
concessão de .Ii-
cença com garan" RIO, 2-Foram assinados, ôn-I para substituil-o, o general su- binete do ministro Eurico Du-

.

d I
tem, na pasta da Guerra, pelo va [unior. La.

tia e ugar I, presidente Getulio Vargas, os Por outro decreto, o general
.. ------

. seguintes decretos: Meira de Vasconcelos foi no-
.

. . .

Ex-onerando o general Mario meado Inspetor do 1°. Grupo
RI?, 1-0 ministro Valde�ar I

Pinto Guedes do Comando da de Regiões. .:

Fal�a?, resolvendo uma questao! .

Escola Militar, e nomeando-o ° general Ari Pires foi no-

decidiu que o empregador e '1°. Sub-Chefe do Estado Maior meado Comandante da Infante-j
obrigado a conceder I.icença ao I do Exército. ria Divisionaria da 5�. Região

I
• • .• •

empregado com garantta de lu- Exonerando o general Meira Militar. I, . A. Policia desta, capital .teve conheclment� de um caso

gar toda a. v�z que se tratar de, de Vasconcelos do Comando da ° major Ciro Espirito Santo' o·� bigamia em qu� es!a envolvido Pedr? da SIlva Feralda,.í)
«múnus público» a ser pelo mes- P. Região Militar, e nomeando, Cardoso vae chefiar o Estado r ual casou-se a pr.ID1Clra vez �esta capital com Marta Marta

mo desempenhado.
. .'_ ..__ M .. _ .. __ �_�_� .. IM' r d S r R'" MT-

( ul1çalves, e depois com Marta de Souza.

�;��-;� Ma� qUatrotransa.I�� n:::::u:W�u::i·���������·��·��nW�*E��D�-iPi=k�'��W=w��-� O ��.�
DE «A GAZETA» CUSTA I. N" a Escola Militar o coronel Fiusa I <,

•

APENAS 5$000 tlantlcoS serae In- de Castro, atual Chefe do Ga-!

� �"-'�-�-O-e!e';.�!�oP:::lcorporadosá "frota ---I I'in;i����'b�����:!�::'_����s ele.

elltradas de cinema d bA
• • , Jorn A. "���!i:4tI I TUDO QUANTO AGASALHA DO fRIO

110 Ui9 e São Paulo a oa VISlnllança • �iHHjUi3G i
RIO, l-Um vespertino anun-I RIO, l-Anuncia-se que mais de Melo I

. N.:i "

cia que os produtores de filmes, quatro transatlanticos serão in-I
\

I ------ .--- _

rara cobrir os prejuizos que I corporados á frota da Bôa Vi- RIO, 1 (A. N. - Foi recebi- I. • ,. ,

vê� tendo na Alemanha e na r sinhança: .. . I do pel? pre�idente Getulio VaI': f.c\SSMnlftJ ii cneJlâ
Italia, resolveram elevar os pre- Em pnncrpios de Junho che- gas o jornalista Amon de Melo. .' .

ço� das entradas d.e cinema nos ,g�rão a bordo do «Argentina» I' Esse �on!rade va� �epresentar a l t'R:� r-�.:J� .JO� ,'U � ;,0 r do
�

-

países on.d� as pelt.culas entram' trinta al� n 1S. ua Universidade Assocla�ao �rasl!e:r� de Im-, d lY LJa,..a ti 'VhH� II...

sem restrições. ASSIm, a entra-r' da Pensilvania, os quais per-! prensa Junto a comitiva do pre- , .g..
d� de cinema seria elevada i.me- m:n@cerão aqui cêrca de um

I

sidente-portuguê�, ge�eral Car-l exerore PA�TllTU1 IP'A�A (t} �H(l}.diatarnente para 5$500 aqut e mes, fazendo um curso de pro-l mona, que vae a Africa do Sul .

.

'

em -São Paulo, estendendo-se a blemas educacionais nas nossas: e Moçambique. i RIO 2 ° o . I G'
.

did denois' r:: t d' .

F't
.

õ ibli
' ,

- genera oes;

me I a epol aos .... s a os.: ,1nd mç es pu Icas.. - ,.
'_ 'Monteiro, tendo de' embarcar. a1.._ ,

�--+--�'_I,'�1io corrente-no' cruzador NASH-!
PIlotando o a.vlao M7 do. Ae- clm�ntoA pelo. estímulo que s.

d""e VikLE, para os Estados Unído� reo Clube .catann�nse parh�am excia. tem �ado aos Aereos Clu-

, da America do Norte em n.is- i ô�tem para a Capital da Repu- - bes estaduais, -

_ A '.., i blica os membros do Aereo I

sao do governo, transmitiu lln- CI b C t
. .

itã
I

t" 't d : f
-

d I u e a annense srs. capi ao --

I em a ar . as uncoes :2 eh e- A t id A t Ab I d I
! fe do Estado-Maior ao gereral: S5 terolt e ran es e e ar o

I
, !'" F'

.

:I N' 1
' ar orao.' I O d· d'Irmo rerre co ascirnento, '1 ° M7 ti

.

d d' Ia o
sub-chefe. pa.r ICI�ara ,

a gr�n 10-1
II

Anós a tr c
• -

doi
sa tarde aviatoria, que sera rea-. "i

A"." t#l
#I #I

' .1-'. an:omlssao os ols'lizada hoje na capital federal CIOvaarlO
a«-ao pro leua do dloarnlco pretDj40ft oflCla;s �ener.;�!,S se apresel;t�-!no campo de Manguinhos, e�j !!iii

!I'
� t§..V, ram a Secretária Geral do !i1t- I h d 'd t G t r

J "F
#I d -I I

nisterio da Gu"rra i onra o sr. ,presl en e e u 10

,sr. ose errelra ua S. va .

.

------ - -=---.-----1 Vargas, como prova de reconhe-

I Vae aos Estados
.

"f Unidos
I

B I ume nau será ola o
· �baslecimenlo de agua

Para Blumenau, o projéto' de
abastecimento d'agua jà está

pronto, com todos os seus de

talhes, compreendendo: Capta
ção do rio Itajaí atrás do morro
da Boa-:"Vista, recalque por meio

. de conjunto bomba centrifuga
motor eletrico de eixo vertical,
livre das enchentes e com capa
cidade de' elevár 46 litros d'agua
por segundo, com motor de 70
H. P., estação de tratamento da

t\gua por meio de sulfato de
«Iumínio e cal, seguido d� de

cantação e filtração por gravida
d;�, sobre filtros de areia, e, em

seguida, esterelização pelo c1ô-

1'0; reservatorio em concreto ar

mado, com capacidade pratica
,de 1.500.000 litros; casa de

�guarda. Essas edificações serão

Jocalizadas no morro da Boa
Vista e voltadas para a cidade.
Do reservatorio parte a rêde

oe distribuição, com a extensão
.

total de 43.000 metros, devendo

ser construida de tubos de fer

ro fundido, com diametros des

crescentes de 12,. (300mm) até

:" (50mm). Para as condições
atuais da cidade, está o abaste
cimento com adução de .....
2.000.000 de litros por dia, ten-

do em vistã os 1.500 prédios Ic:xistentes, .' compreendidos na

zona a ser beneficiada, com a I R ·d
'

população avaliada em 10.000 � I
emovl O

habitantes, tendo sido atribuido a cada um consumo de 200 litros por dia e per capita. A

ins-I
RIO, 2-Assinou o presidente

falação foi projetada considerando as condições futuras da cidade. para o caso de população em RIO, 2 - Foi removido o da Republica um decreto-lei

dobro da atual, isto é, para 20.000 habitantes e adução de 4.000.000 de litros por dia. coieíor federal Enrico Raueu, de abdndo, pelo Ministerio da Via-

° orçamento total das obras, materiais, mão de obra, eventuais, seguros, administra- i Cr�zeiro, em Sa.nta Catarina: pa- çã.o, o credito �.special de dois

<cão desapropriações e hidrometros, importa em 2.879:590$000. 'ra 11 2a. coletona de Campos 111111
contos de reIS, para despe-

>'

° projéto consta de 10 folhas de desenhos,
_
comp�etamente detalhados para a cons-: Novos, com séde em Herval, no sas a cargo da Rêde de Viação

:<ir,ução, além do memoriai justificativo, calculos de vasao e dlametros, e orçamento. mesmo Estado. Paraná-Santa Catarina ..

Fiança de
aluguel de

casa

RIO, '2-Foi assinado
1= elo presidente da Repu
blica um decreto lei au
torizando os institutos e

caixas de aposentaderla e

pensões a concederem fi

ança de aluguel de casa

aos seus associados.
Para êsse fim, os insti

tutos e caixas crearão
carteira propria ou esten
�erão ás operações da
carteira de emprestlmes,

o sistema de pa
gamento dos ven

cimentosA
RIO, 1·-0 diretor da Fazenda

Nacional declarou que os fun
cionarios, nomeados cu transfe
ridos ti epois da vigencia. da lei
do 1" justamente, para' cargos
cujus vencimentos desdobram-se
em crdenado e quotas, não pó
dA'"' ser pagos por êsse sístema
c: ; cmuueração abolido, cornpe
tindo-lhes apenas vencimento,
ordenado e gratificação, no pa
drão. da classe a que pertence
o cargo.

VI florianopoUs, Sabado INUMERO 1458ANO

UMA ASSINATURA MENSAL
DE A ".GAZETA" CUSTA

APENAS 5$000

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

Foi assassinado, ôntem,

1 e
f> - em Joinvile, por um in-

fi eglao I vestigador da policia nara-

w D 1 naenSG o antigo soldado

Junior da mílíeía eatarínense
Otavio Granato.

NOllleado comandante
Militar o gal.

da
Silva Presidente

do Automolll
vel Clube

RIO. s (A. N.) - Foi eleito

presidente do Automovel Clube
do Brasil o jornalista Herbert
Moses, que é tambem presiden
te da Associação Brasileirâ de
Imprensa.

O!

OEL.AR"

M7

fun-'
da

Fazenda
Reuniram"se, orÍtem,� 16 ho·

ras, no salão do Club 12 de
Mo«liiiea�ões no re'" Agosto, os funcionários do Mi·

guEamento do impos- nistE.rio da Fazenda, nesta capi
to do seio federai tal, para comemorarem o lan-

Foi designado para fazer pr- çamento da primeira estaca do

te da Deiegação' Militar que . _ prédio da Alfândega do Rio de

I
vae aos Estados Unidos, sob a

I 0M:D.ecret�·Lel nbr1.2l8, deD?J Janeiro e o inicio da construção
,ch�fia do general Góes MOIi!ei- (,.e �I? u tmlO p

..� !Ca o no l8- de novos edificios para o ser.

ro; o major Arrúando Dubois 1110 �Ílclat d� Umao de 2: .daq�e. viço do Ministerio.

Ferreira. te mes, conSll/:na aI!. modlfICaçoes Aberta a sessão pelo Delega
havidas no Decret.o n. 1.137, de do Fiscal sr. José de Oliveím

__ ..

7 de Outulllro de 1936 que regu- Campos, qlle explicou os fir.s

O � d· d
Ia a. cobrallç� ,lo selo federal, nos d''! mesmil, concedeu a palavra

S Uens elxa
.

OS �cgu!Otes artIgos: A nola n. 9 da
ii) orador ofidal, sr. Oscar

•

tabela A, daquele reg�l�m.mto i Ab�ahaI?, escriturario da Dele�

Pelo conde Crespl pl'l3S0U a ter �ova reioçao, as i glcla FIscal, que produ7iu m:-
'oi

•

I
taxas cs;abelecl.das no

n"umer.o 7,6 tavel peça orat?ria, que foi vas-
.

do p.arsorafo 1 da tabula B, Ju tdmente aplaudIda. . :.

S. PAULO,' 2 -Os bens dei-I refer,,�0 Decreto n. 1..137 �uraw A' mesa s :ntaram-se os srs.

xados pelo cOl1d� Crespi foram. �od�fICaoas p�la Rcgumte �orrna: Jos: d � 01:'1 ;ir 1 Campos, Dele
avaliados em invenbrio em I Ue .:?$OOO ate.500$OOO, qmnhé'n- gado Fiscal, dr. CorneBo Fa-
15,141 contos de réis. Q impos-j tO.8 r,;�s, de millS de

_

500$000 lHI] i guades, inspetor da Alfandega,
to de transll�issão pago por I

rllll r�I�, O ,"no�o dev�et() entr

ra.1 Lucas Miranda, contador da

c�!lsa-mortis foi de 803 contos de: ell_l vI30r lu _I!I.'H apo3 .a sua" pll· Delegacia Fiscal, Antonio Lo
reIS. bhcaçao, ou sCJa no dIa 1", do

pes Sesssão, guarda-mór da

° extinto legou aos seus fi- corrente. Alfândega, Silvino Setubal, che-

lhos, por';: éscritura pública a fe int€rino da Secção do Impos-
maior parte dos seus haveres. í�eiiiia"--Déiã"mberi-� to sôbre a Renda, Clementino
° testamento instituiu a es- de Brito, escriturário da Alfân-

pôsa como legataria da metade Fone 1.100 dega e
\

o orador sr. Oscar
dos bens. Não houve outros Abraham.

legados.
-------

Tendo regressado de sua via
gem á Capital da Republica,
onde fôra em objéto de siJrviço
público, reassumiu ôntem a ins�
petoria da Alfândega desta ca

pita! o sr.dr. Cornelio Fagundes.

