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Em artigos que meses atrás publicamos em A OA
ZETA declaramos qU{!'(êramos pela solução qualitativa do
ensino. Não quisemos com isso dizer - como ás vezes

se interpretou - que não víamos com bons olhos se pro-
· curasse levar a escola até os mais longinquos recantos do

país. Não era possivel que assim fosse. Tambem nós, �o
mo bom brasileiro, sempre ansiámos por que se extin

guisse o analfabetismo, na 'nossa terra, e por que todos
os brasileirinhos uudessern saborear os frutos da instru
ção. Focalizando, porém, por dever das funções do nosso

cargo, o fenómeno educativo em Santa Catarina, tivemos a

.convicção de que se deveria, cuidar com mais carinho do
.seu aspéto qualitativo. E dizendo que extender escolas não

. .seria a nossa «maior preocupação», assim nos expressá
· mos porque estavamos convencido de que, antes .de mais,
.era rnistér.snelhorar o nosso ensino, combatendo as causas

que vinham como que emperrando o nosso aparelhamento
escolar. Não nos sendo possível - por motivos faceis de
compreender :._ melhora-lo e intensifica-lo, concomitante-
mente, preferiam os dedicar QS nossos cuidados á sua f,ei-
ção qualificativa. ;. "((' '. Sãnta Catarina - já o dissemos - é o Estado, do
'Brasil que, relativamente á população, tem maior número
de crianças frequentando escolas. Mais de 10 '1 .. Mas isto,
que a muitos assemelhava um .bern, era, a nosso vêr, Um
mal. E o era - esclareçamos Q nosso pensamento � nãó
porque seja de estranhar-se u'a matricula elevada. O mal,
neste particular, estava em que; a matricvla excessiva tra-

l, lia como resultado a superlotação, das classes, e; conse

. quentemente, a baixa da írequencia e do rendimento do
trabalho escolar.

'

.Ademais, pouco é o valor representado pela: matri
cula. Sôbre êste assunto, o professor Lourenço Filho fez,

.: 'Os seguintes 'comentários, ao publicar os resultados esta
tísticos de 1930, quando na direção do 'ensino, em São
Paulo: ,'.,

'

«Convem salientar que êste dado de inscrição ou
matricula 'geral, pouco significa. por si só. Se em relação,
áos cursos secundario e superior a matricula geral e a,

frequencia são dados que quasi coincidem, () mesmo não
se dá em relação ao ensino primário. Neste, para qualquer,

,.
estudo concencioso, há. necessidade de verificação da m�- ,

trlcula efetiva, seja pela média da frequencía mensal, seja
,pelo número de alunos existentes no último dia letivo. De

� fato, na matricu.la geral, ,inscrição ou .�l_istamento, póde fi-
"

,gurar dua-s ou mais vezes o mesmó aluno, seja por trans-
,

feréncia de matricula ou por nova inscri'ção no mesmo

estabelecimento. Poor ,isso dizia Rui Barbosa, em seu pa-
'" ,recer de 89,·, que. ,a ó,«MaJriJ.cula i é o; acidental, ó efemero, o

instantaneo, a éxpressão de uma formalidade ilusórià; a

frequencia é a duração, a contil1lllidade, a perseverança, a

expressão significativa de uma r�alidade séria e dificil».
Ora, a matricula em nossas escolas estaduais' isola

das, em 1936, 37 e 38; foi de 49.500 - 54.700 e 60.900'
alunos, respectivamente. A frequencia nos mesmos anos, �

36.000 - 40.000 e 41.600. E a porcentagem de zprova-
ção, 51 - 47 e 43 '1..

.

Vê-se por esses dados, que á'p1edidól que a'scendla,
a curva de matsicula, decrt'cia, reJatrv�m�n}e�._adel!"é'qu�n�",,· ,; .A,::,. ca-:,j cià, e, a1'�d'a ,m.ais, a do rendimento rt0 tr�oalho, €:Scolar...

r Urgia, pOIS, foss.em procuradas as _raIzes, desse mal,
afim de que se pude�se combate-lo com" eficácia. Era o

que nos competia fazer.
Ora, diversas eram as causas ,que concorriam para a

desanimadora porcentagem de aprovação. Entre elas, a su

perlotação das classes ou escolas. O remédio que propu
semos: para extirt�ar o mal foi a medida hoje constante do
Regulamento em vigôr: o desdobramento das escolas.

É, bem verdade que a lei antiga já previa o desdo
bramento. Mas em que condições? Quando a escola apre
sentasse dUfante seis meses consecutivos a frequencia mé
dia de' 60 alunos. Mas isto era, evidentemente, um, absUr-'
do. Para' que uma escola apresentasse a frequencia que a

.

lei exigia, necessário seria que ,tivesse u'a matricula, de,
pelo menos, oitenta alunos, os quais seriam recebidos em

salas de, em media, 40 metrQs cÚ,bic03. Tocava, então,
meio métro cubico d'e ar para cada criança, quando a 'hi
giene exigiria dez ,yezes mais. Ademais, de nada valeria o

aesdobramento, pois que, praticamente, quando êle che

gasse, o ano letivo já estària., terminado. O decreto-lei n'
714 prevê o desdobramento d_a escoia em classes A e B,

t', sempre que haja conveniencia para o ensino � existam
candidatos em número que justifique a medida.

,

Com fu.ndamento nesse decreto, forÇlm desdob'l'adas
aproximadamente trezentas escolas, no inicio, do corre,hte,
ano.

E' dever-de patriotismo dos mais imperiosos, nos alist�r- i"que em virtud� de s�cessiv_as passagens em bil� "d� boi (435)
mos todos na campanha centra a, tuberculose, esse l-errivel flage- ,perdem toda vlrulepcla e sao usad?s para a vac�naçaQ.,. .

�

la que infelicita o nosso povo.'
_

.

.

'

, " .

O B.C.O. e .absolutam�nte lnOC�o,. ,fat� esse. conftrmaJ.)
Chamamos, por isto, a atençao dos nossos ,leitores s0br� em �a:las �onf�renclas de sablos espe�laltstas. em .1928, sob osVê-se, pois, que não se procurou limitar a matr.iéula

'

as atividades. que s�rão desenvolvidas pele) Centr.o, de S�ude e I ausplclOS da Liga das �ações,. em Pans; em 1930. em Oslo; em
nas escolas, com prejuiso para os trabalhos de nacionali!..

para o seguinte 'artigo, sobre o �assunto, :<;10 abaltsado medico dr. 1931 novamente em Paris.
.

�,�' _.
.

..

zação, como tambem se disse algumas vezes.
"Miguel Boabaid:

.

,

.

Em todos, estes �ongresl,� e noutros ma�s 'recentes, .e ._
Limitando�se a matricula nas classes, mas desdo-

Vaeina ..ãó Inlti-tub�l.e�.dos8 mo o 1°
.. Congresso t;laclOnal c;le 1 uberc�l�se, haA pou�o re�hza-brando-.se a, escola em duas Glasses, ampliou-13e, na ver- �

il
'lo-' ,

,do no RlO, no qual tive a honra de parhclpar, tem ftcado pr,)-dade,. a lotação da escola.', pelo B.CO., vado o valor e a iuocuidad � da vacina, não tendo .havido at,�
--

Hoje' á frente da Secretaria do' Interior e Justiça, .en- ,Dr. Miguel' Boabaid hoje nenhum acidente que pud�esse ser imputado ao 'B.C.O. :s'�-"contra:-se uma, inteligencia de escol e Ul11 dos' �xpoel1tes !.. , (Chefe do Dep. de Tuberculose não a er'ros da técnica, como o· caso de Lubeçk.máximos da cultura catarinel1se, que tem' perfeito conhe- do. C,entro d� Saúde) _ i O numero de creanças vacha ::1S e ,1 todo o mundo jácimento das realidades 'brasileiras, e que conhece, como O Departamento de Saude .Publica �o. �stado, por. inte__r-, só�e a ma�s de 1 milhão, �,()m Ótim.os res�it�dos. . Aos que mais conhecem, os problemas do nosso, ensino, medio do Centro de Saude da Cap'ltal vae IniCiar a vactnaçao i «Nlnguem que anal1s� com ImparCialidade e ngor os cha-
como acaba de demo.nstrar no Congresso Educacional re-

, das creanças pelo 8.C.O.
.

, .,: !!1ado� «acident�s do B.C.O» relatados ,na lit�ratuta cientificlalizado no Rio de Janeiro." Esta é uma noticia alviçareira· e de granae alcance so-
. mundial, os aceitou' como probantes. E e por ISSO mesmo daA frente do Departamerito de Educação, seguindo. aS

dai e' resultado duma diretriz ·firme" e elevjlda que traçou para: mais alta significação o fato de, a medida em que o nUmero delinhas mestres apontadas pQr s. eXcia., o d'r. Secretariodo
seu governo o exmo snr. Interventor Nereu .\Ra�nos, á orga,nisa- I c�e��ças vacinad�s, va� s�mpre. au�entando em tod�s. os pais�.:)

, �teri<?r e dentro das possibili<iad�s financeiras co.m que ção duma Saude Publica ,que preencha, sua ftnaltdade que e sal- cIvIlizados,. a reslstencl� �a vactnaçao vae cessando.
,contamos, vamos procurando _servir a Sant� Catanna, co-

vaguardar a saude do povo.
.. I A�}I�do de ASSI�". ,... ".,; ,mo prometeramos, com o 'rriesmo ardor civico com que Já) mais de uma vez, "pela imprensa, f�zemos sent�r a ne-

.

E al�da do Sabl? bi'llsIL�lro Arltndo de A�sls, �ma � :1<;durante mais de duas décadas trabalhamos pelo 'ensino do cessid'ade inadiavel dum Posto do s.C"O., pOJS, num meIO pObrej, maIOres autondades amencanas no assuntC', a seguinte ?lflrmahva:nosso Estado.
como o nosso, onde em geral, as habitações são insalubres e «

... 'nos convencemos n�o só da inocuidade absolu!a da va-As diretrizes da educação popular aqui foram l�nça- super-lotadoS, o perigo é enorme para as creanças em contacto cina Call!ll,ett� �a.ra � organismo. humano. �m quat9ue.r 'Idade, c�.das em bases sólidas, ha 30 anos, pelo saudoso profes- intimo com ,os adultos bacilares:._ " ,1 mo da Stl� sl�ntft�açao com) meio prevenhvo da Infecção baCl'
sor Orestes Ouimarães.

