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Oliveira Bocha
:

I Está na ordem do dia falar da falência do ensino '._secundário. E quasi todos os articulistas que ao fáto se

I referem vêm nos- alunos as causas determinantes do Ira- I ."NO
casso", ' , _ ---------,

..
'

Mas porque, quando de justiça, não se procurar re-

'I partir as responsabilidades? : O h·
A

INão é de hoje, por exemplo, que se vem' pregando': S C .neses enve,." ,

contra (I ensino livresco. Infelizmente, porém, nestes dias :
• que correm e em que estão assentadas as bases psicolo- 8 nenaram O vinho!': " gicas do aprendizado, vemos ainda professores, não só do I I

i c,urso primário como do secundário, limitar suas lições � Q' ,_I
puro trabalho de. exposição. ' ': TOKIO, 14 - A Agencia 00-"

I É ainda o tradicionalismo que impera em não pou- • mel noticia que dois secretários
I

cas escolas. É a força do hábito. t a rotina de cujas ma- : do consulado geral do Japão em :

i-�Ihas é mais dificil desvencilhar-se do que ás vezes se : Nankirn faleceram domingo, de- �
I pensa. ,2 pois de terem sido envenenados l \ NA ". MOOE I A�"

, Rotineiros há_de muítas especiesvHã-os, por exem-, � éq_I;T! u):n vinho chinês, num ban-] _ �: pio, que o sã� sem s.a_ber�\lêm .muíto; �:tuibeheda:m-se de
.. @l·fqut!:te r�al.izado sábado á.nolte. I

-"'-.--.--: ):
.. -a,,'1l!I ftn D'IAS PAR-A'II tal fórma das Ideias alheias que, por um destes, fenome- � Presumia-se. que, o, veneno,

. iil['i!
Jil O I' G"" "M"I nes de auto-sugestão, acabam crendo €Jút: tudo quanto ar- 8 tivesse sido lançado: no �Vft1hõ') '� ..�:t� ':�11:i : g.a . oes

.

()R-
S mazenaram na memoria � cultura legitima. � por um chinês hostil aos jÇl.P9�;� _!si .._,,.,

� teiro nos, 'Estados'I ' Pertencem, no dizer de Dewey" ao rói daqueles para g nêses, segundo comunicado for- i'
,_

I '}quem «saber", «é corno o total daquilo que se' cónhece, a necido a' noite pélo Ministerio
I
ii' U'N�g'\DwrAO DE JOR• do modo como é ensinado pelos livres. � uma cousa ex- t dos Negocios Estránjeíros. Ou-:..f� 'Ii. i:J"",a,.A.� ,_

I Unidos, teríor, uma acumulação de dados, como um armazenar de : tros convivas ficaram enfermos J ' .

I mercadorias em deposito, A verdade existe já preparada I, depois do banquete, mas 10- NALISTAS': e� algum logar. Estudar e então o processo com que o :: graram restabelecer-se. >. WASHINGTON, 14 - Foram

•
individuo absorve o que está armazenado". �'J fornecidos os seguintes detalhes

ti
E é de ver a empáfia com que os llvr-scor :1 .. -.- .. ---

RIO 1 O ... sobre a recepção de que- será
d it d' f rl �\ i ,4 - presidente da e�1 que houver SIGO feito o re-. alvo o general Góes Morit-ir.i,' et am, nos covacos a PSQllll'J3: '<: SU� .:J:;Jara.,:a .ic ::::, ��, I f��publica, considerando que o gíst O t d t I

v

.. bença ... procurando dar ,� l' '.:;:' -s l,' r , •

", ;';::;;/0. f
�

d
· AI J 'I' 1 262 dO' ro., p_resen e e:re 0-

ell chefe do Estado Maior do EX"r:-

l. Julgam, que são tornados a seno. n _\,'; :L;,;; S':;I .�" o são. (i,: UP'áram a pnsao
c, :�',rc\od- er ln('39' ,

.

e I de, entr�ra �m vigor na dat .. de sua cito Brasileiro, que chegará a

&'j
� ,::31(. e }, ., publicado no pUbltcaçao., Anapolis no dia ,20 do correnteAi, porém, dos que não lê n pela sua cart'tha, isto ..' '

,I «�::;_rlo Oficial», de 12 do mes-
"

� é - pela cartilha que adotaram, porqu , a sua ainda não e carregr:.ram o rnez. Uma esquadrilha de aviões
) foi publicada. \ I :u mo mês, pelo qual, se permitiu escoltará o cruzador -Nashvtíe-•

•
a inscrição provisoria dos pro-.

Mas o diabo é que O�; livrescos. quando falam de' I d d C I f"
. • na bahia de Chesapeake até,

cátedra, usam ainda o -rnesmo processo dos «contos)' .• , ze a or a o onlil �?SlOfials .estranJelros, nas co.n- A ESPANHA Anapolis. Haverá uma revista: I '- dições estipuladas para o regts- EContam o que leram, para vencer o programa, programa : t êO d-os jornalistas, bem assim
na scola Naval. As tropas do

organizado á moda classica, olharesImpactentes nos pon- '. BUENAVI�TA, �'lLad? de �.), u0S brasileiros que lá exerçam na-O quer ai-
forte Meade realizarão uma pa-

.teiros do relógio.

I �orado, 14-:-Cmco jovens, cujas suas atividades para agencias '
1- rada deante do general Góes

I' Explicain mas não aplicam. Esquecem-se de que Ildadeg �sellam en.tre 17 e 23 ano.s, notictosas estranjeiras ou como III- I Monteiro. A sua chegada a, esta
educar não é «transmitir conhecimentos». Falam na edu- ,i conseg?lram eva�Ir,se da Clllo()w.' correspondentes de jornais pu- anças m I I &I I capital, o gen�ral �óes Montei-
cação funcionál (está no Iivro)-a uma classe que boceja I' Cerrecíonal do Estado do Colora] blieados no exterior, antecedeu

! ro sera recebido a entrada da
.

ou toma apontamentos para as sabatinas tradicionalissi- do, levando/come refém :) zeh l-a!Y:!n3'S, d,� tres semanas á ex- tares I cidade por uni esquadrão de
mas. O pm.fessor que "expôs»o valor dos testes não tem ... I dor Walter H. Johnson.' ; i Hnção do prazo de 120 dias fi- II

cavalaria e por uma banda que
tempo para os, aplicar.

,.

• Não obstante, o sr. Jubn3op: xado' para a inscrição dos jor- escoltar�o o ilustre h?spede até
Ora, os testesl Para o livresco, o teste é a citação : foi pós.to em hberdade a uns Ol i na�htas no Distrito Federal' con- PARIS, 14-A Espanha deu a EmbaIxada do

.

BraSIl. O che-
de nomes estranjeiros: Kilpatrich, Dewey, Piéron, o teste e to quilometros do i1stabelecimentw! :;iJeramio tambem que os'dire- garantias á rrança de que não fe d? �stad� !\'\alOr do Exercito
por que tambem desejam ser julgados. : após o qll� os, evadidos d,e5ap:l' Llres-proprietarios de jornais, ingressará .em aliança militar bra.sllelro vIsitará Os Est�dosE os nomes são citados, de outiva, pelos alunos. : receram em IIIl1 automovel de que, n30 ob:iveram sua inscrição! nem assumirá qualquer pacto U�ldos de le�te a oeste, Il1do
Não se familiarizaram com os autores: ntmca se clfidou I lograram apossar S6 d.epois 9ué! p:ia çir.cunstacia de não pode-: militar com a Italia como resul- ate San F.ranclsco, regressando
lhes dar uma bibliotéca especiaJizada. E as lições são

Q d,eixaram a Ccl0nia. I ret� exibir carteira profissional, j tado das conversações entabola- por DetroIt, a Nova. York, on�eacumuladas na memória: nunca se pensou êm fazêr uma •
'

',que, ,na-:confor01idade do artigo! das pelo sr. Serrano SUller com perman.ecera do dIa 8 ao ?IaU experiencia, em colpcar o aluno deante de um fenomeno' •
. >

.-

[,1:: do
,

4eCÍ'-eto 'numero 22.035, I o cliefe. do gover.n� italiano, sr.
10 de Jul�o, voandc �m �eguI�a

desta ou daquela natureza. E as aulas correm monotonas I
,

Q':- 29, ue outubro de 1932, só é .Mussoltnl e o mrntstro das Re- para M�alrde onde. ficara o d�a
e frias. Bocejos e indi:::ciplina. Porque o livresco que se I., 'Roosevelt ·d i fornecIda aos enlpregados, e.lações Exteriores, conde Ciano, 11, partIndo em aVIãO no dIa
refere á: educação ativa não a sabe praticár; nunca jamais COnVh. (1- usando da faculdade' que lhe' e o chefe do Estado Maior do,

12 do mes�o mez para Panamà,
pÔS o aluno em situação de iniciar a educação de si mesmo,de- : _ ""

I I ! confere o artigo 180 da Consti- Exército italiano, general Paria-J °d�deI4indspe.clolhnará o cana1.G!'losenvolvendo-Ihe o espirito criador, pesquisador, artistico, I'do a Ir a ng (1- 'tuição, resolveu prorogar por � ni. I
Ia

.

e JU o o ,general. oes

tornando-o capaz de emocionar-se pelas cousas bélas da
,

I mais trinta dias, no Qi�t[lto)�'e-_! ---=-:-:-� _ I Mon.tel�o regressara ao' RIO .�tnatureza e pela vida da criança, a-fim-de adquirir for- .1 terra ; I deral, o prazo fixad.o pelo.arti-IAs Jovens, e IJane_Ir_0_,. _te personalidade irradiadora dos memos sentimentos, a
!!O 18 do docreto-Iet n' 910, de '

UI.seus futuros alunos. 1.1 30 de novembr,o de 1938, '-'ara I O
'

-

m·.
I tllnatUln-A experiencia ... a educação funcional .. , os pr<?cessos... LO�DR.ES. 14-03 iornais de�. 1 inscrição dos jornalista.s que i serviço .., i , '.Pensam os livrescos que são ultra-modernos, e que têm : ta t I f . ,

t
. ,

d Ias auto dsóll'da bélse cientifica, porque a isso se referem. Esquecem- ' . caP.I a In or�am que os. reIS, Ja s� _e!lcon ram 110 exercICl0 a

I ' I.llltar I ri a-I bntaOlco8 convidaram o presIden- proftssao. ,

se de que, de acôrdo com as· proprias idéas que tradu-

I i te Ruosevelt para visitai' a Il}- O registro dos dirdoreS-i)fO- I
' d

..

1"'"zero, a fisica, a quimica, a psicologia são cíencias ! glaterra. Comentando a

pos�ivell prietari0s d,� jornais será f�ito, I
' es Ing esas-

que só se aprendem, da verdade, mediante a ob- :' viagem do primeiro inanrhtario nu Distrito Fed�rJI e nos E,ta-I BERLIM, 14-Consta que, se- .

'servação dos fátos, a pesquisa, a exoeriencia., : i d? A.merica dt} N?rLe, ú� jÚ[,{13is J dos', independe�t� da exig�ncia rá p:omulgada este a�o a It! ,..
'_ �Não se lembram de que «a distinção entre o apren- :! dlze� que ele s;-rl8 alol'luc no

'I costante do �rtlgu 13, alill�J D, que Impõe· a t?das as Jovens �te i TI;cN!SIN, 13 Antes de .c�_dizado pelos sentidos, pelas lições de cousas, exercicios
: palaciO de Buckwgham. ,dO decreto-leI n' 910, cltado'125 anos a obngação do serviço: �untcar,-m a d.ata exata do In�

de laboratórios,-e as puras idéas encerradas em livros e

I:
Outras informações. proced�n- i Consistirá a prova d� profis:>ão, durante um ano. I CI.? do bl?quel� da costa .cl1l

assimiladas (segundo se pensa) por uma milagrosa fonte tas de Hide P,Il'k !'fi Nova York apresentado pelo diretor-proprie-j Essa noticia foi dada pelo sr. I
nesa, os: Jag�nes�� .adverhram

de energia mental" e uma perfeita, manifestação 'desse an-
• afirmam qur. o rei GeorgeVI con·: tario juntamente com os demais' Sirup, secretariQ de Estado do' as autorldJde.s b�ltal1lca� de que,

tagonismo (atjvidade e pa�sividade do conr.ecimento) em I i vidou o presidente R'1o'!!evelt dei documentos exigidos, .uma cer-I Ministerio qo Trabalho, perante
a co�cessao _Ingflesa seria tIo:educação. I: acor.do com as ceri�onias diplQ I tidã�, f�rnecida, nos, Estadi;s e

I o�. membros das Caixas Econo- quea a se n�o. ossem en!regue�Mas não é bom lembrar os laboratoríos aos que tu-

I matIca,B, .mas o p�e8Jd:nte da na� i Terntoflo do Acre, p��las Juntas; mlca.s da Alemanha Central, os qu�tro chineses s�spel�os :do aprendem J:los livros. Nunca pensaram em organizar ção ameflcalla tena feito ver ao
I Comerciais ou cartorios e, no; reuntdos em Magdeburgo. ass,:sstnato de funCIO,nafl?S 3')

um. Para que, s,e os livros contam tudo quanto neles se e rei da Inglaterra que antes do Distrito Federal, p�la s�cção I Atualmente, no principio des- governo controlado P�IO Japa0.
realiza? I j proximo a�o ser·M:te ..ia impossivel c?n1petente do D�partamento N_a- i te ano! o serviço obr�gatorio só

São os livrescos verdadeiros parasitas intelectuais. Si • fazer tal vIagem. I ClOnai da Industria ,e Comemo,' se apltcava para as Jovens que
se lhes tirassem as ideias alheias (as suas douradas penas ai"

.

, ! do Ministerio do Trabalho. I desejassew empregar-se, mas a
de pavão)--'--ficariam reduzidos ao que são na realidade: : --�-- I Aos diretores-proprietarios t'e-: decisão do Reich foi tomada em,
um projéto que gorou. gularmente inscritos será forne- ,face da penuria da mão de obra:

: t, LenbQ Delambert I cido um certificado, do qual de- 'e, assim serão aproveitadas em I
•••eeeeee._..eee�......I!'t�'1ll�.���t{lttl....e.e�•••e.ee··1 FBUC 1.100 ,verão constar o livro e a folha: dive.rs�s serviços as jovens dis-I TIENTSIN, 13 -As autorida-

,
, ,', : pontvels. des japonêsas informaram o

As erian�a8�exnadas O g::' -t O te' ..,1' : MACHADO CIA III
.

consulado dos Est d
'

U 'd
:..II.orante a revoluftã'" LXerCI O· n r "Ja' e' tempo de grl·_

, &.! ----�-,�--- .. "' ._ .. _•• _ .. w
1'< f

a �s nt os
._ '" ....

A '('oelias e Re resenta .ões
' 'e as concossues rancesa e in-

e8panllola -

O quer
g
C', tI 37

ç
• UMA ASSINATURA MENSAL gl�s::\ de cj:l'; o bloqueIO come-

amerlcan ta r.· "alto" R 'IX� pos;. '7 5
.