Dois mil eontos pa lI�a

a Via��o Para0á
Sanita Catarina

. Inspetoria
da Alfandega

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Riqui sinta -Exposição
D E

obilíarios stofados·.Grupos
Beleza

e
- Conforto ·Distinção-

•

a da Fé]R,UA TRAJANO N. 7 •• [pegado Farmaela

policiais
Gostá mais de bpber e de pro- j'mover desordens -do que procurar I

exercer uma profissão. Por isso
tem diversas passagens na poli
cia. Ainda ante ôntem para lá
foi conduzido, por andar comple

. ta-mente embriagado e suscitando
brigas.

.

Q.e�ia agredir. II"
Dlen.r

Pedro Bita, (1 individuo de
mâd caráter Ante·Ôntem, armado' .

de lima acha de lenha e de u0101 Ao passar pela rua Frei Ca- no

faca, quis agredir nm menor filho neca.. o chofer José Francisco
de José Hosa, Não se .realizou Flôres atropelou uma menor de

seu intento porque foi' impedido 6 anos d� .

idade, filha do sr,

pelo brigada �efoqn8do da Força Au�ust0 VI�IrI', a qual recebeu

Publica, Otaeilio Francisco da vanas escoriações pelo corpo.
Costa; A -

intervenção 'deste, en- O �eidente f�i motiva?o por
tratante, provocou 88 iras do uma jmprudencia da refenda me

valentão, que o desrespeitou. nor, conforme provou o condutor
Dada queixa á policia.' Pedro 80 rel�tar o caso ás autoridades,

Bita foi trancafiado no xa4r�s. com diversas testemuqhas.
�-s���� :�F·i1:;<';;I�-"do.m�'''''')r.T�r$Í"··;'
Duas C�lulhoueiras

Cha_ou-u de ladrão Mautleluii I"iauas te-
.

riam sido bombar-
. Fra�C18c� Tr�s?ka pediu pro- deadas pela artilh ...

videncias a policia contra o sr.' • o \
a

Carlito Bicharde per estar este riu sovae'.ca
o insultando co�stantemente in- HSINOKING,:l - A Agen-Iclusive chamande-o de ladrã'). O eia. Do�ei anuncia que o estado .

queixoso provou Q alegado com maior l��OBêg fez sabor que 2 I
diversas te8temunhas� , " cIRb.qllelras foram .bombardeadas

I'

doDtlngo ultimo' pela artilharia
, , 8ovietica.Bebado e desordeiro O governo de Mandchu.Kuo I

Resideoc'ia: Rua Visconde

enviou, por intermedio do con-
I de Ouro Preto 11

Waldemar Mt.lla da Silva, ape' lulad. sovietico em Kharbio, um
zar de seul 2.2 a�os, é inimigo energicê pí'otesto ao governo de
do trabalho. �

, Moscou.

..

Notas

Dor
Atropelou umR me-

apenas poue,!s diaspor

Noldia 25 üo corrente" passarão para este
predla (11. 7) as seções de: roupas feltas, peles,
Ielas, pereelanas, etc. da A MODELAR, perrna-

.

necende nu atual predio [n. 15) a exposição e de
posito de movels, emslderaveêmente aumentada
com fina::; mobilias das Fabricas E rmães Corazza,
PeDosi e Oergamo de São Paulo, grandes fotnece
dores de Pascoal Bianco.

lO dr. luis GalloUi declinou ·do' convite
'I A Congregação da Faculdade I marcado o inicio d�9 provas de

I de Direito de Santa Catarina ha- concurso para o dia 22 do cor-

I via convidado, ha dias, entre

oU-I
rente, 8. s. o dr Luiz Gallotti,

...
.

. I tros, o ilustre sr. dr. Luís Ga!lotti, em virtude dos múltiplos afaze-
De ord-rn da Du:tona convido � todos os srs,

. SOCI�S procurador da República no Dis-] res de seu alto cargo, que lhe não

ç.ara a sessão de Assembléia Geial de eleiçã » da nova diretorie r trito, para integrar a banca exa permitem o afastamento do Rio,
q-ue tem de gerir os destinos desta Ássociação, «Asilo de Men- minadora do concurso para. pro- no momento, declinou da ddê-'

I dicid,de» e «M1teroidade de' Floriauepolis�) no periodo social de fessor catedrático de Direito ln rencia com que fôra merecida'

I 939 -1940 I' - domi 4 d t',· 9 h' ternacional Privado, no qual- se mente distinguido, pela Congre-
, a rea Izar se, ormogo, o correu e, as oras, ha inscri

,.. d" -

d F I idi'
.l f' d '1 d 'M dici d d' J' V

. BC a inscrito, como umco can 1- g iÇ \(J a acuu a e, em te egra-
eo: Ir 10 O �S! O e

.

en ICI. a e, a rua �se erga. ,dato, o nOR�O ilustrado conterra'l ma tran.,rnitido ae sr. dr .. B;jy�.rSecreta lia ern Florianopolis, 31 de MalO de 1939. ueo dr. Benate Barbosa, que,_a Filho, diretor da nossa escola Su_,
respeito dessa disciplina, publicou perior.·

.'

1. Secretario interessante têse, 'recebida com

ROBERTO MORITZ mui�a t'.i�patia nos circulo_s cul- Em snbstituiçãe, segundo esLa,

_________ . turaís, intitulada «A solução do mos informados, será convidado (I

M i I CO n tos I Direi�o !3�asileiro, na .luta. entre sr. desembargador Marinho Lob().

d....
I os pnncipics de nacionalidade e provêcte advogado residente t'tll

pa !""a a ro o - de domicilio». Joinvile, a nome de grande pro- 1

V ia �R io N eg ,...·0
I

� I �E�.s�t,a�m�os�i�nf�o�rm�ad�o�s�d�e�q�I�Ie..�i�eç�ã�o�n�o�n�o�ss�o�m�ei�o�i�u�d�k�,iá�r�io�,�.
-

Caxie.s !� ·1

RIO, I _ A DelegaCia;l� C A S A S I ·L A S'
do Tesouro Federal do Pa 1 AVIsa a sua distinta fr. guez!a e "ao publico
raná foi autorizada, pelo

I em geral, que abriu uma exposição permanente 10s

:1..

t d F j afamados Moveis Salomio Guelmann. a- rua Fe-
MolesUas de Senhoras: mmis ro a 'azedda, a ía- t.

lipe Schmidt 36. Izer entrega á Comissão de: II Por .ser o melhor entre os melhores, dispensaEngenharia da õa, Região .

Militar da importancia de.: I
a propaganda.

mil contos de reis, para as'. Coníinúa como fabrica e df.!posito
despesas da c�nstrução da RUA CONSEI HEIRO MAFR.�. 72

estrada Rio Negro-Caxias.; I"·liiiiiõõíiiiiiiiiiõjiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!_-

Associação
,

Irmão Jeaqeim
Sessão de Assembléia Geral

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex-assistente no
Serviço do Prof. Brandão

Filho--Rio

Diplomado em 1933. pela
Faculdade de Medicina da'
Universidade do Brasil

Partos-métrorragias-cirur
gia plástica do p,erine0-
Girurgia [abdominal-trau

matologia.

1-S-�-ES.' CRIADORES I
I VACINAS DOS ·CJJ.RBUNCULOS I
I O. Departamento de Veterinaria dos LAaORI� ,

I TORIOS RAUL LCIT::: S[A .• prepara vadnas anti
carbunculosas de garantida e rigorosa eficiencia.

VACINA CONTRA O CARBUNCULO VERDADEIRO
OU HEMATJCO .

Laboratorio de
Análises (;lí

Dicas

VACINA CLARA OU ÚNICA CONTRA O CARBtJ�;
,

CULO SINTOMÁTICO OU MANQUEIRW.
VACINA TURVA OU MIXTA CONTRA A MAN

QUEIRA E �ALSAs MANQUEIRA.

'A vend

.•
noS ·Depós:tos e

RePlesentantes.
doS I'LABORA!fORIOS RAUL LEITE SrA., ou á Pnaça �

1'5 de Novembro, 42.-1· A.- RIO. ,,_
. � .

f � .'
,

TELEFONE 1009 '

�
/

.

ii C·arrapaticida "�avião"
�� O mais c?nce_!1trado e economicq. do mundo.'
h Dllu çao de 1 x 800 lts. dágua .

fi, Eficácia absoluta .. 1

.. � .

'I�
PRODUTO DO �EPARTAMENTO DE

.' : VETERlNARIA
, �OS
�. LABORATORIOS .�AUL L-ELTE S'IA

'A venda nos Depositas e _Represe'ótahtes dós
L I\BORATORIOS RAUL LEITE BIA., ou à Praça

� 15 de Novembro, 42 .
.....: I· A.- RIO: " :i

_,',

ConsulLorill: Rua João Pinto I

I
7. De 1 ás 3 hrs. Tel. I

.

,

1641.

. J
Fco. Milton da Costa

�.;l UM� ��SINATURA MENSAL I
Carvalho

[;. DE «A GAZETA.» 'CUSTA ,� Ex assistente do prof. Dr.

i �--__ ..A�12�_�_S!222.;_�_.:r:
Curso d�r:::e:i�:::ãÕ com 'I,,:.. ( �o§se do sr. c:.;remen-

o Dr. Abdon Lins
.

I, - tino Fraga' :

Pratica no laboratorio can-

'ir,r, traI da Marinha II.

RIO. 1: - Realizar-so' no,

t prox�mo diá 10 de junho; ás II Exames de urina, sangue,
horas, a sessao bOlenp, da p()�se I fezes, liquur; bacterioscopia;
do sr., Clementino Fraga, f6cen- vacinas autogenas; diagnos-
temente eleito para a vaga de Hêo precoce da gravidez etc.
conde Afonso Celso, na Acade-
mia Brasileira de Letras. Rua {Felipe Schmidt, 8

O novo academico será. saueia- Fone: 1259.
.

do 'rl'lo sr. Claudio ele Sous".'em Mtl*Sii8*g,ª , De bit;
.

I.

I

iii. I

.

.....
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•

A· Gazeta florianopofis, 3,..6.-,,193,9
--'

,"

r Empreza Sul Brasileira de
Eletrecidadc::.10invile-lndeferido

j nos termos do art. 32 parágrafo
I ú oi co dI! Constituição, visto

I rão hav�f lei especial que 00

I int eresse comum isente da tribu.· Pa�coal Simone e esposa, Edgar Simone e familia
I taç ão a. suplicante. '(ausentes) Edmund.> Simone e familia, João de Assis

I Hilda Teodoro Vieira, FPOJis.l- -e família, Gilberto eh,' ur C! íamilia, Gilberto OO��I
- Cemo requer da Cunha e familia [aus-ntea], convidam aos parentes

01R1 1\. WendhauseD, Fpolis:' '

e amigos para assistiren â missa de 7· dia, (ó:elo [a-
-Como requer, " lecimento de sua saudc s . hlha, irRlã e cunhada SARA

João 1· Gadorti, Rio do Sul SIMONE PEREIRA. Que será celebrada no dia 6, terça-feira,
I -,-Dou pr?vimellto ao recurso' ás 8 horas, na Catedral Metropolitaoa.
;

para reduzir o valor venal para;
! 54:000$000. ,i

I Angelo Tomio, Rio Sul-,
'Dou provimento ao recurso paraI

reduzir o valor venal pard ):000$
I Cia. Malburg, hajaí - Dou
I .,

'

provimento ao recurso para rc-

Balancete d. Prefeitura1�"""'1 j�ó�o�õ�lo� venal par••.

MUIl'icipal 'de Campo Ale- ,e�ar .Içoes�! Henrique .L&ge, Laura Muller
- ,A

d' Pu bJ Icas � -Dou provimento o recurso pa-

gr., refer.ente �D mes, � � � ra_ I:dulir o valor venal para ....

tevArelra de 1939 �:ii::C ���� 6)0.0?O�000.. .""

I BonifaclOSchmldt, It'l}í-Dúu
R • � E I T A SEf:::RETARlâ DA FA 'provimento ao recurso ,-para re-

Saldo que vem do mês de janeiro em caixa • '2:206$600 ZENDA E AGBICUL-: !'u:lir o valer venal para.....
, TIJB" I I 1:200$000.

Cie. Cervt'jl1!ia Àdriatica,
Siriaco T. Aterino &: Irmão- PeJlla CH s'i�-!ndeferido de vez

Pague-se, "à vista das informa" qilC o recurso foi apresentado
ções, a quantia de 732$000. ' !,',ra do prazo legal. '- ,

265$400 �.;arl05 Le�ndecker_-Pague se, J �rnddo B1ty, C�riliba' - Dou
,á vista das informações, a

quan-I:
.rovirnentc ao recurso curso I

tia de 851 $000. p u a reduzir o valor venal psra
498$800 12:000$000.

SEf:::BETARI& DO IN - Gmlavo Muelmann, Mafra-
2:970$800 ,TERIOR E .JUSTiÇA Dou provimento uo recurso pa"

ra reduzir o valor venal, para
I 10:000$000.Vitor Antonio Pelulc Junior-

Certifique-se. ,

Banco Nacional do Comercio \ DIA' 25
- Pegue-se, à vista das inlcr- - [oão Balistê-

.