'_ A vacinação pelo B.C.O. resolvera em grande parte este ;laL�nas pnme1Ta� l.dade3». .... _' ,

.Havendo-se ampliado demasiadamente o nosso apa-
grave problema,'conferindo ás creanças �ma certa imuni�a�e.' "M�. � -As. est�hshcas sobre a dlmln,U1çao da mortaltdade en!r(!'r.êlhamento, natural era que algumas de suas peças se ,de- Vejamos, mais uma vez, o que. e. o B.C.O:-A Ideia da o� yaSlnados. e gran.de. ,em todos pals.es� �a_s, em resumo, nassarticulassem. Càbe-nos o dever de reajustá-Ias. Não será
vacina foi fruto da observação que Indlvlduos 'sãos, em contacto hIPQ�i�c$es maJS peSslm�sta�, ha uma dlml11ulçao de 500[0. Istoobra dificll. O, professorado catarinense é, abnegado e .tra-
com tuberculosos recebem destes e,erta "quantidade de

. b-acjJo!;l'_'"e �,é-w�nstra' o extraordlnarlo valor do B. C. O., como 'rneio ê!!,balhadur. Sabe cumprir o seu dever. E não nos têm ne-
adquirem reíativo' estado de inYttníãâde;: ;é o' Htie se; 'cha��' Jj'tj- 'prolilmHa.pa �uberculose.

.
," , ,gado a St::t valiosa cooperação pata a Q�Ta modesta mas mo-infEliCção. Mas, esta vacinaç?ío naturai t�lTi" seus l:nconve- ".

Os', paIs que ,�ompre.ende�e� o valor desta vacma, ,que o
nem por isso facil,' que nos incumbe realizar.

nientes, pois a quantidade e a virulencia dos bacilos n,ão são g?�et'no do_ .�stado poe a dl�poslçao de tod�s as camadas so.Concluida esta, isto é - reajustado o nosso �pare- cofitrolados. ' ClalS, grahmamente, poderao I �var seus ftlhos ao Centro, delhamento' escolar, então sim, será tempp de se amphar o
Urgia pois wnsegun' bacilos vivos e sem virulenCia i �aúde, de 2a. feira proxima elll deante,' diariamente;' ás 9 hor�s.,

I:
seu raio- de' ação. Será trabalho -para quem 110S suçeder.

II ara a creaçã� artificial �e' primo-inf�cções' in�fensivas. I �u�ante. este ano,,� vacinação abrangerá somente 'os ,1'.:--· E em Santa Catarina não faltam elementos capazes de le-
!
p

Foi o que conseguiram os �ablos france�es Ca,lm:;,tt� e
I ce�na'3cldo� e Infantes ate 2 anos, extendendo-se em sp.gulda,

..,.,.
vá-lo, a efeito, galhard,am.enfe.'

.. , .,�.,.

....."'_:______"._ ,Guerin depois de vários anos de �studos expenmentals, baCilos I ate 6 anos.
.
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Romeo g ,ao cap.ICODvite. aolr"]if e' 7()O

Frilnkhn. aja achai �IO,9�,��S:�raSil foi C�:!:�tode·
-y:"" I convidado a part:clpa_r da Se--! RIO, 9 (A. N.)-Foi aberto o

P
,

t
'

mh "A C fi b ,I mana Ela Arte, a realizar-se na! credito de 1.700 contos de réis, res OU-m . 'a o '

\ 'era I ti e: �elgica, no prcximo mês de '

no Ministerio de Agricultura,

C·
'

.JJ
'

.

d
I [ulhc, -,

.:
'

J para se atender os
:

serviços a

1 " atarfnense". cecorren 01110 4" ·,,------L-'-.p·_lcargo da de�isão .de ins�eção�,.
,

'

!li '" ,"
'

i OU' .__,ap..ao :ar� ai I de produtos_de origem animal,
./

....nu'm amblen
.

te de �gf� I bas eloglla(�o -- .. _q� ... a{_ ... .. _.., ..__

�. .,.. I��J a. '. c, - .._�,.. I EIll S Paulo'

d' ii:l
•

...

lIÍd d I O sr. dr.: Ivens de Araujo, '. ,
cor lall, a ,e ,i ilustre Secretário da Segurança I ft �ínistrftiCa"nforme fora anunciado, rea- rirri: fÍlet a rnignon á Lir� -renls Públi�a, vel1_1 de baix�� uma lu fIl.ll.A

.

�

_
lizou-se ante-ontem, no Lira Te-, Clube, Sobremesa: compotas di- por�aTla,eloglando o Capltao. An-, d Gnis Clube, a hO,m.enagel11. que o; versas, caf�, Vinhos: _tinto, bran- Ltonl? Lara Ribas, pelos valtoso� a ,uerr.a-
A.ero Clube Catarinense prestou, co, agua mineral e champange·1 se�vlços prestados e pela ma

RIO 9 (A N )-Em carro re-
ao cap. -tenenté Franklin Antonio' ,O agape tr .mscorreu num am_lnclra exern nlar po.r que proce- , ..

-

Sda' Rocha 'por motivo de sua' ti .nre de grande cordialidade deu, durante os dias em que, se.rvado part� .

amanha Opara .

, . "'. c
',.

di. Paulo o MInistro da uerratransf�rencia para o Rio. I Ao champagne usou da pala- nla ,suapda.usetncdla, Srecspotn .

eu pe-II cu � ai vai inspecionar 2a, R.tv\:Estiveram presentes os. srs. � na, o sr: Ja� GU�dt·S, que �ro- I �riP- len e a *i.t�!!�fij!i
,

n'lil'Í" ,:P' 1..dr., Aderbal Ramos da SIlva,' duziu brilhante discurso, salien-] • ,. ,,_,_ .'dAlberto . Bruggma�n, Abelardo ta-ido a personalidade do home-,Qualquer tentativa de ataque ii ln e-Gomes, cap. Asteróide Arantes, t.ageado e lamentando o seu" ,

Abelardo Sartorato, dr. Saulo afastamento. -

'pDndenc,"a de um' n ::tf'a
.....

o encontrarâRamos, Dante Caneparo, Gual-. Respondeu o homenageado '(, J sd u� ,

.

ter Baixo, Irajá Oomide,. tte. 'vhivc'lmente comovido e dizen-i·. � •

d" t
'

',' ,

.
,.

"

José Bienhachewski, João Ri-, do que guardará de Sta. Catarí-: uma resistenda une Ia a 'e ,ene. glca,cardo Mayr, Jurandir Linhares, ca, da sua capital e de seu povo .

, •
'

'

Manoel. da Silva Morais, tt�. a ,mais ,grata das ·recordações.
. declara lerd HahfaxLeoveglldo Amaral, Osval 8al- VIVOU a saude do ,\ero Clube.

xo, dr. Paulo Mota, dr. Hui A home!:?g�m do Aero Clube,
PIJrtinho de Morais, Rude Sch- ao distinto ofiti,!l constituiu um i LONDRES, 9 - Falando na Camara dos Lords o Vis
non, Vitor Busch e o tte. Hen- acontetim ento de relevo nos conde de Halifax afirmou que qualquer tentativa de ataque á in-
fique Pena. Compareceu, tam- anais da nos·sa vida social. i

dependencia de' uma nação européa ericontrará «uma resistencia
bem, o cap. de CQr�eta" Epami-! ; imeclj�ta e energica», e acr=::c�nt'Óu.: «desde que seja respeitada
nandas Santos, comandante da -- 'a independencia das naçê"�, o govêrno britanico não sómenie
Aviação. "I, ; está disposto, ma� deseja me�rf1O e�tudar em conjunto o pro,ble-
Foi servido o seguinte menú: -CHISTALEIRA NO'VA, por pre- ma do «espaço vItal» eCOl1on:_ICO, nao �penas em ref�rencla a A

Mayonesse de carparão; cre-! Çl de oC6siàn, vende-se uma flm
i
lemanha m.as a todas �s naç<:_es europeas». Lord �a!lfax. o?ser-

me á napolitana; filet �e peixe I T'frf .. ito esl.� (�o.
_

i vou, todavia,. que a ,:onvocaçao de �ma .conf.eren.c�a tnternaclOll1l
à doré; aspargos, perut talha'" J nforwaç.ges nesta reda��ao. para esse efeito, apr"sentava certo numelo a,e dlftculdades.

,

'.----_--_._.--_._--- -----,.-_... _-
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•

a tu.-
er ulose

I rVai ser' inici
�

ç
capital.· a
erculosa

vacina-,·neslCf

ti-tu
beliJiSiOlO e ,OpOl�tu·no artigo do dr. Miguel

Boabaid, ,que todos devel1l lêr
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Et-.�!!!!!!!!'�.�.".�',�G�A�Z�E�T�··A��������!,����������F�J�o���ianopoliS�1939
Evocando a I curso alusivo á dala, pronuncia-1I:rmandade do Divi- Quas,· 2 ml·'hoNes de;do pelo' dr. Wa!lderley Junior e I no Esplrlto Santo e

ep'-opéa de uma imponente apeteose ao AI- .&8110 de Orfã. "São loucos 'em', 'Ma�dr,·/mirante Barrose, será enscenada, VI.ente, de Paulo" .