DE A "GAZETA" CU:;TA çará no dia 14 do corrente.' ,

MADRID. '14-"-0 ,ABC, revis-!
. FlôRf�NO�Ot[S i,

APENAS 5$000 I
ta micioHa, transcreve uma nota I a paz '-Ie:n 'que salienta a �rt'ocupaçã.?! 'L\)N?RES. 1�-� �repollito I Sub-agentes nos principais

.

BaII•• jMpOn••a.
do .overno em repatrIar as cn·' WASHINGTON, 14 - Fa- dOfl IDcldentes antI brJiamcos que I' I rnuni�ipios do Estado. A s·.tuaça-O IIn;8 exiladas pelos governistas lando aoa novos cadetes mili- se vem produzindo na China, nes· _I__ CHUNCHING, 14 - As no-

·durante � reyolução, e. lamenta, tares, o presidente �oosevelt, fes I1ltiUlo� tempos, o «Manches-

[' -_'--_ _;_-- d a Checfts tic!as cl�inesas indicam qu'e as

ue 8spanh6Is ora VIvendo no

'[
entre outras cousas, afirmou: ter Guardlan» ('!scr�ve: «Certa-

1 1 05 t' ,V
..,

I baIxas laponesas no começo da

Iel!tranjeiro, quej�9m impedir �81e Desejamos a paz por meio de meóte é já temp? de gritar: CA,F I • recru as para . I'" 1(, contra ofensiva já se elevam ,a

l'epltriamento, Visando com esse 'um procedimento honroso em tol,.. O governo lapooez devenaJ • N _ _ ,'" ovaqu Ia i cinc� mil. ho�ens tendo perdid.o
Resto, desnacionalitar milhares nossàs relações internacionais, ser respolJsabilizado por esses in- a aVlarao bntanlca ,.,':,f."

"
'

,I �ge�I��t����gSi�:spo��antpe�ni���;;de .quelfo!l e inocentes espa- porém êsse desejo não deve eid�ntes e prevenido do q'Je
. J?o- �

-á�
lIhóis.

,
ser tomado como fraqueza. derla acontecer, se

.

esta pohtloa "'.D�RLIM, f4-Alguns jornais I de Tchiang-Tsi' nos sectores
Nosso Ex�rcito não se ,desti- continuasse. LONDRES, 14-1.10S-iov�n8 estrangeiros deram a noticia de Oeste e Sul.

'

na á agressão, á dominação, ou ,

,O governo inglez deveria tratar re�:uta9 alistaram-se ,?ur_.ante" �
I qU,e p gov_:rno alemão. cogitava Entremente� esta. cidad� foi

á imposição do temor. E' um com (')I!I gabinetes de Paris e de ultI.ma'semana, na, i aVlaçao bn·1 da .anexaçao pur� e SImples :ao bO?1b�rde�da Intensivamente pela
corp'o escolhido de homens bem Washington, cujO!rinteressel!lforam I tan�ca; contra 32,6 n? mesm9i R.elch da Bohemla e da Mora" a�laçao Japonesa que lançou

ASSU�ÇÃO, 14 � O Colegio I instruid�s, de �rande competen'" tambem afetados, das pOBsibiIi; p'epodo de 1938, o que eleva a via. ' ctncoenta bombas na zona oes-

�eitoral com 8 presença de 210 I cia,
e em condições de defender' d'ades de exercer pressão eeaI10F ·9,643 o t�Jt�1 dos piloto!. ob�er-I Estas inform�ções são form.al- te, Nesses ataque� to�aram P!lf

embro;, aprovou a formula o. pais com a
..
força quando a mica sobre o Japão.' I "adores, aViadores e aprendizes I

mente desmenhdas pelos meIOs te 27 aeroplanos ntPOntcos. QUtn
stibltrribia-.Riart, para o qua- SItuação o eXigir. Seria cometer um grave errQ nOl MI�stadl}9 na �via.ção mH;t�r, ria ,al�mãe� �om�etentes e pelo pro- ze apar�lhos chineses levantaram
•

piQpre�idencial de 1939 a 1940. Foi tambe.m. o�gani�ado pa_ra Extremo Oriente tolerar a pratiea remo desde prImem� de ahfll do, prtO Mlntsterto da Propaganda, vôo afim de dar, comuate ao

"thgeD�ral Estigarribia, que �s' _tutu contra tnlmlgo.s Im�essoals, de atos de' agressão em troca de .corrente ano, contra 3.444 para I que afirma que o governo. �ão i�imigo. As informaçõt;S oficiai�

tá de re�e,s0, ser' recepIdo co�o desasfres, epidemias e ca- proDieslas de neutralidade na. 88 ce..!: T)rimeiras Remanas em
I
pensou nem pensa em modlftcar dlz.em qu� f.oram abatIdos tres

trhlDfalmente per todo o paul. Ililmldades., que!ltões 9urop6ae>. 1938. 10 carater atual do ,Protetorado. aVIões Intmlgos.

i�,

Ent'l'ada._j({_. 1 .....6....... 1 lH.�
bi:l.hida..__.--_ .. [: I 19_

h.E<·'PÜ!\' SAvEL_.� ... ,_......._ ...__:-_..,. ._ ........_

A
Di retor-Pr"prietario .IAIRO CALLADO

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

i NUMERO 1485

-PARA o INVEJ1NO·�,� .'

Fina Confeção em Lãs, PEI.ES� Angorás, etc.
...�"ILLEURS--C�SACOS - C�"PAS

e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

Iniciarão o

bloqu�lo '

J1roclamado eleito o gene
ral Estigarrlbia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta
, florian,opol�s,

As comemorações de
11 de junho

SIU:;R.I,TABIA DA SE
GURANÇA PUBLI,·

.

(;A
'

Antonio Luh C. de Sá-
'Sim.

Antonio Luis C. de Sá -

:Sim;
Heimich August Milehle-

�"mo requer.
Hertha Moehle--Idern.
Erich Herning-Sim.

f.1 Carlos Hoepcke-S(A -�a
'Jlue.s� \ pt:ld verba n. 650 a

impott�'ncia de 350$000.
,

Carlos Hoepcke S(A Ao Te-
fouro.

, Erich Heming--Sim.
Jaime dos 'Santos Cardoso

:Palue.,e, pela verba 638, a

A marca da melhor fé'cula de milho
que se fabrica aclualmenie no paiz.

Deliciosa sobremesa.

fSPD[làl allmantatãO p�ra Ug�ntaS � doantas.
, '

A VENDA NeSTA PRAÇA.

r��.l[C�csmoo����!�K:C�ilquantia
de t 99$'200.

I R epartlções � Heinrich Hobl-Sim.
� ,. � Ernesto Umberto M. Maria

� , Pu bl rcas �
Greco-Idem. '

� , � j Ermelinda Figueredo de Melo

��� ����l--Idem.
I Wally RIJehl-Sim.

SE(jBETARI.:\ DO IN-I Empresa Auto-Viação CatE.. Decoreram brilhantissimas as' ofertada ao sr. Tn�erventor Fede-
TERIOR E JUSTiÇA riuense+- Ao Tesc uro.

I solenidades em horrenagem á datll 'ral uma medalha de merito, em

I Gertrudes Ba<,hellky-Sim. aniversaria da batalha naval do . nome de lodos os
.

«EscoteilOS do
REQUERIMENTOS DES-; Nei Ferreira Heis-Sim. «Riachuelo». "Mau de Sónta CalallnA. Pre-

PACHADOS I ' Desde cedo, dos lcnginquos s-mte a esta�solenidade, oficiali-
,

: Expediente da luter-, rincões de nosso litoral: Porro dade do Exercito e Marinha,
Frederico Probst - Pedindo! "eutoria I Beio, Canasvi�ir8, Ribeirão, e autoridades civis . e militares que

registro da 'escola· particular de i
_

das proximsdades Colonias de se achavam ali em cumprimento
5al.o Weisilbach--Apurado que! Mario Candido da Silva - Coqueiros; Ponte de Baixo: SlCJ ao sr. Cap. dos Porlos. passa-
o professor Frederico Probst, re-. Sim. dos Limões, os «Escoteiros du gem data. No ato da entrega
ger.te da escola primaria rural' Empresa Industrial Agric�la I Mar» se movimentar arn, em oni da rr.edalh \ de rnerito, falou e

v: de Salto Weissbach, rnumcipio Palmital Ltda.-Sim. l bus especiais em demanda a esta dertanle, sendo 8rÓ5 abr sçado
de Blumenau, ,. recebe subvenção Hipolito Jeão Teixeira-s-At-] capital.' pelo sr. Interventor, em agrade
de govêrno estranjerro, para a quive.se.. . I Aq�i c�egados. rumaram para (in er to. es'ensivo a todos os

manutenção d8�uel� :urso, o que JQã� Ro.dngues' Martins -I
a Capltama dos Portos .onde se jovens Escoteiros.

contravem a qlspps,lçao, expressa Tubarao-Slm. ' [concentraram Já a esta hora" (i Terrr,inad-l eara sult:l\IJllJe, foi
,do decreto-lei n 88. de 3 t de ,! nosso galhardo 14 B. C., SJb o sei vida pe lo sr. Comre. 'Célrnei-

1 março de 1938 e, provado que Expediente da Seer�';:éo�àndo dó H. tte. coronel Can I� da Ho.�h�, dJ. Cap,itão dos
"

o s.eu,� e.xerclclo �o 'magisterio é
i
taria ,da Fazenda j'dído

-

Calda� e sua ofil.iallde! r rto s uma lauta mesa oe [inos

QJ' Dprejudicial aos mteresses da na-I .
, i chega a capital onde um nume- d ices e vinh. 5 aos prerentes, no

ti, i!',l:-11cionalizaçáo do eosino-determi-' Carlos Hoepc'ke-Pa�ue-�e a roso contingente da Merinha, en recinto da- Capitania dos Portos: (\.
no o alastamento daquele proles- quantia de (555$100).

,

tra a desfilár pelas ruas di'! Cl- EstlVam terminadas as Iestivi- I: /,

sor � a interdição do referido Nicolau Bley- Nelo-Mante- dade, bátidas pelo fórte vento (iéldes diurrl's A noite no Tea-
S! À�1�i�iVl�t;�t1

'e�tabelecimento. dando-se assis« nho O despacho recorrido. su], Ao som 'da Banda de Mu- 1'0 Alvaro' de Carvalho teve

(\..1)1tencia escolar aos respetivcs alu- . ,: sica' da ':Força Publica, os "Es- \! a se-são civicc .. teatral. A pri- 11 �'9'V" W !'l 11 UFiT'.('� 17,' .'
.....
�·-,

\1TU R O � i" M U t
. - , 'I ',A

nos-Intime-se. PREFEI A D coteiros do Md[R des!lhm pela ";111 p;'t" constou de uma bri- '-' �[ii r>t� I V 't;j" "I \J':: __ <,
\.,

Rodolfo Gerlach - Pedi; de MITNICIPIO O,E FLO· nossa «urbs» e pas�am defronk :'.",lt. crdção p,lo Je. Wdídcr- ;c>''' '�'i
,'"

-"
;

permissão para o fu;;,::ona,r;rnt:1 RIANOPOLIS, ao Palacio do Governo, pre'.- y J!;niu, �fglJlda de uma apo , _'.,

"

_,' �;;, ,- ':' "',
de um «Jardim de-' 'Ir"'" i;.� (l(.1 tando continencia ao H. dr. Ne-!,' óle �') Almirantoe Balroso. A_ e� 8 ...
cidade de Blumenau Sim J, I r F' ;ro João Vieira·- Pede ,r.eu Ramos, pr.eclaro. Intel ....entor,-s gunllu palie r10 p(üg;ama, fOI

I :
'

1acç)(do ,com as informaçõe:;, de L-r as- -Sim. Federal, qlle tudo ton feito pa�a
I
,.1( e'1cb di p 11 interfssar.te co- : CR I A DOHE"vendo ser' apresentado:! á 1l1spe- Mario Ma�hado -Idem-Idem. ,o completo :xi!? desta cam, a I ,r.· dia "de eminente e5c�itor Vc- I �

toria de E�colas Par!iculares, os Joã(!) CanclO dos Santo� -juha de bra5lltdade, que �ão MI lI3lo I, <:,rfa8, encer,ada pelo Cru- •
documentos que alude o reque- Idem-Idem. agrerriiáções de E6coteiros. ! p ) P;n!!,uLr Te;;lral do H. Diln- I Como curar e evitar a verminose
rimenlo. q desfile 'das forças armadj�lte Naúld.tde, qu� de;envolveu: dos animais

,José Fluré5 da Sliv&-Pede :e assume proporções er.tus;asticas e, <1 r,pre�. fl';'çào com a maestria:
lic�(lça para o funCionamento de após li 'pasi.llgelll na P.acia 15.! C "tl'<Y_t:,ira, IenJ_? Cilcacço.d, c' m' :
uma e�cola paroquial em Mirin_ Vende-se em Curi- rumam para os seus qu�rkis. [I !e'fn ,)(..,.10. ,- , I:

,

--Indeferido li vista -Ja informa-

t.b .. café e Restau- As dez horas, terminad) (; i· C til 8 ,,?o c,!vita,tew,_i, tc:Vt I-

ção ,da InSpetoria de Naciooa- I a ."ante Palaeio desfile: os (�Escoieiros do i.:ar :<-a C:c�{,;f>ça éõ_'_�'�r, � Nt"�u Ra'I':lllação do Ensino. -
-c.

Rio seguem p�ra o,. CIO� Im; enal,: ({,(:F, ,)lit.�rVel1.o]", fedCo:,a", altâ5 •
A��a Maria Harger-Pedindo NFORMAÇOES: 'Bar.ão de

onde, por "geptileza çic1 ,E,mOífZi 1l;I.H'J,nêa-d,s_ C1V,g e u,ld,lla:es t IBranco 388-Curitiba . '
- -

licença para I) íuncionamf'nto àe 15 V 1 dos Cmes Coroado�, sã,t- t"xf9i::_-��;��:n.e���_�!,��t.:nr,i'J\cívli e :
um «J<irdim de In'fanciu na ci- dos filmes instrutivos e! ihte��s":��{rcf\ i��'\' -, -,-�,,,,,ç�L·.�,,

,
':

dade de Joinvile-O inspetor

I I
santes. 'Ablllh: ,n:aram ús aios, a Banda :

escolar da ciccunscrição deverá Logo aoós os dUlf.I.IOS e tdr.- 'da F��ç\,'\Pub!ica e dQ 14 B.I:
informar �e, a

.

professora Maria

I M O V'I M EN T O I
tos E�c'o�ei;(Js partem para a For - Caçadure�,· IIKoczüt Uellet fala sem assp.nta I ça Publica, oode em s:u salã,.) - __�p __ r::- .�JR��",

__ '

I:

,estr�njeiro. a língua nacional.