Carneir� c ou'

mações,a quantia de 2:993$600. ,tros, POltO Umão-Dvu prov�" f
Banco Nacional do Comercio I rrento ao recu.so parti reduzir

tA,
familia de Natalina Hórn de Carvalh"

-Pague-se, á vista das inEol- os valores .venais da, tCir�s de expressa sua gratidão a todos que' o' acompa ...

mações. '. quantia ele 91 0$000, A�t�nio P.
_ Carntiro.. Alfredo nharam duran.te a enferm,.dade e no doloroso

125$000 Prefeitura Mumcipal de join- Dnssen e Gu�tavo Dri-sen para
"

transe � a tOdOS que env.arun, fiares, corôas,
vile-Pague-&e, á vista das in- r ,speti-vamente 79:900$000;; , .

telegramas, bem. como agradece, _ao humenitério
formações: a quantia de.... J'()2:000$000 e 202:00Q$')00."j e al.alrsad� mé?lc� dr. Bul��o ,VIana,. pelo de'svêlo .demontrado
7:442$500. ,

mantendo os lançamentos de i durante a elifer:nICJade. Outroslm. convida os parentes e peescas de
,

l1,ão"B. Carn, e , Antonio P,18uas relações .para a missa de, 7: dia que manda celebrar tia se-

16$300 DIRETORIA DO IN- Carneiro e Abilio P. Carneiro .. guuda-jeira, dia 5 do corrente: �s 7 112 (sete e meia) horas, na,

TEftIOR E JUSTiÇA oooo�::������oo�
Catedral.

_

1f � I Ca rrnen ,IV' i- Miranda, chegou ó «Bando
Germallo' Scbeler+- Volte ao

I' ij
Victor Busch � sua � randa vai da Lua» dizendo os, tele-

sr. 2· Oficial. ,�, esposa dna. Gertru..

H aba fe r gramas que a estréia da
H. Bruggem�nn-.�o. Depar- K des Busch H �antora b�asileira e do con;';

,565�400
tamento de Saude Publica, para ii participam aos parentesepes- � RIO, I __ Telegramas de Jqnto musicai que a acom-
que se �Igne informar:· �, soas de suas relapões o noi-�, Boston assinalam o sucesso -panha está fadada a um dos

Hospital de Candade c'e. W vado de sua fllba I�SE V . . . . maiores sucessos já assin'a�'
L V I T i �� com o sr. HEINZ LEP- �� ,IniCial de Carmen Miranda. 1 d B tagun�- o,te ao esou{O,pa�a. � PER. � em Boston, onde a chegada a os em os cn.

��e sela OUVIda a ProcuradOrIa I Fpoli��4�����;f0invile .1 d� afamad� .cantora bras!-
543$400

FIscal.
. g ��"" ...�"",., i � lelra constitUIU um sucesso

' ��IFIfil� i
Alb.yto Entres-Encammhe·

�,�, � ILSE I � que os jornais locais ,assi-
se ao , esouro:', . ! � � e � • � nalam feomo prenuncio do tn\ fjfj�";mt?\\ 1F'�t?III1r.'Gl'dI\Banco NaCIonal do Com,erclO ��"11:1,

HEINZ Hoo�� ·t
·

o I
.'

I '
IV WJ��II WJ U ��WJ �v

:;I����e:�B:��::�aA' P80ra qtue I
� ãpr�:��::m-I I :�J�:nl:::en:: ::: �::�::: t '·SAlê�lij_i·tt t - o "par a rol'. r.1I »MTI- lV.: .,Ü<.(IS I U o Ias ," 8J�-"'''''''''''''''''''-'' t ,

"
'

O '\ dOOO menio d� Sa�de Pública, para !!!!!!!!!!!!!!!I�'_!i!'!!!I!,.:c�",�,a��"ia�"'!!!������������������������!!!!!!l!�
1 lop lque le dlgnemformar. V I·, ao a- o U"r u ssan g a,' '!,' João Cascaes-Idem. 1 '

José Elias-Ao Tesouro, parai SEGURANÇA -_ R'APIDEZ - COI'v10DIDADE " ,Ique se digne informar. I

I Dirigido pelo soelo JOSE' MAXIMO -

,

�ano�1 .Bento Machado-,.A', '

, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E, CARGAS '1�eDltençl�f1a, para' que le

dlij1e'I'11 . ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS I500$000 mformar. Falando por Forquilhinha, Mãi LulÍa, ,Cres<:i\lma. Coc.al. ICarlos Gonzaga-�ncaminhe·1 I U(ussanga� Orleans, S. Ludgero.Braço do N�rte e Capi,vllr! ]1se ao Tesouro.
I DUAS VIAGENS SEMAN�IS em combmação com a� ,

fi.- ' linhas de onibus .�raran(;uá-Porto Alegre ':, ITE801JIIO DO
I SAI'DAS· de Florianopolis ás terças-feiras e ( sabadt,sTADe
I 'ás 5 horas da manhã

",

I SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos,:Emiliano SelE'me, Canoinhas-,' 'I' ás.5 horas da manhã
Como requer.' A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás

,
Cia. Malburg S. A.,-Itajaí;, quartas-feiras e sabados e parta para Porto

140o,'(\AO''I-como
requer. ,I

-

Alegre aos domingos e quartas-feiras
9 'JU AGENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqu;.

"

AUTOS OFICIAIS lhinha:, Gabriel Harns- CrescÍuOla: Ado Faraco Filpo-,

-,
'

.

Cocal: Zeferino Hurigo & Irmãos-Urussanga: 1Josano;980$700" Narciso Formighieri- Marce- Damiani & Cia ..-Oileans; Irmãos Piz7.0laui--Braço do
.'iDO Ramos-Julaado procedente NNte: Alexandre Sndrini

2:970$800 o \auto e imposta a multa de I AGENTE EM FI.,.ORIANOPOLlS
, ,3e'Q$Oeo.!

J NItrefeltora M.Di.�lpal· ij8 V."" ,Aio•••, I"
I'\licolau Bley Neto, Mafra-

\
'oão eves

"

)'0· de Mar�o dé "IPD ' Arq�}\�r�e, ,de. vez que o reçur 'Roa Felipe Sehmldt, 38-Fone, 1655
'

,� ,- 11 )a fL'l 5C�,lona�0. 'I DOTtil. DOSVIAJANTES--çrocurem para se hospedar em Araraogaá
Visto: Eugenio Duarte I Cherew Cla., TI)UC8S-Como, Proprietario--:-JOSE9 MA;XIMO "Prefeito-Mt.micipal requer, -I ......Iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

acaba .tom I��

asCIICelraS
Ex;;om o embologem ori.Q;no' d. 75 ou 150 ar..

Receita Ordinarla

Imposto Predial {,Jtbano
Emolumentos

.
'

_

MultaI por méra' 'de .pagamento

36$800
130$000
98$600

Receita' Patrimonial
ÇobraDç� da Divida Ativa

D E S ,P E Z A
,

Administração e

lisação
Flsca-

PESS':'IAL INATIVO:

Pago vencimentos ao Fiscal aposentado,
referente ao mês de fevereiro_

Expediente e Despezas E·
ventuais

Pago transmiseãc de telegrama.
Idem portes no Correio

3$800
12$500

Viação e Obras Publicas

Pago a div�rsos serviços feitos em estra

das do municipio, conforme folha de
pagamento

Serviços de Utilidade Pu
blica

'Pago a diversos, limpeza das ruas, do
centro urba'lo e do jardim da Pre
feiIUr41, conf. foI. de pg.

Higiene e Assistencl.
Social

Pago ao médico dr. Nílo Saldanha Fran
co, subvenção referc;nte ao mês de
fevtreiro

Contribuições e Auxilios

Pago á Coletoria Estadual, contrihuição
ao DepaltaiTeDto de' Adminis:'
traçJo Municipal, referente a pri
meira prestação do corrente exercicio

'Despezas Policiais e Ju.
dlclareas

,Pago ,ao Ir. Delagado de Polida e Ins�·
petor de Veiculos, referen'tc;o ao mês;
de fevereiro '

' ,

Idem ao C4rcereiro da Cadeia Publica,
, vencimentos referente ao mês de
fevereiro

80$000

60$000

&Ido que passa para o mês de março �Iij
caixa,

"arla Dorhlha d'Amorim
.

:c-ret�ria-,Tesoureira
'

MISS"A
I ,

Sara Sianone Pereira

AGRADECIMENTO
, "

MISSA
E

José Honorlo da 'Costa
I

Viuva Alice da Costa Vaz e Do·
mingos Barbara Valente (ausente) seus

filhos, genros, noras e netos. profunda
mente compugidos com o rúde gôlpe que
acabam de sofrer com o ft lecimento de
seu pae, sogro, avó e bisavó
HONOII10 DA �OSTAJOSE'

expressam sua gratidão a todos que 08 a*'>m'panharam tiu
rante êsse doleroso transe. hem como, ao prefeito da Palhoça
sr, Juliano Luchi, pelas homenagens postumas prestadas.
Querem. publicamente, fazer sentir seu grande reconheci.
meato ao ilustre e abalisado médico sr. dr. Bulcão Viana.
pelo carinho demonstrado durante a enfermidade.

Outrosím, convídan os parentes e pessôas de suaa
relações para a missa de 70· dia. que mandam celebrar Da'
próxima segunda-feira, dia 5 de junho, ás 8 horas, na matriz da ,

Cidade da Palhoça. -;

AGRADECIMENTO -.E
MISSA

[Ma�adê]
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N RESSO EUC RISTICO
Foram.

mani'testaçio
de rara impOD(!ncia
sr. Arcebispo, Metropoli-tano

as-cG!reDlonías d� eecereamene» ,..,-tI

,_J' O Préstito Eucarístico
, Após a' ultima sessão solene do Congresso Eucaristico que,

como as demais, foi de grande explendor, foi prestada uma home

nagem ao exmo. &1', Arcebispo Metropolitano, falando. em Dome

do clero, .o padre João Dominoni, e em nor, e dr) laicato católico.
o sr,' Des. Eric� Enes Torres.

A seguir, o Conego Harry Bauer, cura da -Catedral, faz

entrega' a 's, exda •. de um album contendo os ramalhetes espirituais
oíertades á s. exeia, pelas Congregações religiosas, colcgioa, associa
ções e paroquias.

, Ceremonia emocionante constituiu a entrega dcs mimos ao

ilustrado Arcebispo, feita por um grupo de angiuhos.
Ei", a relação dos referides mimos: um rico trono ara a,

exposição do S.S. ��cramento, um �ogo de f_inissirno� parin�,entos,i. E�pe,laculo �ecdad,efrarpent� empQlga.nte e raro, foi o Pres-

�para a solene pontifica! do dia seguinte - oterta das paroquias da: uto Eucaristieo realizado as 15 horas do dia 31, ,e do qual torna- �"Arquidiocese; um riquissimo calice, baculo e anel - oferta do ele- I
rarn parle 15 mil l')e8'30aS;,

co arquidiocesano. I A m uh idão que, ,Jl_s�istiu: a: procissão foi calculada pelo'
Era grande a comoção de s. excia. revmo. ao receber eS'j observadores. mais pes5im. istas, em 30 mil pessoas.

ses presentes, S. excia, d. Joaquim Domingues de Oliveira levou o SS,
Sacrrnu mio rob o palio conduzido pelos S1'S. Interventor Federal

,Comandante do 14 B. C,. -

Capitão dos Portos, Comandante da
i F.,rça Publica, dr. .Altamiro Guimarãee e des. Henrique Fontes. A,"'

I As 'solenidades religiosas encerraram se com a benção do
: Quarta feira dia 31 :_ realizou, se na Catedral Metro ;

b dei
.'

" -:. , ..

.

'.
-

Santissimo, durante ,a qUál"",todos os estandartes e an elfas pre,
po!!ta�a', .a solenepontifical. em, que fOI oficiante Q sr, Ar?�'bIspo sentes se inclinaram 'em .�i'9al de respeito.

'

Me:fl'opohtano e a qual se encontravam presentes s. s, excias. H.!

Iriterventer Federial 'e exma. esposa, os prelados de Joinvile e La, !
ges, �lt�s' autoridades c�vi:. e mili�a�es, cabido .metropolitan�. clero i Manifesta�ão

o

a s� exeia D. Joaquim
secular e regular. associaçoes religiosas, COI!'glOs, congressrstas e; -Domingues de Oliveira tos.

inumeravel_publico. ,I, Pouca novidade há na reforma, a não ser que ela vem pre-.

O sermão de congratulações foi pronunciado por O: Daniel I A manifestação do povo ao preclaro Arcebispo Metropolí- [udicar enormemente os funcionários encarregados dêsse serviço.
Hostia, blspa-de Lages. Finda a Pontiíical, I) conego cura da ca

,I

tano ficará nos anais da' 'vida católica do Estado como um dos' Que ,bs registros já eram gratuitos para as pessoas pobres,
tedral leu a co-rta de felicitações enviada pelo Papa. Por fim, d. i maia' mernoraveis acontecimentos. não é novidade nenhuma, pois, o ftOSSO regulamento de custas diz
Joaquim Domingues de Oliveir� deu a benção papal.

. ! Dela participaram !nais dI) 10 mil pessoas, falando em no- que as pessoas pobres nada pagarão.
Os cantes sacros estiveram a cargo do coro mixto do me dos hornêns católicos o' sr. Emilio Huelse, e em nome das se· Aqui, na Capital, por exemplo, dois terços dos registros de

Saminaric Arquidiocesano, sob a direção do P. Luiz Csndioli. 'I nhoras a uma. sra. d. Beatriz de Souza Brito. óbitos são feitos gratuitamente; mediante apresentação de atestado

:' .' Todas as solen�dades foram nítida e brilhantemente trans .

