---��--�- .. ------- --�_ ..

sanga. fada e� 113. Tambem, que,� dei- qual foí preso na P<:.lhrç'a e
nosso CongrE'sso para maior gló'

-0- xar de apresentar o certifIcado.
J

,
ria de Jesu[,l Eucarí3tico e maior �

�

Xarqueada Delosilva S,IA., eg- Je alistamento ou a caderneta re.movldo par� esta capital, allml'nto do fervol"'para com a íl,; R"T J�Ll'!!!.'Drs '

tabelecHa em, {Ho do' SI1I, para nâlitar, para as anotações rêgu- sendo recolhido ao x >,drez. sagrada Euc:ari!;tifl.
4>'1. �

a exploração .do comuciõ de ca�- ,lamentares, ou não fizer a co- Francisco Link, aportou Queira, pois V. Bevmi'l. ter a [('O IA
ne e seu'\,�envados, c�m. � capl- m?�i.cação de. mudança de do- certa V{:l a joinvile ondt� pra I! bondade' de ll'var ao conhecimell- U fi
tal de 22_.000$000, diVIdido em mlclho pagara a multa de f 'f t t

'

I to de todos 03 seus paroquianG!\
222 ações nominativa9, do valor 50$000' 100<ltOOO

ICOU varias a,ca ruas luen'l d P
.

, ,a ii' • , 'I"
.

t d d d . dtO programa anexo (' rimeiro �e)nGRAMAS '"'E H"'JEl cas, en o. � O gran e n- Congresso Eu ;arÍstico Estadual.
: nu u u:

� balho á poliCia, havend", ue- usando para issó tudos 08 meios

,O lI!uaclo ca\olieo do paí. >tem, ! r:,"\ r f\/' i i::YU'. � sapar�cido daqu�la cidade, ao seu alca,nce cOIro o seiam o Odeon, O lider

preljentementtl. sU8'!�atençõ;,s' vai- '. ---:�.
.. I. t:;>

\"d,il- f apb, O furto de vari()s te, _) púlp�to e a, .impren'\a locaL in eineuuas

ladas para o Rio de Janeiro, 00 ··!;)':H.:0}Oa,�� 0,1 ,l nos I!J� riupa de um v';:ja.-._\eerlvjl??o. l�.!pd� de uI}! modo

de em maio prox,imo se realizará
('í I" 'Ir!\ '(� fR'!AL� te que .se e c)n rava h "sp d'a to o �apecJa :ne':l>< li dias', de prc

ym Concilio do Epi'cor-ad:) Na, ,_ .... 1'11 '-.-h J., .• '
,-

r ,- .,' _
, I parl-lçall )8ra (J dILo C(,ngrf'SRI'

donaI. que é o primeiro) no ge VIAS U 'dNAR(A�" ,10 ."0 Ho el n venlda, na!'!! devoção para com·Q Sagrada Eu- E<, (I Fi)' I:'.!' i, 'i'
. ;'

nero qu� na America do Sul, S�
maiS se,�do p�ssivel d 'ibr-I ca�ht.ia, Sul Divino ,colocad.o p�r

'

realiza,
_. . .1 E�p. em md::,tia3 p:1euro-ful- lhe a ma'), nao 0bstante os I CrI;1tO Noi'jsO Senhor para 1IlIml.

','"fjl

O conclbv' Bf'r' presl1hdo pelo de 1'000$0'0"'0 d 20 in nares (Broowité, A's�a, esf0rçoS erl,pregados pel(,): nar e, aquec.er no.ssoB cllfaçõe,
C .I I L' ., I" ca a uma, por q" , I d.J d

d art·e�.i e:nu, e A�erah? IlreseBn9a 'anos. --O ca�ítal fica assim distri-' ; TuháLl.:Ieõe,etc.) 1,1' deleg:ldo de policia de e" I a�ra�('s as 8C veriH 3I!JCS e nos·

-. e. ,0••" os srs. rce lapos, IS, b
.

d '. ;
,

.
,I, I

sa VIda mortal. .

pos �' prelados do 'Brasil.
UI �. o soc,o. Ladislau Ra�(ls (onsuf!:-s 2 ás 4 hr,s. itl!R. tão, A Comi�são Organi�3r!or:1 vem,

O· ,·C '1' PI
.

B '1'
da SIlva contribue com 50 açoes I

. .,
'

, '- ?nC�IO" eOJfl.o raSI e�l'o no v,alor da 50:000$000, o sacio' joão Pint::., 13-F<>ne.l $95 __.__ I 8Jtlr�
trazer no c(,nhét'imrn{o de'

.�r ,,�o,IS, e "ran �dlmronenc�a, Celso Ramos contribue com '50 ResiJfncil'� R� João Pinio,I
- V. eVim. n Rl'gllinte: Por nCf)

vlIto-que o numero . OI arcebls- _

I d -O 000$000 ') ;.1
,sião, dos festejos do Pdm iro

Pe�bcf�iilPot�t' Ire!!id ntes,.J rreladol!
I :��[�S 8�ca�a S�hweei�z�s co�trib��, -Sqbr.-Fone I", I r

'

Not,-IPI-as de II Congresso
EucarislicQ Estadual,

lSPClS I U arei &SCena8 80 rJs-, '60' _

I d
'_'.' --,'-

.., Clen.) e fi el,'s, ·da, Arq:idiocese ,de
•

I ,. d'
: com , açoes no va or e.,.. .

� .

-

peltave, numero ·e 108, llem.60·OOO�OOO· ..

Ot T M O lufa-lufa' J.la- S J'
JTlunanopoít<IDlInos":!raoaS.Ena.

centar os abades e outros lupe I '1 "'. t' 'h'
o sacIo 50�CI I,? a- ti ose· Revma. o sr. Arcebi�po 'Metropo

ri.�.. de ?rdenl roligi!s8s. Já-! �:{l�r c�: �IO:��O$��O aço�s �.�
•

I itlmo da seguinte maneira:

mais lie .VIU, no BrasIl Oll na' .'
o .SOCIO 1_ ,cl·dade

.

'� _ . I l-O Clero, tanto secular co'

Am.rica do Sul, 'uma alsemblé:!
dai R�mos_ JUDlor contrIbue com t.. E�tá em festal o lar �o sn.r. I

mo re?ul�r" oferecer.á a S. Excia.

tlt Du.erOlllA e brilhante de �il-
10 -asoes tlO valor de. 10:000$000. Benlaml�' G�rlach, prOpfletarIO um nqllBslmo cahce, báculo e

I d "d S tI'
MarIO Mafra contrIbue com 1 E d 'do cCafe SOCIal», e de 8U.a ex anel"

pOI 't pre a (IS a . 11.,. a grela, -. -

,I' d 1'000$000 R'
m to li parte se encontram ,

C t I• 'd 'I' açao no Vd or e ' 1- d O d' G 1 h'
a o lca, fC-IlOI OI e.. conCllO ,d'

.'.' motivo:! ara alpgrias e tristeza,. ma. IlIpotla.. n 100 < I!r ae . I 2-As paróquias ofertarão uma CINES COROADOS
nacional.

car � SIlva Jumor contrIbue com Felizes OS- ,glle se' conf.or'ma'i1i cem com o naSCImento., a U. do cor· ,:., rica Custódia-T,.ono e os para"

U 1 d dI açao no valor de 1,000$000. . \ t d
ID� ve. pr?:nu ga O! :08 �- Total:222:000$000 n, pr6pria 'situação, seja na roca ren e: e 8�U .pflmoge�lto, que iment08 completos para o Solene

cretol do ü'Inclho Br�III'lfo, fi. ou !JS ddade. Há penaa!!, entre· na pJa babamal recebera o nome Pontifical de S. Excia. -no dia 31

ca. "bro,ado!l todas 'a; lei� pro _.
"

-,
'

", taolú, que nunca estão ptillfti- de Carl()s ,Antonio. I de maio; Vive, ama e aprende cem

vinc'itis ou dioceiana.'{ apostas
_ .... _ .. Z .... __N_. . ,

tas e QUEREM_ SEMPa:_E ES-
- Tran!lcorr�u a .H. do ��ii / 3-As associaçõt's religiosas � R .)salind Russell e Robc ri

�� determinações do ..mellmó,' e os TAR ONDE NAO ESTAO. Se em curso, o 8Dlver�aflO nltahclO i

costumei gerais -e partic!Jlaré' O': c!lefp de' p·oJI·CI·a na cida9f1• q�8«1jam .�t8rfQa ro-l d? s?r. Ger�ano Gerlacb,. juiz i
contrariol aos "UI decretol ou

I � ça; se na rôça, querem e!ltar ·na

I
dlltrital, �esldente nesta cidade.!

prelerições devt.m 'ser ab9lidóI d R� cidade. Não devem 6sqilecer, 'os - RegIstrou-se a 15 do cor-!
pelai 'bi8p(J�.

-

�'
'. .