II ASSOCIATIVO de ref�jções � servido um subs' ,O fest!val no AI�:
, I tancial almôsso aos pequeno� es

d (, I'h
: '

SE(;RETARlil O,A FA·. ' coteiros. varo
..

e arva o: TRATAMENTO CURA,TIVO:

ZENDA
�-

. Termina'da, e refeição, retor- :
:RealizR-se no p'roximo dia 17, nam os E5coteiros para a· Cap:- A' 2(J h

. t:,. ! S :TdS pr",Clsa neD e •
Aristeu Avíla-Sel� de�ida-'nos amplos salões d0 simp'atico tama, dos Púrtos, sendo neôta d' t" d t. I

" •
I C'l b 6 d Ja e' o VI' 'nI1'< d" 'f'

.' ava en.,a a no ea 10 "'r varo •
TRAT ME TO P VEN V

'

t I«� u e e n If », SI ° ocasi?,o presta (l uma slgrn Icatl-
d C Ih ,..i ! Pt. N RE Ti O:mene. Idl'ot:l'tode To-ao Becso"'a um fIIran-

.

d N
"F arvéJ O>,, n sr. "r. !..,Jer,êu... "

C I H k" S A -Pa- .'" .' r.o,. ro,. va homenagem ao sr. r. ereu
R, '

"

", ,. f j ,)" .• A ("i;;oc;a ó.VI�a com convlcçã:..:ar os oepc e .., dlOso baile de amversano do VI-
I F 1 I

ali Oi !I,t'r v" t " t:, erê ",;lom : -

igu" �e a quantl'a 'de 418$200 t' G ê
.

R
.

d FIA K amos ntervertor' eOdd, Dfclll 'h' d ...",'. " onoso r mIO ,creiO as 0- ,
• pan11do c 8U'l f X,Ila e' po-a e sua i KR J{::.: TOS,

,

_

'TeS, co� inicio �B d2Id.h�dras. 'd' seille em companhIa de sua (;xma,
c,'sa c;vil e OI ll,tar, t 11;0 as'l: I'S retaria 'da Vlaeao Agrauecemgs a e 1GB a· ue- espOfa, ' 'b d' d

'
'

.J 14 [3 C • Ad d I I f' d Iee
toria do Crêmio, a gentileza' do I E' Dor' um dos E�coteir i a'dn 3F'

,: mUpsl�al,c(Jo " d·'.
I lciona o ao Si;, ap icação acil e e Vil (r

'I,convite feito. '. . Os e a orç l ,ub lca fxecul \ o, :- intor.testável.
Emp;eza Construtora P. Ar-

I
- ,1\ por essa oca'�lào o, Hino Naci.o' • Ilaot Ltda., p.p. Ivo A. Gaudur9 i

,

t n3L : Pr\. dutvs do Dep3rtame nto de Veterinaria dcs
.

Picol!-Re�tilu&-se a impoltancia: I E'11 segu,dil 'o ,no;�f) colêg \ sr, I Lahoratorios lIaul Leite SIA Ide 6.747$900. I lac;dc'm:co NUln VdTeLl, e[.(l.
",

'

"

IPe�rº X avi�r e Cia. - Pague. I ! n.)' e d" � (:lU�ad,!l,. Ni'c:qn, I dt' I A venda 110S Depósitcs 'e f<,presenlantes dJS LABS. �AUL" <

se a ImporhOCta_ de (27$000). i I E iu'�açã')}) e d;)� «Esc ,k:[o;: d, I LEITE S[i.\., c.u :i Pla�a t 5 de Noven bras 42.- ,.faraco, e lrm8o�Pague-se, a
! M ''>', l,rornorort'S ti> f<'Sl vai 10. A. - RIO."

iwportancia tle 1 :889$500. p:on ! : i�u breve d',cnr iO a,;re- ! .

"',,,,

•
,',

J. Bra�nsperger - Pague-se, a � �p.nta fiei I o H, I "

kp.é'nlf d�. ..�•••�.�•••�.,��••••��.��� �•••�..�e••
'ffl rtanela de 1:944$.000. .1 Ar ' W d I J ;" "j,; tp

InkleSs1ntlssllna I':,om"d:a, .. m te. II ' I ar m s m" s de,alh, ",e!,tc; e.ilI pc ,un,o Ms, i y ,Jn,A, _O", "I I ' " ." d
"

J -

Keller e Cia,-'-Pague.se, a 'd F, 1 j j� d D ,p' :
_

ato�, o-Igma' c.o emlDente teat:o- \uma as n 1�><,S pr('Xlm"�'e, iS(>t�·a iHU a,]� e ".Ilo e pro I
..

V" C'" '

io'portancia de 40:000$000. fes'lor da E,cola de Aprfnd;z�s go _ogo patfIClO, maio 'Jrrea,

!
,

.. "

Massa Falida de H. Felt e I [\1 1.; .,' •. f I "b intitulada «ZUlU.»' "ALUGAM-SE QUARTqS a ('s,
I a!l:.ne,ros, qu" !TIa a ar su re

O d h d d' I
t d t

'

d
'.

C·
.

- t
"

� I

esempen o' a o a p�ç') u an es, moços ,o comercIo 0:1
la.-pegue-se • !(T'p"r anela (e

a d"ta que se comemor<l.va. ! '; '. ,', -_ i '," I'
.765$800 '

- 'pejos d'St10105 amadores qu'! nêl� C:J", sem 1,.11.3.3. . <\ssom Hl10 U ri dos baL:oes '. f 'Ih ltU9. J\lmuante Lamego 67.
d' ] W d· I tomaram parte OI o me or p )S-Io teatro o !l'. ']. an. er ey .

I d d d' dI I t 51ve, sen o to os Ignos os

a-I'JU Ji,1r pronU,lCic1U e,npo gan e
I d

. .

d
'

I p au'os a a'!-SlStencra.is:Uis -, f'm qu� pôs em - r,.,

�d�')a No I':ntreta,nto, manda a jus-I,_ os htos mais im ortantes

d b Ih I d R· tiça que' salientemos na par te IIgran e ata a l1ava o la�
f
..

d' \
.

-: b I I d f h emmma o ('onJunto as sr:r, 10n

'\c .u� o'dresBa
tao o

�ds 'guMras ,t ta Oiná Camisão e senhora EI;ta
rOlcas e arroso, ! 'alCUO

C
.

d
----

D d (,h I d ampo3 que nos papêls -

,

,,as e e Ireen._a g, sen ü ao
M' D d' b I'

'

, .. I' «, dila e cl d'> tra a II ,ram - Pelo decreto n' 815, foi an-termlOar entuilastl,�am 'nte ap au-:' d de .'. torl'zado O Preft'l'to de Ital'''l' a
di'do.

'
. como, ver; a:,_, eIras artistas. <-

\. aposentar o sr. Roldão AntOl ia

Após sub;u o Dan) para a Amado,ia1., ambas, já consa' d' Avila, do cargo de jardineiro,
grandiosl apo�'�ó ;(0" ao Almirant� I, gr��as p61a nO'Sil plateia, pela com os vencimentos proporcionais

I li· d ao seI;} tempo de serviço.
�lrroso, tendo a, baada de mu( i q�úralidade com que esem�e - Pelo decreto-lei n' 348, foi
slca do 14 8.. C. éX'!futadJ '01 i.')�ram as personagens qu� In- declarado de utilidade publi.c9,
H!no ��'�c;'l)nll, qtie foi o�vido'; tipretardID arrancaram fte�eticos para o fim de ser 'adquirido pel� �

d� pe pela grande assistênCia.' '. ,a,p;hu$os e�.b�as, �arí5alh)( alo I Fa�enda do E�.ta�o e dado a

O G. P. «Recreio D{a�atl 'I: _';' Para termmar dnemos (IU� o, FCacul�ade de Direit.o de Sa.nlta, J,'" d :" 1.1 d' f
.

; . I atarma, um tf\rreno nesta CH a'

CP» sob a direção te c,mr:a I ,C,speta:u o oe
.

omlD�o OI" ma" I de com 230,25 m2, com frente á

',�onhecido é in�ehgt>nt� amador l,um t[Ju�fo obtido. pelo G. .P.\ rua Este.ves Juni0r .e pertencent d
} ${. Ddnte Nat,vdàde encenou" ii' «Reemo Oramatlco» e do quJ ao Hospltal de CarIdade.

��
�--�--'

..

_:;j

DA '

INDUSTRIA AGQiCOLA
DE

. OTrO 5CHAEFER
BRUSQUE $�CATHARINA

,

BRASIL

'l����'�""'V'�
_�__

-

.
-:fl""�'

Quanta. nes convidamos um amigo
para um íeotro, um pcsseio, um ba;'ie,

-

uma festa desportiva e cuvir.ios como res

posta: - Não, Não me sinto disposto,
A indisposição para divertir-se é um sinol
evidente do saudc preccrio. E muitos ve

zes o mau funcionamento dos rins e tkJ
bexiga é a causa principcl deste .deserui
librio orqcnico. O cporelho ronol rr8L;õ'J
sofrer periodicornen:e !;mrc·.:'!:Q e J�:.;;)�
fecção. com HcL;iilTOL 20 ·Lo}'(Jr, '

Evita-se, cssirn, a [orrncçôo d.:� croics C

cclculos que não sé incornoc'orn ::0 pre
sente como sêo a omcoço t!� orno V�}

!hice doentia e cheia de cchoques.

O maior flagelo n-· rampo é. sem dúvída, a verrni'
nme. Ela ataca os ani' ,:, 11 atando os .l<'nlamentf; é causa

Ún'c.l de 9) l� das dornças f'm gelõl; da predispõe o orga
ni<mo a rcctbcr teclas é.S in\'(çõ:,>, inrerc'ê'pta o poder de- I(eosi,·o, de lal forma, Que nell!lU'1)' animal al.illgi'do prroduzirá
resuhad) 53Ii,féifório:

(,OS bovinos adultos terão fngordé\ lenta»
_, «Os h�lerro3 sofrclão perinJil..('s p:;decimt:ntof»

«Os porcos ap.'esu.tar ãó a-falsa b: tedeira»
«Os c!tvalcs e burro5 strà'1 rI agrcs e t:'nfraquecidof>
e padecelão ,ari.ns do,enças"
«t\s ovelhas e Co b! az lornam'�e caqueticas, d lã,
e as p-Ies desvalcr;zam�se»

..

VermifllgJ para o gado bovino, oVino e caprmo
-,

em pó ou em rastilhas.

ATOS 01'1--.
CIAIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A v isita dos reis
da Inglaterra a

Washingto'n

CARTAZES
DO DIAGAZETAl ca:��::::e

Dirflltor - Proprif�tario dAIRO t::ALLt\OO d' �.,+J, d
fi •

" a. .

_

PROGRAMAS DE HOJE:
____-�.

- .____ e AV..I.e lelD Mais uma (esta de beneficen
, Florianopolis, 14 de Junho de 193:; II "

"cia para (I Preventorio que vai Odeon, O líder dos
.

-
.

-

-

_'_'

.

'. _

.,

I nos proporcionar momentos de
C.-neUlaS

-

....omo O "New York
I ãOa- reuniao ; intensa alegria. '-'

-------------"--- I Esta festividade es.tá mar.cada ,
•

TÍloes" se refere u

Presentes os .lrs. Pedre Cata- para os pnmeiros dias de Julho As 5, 7 e 8,45 horas. visita -

Ião, J"ão de Ars.lljo, Saulo Ro· entrsnte, e será todo _o seu

PfO-1
William Gargan e Binnie Bar-

rr.os, JOIge Barros, Joaquim Etzel, duto para a õenstrução do Pre- nes
-

Artur Pereira, Joaquim Neves, ventôrio que se acha bem adean-
e m

Savas' Lacerda Paulo Fentes, tsda, ali bem perto de nôs, em

Armando de Assis, Tolentino Roçado, município de São José.

Carvalho, realizou se, no dia 5
I
Ali vão ficar abrigados sob a pro

I

do corrente mês, a 598. reuniãClI teção
da Sociedade de Asaistencia

---- '''11 S. C. de Medicina, sob a pre- aes Lesares, os pequenos seres

I.idencia do dr. Armínio Tavares f!{ue tiverem seus pais leprosos.
Casaram como t o o mundo I

e secretariada pelo tIr. Fernando! Essa sociedade que ceata apenas
easa, Por9ue se amavam e �or, I Wenoheusen. com dois aues de existencia, já
que na vida em co��m acredlta-,. Lida e aprovada a ata da S8S' angaricu mais de 200 contos.
ram enc(lntr�r a felicidade. são anterior, foi dada a palavra Isso' prova a alta compreensão

C,omo muitas �eze!l :;('('nlece,! ao dr. Tolentiao Carvalho, Che- do povo =enerot'o de nossa terra
Martinho Cailado Jor. p�rel'Il,.o amor fOI ��Hll!�:I(l, 5u-1 fe do Serviço de, Preíilaxia da' que, é !iGO sem ser IÍGQ de dinhei,

ml�do.' até que. um. dia veiu Sll Lepra em n()'3�O Estado, qu-e leu re e nco de boa vontade, que to

'Redator - Secção de assuntos It t t I o ab e e t b b f"
, lnternacionais-DR.OIL COSTA 3;' �I- @ .orr cun no. .intercssante e valioso trabalho o €Iuanto asta para . ene rciar o,

. 1...o�ISIlS da vida.. qne elaborou. sob o titule de mais de!ve�tu.rados. ..

Redatores-J. OTAVIANO RA· .
Não v-ale a pena dizer que a «Estudo bio est at istico de 301 Tedes n(ls IreLOGS aesistir e au CINES COROADOS

MOS e JOÃO DE FABRIS Vida do �3sal �e transformou n.u, casos de lepra, em 33 municipios xiliar a festa dos Pecegueíros em

, _,

ma �9peCle de rlOha. de galos. Dis- de Santa-Catarina '». Ilôr, com muito mais alegria, por-
CLEMEN I I·

. ctl.s,oes, ofe�s�s) brigas, toda essa O dr. Tolentino Carvalho; que que vamos dar sem sentir um
tem de hostilidade q�e <embele é um espirito bri'hante e sulto, abulo pau l!J pequenino filho de

zan�» UI� casa� desunido. A. sepa- revelou-se profundo co hecedor Lazaro.
raçao !Ol o �pllogo .. Ela, dizendo do problema da l-pra em mossa e Pecegueiros em ílôr » será [,

FLAVIO FERARRl que. nno pudi? mau; suportar ,) t�rra,' tendo o SCt! trabalhe des- sua festa predileta, a nossa fesla
gemo J� mando, a·�rumou. as roa pertado grande ouricsidade entre do coração.

Chefe-de publicidade Ias e f(.l-�(l. r::le �elxou a Ir por, os seus colegas, pelas con 'Iueõea
------------

NILO NOCETTI q�t.: I arnberu implica va com o ge- a que chego li o proficiente lepro-
nJO dela.

.,
. .' logo, e que são 3'3 seguintes: '

neda�ão e Oficinas .�os prlln;lros tempos fO) .um l-Pr ..dominancio do sexo mas-
o

• .! alIvlu. Sentiam-se ambos feUzeF culin1R. ConselheIro Mafra, 5J. como dois pas·'1I os que depoi A 'h' ..