RiachUelo pelo G�upo Teatral dirigido pelo
sr. Dante Natividade, a vitoriosa De ordem do Ínrão Prove- RJO, 9 - Telegrama de jcomedia de" Viriato CQrrêa�' dor. convido a todos os irrr ãos Madri informa que as au-
ZIJZú. que, em qualquer tempo tenham toridades militares avaliam;

Como re vê o programa é! exercido cargo de Conselho, para que ha atualmente na Espa-;
esplendido e assegura um dia comparecerem no coúsistorio da nhà 2!j·f· mais de loucos do Ide forte vibração civica, mesma instituição, no dia 14 do que antes da guerra. IO feito da nossa maruja na ,

.
'

corrente, ás 19 horas, afim de Em Madri e regiões pro-:
,batalha de Riaehuelc, eenstitui, f:!) r. Migue I ! proceder-se á eleição dos irmãos ximas O numero de aliena
'pelos seus lances dramaticos, uma Boa b,s id ! que têm de exercer, respetiva- dos dcbrou. As privações e
elas mais e:npolaantes p�ginas da mente, os cargos vagos de Sub, a insegurança arruinaram
nossa historia. " CLINICA OERAL- Tesoureiro e Ccnselheiro. O I moral e fisicamente muitas

Evoca-lo. nesta hora do re- VIAS URINARIAS eleitor, que não pudér compare pessoas. S0 a província de,
surgimento civire, 'é caldear o

I
cer á eleição,

.

deverá remet.er, \1a:dri conta neste momen-:
nos�o petriotismo no mais puro Esp. em molestias pleuro-pul- em envelope fechado, rubricad.. to 1.857 insanos internados, ,;.

'd
..

I· d b ilid _I A··' monares (Brón,uite, Asma,' h t di ea ismo e raSII ane. vu - 1 Ilexteriormen�e, sua c ap:\. assina - sem con ar os oentes men-]
.d . . " Tuberculoee.etc.] d

. /

d t
' .

d
_
la " Q>_lIppe�tanC!la,. ,por uto, a I �".Consist�r�o a Irmandade do ars que arn a, se encontram;'
homénag��""que os esceteiros do Consultas 2 ás 4 hrs.-R. i DlVIllO Espmto Santo, em Flc- .rn liberdade. , I
Mar vão prestar á, Marinha de joâoPinto,13-Fone.1595 IrianQPol;s,,_9 de Jun�o de 1.939 Desses 1.857 a distrILu:-j
Guerra.

'

I Residencia� R. João Pinto, I
'. .ão por sexo é a scgulnte.:

A concentração terá nesta ci- I -Sobr.-Fone 1214 I O irmã«a Secretári'a, 859 homens, 998 rnulheres.:
dade;'-e nela tomarão 'parte os OTAVIANO RAMOS ':) problema do ínternamen- í
grup�s de Ribeirão, Canasvieiras, RA'DIO

----

CA .. 1
.

4V I O :qesses doentes é urgente I'Coqueiroe, Ponte' de Baixo, ...'
-, porque. até o presen.e mu�-'

Clube Nautico 'Ri�chuelo, farto U'E I A A.lfaiataríaMacJ1ado I tos Icrarn instalados em

Belo 'e Saco�'dos Limões, num clq " I hospitsis de que se tem ne-

elal ,�eó f09 e!c�tei�o_s� "" '. Vende- ..e um radi� 'Cacique, mudou-se para a rua Con- ': ssidade para craturas nor-
'

O .micie da concéntraçãe ser"em perfeita estado, por preçs ]: selheiro Mafra 10, Edifício t.ais
,

ás 8 horas, na Capitania dOI' conveniente. Tratar ,6 'rua Laura José Daux - 1· andar Já' se, procedeu á primei-
Portos. � I

Caminha Meira, n. 77. ,....... ,

I a d str.buição: 4.5 loucos e

Ns 9 horas desfile pelasrua�· I·· 607 loucas foram para Ca
da cidade, "puxados pela Band�'

SANATORIO "SA'NTA' .: CATARINA" ·1' ser b. s; Cienpozuelos enviou I
- da Fôrça Pública; para Val'adolid 94 loucos e

A'. ,10 .bGxàs, sessãe cmema-
<

--- ! 45 loucas; para Almanero, ..__..__...__..._������!!!�����
1ugra,fica especial no cine-Impe- L70 h,om�ns! l23 mu'heres, Candidatos ao coo- ,

rial.:d�éJicada ao. escoteiros e Dr André Kiralyhegy ra: a, A'calã
;

de He�êre_s, curso do Departa- V·,DAem "homenagem a data, pelo Real -

I 30, P�rl SacI ces, 113, pa- mento de Estati .. tiea
Circuitb Cin�tnatografico. q l.eisb. Ia. 58 . homens t'

A·,....r 11 1(2 horas, reunião DIRETOR PIIOPBIETABIO 34 mulheres. O prof. Da Fabris aceita 81u-
---- ----

e!lpofiiva no,'Stadium de Fôrça .

_
\

RDIZES V.I V"t·a E t d i 89 homens e 79 mulheres !lOS que se queiram habilitar ao' R r .

Pública. Terminadas as provas i:staçao'- PE'
- 1 a nen - s a o

I'�'stã') ainda em observação·concurso do Departamen!.. de ,e_alza;se na proxrma segun-

e8purtivas, retemo á Capitania de Santa Catarina o Ho-ptal de Madri. de- Estatística e Publicidade Jv E, da-,elra. as 2 horas d. tarde"a

dos Pertos, onde seré; -és 15
-,

vendo s(�r transferid s
'

rara
tado, ensinando português. fran- cerimonir. da transmisstto ,do co-

ho,as, pr�st8d8S uma brilhante O IDr.lhor eBtabeleeimento, perfeitamente aparelhado
, �tabekdmentos . , . " c�s,. italiano, matematica e esta- ,mando da 1 I. Região Milita.< e

�.

p"ra o' trat!"mento oon""'rvatívo e cirurgíco de doença� pul- l espeCiais, tIstIca. d· 1 O" d 'I f
.

h d I\.T" Co - "'" "

rI N ,a a. IVlsão· e o antan'a· aQ
, ()m�n�gem 8� sr. r. nereu monares"(pneumotorax, f!eriic�tomIa, torasotQmia�. E!:te �a-' a�'Slm que o seu es'auo

0I Inforrnaçoes: Redação da cA '

I F
.

J é" d �rrR.�mo�', Inte:rventór . Federal. ali natorio encontra'se locahsado na Estaçao PerdIzes - VIla ;JeflT)Ha, Gazeta:.. Jgen�ra ranclseo os· a ""ua

pf�(e'í1te peJo', ,inuiJo' _que s. excia. Vit.oria, na E8trada de Ferro S. Paulo, - Rio, Crande, 800 --'

,.. UDI·,�Por ter dei�ado
.", �d��p"-:e�, -P�ê"d��...+g(l':mia. - Ipetros .. sobre niveI, pos.l!w.ndo :!uz eletrica, }"gua enc�nada e,.

'--i�-·�'--
, ' --j d E

ot.!em (I

:, 'lI':-dé- "gscc,>feiro$' ;dó '_Maj. estradas de automovel, �om oJIma saluberrtmo.', '

." ,
! comanao a 'scol� de E�taJo

� ,

'O Sana".orio' enc,ontra-se instalado com· aparelhos mo..
' "I 'F·E' IIR'E A F TOS A Ma·l·or 'e' ter s-\'d·o n

.

dA'� t 9,jlQía5 ,regre!Io ás sé-
�

.

' .
'. .

.

ornea o o-

s
dernos de- Rajo X Heliodor, Ondas Curtas e Lahoratofl(� ,

II . .,' ,/
.

, ; mandante da "'3�": Divi,ão de
'dei. > para exames de escarro, fezes, sangue, etc. ,...

I·
. " ,

.

A' noite, ás 20 horas, DO SeçãQ 'separada para co�valescent�8 de doe�ças graves. I
Lava anà, ,apresentou-se áS-

Tea'l"'" Alv8f<l ,-de Carvalho, estado postoperativo. impaludIsmo crODlCO (malartà), esgota ': ,cretaria Geral do, Ministerio ,'a
,
'v

m('lnto, etc. I
'I RATAiVIENTO GARANl IDO Guerra. o general MiÍtoQ Je

lIesli. cívica-teatral.
I

COM Fleitas Almeidll.
'

Nessa sessão. aMm de um dia- ' '

. i '. -o l' tenente Mario J 'I�,ih, '�

,PlOto Guedes foi nomeado rnra
exercer a'S funções de ajudan'e
de ordens do g,.oneral Ma.rio 'Jn<;é
Pinto" Gued€S.· ). sub:chef� do
Elltad� Maior· do Exe�cito. '

...

I -O presidente da' Republica
assinou decre!os exonerando o ge'
neral de brigada Mario Ari t\�
res. ,por ler &ido . promovido a

,este posto da cargo, dC;l chefe do
r'gabinete da Secretaria, Geral de

.

S�&urança Nacional e Ílometn lu
'

para' substjtoi�lo o coronel d�
"engenharia Rald Silveira de MI,.

A ':laomena,élB dos
es.otelro8

.

â
-

a088a
Marinha de Guerra

; _'-_.\

,MiliTAR

Saciedade de Assisten.J:ia �,_DS L.aza
ras 'e Comb(�tr� 11 Lepra, em S� C�tarina

� �. <

'AFTOS
Produto

'�:�f�"
Balancete do mês de Mai'o de 1939

do Departamento de
Veterinária

dos_,

I __ ..J.

RECEITA DESPESA Laboratorios RaulleiteSIA

170$000 II
,

A venda nos Depósitos e, Representantes d0S '

LABORA TO'(,IOS RAUL LEITE SIA., ou á Praça
15 de N,ovcmbro, 42.-1· A.-RIO.