'

A resposta de s, e�Iá.' revma., que tomou por tema - de P!obe�a passado p�la auturi�ade. policial, m3S que, também. as

m,ltulss pel8; P. Y. J. 2, em onda de 31, 5 metros, que merec:'! «Vós, Ó Dcue1, honrais su�erabunJant�men.,t€ os vossos a�igas, aOI
pes80a� nca� e remedJ�da� est�lam Isent�s do� 'p?gament� das cus'

fr cmoes elogios.
,

/' lmesrno tempo que traduzia a comoçao do orador, cmúrIOnaV& a tas, n�o esta certo, P0l8� e �abJdo que nos, OftC181� de registro, nada

I grande assisten ,la. .":' ,

' , per.cebemot'l dos cof�es p,ubhcos e temos que e0mprar todo ,o ma·.)
'"! TerrninaralO, assim. de maneira deslumbrante, as cerimo-I tenal para o. cart?rIo. E. todos sabem como esta caro o que se

i !lia'! do PlÍme:rn Co'ngni3só' Eucaristico Estadual, realir.ado em
--

}ão��I.çl)mpra em .hvran�s.
'

..

! menflgrm ao j,!biipu da sagÇação episcopal de s. exci'l, D. JO::l1uim
.

SerIa, e�t�?,. ma�s 1usto (pe �uJ{; r08"e grális, lnas que 03

I DominglJe,; de O:iv; ira, 'apor.'\61ico arcebispo 'lVlctl'opl)lilano de Fiá respectIVOS fUn?IOnaflOS tlve5sem venCImentos, d: .

acordo com os

I rianopt lí3, ' seus c-argos, ahm de poderem ter (s seus cartonos 'decentemente
! --' ----;;--:-. ,

'

'\ provirlos e trabalharem com gost \ e c'lpricho. '

'

� ......,......�.,.,...

':1: 1-- I '
Em último caso, lernbran: s ao exml). sr., dr. Interventor

�I Pará a . Mulher, ., ", -I Federal a reforma do, I,IO.SS0 re�in�ento �e. c?stas no "tocante aos

I " .' � M O V I M a: N T O j emolument.09 dos ofICIaIS du r�g18tro e�vIl, Igualando-o ao do E�-
1iI."�_HQl o trte4M"'.�H.1l II " ," j I

L I tado do RIO Grandi\ do Sul, pOli', (') regimento de custas do nosso

•
'C,

<,

'G' 'Z
I, (CousuUorio 'd

..
�...

, ·ASSOCI'AT"IVO' ; Es�ado, f'laborado há vi�te ano� rassados: .nã.o está ?e' acôtdo cóm
_/

,

II MIRe., Z)_, ,'. '.;�,i, '11,1 .' 'II a, epoca atual. ot1�e � �lda se tornou mUltl&SU�O ma.lS i

,cara, s,endo,.

. -< . ;1
'

. I que todos os fllneJO�an?s do Esta�l'l, dRql!ela epocll para cá, foram
__ < "-"'_"";iiiiiiiiiiiIiIi ,iiiii_ '--�� ;---"-'- ----'-' i aum�ntados, e com Jmtlça, em ,maiS de trInta por ç.en�o nos, seu�'

,"reto'r' � Próprie,tario' '�AIRO ��'LLt\DO I
'V '",;.:"_:_ .!� � ..<' ",'Jt,�:' .,-,." '''b'''' '8

' ',:"1 - ,�tVenClmerg�:' excia., o sr. Interventor, justo e amigk d,os .
ser,vidore�

.t, :� Flo .. ianop�bns' _ 3 de Ju'nho de 'í93C)--' l' oc�"l1 ,rf'p�rOsH , 's�f; ��thrf ,'-' II de Jeer�atIvo u

,i'do ��� Estado, como é, não dei:lurá prejudica.1os, est'am1s certo, os
.... ','

' ,
r'., IrallZC a (e'!8. t'. 9, 1'1,"" l.;ale ,e auelro c�envaes de Paz.

de ir !l um O( ubta'''''' e 've"{if'ICar Confirmando ° bnlhan�ism( . Protásio Leal

j
e est.� co� a' ví:t,a' ';'em': �n t' ,Je s��as tra?içõ s, �. Clube RE -

t'
, --', ,1,'1'cond!çõ,,�. NãO" gt;lXe Il,dqq"m ,t:reallvo, (;) de JaneIro,. de João D

�

J
AI

'd A
·

- Olbos Ouvidos

'poli,ciais e,;�{" La_,b(to �p'� ,f�i co�'qu�,':�e P��5ôa, plOparciona�á. h�j,� ii: f. oao e raUJIJ-"'Nariz: Gargont':
,.Ile uma (�orme quantidadeJde nOl e. aos seus a�soclajos, gran°

'I'I______ �ulc.os n0 rOttJ. . :dioso e animado baile. nos am- Especialista do Centro de Saude •• Aflsistente do prof. Saoson

E, 'x':p'.,'e d',-en'te I �-o� nocivo á-d-j-S-e-j-- ,
A UC0'V)J' de dentes deve]e' rJ()�a�r:õ::saden:i�:d:éddeS():���ia_ Consultas dia���� :s ��'3 6 112�

11 .�litOr MeireIes,2,4-Tel. .1447 ..

.

, pllna I 'juEr,:r eqJecial atei1ção de �a lidaJe social r.:;ina grclnt1e inte- ;0 " 0 .
'í ulhn que cuida de sua bele- lesse, prevendo· se, por isso, qUI:

CR IA DO 11 E' .�II'!">.'
ta

a ,r"'un,'-a'o (.Ia"_-'ante desta rl:-I'tt o. !:!
za. Nu;ú:a deixe de esco:V&I) Oi- v I 'I co ...

T !"'. e
denies' tDt::lo menos duas ve"zes' ,marcará um acontecimento de • !

I t I õ
!la dia e" li noite 'oe J,lS8( Uma sigr,iticativo rele:vo na vida mut1'

• Como curar e evitar a verminose "

linha éocwada (o!.e �les. �A dada_de João Pessô2.: dos animais S
escolha d� um LOln d�ntrifihio

.-----�

• :

I
I • fi .

de\e �t'r ítlt,q ,;( filme a .. con',t.fLü A Aifaiataría�lachado • •
. , ... �J ." • O maior f1agélo no campo é. sem dÓvida. a verlfli· •d� S"U ';enti"la. "

II •

I
mudou· se para a rua Con- : nose. El" ataca os animais mdando, os lt�ntamente; é causa :

"A GAZETA;�-.-aél1a ..se�á selheiro Mafra lO, Edifício O ún CJ de 90 ",' das doencas e,m geral; ·ela ·predisrõi! o org&-
•

• Jos.é Daux - l' andar I � r �
venda no Saiã'o,_ �rogres,so : .ni<mo a receber todas as infe,:çõé's, interco:!pta o poder de- �
--,----,

.

'�" '. 'e

: fensí\'o. de tal forma, Que l!elll um animal atiogido pRoduzirá �I'
. ,- ... resultado satisfatório: :" ---

&I
: (,OS bovinos adultos terão tngorda len{a» •

I
.

«Os bezerros sofrer âó perjoJII.<'s padecíJl1entOf}) :
6 •
• «Os porcos 8pl'esentarão a falsa b.!!tedeira» :'

: I «Os cavalos e burro, s�rã'),rIiagros e enfraguecido& :
i: e padecerão "arias do,enças-' I ,I

• «l\s ovelhas e cabras tornam'�e caquetica�J d lã •I e as p-les desvalorizam-se» \ :

I' ., .: :
, : ALUGAM-SE QUARTOS a. es : TRATAMENTO CURATiVO: :tuda:ntes, moços do comercIO ou : •

casal sem filhos. : Vermifug',) para o ga�o bovino, OVinO e capnno :Rua Almirante Lamego 67.. -.

em pó ati em pastilhas. :: I: TRATAMENTO-PREVENTIVO: :: 'A riencia avisa com convicção: :
I

I"i K·RÁTO$'. '

I" Adicionado ao sal,' aplicação {adi e de valer
•

.. incor.testáveI.
' .

•

Ésp. em molestias p!eur�-pul- I-�!, ,
, I

menares (Bronluite, Asma,' : '
Prtdutos do Departamento de Veterinaria dos •.

Tubercdose,etc.) I' Laborato,..ios Raul Leite SIA I
•:-. J'Consultas 2 ás 4 hrs.-R.

joão P��tG. 13-Fone,1595, I A venda 110S Depósitos e Representantes' dos' 'LABS. RAUL :
r Resjdenci1'l� R. João Pinto, I II

LEITE S(A., _cu' á Praça' 15 de Novembro; 42.- I
r I -Sobr.-Fone 1214 I . " . l,ú:, A.�RI�. c J '",i ,! ,,'. i

,

,_,_--- ---- " ,.j.'-� � �

.'

Solene

ao

Pontifical

- Por. ser considerado nocivo á
disciplina .� ao serviço, foi ex

Martinho CaUado Jor. cluido da fileiras da· F. Publicá,
" ,.

. ,

Altino Tomé da Silva, que ôp-
Redator - Secção de assuntos, tem,

.

devidamente escoltado, foi
,internacionais-DR. GIL COSTA! apresentado á Delegacia de I?<;>-

II' .

RiXlatores-j. OTAVIANO RA-
i ICla.

MOS e JOÃO DE FABRIS·

-Redator-artistico":_ CLEMENTI �

NO DE BRITO.

GERENTE: Vitorino Francisco Fprte, es

tan€lo a atrelar no carro um
fLAVIO FERARRI boi, foi vítima de um acidente.

'Chefe-de publicidade Num m?vimento infeliz, r�cebeu
uma chifrada na boca, ficando

NILO NOCETTI r seriamente ferido. Foi, por isto,
. _ .. ..

i transportado ao Hospital de Ca-
,Redaeao e ,·O'ICIUOQ, ridade, afim de ser medicado.
R. Conselheiro Mafra, 51
.Florianópolis-S. Catarina

Frutas nacionais e es

tranj�ira$
{, -Sal_o Comerel.al
,

Mercado Público n. 9

REDATOR-CHEFE:

Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

Colaboração
I conceito expresso em artigo I

de C'olaboração, mesmo solicitada,
'

não implica em responsabilidade
ou endôsso por parte da Reda-,
ç:lo.

Assiuaturlls
. Ano 50$000
Semestre

, 30$000
Trimestre 15$000

·1
para a capita!:

5$000
i 'F', ,-' A cOl'respondencia, bem como

de valores relativos aos an6neios
� assinaturas dev,em ser enviados
ao Gerente FLAVIO FERRARI. :

Só
Mês

Notas

Allno�o no Pa�o A.·q:uie �iscopal.

Uma ehHr,jda na

b�,ca '

A's 12 horas, s. excia, revma. o Arcebispo Metropolitano
ofereceu um banquete no Paço Arquiepiscopal, aos SíS. dr. Inter
ventor Federal, bispos de Joiuvile e Lages, ao qual estiveram pre
sentes, também, 'o ajudante" de ordem do 1'11'. dr. Nereu Ramos, o

Reitor do Seminário de S, Leopoldo e Frei Felisberto, secretario
do bispo de Lages, """r..

lEnearisdeo

LII
III

IV� arl8

H. o�de
'/ -,

Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà-
bric1 de cari b:s d,� b0rracha

[Dr. Miguel
Boabsid

Artigos para escritóriJ- Livr0S em brancos-Arti
gos escolares-Arti,gos para presentes -Brinquedos" .

41

Aceitam-se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de d ltar, de metal,
.

,
tilizar estampilha s

Hua Felipe Schm1dt,
, Florianopo'l is Sta,

chance),ls, k

para inu- �

CLINICA GERAL
VIAS URINARiAS

27
Catarina

P.
�--,�- ----_._'-------

A

�.ãOO� cOMuugantes atlnltqs

Uma das mais belas e expressivas demonstrações de fé; foi
, comunhão geral dOR adultos, no adro da, Catedral realizada na

nanhã do dia 31.
Nada menos de ,4,500 adultos receberam a . comunhão dis

u ibuida pelos sr s. Bispos de Joinvile e Lages, auxiliados por mais
,8 sacerdotes.

-----------------�----------------------

reforma do registro cl
vil de nascimento

Fala-se muito na reforma da lei' dos registros de naseimen-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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easa -PITaL·"
,Artigos de
�\

'

t

--. �,-,

"

'

va- ,
I

Inverno para' homens, �
.

ihoras e crianças,
riado sortimento, na "Ca,sa ' "A

. " .

mater'e mais

CAPITAL",
Nietr.'zl �,Rua Consel-heiro.Mafr,a n.

-

8",
, .'

r_e·.._·.._....·--_....·····......··_.�I· GRATIS' ,·

Se,rraria 'São João' III ,. II

,

.'
'

I! I Quer receber bôa sur-
, , "d' ", d

'

E'
. i presa' que lhe fará feliz e

,
no 'Istrlto o strelto

_I lhe será de grande utilidade

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em I escreva a M. Brao-
I

t B' • dão.

',I me ro�. em sêca e de otima qualidade.

I'
Caixa Postal, 1476 _

I 'DISQUE PARA O N. 3 ESTREITO Rio de Janeiro.
I '

Sêlo para resposta.
...................................................,

Companhia Nacional de Navega,.;
çã� Costeira

Movimento' Maritimo ..Parta Flarian'apalis"
'1

Serviços de Passage Iroe e ('la Cargas

Para o Sul

IIABERA' saírà a 7 doo Paquete ITAQUATIA' sairá � IOde
: junho para:

Paranaguà. A ti -ríll a
Santos. RI() dt janeiro,
'Vitória, ; laL..�l Aac,. IÓ,

Recife
.

e CabeJeio
Carga§ _

e passageiros (!ara os demais por
.i.<. t6s sujeHõs �aJ baldeação no Rio de Janeiro.

o Paquete
corrente uara;

I
.