:1 . O, 10 que vivem .�o int8.riOr, 83'.: vanta,. re.nt.e,
o

aniver.sariO ·.�a.talieio
da IITerminado o CORcilio Plenario, gena e ff}clhdadel que ulufru@m 1 ex�a'. sn�ra. d. Eulaha Ã-;'-Mnr-

o leu presidente deve mlloda,r' .

, nos ��i,09 trsoquBos.; cehno, diretora do gr.típo esco- ,

todos os d<,c,retos ,e atas para a RIO! 17 - �n..!rou �m gozo Nas cidades móvimentada'lI di". lar «Francisco' Tolestino:t, desta.

Santa Sé e êleil não pódem .�r d�. fené!� �. caplt�� Fehnto MuI: pende semail energia DerVOf\8. cidade. I

pro..ul�àdos, antes que !>fiarp ler, c�e�e de .poh�la, .q.ue ísera O� roidos, os perigos dai ruas, o
.L Fez 1100S ii 16 do cQrrente,

\

examinado. e reconhecidos pela subshtUl.do mtenn.amente. p.elo UjFA.LUFA' el'gotam e irritam, o snr. José Natividade, proprie-,
Sa,rada Congregação do Conci- cap. Fehsberto. Batista Teixeira, sobretudo as pessoas que 'trahe,- ta rio. da «Padaria Moderna., de�··

--_._-�.------

lia. 0, decrtt,oli do Concilio PIe- �e.legado espeCial de Ordem Po� lhllm sem descanço llem método. ta clliade.

nario Bralileiro, ,terão vigor de hhc,a e Social. Para combater 6S deprel.õea,
- A' 16 desté mis, '-tez anos

lei em to.ó o Bralil 'depeil tle V'E-ND'E.'SE· nervo.!!a.5l•• 8;., �t!CrdIL �e folfato, a a exma. snra. d. Henriqueta Ro,

BUli ,romul,açió. falta de dispf)sição para ó' trãhã:' Ba; e@pOira do snr.Aristeu . Vieira

Em tod&1- àl diocesel do Brasil, lho fisíco e mental. recomenda·se da ROia, comerciante ne�ta pra-
1..' Ford «EIFEL» percorreu só'

os .uISpOI se preparam para o em- til'll medicamel'lto foafóriQo. Dln- ça.

barque. A impreD!la do país 16
mente 10.000 km. perféitissimo tr. os ,mais aconaelbadol destaca,

, ,

d d
.

. estado, com mais 10.000 km. de
ocupa, com ver a eIrO interelse, - "e o Tonofosfan da Caaa Bayer,
d d• garantía d9 Ford. Preço e c,ondi-
o gran _lOSO certame, que lem que vem sendo l�rgam'pte em-

dú'd
,," '. "'ões a c.,ombinar.

'

VI a', reprelenta o .alor 'aCGD- y pregado em admito! e em criall-
t· tI·

. - A tratar rua Felipe' Schmidt 87.eCJl1.en o ec ellalhco em n8SI. ças com os melhores rea;_�lt!l, dOi,
pltria.

N. 126
'

3v-3
' .. ._:--- .. --------"";� .... - ...

Dirfl!tor • �roprietario JAIRO CALLt\.DO
Florianopolis, 19 de Abril de 1939

---��-
t
-. .

..... -

,

Ageriles·correspondentes em to
b88 ·88 localidades do Estado.

Contrátos -Je Abril

.Expediente I Jial,lt, CO� I,
I . tDercial I
1_,_· J

I,
-

..

- ,-:-,-,
'

VIDA MILITAR
-

.GERENTE:

FLt\.'VIO FERRARI
.

" t'! ... _. "i ,

Redaeão �: Oficinas
R. Co'nselhei',o Máfra, 51
florian,õpolis -,-5.Catarina

·t .

, ,
'.

Cu l a b e r açãu
"t conceito expresso em artigo

,Ae rolaboração, mesmo solicitada,
não implica em responsabilidade
eu endôsso. por parte da Heda
Oio.

A8sinoturJls

Ano
Sem','stre
Trlm ,str,

50$000
30$000
15$/DOO

56 para a capital:
'

�ês 5$000

I GAznICH�___._,...,-- ----

CooelUo do· Epi.eo
pado Bra.lIlelre

(O éorrespondente)

o ministro Fernando
Costa adquiriu um liautomovel lDevi- ,

do a "aso.enlo

Depo�.s dê. 40' anos 1-

lOIlAlB �

A FRUTA
A fruta frllea é um

/' ,;.�"----"-""---."---_.
__ ..

O sr. Pimentel Bran-
ali.ente e'nergetico e mineraliz8dor pre- dN f

" RIO, 17 - Not,icia o -« Diario

doso. E' um refresc:mte de VQ- ao ez entrega t
da Noite� !'Jue o sr. �ernando

lor lnáprec!!\vel para o organis- ".

I
Costa. mlDlstro da AgrIcultura,

mo, as. ��etancj8& nutritivas ,d.e suas credencl·as acaba de arlquirir na Europa 11m

que possyé, entre as q!lftis figu- "

moderno e luxuoso automovf'l de

ram as vltaminas, pódem ser as- BRUXELLAS. 17 - O novo passei0 provido de ape.relho pa-

.imilad�s. com o miQin;lo' de e!- embaixador brasileiro sr. Pimen ra o g&sogenio.
fôrço:. ,.�lém ..d� tu-d()� deve se tel Brandão, foi lecebido ipelo rei, ,O', iQteressante veículo d�ve
considerar, que' á agua cont.ida em audien"ia especial, entregaD- chegar dentro de poucos dias ao

na fru ta é a maÍl pura. do as suas cre deneiaa nOSBO país.

E"ila' C!
.

cirterio:5clerose
LABORATÓRIOS, MuL LEITE

, .._

)

livu aria

(;i'!):11�1i8 "1'�eão d1D§
-he

U f��J"":\,td,{.�
�

A's 7.30 h,�ras: I '

Robin Dood

Preços-2$500
Geral-I $000.

{,zex à� 7,30 horas:

M_,ntgom�ry,

PHçoo-2$500 e 2$0[0,

Illíperial,3s 7' e 8,30 h!:$!

Preço: 1 $000.

Gazelas do mar com Rosalio I

Keitb e Aliéo Brock.

-

.

" I
Schuldt

de H. O.' LIGOCKr;,
Livr�ina Fapçlaria, Tipografia, E.ncader�ação e Fà-_ ,

,

br!C1 de r.;_n b �s d� b Jrracna

A Ugé'S p ,ra ..:scnt6 'í) L 'JuS ,�m bra'1 :ó} �- \r,ti··
60S escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

A ceitam· se encomendas dt! «clichés», chancelas,
sinetes e carImbos de datar, de metal', para inu.
.

,t1lízar estampilhas
Hua Felipe Schmidt,

FL)í anopüllS Sta,

41

27
Catarina

,

./
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A GAZETA Florianopolis,
•

,:,��RDt!lI!Iíl!_J',ª. !t ;w;: E& ar:ea::..._ lU • r. m

QUEIl UM PERFUME-?
menqr preço

OBJETO
enoontra- 'v. s. a

UM
Pelo

preferida.

C-A-S-A-
casa

PARA
maior

PRESENTE?
variedade na sua

M ACEOONIÀ
A CASA QUE MAIS BARATO

�

6 _. T R A J A N O _,., .....
_

I
infor.. !

I I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii

Corresponden-l
eia de H-ar-

!

rrônia�-

,

colar,
N OVA YORK, 18

Antmcíam ..se de Santa Rosa.
LIMA, 18 - Os medicos na California, que durante

que foram á localidade de uma corrida de automóveis.
Pisco, afim de examinarem dois, carros colidiram vío
a menina Medicina, de cin- lentamente e não puderam
do anos. de idade, que apre- ser evitados pelos 18 con
senta smaes.?e gestação currentes que vinham atrás,
adeantada, verificararn a exa- cuios carros ficaram na

tidão do caso e tomaram maioria, inteiramente de�trui
medidas para trazei-a a

_ e.s: poso Onze pessoas ficaram
ta capital Varias institufçpeS;:gravemente feridas:
cientificas de Paris e do Rio -

'

de Janeiro, interessadas no legrafaram solicitando
exame: desse íenomeno, te- mações detalhadas,

(Do e.rrespondente)
--------------------

-lnerlveI desastre
-nama �orrlda de

aalem.v.i.
Llna Medina, de :5
a.o.- d. idade, ••• "

eita o iDter.IIs8 do.
lDedl,,08e) Hino da Indepf'nclenc�.: ..

f) Discurso pelo ir. Prefeito Municipal.
g) Hino dos Escoteiros.

h) Discurso alusivo a data. pelo Capitão �:om8nJante da

Companhl8.
i) Hino Nacional.
3',-AS 10,30 horas: Grando desfile em homenagem �s

-Ilutcridadc! que estarão celocadas no palanque á rua De. petuho
Vargas, fccuLt: á Preft"iturlll.