187.S24$tüO !!'E!Z_"'_ __± i_l_L__ "i!- tH)!l§ i 'â.C .. ª_

.184$4001 Vi aç ã O Urussa n g ..a
SeGURANçA - .. RAPIDEZ COMODIDADE

6CP$800
I, _-

Dirigido pelo socio J�SE' �AXIM8
8{?3$,IOO (

. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARO-AS
,'.' -

II
'

. ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS

I
Falando por Forquilhinha, ,Mãi L uLÍa, Crescil-lma. Co<;al,
Uruss�Dga, Orleans, S. Ludgero,Braço do Nor�e e Capivarí

95$900 : �UAS VIAGENS SEMAN A.IS e'm combinação com 8'1
, I ,'. linhas de onibus Araran(;uá-Pcrto A,legre

5:450$000 S�I'DAS de Florianopolis ás-, terças-feira� e sabados
ás 5 horas dá manha I

SAI'DAS· de Araranguá ás quitlt�s-feiras e ,domingos.
ás 5 horas da manhã

A linha de Porto Alegre chega em Ar�ranguá ás
quartas-feiras e ,saba�os e parta para Porto

Alegre aos dommgos e quart3.s-feiras
AGENTtiS-+-Araranguá: Bernardino Max'imo- Forqu;·
lhinha: Gabriel Harns- Ci:esctulIla: Ado Fé raco Filho
Cocal: Zeferin'o- ).3urigo & Irmãos-Urussanga: ros�no;
Damiapi & Cia.-'Orleans; Irmãos Pizzolatti�-Braço do

Norte: Alexandre Sodrini·
,

AGENTE EM FLORIANOPOUS

,

l

João 'Né�es I
Rua Felipe SehlDjdt, 38-Fone,' 1655 .Ii,HOTEL DOS�IAJANTES-ç.roc�rem p,ara :;{ h ;�pedarem i

Pr.,opri,etario-.�.S;Ji!( MAXI!K,_Üiiiiiii·_.IiiiiiA_riiiiiiiiaiíiiirliiiiiaiiiiíDiiii:ig�uiiii-JÍiiiiiiiiiiiiiiiii ti",

Depositado no BancQ POO:

pular e Agrícola, cl disposiçãG
DepositadQ no Banco Na
ciona' do Comercio

8-Pagllmento á Carlo� Hoe·
J>cke S. A.

22-Depositado no Banco Po
..

pular e Agrícola
23--Idem, Idem
«-Pagamento a dna. Adelai

de Tómaz,· 10 0(0 sl .•.....
959$000. cOPlança no mês
de Abril

24 -Depo'Sitado no Banco Po

pular e, Agricola

'4�Úftrta de sr, Nicolau Haddad
I5-Mensalidades dtiS socios de

Sle José, correspondentes ao

mes 'de Abril, indo socios de

Palhoça
«-Remessa da Secçlo d. Tuba

iãG, mensllidades dos 10eios

2Q-ldem, Idem, remessa da Secçio
,

de Laguna _

23-.
- Mensalidades dOI IOeiO& de
Florianopelis, corre�ondentes
ao mês de Abril

24-Auxilio de divers_91 Munici
pios de Saota Catar_ina ao

Preventorio,em construç&o e

enttltgue , Sociedade,:' pelo
exmo. sr. Interventor do E!·

, tàdo, d.r. Nereu Ramos
- 31�Saldo para bal.oça

2:451$_"100

63$000

13Z$20q

-400$000

Rs.197:170$000

959$000

5:450$000
189:975$800

Rs. 197: 170$000
lii1i

D�MONSTRAÇÀO DO SALDO GERAL

9:36,5$300
187:524$400
1Q6:889$700

DepQlit,d., em 'Banc6 P,pular e Agricola. cl disposição Rs.
Depo,;tado no San\:9 Nacional do Comercio. d fixa «

Rs.
- .\'.'T

Coofére
CARMEN L. COLONIA·.

Presidente
MARIA LUIZA HOfFMANN

1. Tesoure�1l

i
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



e ,

A GAZETAl
Diretor -'Proprietario dAlno (;ALLf\DO i

-------..-f-
- I

florianopolis, 10 de Junho de 193'J
--------_-----------------

Notas policiais
-

Â- galante menina Liene; filha-'
do sr. João Colaçe Sobrinho, viu! ORLANOO CÚNHA !passar, Ôo-tein'-'o s�ii' :.ào-i've.·sario

, 'oatalicio.'
Transcorre heie o aniversario "

-

"

natalicíe de nosso ilustre center- r Passou, ôntem, O aniversario
ran;e� sr, Orlando trt,lnha, fun-Ció- datalioíó do jovem Nelí , -GomtiD';
nar:io dx Casa Hoepck Só A., e' filhe dt)

-

nosso 'conterraneo sr,

elem�nto ,destaeado do esporte Vasco Gondin, representante co

nautieo do Estado, onde é muito mercial nesta praça.
estimado.

"

Muitas. serão, por, certo, as fé .:

SASCIMENTOS
licitações que receberá, âs queis, :

A Gazeta, sê associa ,prazeira-, O,lar do sr. dr. Antonió':Mo3si',
samente. 'diretor do 'Hospital' de'Orleansre

'de' liiúà einia: esposa dra, Vládiieu SRA. TTE. MAURICIO SPAL-� . \fussi; faí enriqueeidó com o fias-dI DING .eiménto (Ie:·ma'is um meaíno,
'ocorrido ante ôntem na

.

Mater-Deflue hoiao aniversario na

talieio da exma, Era. d. Yelanda uidad, d�sta capital.
de Souza, digna esposa do sr.

�Pl\lénte Mauricio Spalding de
Souza, brioso oficial da Força
Pública ..

À' distinta .aniversariante, p,
Gazeta, .apresenta respeitosos
cumprimentos.

-

"

Pel,os mu,:,
»

..., ,-.

n,c._PIOS
s. José

Transcorreu a 6 do corrente,
o aniversario nalaJicio do sr. Arte
mio Vieira, escrivão da coleto
ria éstadual desta cidade.

10 Toftring CIub do
!Brasil.. agradece o

___ Iapoi_" do. Estado' ao
J •• Cougres89 de

I/Transito

f
FUNDADA EM 1819

CAPITAL- _.2 ..000:000$000
REALiSADO__ 800:000$000.
RESERVAS ACIMA DE_ 2�200:000$OOO:.·
DEPOSI,TO D�GARA�TlA

200:000�OOONO THESOURO FEDERAl- i'

Furto de roupas

Do pateo elo sr. Siroha Pra
do, onde estavam ao �d, Iara

pi! s levarem um {( po, te TO de
côr creme. a'gumas '.f1rfCS do
mesma tecido e d.vrrsas a golas.
O preju.-l�carlo deu put- á po
licie , que e.tà providenciando
para prgar o amigo do 'llht'io.

Expediente
REDATOR-CHEFE:

flartlnho Callado Jor.

Redator - Secção de assuntos
ínternaeionai s..:......DR.GIL COSTA

Redatores - 1- OTÀVIANO RA·
MOS e JOÃO DE FABRIS

Redator-artistico- CLEMENTI
Na DE BRITO,

€:iERENTE:

COI·i·ente de AU,tomD�
veI

A' rua Bocaiuva foi encontr a .

da uma corrcnta de automovel,
sendo a mesma entregue á Dele

gacia de Policia por um, guarda
nolurno.

FLAVIO FERARRl

Chefe-de publicidade
N,ILO NOCETTl

Dedlleão, e OficinaQ
a. C'onselheiro Mafra, 51
Florianópolis -S.Catarina

Agentes-correspondentes em to-

4as as localidades do Eslado.

(A) I a b o ,r a ç ã o'
'\ conceito expresso' em ,artigo I, Ii4e rolabflração, mesmo solicitada,

M O V I. M 'E N T O -IIInão implica em responsabilidade
eu endôs5lo' por parte da Reda- I'i·���"lnat!lr�$OOO I

ASSOCIATIVO. I
Semi:stre 30$000 '--- ----

Trim ,stre 15$000

Só para�,JI capital:
Mês 5$000
A correspondencia, bem como

de valorei! relati vos aO!l anúncios
e aSbiuaturas devem ser enviados
ao Gerentt FLAVIO FERRARI.

Belis�ima. noita la social no,'
promete ° Lim.oen e Esporte
CluLe, com o b,:II!e que realiza
rà hoje á noi:e ni)� amplos ,sa
lões de slla séde social. Dado
o interesse dos sociós e exmas.

famílias. o esperado sar u lerá
�oorme aflueocia.

. Gratos pelo gentil convite com

que fomos distinguidos.

Limoense lRt!iporte
(;Iube

Frutas ,nacionais e e�
tranjelras
Salão ComerciaI

Mercado Público n. 9

- Operas recem-concluidas na

Jt,dia: hor,,� de Guida Gerrini; II
Hlf>stre dela mOl!ta,:ua, de Ar
man46 Mútti; RedeDzione, de
Michele -NolIseti; Caino, de Alfre
Elo Marehi6. millterio com prolo
ge' e dêis atos..
Recentemmte têm sido descc.

bertas numerosas obras ineditas
tin Beethoven. em qu�ntidade sy
I)' rier a .Clm, o que vem con{{r
'[I:ar uma declaração feita â pou
('0, pelQ musicologo dr. Max Uo
gf'r, eilpecializado em estudos
L..-dovellJiftllos, lIegundo li �ual
<tlinda há muito Que encontrar em

c"mp08JçOeS de;cc.nhecidail ou

perdidas do ganio de Bonn.
De fato, há meses o proprio

)dr. Max Unger, numa coleção
I rivada de monullcrito perten
ceilte a um 8oisso, encontrou uma

ú!lzia de pequenas produções do
1}1(·stre.

Pôr seu turno Willy Hess, fa-
DlI_,SO violinista, no q:uinto vollJ�;
me do Anuario Suilio de

Estu-,dos MUlicaes relaciona mllia cen-

tena de trabalàos de Beethoven
aiuda por publirsr. Entre ellsas

<,bras há uma Cantata italiana,;
cbcrita em 1814.

. .

IE agora o não Dlenos notavel
Dl u s i c o I o g o professor Georg

I
A

Schuencmann, remexendo a ri
quissima coleção de manuscritos
da Biblioteca da Prussia, ahi

enolcentrou numerasas prçlls ineditas Ru SI
do autor de Fidelio, sobretudo,
aa nllas, de epOC8S diversas,

,

'VOlTADOS
o jovem Gus-

.

Com a gentil senhorinha Ba
filho do sr', dr •. , quel .

Muria, filha do sr: Ernesto
.

Meyér. ajustou nupcias e sr.
,

Helio M. Moura; 'ativo comer
,Decorr,eu ôntem, o aniversa .ciante. ,

cc- 'rio natalicio -da ',.ims, era. d ..

'

i\o -jovem par, A- Gazeta {e
,

.

\�rna' nietrich: .Erhe,. IlsPQsa. dé iiCità.
: 'sr., Heins Eflui, industrial em ,',

(O correp.:o..d•.�.t.e-) "�,r!Isque.,
'"

Senhorita' exija que 'seu D( ivl.)
use chapéu ,

I'
-,'

'" I
'

RAMENZONI

,I 'PicadinHos... ,a ·VIAJANTES

'f ba'e1ana Em gozo de féria'! seguiu-: �n-
I tem para o Rio do Sul ácompa-! . .

ohada de seu pai o sr. EleQterLI

'I De Fabrl. -Moraes, a senhorita Acacea de
Moraes ·alta ' funCionaria, do ser-
v"iço de Fomentõ da Prod,ução
Vegetal.