I
,;

A·V·IS'O Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado, de vacina. selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser

entregue, nos' Armazens da Companhia, na véspera das saídas ate as J 6 horas,
para ,ser conduzida, �ratuitamente para bordo em embarcações especiais.

1

ESCRITORIO-PRJ\ÇA Li DE NOVEMBRO, 22- SOB. (FÚNE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓN.'3--(FON8·l666) -END. TELEO. CC>STEIRA

Para mais lnformacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSOI

I

RE-P,RESENTANTES

fi····

"

Buzinas
BOSCH

;!) •••••••1., "3<...'.. ...�...
• ••Ih... II. _1111".

'

..

Filiais 81n:
_ .;,. _••••• WlIIpl ....

.......... _a. OO...D._, lJet�.I. (.,I ••••)
, l1li....... d....,....,......

•

�.nd.... lod_ ...

ltil••••'" .

.1'8••

• I

...,
::--..

.1

Filiai,: Rue Traj.ll� n. I"

"São João.l São João!

19 de Junho

GRANi-";, c soL..; t '-" ..:.:;)
> SORTElp

,

l � Casa e· terreno, li,
, venda

Vende-se uma casa sita á 'rua
Gal. Bitencourt, n: 169 com ter
reno onde se encontram mais 3
casas de, madeira] o qnal faz fun
dos com a' Av. Hercilio Luz.
Tratar á Av. Hercilio Luz, n.
174:'

'

.

Telhas de ,-cimento

Não se fabricam mais e as de
fabricação atual não rivalisam
com as .de . cimEl�to'>Delambert.

Telhas de cimento
Vende Delambert

}i one!!..� 1.100 -e 157)õ(.�
i '

i ------..----"'-�-

Relação, dos premies que drstribulrerncs JiO proxí
mo sorteio de 19 de Junho, sem, outra contribuição

,
a não ser habi tual de J $000.

Pare que todos possam fumar parte nesse formida
vei sorteio, resol v-mos .·eabil,itar gratuita

,

mente, todas as cadernetas atrazadas, cobrando
somente o sorteio a correr. Os prestamistas que
queiram gosar desse privilegio deverão trazer suas

cadernetas a nossa sede ou remetê Ias por'
,

'

iuterrnedio de nossos agentes. Os prernlos
são os seguintes:

'

"

I Premio no valor de
.
I I tremia no, valor de
1 Premio no valor de

15 Prémios 110 valor de
10 Prémios no valor de
10 Prernios no valor de

,
10 Prerníos

'

no valor de
10 Fremk.s no valor de

6:000$000
2001,000
100$000
15$000
30$000
20$000
10$000

Isenções
<

,

Sam negocie
I
I .

,

V d tviagni(i ca cha
I en' e-se: cara" ao lado
I '

•

"
"

'da Estação Agronomica, com

"otimà, ':confortavel' e grande casa

de residencia, belo pomar, jar-
,

,
dins .e inúmeras benleitorias. Ois"

I põe de grande extensão de ler

ras para' fins' a�rico!as ou divi-

'\ são em lot�s.. ' ,,'

�,,' Tratar, ,nêl

I RU.t\ TRAJANO N. 15

" Seja previdente. vs«:
sos gastos (liari()s 'errí

J ' cafésinho, leite, chocola-'
v

' �te,"'quenté'Petc. devérão .

ser .dora -avante .íeítos
exclusivamente -,na
SorveterJa GI'_ria
que Iaré- sorteios de

,'>lirldos brindes tanto para

I
homens como,' para se

.nhoras. '.
,

f'
O I ' sortelo realiza-se

no dia' 20 do corrente
'" .'

.�'; .."j

mês.

; \
I

MIL CONTOS
Sorteiarernos tambem um bilhete da '

Loteria Fe deral extração de Junho
de Mil Contos '

;_

,
< ._ ....

;,' 't�.. I"�sii'e
-

�crque� _

Se '(co quereis ficar
De moeda 'boa e legal

,

I nscreva-se hoje mesmo
.Na Créaito Mutuo Predial

<

A' Que Menos Promete A que Maior Numero De
Premios Entrega I

, I

A,.
E 'OE,�OSITA.AIOS EMaTA .. CATARINA,

C, A R 'L., O $. H O E P»'Q. K ·E.. .5
. .

.
--

Matriz. FLORIA OPO-LIS
Vela.· e Mago

..

I

MOSTRUARIO EM:

BI'ümenau, Cru'zeirD da Sul,

Jal,nvile,·Laga.,- Laguna,'São
Francisco 'da Sul

,- Tubarão,
�'

-;

',_... � -d�i�}�:��_
,

,

, ,-' - , ,', " ': '

,., \- ,

-,. -', "- I

.,
- ....

'
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I

E HOTEL
OOER O

GR

,
'

Trat9mento fidalgo -.

'.lA.sseio � wL·('@ntidão

, .'f

E' 'O MELHOR DA PRAÇ/\.

CARO.
f3ANHOS' QUENTES E FRIOS t\ QUALQUY.R

',. HORA.
.

LUZ. E ,AGUA CORREI'�TE EM TODu5
OS QUARTOS.

. 'I·r. Joaquim . Madeira Neves'

MEOICOs-OqU�ISTA.
J Forma10 pelá Faculdade de Medicina da ,Univ�r.
..� ,

.'
.
sidade de do Rio de Janeiro

,Ir. _Augusto,

di; Paula
..

,�
�

,

Clarno G. Gallattl

, AdvQga�º .

J�)l.tJA ../FELIPE 'SCHMID1'. s:

,.;ME;DIC:O ,.' (Sobrado) .

••ENÇAS DE'SENHO, ·Tel.�··14G8.·
RAS-P.�RTOS " �. ,

.peraçôes ':� I

Censulterle. Rua
•

Vitor '

'1' I ..l... .ioo!....U·r ...·

FlàrUi I
" Meirele� 26 Dr, Pedro' ......e�_,�_"'_"_�_'

jl"s t 0,30 e das 2,as 4, h3.: J:
Rcsídencla: R�a Vis-onde

de Ouro Preto. 42-"
Fone: Censultcrio, 1405
Pfte� Rt:SideJl€�. :)155

"'

S$l
.'

ti
t� I

. Capital
'Fuíldo·· d,�rl••rva

. 106.000:006$000
259.746:100$oôo

�
'.

"LETRAS A PilEM lOS
',,' '.

'.

por 6 mêse$
.

",'
. por 12 mê�es

Sqjeito ao' sêlo prQpQrciona.l.
i'

.

� ..

Expediente: aas' 10 às 12 a"das 14 ás
�

Aos sabadqs: das 10 ás 11.30 horas
Endereço telegrafiéo: SATELLITE

TELEli_'ONE ',' .114

'4,% a. a.

5% c

15 horas

..

•

'.�'

t: _ -,

'-'T.' ,

"'A
Tratamento' clinico e círurgíco de todas as meles- .;

tias, do; olhos ,

'Curso eie aperfêiçóàmenro na especialidade, çom... dr. Pau·
ÍpO'Filhlil.· nó Serviço do Prof. DavId Sallson. ne Hospital

,

.ta Fundação Gaffrée-Guinle do Rio eh Janeiro
Cmplela aparelhagem para ii sua espeelalldade

, Efeirecidade Médica, Clinica Geral

1 Consultas diariamente, das 15 ás ! 8

� C�5iJLToRro Rua joâo Pinto 7 sob. relefóilne 1456

:

RESI DENCI--A: Rua Tenente SH'Ieica 57 Telef� 1'621

t .,_......:t:rr '!.:"
' iiiiiiiiiiiiii1Wü!!ê'"f 'de' e fZÇ

. Medico _�specialistd dn
" ,\\1olesUas d(jj'Estom?glh,

Inte�tin�, Fígado e
"

Recto-êXECUTA TOE)AS AS OPERAÇÕES BAN'.:ARIAS
••l\A l\ADliAL DAS"

Aei:NtEIAS E CORRÉSPONDENTES EM T®El(� 8 PÁIZ I H!MORl\HOIDAS J} VA-
\ -;"; AnN€IA LeCAL "

r RUA TRAJANe., NG 13 ;i kI�:Ie 11M OP':lI\AçIo
�', Ábona. em conta corrente. os segúintes juros: ./ E BEM DOa

,�:Dep. com ]Uf>S ,COltiERCIAL SEM LIlVlITE) 2% ala GONSULT AS:

�. '; .. Dê,. límdados (limite' de 50:000$) 3%, a.la , '/
A'- f-Jua Trajano n. 1 ;':

f De,. populares (idem de 10:000$), A% aJâ ,I Diariamente das 17 ás 19 hil.
t De,. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-, I '7 . j j*tttt rf!z "4'% "'"me "umbem de quaisquer im,ortancla.s). Dr.' Pedre de Moura Ferro', '

com aviso prévlo de 30 dias' , 3.5% ala
idéln de 60 dias 4% ara' Advog�do

'4 idem de 90 'dias 4.5% ala I Rua Trajano L (sob.) ('.;:>1 I
"

. -w. Z" ....�7fh"i6c..'iv.,....,.:}ÚR.-T te iw'c
/

'�PEPO�,I����FÍXO' .' t� �a 'I Accacio Mo-I
Com renda m�nsal ' 4.5%ala. '

relra

Lagu'na ai. SI•• Cat�l�ina
'

\ It.-
�

Ij�M�"'-"""!a,"!IiI!rc�a�n�a�ri�a�.L�_,"!'n�s�p�.�""!'�J'�·��"!".;)��i"'l�e�ir�a�.�dllllll!'!e�'J�o�s�é 'cra'võ'll-rop"rletarlo • "C"
.

,MOVEIS MODYSr."1D3 �l!los menores preços.- ,. <.

t'l
.

.

Dormitório'

s. e'Jm.
.

5 peças. desde 500$.
000

.

" '.
o

'

$> S.(\LA. DE' JANTAR COM 9 PEÇAS: 650$000

.

,1' J:, O'
'

ae!· O'" K U !i1'.1 n.n,'-
,

, MOVEIS B�R:A'fOS só na l.uso Brasi leira
..

" \,";# R:WW�� Ji,n�O ��. • "c-" .. ,..... .." ',f.'

E N1Ao E' O ,[\fiAIS ! ',��
,

."
V t d F"

..

d''I i, '4S,�' .an -agens
.. O

o 'pga'relro
.

e
I -

'
.

::1 REI, a Gaz de Oleo
. !

.

R APlD ,o· porque ó seu calor é mais intenso do -que de qualquer olltlO' tipo de.•
"

: fogareirú, permitindo' cosinhar mais rapidamente,
.

:; i ECONO)IICO porque não ha no mundo inteiro .combustivel mais barato e com mais�
.

'

,
calorias do que o Oleo �rú. . �

� O M O D O porque funciona se�. bomba, e li- chama ser-i ruido, limpa e azul,
,

gradua-se como a do gaz.

PJ' A TI (; O porque uão necessita preaquecimento, nem tem possibilidade de entu-
,

,

.

pimento. ''-.

D IGI ENI� O porque não produz eraanações que possam aletar o paladar da comida,
S E G IJ R • porque funciona sem pressão, com um cornbustivel não explosivel.
A, S SE I A D O porque não produz fuligem, n�m s ja as panelas,
B A .ft A T O porque o seu preço e8tá 'ao alcance de rodos.

PAR.� INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN
, TENAS DE RADrO, CONSERTOS E AUMEN·

los PROCUREM
A Et_ET,RICA

,
TEM SEMPRE E;\1 S.To.ÇK·' E A' VENDA, POH

'" PREÇQS SENfçOMPETiDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LV�Tr�ES E ABAT-

, . JOURSfELEG4\NTES E MODERNOS ._

,NOViD�ÔES.! VISI�[M . A:- EleJl'tri8'ac, ,

Rua Joao Pinto no);14, •
. ,ACABA DE RECt.I3IiR UM FINISSIMO

.

SORTI·
- MENTO DE CHUVEIROS ELE1TRICuS, NOVI
DADE NO' RÂMO-AR nGO GARANTIJ!.)O

Advogado Van'da e instala'ção de contader de Iuz /e força. per

T rajano, rr 1 sobra.Io I'A
preços medices só na Çasa ���';��; "*@w'"''' ,

,

Telephone rr 1548 I.:' Dr C"" mará 'II -.

'

1. ......,__.. .

-e-e- --.-, '" >..

. .� . a '. ,:, Sr Aderbat Fi .

Mar1in's <:,f.. ;1,. 'da Silva
.

,
_ Advogado

i Rua Felipe Schrnidt, .34
Fone 1631

.

Gázeta"
«A Gazeta)} encantra-sa

A' venda 'no' {(Salão' Pr.o"
gresso»

.

Cliníca-em
:

geral ?,.<.

tem:seu escrip.·
,

.

torio de advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto ' .

n. 70. - Pho/1P: 1277.7

. Caix._�_P_o�s_ta�I'_-,l�l�O_i��I

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

,0 Ol�o Crú para o fogareiro "'B,EI" custa 800 rs. o litro e' produz uma' chtma
de gez azul e de calor .elevadissimo. durante 10 horas .

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

,
.