'd
FI

o'_

lO se
c, .' .--' , 2- rSI;a.rar.eumaH,allugI2

orlanopo IS -

• atanna d.e mlllt� gaIOla, Cf;nSf'�Ul'Jn, _

en 3 _ l\Iaior iocidt'nci,1 entre m
fim, a l;be�dacle e �e alI.ramA

pel! individuaS! cagadus.

Agentes-c?rrespondentes em to·
I
e�paço a.fora

.

na embnõJ.gues dr 4-Nas diferentes edades de aqui-
das as localIdades do Estado. I

seus sentJ[�ent(Js �e ale�rta. sição da doenç,l. verifica-se o

I O. coraçao,. p�lI'em, nao g.osl, ponlo allo nf) �ruvo 20 29

( I b' ,..."
da hberdade;.. So "e sente h�n anos. com 2-7,5 I. Men,os

.

, O a o r a (' a O· quando Si) ve prcFO na� cadela- de 20 anos: 30, 8-1". Maiores;
.

�
'.

I do amor. ·E ele ornou novaméntr. 69 1'1) conceIto expresso em artIgo! Amou com p.:rixão· 5 'O' 301 293de rolab.,ração, mesmo solicitada, I Correspondido só pensava err -b .<,'s. 8
ca�os,

.. f'Dran- • I" b'l'd d
.,. ras] elf0S e e;t.ran1eHo!'l. ell

oao lmp Ica em responsa II a e. novo casamento. Ma9 como, s 7 .l, ••

d .

ou endôsso por parte da Reda- a esposa ainda era viva?
tes, fl!1qUlrIlam a oença ero

çr.. AÍ é que estava o busílk Pen
Assinatur:as sou em clivorci;,) e amaldiçoou aE

Ano 50$000 lei� d,) P:'Ís que o flão admiterIl,

Semjstre 30$000 Pensou "m desquile e \ iu que dr.
I nada lhe servi,'. Pensou num ca·Trim 1stre 15$1000

IPecegueiros
eDl flôrA

Picddinhos •••
.

baiana'
NOVA YORK. 10 -- Os

jornaes matutinos aprésen
tarn boas vindas aos �ob"'
ranos britanicos. por ccasiào
de sua primeira visita" aos
Estados Unidos e acentuam
os' laços de amizadee os

ídeae s comuns que unem os

dois paises.
i , O

.

«New York Times
I
congratula-se com a visita

I dos reis da Inglaterra «que
representam todo o povo

I brtaníco» e acrescenta: «Que
. nos poderá dzer o povo
ínglez? Que não deseja a

guerra, que não tenci�na
.agredir ninguém, que quer
manter as instituições livres
no ilitc rior de suas frontei
ras c que volta o olh. r pa
ra nós, esperando encontrar
a simpatia e o auxilio com.

pativers com cs nOl::SC5 in'
teresses e as nossas ,tradi.
ções comuns. Essa é a mt:ll�

sagem qU? o pov<! britalli.
co nos man da. Que pt dl're·
mos res(:onaer? f pt nó s is
S0: «Que estamos de acor.

do com essas idéas e COI

esses principie 's fundamr
tais '.

I
'

�_�----- __ - M-��
VE,NDE-SE:

Div ersão de reis
De Fahrís

Preço: 1 $000.
Galeria-$600.

Expedie�te
REDATOR-CHEFE:

Rex, às 7,30 horas:Redator-artistico->
NO DE BRITO.

GERENTE:
m.dernaPirataria

com

Gwrge O'Brien
-

f"n ço: 1 $000.

ln.perlal, às 7 e 8,;0 horas:

Un's Or.;ereta da Cine Aliar,-
ça

Ultimo amor

Preço: 1 $ 00

,�maDbã no REX:UMA ASSINATUHA MENSAl
DE «A GAZETA» CUSTA

APENAS 5$000 Juventude valente

S'chuldt
- um terreno com Cllsa, agua

. corrente, pasto, laraDial de diver
sas qualidades - um terreno com

pasto, agua corrente, terra pata
plantações.
Distancia 3 quilómetros de Br.

guas�ú. - Tratar com a Vva
Paulino Teodoro da Silva, no

mesmo local •

r;,': (�í�'}-;��':4l��úi;dhà ,{ .

GUA:Il'AfHA,
Nát. ",;;.�à· ,j g�ra.;,ão,

�. >� �
-

,

r,"!lOFl,1.'rÓ.:I0S }1�T)1 !.EITE

de' H. O. 'LIGOCKII·
Livraria, Papelaria, Tipografi�, Éncadernação e Fà-

bric� de carimbas ·de borracha

Artigos para escritóriJ-. Livr0S em branco -Arti

gos escolar�s-Artigos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de dlt: ri de metal, para inu-

tilizar ec tampilhas
HUá Felipe Schmidt,

Florianopolis --' Sta ..

samento P()f contrato, mas com

preendl'u lógo as difiouldad( I!I de
um tal passo diante da opo,ição
da f 'mili'l da moç I.

Que fazer?
Quandu um hom m ch"ga 3

e�se ponto, fica cégo. E' capaz dr
acariciar as mais absur !os senti·
mentos.
Pois não é que 11.111 belu oia,

ele recebe um telegram�, dizendo
que a espoe.8 dele se havia suici
dado?
Primeiro foi uma surpre�a, de

poia €Iuasi que pula dfil alegria.
Bendita �lÍsa mulher que num

mo.unto tão propicio, se havia
resolvido passar desta para me·

llior, deixando-o completamente
livreI. Um resto de escrupuln,' po
rém, aCGDselhava-o a ser pruden
te. Fingiu tristeza e esfregou os

olhos com força para dar a en

tender que tinha chorado... Foi
aos seus superiores, mostrou o

telegrama e pediu licença para,
pela ultima vez, ver aquela que
tanto amara em Vida ...
PartilJ. DurriDte a viagem, em

quem nãa penSLU foi na mulher
l'Jue se suicida ffl. Pensou, unica
mente, em sua futura companhei
ra e no novo lar que ia construir.
Por isto nem deu que havia

chegado ao local. De:ôl!mbarcou do
trem como quem se encontra no

mundo da lua.' Mas que tenivel
surpreza lhe estava reilervadal
Ela em pessoa"a Rlla mulher em

carne e osso, que ao ve·lo" correu
e se ,lhe tirou nos bracos, excla
mando: Querido maridinho. Eu
bem sa.bia que tu ainda me ama
\'as muito..•

Só para ii capital:
�ê5 5$000

, ...
...

nOl!80 Estado e outrg\ ea Mi
.

nas Geraes.
6-Fo.ram percorridoll i 18' muni·
,cipios, 31 aprese,ntancln casos

de lepra e 7 sem siaal da d0·
�nça. Laguna fói o municipiu
'1ue supen>u'os demais, cum

59 doentes, seguindo· se Floria
lIopolis _com 26

7 -Para a conclusão do censo

faltam r.1 seguintes mdnicip\os:
Curitibanos, Campos Noves,
Caçador Cruzeiro, COQcordia e

Chapeeó.
'

8 - As fermas mais contagianteill
apre!>entam· se com 62,4'1.

9 - DC.B 301 examinadoi, 153 ou

seiam 50,8'1. c�lilviverâm com

leprosus, e destes 37,5'1. eram

pàrentes.
lO - Entre as profissões, «lavra
dor» C011grega maior nUMero

de cssos--1l6, SEguindo-se «do·
mêstica» com 72.
Comentou o trabalko do dr.

Tolentino de Carvalh8 o seu CQ

lega e companheiro' de Serviço,
dr. Polydoro S. Tizlge. Recor·
dando a estatistica citada n. aluo
did() trabalho, em relação afj es

tado civil cios doentell, em 'lue
.e verifioa que 155 (u 51,4'1. eão
casadoil, ch!lInoll o dr. PolydQrQ
a atenção dos colegas prfl&entes
para o quadro de «Contagio»,
em que se verifica que apenas 6
doenti'!l ,adqdriram a lepra de
marido ou da ••posa. Tecau, en

tão, con�idef8çõe� a respeito da
relativa raridade ele' co.tagio

.. - ...-- ..-----.--"'----- .. -�-... Cl)Dj'lgal na lepra, referindo-lIe as

hipeteses formuladas peloe ButO
res para explic'lr o fate,' sobrfltu·
do á teoda da imunidade ativa
arlquirida pela longa convivel"cia
com o doente, negada por gran
;le numero de leprobgos, inclusi
ve p(,r Jeaoselme. Nota - Ips
cre\,(�ll-se par!'! a pr0xima lelsiQ
o !!Ir. Artur Pereira, que disser
tará sobre o tE'ma: «Di.traiia

I mu@cular progrelsiva. Doi� casos

RADIO CA
em dois irmãos. «RETIFICA

tJIl çÃOx. Em no%a notici� anterior,
onde se lê «dr. Joaquim N.:�

CIQUE mll!l�r{)U se surprezo co�. a' e*!8-,
tenCla da lepra no Estado », lela-

Vende-'!.e um radio Cacique, se: «o dr. Joaquím Nevei mos-

em perfeito estado, por preç'.} trOU·i18 surprezo com a exi.ten· Rua
conveniente. Tratar á rua Laura da, em tão grandes proptlrções,
Caminha Meira"n. 77. da H'pra nó Estado».

6-1 VA correspondencia, bem como

de vRlmei relatil"os ao� auúncio9
II assinaturas devem ser enviados
80 Gerente rL\VW FERRARI.

A maior Serraria de Lenha
Fone 1.100

27
Catarina

a Mulher I
(COD8ultorio de J

MiJe. Z)
__

I
�iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j,Para
I
I

P.41

-

Fritadas de carne

Depoil de cezida uma bôa caro

ne de peito, piquêmo·la muito
bem, juntando-lhe um pouco de
t.mate é c41boIa frit'ill, e um pou·
co, 'ainda, d. farinha de rôsca;
batamoll, em seguida, três OVO!!,
incorporando·OI depeis á carne;

temi'er.mos aiora 8 mistura cem

8al e, si gostarm.s, tambtm pi'
menta. A .ombinaçio melhorará
lnuito, si vertermos Gela um co

pinh. '8 vinho Jerez.
Remexamo! e proclJremo� ligar

• preparaçã", tornlilndo-a uma

baa pasta. E.t.ado esta em con·

dições, façamos btlti.hos em sen··

tido cilindrico. Prontoi os bolos,
le\'emo-lcs a fri,ir em manteiill
quente.

Desejando tornar ainda mais
Búboresal! estas frita�elas, pode·
mus adici€lnar á mistura um pau·
co de presunto piCado ou carne

d' per..:o ttimbem picada.

�·I
FUNDADA

CAPITA�.. _

R.ÉALISt�\DO 800:000$000
'RESER.VAS ACIMA DE_ 2 ..200;�OO$OOO
DEPOSITO DE GARANTIA
NO TJ.lESOURO FEDERA1.-

2 ..000:000�OOO

.,'", ;.�.
,

. iI..'
. \i 'v, ,

. \ _ •

D I,RECTORI§��

'IAR.MANDO LtHZ ANTUNES
MAR�E<LiNO J .. lOPES DIAS'
JOSE Ao. Jv\ANGANELLI

moveis 'brancosOs

03 moveis brancc s, laqueados.
que sâo t.ão lindos, no quarto de
banhe, p'lr exemplo, na cozinha

JQ!!.�_nUlI'a geladeira, justamellte
�-_/ por ser delicada a, sua côr, são

r.S que mais se sujam. Vertendo·
se uma pequena 'Iuantidade de
erO'miaeo num regular volume de
egua, obterJ-se nma solução efi
cacissima para a sua limpeza
perfeita. Ai:lilda mais: esta solli'
eão elimina .08 moveis brancos
çuitas Ill..lHJchas � renova a as'

meto e o biÍlho do laqueado.

AGEN'TE:

JO � lE' GLAV'AM
.Joao Pinto n. ,6 FLORIANOPOl-i

Cai ,.-·a Posta'l; 42 ,c:i�J:'t
•

Ir.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



L"Casa "

inverno para homens, l
.

llhoras
"

e crianças,
riado sortimento, na ·Casa "A
• '.. � ��.. ,Jl',Jl";:j'

Rua C'anselheiro�'Mafra, n. 8

Vende-se uma casa sita á rua

Gal. Bitencourt, n' 169 com ter
reno onde se encontram mais ô3

.

casas de madeira, o qnel faz fun
dGS .

com a Av. .Hercilio Luz.
Tratar á Av.. Hercilic Lss, n.

t IH.

í
Relação dos premios que d.stribuirerncs no proxí- I
mo sorteio de 19 de junho, sem outra contr.bu.ção Ia não ser habitual de 1$000.
j 'ar:' que todos possam t.nnar parte nesse fcrmida- I
ve: sorteio, resolvemos .·eabU.itar gratuita- I'ene�te; todas as cadernetas atiazadas, cobrando
somente o sorteio a correr; Os prestamistas que ,I
queiram gosar desse privilegio deverão trazer suas
radcrtr rasa nossa séde ou remetê Ias por

ir.terrncdio de nossos sgentes. 0'5 premies
são os .segulntes.

Artigos de.
•

maior

CAPITAL"

W,W312L& 2 ..
,-- l§�

útuoPredia{•..............................................�

I Serrária 'Sã� João' i I
1-'-�d"istr·íto do

-

Estr�� 'III[Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em •
metros. Bem sêca e de otima qualidade. e

ESTRElTO'

.

II -1
I

........................H eH� ----------

CORTC""IO-'� ,'\. a;,;;,_.

GRATi

São JoãO!

"

DISQUE PARA O N.3

Companhia Nacional de Navega,,]
-

C t
II I

ça\l os eira ,
,

Movim�nto MaritimO.Po�bi FIOrianOPOUs1Ser)/Iços de Passagelf'''oE:� e de Carg�s
II

. Fretes de cargueiro:
�x�"�II.,�;:;�g�;4�g�':-�i���������--�,�������������'�;�j,'�.,�uq���ry��=�,==�:.

1
':�"em:··'E-,=j·'=é==,��5�,"··'iiiii'.·.'_,_,.�;.. wm��" ..��__�_���"-�z·,�'·.&,iii·_·__������...,,; '_ • ,.... .

'

; ."",RI ;;,;' -( iiitiíííi'-iíiíiill'l:"" . ;,,�

O,Paqu_et�� ITABERA' sairá a J 7 de I O Paquete lTASSUCE saíra a

junho ·para: corrente para:
Paranaguà, Antonina

- �:ant()s, Río de janeiro
.' , .

Vitória, Baía, 1\�1aceló,
"

Recife' e, Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
t6S sujeitos 'a baldeação no Rio de Janeiro.

, r\1IL., CONTOS

1 Premio no valor de
I '1 'rernio no valor de
I Premio 110 valor de

15 -Prernios 110 valor d :
.t.� .

I d' Prémios no valor de
t O Premias no valor de

". !(rj>remios no valor de
i O Prémios no \ alor de

_

6:000$000
200$,000
100$000
15$000
30$000
20$000
JU$OOO

Isenções.Para () Norte _ Para o Sul

19 do

<
'

•

�::--/. \"

Lnbituba ,'.' -, �- _,_
""

Rio Grande
Pelotas�e ."