.,

, hntes é-O desfile a coluna hcara colocada com a -testa na

...- altura �o Hor-l Beri.
--

O,d:rn do deshl«:
.t/IIII/III!iJ. �nhia. .

-'eservistas, do Exercito.

Associações dos Escoteiros.

-6

.-

VENDE

I 'Luiz Michi'elon & Cia.
_

CAXIAS R. G. S.
Produtores da afãmada
Champanha Michielon

r
J
�

Progri!ma diurno
De 6.15 ás 17.30 hóras

Programa noturno

De 17.30 ii! 23.00 horall

Pose LI<'e
Bob Lazy
lrmãoe Tapojó9
E'rnalll Cle Barro!!!
mario nara-·

- nlal)t".o Cle ()Iiu:lira
ropft,l{o Furtccc
Or-qul!slro'Cle Dansas
Ra.ãomés e a Ali 5tar5
ECI'uarõo Patanê e sua Tlpica Corrleiltn

Concertos
Romeu 6hlpsman com a Orquestra Oe

5 .. lão
-

-: ..

, ,

Abertura com VOZES NOVAS, elementca
estreiantes no raClio.

A's horas certos, 'ornais falaOos com no

tlclce em primeira mãe, fornec!Oa!:1
pela A- NOITE, eob, o llotroclnlo
�o 5AL DE fRUTA ENO e: DA
EmUL50 DE 5COTT.

A's Zl.30 CAHCAo DO''fl-l-f\ - - Escrita
iZ lnterpretoôc por Lamortlne Babo,
uma oferto CIo casa Cle louças "-O
DRAGÃO_

Frs ZZ,oo " Pa'glnas Esquecidas .. Pro'
grama Cle remlnlacenclce, literarlo IZ

mustcnl, a cargo Le: Celso 6uima
rães, Abigail maia, Ernani Barros
e os muslcce CIo nnescüc,

SpeuRllf ClIZ, stuOio: felso 6ulmarêies
j e' Cecilia 60nçalulZ8.

, -

Amanhã:
"

ORLANDO SILVA,' ALMIRANTE, LOLITA
FRANCA, MURILO CALDA�, DARBEL.,

IDA MELO
� -

Kiraly�egy
DIRETOR ',PROPRIETARIO,'

Dr. André

Estação PERDIZES - Vila Vitoria �,- Estado
de Santa Catarina

, _

'

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
psra o tratamento conservatívo e cirurgico dé doenças pul
monares �pneumotorax, frenicc torma, toraeote nia). Eete Sa-
natorio encontra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na Estrada de F�ro S. Paulo .: Rio Crande 800,
metros sobre .nivel, P9.ssuiitao luz eletrica, agua encanada' - e '

estradas de aut9movel, com clima salubérrimo.
O Sanatorió encontra-se instalado com aparelhos mo.

demos de Ralo X Heliodor, Ondas Curtas e Láboratorio
para exames de, escarro, fezes. sangue, etc.

,

Seção s�í>arada para con valescentes . de doenças graves.
estado postopératívo, impaludismo cronico (malaria), esgotâ�:
Daento, etc.

'
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DESPORTIVA
'.,

Redator: Murilio Nei

Semp're contraTSil�iO �jrílo
-

. Itrelnara em

O S,'rasl"1 sern' - i IVJ_ontevidéu,
.

" ,- -:_ -

'

no Penarol

pre a fevor' do L1VRA,�tNTO, 18-Silviol" "

; ,

t
.. I'

' Pirilo passou por aqui, acampa-I
"

'

;

es 'ranJ e-I ro 1 nhad. do sr Joan Alonsb Min-]
'- :-tegu:. InforrMu ao Diario de'V It' .: .. ". t' d d AI hli

"

�

I ••

.

l Noticies que vai a Montevidéu Q am ell'can a os a eman a os'
, A tendencia marcante do

go.,' por
lunatico ou de má fé, a t t d' '.J P t d II f·

· li

b -I-�erno do sr, Getulio, Vargas sá;;; combater �sse trsbalho. !
ra ar

t

a

Sl�.:: ergun ad
o qua

I O IClalS 'raSI -eiras
bremodo acentuada e' clara, de� "Não �uiz o c') Globo" re- i

seu ou

rcoTo Jbe IVO, respon 'teu: .
,

• ' "r ,'1 ,. I
-- ,11m em eprovei arei a I .

<,

, �����������������������,
pOIS que o Presidente teve opor- prod,um o' texto da lei de doa

opor! d�d t
. Pe, RIO, 18 - Pelo <Cap

Ar-";;;:;Iid d d
. '.. .,

I'
. I Uni lÃ e parI! relDar no .

I '

tum a e e l'lIpnmlr ao p'lIZ terços, c aro -e indispeosavel. ",' I L " ,-.' I .:•••••••••••••••••- ... ----. :

. '

I I" 1- N "
. .

I
' ttürõt, porem, sem ccmprcmrsse.j .

' . I '

uma onentação mal' pe�s()a'I'- ão quiz ouvir u gu�m quo!'
"

'. c t' .

d ité fi T
·

I f
· I

d
-

d
.

d
. pOi� que, o mais ar ar, a o m,' errlve aCIvre os entraves os partidos elendesse os sportrnen bras.l-i- i ('1 tl'" • 'd lt P t I -

,

I'
. . , d

.

d io:
.'

I
o rr es esterer e vo a a or oI' :

po ItlCOI isto e- epols e

"
ros.. AI

' ,

-

!

de Novembro-tem sido o da E reproduziu ontem, uma en-l eare.»
',. I, n -O r a nas

nacionalizeção, [trevista de ura Oliveira Viana I Divulgado um -

d I-
i

- Dar ao brasileiro o IO�:H que
i
que

. pó_d� .

cultivar muito literati - I

q a bo g r;a rn e maos a po I-
lhe compete na sua terra, de�en- ces J?,,!,1Jca mas -qoem falece doSOCa -J u -u.

-
�
�. I

_der-l�e as 3a�rad�s ,prerrogatl�as a�to,r,dad� para derogar os tex- niors '

- r: _
ela pernam-.

de cidadão, rrnpnnnr ao OI\ClO- tos da ILI.
.

.

aos c a.

b I
nal o estimulo até hoje n'gddc>. ques. argen· ucana í

para formaçlo de quadros bra- lOque defende ou. Oliveira tinos i

sileiros em tod .s as atividades ; : Vi.8111l. As eoitfl.�õ•• impres- \ ;;;,1õIiiiiiiõ iíiiRii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

c?locar o estranjeiro
_

no seu d.1 Apella� ,i�to: -que os

jOipdo'l' R,IO, 18 -._ !J� vespertin2 .Ion.ates ·.0 "Cara I

vide logar---amgu�ando·lhe ga- res ,estranJe�ros possam ganhar publica um "fac-slmllen do cabo- 'de, Gatft", varia. cana» regres<'ou, ontem, dallitar alemã.' ,
.

'

,

.

rantias e beneficiando-o com a
I mais que os jogadorés bruilei-

i g�am-a que o Boca [uniars en:' vezes ••8a••ioo Alemanha, a Comissãc

Ae-,
Por toca .parte f,omos re-

nossa hospitalidade, mas condi- ros da mesma categoria. ÜÓU a Emeal e Gandula p�rã_,� ronautlca Brasileira, quefõra cebidos co;n as maiores de-
cioaando sempre as regalias con-T O GL030 não se lembrou, compu. de SeUS passes,. recomen- RECIFE, 18--A pclicia de- áquel€ pais. a convite do monstrações de carinho e

cedidas aO' interesse, do Rra511 e por exem�I\); de entrevit.'ar o dando-lhes a máxima reserva.
'

.' teve o gatuno conhecido pela ai proprio governo, para vIsitar amizade muitas vezes ao

de I�U! ftlhos; tirminu C·JID o (nsp�tor chefe dCl D,�paftame�to.o -. ." 'd',
..

,cunha de- 'Cara
.

de G�t�n, q�'� o� gr�nde5 centros industri som do Hino NaclOnal ,e
Brasll.Te.rra de NlflgLlt:m, e terra Naçional dJ Traba!h�. sr. Ed· S Jogas a 'confess�u � autoHa de var,lOs cn'l ais mIlitares. com o pavilhão brasil_eiro ,"

de qUtllquer um, e traoslorma-Io son CavalcantI que mterpreta a,. q'uarta ru <.:t.
mes mlStenoS05 qu� se regl,traralJ:' Integraram-na '0:..� cOlClnel desfraldado 1i0S aerodromos

em Brasil dos Braslleiro$,-elsa Il!i com hou(stidade, nem o sr. ..