Diversos tipos e tamanhcs- Com forno adaptável- -E já com uma grande vén-
.
da na praça.-·Pcçam demonstrações e catalagos; ao unico vendedor na' praça."
Casa E,�ET 10 ��:to�OI�U

ltu m i.naç
ã

o Moderna

A Instaladora de Florianopolls. com, especiali
dade em artigos eletrícos lustres. plafoníercs o que -

Ma de mais moderno. '

/ Executa instalações de 1L,� e força de acordo
com o regulamento exigido .pela Diretoria "de llu-

.

, m'nação.
.

Vende os 'afamados medidorcs .marca Síernens.
'Rua Trajano 'D·ll Fone J.674

'N.) 133 P.)
--� . -- _.-�-- --�"""-"---"-:------:-----------

Segurança
Crú (DiesC!I),

PREPARAM-S,� ALUNQS PARA EXAMES 'A 3&. MA- .

QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
RISTAS EJ A TUDO l\'IAIS QUE SE REFERE A'

,

MECA�ICA MARITI�A.

I OS iNTr�. b�SADo,s DEVERÃO DIRIGIR�SE' Á() SR.

I
' ;;ULAMPIO �OS' HEIS VALE ::..

LARGO 13 DE MAIO, 41
." FLORIANOPOLIS

-

,
'C",' ,",,,ti '''' """"._ __ ' .... ". J�;'iH.ftr ... :f'lIiliti m"»,,· ""--�,.......-c--�

'O O IS
Produtos de ótimas Qu elida"de5
Refrigeradore� NO'fiGE ,I

Radias' PHJLêÔ
Distribuidor para o Estado:.
JOSE'DAUX

RUA CONSELHEIRO ,MAFRA 10 - 'FLORIANOPOLIS
. �;4��-

I
. i H.;_ - j '�,;'4 ,44 4lIJ!L2J!. !

Só
Consultoria Tecnico de

Ive :'A. CAUDURO PICCO,LI'
, Enge� ,helro .' Civil

Ctn'.rta,
lS.m'

_istinçã. I . Be:Jeza
Eco'n·o,rnia,···

,nos Tra,balhos: do

?rofL33ig'nai,s babilitados pi)étra
'

todo'
,,; , os ,ratYlOS de engenf\a'ria
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O Fla-Flu c
AS EQUIPES

�IGU'EI,RENSE EM
NO GR..AMAOO

A GA'ZET

Florianopolis, 3 ..6 ..1939
---------

,.

ri

Zé

00
LUTA
'F. c. O.

----------------------------------�---

ense

o daclassico
cidade

'{' Ouvindo jogadores e "fana"
dos dois aguerridos;

adversaríos
abcrdamos um grupo de avaianós.
Todol, falando' ao mesmo tempo,
afirmaram:
-110 Avai vai ganhar. Não

� a duvida alguma. O Figuei
rense que se cuide.sinão teremos

nova ediç.ão dos celebres II a

2!"

o campeonato ofiétal da Liga
Florianopolitana de Futeból apre
ft'utará amanhã, o espetacular co

ttjo Avai e Figueirense,os dois
liders do futebol ilhéo.

O embate entre alvi-negros e

!lI 'li-az�eis sempre vem constituindo
um dos maiores acontecimentos

�porti.vo! da mefropole barriga-
d Entràmos na "Agencia Pro·ver e. .

Quem vencerá amanhã? gresso", Enqumto esfregaVI! sem

Pergunta d.ficil de ser r�spon 'dó nem piedade os nossos pobres
cida, pois os bandos preiiantes se e humildes sapatos, o· engraxate
encontram em bôa [orme e têm ia dizendo,'
vontade de conquistar o triunfo. -- "O fivai venceràl Proco-

Aguçrdemo�) pois, o cheque pio, Nizeta e Saul farão"eslragosn
rios dois fcrtes e adestrados tono nos figueirenses. Tenho até pena

jun�0s.. do Eurico. Coitado! TOIT arà urra

in�ige.slão de I�goa's" ..
A reportagem esportiva deA, I

(JAZETA ôntern, à tarde.esteve O "shedfn Bo,ba,que nas horas I
no Café Bubi, que os esportistas vagas tambem clà nó couro, f01

já aenominar�m de "Quartel g- ne-: logo r.l>iar�8nh:a.l1d j":
I 'II �do Iuteból". j

- "L onqurstaremos (;S louros
Estav� repleto de il)g�dore� e da vitoria, se o Salum, o "homem

nti1�s" do Figueirense. Pedimos do peso", não jogar.
a sua opinião e eles responderam
da 'seguinte maneira:

_npodemos afirmar que o Fi

gueirense vencerá. O Avai não

'poderá resistir às arremetidas (ui·
minantes da "artilharia alvi-negra.
Santa Rita irà, por varias vezes,

buscar a pelota no fundo das
iêdes confiadas à sua guarda".

Jà era noite, quando consegui
mos abordar o Carico, o "lO!Clda
m6r" do gremio de. Valter Lange;

-Es�ou aborrecido com a A

uAZET.�. O Orlando Brasil
inventou a historia 'do "8' anão

da Branca" e afinal quem levou
a culpa fui eu. Isso não està ]
certo! O Bado é meu "amiguiss;-

Encontramos o Mundinho no mo" e mesmo nãe fica bem essa

'Chiquinholl, palestrando com o cousa de anões .. ,

lI.i(Jlpatico" N( b!ega, vice-pfesi· Depois de acalmarmos os"�o

rlente
r

da entidade maxime do vos agitados" cio "torcedor n. I"

futeból catarinense. Respondendo do Avai, ele nos disse, confiden-
1"5 nossas perguntas, o "homem da cialmente:
I�ixan, declarou: _110 Figueirense serà venci-

-"O jogo vai eer uma"canja" do por uma ron�agem I�a(.a,cha-lpara o Figueirense.Vencerenlos pante". O EUriCO "'alxara ao

sem fazer muita forç'l". hospital "empantiJuad ," COITl tantos i
I �g(lalsl)... iEnfrente aonCafé Rio Branco"

.'W

I
:1' Sul Amarica Capitdlízação
.ti mais importante (;ompanhia de Co

pitalizat:ão da Ameriea do Sul

Amortizações de 31 de Maio de 1939

No sorteio de
de Maio de 1939

. combirfaçõ'es:

amortizações realizado em 31
foram sorteadas ªs se�uintes

PMY JDP RAI XfCDB� JfP

RUA TRAJAN9, J8

Edifi.cio prop,io
----

BI(;ICLETA
---,

Vende-se uma bicicleh
por IJr.�ço de oc�s.ão.

, Obedecendo aos imperativos I Ver e tratar nesta reda ..

I 'ç""a�
-

,.

dIJ5 estatutos r�cem-aprovari()" 0\
". ' , ,

,

nos�o colega de imfJ!e,m.a sr,N lioo li As 's·utas·brásileir;�-�
I Mala Machado, preSidente da L.I na, BelgieaA.F., jà escolh:u os S-:l!S

.auxilieo,
-

r:s �ara d�rigir 0S de�t!nos da .

:"ARAN)AS: em 1932, ')

Vltoflosa enlidade.,
, , I Brasil participou çem

>
um tOL"A escolha da Pres!denClél re- � dr.: 212 TONELADAS no

caiu nos nomes dos conhecido. e valor de 451 mil. francos 'P' r'CARTAZ'ES I
-

d d d 'V Id' (1'
' '. • a"

l A maior Serraria de Le�ha e lca os esportistas a Ir Jn- COI1SU no d" lar:anjas (la União
,

PROGRAMAS DE HOJE: Fone 1.100
séstd, JOã� Marçal,Ranulfo Suuza Econ8mica BelgooLuxemburguêsJ.

I e Ue. �Ul �. de Souza.� .

Em 1938, a exportação f!e
gria (om Júhnny DOW,lS e A. d!retoua la,feana estai aSSim, laranjas para a 8elgi<;a elevou-.e

IOdeou,
O lider dos Belly Burges coilshlUlda: pre�lde�te, Nels(;n�. á 18.560 TO�ELADAS, 1:0eiuenlas

. l\1achado; vlce'presldtnte, �(Pldlo valor - de 15 milhões "379 I. A's. 5., 7 e 8A5. h.oras:
.

I
Uma família gosada com Fred C d J .), t' V Id'

.
n"

ar 050 or., secre ano, .:l Ir francos.i BenefICIOS e m.aleflclOs-- -uma 1,. Mac Murray e Ellen Drew Grisar?; I. tes.oureiro, João Mar- Notemos que a importaçãoI atraente revista
. Dick Tracy, o detetive - I' !i�I; 2 teso�reJro, Ranulf� Souu; geral da Belgica. de 'laranj'lS ele-, Tudo' dansa -- uma c;omedtli \ .

d' dIretor téCOlCO, Ue. RUI S. . de vou-se em 1932 a' 6'5.826 te-estupenda ep. ·50 10.

Souza; conselhe fiscal, dr: R�ben5 neladas, no valor, de 91 milhõese .a continuação de Preço: 1 $\� 00 Ram.os, A.dolfo B. da SllvCHa e 969 mil francos. Em ) 938, e�-'I flash Gordon em Marte H L "

final Imperial, às 5, 7 e 8 30
eltor lma. .

sa impor,�ação ª,tJpgin um total
horas:

'

..... -- .. ---- .... .,.....----- .. � ... -� 11e 76J��2 tOI\�ladas, no 'Valor
. loe 82 milhões ,_9:l5 I;I1lI francos.

Vende-se uma maqutllÇl.l � participação das nossas Ia·
de �screv( r, (!lOjas 1'\0;. consgmo da União

marca �EMINGTON, ...
pOl Econômica Bel�c-L.uxemburguêsa

preço de ocaSlao. Ver na que corresf.ondia em 1932 fi
2asa Miscelanea, à rua Tr�·, 0,320(0 <da jmport�ção geral da
jano> n. 12. ' Belgica, passou a 24,14 010 em

5v.-l 1938 .

A COMPANHiA QUE. PROPORCIONALMENTE,
.

MAIORES QUANTIAS PAGA
.

b•
_.

S
•

(;om looeoes _ rueteadas
Em 31 de íthio

Plano "A"

I
Plano "B"

•
. Do 1 •

ao 6.'

M P-L-j-R---X tJ�:!"_ I ió C N 1����--19
M T Kj G T

Ejl
O P 11 IR

_

D 2 ; f Q 23
Do 7.' ao 12.'

�� O l A V G P-N-S TH3r0Y32
V L U I H M AhV T 10 G O 23 i E G 17

I n'ormaçõ�s e Prospectos
� MACH�Da & Cio.

Rua João Plnto n- 5- .,_FlorianopoJis

Todos os' titulas em vigor. portadores de uma

das combinações supra, se.rão imediatamen�e .amor
tizados pelo capital garanttdo a que tem dlre.lto na

Séde Social: RIO de Janetro ou

com
.

o Sub Agente Adolfo
Boetteher, Flari'anopolis, Rua
Felipe Schmidt 11

O próximo sorteio de amortização será reali- CINES COROADOS
zadQ no' dia 30 de Junho de 1939. I Rex, às 7 horas:

....iliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiii_iiiil� 'Coranado, a praia da ale-

Bulldog Drummond na Afri
ca coro John Howard e

Heather Aoge!.
Oick Tracy, o detetive -1'

episodio.
Preço: 1 $000.

com

Buster Crabbe e Jean
Preço: 1$000.
Galeria-$600.

Roggers

Redator: Murilio Nei

LOTERIA' FEDERAL
QUA RTAS � SABADOS I

jAdquira o seru bilhete

Salão Progresso
O Un'co l

no

F lorianopolis I
c .. ,.' J

Repetirá ii feito
pas$ado

do ano

Ouvido pela A G \ZETA o destacado desportista sr.

Vieira, declarou,'
- «O -Avai repetirá nu proximo domingó o SoCU empolgsn

e Li:o J() returco do ano pa-sario, em qu : venceu o Figueirense
peld c xpre siva contagem ria 4x 1. '.

.

--.-:; a rr'\ peona to Soci�dade Cooperativa de
�, be r to a a c i.. Resp._, Limitada

1dade
'de Bas-

'

1,;
qu at Banco de Credite

.
. '" Popular e ligrico la

; Fo: InllJgur�1D. ante-ontem, -d S .

-.'
.

- , ., "

I nesta cidade; o tôrneici dé� bas- e -
. a�lt�· CataJ'í tnl .-

I quet,�ue atraiu à cancha �,o Li,:o I' . .

�

"'.: .

í 1ents Clube gl ande assrstencia, Primeir . Banco F�ndado �11l
� inclusive altas autoridades. Santa Catarina

'I Em I' lugar defrontaram-se o

FlorianopoJis e o ,J1tletico",cujo Fundado em 26 de Maio de

jJt;O termincu-por 14 a 12 pon
o 192" . ,

tos.

A sq�uir mediram forças o

Família e o Figueilcme, que

'"marcaram, respetivamente,I 3 f 23
pontos. DEPOSITOS:

.

O campeonato e,tá sendo L-I á vista, aviso prévio, • limitada,
. companhado com grande interes- , ,prazo fixo·

-

, i se, . _,;.._.__
�A di�etoria d:9
!Liga de Ama
I dores 'de

Futeból

d

EMPRESTIMOS DESCONTOS-
,

COBRANÇAS'
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FESTEJARA1> O DIA

ara nde feito da rIC()�panhia.
.

.e
. (Obs.) As escolas, que conduzirão a Bandeira Nacional

do B. as II e f10rl!s, formarão em coluna por cinco.