Faz anos hoje,
. Transcorreu a 7 do corrent«, tavinho Richard,
o aniversario natalicio da inte- .

Alf,edo Richard.
ressante menina Neide, fil�a, ql
sr, Mario Vieira da - Rosa,
merciante nesta cidade.

E� tódos os temp�s o mede DR. PAULO DALLE� AF1:.ALOtem sido objeto de escarneo. Eh
é o pai dos pnsilanimes, dos fra
CQS, dos cóvardt'�. dos desertare!
• até dos traidores
Homem ·que tem medo, nií,

presta, .não vale nada. Esse ,sen·

úmento de iDferioridade s6 IH

,Admite. nas mulhere!, donde a
: !Jenominação de eexo fregi!.

O m!-lndo; porém, é cheio df
centrastes.

, U'ii�rn que nada ha qc nOy0
I�baixo do sol, mas dia a dia
nós vamos B?ndo surprendidos
·�oriJ um mundo de ccusall novas,
;ilmais pensadas nem sonha:Jas..

, Agora, por exemplo, estamos
aSllistindo á rehabilitação do me

dôo RehabjJitação ptopriarriente
não, porque;· ele nunca tê.e va, HOSPEDES.'ar, mas -I,t sua vez. de repf1!sen:-' .

lar qualq?':.'-: cpusa de- útil- €�, E.stão hf,lspedados no hotel
:onlrapo.slçao 80S, malelil que Ja Glmiá (IS ,legninles viajantes: Jo;
espalho.u por estt' vale de lagri- 'quim Soares. Pereira, Ernesto Gre
ma!!'. co, bruaue Li�bô8, dr. - Manut'l
Não ejitan:os .divagando, nem Mur,tinho NnheirQ, Rof Neu,Maidelirando. Rudolf Hauke, dr. Helio Jdebur�
Aí está a Eur:opa para confir- que Leal, Iberuiano l\hchado til

ma-lo. sra., e Joel Sotter Mattoso.
Qurm,� q:u.e e�tá. ;impedin�� a

.

�E.stão hqspedados no Hold
def!agraçao�da gu�rra, seDRO ,o ,Eiltrela Os' aeg'Jintes v.;aiolltei,:meclo?, o ,m.edo ,que as. ri�çõe8 ltuâenB Rabelo. Pellro Luiz FSIl
tê� !uql,asl'-d�s ?íJt,ras � Ora; 'llll� ícf· Filho, SflJjIJ�tíão· Desiderjo
pedif1}J�2,·�üer�� é. o'br� �... be- Cesar, Osmar Coók, Fellipe IbiJ'
nemereneJB lDCOmpa.rllve'. E prel- gert e Antonio Moises.
tal' ,á bp�aniâàde o maior' dOR

benêfido�. ',:
. , ,: ,Senhorita faça com que seuTudo Isto 6!1tamos de�endo .ao 'namoràdo use chápéu

..

. medo .. E,,,!luem, d�scobrlU JOI, (i) RAMENZONIPrrnmdes. ,

_

' , �

Por motivo que _

não itr!porta' ENF.ltRMOS
�uber., viu-s,e, metido, . �t;lma ,"dis-,
CII�BÕO das �r,8ba�., �m. dado mo-' , Em São_ Paulo;· onde residr,

/ m@nto o adversarili 'iogou-Ihê ali ac��·se gr.avemente enE�rma �

faç_es •. ".m ;p!-1nhado, de i�iuri'!.s! iex,�l:I' :sra. d.� 'Hem�!Igárda dd
Jas _maIs pesaqas. praxe51es nao CUilha, esposa do 811. J.oão Alea'"
,re�giu. Viu 'log� 'qu'� u'ma. luta tará I�da .'Ou-nhá; : nosso prezad':
t:ofPQra.! l,4e resultana

..
em pre- Gonterrcmeo, atualmente' delle[ll'

juizos fisicos,. qe, p:witl\ importao-. p�,!h�-ódo as'. altas - funçõetJ- d"
da. E q.ij8.Ddo .. , ,mais., tarde. os' Diretol Regional dos 'Correios o

amigos lhe censurJlrllm a covar-' Telegrafos daqQele Esiado.
dia,,�resp.ondeu: «.covaI;dia,. não. ',' , .

Pr'udeucia,:a,peflfs. Pâra revidar' c: Ar.ha-se enfêrmo 0\ iornalisl�
'as:ofensas._ s6 esmurrando o na-: Menezes Filho, "diretor- do 098SI'
riz. claquel!, jdiota,. E is�o ohrig_a-_ ,co�egà Dia'e Noite: ..-(;
va voceis. todos ,'se tileterem na ",A Gazeta, fa� atdenteliJ'ivotoS
encrenca. ,\j;eri� o'. r:Des�o •.qúe pel� �seti pronto reataheJeciinenll"
qtÍalquer riaç'ão da Europa arris'-

� .

i. .-'.- ,

,

cftr_ uma g�er_r.a .. Eslava feite ó FALECOIENTOS
'. • � • • -

I
.

massacre .. .- _

O Praxedes tinha razão. Foi DR. AMAURI' POGI' DI
uma, J;llaneirª Qobre de ,valorizar FIGÚEREDO
o rqedo...

' . ,

Registrou-se a 6 do corrente,

o aniversario da snrta. Editr, fi,
-Íha do sr. Jo�é Laurindo r,,1a
ehado.

o H, rir. Nerêu Ramos, ln
'p.lventor Ftdnal no E�lado; te
c. b-u da T. urir.g Clube 'de'
!Srasil o sr w,int� olir io:

«Qio dI' f .nr iro, 26 de rnaic
'c 1939
Tf"IT'(l' a Il'nril de manilestar .

. Fez anos a 6 do
.curso, a snrt ... 'lZada�

. r. Henrique Biancilini.

mês
filha

D'Tf),'i.s'�'de 40 {lnos ?

1(1):1\[8,
Evità a drterl�scleroSd

'í.fl..bORATÔR1qS.' RAUL LEITE

, . ,

. v (XCiii. ('S no;sos mais VIV05

;,gra'decimClfIOS p<,lo valios� apoio
;)re·.t d, l"'Y ê,." Estadn ao ."
C. ngrc�,Q Naci�nl-1l de T,ânsit".
O sr_Raimundo Viclra, Ins

r-et r G.ral ,.1e VI ulos e Trâl1·
;j q Público de Santa Cat�rina,
defignado para representar essa

unidade ledereriva, mÍIito contri
buiu, com os seu Cl heci':ne. t '.5

e dedicação. p >! ii os resultadOf
obtido�.

Aproveitan:os a oportunidade
prra sig.1ificar R v. excia. o

�Ieslos da nossa eltv&da coosi
deI ação e ('i iir.tu aj-11 êÇ0_
lUVENAL MU!<TINHO NO
BRE - Pres delltt: EDGARD
CHAGAS Dbl�l L\-:-Sccretáriu
Gerlll.

BICICLETA

Vende-se, uma _.bh:icleb
por preço de�ocasião.
Ver e tratar nesta feda

çio.

de H. O. LIGOCKI

Schu,ld·t

Livràría, Papelarl!l�_Tipografia, Encadernação e Fà
; bTic'l de 1.?('!arinibos . de borra,cha

/,J·1"1' �
Artigos para. esérlt�rjo-,Livrus em branco -Arti
gos escolare�+Art!gos para. presentes -Brinquedos.

-:

Aceitam·se encomendas de «clichés»,
sinetes e carimbos de ddtar, de metal.

tilfzar e�tampilhas·
Hua Fefipe Schmidt,

Florianopolis --- Sta.

chancelas.
para inu-

27
Catarina

41 P.

F.
..Joao Pir')to n.· 6 FLO.RIANOPOL.I.S

C.:;ai .. a Postal, 42

-da, I:- _.
_

.

.

I ,�

-

'Foram registrado ôntem,' 08
seguintes nascimentos: Josê VaI
'ter, filho de FI9rdoaldo .H. da
I'Silva, Mirian, filha de Pedro No
iueita de' Castre.

; ,

Para e Oeste Catarinense, se

�úiu, ôntem, o Ir. dr, Paulo
DilUe AfiaI", i1ush'e Diretor "Çius
Corrtios e Telo"rafos, que se fez
acompanhar do sr. Willy Kersten,
"fidál .dmÍni.trativo daquela re-

p ..ntição.
.

��z�ta almela;b�a�viaj'em.

'Por ·telegrama. particulaI:r 1I.�e·
mos ter falecido. ôBtero, na (�P
pital Federal, o sr�i. dr. Amau
Pogí de Figueredo.

O extinto exerceu nesta cap'
tal, com ,rande diseorti-nio,. Úfunções' de Diretor 'do Serviço I

, Fomento da, PJ'edijgão "Vegetd
e ocupava atualmente o .cargO •

.

'Chêfe da'. Campanha do" 1rJ
ne"ste ..Estado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C""
,:'", .�.

,aSa "I

as

Companhia Naciona'l de Navega-li
'çã_' Coste:ira'

' li
Movimento Maritimo�Pa..t! Florianopolis II'
s.rviF;�;;Sp�s;a�:i��;�;i;;argas rI!
a:iIa: .� :�:t5'"..stE':��'"�""'1!.� �,'.'�(�':,�..'""'.:::uud -':�""."'". " II

.... ,_ 1_''73%i''C'- C

• , 'o;; t' õ'W+ _._

I

r
�í'....ae�"'l�'5�5;.' ,_m �__• � � �__� "

;'

Para, .9 Para o Sul'

o Paquete ITAQUATIA' sairá a IOde

: junho para:
Par finaguà, Antonina.
; Santos. Río de [anerro

,

. Vitória, Baía, Maceió.
Recife e' Cabe.íelo

C�rg�5 ,e passageiros para .osdemaís .por
tos .sujeltos a baldeação ,n�)' Rio de Janeiro,

trnbituba
Rio Grande ! �"\, :. !