• 4

nesta capital. Em 1935 "Caia d Armando ArarigbOla, knen- e nos edificios circunsvizi-
relU sido a prencupaçlo maxima O�c;ar,Saraiva, -p.rocUfll.d)r do", dada Gato" mat�u u� vigia de uma tes-coroneis Vas�o' A, Se,éo nhos».'
do Chefe do Governo. Departamento NaCIOnal do Tra- i casa em Boa Viagem. De outra e Carlos· P. Bras;!, e I) maIor

Nessa ,benemerita tar-fa tel!1 <> b�lb,o, ,que tam��n: SOLJb� ler a I' RiO, J 8 _ P'!osseguirá domin- feita, m�tou um marc�eiro, e�ll Franci�co de Assis Corrêa Ponto IORxtmo elO

sr. Getulio Vargas encontrado lei.
.

., ; "'�. _ t'
�ua propna ca�a, a6m dt' foub;- d� MeIo.·· , lOateria d. ordanl-

.' .,

d ,of"'-'df�d-"'''' d goocllmpeonaocatloca,comal ° ..

dOI'
" •

a?G10 entullasbco e seu
_ povo_ ,,,re �p� ,e eo- er. .�S!;"t..:,uas .

os I qU"rt,':, d d d-. t, -..
- :--,;-" Q. 56U terceIrO cnme eÚ·;é c-orone Armando Ara -I zaeAo e de teellle41

'lO d I l'd � . ,. ""'. "l'� I
Q 8 ro a a Q ti. no, COFlPº,Sf, d "C d O n b

.

b' d·.t
I

.

que, merc�- e nossa qua I alie mterm�q,�.f!QS, aqye es que pua Jo S
•

t .', " 'C'�um;n':o \s'�� q�an o , ara e, ato rOl) ava ng Ola Isse d.i <i rep_ortag�m: I '

.J f"
• .1' ,- .... -.�,

' c s .egume.)"Igo ... rt'l ,,� o;.�J '", ..

d' .'
.

A"
� .. ( ,

.oe lell Interpr�tes aoe, sentll1le?- aquil ,�êm .t�már ('), hlga:' do! x Vasco, nas L1fa�j�i�-às7S' um pa :!ltO 'a n')lte�,; ,V!tl�a, --:- «A�_viSl!aJ!�eacatlamos [.
-i O oficia.l brasj�t'iro con-

lo popular,_ temos sahldo rnanJ� no��m patrJCIO�, ab,\f,tndo hH'5 o Cristovao x Flam�nl!.o; �m <,Fi-' à.spertada pClr,su� mulhe�, glltoU d� taz�,r,; delx\�u�em t���os "clue suas lmpressoês mani.
festar de ooss�s, colu�a&. 'eshm�!_a. -

, I gueira de Mell)�eJltàdu,.eirà'x P?r soc�n:o. \ ar:as pessoas acu- nos a Im�ressao magmflca r festando-se leJ1ztporterel1l ti-
Nossos patrlclOS, )� certos ,de Fm bom" em_,parte que 8S51m Bonsucesso,flo cam o do :J)an- �Iram, Cara de Glt?n nessa oca' de um paiS onde se trabalha

l
do essa oporfunldade, ele

que ha quem OI proteja e,:o ga- acoptecesse."
-

", !gu'.
� P

.: 'SIão, matou uo e fen,u outro .g,r?- de ,verdade. Um. trabalho ie seus compaflheiros de co-

ranta, entregam'se com mAIS _ fé Porque é mesmo precl�o Iden-
'

,

'
, vementr.' De outra feIta o Cflml- metlculoso e argal1fzado. ! nhecer de perto â aviação

e ador ao& seus trabalhos, na tific_ar as /caras - saber quem . __ - __ ..... "'_ ....... _••• �::.. neso penetrou na casa do sr. A organização, subretudo, I militar alemã que O'constitue
certeza de que, ao desempenhA- -está .contIa ou a fa\'or' do Bra- 'ifi lManoel Vieira para roubar. Ao é O que caracteriza os ale.! o grand:! orgulho do Reich e-

los, não es�lo iipe�as a�segurán. siL
,

_

"

'

" ., IM. ,
proc�rar sair, bateu na rêde onde mães.

_ .

i que àtingi.l! o ponto maximo
do �. propna lubslstencla, mas

.

{) �LOBO Ja Clenp�lou 8,' ISSa' dOflDla o dono da casa. Este A re,cepçao que" no" fOi
I
em :naten.a de orgamzaçã)

partlc.lp�m da obra de renova· fua,poslçi,O., ....�
.. �. ! .

"'.' despertou, mas 'Cara de G�to"IProp�rclonada, -tanto pelas;e de +ecnJca»,.

ç40 naCional. , I 0_ sr.,Olrvelra.Vlana tamb :m.
'

, .'
,_, I matol:l-o com um golpe na cabeça, autondade� ti:) governo, co-: -1----_Golaborad9ra que é a imo Q sr. Getuho - VargRs e o I, . . que deu com um qUilograma. mo pelo SIndIcato das ln- .

p
-

s. -

I

pr.er,,, do Esta�?, já pel. �ua POv,o, tomaram nota. - (andida . Born 'de 'Cara de Gat�" é, tambem, d�striÇls Aeronauticas Al�-I ensao ulssa I

�mao natural, Ja pelo, �sta�ele. ; Qu�nto basta,
•

., resfJonsave� por lOomeros. furtos mas, excedeU toda espectatI-I', ,- I
cldo no E�tatuto Con5tJtuclOnal (D"O Raeleal" Souza .,'

'\1 que se registrara.. em ReCIfe, O. va, embora 50ubes'el1os de Rua Este\ e Junior n.135 :

de 10 de Novembro, o' justo N'.-a' _, jornais desta capital publicam ant.."mão que iriam -'s ncoo- Telefun,": 742 I
seria que cooperasse de �odo que..-em

t
liA I', "p. d- d' b·1 ,lIensa'Cionais repoltagens e fotogra" trar u ri amb ente de grallde

I f '1' d f
" ,l anoe . e ro . a yl - 6 d

" " c' Igera na aClltação a tare a na-

regressar a J"
�

. as o cnmmoso. . slmpo.tla para com ,o ,-}ras\. A uga-se quartos para
tionalizadorl1 -do Chefe do Go-

.

.

'

vafl�nIpr., sU�desposa I rman,d",ade d'o
.Encont�amos tOd,.l5 as fa· casal e solteiros, I

verno. Arg'antilla
e I os convI am:, a, cilidades possiveis, não só ,

E assim como a imprefl8a,
todos os seus p�ren- S h J da parte do sr, Hitler como N. 143 5v-l :

loios os intelectuàis, cadá um
1>.'s e 'ptSSOa3 de amIzade, en or esus tanibem do marechal' Goe· '/

,- d d I
RIO, 18-Gsndula, Eme-al e respetlvamente ue sua cunha- d P

,'. .
,

. --
...... ,

no seu campo e estu os. O t d /, d
. ;I{' 't' C'ANDI'O'A OS assos e nng, minIstro dI) Ar, VISItá· T d'# CI bI f I' I aiuo o �c araram que manterão a, Irma e,' ,Ia

.

,

.

.

'b' am':ln are x u ()
n e Izmente ta não �contece. i b d V; O AVrUN'''' BOR''N'D- SOUZA H

·

t I d
mos num, rosas ases de a ' c-

O poder dos q'Je procuram
� pa ..avra empeD a a �o asc

'i' �.::, t.. . ' ;05P I a e aviação escolas de aperfei-fAtl t· C
.-

a todo pano, minar essa -nbra é Icreleentands qU,j pretert'm per- para asslstJr�m a mdls3a' que, Ca' ri-dade çoame�to, grupos de artilharia- e I,CO atarlnens�
maior do que a principio ,se

manecer no 1881,

I
pe o seu e emo �sca�so anti,aerea, fabricas deaviões. "

possa pregar.
,. - ,

O' F I
.

-
mandam rezar, segunda-fe,lT�. de armamentos etc

I Realtza-se no prOXllllO d a

Sabe conquistar e tem meios _ amango 1',24 do corrente, ás 7112,:'ho. ,Eleição J
,». 21, em comemoração á data

para grangear stmpatia.. inHuen- vai a São r�s: na capela do Divino Es- em homenagem ao e'xmo. sr'

tes. '. -

. . I plrllO Santo. Devendo proceder-se a I· de Transportavam-se dr, In�erventor Federal, uma
E se nota ntA

- P.u IO ' Aos que comparecerem" a ,maio próximo futuro,a eleição dos em aviões ser!saclOnal partida dé futeból

hara em que' o �resfdent�ue qu:� .

'

. leste ato. de r�ligião e
-

�ari- Consultores que terão de servir
entre as, principais, equipes

naCionalizar, esboça-se co:no for-,
. RIO, 18-ADuncia.se que o

i daded . anteflpam OS �eus no bienio de 1939 a 1941, de
E' ainda o coronel Ararig- !�ITtmandar�. F. C. e CJ-ube

ça contraria, uma correnté cuja flamengo 'excursionará em pr'in.1 agra eClmen os.
.

,

-

/
.

acordo _ com o. que determina o
boia quem fal a: � IfCO Tatan�ense. ',�.