Porto. Alegre'�

SOft'elarernos .tambem um bilhete da
�""�t�L�!eria�F�deral extração de Junho
�'"" � 4t ���"",._--" da iVHI Contos'
:_

.. q\)' "

_.

I

.

-, ,�":Não hes&ie ptGrquel
,

,

. , - Se":' rico àU�1 e s ficar
A• Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquete: .r

i ,
.

.
-

,

. VISO e emite-se passagens. nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a- 1 ,De moeoá
-

boa e '·!egái-
testado de vacina. selado com Rs. 1$200 Federais. A bagagem de porão deverá ser I :! lnscrevre e ho]e i'118Snl0
entregue, nos Armazene da Companhia, na véspera das saldas ate as '16 horas.] ' Na. Créuito Mut.uo Predial
;Jl1{ra ser _conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais. : j ',',.'

: ESCFUTeRIO_;_PRf\ÇA 1';
.

DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1259) !

I '. A_�Oue Menos Prony-B.t�. A que M�ior Numero De
t\RMAZENS-:CAIS BADÀRÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. C'lSTEfRA !

w , H

I
_. Pre.níes Entrega.

" . Para mais lnformacões com o Agente. I s: I
-

•

.J. SANTOS CARDOS'O I P(�rrdo� ,8r"'(") Mercadórias
!

PI'EPPlESENTANTIES E

,'C,A:R L. O S'
Bu

80

OEFD�Si'TA. ...�:es

I-t O·�E

FLORIA
..

ma s
eH

Matriz

... , EI ._Ia i1i*lI"lIt.8 "'8iN_ oi

....IIIl... d. Man"• Filiais 81n:
........._ 0"181'1•••0" ..........

...... � oenGil.MCiI fu",t..... (I,' )
J.!JII!mRftS. dur:..,r,J ...

A

�@'!1fi!!$ 01!n ".141H! .. h_•

.
iU!S;::UII rtlCII i!"a._

Hlum.nau, Cruzeiro da Sul,/

Jolo"ile, Lages, Laguna, Sã.
franciscà de S,ul

MOSTRUARIO EM:

Tubarão

,/,

•

e mais va-

(asa e terreno á
venda·

Telhas de cimento

NãQ se fabricam raais e ai! de
fabricação atual não rívalisam
com as de cimento Delambert.

Telhas de cimento
Vende Delãmbert

Fones 1-100 e 1577.

,
'

( :. �

Bom negoéi,,�j'
I . '

Vende .. se�. tVlagnifica cha
,

cara ao lado
.

da E�tação Agronomica, .

com

otima, conlortavel e grande casa

de
.

residencia, belo pomar; jal'
I dins e inumeras benfeitorills.· Di�,-

'1 põe de grande e�tc{jsãO �e :e�-
ras para hns agnco!as ou d1VI·

1 Sã0 em lotes, ,

Tratar na ..

RUp� TRAJANO N. 15

Seja previdente. Vo,s
.

sos gastos diarios em

caíésinho, le.te, chocola-
te, quente, etc. ,.,8�y�r�2�
ser dora avante feitos

�

-\ xclusivarnente na"

I Sorveteria Gloria
I

I que fará sorteios
"

de'

I I
lindos brindes tanto parJ I

i j.
h0l11CIlS como para se-.

:
, nhoras. ' -

, .

11 O r sorteio realiza-se
I

'"I·
no dia 20 do

corren1e�ru,·.mês,

I
..

'

..
'

�!!<\li!
l�
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'Gil DE ·HOTEL
M,ODERNO

Lag·llna •• Sla'. Catarina

P!roprietario :

r

'

!

J O ã O K -u h m

ET
-.-._.__

.-

...... _

I N·!'·;:;,_ D'··"··
..., ..

I' IC'--""_-- .•._�;;;.
-,

i
,

-.-...

"
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"
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II' Marcenaria .Lnsp. !��, ��ileira de Jo.sé Cravo "11MOVEIS MODlI __ :: : (A, peles menores preços .

I
Dormitorios com 5 peças, desde 500$000

IJ SALA DE JANTAR COM 9 PECAS: • 650$OCO
I.' MOVEIS .BARATOS sé 11a .Luso Brasileira .

. 'at}, Rg;�l=l!ª-,_Jtl_a=*��,. ," ". '·.'M' W'tt. '1�"

.[' O MELHOR DA PRAÇÀ E NÃO E' O [Y1AIS
CARO. •

lANHOS QUE'lTES E FRIOS A QUALQUr.R
HORA.

LUZ E AGUA CORREI\'TE EM TOD_)S
OS QUAR; (JS.

Tratamento fL:ialgo -

1
.

�sseio ê prontidão ii
����:<'51ffij"'9�I:

,

Ir. JoaquíQ1 Madeira Neves !.

MEDICO-�OCULISTA
Forma�o pela Faculdade de Medicina da Ilnlver

sidade de do Hiode Janeiro
.

,Tratamento clinico e clrurgico de todas as moles-
." tias do; olhos
Curse .J.e aperleiçeamento na especialidade, com o dr. Pau'
I.ofifhe. no 5erviço do Prof. Davíd Saoson, 00 Hôsfliral

Ia Fundaçb Gafhée-Guiole do Rio de Janeiro
Cllqtleta aparelhagem para a sua especíaUdàde

.

EI&trecldade Médica, Clinica Geral :
.

Consultas diariamente
.

das 15 ás 18 ;

.

·

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. releíone 1456
•

!1iftESI-OENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621
-'

'.�---�._-��"'� .,,,

"'.. ,......... " .. "....,,�
3iFIT

.

Itr. Augu,sto
fia Paula
MEDICO

NJEN§A5 DE,�ENHO,
RAS-P.�RTOS
Operações

Censulterte- Rua Vicor
Meireles 26

/l's le.3Q e das 2 as 4 h;,.
: R-tsitlencia: Rua 'Visronde

de Oure Preto. 42-
feu.: ·Consultorio. 1405'
[<eu: .�deneia, 1155,

. '" ",". -.'.

�Iarno G. Galletti [.
.Advogado I I

RUA FELIPE SCHMIDT,

9!
j

. (Sobrado) I
.

Tel.-1468.
N f nÓ" 1 :., I

I .

-._,
.

--o,jI Dr. Pedro de Moura 'Ferro I I

I .

.

:_ ,'�
.

I.
Advogado' r

Rv& Trajano, n' 1 snbraJo I

I Teleph�ne n' 1548 I
": ,

-: �... .

i:(r Tt(ÇJf:._ arQi"i,<,- . ;_. ,

0," -vOesr P

ii: CFm $5 17 -) J8. P4I

Banco do Brâ sU
Capital 10G.OOO:OOO$OU·O.

Futldo d3�: r••arva 258.746:100$000
...'�E.ÇUT�' TODAS AS OPERAÇOES.��,NC.\R:AS
AtDNCIA� E CORRESPONDENTES EM ''I(f)B'O'� PAIZ
A8EN@!IA L.CAL RUA TRA3'ANO, No 13

.

,. -.
. Àbena. em conta corrente. os segúlntes juros:

.' ..

'

Bcp. C6!B Juns (C01YlE'RCIAL SEM LIMITE)
.

f

2% aia
at.,., líaUaios (limite, de, f 50:000$) 3% ala
Bcp. pepuI�rts (1d�m de l�:OOO$)

'.

4% aja
De,. de avISo prévio (de quaISquer qua.ntlas. COl]) retiradas tam-

&cm de quaisquer importancias). �

_. .C6Dl. avise prévio de 30 dias 3,5% àr�idem· de 'O dias -

.
4% aja

, "Mem ic. 96 dias ',.:
'4.5% ala

DEPQSITOS APRAZO-FIXO:
.

.po 6 mêsts
pol12 mêses

,

Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS
por 6 mêses.
por,12 mêses ,

Sujeito ao sêIo propotcionaI.
Expediente: das 10 ás 12 • das·14 ás 15 horas'
A.s s-allaáos: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telearaficó: SATELLITE
TELEFONE . 'lU

i'

FRACOS E ANEMICOSI
TOMEM:

UIHHO C8fOSIIAI.O .

D. Joio di Silva Silvei,.

o MELHOR TONICO I

Combate as: Tosses,
Bronc:hites,
Caíharros
Pulm!)nares,

Dar nas costas
e no peito

Não confundir - Peçam s6

VINHO CREOSOTADO

. "A
I'
[ '. «A Gazeta»

, id venda no

grasso»

Gazeta"
-

encontra-se
«Salão Pre-

.

Vantagens;' "d,o Fügareiri..,; de Segl,Jrança
RE.I, a Gaz' de Oleo�Crú (D.iésel)I

.

.

..A Instaladora de. Florlanopoljs, ';cpn<�si:H�l�'l�H� ,

dade em artigos elétricos. lustres. plafoníeres o que
'

ha de ma s moderno. .

Executa instalações de 'luz e força de acordo' <
•

com. o regulamento exigido pela Diretoria . de lIur
minação. , ..

r ,

�
Vende os afamados medidores marca Siernens.
nuá Trajõ_o u· II Fone: 1.674

N.) r 33 P.)

B A PlD 8 porque o seu calor é mais, intenso do que de qualquer outro tipo de
. fogareiro, perwitinqQ, �o�i�q�.r· mais. rapidamente. .

E(;ONO�IICO porque' não ha no mundo inteiro comb�stivel mais barato e com mais
. .calorias do que o ..

Oleo �rú.
.

. ,

c::: O M O D O porque Iunciona sem bomba, .e
.

a chama seM ruido, limpa e azul,
.

.

gradua-se "como ,a do" gàz:�'. c

P R A T I � O porque .Ião netessita preaquecimento, nem tem possibílidade de entu=
"

,

r

1
p.mento, . ..

B IGI ENle o porque não pf6�lIZ ernapações que possam afetar o paladar da comi.le ,

S E G lJ R • porque funciona'. sem pressão, .cern um combustível não explosível.
Á. SSE I tiD O porque não produz fulig�m, nem 5 i II as panelas.
R A R A T O porque o seu preço está ao alcance de Iodos.

------------------------�--�

O Oleo Crú para �Q fogareiro "BEl" custa 800 re, o litro e produz uma chsme
de gaz. azul e de calor elevadíssimo. durante 10 horas .

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

Diversos tipos e tamanhcs- Com forno adaptável- -E já com uma grande ven

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

Cala E'··r ETRIC�'A·· Ilua ,João.
_ ,Pinto, 14

._ i'.

I,A Elletrica
P,ARA INSTALAÇOES DE· LUZ, FôRÇA'. E AN·
TENAS DE RA.DI0; CONSERTOS E AUMEN·

-

.

'1 OS PROCUREM
A .ELETRICA

TEM SEMPRE.'·_E\1 STOCK E A' VENDA. PO�
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,

MATERfAIS ELETRICOS, LU�TRES E ABAT·
JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOV1D.�DES.! VISITeM -A Ele'trl'-'If"IaRua Joao Pinto n. 14, .....

ACABA DE RECI:.BER UM FINISSIMO SORTr-.··
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
D,\DE NO RAMO:-AR rIGO GARANTIDO

Venda e instalação de contader de luz e força, por
preços modicos só na ,Casa A ELE'TRICA

. '

.....
"

......�........:.).:� ,.,

.....; .'�

�

,i::•. .."t"'_��,. _.tnv
•

_ :., :'::.. �_'f:-::
<W' �,,;(..,,,,,-_ ... •

� .f.' ,-,.... ..... _. �

J\.dv�.gado .

I Rua Felipe -Schrnidt, 34

·1 Foaé 1631

� .. ,- -: .
- ; ',;,:'

;-.:�: -

l

Medico especialista em

Molestias do Estom�go,
Intestinl9, Fígado e

Recto
••ftA ftADI6:AL DAS
HIUIOR1UIOIDAS EvA
'lUZ.. 11M OPERAçlo

]E IEM DOR
,i

CONSV'LT AS:
A' Rua Trajano n. 1.

Diariamente "ail 17 ás H> ks.

Clinica em

ge ....a.1

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado .

Rua
.

Traja.no I. (sob.)

lAceado Mo-I
•

re Ira tem:seu escrip.

tório de advogaci_a á rua
'�

Visconde de Ouro Preto

fi. 70. - Phon,..:' 1277. ::.._

Caix 1 Postal, 110

; .

�A4g; tli&ii .. a Mi 1M ,g;çãp jy,� 1I!I!l!I!!IJ!!I!!!II!gg,!!!!I!l!!!!l!!!!!!!_I!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!m!!�

Curso de Maquinas e Pilotagem'
.

. _...._ ...

PR.EPARAM.S!� ALUNOS PARA EXAMES A S6 .. MA.t I
�UINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTf):: I.

RISTAS Ei A TUDO MAIS QUE SE REFEPtÊ A' !

MECANICA MARITIMA.

r L ti ...... '. L -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE Ae SR.

I
�ULAMPI. DOS REIS VALE
LARG8 13 IDE MAI8, 41
FLORIANéPOLIS

.
-

�-- .... !.-.... -. - • ..:....-.
. - '.

_ _ J;;....;. o-r I l. , - • •. � _

' •• 'o d.4 'Wi'''W'' '$"",'M· rÚt't@'7iJj'f'jjUIiUili-',i(;;""" 41. i:r ,'h '.Ó_'._'. "".ii.

I .: .. ,7. , :t

I

·D··�iJ.-. Q.,
.

I S• • ! . .

. - !-,

Proq,u.tos de óthnas:'Que'lidaCieà
lÍe�i••ra"oreá NORQE. I

Raíl"io.· PHILCO I
!
fi

I

FLORIANOPOLlS

:·1
I

I
[tI';P}�f�õalonais :� habilitaelos para'. todo

;,,; 8S remes •••ne;.nhária
.

Administração. construção e reforma de.,.
.

Jlagamentos em prestações'

PreJét�s em" ce ....al
.i - '�

. . I

Escriterio central: R'ua 7 de Setérnbro, '4:7
.j

iP • r t o Uin i" i o

Só
Censult0rio Téçnico �de

,.

IVO .A. CAUDURO PICCOfCI
En'II.��h.lr. Civil

C,1Iif,'rtl'
"., ,

'a'em'
listlnçãe I BeJlza
Eo:o.no·rnia
nos Tr'âbalh-os do

r 'j,,)'y
.-:-.... _,_ . ..: ._ ....... ; ·-"--�·......:.,·,�·�·.:_�4 ... .tl .•. ,�.�;.; I. lO.