Pélotas' e·' '.
',." '�, ;

. {
.

'Porto�Aleite
'

o Paquete' lTASSUCE sairá ; a
corrente para: i

i! -';

,

A'v·lso' Recebe-se cargas e encomendas' até a véspera das sardas dos paquetes
. , ,

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do.. ai"

testado de vacina. selado com Rs, I $200 federais. A bagagem de porão deverá' ser

entregue, nos Armazéns da Companhia. na vespera das saldas ate as 1 6 horas..

.para ser conduzida. gratuttamente para bordo em embarcações especiais.',
:ESÇRITORIO-PRf\ÇA 1:, DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250)
i ARMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·)'666) -END. TELEG. C')STEIRA
'.

Para mais informações com o Ageinte. '

..J. SANTOS CARDOSO'. "

,.a:PRESENTANTES E

'�O·A R L. O S
- .'

.

'B,uzinas
,

B'OSCH'
Matriz

..... "••a 11 , ..

••�I••I'''. • . Filiais em:
!

-- _. lia •• __ • "a..I••__ .
w-"

" �IÍ••_. 1a..t I. (I,' )
.

1':' 1__0_. ......,....... .

•

.

..e..lI I .....

..... ' .

'e •••

.PITIL"
" . . '

maior e mais va-

CAPITAL"

a,

Filiall Rua Traja&l a n. I I

MIL' CONTOS·
Sorteiaremos tambem um bilhete da
.Loteria Federal extração de Junho

de Mil Contos

"'

Blum.nau, Cru�.irD. da Sul,

Jaln_il., L.ges, L••una, São
.

.
. �

.'

Fr.nciscil . da Sul

. i Artigos de invern.o para homens, I.. -1Jhoras e crianças,
�

.
.

rlado sortimento, na Casa "A
i M.triz= Rua Õ:nselheir:�Mafra n. 8

,- . I "

"T�"
M'__

'-'-';"''''';'�'-''--T-'''''-T-- -7
-

_ 1.

·�s;;·;;·;i·;'·S;·;··j";ã�·;� GRATIS!! :!CréditoMútuopredial
-----�---------=--------=-.-..:::------' I pre�ue�uere�h�'��ar�ô�eli:ur� i São João I.

.

5a-o Joa-'ol',no distrito do Estreito I lhe será de grande utilidade '. •

. Entrega-se á. domicilio, lenha serrada, em
escreva a M! lira,,"

t
'

B
A

d t' '� ,I
I ,dio. ; '. 19 de JunhD

.

'me ros, ,em seca e e o una quatídade, ." .... '

Caixa Postal, )476 '_, 'i.

I
..

'-�'I;QliÉ �.PARA-O N. 1 -' E.,STREITO
"

.";- Rios'At: }�neiro� GRAN C)_i .: SO
,

.. .

.. >. ,
I
I' • '!,J pitA resposta. i

··�··.·��··.��·!······················�···"�····�·I-I
o

------

I Relação ,dos premios que dístribuiremt s no proxr-

......;,.,,"'<;:);;;;�'�,..:.,I' .. _ .. »..: !��5�__ ,,_ 'p'" __ " ,,,'
-v _:_:,:=;"_.':--.--. '

mo sorteío de 19 de Junho, sem outra contribuição
a não ser habitual de 1$000.

Pare 'que todos possam t..mar parte nesse .forrnida
vel sorteio, resol Vt mos reabil.ltar gratàita
mente, todas as cadernetas atrazadas, cobrando
somente o sorteio a correr. Os prestamistas que
queiram gosar desse privilegio deverão trazer suas

cadernc tas a nossa séde ou remetê Ias por
.

interrnedio de nossos' agentes: Os prémios . J B
/",. ..

são os seguintes: I,
Om ne9aC,IU

Premio no, valor de 6:000$000
.

Vende-se" tVlagnifica cha

I Premio no valor de _ 2001.000
• cara ,·80 lado

I Premio 110 valor de 100$000 da E�tação Agronomica, com

15 Premios 110 v-alor d;.' '

15$060 ótima, confortavel e' grande CIlS'i
,

,I u Prémios fIO valor de 30$000 de residencia, belo pomar, jai-
i O Premies no valor de 20$000 dins e inumeras benleitories, Dís-

10 Prémios no valor de 10$000 I põe de grande .extensão de ter-

. 10 Premios no valor de Isenções [as para 60$ agrícolas ou divi'"
I são em lotes. ',' "

-

t Tratar na c

II RUP. TRAJANO N. IS

Seja previdente ..Vos- .

. s2�._g!:l1!º�_9jarjos em

, caíésinho, leite. chocola-
. I ' te,' quentes-etc. deverão

I ser dora avante
<, feitos

II, exclusivamente na

-Se 'rico quereis ficar
De moeda boa e legal

Sorveteria Gloria

_ I nscrsva-se hoje mesmo que -tarã sorteios de-

. : N a C réa ito M utuo .P red ia! llirldos
brindes tanto para

homens como para se-

O
nhoras.

A ue.Menos Promete_ A que Maior Numero De :il O I' sorteio; realiza-se'
Premias Entrega I

I

'I
no dia 20 do corrente

, mês.
prerrdos e("'í\ Mercadori'es

I�=�-------�.�-----���

CEPOSITAPiI(DS EM$T,A .. C,A'T'"ARINA

H O�';LE: P C K'IE' .i S' A�
, ,

FLORIANOP LIS �

MOSTRUARIO -EM:
.

'i

Tübará.
(

./

SORTEIO
Telhas de eftnento

i Não se fabricam mais e as de
fabricação atual não rivalísam
com às de cimento Delambert,

Telhas de cimento
Vende Delambert

li ones 1.100�e 1577.

" �
.

,
.

. Vela. te Magn.

,
"

.,:, <�i4(;;:: -, ..... '

......"'. MaIl4lI".
',' ....� .... -
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'11: 'Marcenaria LÍlS.�:; "1}'IU.,i... d'e José ç�"·"lMOVEIS MOJ)>:;;1,iCS peles menores pr,eç.s

I
Dormltor.ios C0m 5 peças, desde. 500$000 :

:1111 SALA DÉ JAN'(AR COM 9 PEÇAS: 650$000

.

r MOVEIS BARAT�S 86 na La... Brasileb·.
i . á Rua Saldanh$ Ma rinho 22' "

'

, ,.�"
t .'-�757t3Z'�.'�'�ã� 'Ri II 't·e. f j; te, 'fri'I ]' �',,""- --

I ,.,' -
"

JIFRACOS ��M��COSI, Iljal�el:$adria�O:!����õd�r;e76,�:.;�i:jUII'B'U CRfOStlAD O ",'.c, . �, ,

'" R A PlD 'O porque o' ,��u calor é mais intenso "do que de qualquer'" ÕIIl(o 'tipo' �d� _'
: ' '.

" fogarêiro, .permitindo- cesinhar RIais .r8pida�eDte.
"

"

;
ECONOMICO porque não há' no muúdc jnteiro conjbüstivel' mais barãto e com"mais �'

. ceIQria� ..
do que o Oleo �rú.

"

Combate as: Tosses, C ,8M O B.n porq�e-JllQéiona setn,-bémBa, e a chama SO"l ruido, limpa 'e al�I,' "
BroDc:hite,,':

- ">

,

'

'

':'> gradua-se .como â "do gaz:' '.' ,
"

,'" ��"::::���''',;{'5�=-.r:.;::� Catharros
'

," P R A T l-C;; O perque lião necessita préaquecimento, nem tem possibilidade dê enlú-'
" í Pulmonares,

..
"

",' ,,:" p:Olenlo.
'

," h-'" ! '
" ,'. '".

D J
•

M
'

di.. N'! Dôr nás costas ,B 1G.:I_EN](j'� -porque "�ãO produz��l1Danaçõe� -que. possam ,afttar o paladar da comiA�.
,

: ,t.' oaqulm a ' e,lra eves e no peito
,

S, fi G"I),� �'. porque .Iuâcicna Jetil::"pr.p!são, cóm -úm 'combustivel não explosisel.
1 ., ,

Não confundir _' ,\, Peçam só A, S:SE ..A D,�. 'porque .nãe pro,ctot tuJig�m,� nem' s 'ja' as panelas. "',,

":] IYI EO ICO--OCU LISTA VINHO CREOSOT-ADO D"A R ii T O 'porque Ó IItu'>'prêço está ao :alcan,ce' de rodos.
,

1 Forma10 pela Fac'uldade' de MediêTna da' Univer. ' O,Ole� Crú. -par,a o fogar�iro �'��E.·:-"-""-,cu-s-ta->8-0�0-rs-:�0""'-.,....Ijt-ro-e-p-ro-,d-uz--':··-u-�_.,á·
.....

t-lu-�:in-a
I "

sidade de do Rio de Janeiro
'

"A Ga""et'a'.••
'

de gaz aiul' e de caloi:"élevadi��imo'. durante I O horas. '

'"

I!..',
M O SEU CONSUMO é,' portanto, apenas de 80 réis por, ,hora.

1 Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-
;1. ,

tias dos olhos 'Diversos 'tipos e .tamanhos-c Com forno adaptável-i-E já com uma srande ven-
, ' «A Gazela» encontra-se dj;' Cur.so de aperfeiçoamento na especialidade, com o ,d"r. Psu- ., d S 1- P

a na praça+-Pcçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na praça: ,

a1 ven a no « � ao r9·
'

'.

,lc�.Filh�, no Serviço do Prof. David SaGs,on, no HosF,�!al gresso»' Casa ,::I!P':�I ..

".E';'T'R IC..

_ A, _ 'B�ui'na,to',J.olã..O,

da Fundação Gaffrée-Guinle do Rio de Janeiro .... ... . ..
:. l

/�::I,�:·�,���,,�l�_·.�:i-�i�*.E�f�,:�!,-���i,•.)�I,�zç�e�r�(,m$t:�tg�.,,���_m�'�:I�c�,�m,�.,,�c·,]��·�';;;::··'·:�"··P·�·ll·'ó·�·.�·g·!-m�," RESIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 162t.
�

-

"

1;'
.