,unica preocupaçio,' é procurar cipi_os de 'maio a S, Pa'llo, para' .Lenha Delambert artiao 21 do compromisso, coo- e; cpa� tal _�jm dPercor: .

e ron tr-�.�.ao, na prell'-'

pda chicanr neutrali7.ar a ação enfrentar, 0_ S. Paulo e o Pa� I Fone I, 100 '.
" vida os Irmãos da atual Mesa � aO� � d' e:;all aMe nBor� �marJ � tns I uto de E�uca'

presidencial. lestra.
•

, Administrativa e os' qtle em qual, �. SU, es e � �r ,

' a· ça� x x e�nato que diSpU'
, .'

.1. ex'4 :a -

,.
-_'. quer tempo d

t1CI.l até a fronteira SUlssa. ta�ao um riCO bronze ofere-
, O d-

.
" ocuparam cargos e

E t d
. ..

.

O governo deseja nacionéllizar S •n aim_r- I C �-f ARL·AUT'H Dignidades e Consultores pa�!l f
m. O a� essas VISitas cldo pelo TamanJaré.

o esporte, qu'
.

;.

I é' '" 'comparecerem no Con;istori� desta O�0S ,�c.omran�ado� de r���r&lGIUil�loo[iC�r�l
Já 'f t d _I eses que-,' o creme que revolUCIOnou o I

Irmandad U 't I : f' 'd dOIS ofiCiaiS do ExerCIto do:� Sylvio Taur.·no de �
se man� es ou, e mocro d Ih • I'

e e 'lOSpl a , no re erl o
A �.,.' 1í1'

cl r' 't' C', ",. rem nadar i mUI o ve o, e, ora revo uClona a dia ). de IA' á 17 h fi r. os coronelS Hans Hash" �g Rezende �J

albo, sNODr� °lassduno'Do on.::::;,�" "',.. Ane.ica do Sul, .'

d
-

d
1l1O, S

I ora,s�a
m

gen c WEtland' este ultimu � �i
St: o aCiona e ,esportos" � � �.

IB
fi

I CHARLAUTH
e proce e.r:se aque a e elção, tecn ico d

'

d� li
.

•

ij
Domead9 pelo sr. Gi!tulto Var.- ,fta. rasl sendo permItido aos Irmãos que _ E

e gran ... �e�ume. �1 Lya Tselhot� �
gas.

'

não, é um creme comu.m nlo puderem comparer.:er, remete,
J pa rad que (I o o � RO en d1no d, ��

E' h'
'

I
-

P -d' l' f programa pu esse' ter flgo- � ezen e �

,

ne�sa ora Justamente. RIO 18-ID:!Iiste-5� na vindil
' rem a rove ona, luas 1stas e-

roso 't � partici t '.41

d
. .

d
'

.

-

-

CHARL 'u· h d .

d cumpnmen o' no pouco ��, pam aos paren es • 9

q�an,?,.s� �roc�ra. aJustar as.atl",
e ��dadores dlDamarqueses,.p�ra _

A TH c a as.e a�.ma as, '. . espaço de tem o de ue ais � pees�as de, saaB re�ações .. ,o �."
'(Idades desporhvas á mentahda- participar de uma' tempo'r-ada-" lO" ';l� e extinguirà as sar.J, s pano

Conslstoflo em Florlanopobs, p nh t ,P q

IH nas'.::uoento de l!eu fllflo ',I'\:'
".

'ü\-

d ." d ' ,

. Cd , " 11 d b'l d 1939
' u amos, ouas as t:xcur PAULO J)OBER�íií.';7;" b�'e naclona Iza. ora, que o. ves" ternaclonal, tendo •. proppsta P,ar- c. avos e espinhas sem .. minima e a fi e.

sõ s f f t.' õ', � .' � .lU:." r

t'� -O GI b tI'd d 'd I d
. , e oram fl.3.8 em a 'II es ':' Ftol'1anopohs 2-4-39 �

P'd �o I
o 0:& ca a pe a

I
ta o a propua .

e egação iDa,. itritarw�o deixando-lhe a; éuti· Gustavo Pereira militares tripulados p')r ele. 1...... � ",�_2!)' �?,' H
ti I e a guem que se preste, marquesa. limpa, macia e fresca. S-:cretario mentos da aeronautica mi-'"

...�,ro-.;:s.'lIIG*r',..

lComissão Aeronau
tica Brasifei ra

Adquira o seu bilhéte

Salão PI<�ouresso
O Unico!

no

......

LOTERIA' FEDERAL
QUARTAS e ?,,;�B,�DOS

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 -, FlorionopoUs
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5 a. D i v i são de
10a. de "Rec.·utament\')

N.40
L

Avisamos i) IInem int (�l'('s,nl' pn,!,,'l que, a Escola de S -lda
do deste T,G" funci .nará: ,1',ranIE, I) (·lIrrpntp. ano. estando aberta
a matricula a tê o dia 25 dc"LI� ruê- de Abril. L �

��) Documento exigi +o: Certidão de nascimento.

ldade: De 16 anos corr.pletos a 20 anos irrcompletos.

Pe iodo e inscrcão: \, i,,-tl'llçôps teoricas e praticas
tprao' inici« a 2 de \Li" pr v, " t"I'�iI:n'l!'i'íI) il 28 de Fevereiro ele
1939 e serão ministrad :1" á, 2j-,. l',d .. e 6a8, f'!iras. das 19 ás 21
horas e aos domingos pela manbã.

A crise não· requer luxo mas st�n: eCODO nia. ,Suas
, roupas estão usadas e vai de,prfsá-la'tiNão faça ta],

-:

Procure incontinenti a úhcioA de �qóc!:rto que terá sua

roupa reformada, em condrçõ s , ,de' vest!�. / \

'

RUA FREDERICO ROL,�'- em f/�,1te-'�'J, dc!J-ósito do
M�inhl) Je Joinvile. esquina da rua Pt:pro (,,0,

•• ".
- 'I.�

"

�_o��:_".E���=!}�'m.;��!_�T�A�������;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���F�I�O�r�í�an�,o�PiiO;II�·S���l;;;9�3�9�'
.

I;;> J'I1:!riJI iii

ISa� ._"� �,�; �]J, O I i t a rj--
---

------,-
-

-� Ir�:�j:lil�"t&I��:��, Bomnegociu
I AL.F � :

T'E . H.R e,p,art.lçoe,s � V d _

� l\tlagnifica cha

I n f a n t a r i a·1
.' I � Pu bJ rcas H en e se. cara, ao lado

.!e � da Estação Agrcnomica, com

E' convenient'{i: I:êr= � "I ótima, coníonavel e grande casa
. �]��� oooo�� d idenci b I

.

.

e resi cnCIS, e o pomar, )al-
Fazenda e Agrieul. dins e inumeras beníeitcrias. Dis-

.

põe de g':andé extensão de ter-

Carlos Hoepck! S. A, ras para fins agrícolas ou divi-
Pagut·se a quantia de • •• • são em lotes.

,

514$700. 'Tratar na

"

Walter Brandl.'- Sele de- RUP� TRAJ t\NO N. 1,5
vidamente. _. N. 50 . P

'Vlaeão e, Obras FIl
blieas

Vltal Corrêa de Amorim
raque-se a importancia de '.

1 :844$000,
.Corsine & Irmão _ Pague- -»:

se, a importancia de 25:'000$000
Eliza Mancelos Moula

Pague-se a imj.ortancia de . . ••

A Instaladora de Fioriancpolis. com espcciali- 158$000.
dade em artigos eletricos.. lustres; plafonieres o que

I ESpiodola & Màtos'- Pague- !\" Combinação Feliz" na

ha C:e rna.s moderno.
IS' a importancie de 877$000. perfumarias é arte que não

Executa instalações de l-iz 'e torça de acordo I João Ca�cae�,'� Pagu�'se 8 encontrará sirnile. As formo,

com o regulamento exigdo pela .Dire'oria de llu- importarrcia dê 2:510$300, las dos Tres Elementos

,\ . -' Cadoz Hc-(,'pcke S. A, _

orlrnordiais da Beleza 'são
I' mmaçao., p

, ,

d
.

I' V de os afa dos fj" es ma ca
.... j ':1 S ague-se-a importancra e ... íutos da "AdoraeãG"

'f
en . rnao« me': ur.,. ' ;:)I.>..'n',

.1:995$600. ·1'
Buá Trajano i.!j,� N.l Ffn.e 1.07,1 I

'

I 'I N·) 133
.

P.) Jacob l�edo ano,
'- Resli-I ,----,----'"-

, \ tua-_e a rrnportancra de . '. . ,)"
__ � �__ , _---�,-_.- 114:445$200. A Electra

----,-1 Arcangelo E:s;aochi�i -- -Re!\
tirua-se a imporrancia de , . . .

21:742$700.
cmidio Caf?OSO Junior-:-Sa-

I tislacv a ex'gencra da Procura-
Produtos do ótimas Q�_J .; lidi3deS dori: FIscal.