! ,Compareção as seguintes escolas rurats, alem do Grupo
A 6éi. Companhia de Harnônia, o governo municipal.I Escolar:

, . .

autoridadesfederais e estaduais, os estabelecimentos es·1 Esc.olas de Hlb:uão das Taquala�, Areiado, Ribeirão
colares, o Crernlo O.avo Bilac, comemorarão a grande I

das Pedras, Nova ,Estetlm, Rafael I. e Selim I.
data da Batalha Nava I do f.' iachuelo ! Desde o dia 6 serão proleridas orações nas escolas. es-

tabelecimentos fabris, nos lares, sobre o grande feito da MarinhR

Hamônia, o pitoltS'co centro de trabalho do Vale de do Brasil-Riachuelo.

h.jaf, no próximo dia 11 de Junho,. escreverá mais uma pagina Car�ales de prop�ga�da serão afixados nos diíerentes
nOI anais civicos deste progressista Estado do Brasil. O povo de i p�ntos da cidade e dos distritos,

.

fazendo �ropaganda das festas e

Haroônia, está compreendendo a necessidade de culto ás' nossas I
alietando o povo para as respectivas solemdades.

tradlçôci e antepassados dos brasileiros como uma consequeocia I t:'rograma da Tarde:
..

natural da in!egraçã!) de todos na grande familia brasileira. NãO'. Das ,15,30 ás 16 hor�s-�e�to boi (CIVIS) Quadro Ore-
passa uma data civica que este Municipio não festej" com entu=. mio Olavo BIlac versus Industria Aichinger .

. ,ialmo e fé. I UdS 16 ás 17,30-Volei-bol-Escoteiros versus Gremió f

A' preocupação das altas autoridades locais e famílias mais, Ola\'o BII,te: (mp.norp.s).
influentes é estender a todos os lares do munieipio, sem distiõçlo,1
um "pOUCO do casso ardor patrioticc. de modos que os conheci- I

mentol de nossas tradições e ,de noss-s antepassados façam parte j'"de seus .átol obrigatorioe durante a bUI:!: existencia terrena. As fes- ,

.

tas cívicas são verdadeiras lições concretas que o povo aprende e! �llac:
jamais esquece. Utg'! que todos compareçam, -se interessem e vi- i Inicio ás 20 horas,

brem, com .o� soldados e, c�iança� das �5i�olas .. Um áto civic� é I' Quadro vivo.

um ato religieso, é a religião da Patna. Deixar de cumpnr o !,Iumcro de musica.
dever civico e esquecer o mais sagrado dever para com os IleSSOS Numero de arte (Grupo Escolar).
maiores, nossos ,aQ"tepassado8, nossa P8tria! r Declamação.

Hemõnia, dentro de pouco te.npo será um centro d. ci I Canto (Gr�po Escolar) .

.. ismo, tão fecundo como os de outros reC811tOJ de nosso Brasil. I BaIlados.
A medida que o povo 'que familiariza com o nosso lindo idiema, I

,

Numero de arte (Quadros Velei -bcl+-Inetrutor
nacional brasileiro, defendendo nossa literatura e amaldições veiu .

Farrl\po).
se intereesendo mais pelas comemorações. Que Deus abençoe 03

!
'

Numero de musica.

que se dedicam a pregar a nossa unidade e s p i r i tua l.! Badado.
ensinando o i n c o fi p a r a v e I i d i o m a 031 Oração pt:.Jo 2' tenente Torio Benedito de Souza
vendilhões do templo, (JS lariufoll que por aqui viviam a �ugar li I Quadro VIVO [apresentado pela 6a. Companhia).
terra e a envenenar os lares brasileiro! de origem extrangeira,! Cal>çã') p�la Comp8ilhia.
mentindo aos cristãos da Brasil, acenando-lhes com' uma naciona= fb,o NaCIOnal.
lrdade djferente. E' por essa razão que grande parte de Hamô-

$'iiZã - """fa

nia,,' deseja festas civicas.--Dia 11 de joJnho assinala a' Batalhe :

�������:;::=��=:;:===;;�!iINaval do RiachueJo, glorioso fato da nossa Marinha de Guerra.!
pesde o. I lmperio, nossa diplomacia vinha se impondo junto ás
chancelarias das republicas do Pr ta, Alceildencia 1ii Íomatica na-

.

(ió�al' de um. povo que não media sacrilicios para manter a iote-:
?,ridade patria e os seus compromissos de Iionra junto aos gcver-

\
, .,

h
I

os vism �s. ' I
Nessas fo�ças armadas eram acionadas com trato e agiam i

em. açlo de 'conjunto com nossa diplomacia. Tamanrlsré, o nome i
que se impôz nas lutas do Prat'a, Já vinha de ha rnu to maokr.-,
do o.' prestigio d� nossa esquadra. Q'Jando. � Faragu �i declarou I.
,'terra a n. S5" .Patriá. Tamandaré surgaVil as aguas jJlcltinas em I

missão do GeveJJlo brasileiro. A barbaria paraguaia visava a exis-I
teneia de um grande imperio, na Anerica 'do Sul, do qual seria �
-fi Supremo». Tivemos de conter e aniqu.lar a barbaria paraguaia!,
em terra e no niar. LO.Jez tinha como um dos primeuos objeti-

I

vds a' distribuiçAq total de nossa esquadra, e, no dia 11 de Ju
nho ,de"'1865 as� esquadrai brasilei{!l�' � paraguaia chocarsm-se na

embocadura -do Riachuelo. Comandayà nossas L"rças o almirante
Barroso e as pataguaiaa C0URODORt> Meza, o mesmo que.
átacara Coimbra.' A esquatira brasileira tinha nove va�os de guer
ra com 59 canhOes. O. paraguaios, de 8 vasos, 6 chatas' artilha
das e 22 cal'lhões em terra- 8S ordens dt! Brugu@s.

A esquadra brasileira atacou & par ""uaia .

e meteu a pique
... Daviol, aprisionaodo as 6 'chatas. O almirante Meza, saiu mm
talmente' ferido é () restante, da esquadra pa'raiuaia fugiu para
A'lunçlo perseglJida pelos nossos navios.

-,,' . Viu.�e "maior ·batalha Dàval travada no Novo Mundo,
onde :'� bravura e o valor de nossos marujos, foram pOõtos a pro
va. O Almirant� Barroso, Barros- de Amazonas ao içar no Óla!\

tro de sua farag,ata o sinal, .0 Brasir e�r)era que cada um cump,ra I"o 'seu dever», e5�ava -certo da vitórial-O Brasileiro, nunca recúa
e jamai8 recuar� na defeza de sua Pateia. Em todos os lares, os Iéhefes fie fa.nili·8, devem recordar êsse fáto historico de nossa lvta'
rinha e que noss!) povo se orgulhe d� tão gi ande feito. Riachuelo ��.������������I'������������1toi como Tuiutf, pnmeiro passo para o aniquilamento da batbaria
parag.,.aia. Barroso é digno de nosso culto" foi um grande mari
nheiro do Brasil.-,-Para' aS,comemorafões -do dia I!, o programa.
cm'd.dosamente c�;)QfecioQado, terÁ a participação de toda a popu-
10-;10 do Municipio.

HAMONIA

recordando o

Marinha

11 JUNHO,DE

Grande
-

Gremiosessão solene promovina pelo
I

Olavo

0510
. plSP A I,.JlO
1t2/AS", ,

�A ft� qm homem com saude perfeita eslá sem

'li"fl' pre disposto para o trabalho; e dessa boa
, disposição resulta, que o trabalho se lorna
cem por cento produtivo, ,

Mas não é de esperar, uma' tal disposi·
çõo, de quem sofre dos rins e da bexiga,
As dores locais, as rnicçêes ardentes e

dificeis, a formação de areias e deposi-
tos -tornam ,a vida um suplicio.
Felizmente. existe à mão o remedia pro
videnciai: HELMITOL de Boyer, A suo ação
sobre o aparelho renal é rapida e sé·

gura, Limpando e desinfetando os rins,
HELMITOL garank o bem-estar aluai e uma

velhice sadia e livre de achaques,

;
I
,

Q1�
S! OS RINS VAO BEM
ASAUVEÉ 8ÔA

(j flELMITOL

Progr.... --: .atalha Na�al do Ri.eh_elo

8,30 h���s·-Concentração no pateo do quartd, para '�I
Itdsteamepto da, aandeira Nacional.-Hino á Band�lra-F&Iará
um oficial. " ,,�

9 horas-Concentração em torno do mônumento tomemo

,ra:ivo á Batalha Naval do Riachuelo, nas pessoas do iovicto AI-
lM'ante Barroso, Barão do Am�lonas e dos macinheiros mort(j� O melr-or estabelécimento, perfeitamente apªrelhado

I p&ra o tratamento conservatjvo e cirurgico de doençai! pul-(lr'ISa eruelda pé eja. manares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sa-� � Cada classe do Grupo -e escoJas isoladas, designará trl:5 natorio encontra'se localisado 'I,la Estação Perdizes - Vila
m,:oinas que recitarão pl'o\!as alusivas e depositarãO flores 00 p� Vitoria, na E�trada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
JI) monumento. metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e'

b) jurJ.Qlento do! Escoteiros e dali Bandeirantes. estradas de automóvel, com clima saluberrimo.

C C d d· d f O Sanatorio encontra-se instalado com' aparelhos mo-e) anções - a a escola. epc.ts Q o erecinlento di'! dernos de Rajo X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio
Ilt.\res por sua representarA�, caritará uma "canr'l�. d

-

f t:J! :J! para exames., e,escatro, ezes"sangue, e c.'
, d) Discurso pelo Aspirant� Antonio Carlos Nascimenlc,

I
Seção separada para convalescentes de doenças graves, '"

tJficial da 6a. Companhia. estado postoperativo, iq:lpaludismo cronico (11lJllaria), esgota-
e) Discurso por Ull civil. menta, etc.

10 horas-Desfile dos colegios puxado pela banda da 6a. -=-;= "

DA i

INDUSTRIA AGRICOLA
DE

OTrO 5CHAEFER
BRUSQUE S� CATHARINA

BRASIL

A márca da mélhor fécula de milho
que se fabrica adu'almenfe no paiz.

Délic.iosa- sobremesa.
ESPUllal alimuotatãO para uoaotlS Q dOGolas.

A VENDA NESTA PRAÇA.

SANATORIO, "SA"NTA CATARINA"
-�------------_.,--------------

Dr. André Kir.alyhegy
DIRETOR PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina

�OVEIS DE AÇO
Cofres

Arquivos
Mesas para máquinas

acabamos de receber, em estilos os mais modernos.
Esmerada fabricação das Industrias -Nevev-«

S. Paulo jamigos 1.1
, ,

. 'l
r

,

t'

1

Recomendamos aos nossos clientes e

uma vlsíta á nossa exposição,

Preços . excepcionais!
>J

. � "

MACHADO & elA.
Rua João Pinto, 5

Telefone 1658 ,-- Caixa postal, 37
FLORIANOPOUS.

Programa diurno
De 6.15 is 17.30 hora

Programa noturno

De 17.30!ia 23.00 hora.a

Orlsnôo 5ilua
Lolita f'rança
murilo ,Cala0:;
AlmirantE
Anc1ré filho
Bolt Lmzy
Orquestra ae Dansas
Regional ae Dante 5antora

. ,�aOamis 2 FHl Star!l

fi's hor'as crz'rtas', :ornais falaOos com no
tidas em primeira mão, forneclãos
pela A NOITE, sob o patroclnlo
ao 5AL DE fRUTA EHO I: DR
EmUL50 DE 5COTT.

A's ZI.Z5 rAHcAo 00 DIA •• Esc'rlta
2 interpretaOa per Lamarflne Babo,
u'ma oferta ao casa Oe louças "O
DRAGÃO.

5peuRer Oe stuOio: Celso ,6ulmorãlZ5
IZ rlZcilla 60nr;ahilIZ5,

Amanhã:

A TARDE • foot·Ball' TlZatro IZm rOsa.
_;�:..

.,
� ·.d

.

A NOITE" Emílinha Borba. llel2stlZ 'fÚOa.
Brnani OIZ Barros

Aos ZO.OO • PRE-8 Em Busca de Talentos·
: Um ,programa para calouros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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T Vida

I
,
I

rIíníca éle Tuber-culoa e I'Decorrido nm ano de seu ca- �speehd is.a t"nll doen�as de Senhoras Pulmonar
, Isarnento, Teodosio lamentava-se e ereallu)as Diatermia em ondas curtas. I,

amargamente a@passoquedérQ'TratalllentomodeJ'!Jodagafecçõesdo aparelho :enilo'urinario Raios Ultra Violeta e Idra' I','Tudo lhe saíra á8 aveéses, pen-I da�.. ulher.s--Disturbios da esfera sexual femini1l3,-Tratamento Vermelho ,

sara levar para casa uma esposa positivo nas infecções g,nococicas.-·Parametriles-Anexjte� - Infrazon- Terapia - Cistos- II
caril'lllO'., eeenô.. iea, lIlBlII eOIlPa'j Clínica Pediatriea e Higiene Infantil.v+ Hegimens alimentares. .

Tl c'
i I

nheira "ara a bôa (l má ssrte, e
copta+ Uretro+-Scopía ! I

... I
Iaí estava êle sofrendo o máu ge-I t��iatea.iDia __ Raio� U]Jtso2l=\!Ãoleta e 10- Consultoria-Rua Decdo IInio da mulher, cheia de vontades, I ro - Esquina Rua Felipe I

de caprichos e com ares de man-
I iraoOlVe!l'melbo� Schmidt. Das 9 ás 12 e das Iiidena.