"

iliã7ZT'i@'iM"'s'-" "�n:" ",I PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·: ' PREPARAM-S,� ALUNOS PARA EXA.ME� A . S�. "�A-
,

"

, TEN.AS DE'" RADIO, CONSERTOS E AUMEN. '�UINISTASt PRATIÇANTES DE MAQUINAS, 'MÔTe-

,Dt., Augusto ',,'. í' , , 'lOS PROCUREM
' I\ISTAS E� ,A TUDO MAIS QUE SE REFEl'tE A'

fjlar..., G� G'slJetti I
',' { ': ' -A ,t:E,CoETR ICA '

' ,1�ECANICA MARITIMA.'
'

de .Pau la Advogado I ,-TEM SEMPRE' EM' STOCK E A' VE:NDA, POI:{:1 I OS lNTEl-\E�SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SÉ Àê SR.
RUA FELIPE SOHMIDT, 9 ! ,PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA', .,

I'
':ULAMPI0 })OS REIS VALE

,
, ME'DlCO '

'(Sobrado) :

I MATERIAlS ELETRICOS, LU�TRE.S E ABAT- ,

LARGO 13 DE MAI<f>, 4.1

,8eENçAS DE. SENHO- Tel.-14GB.
! '

' jOURS ELEGANTES E MODERNOS '. FLORIANOP8LIS'

��er�����S :'
�__íiiiiiiiiííiiiiiiiliii""'iiiiiMiiiIiiiiiiiiiiiiiii\.,-o-'o

�

I, ���lf��F�i�:S�:E� A u Elétrica
.

ã'e';'f .. ..�.. {...
.

ConsultÓrio: Rua" Vicor' r'
!lA, ......... r::.'rre II I! I'

ACABA: DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTI�
IMeireles 26, I pr. Pedro de �I ..�...

, uI! I M.��1� �� �1�JIRf� rrG�'��I���T�g�'1
. .A"s' 1'0,30 e das 2 as 4 h3. Advogado _ I i I Venda e íns.talaçã� d. contad.r de luz, � f�rç.4 por
:Residencia: Rua Visronde I' ! praços modlcos so;:na Casa A, 'ELE'TRICA

.

i �,>':'" ,:-de Ouro Preto,,42-,. RlJà Trajano, n' 1

S0braJo/•. :,:i" Pene: 'Consultoria, 1405 Telephune n" 154� �

,
) < :� Fn.:, �sideneia, 1155.,

,
,

•

. ).

-'

i'
-, ,

�i ' .',!_ •

�G"" DE HOTEL,
M O'D E R,N O

Lagllna •• St•• Catarina

'Proprietario:
João Ku h m

E� o MI�LHOR D \ PRAÇA E NÃO E' o MAIS
CARO.

,

BANHOS QUE \lTES E F!<!OS A QUALQUr.R
.

/
HORA.

LUZ E AGUA CORRE[\:TE EM TOD0S
OS QUART()S.

Tratament�'fidalgo -

•

\ Assedo e prontidao

__ o � �.� ... ' ........._
�:.

,�...,.
. .

q .1.1 g
0_° " .. ;_

'"

'�CapIt81.
'-

10G.()OO:OOO$OOO
'inado da:,rii.rvà" '259.74-&:100$000

EXECUTA TODAS AS. �PERAÇÕES';'13ANC;ARIAS
"

AGENCIAS E' CORRESPONDENTES'EM TODO o
'

PAIZ
AGENCIA LOCAL,: 'RUA TRAJANO, No 13

Abona,:em', conta corrente, OS segúültes juros:'
. Dep. �em Juns (CO!t'lE�CIA� SEM LIMITE) . ,�% ala
.'1'. limitados (limite.' de' 50:000$), ', .. 3% ala
Dep. populares (idem de. 1-0:000$)' 4% 'aIá
De,. de avisG prévio (de quaisqúer quantias; com retiradas tam-'

bem de quaisquer itÍlportJ.ncia�). '

.

�om a.Viso'pr�vi() de 30 dias '.3,5%.aH
ldem de ,60 d!as .

4% ajà
idem 4e 90 dias ' i..5% ala

OEPOSITOS' 'APRAZO-:-FIXO: ' .

po 6 mêses
."

,

" 4% ala'
por 12 mêses • 5% c

,i

Com renda mensal 4.5% ala;
LETRAS 'A PREMIOS

por 6 mêses
"

,or 12 mêses.
. . ,

Sujeito' aó sêlo' proporcional.

Expediente: qas 10 ás 12 -8 dã$ 14 ás,
Aos sabados: das 10, ás ,.11,30

.

horas
'Endereço

' telegrafic:o: : S!TELLITE
>

T�LEFONE
'

''.', ." 114
-.,'

·�;l�;�;�/��.( '�} :''
.

4% a. a�
5% c

15 horas

,
'

E T" A ,lND[e.

.�

. ' D. Joio d•. Silva Sllver,.
,

,

" � o MELHOR TONICO I

.

- .....(�::"����� �-.� ""_ _._
��.-..r'___ -- � __

"

I
:4

Clirdca ';:em
.

'., g,e:ral, ',. _

Advogado
Rua Felipe Schmidt, .34

r,: Fone 1631
i

Medico especialista em:
Molestias do EstoriJago,
, Intestino, Fígado e

!

Recto
.VRA RADI€AL DAS' ,

H�MORI\HOIDA5 R VA- '

IUZB3 SEM OPERAÇlo
E SEM DGlt
OONSULTAS:

A' Rua Trajano n. 1
,Diariamente dai 11. AI 19 hs ••. ,

r Cln'ótto, {"��J.iI1Çã,•. I' � ','I.za
.8�m :,ficoriom'ia
�S6 1195 Trabalhp5 do"

..

.� � C.n,sulto!�io Técnico ..de
IVO )!A�! CAUDURO',,:PlCe,OLI

Eng,��h,�lr. _OJvll'
�"

,;,�·:?:o,fjasi\.3nais h;f.lto_Hr��.d_os· 'p,Si,ra
..

os ramG�,,�.',e:t,,,_n f:"ua ria
Admlnlstraçãe. cQnstruç<âo 'e réf�r.ma dei

pàlameotos. em '�,re,st��ões '

t., ,.�

Dr. Pedre tle Moura Ferro
I Advogado
I Rua Trajano 1. (seb.)I ..:.......;;._. .. ." . ,

II, Accacio Mo,�1
, ,

!
, ,:.

re ira 'tem"'seu .. escrip-'"'
!

tório de ,advegaci� � rua

Viscondé ce OUi:Gi IPrete "

,.,' ."� 'i� J-

1 •

A Instaladora de Florianopolis. com especiali"
dade em • artigos ctetrices.: histres; plafo41it'r�§. 9:que
ha de mais moderno. ,;;�'.e

'

0, ,:<.' � :,::-�. H
,

" Executa ínstalações de Í'�i e 'forç'a d� 'ac:brdo _I'�com 'o. regalamento exlgído pela Diretorla de Uu-
'.

mlnação, :
,

., .

....

Vende os afamados medidores marca Sierneris. '

I

Bua TrajaDO i;·)'1 Fo..� '1.&;14' :-

,N.) 133', 1,-
.": '.:

.", ',.r,,)

[) OIS
Produtos de ófirhasQualide·d.-
Refrigeradoras ,N,O.RQE'

Rad'ias�"'PH'IL'C'D
Distribuidor para o Estado:

:..JOSE' .. DAUX,
RU�''CONSELHEIRO IMAFRA 10

.-

FLORIANOPOLlS

Frejé:tws ,el"'Y1-,>ge,ra I
•

"

..:' ".
,.

•.

'

�

:!' .;....-

\"" Escritorio,.centtal : Rua 7 de Seternbro, 47

LP O r t o Uni i o
n. 70. - Phtne; 1�77.

Cabn Postal, 110.

r '
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-'P';·

:A Ga�eta
',.

r:ef�aara Maniei- Vende-se
.

em (ari-11.ai de Ilerianc- tl·ba' o,cale e, Restau-,
. '; rante Palaeio I

P·o' I·,s NFORMAÇOES: Barão de Rio r'
'

.' Branco 388-Curitiba
.

.

. 15 V 1

etJuerimentos
.

um'a
. Idespachados Vende se maquuia I. - de' escrever, ;

marca REMINGTON, por I
preço de ocasião. Vêr na

I2asa �iscelanea, à rua Tra-
jano n. 12. ,

5v.-1

DIA (;

De ordem do senhor ca-

·Incendiounse um

navio do Loide
Brasileiro

"As
.

Americas' " não
""",. .

sa(rmais um cnn-

linente"
WASHINGTON. 6 -.,- O mi

lt:.d' d:a Guerra, u. Woodring,
1lll--Il'B .tleclarazões • qua f�z parante
ti �i8são or�aDlent8fla da C.·

, ',;;8r.i acentuou:
cÂ tensão muodia-l e os no·

'llS armamentos' fizeram o povo
. :lIm�.:ricano compr,eeoder que a 5ua

:1'f'g,pf'DÇ� não' estava mãis çaraD'
tida. pelo\,·,�eanos. Atl�ntleo. �
Pacifíéo e que, no lIentldo mlh
'l;i:I-r,}a8 Americaa não são mais tIro
•cf;hfJoente ).'

Tentou- ªStI
. .

·saSlnar
JLONDRES, 6 � Um indiv�.

«Iuo df'�eo(Jbecido t6BtOU 8uallil·

lIlar a tiroll a duq'ueza de Kent..
A duqueza foi alvejada' em

BqlgrlAy.e Sqaare, quando entr�va
Dum :'�utornovel••a& elcapou; de-
:ia. .; "-,'; .

.

•
'

_ O a.ü�o�;d.o'" � tentaso fOI p:reso
pela ,oI.:!

..

'lnJt.[

CASA 51 LAS
AVisa a sua distinta Ir. guez'a e ao publico

em geral, que abriu uma expos'ção permanente 10s
afamados Moveis Salo:mão Guelmann, T a rua Fe-
.Jipe Schmidt 36.

,

Por ser o melhor entre os melhores, dispensa
a propaganda.

.
,

Continúa como' fabrica e deposito
RUA CONSEI HElRO MAFR.�. 72

.,'.