I Jeão Ca�cafs ,_ PBgU =se a Encarrega-se de qualquer ins-

I impo.tancia de 7 :583$80,0. ralação de luz e [orça elétricas:
... I k S Venda do mais variado sorti-

.

CM os H!lfpC e . A.

I Pague·�e a importancia de. , ,

mento Jé material elétrico, por

7 :692$500. preços módicos,

Dtstribudor oa ra O Estado: I IncuiT,b""te de in,;tl\!ações em

.JOS F ..

' •. 'O l::"'lJX I Seguranea. pública qualquer ve};:ul0.

RUA ç,o_N��,�H_EIRO M'\F�:.�IO· :-' . FLURIANOPOLIS � Lu,·'Sa."" S,hé
..
_ Aú De'

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 19
-

____�"
,

- iCI::t;,. -

-------�, -

".

:-:<-. ;olegfl.do';:R-e{!;�tial:de!'c:�Vcilicia_Jde.IN' r3(j'-!,i�ri.���.POli8 , p,
, .

Blumenau, para IOfu�m8r. •

i Mar;a de St.usa Vicente -
.

_

'. Ao Tesouro.
Pavio Luckher -� Ao O le

gAdn de Policia de Bem Rdi-

30,:-3

, I""-.._�,-�-���������-���-.....�,�,-����'-�,",,,",,-���-��"",,�.�"-,-,-,
,

n f',rrnaçõe s')brp ,-'1 m;:t icul : Se60 fornecidas na

éde ,lpsie T,G .... ita nesti Capi: !_
"

"', I .I·,�é Veiga n. 58 (stand
1;.'1 Fo-ça Publica), todas a� 2as" i ." (Í i"" feiras das 19 ás 20
or,,�,

ri kI �-I!...��iWi>.�:.,: _::-�_:""�_(I:"';1.1':r�"':,:;;<"-;,";;.c�"·�'��
.

�.

COt�DOR·
'

�'"
,SERVICO

Modernissímos
aviões JU 52
ligam com a

máxima segu
rança e pontua

- lidade:

BRASIL
URUGUAI
ARGENTINA
CHILE
BúLIVIA
PERU'

"

,

PASSAGEIROS

• =

l�:'�.r

.' Casa

N.138

I I u n'l i n � ç ã o
,---

c
Refriger��d.Gf� $, NORGE

Radios Pt� LCO

D {PEITOORES DO DENTE
OUVIDO

�EUMATISMO
NEURALGIA(Ômu, (iOLPES.POnTADAS

t:ERIOAS RECENTE::;,
PICADA� DE hi�É.TO�.

II

l
/

�
,� .:;.:; ·�fl{j r LIda �

I ,,'UA CON:HHEIIlO MA;:"'. 34 ';IO'ii��OIi; I�:· '

�J������r".( .�"
�aa: U MIí1&&&E&i A'EM f -

Vantagens do Fogareiro de Segurança

!�m;.:-D-·-!-'p-o-�·e o���"'��,.s �!.�� qU�L�u.lqU��':'��:'1. I.
fogareiro. pt,Í'm;tilido cosinhar nlais rapidamente. ',.: I:,E�ONOMICO fJorqu� não ha no mundo inteiro combustivel mais barato e com mais

�

c:aJorias do que ° Oleo :rú. ,

(; O M O O O porque funciona sem bomba, e a chanu seM ruido, limpa e 8wl,
gradua-se como a do gaz.

P R A T I (; O pc.rque i,ão necessitá preaquecimento, nem tem possibilidade de entu·

pimento.
.

D 161 ENte o porque não produz ern.,anações que po,sam afdar o paladar da comida.
S f.: G·· U B O porqu.: funciona sem press�o. com u!'n combustivel não explosível.
A, S SE IA D O porque não produz fulígem, n:!m suja as panelas.

.

. R A 'R A T O po.rque_ o seu preço está ao alcance de lodos._
O Oleo . Crú para o fog�reiro "BEl" custa 800 rs. o lüro e produz uma ch�ma

de gai azul e de calor �evadi:)simo, durante I O horas.

O SEU CONSUMO é, portanto, apenas de 80 réis por hora.

Diversos tipos e tamanhc,s - Com fd)'no adaptavel-,-E já com uma grande ven

da, na praça.-·Pcçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedlJr na pra!a:
'C' "EL.E��ICA Rua ,Ioao

'�asa . ..
. ,- I

-

� Pinto, 14

Figueredo

-DE-

Vitor

JO, p'ira irJormaf.
fmp,esa- Sell - A'

r'U�h:8, f;ara empenhar.
G::àrlos Hge(l(,ke S. A.

Id"fl' ..
�:

Carlos Hoepcke S. A. -
IdflD.

Miguel Ater:no _ A' Força
Foça Publica.

G\ rmai,O Bruno
S!r.l. •

I Jaake

ES je
..

"

;'

* • 4*W$ aa --

-FvRANCE'
�------�------------�-----

Correio aereo ..

li *45fiiJ, ii Am�rica d� SuHrançà
. 'j ,

.

FECHA:MENTOS D�S MAL�.ô.S �.Para o ·,Norte. EUROPA, AFRI(;i\,ASI.4,OCEi\NIA,
,

. �.
•

- cada SAB�DO, ás 11 hora.s nos.Correios.
�

-

.

-
,.

.

...

Para o S"u" I· lTRUGUál, ARGENTÍ',r-l� CQfiH, ROLI-
• VIA, P�RU',. cada T.:�aç&.-.FEIRA, ás 11

horas nos Cor�eiof� , ,)

.

. .. 'o' <�:;'
'

e"m 2' dias
•

} ,

AGENTES:
Ernesto 'Riétgenbach & tia.

Rua' Conse�hei ....o

Telefone: 1626- '- Flotia'nopolis
.� ..... ,� i" ,,,

:

........' � ,

�._lIl.�é��;r�IjJ�&=;E.mBal!i,,=.=#g=·-:::I-·Cl:m=:·IIIMZ'l'i:l':'fH!Z'.II!-aIll·!!IIlP'._I1 *!IIÍ,_à,1=,!Ii,til:MW=t,�i%44?4 iN Af1?4A§Aiiji� �
N, 121 '.-,;

,-

26v-13

,

Ltda-.
Me'frp, 3,5

""",

c L" ,-,.'.l_. I
A,ttigos de inverno para homens, senhoras e criaoças, . maior e mais va;. I,
_ riado sortimento, na Casa "A CAPITAL" E

.�
P

"M.t!J"iZ: Rua Conselheiro Rlafra n. 8 FUiah Rua Traj :ano n. • I
� -!�!!��� ����� �..� ��ammRu@.,mm·&�••I"'''&''aGQ�-.�4.'''�'.-.-D'.B ·e �p.��?
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Buzinas
B.OSGH
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A GAZET., 19.�9
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•

IViaç:�o Urus:$ang'a
• : . S�GURANÇA -_ RAPIDEZ - C·OM'O·OI_D.ADEj

DirlgldD pelo SOCIO JOS� ·MAXIMO
TRANSP01{ i E DE PASSAGEIROS E CARGAS
ENTRE t-\RI·J�",\,�GUA' E FLORIANOPOLlS

alando por Forquilhinha, Mãi Luna, Cresciuma, Cocal,
Urussenga, Oticar!>, :::i. Ludgero.Breço do Norte' e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN \b em combinação com 85

linhas de onibus AraranÍ)u3-Pcrto AJegre
.

SAI�DAS de Florianopolu ás t- rças-leiras e sab ados j
ás 5 horas da manhã "'-

SArDAS de Àraranguá ás quintas-feiras e d "niflgo�,.

ás 5 horas da.' fuanhã
A linha de Porto Alegre, chega em Araranguá ás
quartas.teíras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-ferras
AGENTES-Araranguá: Ber!1drdltlO Mdxlmo- Furyu;
hinha: Gabriel Harns- G-resciuma: AdI) Faraco FIIho
Cocal: Ze'feri!lO ,8urigo &'" Irmãos-Ucussaoga: Posaao;
Damiani-& Cia. -Olleans;' Írmãos Pizzoleui-c-Breço do NorteAdri' Alexndre' Snió..,..·"� "

AGENTE El\1 FLORInoNOPOLIS

JOAO NEVES
,

Iluã Trajan()� 2-Foue, IOáá
HOTEL .. DOS VIAJANTES -- procurem para .se hospedar em Araraogoá

.
.

•

,. ,') J 'i'L L'[) -

. dOSE� MAXIMO .

iii�.
_. .-

-
�-

:<'�;?"'1 -:;_�:;-�:'-'!- ..•_"-:.___:':�
. .ilL.,_NiMi t,}WP2l .,. *..$ .

'") ee di;' .,.1.,#·!JM!i-z.,,,,,&aCk'A;;;:;;;z;gg$h$;aéMfiJi,l D'
.