. tá �.%hW' 'Wn '
. , ... 1'" ,po ..•rt' I -$ "!I!!U!!!!!§4!!.!!!!.!!!.!!!!".t�._!!!.!I.. 2�.!!!!!l!1!!!�!!i��'!!'e'!!!'!!!!!I _"��- "!' ,,- • ,_ - .... , '. -.. , ='ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



',A" GAZETA

Prefeitura Municipal
�-------------------------------------------- ,-------------------------------------------------------------------

Cre--ciuma
D@spesí' Especial IPara esta despesa;' soltcilei' um credito d� i 2:40J$000, ,

De conformidáde' com o Decreto,lei n, 289. de 25 de esta importancia se destinou a aquisição de uma outra _ ar?" de!
jllneiro de 1:939 e demais ,.leis em vigor, venho depositar nas terra para Q construção do predio para o Grug9 Escolar, cuja I
mãos" de Vos�á Excelencia este singelo trahalho,': prestação de: ar�a- foi !ra?srriitid� dii'et�m ��te' a: ,GrJVer�lO' do Estado.' por e.-I
contas de minhá gestão administrativa, referente, 8,0 exercício de cntura pública, pOIS a pnmerra ,<1i,el adqulJ,da e doada não se §
1938 prestou para esse fim.

. §
Inicialmente, permita-me apresentar os meus agradecimer.- Fiml.nente, o município I,,�'J está em más condiçõ -s, pos-' §

tos pelos henelicios prestados por Vossa Excelencie a esta ctes- sue em imoveis o valor de 28: 50 '$000, em moveis e utencilicis' §
pretenciosa particula, talvez. a mais rica do saio catarinens-. 6:711 $000. em 'ferram(�n[as-6ü')$0:)0 ,e em imp r-tos p,Of arr e= §

./". Refiro-me, a construção da ponte En�enheifo José Gomes cadar dos exercícios Lnd JS, 25: 5 ! 4$8CO além do saldo em cal-:

de Oliveira, sobre o rio .Mãe Luzia Il'l vila de Nova ,Ve.neza; xa na importancia de I 1 :634t9!Jl num lotai geral -de � ,
i §

ordenações de construção do predio para o Grupo Escolar desta 72:960$700 e não d. ve u-n [''''.- I §
(idade; construção da ponte sobre o rio Sangão e a creaçâo de I

I
duas escolas rurais, beneficios êrses 1ue mostram o quanto VOSS.l �oDc�u§ão
Excelencia ama o 50,10 Buriga Verde do norte a sul e quer con

duzir e realizar um programa caprichosamente tlaçalJo, dentro das

possibilidsdes eccnomicas do E"tado.
Para bem demonstrar o que 'fi�ou (lC,Yb!Q acima" seg'J!.-,

se os respetivos quadros si atéticc- d rnonstra:i v JS que bem m »strarn 1
a realidade, bem como relaç�o d ,'S ,::I.-:vedores á [azenia muuci- i
pal, de impostos que ficaram .p i. a recadar dos ex�,<;jci'J� lindos, §
e ainda um quadro dernonstratrvo -Ío panimonjo municipal. I

A receita do municipio para o exercia de 1938. foi 01-, E assim. encerro este ,llwJ, sro J(-'Iatario, conv.to de quO! I

çada em 165:000$000, elevou-se porem, a arrecadação, em cumpri o meu dever, o qU11 en-e.r i a expre S30 da, v-dade I'204:552$300, dando portanto um acressimo de ·39:552$300 embora um tanto guanto sintético "<'-,br�' o, neg 'cins !'úb'iC< s"d�s, I

'

como bem d-mostram os quadros anexos. te municipio, renovando aqui, a V .5 I Exce!· ncia, o [1 eu
'

vivo I
Em comparação com I} ano que tomei a direção do mu= reconhecimento pela, conhança qu \é,II, L O! ilnrJo, I

ni-:ipio-(1,)33) em que a receita' foi apenas de 87:439$500. CresclUmil, 20 de e -u o de 1939, ,§
teve até a presente data uma eleveção de 117 contes de

réis'1
. T

sem eumento de, tributação, e, isso se explica, ,simplesmente, pela '

" iU ias Angeloui
rigorosa íiscalisação, pois em r gra, os impostos minoraram para ,

í'll f �Lo Municipal
o contribuinte rural.

"

,
:

,

' ,

.. ,,' A despes, P'l'il' X,;i,jc:l,' de i938,'fOl_ Iti:,;_d ... em;Prefeitura �5ti�rn�c;pal1'65:000$000, eiet ou se a i 93:Ú25$20 i conforme auturisação:: ,,�,:�n; '1:>1.. IS ' lí1

dos credites suplementar e especial de couformidade com o De-I
'

'C re's� a.'U'macu"Jo Estadual n. 621. hcendo um saldo em .caixa, para o exer- I" �

cicio de 1939, de 11 :034$900 como põe as vistas os quadro II ,

'

:

,'_
'

anexos. Balancete da, r"eceita
pesa do exer�'c c�o de

1 -lmp05to ,de Jicerça
2' -Imj.ilil<to territoria! urbano
3' -imposto I.HedlCd urbaoóli
4' -lli'posto sobre divenóes pú'

blicas
5'-lmpotto pecuário so.Dre o gado

maIOr e menor

6'-IrrJíJU t) de capitação'
�

7'-lmposto sôlre a p,) ,!I'ção 37

gticola e pastcril
8' - Imposto SCJbre o gado abatido,

rnlilor e menor

9'-lmpo�to de industria e pro
fis, ãJ, inclusive patente por
venda de bebidas e fumo

§ I O'--Imposto, sobre, serviços
, mUDlClpalS

Para esta rubrica foi orçada a importancia de 18:832$000, §. II'_:_Multa por infração de leis'
t ntretanto, d;spendi de 19: 286�n 00 cujo excesso fc,j com a aqui· § 12'-Multas por móra de pa
�içào de material e�colar. Possue o municipió, 16- escolas munici

'pais, bem loclllisadas, cuios predios. são cedi los gratuitamente por
g, 115 proprietarios, todas possuem caixa escolar, e funcionam de acor

do com as leis. Nas 16 escolas Festão matriculados 650 alullo�
oe an,bo� ns sexos, com Uloa frequencia media de 476 aluoos,
üs professores foram pagos em dia.

''A arre��dação desta taxa, ��eYou se a 11 :387$900, de

fuja import�ncia fiz entrega a, �ireção do Ho�pi�al São José desta
,

(,idade a quantia de 9: 11 O$zqO. e a do Hospital São Mdrcos, VIsto

,de,)��o�aVeneza, a quaotifo 2:277$200, �mbas� para a amortizaçãoí Elias. A�gelo�i.
de; dlVldas com a construção d� seus predlos.. Prefel,t.o. ,Aumclpal

>

Exmo. Senhor Interventor .Federal do
Estado,

"iaaneas do
.

Muoiclpio

Divida

No- encerramento do exercióo, o municipio ficou divorcia-
do' d� div'ia�;,- pois, no coerente' ",ú(('lcio lora'm todas as" ';onta!l : Saldo
.pagas, as quais montavam em I I :959$300 como� $e vê doe qua-l
dlos anexos., I

,'" ,

"

,
'

.'J"
I

Par'! 8S despesas com hra� ,11íbl; - s f; 'ç-;da u n' ti r §
ba de 69:180$'10) cr., no ,l� ,�iO fOI cí·, ,,,d d:i , ;n lO til, i §
·76:038$800 b""

j II j" >i,si,o uma d, ,p,� a dÇd 63:8')8;$800 , §
p�j� que fm , ipd,?, a coo truit um t "cho e qUllo,netru� (:I: §
estrada no luga,r fiO, Cedro par!.! dar rc�sso aos moradores do
�orro de l\4ekiro, 'nas proximidades da divisa com o mJoicipio §
de Ararangu.i, de3p,.�a esta' que não estava destinada' e 'iue' Se fez

ne�t\ssàri" e, ·pata. � ,conser�ação dos 5?5 quilo�etros de astrada §
que 'possue, o mumClplO", fOI orçada, a Import�ncla de . : , " • ·1 §45:000$000 e no entanto, fUI pbngado a

� dls"ender de' Clnco-,

ent� contes e .quinben�o!! m.l reis(50:500$OOO>, deviJo aos eoos' §
lantes temporais no começo das conservações, PIS ai a razão p�r

G,ue ,ti",� de ultrapassar da vecba orçada, porem. para tal, fui au- §
torillado pero Decrel� Estadual n. 621. "

Obras Públicas

I

Bil....e e AlIIsi8tea�ia Pública

Pala custear esta rubr;ca, fCoi ,orçada uma verba de ooze

contos e be"seentos ,nil reis, (1 :6')0$000) 'pore�, despendi 50-

'\; ',mente da importancia de "10:630$000 esta verba foi bem apto

,v�itilda, pois sanei uma park da ,cidade. IstO é: fiz O aterramento

de fossos existentes em' dive!sos puntos do perimetro urbano, cu

jos· fo&s08 deixaram de fier o fanta�ma cOlltra a saude da popul!,
São local embora não esteja � ,saneamento terminado e que pro
�uta,ei realizar dentro do exerdcio de 1939, 'procurei tambem,
,dentro dessa verba, socorrer i010s aqueles, que oecessi\aram �e am-

-{ paro ao poder publico, finalm�nte, paguei pela mesma verba, ,a
o:-:cntribui�AO ao LeprQsario, do Estado, na importancia de

- 1 :000$000.
Taxa Atlleloaat d. 100)8

e des-l '

,1 9 3 B Despen especial
S,ddo em céÍlxa

,

i
I

� !

lfl7$800 I
I
I VIsto
! Flias !� ngdoni'

I PlefeÍ'O MUI ic;pal
I -�'-----------.-�----------_

j .'
i I

I",

I

IS3:'135$300j,

'tti

" /, I'

de

de §

I T,8
,I

de 1937

Titulo I
. ";. ..

Reeeit�rdi-llaria

í 4:686:$000
1:8191;100
4:822;$000.

130$000

5:207$60, }

SO:500$')ü() ,

44:438$000

5:303$900

gament'Q

46 552$400 "

J:812$000
375$000

3:4R9$300 '

',.,
.

Titulo II

Reéelta - patrimonial e industrial

9:524$400
IS8$LOO

, 99$000

)

§ 13' - Cobrança da divida ativa

§ 14'-Fóros
§ 15·-?enda do cemitétio

Titulo III
,

Reoeita com aplieaeão

10 'f.§ 16'-Taxa adicicnal' de
para os hospitais

/'

11 :387$900

'Re eita' eventual

Venda d� propnos mUDlClpalS

Cresciuma, 31 de dézembro de 1938

Confere ; c',

Hercilior Amando , Erc,xi�es Prates
.

Secretaria A1�ni�jpal "Té&oU�eiro Municipal
.:,' o:. �;:;j.':c;; .�7.·��\.�:.'"�� �:.�. __'; :" ,}.

•

í
'

- .

�Jorianopolis�1939

D s sp

Titul�, J

Despesa (';:- Jinaria

.. I·-Admini.stração e fiscelização
2'-Divida P3'S va

::r-Educição popular
4' - HigltD<: e a-si-tencia publica
5' ,- D, spesas policiais e ,judi,

cianas

6'-Serviços gerais
7'--Obras Publi.:as

31:018$000
( I :9SY$300
19:286$100
10:630$000

1 :�iOO$OOO
9:085$700

76:038$800 159:917$90�

Titulo ln:

Despe'sa pat.·imonial e industrial

8'--Cemite!io " 360$000 360$000

T.itule� III

Despesa e�eDtual

9'-Despesas 9:719$·LO,eventuais

Titulo IV

Despesa com aplica�ãõ espee;ial

10'-Despef8 com 31,licação ,�a

pecial Ild87$900

Despesa especial

11 :640$0 O
rI :634$900

204:660$1 CO

Cresci uma,

Confere

Hercilio Amando ,.

Secretario �/unicipaI
Eroxirfes Pral.:'s

T�scureiro MU!lirj�nl

•

; '.I

980 I(llO(,(CLO� .,}

f
·i

Progr.ama noturno
De 17.30 áf 23.00 horas

Almir'" tIO
lolíta ('runça
Anoré filho
[['ouro oe O!iveil'a
làa rO.:lu
Hübor Dias
Orqueslra ce Oonsas
Raúamés r FI'! 51n' '7 .,

RiZgloncil c D .mt,,' :1,1''1 oro
Eouarõo I?atanl� e sua Tipiro forrill"te5
,R8rneu 6hipsman rom a Crqueska õ ..

Concertos
.

f�'5 horas certas, 'ornais ia'laào5'.tQ n n ,
. '7irios em primeira mão, fornecido 'i

pela FI HOITE. sob o pntl"ocir' i 1

ÔO 5AL DE fRUTA EHO, E O 'I
EmUL50 DE S'COTT.

R's 21:30 rAHCÃO DO DIA •• Earri'.l
e interpretaàa por Lamm-line Bab j.
uma oferla ôa rasa (lI? louças Uo
Dl\AGÃO.

Fi's ZZ,CO· TEATRIHHO . r.aas rapiõ,) 1

uiuloas p21.1 COS! Oe ti!atro àa Hariu'
nol.

5peURer dIZ stuàio: relso 6uimarêie5
IZ Cecilia 6onçoIulZ9,

Amanhã:

ORLANDO SILVA, EMILINHA BORBA,
IRMÃOS T�PAJO'S, ROSE LEE, DARBELE
ERNANI DE BARROS, JUDITH DE ALMEI.

DA. CELESTE AIDA �

- ••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianopolis, 14-6--1939.

ZETA OESPO.R,TIVA
Redator: Murilio Nei

L\ L. �. F. rYlOV�-rSantamaria fll�en' tau o arnbl-i,' voltou à condição an·
!

, I I
•

d QUARTAS e SABADOS I

ente esportivo' !:�:ro àB�::ilvlR a
Adquira o seu bilhete

florianopolita'no' M"moadmitindo-.equepossalJ'ovem.
Salão �rDgressD-

O Unico!have r comp: mação para um gesto I E como não figura nem naFiorianopolis esporti 'la atravessa 110 momento U na fase de
incorreto, para urna deshonestida-I reses va, Santamaria não tem aopromissores atividades que €speram_os se pr�!ongu<?m r o: h'l5tilo'e
de, sabe-se já que Santamaria não' menos, direito ao "bicho" semprtempo, para que dela advenham mais beo�ficlOs paril (l r spcrt e Bu'
I, ve n-nhuma para o deslise in-I concedido aos titulares e reservas,rianopolitano em leral.

. grato que teve para com o Flu- 'I' Pelo que informou. o vice-pre-A fundação da Liga de A�adores de Fu.lt.ból, congr� gando minense. sidente do lndepeaiente a um
os inúmeros pequ::nO$ clubes da espiral e o ausptcroeo torneio o�- Tanto s( b o ponto de vista

I
jornalista carioca, Santamaria temturno de bois 80 ceste promovido (' br.lha'ltemente. ex -cuta do pela

moral o ex-medro tricolor mate.: uma lesão, no joelho que não seLiaa Atlética Catarinense, vi�ral:- m li nentar cousiderav lrnente o
,ialrntnte �Ó t=ve prejuizos-i--ainda dá bem nos climas frios.bi

.

I I zra n- -nonoronia em 1.1'J � se Ó"Sf!J
'I 15 I E

.

d
am lente esportivo oca, que Jl\�,

que S:!!Il, oev . ver os contos
I

m consequencra per eu arola o desinteressante canpeonato Ó'illI0'J de iuteból, onde díJ"'l1iH
que o"urrupiouRd() clube carioca--:-, confiança em SI mesmo.