�(.

® � �í
INDUSTRIA BRASILEIRA (

()

FABRICADQ COM BORRACHA
DO AMA'ZONAS' QUE E' A

MELHOR DO MUNDO.

lO.

Agente,
vendedor em; . '.,.1 �.:>.'

,Florlanopo�ls

PRE-·�8'
'çíô o I(ltOCY(LO�

. ,

RADIO

•

Programa diurno
De 6.15 'As 17.30 horas

Programa noturno
De 17.30 ás 23.00 horas

murllo Calaos
Lollta FronçQ
Orlonõo Silua
Bob Lazy
Anaré filho
Orquestra ae Densas'
Radcmés e Ali StOJ s
Ró!glonal dI? Dante SantorD
f-1's horas certos, 'orncts falados com n o

ticlos em primeira mãe, fornecida"!,
pela A HOITE, sob o potroctnto
00 SAL DE fRUTA EHO E 0.9
EmUL50 OE SCOTT.

A's Zli30 í'AHCÃO 00 DIA' _. Esrrlta
e: inl rprelaõa por Lamartlne BCl!10,
uma oferta (la casa ae louças "O
DRAGÃO.

..
'

5pllu�!i!r Oe stuaio: felso 6ulmarões
e Cecilia 6ençalues

Afonso Delambert - Pedindo
sejam usadas para a fachada do
prédio que está construindo as

proporçõea constantes da desenho
de, perspectiva janto á planta
com reíeeeneia aOIl vãos da jane-

Ed
·

t I'la-Apréilente uma planta para)

I"qu� mel�or se pOISa juli'ar .obre
,

�"
o requerido. ....
Marie Eufrosina Ferreira-Pe

dindo auxilia para pagamento do
aluguel da casa da escola -Co- pitão delegado da,Ordem
IDO re9uer. . . ..

Palitica e Social. responden-jMana da iil.ofla Pisa+-Pediu-
·do. pela Secretaria de Estado

Ido trsuâferencia de lançamento d Nó' d - S t

dq eempartimento n. 24 da Mer- �S. eg CIOS .. egu�ança
cà'tl. Público bem como da cau- Pública e de conformidade

Jção feita Desta Prefeitura-Como CO!11 a solicitaçã r., s nhor l
requer. diretor do ser . '.'-";

,

! dn ;","inistério' p.', li, .U� -.i I
,a exmo. H. Inre., (.jl Fe-

. : ce ai em oficio n. 662, de
16 llf' maio de 1939.
Faco público que, nos ter
" do «§ I' do art.22, do

Código Florestal do Ministé
rio da Agricultura», aprova
do pelo decreto 23.793, de

SANTOS, 7-Irrompeu, á nol- 23 de janeiro de 1934. «fica
te, um violento incendío nas proibido fabricar, vender. ou
caldeiras do vapor «Mandú .. , do soltar balões, ou engenhosLoide

.

Brasileiro. Os- bombeiros de qualquer natureza», quee a tripulação combateram o fo-
possam provocar incêndios

go usando mascaras contra ga-.. �" .

f" ,.

zes, O navio foi isolado. Não

"
� O, campos ou nas iorestas.

ha vítimas. Os infratores ficarão su-l C·ARTA'Z'.[ç-.F.oram devoradas pe. lo fogo jeitos a detençã« ate : 5 dia;;,'
. .�ji

50' toneladas de carvão das 500i
e muita até 500S000 na �. DO DIAque se achavam no navio.
forma do art. 86, inciso 3),. Car-ga ... Corre·o - Passagelro

I
,;

do mencionado Código. além Modemtssírnos aviões JU 52 ligam com a rnaxirna
•

das penalidades previstas no segurança e i ontualrdade, PROCRAMAS_ DE HOJE:
PrésA o.�befe. do fi.- art. 1'35, § único, da Conso- BRASIL--URUGUAI-ARGENT[�:\�-CHILE.- BOLIVIA--PEH Utado

.

Maior do fixé..- lidação das Leis Penais
S

� ....JIl SI

te" �d LI' ...a .

Odeon, olIider dos
eifc), Il"la,udê. Físcalização ,de,·Ar. ax. t-: �nulçl1 0_ ·op ar q8iM cinemas

Munições etc. Florianópohs,
., - -

'-'. -'.-��"--'- - '\1"" - ..j>,. - -

"z::: - -,

".

�ASHIN�GTON, 7.- A r- de Junho de 1939. Agentes: Carlos Hoepcke SI ÂL A's 5, 7 e 8,45 horas:
Policia dos btados Umdo.,. ALCIDES BAS ros DE .

. .t I Dick Foraop��jd� da Poh�la �é Londres, ARAU'JO' (RCA CONSELHEIRO M�FRA, i34 - Floiianopolis
Vigiava, ha vanos dias, o chefe Fj�cal Geral do S. F. ,A. M.I TELEFO'\J} N 1.500
do Estado Maior do Exércill

'I
J"IP 4 -- ,; El pp gln......

.,Fep�bliçeno lrltodês, .sr. SOfO
.

,

';'-.

R!lssellí cuja' prisão foi efetuada _
..:... ........

-

em Detroit.
.

Essa prisão re�e$te-lIe do
maior significado, atendendo,'
que os soberanos deverão cbega

.amanhA a Windson, cidade ca

'ft;\lden�e situada nà fronteira de
D�ltroit, ÓR margem. opostt& do
Rio Detroit.

Amanhã:

A TARDE • Teatro em Casa' Fcot-Bmt,
,

.A NOI1'.1: - releste Aiaa. Emilinha Borba
f Ernanl Oe Barros

A's 20.00 • PRE-8 Em Busca de 'ralentos
Um progrolT'.a para cclourcs.

em

Luar no campo

PARIS., 7-Bonnet leu perante
'. o Gabinete a resposta da Russia

I ás pro.�osta� f.ranco:in.gleza�. ��.formacao de uma trIplIce ahsl1ça
I ele paz f! declarou que ha certol
I pontos de vista dos governos da

I �raflça e d� In�laterr� q?� pre·
CINES �OROADOS I'

CIsam ser discutidos. ( s mlDlstr.oS
flproval'am a� discussões mas ín-

R à 7h', forma se que a,las não serão tor-
I

ex. SOlas:
: n!ildas public83. O ministrQ do

l Amor Hawaiano com lv\artha:1
Exteriur predi!lse que a8 propos-

i R Sh: I R B.b tas. frnncezas d(l um pacto de mu-
I lIye, :r1f-y oss e t't tua assistencia com a Turquia, BUfOS "lrrão a sua definitiva soloçltr,'" e
lO d' .

"
.
, J k O: k' 'qce o prublema de San Jak se-

n as muSIca IS, co� ac .� .'. te ria aprovadc pela Turquia ne!\tt'8
e Lyda RoberiJ. prQximos dias.

'

..

�"'••••••••"•••••Qee��

I·
' , I'

I . SociudadeCooperativa I

ht}��;perial, as 5 7 e 6,J0 J d� Resp. Limitada
I

I
II '

•
D.cl1samos para viver � COIll I Banco de Credito Po- I

Don Te 'y e ],:1 'lU lirlf' : pulat e· .Agri,cola' de :

'):ck�;�:Y. o �detive -'0•. 1· ,p"m��!aB.�::�r::d.�O
tinuaçd '. pm Santa Catarioa

. . I' .

Preç(!): 1 $ 00 I Flmrlado em 26 de Maio .

I de 1927

V-END·E-S.E:' i EMPRESTIMOS DES'

I
CONTOS COBRANÇAS

-um terreno 'com ca�a,'agua' DEPOSITOS:
corrente, pasto, laranlal de diver-

I
'

sas qualidades -. um terreno' com .

á
.

t
•

.

•

I'
.

VIS ,a, aVIso prevlO, ,mi-past6, agua corrente. terra para t d f' •I t
_.. a a, prazo lXO

p an açoes. .
,

I
\

R
Distancia 3 quilometro8 ue

Bi-I IR: b t OI
· · MECADO guassú. _. Tratar com á' Vva.· Rua Trajano� 18.

. ·0 e·r'.o .··IVe'l. r.-a PUBL'ICO 12 Paulino Teodoro da Silva. no. Edificio proprio ;- I
I mesmo

local.
I

.
..

;(E�quina) ''':""'1 V ,

-

�.'.{<
••. (

.-

. __ .
� /. .� .�- .' �.' , '�: ....

VENCEDORES' ENTRE OUTRAS PROVAS; DO CIRCUITO DA . GAVIA - CORRIDA
.

DO eMPADAO E RAIO MONTEVIDtO - RIO. �

c o íniclO do seri;ldo
Frolltt iras em chamas

com

Johnny Mac BlOwn

Preços-I $000 .

Geral- $600

Preço: 1$000.

Pl"ls.. de B'" opera
rio rel.eionatl. COID
.. atentado á duque-.

za de "eut

LONDRES,7-Um operario de
manufatura de 8�0 foi .,relo e
acusado pela policia de 1'098e ile
gal de uma arma do foge carre

gada «com intenção ...de pôr em'
perigo a vida e propriedade»,

Essa prisão" está �-'relacionada -
com os tiros disparados ontem. á
noite contra 0- automovel da du
queza �e Kent.

,
.

o � ...hjnCl!t_ frOídeez
toma eonbeeil.euto
da respo�ta russa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_.- -

"Feder'e i,g"
-

.. '
.

nal' pQleja" �oje' á
Konde,r'.'.

O grande pré'lia $ patrocinado pelo Clu�
oe· dos Funciona,ri"os'·Ci'víS d",s S. C,atarin.a.

A GAZETA

Floria�opolis, 10,,6,,193�'
e "�Estaduais',' em sensació ...

terde, no est"adio "LXdolfo

A GAZETA

'.

DESPORTIV·.A
Murilio Nei

RUA I:ELIPE SCHMID'f N. 5 I I .. I;
.. or anopoh. r'

� ...
:'
...

'

.... :. ..,::'::1:

LOTERIA FEDER·AL" \ .. .:

QUAR��S e SAB"�DOS
Adq,uira o seu bilhete no

SalãD ProgressD"4
O Unicó'!

ATOS OFI"
'eIAIS' -'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