. .- 19a ao seu arr 190 .••
,/,:; ;';'·;8;;?- ,q Ou a sua e�posa... Uma assinatúra mensal

J :,:A V A'
I �e�:��:�;:�:�����s:���p,::ri���s: t ""II!d.eaA.aIllP.�riI�.!III:.'T.s:iílolI'o.�.u.st.a_ras··'''''".'··''''IiI···�iII·�m···�1Iii""'II"""iIl'�ill"��iiIi"'��'II'':sI"=��!Bl".<.�.'."_'=''!lIJi'''''-t!l�'Il!'Mm'''!''''I'!!�!!III·.·IIIi·• _""_'m'-.�E·!tii'�JI�_"'.-'1IlIiIII'''''''''.

.

í til ;_* fI,%,_hl$AAM."YM !@MS WP L "__ar diUt"
Avisa á sua distinta freguesia que dispõe de otirna ,cnanças. I

'

�orve�erla. �st_andp halJilit�do �. serv.ir 0S mais es-! Se��:t�;ari!...sua I
plendldos p colés, s .rvetes, beIJOS Ir.os

e.tc. II TINTURARIA e CHAPELARIA,
.

. ; Seleta I
11 .Mt,.,;.;w",j'1'\ $@e$:�,#k#ig4,W.,.,�i4&��� .Bua Tiradentes n. 7-Fone 1213 !

i . I

G RJ,A_N D E H O -Y E-L M O D E RN�I!·PROPRIETARIO I

João Kuhn I

S,erraria -'Sãü João'
----------_._---------

-·-�o distríto do Estreito

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em

Bem sêca e de otíma qualidade.metros.

f?ISQUE PARA O N. 3 ESTRErTO

••••••e .

" Perola - Restaurante ",

Montado a capricho, com um corpo de empregados
.. habilitados a atender todas :IS exigencias de sua

seleta treguezla, Perola-Restaurante mantém
um serviço de chá, dõces, bebidas, born

bons, chocolate, gelados, e frutas.

o restaurante manterá uma carta variada para.
todos paladares.

Limpeza, prontidão e gc ntileza, em atender sua

distinta freguezia.

Praça 15 de Novembro n. 19

Flbriollopol is -_ . Santa Catariuao CAI' E'

S I A M •

HANE'RY 'BLUMENSCHEIN

CAIXA POSTAL, Q2 ENDEREÇO TELEGHAFICO�:'
Graodhotel Madeiras em Geral

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs viajantes e exrnas. farnilias, com luz agua corrente

. em.: todos os quartos
Tratameuf;o" de.·� primeira ordem

:-

Olarias: 10'0_0· -12$OOn .....14'000. e 16'000.
"r

FABRICA: Rio Negro. Paraná -RUA PARAT\lA' - Caixa Postal, 31
End. 'I eleg, (,LAMIN,�X»

.

ESCRITO-RIO GERAL: Curitiba. Paraná �"ÀRUA 15 DE NOVEMBRU;608
'_"Salas 407--8. - Caixa R,Ostal, :343-1 elefone, 2556;- .

End. Teleg. «LAMINAX» <,." Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Private
i
i

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDAO-'
,

,

-' ':�:: .

Banhos quentes e frios a qualquer hora EXPORTADORE.S� DE�MAf)EIRA ,BRUTA E BE -JEFfCIADA PARA t\ ,

_.",_�_AlEMANHA: ÍNOLATERRA, NORUEGA, AFRiCA DO SUL, ETC.· :--

RUA GUSTAVO RICHAR!:: �

Defronte aos Corretos �e �,leíégrétfos
.�' ... ;.. ::--;: ..

Gerente em Rio Negro: \Nalter" Brar)dão

Catarina':Laguna Santa
�. ',. _,',

....;.;.

�

Matriz
Veja. e Mago

, .... .JOO4

..

"

�
."�

Filiais 8111:-�
............ ".r••j ........

, . ..".. .

. ,.,.r-'\J

.......... - ... -."'la�. �j�••I•••�... ,�_"".""
_....... .I•••on..... ".1..1. (.�i ••_.)
., r.· ." '''111\1411'''. d� ..�..."......

Ao, <.,. "o "

i I!j
,

-a ,
-

Blumenllu, �ruzeirD. do Sul,

J�in.ile, Lages, Laguna, Sã;o'
Francisc·. da'- Sul

':- ,

....�..... I.... _ ..._
:"

..�� .

•••••

MOSTRUARIO 'EM:'
',.

1-

'Tubarão
,

.

, -

!,?-..,.��

-� - .' �.l:X�:�·�
:., , .

.

:" ':-':'., � ,.�L:{� '.;" .

\,

......m. Mundial.

I

-

,\ (
'\

I
..

' I) _:::
-

�., '

_

�
,

...

"
'

-

_
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,G A Z E T'A'
Diretor-Proprietario JAIRO (;ALLADO

Nossa V i d aIA"�".

A�IVERSA)UOS' fermentação natural e fabricado i .

•
. .' I

com IIViJS próprias, prod�to. este I'MAJOR ALVA no TOLENTINO que, dada Ja sua especialidade,
SOUZA rapidamente se acreditou não só

em todo o pnís, como nas repu
blicas da Bolívia, Paraguai e Ve-
nezriele,

-

Corno representantes da firma
nesta ; praça, foram escolhidos, _'-N--·o-.-.:.=-com muito aeêrto, os srs. Athe- .t�

tino' & Irmão,

Deílue ua data de lJ'j) o ani
versaria natslicio do íw·sn dis
tinto conterraneo sr. mai"r A lva
ro Tolentino de Suuzü, alto Iun
cionario da

-

Alfanrll'gn de Floria
nopolis,

FALKCIl\IENTOS

INU�ERO 1423Florianopolis, Quarta ..feira, 19 de Abril de 1939VI"

DR. MANOEL NO�REGA

A eíemêride de hoje regista o

aniveraaric ' natalício do nosso DR. JOSE' IRINEU CATUN-
ilustreconterraneo sr. dr. Manoel

",,\,'" DA DE ARAUJ O

da Nóbrega, alto funcionário fe-
qer�l. .

. No Hospital de- Caridade, rm:

.,
. de fôra recolhido a um r.u ar to

;' F�z anos hoje a senh .irinha

I
particular, faleceu o diatinl;1 mê

�tilelaide'Trilldade,_ aluna do Co- die� e ?balisado higieni-t a sr. �r.
legio Coração de Jesus e filha do Jose Irineu Catunda de Araujo,
sr. bachar�1 Luiz Trindade alto. qU,e com grande corapetencia ví·

funciQnario (lo Départamen�o d� nb� desempenhando o ele_va�o
Educação. '

. cargo de._ chefe do Laboratono
.

Central do Departamento de
I

Fez anos ante-ôntem, ri sr. Saúde Pública, do Estado." ,

Adelino Gonçalves, professor pú- Â. morte do ilustre facultativo!
blico estadual na Costeira do .eausou prefunda eonsternação i

Ribeirão, no distrito do mesmo nesta capital, ond•. por suas al:i
" nome, tas qualidedes aorai,,' se havia;

Muíte estimado naquela loca- imposto á admiração e respeito i
.

Jidade, o professor Adelino rece- de ,quantos o conheciam. I

beu ioumeras felicitações dos seua Seu funeral realizou-se, ôatem,
alunos, amigos e admiradores. ás '10 horas da manhã, ,

do Hos
pítal de Caridade para o €elJli-

Sf'U terio de Itacorobi, com ,rande! TI�A1''F do bebê, internamen-acompanhamento. _. I
�' ilustre la·mitia enlutada to-! to, r! rlo-lhe, á hora certa,

,Yia A Gazeta luaa sentida I cou, i boa ali; '" iução : é o conselho
dolencias, ,

.

I ,dos me, I .os,

Faleceu, êntem, na Maternida-] Trate d : bebê, externamente,
PREF. GIOCONDO TASSO

de, a sra Joaua Pereira da SiI. i dando-H ." após os banhos, to-
va, esposa do sr. Olegário

dai!
. do,') os di is. uma polvilhada de'

Silva, TA LC01"'_JRM : é O nosso con

selho, o conselho dos que es-

D� -, Leme . será re-: . tudaramurn producto adeauado
;

.

I ás
-

epid« mos delicadas ..

t�bido amanhã II TA LC()l'\ )UM alia 8S vantagens
.le um talco itníssimo ás pro-

pelo Papa I' prí
ê da d e s anttseptf ca.s do

VATICANO 17
-

d I d
; -} LYSOFORM.

,
- u. car ·ea .

'

6-í\).'7"";-",
Sebastião Leme será recebido pe ./' ,-LaLolf'ail.ndc!!i LYl!'.i1oforDJ S. A.
lo Papa em audiencia de despe- l. \� �_!llIariJr.íllq��ny, 1t90 São Palldo
dida. .

.

. ",."
1<' id

.

S S id d �I '"
-,, \. r.-

..pm segui a .' anti a e re- fiP...), e -J lr�i\ ','.
ceber4 o� �llIn08 dn Colegio Pon· i I'

\ ':;"'/\.\' .