.

.

l4ás 17hs. Teiefone-1475.
Precisamente, ares de mando- ii ' •• "F.!I.T�Ul!f '1If'41II1fl)I.o!lt. Ina. Começára por impôr cousas

'-'''il'l� � fól.. .lIl UIIlIll .ou' Residencia - Rua Nerêu I A efeméride de hoje regista o .aniversario natalício do nosso

insignificantes e acabára por to- n lia Ft�Up;p. Se3lmidt� 30 Sob. Ramos 26 - Telefone 1450.
'I
distinto ccuterraneo sr. Manoel Siqueira Belo, digno tabelião em

mar conta de tudo. E aí dêle, se Consultas das lij ás 1.2 e das 14 ás 11 horas .

11 Caçador, c representante -de A Gazeta naquela comuna.

lhe nãe Iôsse submisso, Apanha, f l.OfUANOPOLJS I�=-����
I °daniV'erfS�triandte Cjáh exer:eu co� Pt' fOdfideCncia Jeh digni.l.r.Ie 09

va, E de tamanco!

,-.
! cargos e pre ei o e ap,cco, presiuen e

, � 008e o de Oaçador
Per iste vivia o Teodosio muito I Laboratnrio de e coletor estadual de Itajaí. Segundo notlcias que recebemos de

acabrunhado. ,E ainda mais quan- I· ------------.---.�::-!"..�.���:'!"_�-���""'-������� .' Análises �Ií- Caçador preparam-se ali grandes homenagens ao sr. Siqueira Belo
do viu que a visinhança se esta- I fi. .... .. I que assim terá ensejo de se certificar quanto é estimado.

'

Dr. 'A�.m;n;o -ra'v�res - 'Ufnv:'Q::.o.!!.Dnatal.1!IZ,� nicas A Gazeta b f t l
va rindo dêle, Revoltava se todo,

,_

j I U� -

� •• ti;I"'" I
.., a raça-o a e uosamen e.

mas nãs tinha a+imo de reagir. C I I Fco. !I1bi1l·�4. ...... da cesta
, IRURGIAO-ESPECIAL STA Assistente do prof. Sanson 1\11 n..... ... < N�V'Dns·� .:ro� E'

Um dia um amigo dele" que I c: I d 10' 12 1 16' 18 T Pi - b T I 56 I Car"'au-o
.'o;,i. "'.fi, � Q,j '" rvm gôzo de férias secuiu para-,onsu.tas as as i e uas i us -,,050 into.Zso - e,14. • an F' h' '1 h S P

'"

assistira uma cêaa dessas, o Teo- I
az anos r.je a genti sen 0- no - aulo o sr, Paulo Dutra

dcsio apanhando da mulher por -.-.-.---.--.-----------'--.-----. Ex-assistente do prof. Dr. : i'i.n�a �aria de Lourd�8 Boaha�d, Iuncionario de Tesouro do ESLa�
motivos de somenos impertancia, Erasmo Lima dilêta filha do sr. Feris Boabaid, duo qU6 se fez acompanhar" d�
Ialou-lhe francamente. Que i8S0

I'
proprietaria da easa do Kalifa, sua exma. esposa.

era um absurdo, uma cousa de- .'";"'���"!':"'.'���""!""����r<m:rl...---....."",.""......."..."'....""""'-......",.'����_�, Curso de especialisação com ,que por este motivo oferecerá I

primente. Fosse homem. Não dei-

:1',
._.--=

o Dr. Abdon Lins '

?s suas"inumera; amiguinhas urna I OTAVIO RAUEN
x.sse a mulher cantar de galo .. ,

V. S. jã vishoD O Pratica no laboratorio cen-

IILma
mesa de dôees.

E f I I
. traI da Marinha E' F

'

por a ar em ga o-contmuou I
-

I' .8ta em Jorianopolis o nosso
- vou tu en·inar uma bimpatia. S ii I ã O R e c o r de? I Exames d'e llrl'na, sa'n' !lue, 13ATISADO§ dstmto patricio sr. Otavio
E' fazer e valer. Nã0 ten3 um � Será levada hnje á pia butis Ha?en, fig',�a de destaque nos

gal� lá em casa � fezes, liquJr; bacteriosc')pia; I ��lal a graciosa. /menina .

Marta, mplO8 ervutelfOS.
,

-Tenho um. I Ser.:çâú de 3íi1,ar;nho, p rfUIY,'H;dS c artigos I vacinas autogenas; diagnos, [!lha do 81'. Fem Boabald e de
-Pois t'ntão"escuta. Esta ma- para homens. ',I ti�o precoce d� gravidez etc. 'I �ua exma. esposa. d. Carlota R. ARNALDO MARANHÃO'

chugada, pe�as 4 horas, vai ao' -

I Boabaid. Pl'océden·te da Capital da Ha'

pI. leito, flega o g�lo e puxa-lhe o I PR \ ÇA 15 02 f'J�Nt:".;mfW, 21 F j\,je 1.696 ! Rua Felipe Schmidt, 8 i 8-e,'virão de pa drinhos o sr publica. está nesta capital, onJe

pe!!coço antes de êle cantar pela
,

.. .___ __.__ I �one: 1259.
i VaJy BOilb<lid e a sra. Bebê e conceIluado repre!':entante CIJ'

primeira vez. De manhã, "O pri. _ I Scheffer Boaboid. mercial o sr. Arnaldo Maranhão.
meiro gfsto de impos�ção de tua I I -

:.._

mulher, dize-Ih€ simplesmente mas
'

ENLACES
('(Dl energia: Doravante quem C A' �.'", A· S I lAScanta clt' galo nesta cas'a sou eul � I«Verás. '.Cua

.

mulher ficará que AVIsa (1 :-.ua distinta fr, guezia e ao publico
nem um cordeIro. I l

.

ITeodosio entusiasmou-se. Se- em_ ger·a. ql:e a )I'iU uma exposição permanente jos

Iguiu á rilca, tim-tim por tim- afamados Moveis Salomão Guelmann. a rua fe-
tim, 08 comelhol do amigo. I )

Jipe Schmidt 36.
.

Na tarde do dia seguinte" o

I'
. Por ser o melhor enf;-e os melhores, dispensa

amig.o
foi fàlar-Ihc para saber do

I
a propôganda.

'

resultado. Encontrou-o com, ° Continúa como fabrica e d':posito
pesceçe todo amarrado. '

M I t' ..I! lt" li..

_:'Qu'e te aClinteceu �-pergun- RUA CONSEI HEIRO MAFR.'\, 72 O os Ias U.e WlenUoras:

tou muit. curi<nQ. I .... ã;iã iiiiiiiii__;; I "

-Vai-te p'ro�diabo com as tuas Isimpatias-gemeu o Teodosio.
_:'_Levaete alguill.1'l 'Iueda no �.T.l\R:."�'.

escur. da noite �
-Qual queda, 4fual nada! QUl'.m

do a mulher soube que eu havia
liqui.ad. co.. (l galQ, quali que
me torce • pesco,o... I/

-E nlo lhe dissél!lte C(ue quem
cantava de g<llo daí. por diante
eras tú �
-Disse. Mas não adiantou.

Ela respondeu que eu podia can

tar, de ,galo quanto quizellsc. Lá
em casa, porém, que mandava era

ela e acabou-se... II
...Ha Illulheres aisim. E nunca KUROS:-l?ara aumentar as forças organicas.

faltam OI cTeod�lio» ...
-

JORN. JOSE' DE DINIZ
AcomfJanhado de sua exma.

esposa d. Ester Silveira Dinizi
chegou de Joinvile o nosso bri

Consorciam-se, hoie, ás 9 ho- �hHnt� ?onfrarle sr. jornaliilta Jos6
rap, nesta c3pital, o jovem Nel', d.e DIOIZ, declic�do e ilustre pre'
son Di Bernardi, farmaceutico es' ISH].ent.e do Instituto do Mate de

1 tabelecido em Salto Grande, mu, i JoInvlle.
loicipio de Bom Retiro, e a se· I R . de.

I
nb�)rita Oda Damianí Pessi. fIlha I :l!:gressou a apitai da Re'

1 I� p. d "1
. I publica, onde se achava em tra-

I o 'Sr. 1 ugo eSAl e . H ana.
.

,

I Damiani Pe3si, I
tamtnto de saude, acompanhado

i Paraninfarão o at@ no relÍO'io. de sua.exma. esposa,' o sr. f'r·

I so, por parte do n�ivo, o

'"

sr. 1 m��euhco Antonio d'Acampocs.
I Eduardo RORa, gerente da Casa ! I'I do Kalifa, e a gentil senhOl'ínha
i Lo.rena Di Bernardí, po� parte da

II Junta
/

.

Co�! nOIva, o sr. Aroldo Pessl e senho"
dta Alba Grisard. �

lJj

II Nü civi.I,_pela noiva, o sr. Nes,
I I •••ercla/lor Carrell'ao e exma. esposa e I '

relo noivo, o sr. Vidal Dutra e i ---- _

I
pxma. sra. I

! ApÓS o alo; os noivfls viajarão I

'para @ norte do Estado .

i De Aires Severino Duarte,
, \TTAJANTES Ido Severino Duarte, João ,Pia'

'I 'cido Wendhausen, Jaime Wen-
DH. EM1LIO PEREIRA dhausen, Osmar Severino Duar'

i Pelo avião da Panair, de do- te e Luís Severino Duarte, 50'

I mingo, chegará a esta capital, o cios da firma «Severino & Cia.'
i dr. Emilio Pereira, alto funcio' de Laguna, resolvem, de comum
nario do Ministerio do Trab9lho' acõrdo, alterar a mesma pela
e Superintendente do Censo dos maneira seguinte:
Associados do Instituto de Apo- Os socios Aires Severin
sentadol'ia e Pensões dos Empre-, Duarte e Ido Severino Duart
gados em Transportes e Cargas, I retiram cada um a importanC1
o -qual virá em viagem de estudo. I de .11 :OOOOOOQ e o socio LU!

O conhecido técnir.o do Minis, Severino Duarte retira a impo
; terio do Trabalho vem do norte iancia de 22:000$000 valor

.

i do país, devendo chegar. ás 10 se�s capitais, O capital soÇla
horas da manhã, e será recebido da casa matriz fi-::a redu�ld
por autoridades, funcionm iOR 0[1" pi\ra, 66:000$000,
quele Mini�terio e representantes A s demais clausulas
'da imprensa local. nuam em' p'leno vigôr .

..........���mti.....��
.

\
I

��IN-UMlERO" 145111
I

I
i lI
I
i

.

Diret4uu-PrOlu·iet.tu·io / �j ,L�knlO �ALLADO

ANO VI FlorhmopoHs9' Snbodo, 3 de Junho de 1939
--_._-__ ._-_ .. _ ... _. __ .. _._ .... - ... -._---_....._- -----------------._.-._ ",---

Dra, JOSEfiNA flt\t{S SCH\ft/EIDSON
,

.

I Dr. AUi-elio

I. F;:otcJloPicadinhos...
baiana Ex assistente do serviç« de ginecologia dos hospitais da Gam

Ma, Fundação G3ffl'é -- G uinle e S. Francisco de A ssis do Rio
de Janeiro. Ex interna do serviço de Pediatria da Policlínica
de Botafogo.

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO

De Fabris RAlOS X

Dr. Saulo Ramos
Ex-interno e ex- aStlistente no
Serviço do Prof. Brandão

Filho--Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Met:licina da
Universidade do Brasil

Partos-métrorragias-cirur
gia plastica do perine0-
Girurgia :a.bdominal_:'_trau.

matologia:

ConsulLorio: Bna João Pi.nto
7. De 1 ás 3 hrso Tel.

. 1641.
--- -, ---------

SRES" ORIADORES 'Residencia: Rua Visconde
de Ouro Preto 11

Corno evitar a mortandade dos TELEFONE 1009

bezerros
Vacim preventiva e Bucteriófngo

mocntorite dus Bezf:rros.

\

Curativo da Pneu-

PNEUMOS: - Contra a Pneumonia ou Tristeza dos Bezer-
ros.

VERMIFUGO:-Contra a Peste de Secar ou Colete .. }.

PLAGOS:-Para cicatriz�r o· umbigo 1) feridas em geral.
CaDdidatos ao con
curso ,do Departa
mento de Estatbtiea

O prof: De ·Fabris aceita alu
nos que se queiram habilitar ao

concurso do Departamento de
'

E�tatistica e Publicidade do Es
't ado, ensinand0 português, fran
cês, italiano, matematica e esta
tistica.

Informa�ões: Redação da «A
. Gazeta».�

_
KRATOS:-O pão da �ezerrada.

PHODOTOS DO DEPAnTAME�TO
VETERINA RIA

DOS

LabfU·atol"ios Bar.ult Leite SSll.

DE

A venda nos Depósitos e Representantes dos LABO·
'RATORIOS HAUL LEITE S{/\., ou á Praça 15 deNo.vem- I:bro, 42.-1' A.-'--RIO. .

._..."..".".- .. ,.., .. ,W'""'.. ,MA....""""'_........ ,,.,,; \
EAil& ME WL 1

o Satbão
"

Manoel S. Belo
._--_._....

_ .. J

DI BERNARDI--PESSI

, ,

specl
"e

I
de WETlEL" C!a. - Joinville

--�------------ ----�----,--------------------------------------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