I A Liga do Rio e�tá discutindo seus regulamentos. No ca-dois clubes estão mail ou m- nos capacii ldo� para a eorqu sra d»
e, técuicameute 1\ desvantagem que 1 pitulo que diz respeito à substituição dos jogadores houve um des-InbicioDado galardão.

. lê'<ou (vi fldgróLte., acôrdo, O Fluminense, bate-se agora p�la substituição e no entantoA responsabilidade maior -Íe 'a ',arha movi nent-çã . "5,'or· Salltamaria, ao regressar ao'
a principio era francamente pela não 5ubslit-uição. Por, q=e 'essativa cabe sem duvida, à novel Uga d : Amadores Je F JtelJÜ:. que, clube flue já o havia desmoraliza, i

Ed'
II

t I
conlrasta'da atitude do t�eolo r� O Cl'O é facilmf nte explicav. I:com apenas slguns dias de vi1�, conta, i.\ c-im apr �Iav,'! n'J ner o �l� dv aaenorrnent-, não teve opor- I #- Me,es atrás o Fluminense estava com lodos os SfUS Joga-filiados, todos possuidos do muor eniu rasrno pel i causa d,l futebol

tunidade de atuar mais do que
-

, Q I dores em plena ativid,,,de e em �r�.nde t:ficiencia técnica e fislri"amadorista, na acepção pura do termo.
u-na vez 10: precisamente em que o ,'-Jão lhe servia, portanto, a sub tuurção, porque levava

_ vantagemO torneio-inicio marca �o para o corrente me; e o ca-np-»- -River snlreu d cepcicnante le-'
. �e ord,cm do

s,enhor ca

I sobre I;)S de,mai,; clubes. No momen�o� p.orém, as coisas. n� �I icolornato leíeano a iniciar-se brevem-nte, serão o testemunho el_oqu oi,' I, véz , pitão delegado da Ordem vão mal. .reus : Déizebn atravessam forma incerta, as substituições Ih�de quão acertadamente andaram os �elH ideali7.ad�r('�-os rncansa I Santarna ia jogcu mal e teve Politica e Social, responden- convem, poi •• Daí o voto n [avcr que ôntem era contra ..•
'

'

'veis esportistas Emídio Caldo�? JUlller e Nelson ,�illa 1\1aclJ�,do '-I' que ser substiruido
,

do pela Secretaria de Estado E�tá aí um caso tipico, 05 nossos clubes fazem e de-laze-ntranslorrmndo a LAF em ra hOJa real.dade. reun n 10 nu na enu i-id O m -d-o plrt no volteu assim, dos Negócios d.. Segurança as leis, não segando os interesses gerais e sim ateudendo os belhimu�e, do virus c!ubishC), �s que p;atl�am o eS�JOrt(' p :�o pral i �t' I à tnC3ffi.i �ituaçã)
_

em que .se en- Pública e
. �e 5onformidade

l
proprios pontos de vistas is?lados e mom. ntatleamente inhre"eiro;�.pratica-lo, voltao--b-e"', a5s�m,. aos DuQ� têOJ(JOS em qu: o a -nado.

I eGIl'la \ a qua1do o Flumu}ense com a sO\lcltaçao do senhor Hoje traz vanflt�em uma lei e o dube X bate-se per ela ptlr4��além de p�gar a slla contribuIção ,m:l'Jsal ao .c��be, aHld3

I\lcavH1' o foi ,bUfCiH para ofereo r -�he o direto� .do .serviço f!Orestal, se. benfficialá sLbre os outro�, bmanhã 11 lei não lhe �erve mais ecom tQdas a� despesas do seu �atenal tSpOltlV _,

• ren IS;lmf nto <:)U: lhp. proporc'onou do MInistério da Agllcultura vai à entidade comb!ltê Ia. Resu'�ado: estatut,os e regulamentos sã IO futtl&ól da cidade, SI be.� ,que _

não �Sh��sse �f.!stag'11�:: I
fa:na. pre�tijlO e din�eiro. , Tao exmo. H:, ,Interventor Fe- � modificados lodos os. �Ias, ,segundu o �xigem os interesses c1ubist!co':.não apreseotlva, enti.ctanto, a mov�,n _nt 'Iça) qu, ,o, a, ,s. n')ta n
'i Nem na re,ei V.l fOl aprJV�ita- i deral, em ufIclo n. 662, de I nmglJem quer se sUJeItar' aos meJffiOS, todos querem defende-I�:iarraiais eAportivos, agltsção neces',ana .e bet1efi�a a Vi'H dJS p��- do. S u logu foi ocupado Pl r 16 de maio de 1939,

I quando em provl,ito proprio a d no dos demais ...pri03 grandlls c1ubes-clllm�mo,-hs a,Slm -, pl.IS. q J�,. 1:0') o enl� IIWI jOV{ m qu'! ase, ndeu da cate-! Faço público que, nos ter ',O Fluminense está�procedendo na preSel'J[f questão di)si�smo reinant� pelas repartiçõtts e casl's eowerCl8lS, vai s� desenvo,-
gl) i.' j v:r.ll ç qLe h m�como I mos do «§ I' do ,art. 22, do I, substítuíçã'J como teriam

-

proced Jo o 'lJotajoRQ, o, Palestra, uvendo numa �rande, mllioria af�sted� dos c3mpOS,'? gn to pr:lo IUtf-
,u 'eiltt o (Ie ,1(:'rQen�o t"mb�c:;.m, Código Florestàl do Ministé-

I Santos, o Flamengo, etc. Tod)s são i�U8ís, atacado. de"velhoihól, redundando isso na CQ1qUlsta oe nilVOS enlU�lastds e esp' tadq-
I d ti"

•

d' D- "'._ I rio da Agricultura,>, aprova I' vi,'ios d� origem... '

.
d

.

t d rmau � e o IV�·I d '

I d t 23 793 d O d' I b di'; ,

res as proxlmas con en as:
"

. h E •••t !I;;!' 't �' O pe (l ecre O . ,_
.

(
reme 10 para curar nossos (u es esses ma es e 'um 50:E futuramente queiram ou não, lera que se F,:on ecer ("se no Splll o ,",au o ,e I -'3 de Jdne',ro de 19 4 «fIca b J ", d ,d

'
" . "LI fi' O ·f

-

.'S
- t. ., ,u enercr ao loves e man ar ...ISBn1e s.:rviço pre!tado pela I.AF ao fl1tt.bol Ilhell. � �I O e I as

l a::, proibido fabricar, vender, ou

S. Paulo)
Vicente de Paulo

I s()ltar balões, ou engenhos (O' "A Gazeta",-de
I -

Ip I de qualquer natureza», que!' '

_
Di! oíd.em do Im ão

. ro�e- ;
possam provocar incêndios r Dr. Migue'dort convido a tndos os .umac1>:nos,campos ou nas flm'estas.! Boabaíd Ique, .�m qualquf:l tempo ten�am i Os infratores ficarão su-)exercJdo cargo de CorH�lho! pafa I 'eitos a detençã(1 ate 15 dias I ,CUNICA OERAL-

compare.cerem _no consl.stonu da i � multa até 500$000, na VIAS URINARIAS
mefma tnshtUlçao, no dia 14 do I f d t 86 indso 3) I I' I I

' 19 h f·.J OI ma o ar . , - 'Esp. em mo eS,ttas p.euro-pu -,corrente, �s, .

oras, a .Im _r!e I do mencionado Código, alénl I
monares (Bronluile, Asma,'proce�er.se a eI 'Ição dos u�aos, das penalidades previstas no! Tubrrcdose,etc.)qut' tem de eXf!c::rJ r�spetlva- art. 135, § único, da Conso"mente, ?s cargc s vagos ?e Sub-

lidação das Leis Penais. I Consult(Js 2 ás 4 brs.-RoTe.sourelto e Con�,elhetro. O
Fiscalização de Armas, I joão Pintó, 13-Fone,1595I ele:t�r, glu�

não p�.�( r ! compare· Munições, etc., Florianópolis, "
Residencil\� R. João Pintg,lO melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado icec a eelção, o,verl2 ren:_;t.er, I' de Junho de 1939. I -Sobr.-Fone 1214p&ra o tratamento conservat!vo e cirurgico de. doen�a� p�l- ém f.nvelope fechado, rubuc.adol '

,

•

monares (pneumotorax, fremcotomm, torasotomlO�. E!:te �a- exterJorm, e.nl,e,. �ua, chap=,- assIDa'

,I A,J .CID�....S BAS ro� DE', Uma aSSinatura mensalnatorÍo encontra·se localisado na Estaçao Perdizes - VIla

I d C d I d d d __ u_

Vitoria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800 a:. cnslsl�r:o ,a rman a e o

ARAU'jO II de A GAZETA, custametros sobre nivel, possuindo luz eletrica, .�g,,'l eGcanada e I l' I?IVInO I�S�\rtt? S]anhto, dem 19F3I9°- Fiscal Geral do S. F. A. M. apenas 5$000-estradas de automovel, com clima salubernmro, nanopo IS, � Lle Ut o e .

_" ",
'

'

'_ ,__ _ __"_''''"''7 "_O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo- I V
· ---

O U r u s S' a n � adernos de Rajo X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

f O irmão S�erdário, ,1
' I aç a .

.'

'

para examesdeescarro,fezes,sangue,etc.' I OTAVIANO R\MOS '

RANÇ' RAPIDEZ COMODIDADSeção separada para convalescentes de doe�ças graves, I
. " '\ SEGU • f-\ __ ..

estado postoperativo, impaludismo cronico (malana), esgota, ,
4V2

r "iridido pelo soeio JOSE' .)IAXIM8mento, ('te.

ii
.....·········(i)····...

·�lo TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E' CARGAS
-, ':__ I SociudadeCooperativa

II ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlSII de Resp. Limitada Falando por ForCJuilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, C�cal:------------------------:----

II I I Urussanga, Odeans, S. Ludgero,Braço do N�rte e CapmU!
segura. I Banco de Credito Po- I DUAS VIAGEN� SEMANA.I� em combmação com a,Os nossos, auxiliares estão

; pular e Agricola de I linhas de-olllbus Araran�ua-Porto. Alegredos contra I
Santa Catarina SAI'DAS de Florianopolis ás terças-felfas e sabadosS ás 5 horas ua manhã

Primeir'l Banco Fundada I SAI'DAS de Araranguá ás quintas-feiras e domingos,
em Santa Catarina I 'ás:; horas da manhã

I· A linha de Porto Alegre chega em Araranguá, ásFJlndado em 26 de Maio quartas.feiras, e sabados e parte _p�ra Porto
: de 1927 Alegre aos domingos e q�artas-f�lras .8 I AGENTES-Araranguá: Bernardmo Maxlmo- �orqu�-8 EMPRESTIMOS DES' Ihinha: Gabriel �arns- Cresciuma: Ado Faraco Fllho-I CONTOS COBRANÇAS

I Cocal: Zeferino Burigo &

Irmãos-l!russa,�ga:
R.osano;

I Damiani & Cia.--Orleans; Irmãos Plzzolattl--Braço do
I DEPOSITaS:

Nl.1Ite: Alexandre
'

Sndrini
,

18 AGENTE EM FLORIANOPOLlSá vista, 3vi!'O previo,

limi-I J O:a-O Nevestada, prazo fixo

I '

-

Rua Felipe Schmidt, 38-Fone, 1655R��·f:r�ajaDo�. 16. HOTEL DOSVIAJANTES--rToçurem para se II 'spedarem
_'" '.

'

I ICIO proprlo : Proprietario -JOSE9 MA�IMO Araréu.uat. _

� ��

LOTERIA -FEDERAL

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Florianopolis

CASO
,

- TIPICO ...

Dr. André Kiralyhegy I
I

, I

�

SANATORIO "SANTA CATARINA"
-_.'---------

DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarhla

Acidentes do Trabalho
'-' NA

.;'

M E R I O I Dr, N A L
,

elA. DE SEG. DE /\CI"ENTES DO TRABALHO

Rua Trajano, II soh.-salas 1 e 2. Te!ef, 1-1-7-2
ex. postal 29.

SANTA C�TARINA

Agente Geral no Estado:

Aldo Linhares

FLORIANOPOLlS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"

GAZ,ET�o festival de hote, da to--A'vem e vitori0fia -piaDist�
.

e,

Aleida Ferrari da Silva

Será um espl�taead�) de gala para a 80.d.,
cinde florlauQpolltana

Transcorre hoje o aniversario
natalieio da exma. sra. d. Maria
Madalena Moura F"r.ro, diretora
do �rupo Escolar cDias Velho •.

Ocorre, hOje, o aaiversario na·

talieio do. nosso c8nterraneo Ir.
dr. Abelardo Fonseca, Juiz de
Direito Substituto, e figura mui·
tca relaeionada nelta capital.

o menillO Valdir, filho do ar.

Epamillondas Sa.tos, faz anol

b(�le.

NASCOlENTOS

VIAJ..1NTE8

DR. RAUL BASTOS
Acha-se nel!ta capital, proce

dente rfe Cruzeiro, o sr. dr. Raul
Bastos, competente en«enhelro
da Diretoria de Estradas de Ro
rlagem.

FALECIMENTOS
Faleceu ôntem em sua residen·.

cia"á rua Almirante Lamen:o, o

ar. Francisco José de Souza �o·
briDllo.

'Diretor-Proprietario JAI.BO �ALLADO
... �.

de Junho de 1939 INUMERO '1485

�ONSULTORIO
t •••

Rua FeUpe Schmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas

FLORIANOPOLIS

Decontor 'i lid> com o que oportunamente noticiamos, alANO VI F'�rian.iuJis, Quarta-feira) 11-
sta. ALEIDA fERRARI DA SILVA, uma das nossas' mais ex-

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

p.ressivas vocações artisticas, vai realizar, hoje á noite, com. in!-I L· Ten' -.. Clube Flar-.a- S.e·.rv,liço de' Propa'gao'd..

aCIO áS. 20 horas, no elegante Clube 12 de, Agosto, o seu

pnmel-I ,raro íestlval de piano.
'

.

Senhora absoluta do teclado, que maneja com requintes napalis e Edutrea"çaI'Wo Saol-ta'rl-ade técnica, a sua estréa s�rá um brilhante triunfo. Podemos afir- ...,
_

.'

Convidamos os Srs, Socios e Exmas. Farnihas ,ma-lo porque a jovem coestaduana alía á habilidade ·uma emo- í

(tividade surprendente, dando vida e alma aos complexos musi- para as seguintes festas:

L'-=PRA'cais.
h" Ljustffica-se, assim, o interesse dos nossos meios sociais DOMINGO. 18 de JUNHO,..._· ás 9 horas ela man a:

e culturais para ouvi-Ia, todos desejando saudar com os seus

.

COCKTAIL-PARTY � .' .. .

aplausos quem tão alto promete elevar a arte catarinense. DIA 2ft de JUNHO SABADO ás 21 horas: A lepra, tambem chamada moríêa
_

ou mal, de Rangeu, é
O programa foi escolhido com muito esmero, proprio para , I uma doença contagio.s.R, isto é. pêga pala convivêneia com leprosos.

agradar, e, principalmente, para pôr á prova os recursos artis-L GRANDE FESTA - DE SAO JOAO Não é adquirida por herança. ,A� crianeas, filhas de leprosos.vnão
ticos da jovem pianista.