Estão
.

hospedados no GIQria tifi,cà'i Brasileiro e personalidades I '�(''''. ,\"',HQtel as seguint.es pessôal!l: .tr. brásileiras laie.al e rdigiosas pre· I
,",

"�;;.':'::<::"f'·
Osmandn 'Wanderley_ '{obrega, ,lentes em Roma� i�' ': .;1" \

Jo�' Fichar, Duarte Reis, Jayme q - - _ "'-� ..;";."';-·I "·')':�.r'fo 'ii.$.
Torres e TI nedito Arruda Cam- PULSEIRA .. _ Grataf.-! .

poso c a - se: ... , d f
'. > _ -

d
. be.m a pessôa' que entre-I' �

ven a DOS armac_las e casas e ramo

VISITA.8 gar uma pulseira de pla-A·'
· .

t
..'

"SN Ltina, com brilhantes, per- guas mineraiS;' na urais _ ao ou ..

Visitou-nos, ôntem, acompa- p"

nhado do conceituado comercian- dida,' domingo, último, 'j_.,,',renl"o".te sr. Miguel 1\ therino, o Ir. á· noite na escada do Tea-
.. �

Waldemar l,\1orandi, digno Ínspe- tró Alvaro de Carvalho, Gazificada e medici.nais-:.cA_·LCi\.LINA-:. e «MAGNESIANA,.
tor da firma Luiz Michielon &. n� sessão cinqmatográfi- A venda nos C:tfé�', Hoteis, .Restauran'tes e Farmacias.
Ci•. , graQdes industriais viniculas ca,' das 6,30 horas.

i Em caixas['nas càsas atacaJi9tas..
no Rio Gutnde do Sui. O t

•

f
- -

I f 13r:'0.Essa 'J"oia poderá ser
u rIJa In or�açoes pe (i one n. ".

Veio êle a esta capital em . "/h

mil8ão de propa.canda da afama· entregue- nesta

sreda.çVã02-" lI. -I -::: .�;:""r . "A GAZETA" acha-se á

:.da�c!,!!!ha�m!!!p�lI�n!,!!!h�a�c�M�i�ch�i�el�o�n,�:t,.�d�e!!,������������ Làb'orátorio . d'é venda no Salão Progresso

AgràdeciQ1ento 'e II FC:::I:::�(j::
• J Carvalho < , .

·mlssa Ex.assistent.e"do prof. <d�.·
Curso d�r::::e:i�:::ãO��� I.·o Dr. Abdon Linl·

.Pratica no 'Iaboratodo cen-
tral -(la Marinha ,

-
"?' �

Senhorita f:�,;a' com que
nam Irado use chapéu

.

RAMENZONI

. VIAJANTES

Está em Floriànopolis <:I nosso

distinto c nterraneo sr, - Giocon
do T9s!!C', operoso e dedicado
prefeito municipal de Lagu na,
cuja' comuna vem administrando
com clarívidencia e descortinio,
já lhe tendo prestado inestima
veis serviços.

Seguiu para o Rio acompanha
Ao de sua exará. es esa o

.

sr.

Manoel Galdino Vieira, de alte
comercio desta praça.

HOSPSDEE

i

Dr ...Aurelio I

Rotolo 1/'MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO I,RAIOS XI

II _Irmã@, Irmf s, Filho e Nora, Net�� .1'. So
brinhos de CANDIDA. CRISTINA BORN
DE SOUZA, ainda sob a profunda dôr que
lhes causou o seu falecime,nto, veem;por este
meio, 6xpressar' o seu agradec.mcnto e grJ-

� ,

tiáão a todos eu;. ceral, qne de qualquer
.aDfJtra lhes preltaram Q sel1 conforto, enviando telegr"mas
cartões de pesame8, acompallhando o oorpo a _imo

-

ultim�
m9r�da. 1', muito,' particularménte. aos ileslres e ab&lisados

. chnicol 8r�., drs. Bulcão Viana 'e Paulo Fontes, pelo carinho
.• c' "lJYelo com que assistiram a extinta' durante' a e fermi�
dade.

.

('utrosim, convidam a todos. os parentes �,'-pessôas'
ami,al! para a missá do 7'. dia que' e.m sufragio á sua alma,
mandam rezar no dia 21 do cor.rente r:.�ês, á.s 7,30 hora!!. na

igreja matriz da visiGha ci�a'de de Sãe:? José. .

t
I .

rlinlcci ôe TuberculoslZ
.

Pulmonar'I
I Diater_ma em ondas curtas -

Jlaios Ulta Vi.1etil e Intra -

Vermelhó

.,TlÍfi.:riz-on- Terapia - Cistos
copia-Uretro�Scopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - ,Esquina Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
14ás17hs. Telefone-1475.

Residencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450. I I

1·1

_'_.

Exames de urina, sangu�;

II ,fl'zes, liquJr; bacteriosc::>pia;
, i víicin88 autogenas; diagn�:>

I
. I Uco pre,coce da gravide� etc.

II'
Rua Fe.Jipe Schmidt, 8 .

Fone� 1259.
ii<

I "

IA maior Serraria de Lenha

Fone 1.;100
-

-I-:,;;�ii;;;;ii;;����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;W"""""2.&�Ell�...,J��.���

Credito
i .

FUNDADO . NO ANO DE 1914

o Maior e mais acreditado clube dfll
Sorteios do Brasil

FLORIANOPOLIS

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13
Resultado do 346'" sorteio realizado

no dia 1.8 de Abril de 1939

CADERNETA No. 5.497
Premios em mereaderlas no valor de 6 :000$000

Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no
valor de seis contos' de réis (6:')00$000), a caderneta n, 5.497,
pertencente ao prestamista Oiivll Francisco, residente em Imbí
tuba,

Premles. em mercadorias no valor de Rs. 30$000
1693"'-:\1aria Sachiki, Itspocuzinho
18947-Cllft e Frieda Clavetlar, Nova Da�tz�g
12563-EJIi N unes, São Bento
1187=Bolívie Oriques, Florianopolis
18063-Nelso e Curt Heysen, Joinvile
19298"":"'R0salina Alves de Oliveira, São Francisco
6Ó04-Lourdes Maria Ferreira, Trindade
11659--José Correa Machado, Tubarão
5287-Valmor Serrão Vieira, Florianopolis
19006-José de Almeida, Porto União

1

Premios em mercadorias no valor de rI. 205000 .

18552-Epaminondas Izabel Santos, São Francisco
15296-Zancy Seleme, Canoinhas ,

19460-Edmar Brantel, Rio Negro
3367-Berto da Silva, Moura·
19669-Santa Francisca Garcia, Lageado
2846-Maria Gonçalves Pereira, Itacorobí
14378-Vicente Santos, Itajaí

.

8308-Fabia Vieira, Coqueiros
12496-J. B. S. A., João PessÔa
15891-Mar�a de Lourdes Hulr:.e, Tubarão

Premios em mercadoriás no valor de f$, 10$000
14801-Lenira Cregen. São José
16457-0dete G. Caprejeani, Porto União
17689-Rodolfo Fredink, São Bento
2760-Paulo Gonçalves aos Santos, Camboriú
6871-Antonio Manoel Fernandes, Laguna
6809-Maria do Carmo e Ivo, Eduardo G0mes,Florianopolis
17342-Re:naldo Brito, Florianopolis ..

11204-J ulio A.' Agostinho, Irnbituba
19021-Dalma'" Terpza Ermeili. Lege"
12868-Joaquina Firmiana, Flol iilnopúlis

Isenções de pagamen'to por cinco sarteios

11355-Frederico Ervin Heysen, Moema
8472-J,oão Rodrigues Moreira, Laguna
5069-Corina Vidal de Simas, São J08�
4721-Catindidio J; rancisco Domingos, Corrego Grande
10204·-Elão Fai Bovim, Jaraguá
0211-Maria S. Bayer, Tijtlcas
7817-Elio de Olivf'ira, Palhoça
16312-Zeoilda Ieda Olmann, Joinvile
16622-Salamão Simão," Itajaí
2414-Antonio Branco, Wenceslau Braz

Florianopolis, la de Abril de 1939.

VIsto _ João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA ti CIA.

4 -Mal. � 4-Maie
Mais íllU dos formidaveis sorteios

Dra. JOSEPHINA SCHWflDSON
Especialista em doeneas de Senhoras

e crean�as)
.()ONSULTORIO

Rua Felipe Schmidt, 39

HORARld:' das 10 112 ás 12 e das 2 ás 5 hora 5

o S�bão '� rrr:'·-é�����:��·

"VirgelD_':-"--�< S_l!�_cíalídade" �6
- Joinville MAR(jA JlEGISTRADA �IÍ�·'

para. �roup;a fina como p1ra t) J ) I C) mLl m
'" �t

de WETZEL& Cia.

omenda"'5ê; tanto

;,i
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