.

T'-< AJE DE ')
1\ S�EIO.

.

.

.

. nascem leprosas, mas podem �panh'clr a enfermidade pela eonvivên-
Consta êle, de três partes. Primeira:' Bach-TAUSING-. SABADO l' de JULHO --" ás 21 horas: cia com 0S pais deentes, �

_ ,Tocata ·e fuga em ré menor.-S:gunda-Ch6pin-3 ESTUDOS-TA- •

GRANDIOSA SOIRE'E A lepra é evitâvel bastando que as pessôas lião. se ,cxpo-RANTELA-POLONAlSE Terceira Brahms 2 DANSAS HUN- O nham ao contagio. Este contagio faz-se sobretudo pelo centact sGARAS-Weber-MOVIMENTO P-ERPETUO-Liszt '- RAPSQ- .rn b n f'� O l_:J «CRUZADA N \CIONAL DE E UCA- intimo e prolongado com um leprose. Porém, tratando se' eie do-
DIE W. 2. C" D':_; \ '\JT' CATARINA». ença grave, é pnídente evitar qualquer convivência com um eu-

Para esse concerte- 'foi gentilmente cedido, pelo sr. Er-

II�
. " . fêrmo. -'

nesto Meyer, um piano novo, marca Albert Schmolz. I .

C A 5 A S I L A S i OI dsentes devem ser isolados: rrn leprosários, onde nêo
A GAZETA, agradecendo, penhorada, a visita que a sta.1 . permaneeerão por toda 8 vida, mas voltarão ao seio da familia ·e

Aleida Ferrari da Silva nos fez, acompanhada de sua exma. pro- -

b
.

i

da sociedade, uma vez verificada a cura. .

genitora, d. Julieta ferrari da Silva e da exma. sra, d. Mante I Avisa a sua distinta freguez!a e ao }:.U 'ICO I A lepra, quando descober ta em tempo, é curável, sendo
figueira Ferrari, bem tomo o gentil convite que nos deixou para ! em geral, que abriu uma exposição perma lente dos . tratada pelo€ meios cientiíicos adequados. Mesmo os doentes em
comparecermos ao seu festival de hoje, felicita-a anteciP3damen-1 afamados Moveis Salomão' Guelmann. a rua Fe- I estado avançado não devem perder as esperanças.

.

te pelo pleno êxito de sua primeira. noitada de arte em nossa I' Jipe Schmidt 36. A. crianças e os adolescentea são mais sucetiveis á doeu-
capital. .

-

! Por ser o melhor entre '05 melhores, dispensa ça que 08 adultos. Deve ser evitada a convivência de uma cria-

I i a propaganda.. ança com um leproso e impedida mesmo Rua aproximação de um

Vida Nossa I Frutas nacionais e es- Continúa como fabrica e deposito
I
de ente.

A lepra tuberosa, assim (h�mada porque produz execre-_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_'iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii tranjeiras I RUA CONSElHEIRO MAFR.!\i 72 ceneias vermelhas ou tunercules, dando ao doente um aspecto vul-
.\.NIVERSA.BIOS I 'F I' tuoso ou inchado, é a mais perigosa, pois pêga mais far.i! rne.n te.
SRA. GILBERTO GHEUR

Salão Comercial

II'" '�-·s:-:';-;'w .. , .. 7-'-·'

,

'II fadas ouNc:a:e d�e�:g�:::,it:�u:�ia�raeste;:�s!l c�t�r1:t:::.va� gr;;�.,;Regista a data de hoje o ani-I li.' ·D·.··r. loãe de' AraUJ·O-"No1ohrO."zs,' Ouvidos, ê uma molestia produzida por um microbio e 16 o comb ite ao mt-
versario da exma. sra. d. Ondi·. Mercado Público n, 9 Garganta I crobio pôde curar o doente. ':
na �illlone Gheur, digna consór'l I

� -

I E' obrig-ção de todos co' perar com '8 Saú le PÚblica lí,.
te tl9 nosso distinto patricio, sr,

I I !:i, d S d A i d f S II
campanha que vem lendo realizada em nosso Est.ado contra' o ter.',":EspeCialista do Centro e au e·· ss stente o pro. anson

Gilberto Gheur, alto funcionario l
Notas' Ca- Consultas diárias das 4 âs 61I2--.R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447 I

rivel mal,. comunicando os casos suspeitoa de que t,iverecn noticia,
do Banco do Brasil e censagra-' para o devido esclarecimento. .

, '

da virtuose do bel-canto. Senho· I, . I I �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 'Quem desejar maiores informações sôbre êste ou qualquAr
ra de um coração boníssimo e

I toll-�as '1 ,',.
outro assunte sanitário, poderá' facilmente obtê-tas, bastando

.

dj�l-
dotada de peregrimas virtudes, I •

O "A ••

T
,;, ; Ouv'idos na-r.·z air-se .ao Dep-rtamento de Saúde Pública, que, por suas seccõ-s

vem sempre empreitando a va-I____ r. rmlnlO averes -
'

garg�Dta
' .

técnicas especializadas, as atenderá com o maior empenho e "sa-·
liosa colaboração do seu talen I ClRL'HGrÃO-ESPECIALISTA Assistente do prof. Sanson Ili�rA(, ' ..
to artístico a todas iniaiati�al i Festejou ontem à Igreja o' ("':onsultas das 10 á!! 12,e,da� \6 áâ)8-João Pínto.Zsob-Tel, 1456 I' lIN--··--·.---C-o·s-ta-Ul-IDI--------IUiI.:_.:iÍlde caridade, ternando.se assim <dies natatis », isto é; o dia da

t

-B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiííiiiiiiiiiiiiiii'.. '_íiiiiii_�íiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii�. ewtenina���d�r':no�fvo e�o�r�:e :ra�l�!o�o� mortp; do g�Iioso liSa,nto Ant���o 1·0 JOS-=fINA ft,lKS SCHWEIDSON I· 1-- ..!
cíedade e a família catarinenses

de Pádua. ua vi ,I e de so ej I I ra.. L '"
.

di
•

I d H
•

O ld Junta Co iconherida. Sua prf'gdc:io que tan- ,
, '- ' ,

-

ii ex- ISClpU a e ennque swa·

II
--

Iprestarão hoje tl distinta dama a� f J
.

-

,
.

M IIJI D';' I' ....... ! aceita aluna� de plano teoria f' .
.

_
.

.:.'homena"en" de "ue e' merecedora. �os. rutus proc uZla t(lrnavam a�
_

n � � i1l, i"t ,

A Gazeta �1prellenta felicita- Igrt�las pequenas para Cf)mportar Ex assistente do serviço de gin�cGlogia dos hospitais' da Gam- i �olCeio. Cede G piano para es.tu-

I anerclal ..

�':Io POVQ, que acorria em massa. Ma, Fundação Gaffré-Guiiile "'e S. Franeiseo de Assis do Rio ',ar.cõe:!. eNa luz perpétua», livro de de .laneiro. Ex·interna. do serviço de Pediatria da Puliclínica Rua Marechal Guilherme 15 I . ·1

CORA FAGUNDES vidas dOI laDtoll, assim t(ICi� lô;u de Botafogo.
"( Tel.1.433.

3 V-I
_.-- -- ---�

Festeja" heie, o seu terceiro & Santo Ant.oaio:
_

r

·aniversario a galanto menina «O re�ultado grandiolo d')�.
.

Especialista· em dOén4.'aS de Senhoras
Cora, filhinha do sr. dr. Coroê· trabalhol do lanto pregador t"ra!

e crean('a811'0 Fatl'llndes, dJ··goo Inspetor da motivado por tres cousas. A pri-: f d
.

lO -

• I TratsnJmto moderno das a eeçõi!' o aparelho genito·urinarioAlfaDdega desta capJ·taJ. meira era a grande s nl.,dade. I D' 'b' f' I f
..

TA
.

d D da rnulher.- Istur lOS da eil era.-.sexull emUllna.- ratamentoA J'nteresuante '''enl'na sera' ntoDlo era homem e cus e .

., ou

h' .

I 'positivo nos infecções gonQcocicas.-Parametrites-Anexiteli "-hOle muito cumprimentada pelos (\ povo c amava·o SJmp esmente

I' Clínica Pediatrica e Hi,iene I�f'l.ntil. - Regimens alimentares.inumeros amigos de leus extre- co Santo •. A segunda era o ZP.

mOlO! pais. lo e o modo partir.ular de prpgar. ,

I
'

Como Slo Franci5co de A!Ssi�,1 t:liatermia - Ba 08 IJltra-Violeta e 10-
tambem . Antonio s,e servia da I fra-Ver,melhoslillgua,.:em popular, loman,lo ai
Sagrada Escrituro, os SaDtos Pa
dres por base de argumentação.
Os hereges refutllva 'OS, não tan·
to por ar�umentl'lção filosófica e

teológica mas desmascarando-lhes
as intençõp.1I e prática5l. Santo
A.ntonio talvez lião fosse orador --------------------------,-.-

tio brilhante, mas o que lhe da
va fôrça .. ás prédica" era a sim·
plicidade. clareza G naturalidade
com que falava. }\'inalmente os

milagres que fazia eram () tercf>i
ro fator que podel'c8amenle con·

correu para seus trabalho! n!
Acha se em Cestal o I'f do Ir. vinha cio Senhor terem tanto suo

Antonio Evangelista, pelo nasci- cesso. E' esta a Jota carateristi
mento de uma robusta menina, ce Da vida de" Santo Antonio.
que illl pia batismal receberá o I «Si procurais mila,rel - diz
nome de ,Ida �al'Ía.' .. I São Boaventura, no, hino que'
.-0 .lar �o sr. Nestor ylelf� I COlllpÔ. em honra do �.nto -

fUI enriquecIdo com o .IlSClmen� «ide a Antonio».
'to de uma robusta criança, que c Sllnto Antonio é o' ta!Jmatur·
rece"eu � nome �� Ae�io. go de seu lIécu10. Quem é que I-Clance €eCllIa fm o nome não tem lidQ ou ouvido falar da'
que. :reoebllll a robusta criança que mula que por ordem" do Santo I
enriqueceu o lar do sr. Bertoldo le prostrou :ae joelhos Da presen- I

(!':l.nha. çe do
I

Santilsimo
' Sacramento;!

dos_ peixe.s que vieram.' ton I I
d'agua I ara ouvir a8 pàlavras�ge,�" .

>

I

A_nt,onio; da� pro�ecias' e re-Velll·I_-�������������;;�����ii����g.ço�. de segredos IDtlmos, �laS cu·

"-:1------
.

ras, maravilhosas e re3surreiçõo
. V. S. jã visitou

._de mortos � . ! .

12;t.nQ���d:��eu 12�� l�:o f(!�. S a I ã o R e c o r d e?
exhumado e transferido o corpo,! '-.

.

descohrin-se que a lingua estava I

intata, enquanto que tudo o mai,,'
tinha pago tributo á decompo�i.
ção. Nesse estado de perfeita
conservação é exposta atê hoje ii
devoção doa fiMa�.

() Departamento de' Veterinaria dos LAaORA
TORIOj RAUL LEITE SiA., prepara vaclnas anti�
carbullc:u!osas de garantida e rigorosa eficiencia.

V \CI:�..j1\ CONTRA O CI\RBUNCÚLO VERDADEIRO
OU HEMATICO.

SRES·
VACiNAS

CRIADORES
DOS CP.RBUNCULOS

VACINA CL."-RA OU ÚNICA CONTRA O CARBUN
. (UI,.O SINT01l4ÁTICO OU MANQUEIRA.

"

VACINA TURVA 00 MIXTA CONTRA A MAN
QUEIRA E �ALSAS MANQUEIRA.

A venda nos Depósitos e Representantes dos
LABORATORIOS RAU�, LEITE· �IÀ.) ou á Praça
15 de Novembro, 42.-).' .�A.-RIO;

Secção de armarinho, perfumarias
para homens.

e artigos

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 21 .FONE: 1.696

Dfl Julio de Oliveira, João dt!
Oliveira, Venceslau de Oliveira o

Valmor de Oliveira, brasileiros.
estabelecidos em Lagunll, contro
tam uma sociedade comercial par a .

a exploração do Comercio de uril
Açougue; çom o tapital de :-

4:000$000, dividido em parJ',i,
iguail, 'por tempo ;Jldeterminado"
sob a râzã" soei. I de Irmãoa on-

j
véira, na praça, de Laguna.

.

De Vitôr Hatdt e Max Eg�rf.
I brasileiros, estabelecidos em Jaf.a'··
gllá, contratam uma �.9cied8dt�
por quotas de responsabilidade!
limitada para a exploração dOI
comercio de fazf"Ddaa, secos

.

'"

molhados. com o capital de ......... ,

10:000$000, entrando 'cada socio,
com uma quota do valor' de.. " ....
5:000$000 .... A' sua duração é pú: ,

5 anos, sob � razão social. de> '

--------- Hardt & Egert Ltda., na pr�ça
de Jaraguá.

Dr� Saulo Ramos�
Ex·interno e ex·as:!istente no
Serviço do Prof. Brandã9

. Filho-Rio

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de MeCilicina da
Universidade do Brasil

Molestias de Senhoras:
Partos-métrorragias-cirllr
gia plastica do perineo
Girúrgia !abdominal-trau.

matologia.
Residencia: Rua Visconde

de Ouro Pretel 11

TELEFONE 1009

Consultorio: Róa João Pinto
7. De 1 á!l 3 hrs. Tel.

1641

\--_ ..

Dr. Aurelio
Rotolo

MEDICO -OPERADOR
-PARTEIRO

RAIOS x

'('Unica õe Tuberculose
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas •

Raios Ultra Violeta e Infra
Vermelho

Infrazon-Terapia - Cistos
copia-T,Jretro-Scopia ,

Consultorio-Rua Deado
ro - Esquina Rua Felipe
Schmidt. Dall9 ás 12 e das
14á� 17,!1.t.,Telefone-1475.
Residencia - Rua Nerêu.

Ramos %6 - Telefone 1450.

(:o..tratos do mê-. de
maio:

BI�I(::LETA"�

,( 'o'e Henrique Nazari, Á.Amooni'
e Iveráldo Amboni, brasileiros,"
estabelecidos em Gresciuma, coõ! �

tratam uma sociedade por"' quota
de responsal_?i1idade limitada parll
a p-xploração do comercio 'em 'ge
ral, com o capital de 1:000$000,.
entrando cada socio com umU!

quota DO valor .de 1:000$000. A\
.

sua duração é por 10 anOR, f,ob �al
'razão social de Henrique� Amho-'
ni & Cia. Ltda., Da praça' �"
Cresciuma.

.

.

�:' __..

Vende-se uma bicicleta
:por preço de ocasião.
Ver e tratar nesta rediÍ...

çiõ.
., . '"v ..,

;
"L,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


